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 یمیاقل راتییدر مواجهه با تغ یتمیاکوس یمنابع آب و سازگار تیریمد :عنوان

 فاخران مایس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 مشترک/انگینجیدر ش نیعلوم چ یاکادم ایو جغراف یاکولوژ قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 فاخران مای+ س :همکاران

 یانیصوف ینصراهلل محبوب +

 یسلطان دیسع +

 رضا مدرس +

 ییکوپا یعابد ریجهانگ +

 یفالح شمس دیرش دیس +

 نیسعدالد ریام +

 انیرمرادینادر پ +

 یبان یعل +

 دوست فهیوظ دیمج +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

مطالعات  جیفراهم خواهد نمود تا به ارائه نتا ینیو چ یرانیا نیمحقق اتیتبادل آرا، نظرات و تجرب یبرا یفرصت ورکشاپ چکیده :

مشترک در مواجه  یهاراه حل افتنیو به  ندینما یرا بررس یآت یهایهمکار یهانهیانجام شده در هر کشور پرداخته و زم

 اهتمام ورزند. یمیاقل راتییبا بحران آب و تغ

 باشندیم گرگان یعیو منابع طب یو علوم کشاورز رازیش الن،یاصفهان، گ یاز چهار دانشگاه صنعت یرانیشرکت کنندگان ا

 نیدر چند سال گذشته را داشته و ا یقبل یهایمشترک و سابقه همکار یقاتیتحق یهاستگاهیا نیعلوم چ یکه با آکادم

 یانیکمک شا یمیاقل راتییدر مواجهه با تغ یبرا یزیمنابع آب و برنامه ر تیریمد یبرا هایورکشاپ به گسترش همکار

 خواهد کرد

 یو اثر آن بر منابع آب یمیاقل راتییتغ :اهداف اختصاصی

 یمیاقل راتییتغ -نیسرزم یمایس راتییتغ شیپا-یاراض یکاربر راتییتغ -یسازگار -یآب نابع« کلمات کلیدی:

 

 

Water Resource Management and Ecosystem Adaptation under Climate Change Title: 

Sima Fakheran Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 
Work: 

 
A few minutes after the Big Bang, reactions took place that led to the formation of 

light nuclei, including hydrogen, deuterium, 3He, 4He, 6Li, and 7Li. The process of 

forming these nuclei is called the Big Bang Nucleosynthesis. The observed abundance 
of isotopes of hydrogen and helium is in agreement with predictions, but there is 

inconsistency between the calculated density of Lithium at the end of Big Bang 

Abstract: 
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Nucleosynthesis and the density deduced from observations with the calculated 

density. It is known as ”The Lithium Problem”. According to this issue, examination 
of the reactions is vital for understanding the source of the mentioned differences. In 

this study, we intend to investigate the two- and three-body interactions of lithium-6 
production reaction in the cluster effective field theory approach. 

At the beginning, the two-body interactions such as : α+d→6Li+γ and 

3H+3He→6Li+γ are investigated. In the first step of studying this interaction, the 
unknown EFT low energy coupling constants were determined and the leading- and 

next-to-leading-order EFT results for scattering observables such as phase shift, 
differential cross section, and tensor analyzing power will be presented and 

compared with the experimental data to check the accuracy of the approach. 

The next step is to study the process of gamma capture in these interactions in the 
cluster effective field theory. The gamma capture cross section and s-factor are the 

parameter which are calculated. Three-body interactions such as α+p+n→6Li+γ will 
also be studied. 

In this study, the accuracy of the cluster effective field theory approach for 
describing few bodies systems can be examined and will be an understanding of 

lithium problems. 

The theme and topics are: 
1. Impacts of climate change on blue and green water resources 

2. Formation and forecast of extreme hydrological and meteorological hazards 

3. Landscape ecology and water resources management 
4. Eco-hydrology of arid regions 

5. Ecosystem services monitoring and sustainable development 
6. Spatial analysis/ RS and GIS applications 

Specific 
Aims: 

Water Resources, Climate change, Adaptation & Mitigation, Landuse change, 

Monitring landscape pattern changes 

:Keywords 
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 ینیو بال هیپا قاتیتحق نیب ی: ساخت پلادیدانش اعت :عنوان

 وفیرضا آمنه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 مشترک/یروانشناس تویانست ن،یعلوم چ یآکادم :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 وفی+ آمنه رضا :همکاران

 عباس حق پرست +

 تارا رضاپور +

 یفدرد یجواد صالح +

 یرضا خسرو آباد +

 یمانیغزاله سل +

 100000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

 یکه با هدف بررس نیو چ رانیا نیکارگاه مشترک ب نیاول یدر برگزار یمجر میحاضر در ادامه تجربه موفق ت کارگاه چکیده :

مرداد  27-29 خیبود و در تار یماریب نیدر درمان ا یآت یهاافق نییمنظور تعبه مواد به ادیمرتبط با اعت یعوامل شناخت

 11کارگاه، از  نیشده است. در ا شنهادیپ د،یبرگزار گرد یدبهشتیدانشگاه شه یدانشگاه علوم پزشک یزبانیبه م 1398ماه 

 یمشترک برا یهانهیزم یبررس نیروز و همچن 3 یساعته در ط کی یهایسخنران رادیا یبرا ینیو چ یرانیمتخصص ا

دعوت بعمل  یشگاهیآزما یهایو فناور ینیبال قاتیتحق ه،یشامل مطالعات پا ادیدر سه حوزه مهم مطالعات اعت یهمکار

 لیمنظور تسهشده بود که به میتنظ یاگونهکارگاه به نیبرنامه ا ،یدانشگاه یساعت سخنران 13آمد. عالوه بر مجموع 

ق مدعو فراهم و محق نیمتخصص یبرا زین یشگاهیمتعدد آزما یدهایروزانه و بازد یزگردهایتبادل دانش و تجربه، امکان م

 گردد.

ور به منظ یبا هدف مطالعات مشترک ترجمان ادیحوزه اعت ینیو چ یرانیا نیمتخصص انیم ی( گسترش شبکه همکار :اهداف اختصاصی

 .یشگاهیآزما یهایو فناور ینیبال قاتیتحق ه،یمشترک در سه حوزه مطالعات پا یقاتیتحق یهاها و پروژهتبادالت پروتکل

 میمنظور ترسبه ییدارو ادیمداخله کننده در القا اعت یعصب یها سمیمشترک در خصوص مکان یپروپوزال ها یطراح (2

و  رانیدر دو کشور ا ادیمطالعات اعت ندهیانداز آچشم یبازساز یبرا نینو یهایو فناور یعلوم شناخت بیراه ترک ریمس

 نیچ

 نی، همچن(poly-abuse ) ییچند دارو ادیدر حوزه اعت یشگاهآزمای – ینیمشترک در مطالعات بال یهمکار (3

 نترنتیعوامل پاداش زا مانند ا ریبه سا ادیاعت

 یعلوم شناخت اد،یبه مواد، طب اعت ادیاعت کلمات کلیدی:

 
 

Addiction Science: Building the bridge between basic and clinical research Title: 

Ameneh Rezayof Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

This workshop is suggested following the successful experience of organizing the 

first Iran-China joint workshop on Targeting Neurocognitive Correspondence of Drug 

Abstract: 
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Addiction to Reshape the Future of Treatment and Recovery that was held on 18-20 

August 2019 hosted by Shahid Beheshti University of Medical Sciences. In this 
workshop, 11 experts from both Iran and China were invited to give a one-hour 

speech in 3 days and seek opportunities to work together on issues related to 
different aspects of addiction, including basic sciences, clinical researches, and 

laboratory technologies. In addition to 13 hours of general lectures, the workshop 

was scheduled to have daily roundtables and four lab visits to facilitate expertise and 
experience sharing and to plan for collaboration on joint projects. 

To extend this collaborative effort and knowledge exchange, the present workshop 
has been suggested as the second round of this communication that would be held 

on 26-28 August 2021 and hosted by the Institute of Psychology, Chinese Academy 

of Sciences. This workshop is organized to follow the aims of the first workshop to 
establish long-term collaboration in the study of addiction. 

1. Extending the collaborative network between Chinese and Iranian addiction 
scientists targeting joint translational studies with exchange programs and joint 

research projects in three aspects of addiction, including basic sciences, clinical 

researches, and laboratory technologies. 
2. Design joint proposals on neural mechanisms involving drug addiction to use 

cognitive science and technologies to reshape the future of addiction studies in both 
countries, Iran and China. 

3) Collaboration in clinical-laboratory studies in drug addiction, especially poly-

abuse, as well as addiction to other rewarding factors such as the internet 

Specific 
Aims: 

Drug addiction, Addiction medicine, Cognitive science :Keywords 
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 یراب داریپا ی: راهکاریمیاز منظر اقل ریانطباق پذ یو نماها ری/ انطباق پذیستیمشترک مصالح زکارگاه  :عنوان

 یشهر میاقل کرویم میتنظ

 نژاد یمهدو محمدجواد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/CAS ،یشهر طیمح تویانست :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 نژاد ی+ محمدجواد مهدو :همکاران

 ییطال میمر +

 رسول زاده میمر +

 ییطال نیمحمدام +

 یقیحق یمتول یمحمدهاد +

 100000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

شوند که  یمحسوب م ریاخ یبشر در دهه ها یدغدغه ها نیتر یشهرها، از اساس ییگرما رهیجز جادیو ا یجهان شیگرما چکیده :

از  یساختمان ها به عنوان بخش ینما نیب نیبحران هستند. در ا نیرفع ا یجهان برا یکشورها یمشارکت تمام ازمندین

 یآنها دارند. عل شیگرما میو تنظ یشهر یها میکرواقلیدر م ییو به طور خاص مصالح آنها، نقش بسزا یسطوح شهر

 میلاق کرویو م یشهر یها طیمح یمیاقل شیآسا ینقش مصالح نما بر رو یو بررس نهیزم نیمتعدد در ا قاتیرغم تحق

 نهیمباشند، به عنوان ز یم ری/ انطباق پذیستیکه در بردارنده مصالح ز یمیاز منظر اقل ریانطباق پذ ینماها ریشهر، تاث

ه خود را ب یمحدود اریبس قاتیتحق ،یدر مصرف انرژ ییکارا به لحاظ صرفه جو یمعمار نهینوآور در زم اریبس یقاتیتحق

 مطالعه گسترده تر هستند. ازمندیاختصاص داده اند که ن

را با  یمیاقل راتییتغ یبر مبنا ریانطباق پذ ینماها نهیدر زم ریاخ یها یکارگاه مشترک در صدد است تا تکنولوژ نیا

 یبه منظور ارائه راهکارها ن،یو چ رانیدر دو کشور ا یشهر میاقل کرویبر م ری/انطباق پذیستیتمرکز بر نقش مصالح ز

و  هیشهرها مورد تجز شیو به طبع آن گرما یجهان شیگرما ،یطیمح ستیمعضالت ز نیاز مهمتر یکیحل  یبرا یعمل

شده است. در مرحله اول  یزیمهم، کارگاه مشترک در سه مرحله برنامه ر نیبه ا یابیقرار دهد. به منظور دست لیتحل

 یرانیو ا ینیچ نیگذار آن توسط متخصص ریو عوامل تاث یشهر میاقل کرویم یبر رو ریانطباق پذ ینماها یدیکل راتیتاث

 یشهر میاقل کرویم یآنها بر رو ریکه بر آن است تا تاث ی. در مرحله دوم مصالحردیگیارائه شده و مورد مداقه قرار م

 یساز هی. سپس با روش شبشوندیانتخاب م (FGD)یمرحله اول و از روش جلسات گروه کانون یشود، بر مبنا یبررس

 انیک ممشتر یها میمشخص در اقل یآن، منتخب از بافت شهر ری/انطباق پذیستینقش ساختمان و مصالح ز یوتریکامپ

. ردیگیرار مق یمورد بررس یشهر میاقل کرویکوپن، بر م یبند میتقس ی( بر مبنایا ترانهیخشک( و )مد مهی)ن نیو چ رانیا

و  رانیا یبافت شهر میاقل کرویم شیگرما میتنظ یمشترک برا یشده و راهبردها یابیو ارز لیبدست آمده تحل جینتا

حاصله را به طور  جیهر دو گروه در صددند تا نتا نیشهرها ارائه خواهد شد. همچن شیگرما زانیبه منظورکنترل م نیچ

 ارائه کنند یالملل نیمعتبر ب یمستند در ژورنال ها

 کرویم آن ها بر ریتاث لیمدل تحل یساختمان و طراح یدر نما ری/انطباق پذیستیاستفاده از مصالح ز یتوسعه دانش فن :اهداف اختصاصی

 نیو چ رانیدر ا یشهر یساختمان و فضاها طیبهبود شرا یبرا یشهر میاقل

 یساختمان نیمصالح نو ن،یو چ رانیا یشهر می،اقلیساختمان، انرژ ینما ر،ی/انطباق پذیستیز مصالح کلمات کلیدی:
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Bio/Adaptive Material and Adaptive facades: Sustainable Solution for Urban Micro-

Climate Regulation 

Title: 

Mohammadjavad Mahdavinejad Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Global warming and one of its crucial effects, Urban Heat Island are regarded as one 

of the main global concerns in recent decays needing all countries to cooperate with 
each other in order to face these challenges. Meanwhile, building façade and its 

material have proven to play noticeable role in urban microclimate and contribute to 
balancing UHI. However, the impact of bio/adaptive facades including bio/adaptive 

material as a ground-breaking research field in the field of energy-efficient and high-

performance architecture, on this phenomenon has not been studied extensively and 
demands more comprehensive researches. 

This joint-workshop aims to investigate the effect of recent technologies in building 
facade including adaptive materials on urban microclimate in a common climate in 

Iran and China to find a solution for one of the most crucial global concerns, global 
warming, and consequently mitigating energy consumption. To achieve these 

adjectives, this workshop is planned in three-phase. Firstly, the key effects of 

adaptive facades on urban microclimate and its influential parameters are studied by 
Chinese and Iranian experts’ presentations. Secondly, the materials that their effects 

are to be considered on microclimate, are selected via focused group discussion 
based on the first part. Afterward, through computational simulation, the role of 

buildings of specific urban area, in the same Köppen climate classification in Iran and 

China, BSk (semi-arid climates) and CSb (Mediterranean climate), with the 
assumption that their building facades adopt smart-material, on urban microclimate 

are evaluated and discussed. Finally, the outcomes will be analyzed and discussed to 
shed light on the practical solutions for both countries and the guild lines for both 

Iran and China urban context for regulating urban microclimate are proposed. It is 

planned that the result of the workshop be published in valuable journals. 

Abstract: 

 

To develop bio/adaptive material as an adaptive facades in order to develop a 
sustainable solution for urban micro-climate regulation for Iran and China 

Specific 

Aims: 

Advanced Material, Bio/Adaptive Material, Adaptive facades, Urban Micro-Climate 

Regulation of Iran and China 

:Keywords 
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 میاقل راتییخشک تحت تغ هییها در مناطق خشک و ن ستمیجوامع و اکوس یمنابع آب برا داریپا تیریمد :عنوان

 یاراض یو کاربر

 وفاخواه یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نیعلوم چ یآکادم :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 وفاخواه ی+ مهد :همکاران

 عبدالرضا بهره مند +

 ایمقدم ن رضایعل +

 یموسو دیوح +

 یمحمد رسول رجب +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

 شده است. برداشت از دتریخشک شد مهیدر مناطق خشک و ن یاراض یو کاربر یمیاقل راتییکمبود آب در اثر تغ امروزه چکیده :

است، و در  افتهی شیافزا یقابل توجه زانیگذشته به م یدهه ها یط یاریآب یبرا ینیرزمیآب ز یرودخانه و سفره ها

انسان  نیتعادل آب ب جادیا یبه خطر افتادند. ما برا نیو چ رانیدر ا یادیآب تا حد ز یها ستمیها و س ستمیاکوس جه،ینت

آب و هوا  اترییتغ ریتأث یکارگاه تبادل دانش در مورد چگونگ نی. موضوع امیروبرو هست یسابقه ا یبا بحران ب عتیو طب

 مورد یکارگاه آموزش نیسواالت در ا نیخشک است. پاسخ به ا مهیبر منابع آب در مناطق خشک و ن یاراض یو کاربر

ب و آ راتییتغ یچگونه با چالش ها ست؟یچ داریاستفاده پا یآب محدود برا تیریمد یبرا یانتظار است. موضوعات اصل

شده  بیتخر یها ستمیاکوس نیروزافزون انسان و تأم یازهایمنابع آب، با ن یمنطق تیریمد یبرا یاراض یو کاربر ییهوا

ا ب یقاتیتحق یها و دستاوردها دهیدل اتبا یدانشمندان در هر دو کشور برا یکارگاه گردآور نیهدف از ا م؟یمقابله کن

 ،یقاتیدانشگاه و مراکز تحق دیاسات ،یکارگاه آموزش نیا یاصل نیاست. مخاطب ندهیآ یها یو بحث در مورد همکار گریکدی

و منابع  یعلوم آب، کشاورز یرشته ها انیمشاور و دانشجو نیو مهندس یقاتیتحق ،ییاجرا یکارشناسان دستگاه ها

 باشند یم یعیطب

 باشد: یم ریکارگاه به شرح ز نیا یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 از منابع آب یبهره بردار یفعل تیو وضع خچهیتار -1

 میاقل رییتغ طیتحت شرا یو کشاورز یستیز طیآب مح نییتع یروش ها یمعرف -2

 ندهیآ یبرا ینیب شیو پ راتییتغ یبررس ،یاراض ینقشه کاربر هیته -3

 ندهیآ یبرا ینیب شیو پ میاقل رییرواناب و تغ-بارش یمدل ساز -4

 ندهیآ یبرا ینیب شیو پ ینیرزمیآب ز انیو جر هیتغذ یمدل ساز -5

 ندهیو آ یکنون طیمنابع آب در شرا تیریمد یها یاستراتژ -6

 یازآبین ،یمنابع آب، مدل ساز دار،یپا تیریمد م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 

 

Sustainable water resources management for society and ecosystems in semiarid 
and arid regions under climate and land use changes 

Title: 
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Mehdi Vafakhah Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Water shortage becomes more and more severe under climate and land use changes 

in arid and semiarid regions. Withdrawal from river and aquifers for irrigation has 
been enlarged significantly during past decades, and as a result, biomes and water 

systems were largely endangered in both Iran and China. We are facing with 

unprecedented crisis to balancing water for human and nature. The theme of this 
workshop is to exchange the knowledge of how climate and land use changes impact 

on water resources in the arid and semiarid regions. Answering to the following 
questions is expected in the workshop. What are the key issues to manage the 

limited water for sustainable use? How to cope with the challenges of climate and 
land use changes for a wise management of water resources, to meet with the 

increasing human water requirements and to secure the degraded ecosystems? The 

aim of the workshop is to bring scientists in both countries together to exchange the 
ideas and research achievements with each other, and to discuss for future 

collaborations. 

Abstract: 

The main workshop themes are as follow: 
1. History and current status of water resources utilization 

2. Introducing environmental and agricultural water requirement under the climate 
changes 

3. Land use mapping, change detection and modeling for future 

4. Rainfall-runoff and climate change modeling and prediction 
5. Recharge and groundwater modeling and prediction 

6. Strategies for water resources management in in current and future scenarios 

Specific 
Aims: 

Climate change, Modeling, Sustainable management, Water resources, Water 

requirement 

:Keywords 
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و  کیدر مناطق خشک)چارچوب تئور کیدرولوژیاکوه یو کشاورز یزداریمنابع آب ،آبخ نهیبه صیتخص :عنوان

 فناورانه(

 انیملک آرش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 انی+ آرش ملک :همکاران

 سالجقه یعل +

 وندیآذرن نیحس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

جامع و به هم  یاست و پژوهشها نیخشک کره زم مهیمناطق خشک و ن ژهیبه و ایچالش تمام نقاط دن نیتر یآب اصل چکیده :

رفه ص یها وهیو ارائه ش یطیمح ستیز یو کشاورز یزداریمنابع آب، آبخ صیتخص یو فناور یتئور نهیدر زم وستهیپ

 ینوآور جیترو یبرا یو عمل یراهبرد تیخشک از اهم مهیمناطق خشک و ن زیآبخ یدر مصرف آب در حوزه ها انهیجو

 داریبهبود استفاده پا یآب برخوردار است و برا یبهره ور شیو افزا یو کشاورز یعیمنابع طب نهیدر زم یو فناور یعلم

خشک در  مهیخشک و ن یاست. با توجه به گستره قابل مالحظه اراض یضرور یامر زیآبخ یها از منابع آب در حوزه

از سه  یزداریمنابع آب و آبخ صیو تخص تیریمد یو فناور یدر مورد تئور یکارگاه چارچوب کل نیدر ا نیو چ رانیا

خشک مورد بحث  مهیمناطق خشک و ن یداخل زیآبخ یآن در حوزه ها یو کاربرد و اجرا ی، توسعه فناور یجنبه مبان

 قرار خواهد گرفت

 یمنابع آب تیریو مد شیدر پا یمکان یهازی/ سنجش از دور و آنالنیسرم یمایس یکاربرد بوم شناس :اهداف اختصاصی

 یدرولوژیاکوه نه،یبه صیخشک، تحص مهیمناطق خشک و ن ت،یریآب، مد منابع کلمات کلیدی:

 

 

The research framework on the theory and technology of water resources allocation, 

watershed management and water-saving ecological agriculture in arid regions 

Title: 

Arash Malekian Applicant: 

Univ of Tehran Applicant's 
Work: 

The integration research on the theory and technology of water resources allocation 

and the water-saving ecological agriculture in the inland river basin of arid region is 
of great strategic and practical significance to promote the scientific and 

technological innovation in agriculture and ecological water-saving, and to promote 

the sustainable utilization of water resources in the inland river basin. The workshop 
will discuss the overall framework on the theory and technology of water resources 

allocation and the water-saving ecological agriculture from three aspects of basic 
theory, application technology development, and technology integration and 

demonstration in the inland river basin of arid region. 

Abstract: 

(1) Efficient water use and water resource allocation in oasis agriculture; 
(2)Transformation process of irrigation water and synergistic improvement of water 

efficiency in oasis agriculture; 

Specific 
Aims: 
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(3) Ecological environment effect and sustainable development approach in oasis 

water-saving agriculture. 

Water resources, Management, Arid and semi-arid regions, Optimum allocation, Eco-

agriculture 

:Keywords 
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و  شیاهمزمان برق، گرم دیتول یمنفصل از شبکه برا ی/حرارتکییفتوولتا یبیترک ستمیس یکارگاه آموزش :عنوان

 شیسرما

 پور یول محمدصادق :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نیچ یعلم و فناور دانشگاه :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 پور ی+ محمدصادق ول :همکاران

 یدیمحمد حسن سع +

 یاصفهان یجواد ابوالفضل +

 یروح  اهلل رفع +

 پور یرضا ک +

 یدیسامان رش +

 ساناز اکبرزاده +

 فالح نیحس دیس +

 یحمزه لرستان +

 یمحمدصادق عباس +

 یریسجاد جهانگ +

 ینرگس محب +

 یاحسان محمد +

 یمحمود یعل +

 یااسفنجانیپو +

 دهقان اریماز +

 100000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

 یسوم کل مصرف انرژ کیاز  شیاست و ب ادیز اریبس رانیو ا نیمصرف شده در بخش ساختمان در چ یکل انرژ زانیم چکیده :

و  یآب خانگ شیفضا، گرما شیو سرما شیجهت گرما یانرژ نیاز ا یادیشود. سهم ز یکشورها را شامل م نیرا در ا

گرم  یبا تابستان ها ران،یگرم و خشک فالت ا ییآب و هوا طیشرا لیشود. به دل یساختمان ها مصرف م ییروشنا نیتأم

در  شیآسا یحفظ دما یرا برا یاز انرژ یادیز ریمنطقه مقاد نیسرد خشک، افراد ساکن ا یو زمستان ها یطوالن

ترده گس عیبا مقدار فراوان و توز ریپذ دیپاک، کارآمد و تجد یمنبع انرژ ،یدیخورش یکنند. انرژ یساختمان ها مصرف م

ها  در ساختمان یدیخورش یمنفصل از شبکه با ادغام انرژ ریدپذیتجد یانرژ نیتأم ستمیس جادیا نه،یزم نیاست. در ا

لف مخت یکاربرد یوهایرا تحت سنار یانرژ یرا به ارمغان آورد و تقاضا یدر مصرف انرژ ییصرفه جو لیتواند پتانس یم

 بیدر ساختمان ها هستند، ترک یانرژ یتقاضا یاساس یبرق صورت ها یو انرژ شیسرما ش،یگرما کهییپاسخ دهد. از آنجا

تواند به  یم خی یساز رهیذخ ی( و فناورPV/T)ی/حرارتکییفتوولتا ستمیس ،یدیخورش دیمطبوع و تبر هیتهو ستمیس

اه ر نیمنفصل از شبکه منجر شود. ا یویو برق در ساختمان تحت سنار شیگرما ش،یعرضه سرما یساز نهیادغام و به
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در ساختمان را به همراه دارد و در  یکاهش مصرف انرژ لیساختمان، پتانس یانرژ نیچند منظوره تام یحل کاربرد

 شود. یمنفصل از شبکه استفاده م طیشرا

همزمان برق،  دیتول یمنفصل از شبکه استفاده شده برا ی/حرارتکییفتوولتا یبیترک ستمیس یبر رو یکارگاه آموزش نیا

 خیدر  یحرارت یساز رهیذخ یفن آور ک،ییفتوولتا دیتبر یاز فناور یبیمتمرکز خواهد بود که ترک شیو سرما شیگرما

 نهیر زمد رانیو ا نیچ یقاتیتحق یدستاوردها قیاست. هدف کارگاه، تبادل عم ی/حرارتکییفتوولتا یبیترک ستمیو س

 یساختمان ها یانرژ نیتام یقابل اعتماد و مقرون به صرفه برا ر،یدپذیتجد دار،یراه حل پا کیو ارائه  یدیخورش یانرژ

 خواهند شد یبررس نهیزم نیدر ا نیو چ رانیا ندهیآ یها یهمکار یبرا دیجد یفرصت ها نیاست. همچن رانیو ا نیچ

مان ساخت یانرژ نیتام یقابل اعتماد و مقرون به صرفه برا ر،یپذ دیتجد دار،یپا یراه حل ها یتوسعه و به اشتراک گذار :اهداف اختصاصی

 رانیو ا نیچ یها

 نیچ یدر دانشگاه علوم و فن آور یدیخورش یکاربرد انرژ شرفتهیپ یها شگاهیآزما یدستاوردها یبه اشتراک گذار .2

 .انیو آموزش متقابل دانشجو یالملل نیمشترک ب یانجام پروژه ها یبرا یزیو دانشگاه سمنان. برنامه ر

توان  یم ،یدیخورش یاز انرژ یبهره بردار نهیدر زم رانیو ا نیچ یرو شیپ یبا توجه به فرصت ها و چالش ها .3

 دیبوع و تبرمط هیتهو ستمیس ،ی/حرارتکییفتوولتا یبیترک ستمیس نهیبه یها یطراح نهیرا در زم یمشترک قاتیتحق

 .انجام داد نیطرف یها ازیبر اساس ن خیدر  یحرارت یساز رهیذخ یو فن آور یدیخورش

در طول سال در دو  یروز آفتاب 300از  شیکشور ب نیدارد. ا یدیخورش یتوسعه انرژ یبرا یمیعظ لیپتانس رانیا .4

ساعت است.  لوواتیک 2200هر متر مربع  یبه ازا رانیدر ا یدیسوم مساحت آن دارد. به طور متوسط شدت تابش خورش

در  یمصرف انرژ ران،یو ا نیدرصد است. در چ 1کشور کمتر از  نیدر ا یدیخورش یاستفاده از انرژ زانیکه م یدر حال

اختمانها در س یدیخورش یبا استفاده از فناور ریدپذیتجد یانرژ نیتأم ستمیس جادیاست. ا ادیز اریبس یبخش مسکون

 یبیرکت ستمیرا به همراه داشته و بار شبکه را کاهش دهد. استفاده از س یدر مصرف انرژ ییصرفه جو لیتواند پتانس یم

 یدیخورش یاستفاده از انرژتواند به طور موثر سطح  یدر ساختمان ها م شیو سرما شیگرما یبرا ی/حرارتکییفتوولتا

 یطیمح ستیز یدر هر دو کشور منجر شده و به تبع آن کاهش آلودگ یانرژ یرا ارتقا داده و به کاهش مصرف حاملها

 .خواهد داشت یرا در پ

 یاز لحاظ فن آور نیوجود دارد. چ یدیخورش یسلولها یبه عنوان ماده اصل رانیدر ا سیلیاز س یخوب اریمنابع بس .5

تواند توسعه صنعت  یم قیعم یهمکار نیدارد. ا یدیخورش یساخت سلولها نهیدر زم یخوب طیشرا یو نوآور دیتول

 یتواند باعث توسعه همکار یم نیرا مصرف کند. همچن نیچ یاضاف تیرا ارتقا بخشد و ظرف رانیا یدیخورش یسلولها

 .شود رانیو ا نیچ نیب کیاستراتژ

و  فیتعر یمستمر، مانند درخواست مشترک برا یها یهمکار یسر کی یرا برا یکارگاه شروع خوب نیا یبرگزار .6

 .را فراهم کند انیو آموزش مشترک دانشجو یالملل نیب یانجام پروژه ها

 یانرژ ش،یاو سرم شیهمزمان برق، گرما دیمنفصل از شبکه، تول ی/حرارتکییفتوولتا یبیترک ستمیس ،یدیخورش یانرژ کلمات کلیدی:

 یحرارت یساز رهیذخ یفن آور ک،ییفتوولتا دیتبر یساختمان، فناور

 

 

Workshop on off-grid PV/T driven hybrid system for power, heating and cooling Title: 

Mohammad Sadegh Valipour Applicant: 

Semnan University Applicant's 
Work: 

The total amount of building energy consumption in China is huge, occupying more 
than 1/3 in the society's total energy consumption. Energy consumed by space 

heating, space cooling, domestic water and lighting accounts for the vast majority of 

building energy consumption. Because of the warm and dry climatic conditions of the 
Iranian plateau, with its long hot summers and cold dry winters, people living in this 

region consume massive amounts of energy to maintain comfort temperature. Solar 
energy is clean, efficient and renewable energy source, with abundant amount and 

wide distribution. In this context, establishing off-grid renewable energy supply 

system by integrating solar energy into buildings can bring great energy saving 
potential and fulfill the energy demand under different application scenario. As 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

heating, cooling and power are the basic forms of building energy demand, the 

combination of solar air conditioning and refrigeration technology, solar photovoltaic 
thermal system (PV/T) and ice storage technology can achieve the integration and 

optimization of cooling, heating and power supply under off-grid scenario. This 
multifunctional building energy solution has the potential to decrease the building 

energy consumption and be applied under off-grid conditions. 

The workshop will focus on the off-grid PV/T driven hybrid system for power heating 
and cooling, which combines the PV powered DC refrigeration technology, ice 

thermal storage technology and PV/T technology. It is aimed to in-depth exchange 
of research status of China and Iran in the field of solar energy, provide a 

sustainable, renewable, reliable and affordable energy supply solution for buildings 

in China-Iran, and seek for new direction and opportunity for China-Iran cooperation 
in the future. 

1. Development of sustainable, renewable, reliable and affordable energy supply 
solution for buildings in China-Iran, 

2. Sharing the advanced solar energy application laboratories in University of Science 

and Technology of China and Semna University. Laying the foundation for joint 
application of international cooperation projects and jointly training students. 

3. In the view of opportunities and challenges facing China and Iran in the field of 
solar energy utilization, cooperative research can be carried out in high-performance 

PV/T modules, photovoltaic direct-drive inverter refrigeration systems, ice storage 

air conditioning technology based on user demand response, etc. 
4. Iran has huge potential for solar energy development, with more than 300 sunny 

days throughout a year on two-thirds of its land area and an average solar power 
generation potential per square meter of 2200 kWh, while the degree of solar energy 

utilization is less than 1%. And in China, the energy consumption in residential sector 

is huge, establishing the distributed renewable energy supply system by integrating 
solar utilization technology into buildings can bring great energy saving potential. 

The application of off-grid PV/T driven hybrid system for power heating and cooling 
can effectively promote the level of solar energy utilization and optimize the energy 

structure in both countries. 

Specific 
Aims: 

Solar Energy, Off-grid PV/T driven hybrid system; Power, heating and cooling; 
Building energy; PV powered refrigeration technology; Thermal storage technology 

:Keywords 
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 زیسالمت آبخ یابیارز قیمنابع آب در مناطق خشک از طر یداریپا :عنوان

 یصادق درضایدحمیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نیعلوم چ مرکز :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یصادق درضایدحمی+ س :همکاران

 اسدآبادساناز پورفالح +

 یالسادات صادق دهیپد +

 یکامکیداود ن +

 نیسعدالد ریام +

 یغالم الیل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

و  یتسیمنابع ز یداریپا یابیاساس ارز نیمرتبا در حال افول است. بر هم یانسان یهاتیسبب فعالبه نیزم یتوانمند چکیده :

 یاساس اتیمنابع از ضرور بیروند تخر یو حت تیفیشدت، ک شیروش جامع نما نییتب یو از جمله آب برا یستیرزیغ

 یبررس یمنابع در سرتاسر جهان ارائه شده است ول بیتخر یابیارز یبرا یمتعدد یها. اگرچه روششودیمحسوب م

اس اس نینشده است. بر هم یطور جامع بررسدر مناطق خشک تاکنون به ژهیومنابع آب به تیریمد وهینوع و ش ریتاث

یوب ممحس نهیبه طیمنابع آب از شرا یداریفاصله پا زانیم شینما یو مهم برا یکاربرد یکردیرو زیسالمت آبخ یابیارز

 یسازگان خاص معرفمبو ایو  بر مقوله هیو اساسا با تک زیسالمت آبخ یابیارز یبرا یمختلف یهاوهیراستا ش نی. در اشود

منابع  تیریددر م زیجامع سالمت آبخ یابیارز وهیکاربست ش یکارگاه با هدف چگونگ یبرگزار هیشنهادیپ نیاند. بنابراشده

با  یتخصص یهایفکرارتباط هم نیدر ا عتایشکننده مناطق خشک مد نظر قرار گرفته است. طب یهاسازگانآب در بوم

صورت  زیجامع سالمت آبخ یابیمنابع آب در مناطق خشک و در ارتباط با ارز تیریبه مسائل مد مشرف ینیدانشمندان چ

ارتباط  نیمنابع آب ارائه خواهد شد. در هم تیریدر مد زیسالمت آبخ کردیکاربست رو یمفهوم یخواهد کرد و الگو

ل مسائ لیدر تحل کردیرو نیا یو توانمند دهیآب در هر دو کشور به چالش کش تیریموضوعات کمبود آب و ضرورت مد

 نیو چ رانیا یزداریحوزه آب و آبخ نیکارشناسان و متخصص ران،یمد یبرا یشنهادیپ خواهد شد. کارگاه یابیآب ارز

 یاژهیو یکاربرد تیمرتبط با آب، اهم یهامقوله یجد یدهایگسترش تهد زیسبب وجود مناطق خشک گسترده و نبه

 خواهد داشت

 آب یهاجامع منابع آب، چالش تیریمد ز،یسازگان، خدمات آبخسالمت بوم ز،یآبخ تیریمد :اهداف اختصاصی

 آب یهاجامع منابع آب، چالش تیریمد ز،یسازگان، خدمات آبخسالمت بوم ز،یآبخ تیریمد کلمات کلیدی:

 

 

Water Resources Sustainability in Drylands Via Watershed Health Assessment Title: 

Seyed Hamidreza Sadeghi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

The land capacity is continuously declining due to overburdening anthropogenic 
activities. Through the evaluation of biotic and abiotic resources sustainability, it is 

Abstract: 
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indispensable to comprehensively strive for a methodology to properly depict the 

intensity, quality, and tendency of the resources degradation, globally. Many 
approaches have been developed and applied to different parts of the world to 

assess the resources degradation. However, the effect of type and manner of the 
management of water resources particularly in drylands has not been 

comprehensively reported. Towards this, the watershed health assessment would be 

an important approach to show how far the watershed is from the water sustainable 
condition. In this regard, many approaches have been introduced to evaluate the 

health condition of the ecosystem wholly focused on particular component of the 
ecosystem. Whilst, a monitoring based assessment of the governing problems on 

water resources management is vital to properly assess the watershed health 

leading to picture the intensity, propensity, and extension of the driving forces 
behind land degradation. Naturally, in this regard, expert discussions will be held 

with Chinese scientists on the issues of water resources management in drylands 
and in connection with the comprehensive assessment of watershed health. A 

conceptual model of applying the watershed health approach in water resources 
management will be accordingly presented. In this regard, the issues of water 

shortage and the need for water management in both countries will be challenged 

and the capability of watershed health assessment approach in analyzing water 
issues will be evaluated. The proposed workshop will be of special practical 

importance for managers, experts and specialists in the field of water and watershed 
management of Iran and China due to the existence of vast drylands and the 

extension of serious threats to water resources. 

• Water shortage and its impacts in dryland in China and Iran 
• Water sustainability in drylands in Iran and China; 

• Watershed health assessment for water issues; 

• Integrated water management including theory, technology and policy 

Specific 
Aims: 

Watershed Management, Ecosystem Health, Watershed Services, Integrated Water 

Resources Management, Water Challenges 

:Keywords 
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 یمغز یها گنالیس یداده کاو یهوش شبهه مغز از رو یارتقا :عنوان

 یسهراب احمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نیعلوم چ یآکادم :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ احمد سهراب :همکاران

 انیآمانج خرم +

 یاحمد نیشمس الد +

 یزیسعدون عز +

 100000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

ر د یمغز یها گنالیداده ها و س لیپردازش و تحل یبرا یوتریکامپ نینو یروش ها یکارگاه توسعه و معرف نیاز ا هدف چکیده :

 یرابط ها یاست تا الهام بخش توسعه  یانسان ریغ یها یدر انسان و نخست یحرکت-یو حس یشناخت یندهایفرا یط

و  ن،یماش یریادگی ،یدر علوم اعصاب شناخت میحج یداده ها یرو یرانیهوش شبه مغز گردد. طرف ا یبرا یعصب نینو

 گردند یمتمرکز م واناتیح یو مغز یرفتار یداده ها یرو ینیتمرکز نموده و طرف چ وتریکامپ-مغز یرابط ها

 وتریکامپ-مغز یرابط ها ،یهوش مصنوع ،یعلوم شناخت ،یمغز یداده ها :اهداف اختصاصی

 وتریکامپ-مغز یرابط ها ،یهوش مصنوع ،یعلوم شناخت ،یمغز یها داده کلمات کلیدی:

 
 

Boosting brain-like intelligence from data mining of brain signal Title: 

Ahmad Sohrabi Applicant: 

University of Kurdistan, Sanandaj Applicant's 

Work: 

The aim of this workshop is to develop and introduce new computerized methods to 

process and analyze brain data and signals during cognitive and sensori-motor 

processes in human and non-human primates, and then inspire the development of 
novel neural interface for brain-like intelligence 

Abstract: 

The Iranian group focuses on Human Neuroimaging, Neurofeedback, and Brain-

Computer Interface (BCI) and the Chinese group focuses on animal experiments, 
electrophysiological and behavioral data, and machine learning. This joint workshop 

will help to initial new collaboration between the Iranian and the Chinese groups. By 
putting efforts from both sides together and we hope to achieve new goals in the 

future. 

Specific 

Aims: 

Brain Data, Cognitive Science, AI, BCI :Keywords 
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 "کیدرولوژیمخاطرات ه تیریمد"علوم کواترنر  یالملل نیب شیهما نیدوم :عنوان

 یفرهاد خرمال :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 نی( چSRSF) شمیصندوق مشترک راه ابر - یالملل نیکارگاه ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فرهاد خرمال :همکاران

 بیقر برزیفر +

 یانیفرشاد ک +

 کهل نیمارت +

 یرضا شهباز +

 یسحر ملک +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

در  آب و خاک داریناپا تیریاز مد یناش یعیبه خطرات طب ژهیبا هدف توجه و رانیکنفرانس مشترک با انجمن کواترنر ا چکیده :

بارز از منطقه با انواع مخاطرات  یحساس نمونه ا اریبس یدانشگاه گرگان و استان گلستان که با داشتن رسوبات لس

خاک است برگزار خواهد شد  یآب شیگرگان و فرسا جیخشک شدن خل ن،یلغزش و رانش زم ل،یاز جمله س کیرولوژیه

 .آن در مناطق مشابه قابل اجرا است جیو انشاهلل نتا

 :عبارتند از شیهما یموضوعات اصل

 یتونل شیفرسا ن،یدر لس ها. خندق ها ، رانش زم یآب شیفرسا

 ییآب و هوا راتییلس ، گرد و غبار ، خاک و تغ -

 آب یمناطق خشک و ب یژئومورفولوژ -

 خزر در عصر هولوسن یاینوسانات در -

 ینیرزمیآب ز یسفره ها بیو تخر نیفرونشست زم -

 ییایاثرات خطر جغراف یابیارز یسنجش از دور برا ی، استفاده / ادغام داده ها  یکیدرولوژیژئو ه ینقشه بردار -

 ، یکیدرولوژیه

 .یکیدرولوژیژئود یبافت در مدلها یو بافت یکی، ژئو مکان یکیدرولوژی، ه یکیولوژیب اتیادغام خصوص -

 ندهیکواترنر ، گذشته ، حال و آ یندهایفرآ -

 کواترنر-خاک یآب شیفرسا-میاقل رییتغ -لس و خاک ها-ینیرزمیز یآب ها منابع :اهداف اختصاصی

 کواترنر-خاک یآب شیفرسا-میاقل رییتغ -لس و خاک ها-ینیرزمیز یمنابع آب ها کلمات کلیدی:

 

 

2nd International Conference on Quaternary sciences ” Hydrological hazards 

management”  Iran, Gorgan 2021 

Title: 

Farhad Khormali Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 
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The joint conference with the Quaternary Association of Iran would focus on the 

surface geo-processes with special attention to the water-related natural hazards 
occurring in Golestan province which would be applicable to the similar regions. 

Loess deposits present almost in every part of the Golestan are fertile but highly 
susceptible soils to erosion and collapse. Flooding, landslides, gully and pipe 

formations, destruction of infrastructures are mostly related to the water and soil 

resources managements. 
Scientific sessions will include: 

- Water erosion on loess; Gully, piping, landslide 
- Loess, dust, soils and climate change 

- Water deficit desert land geomorphology 

- Caspian Sea fluctuations in Holocene 
- Land Subsidence and Groundwater aquifers degradation 

- geo-hydrological mapping, use/integration of remote sensing data and products for 
the estimation of geo-hydrological hazards impacts, 

- integration of biological, hydrological, geo-mechanical and textural soil 
characterization in geo-hydrological models; 

- Quaternary processes, past, present and future 

Followed by the International Symposium on Loess, 2014; Loessfest 2017 and the 
International Conference on Arid Central Asia, 2019; a group of scientists from China, 

Germany, Italy, Sweden, Russia and other countries are interested and ongoing work 
is being carried out on different aspects of the quaternary environments with specific 

focus on climate and water resources. 

The upcoming meeting would bring more scientists together from the different 
countries. 

By establishment of the ITP-Iran Center (Joint Research Center of the Institute of 
Tibetan Plateau-CAS and Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources), and recently the establishment of the Loess Research Center at Gorgan 

University, we aim to work jointly on the Soil and Water related Natural and human 
induced disasters, paleoclimate and aridity, and applied 

Abstract: 

organ bay extinction! Ways to bring water back, Water resources management 
-Flooding and watershed management 

-Loess and environmental hazards 

-archeology and water and soil management 

Specific 
Aims: 

groundwater resources, loess and soils, climate change, soil and water erosion, 

quaternary 

:Keywords 
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 دهیچیپ یها ستمینادر در س عیو وقا یتصادف یها سیماتر هینظر :عنوان

 یصابر یعل عباس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یصابر ی+ عباس عل :همکاران

 یاراحمدی هیهد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یبند میتقس بلیبه سه کالس جهانشمول گامبل، فرشه و وا کسانی عیمستفل با توز یرهایمتغ یبرا یمقدار حد آمار چکیده :

 تمسیاز س یتعداد معدود یشکل جهانشمول وجود ندارد اما برا کی یقو یبا همبستگ ییها ستمیشود. در مورد س یم

 ی هیکار ما در قالب نظر نیمحاسبه شده است. در ا قایدق یحد ریآمار حاکم بر مقاد یتصادف یها سیها از جمله ماتر

 262متشکل از  یمال یشبکه کیکرد. رفتار  میرا بحث خواه یجالب یمثال ها یو آمار مقدار حد یتصادف یها سیماتر

 500 بایشاخص بورس است که عملکرد سهام تقر کی S & P 500. میکنیرا مطالعه مS & P 500شرکت در شاخص 

 S & Pشرکت در 262 یهاتی. فعالکندیم یریگمتحده را اندازه االتیسهام ا یهاشرکت بزرگ ذکر شده در بورس

 در دسترس است. یزمان یبه صورت سر1990از سال 500

ت را به دس ریمقاد ژهیو نیو بزرگتر ریمقادژهیو قیدق عیساخته و توز سیماتر ،یزمان یهایکار ما با استفاده از سر نیدر ا

 کینامید تواندیاست که مشده یمولفه رمزگذار نیدر آمار بزرگتر یابه گونه ستمیو کالن س ی. اطالعات جمعمیآوریم

 م؛یکنیبحث مS & P 500 عضو در شاخص یهاتمام شرکت یهااخذ داده یرا کنترل کند. ابتدا در مورد نحوه ستمیس

 میدهیرا ارائه م قیتحق یهاافتهیو  جیکرده و در ادامه نتا انیمورد استفاده را ب یهاسپس روش

 یمال یمارکت ها فیتوص یمدل برا کیکردن  دایپ :اهداف اختصاصی

 ریمقاد ژهیو نیبزرگتر-نادر عیوقا-یتصادف یها سیماتر هینظر کلمات کلیدی:

 

 

Random Matrix Theory and rare events in complex systems Title: 

Abbas Ali Saberi Applicant: 

Tehran University Applicant's 

Work: 

The rare events statistics for independent variables are divided into three universal 
classes: Gumble, Frechet and weibull. There is no universal form for strongly 

correlated systems, but for a small number of systems, including random matrices, 

the statistics governing the rare events have been accurately calculated. In this 
work, we will discuss some interesting examples in the form of random matrix theory 

and the rare events. We study the behavior of a financial network of 262 companies 
in the S&P 500 index. The S&P 500 is a stock index that measures the stock 

performance of approximately 500 large listed companies on US stock exchanges. 
The activities of 262 companies in the S&P 500 have been available in time series 

since 1990. 

Abstract: 
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In this work, we generate the matrix using time series and obtain the exact 

distribution of eigenvalues and the largest eigenvalues. The collective information of 
the system is in statistics the largest component that can control the dynamics of the 

system. We first discuss how to obtain data from all member companies in the S&P 
500 index; Then we describe the methods used and then present the results and 

findings of the research. 

Finding a model to describe financial markets Specific 
Aims: 

Random matrix theory - Rare events - The largest eigenvalues :Keywords 
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 یاموثر خوشه دانیم هیبا استفاده از روش نظر 6 میتیل یاسنتز هسته یهامطالعه واکنش :عنوان

 نیراد یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یدکتر رساله :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 نیراد ی+ مهد :همکاران

 یفرزانه نظر +

 یآران ینیمع یمهد +

 140000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 ،دروژنیسبک از جمله : ه یهاهسته لیصورت گرفت که منجر به تشک ییهاپس از انفجار بزرگ، واکنش قهیدق چند چکیده :

. شودیم دهیانفجار بزرگ نام یاها، سنتز هستههسته نیا لیتشک ندیشد. فرآ 7 میتیو ل 6میتی، ل4 می، هل3 میهل م،یدوتر

محاسبه شده  یمطابقت وجود دارد، اما در چگال هاینیبشیبا پ میو هل دورژنیه یهازوتوپیمشاهده شده ا یفراوان

عدم تطابق  نیوجود دارد. ا یحاصل از مشاهدات ناسازگار یبنگ و چگال گیب یاسنتز هسته انیدر پا میتیل یهازوتوپیا

 یاختالفات ضرور نیا لیدرک دل یبرا 6 میتیل یهااساس، مطالعه واکنش نی. براشودیشناخته م میتیبا عنوان مسئله ل

 است.

 یبررس ایخوشه ثرٔ  مو دانیم هیرا در ساختار نظر 6 میتیل دیتول یدو و سه جسم یهاکه اندرکنش میمطالعه برآن نیدر ا

 ی. در قدم اول بررسشودیم یبررس 3H+3He→6Li+γو  α+d→6Li+γ یدو جسم یها. در ابتدا اندرکنشمیکن

 یر انرژد یالگرانژ یشدگجفت یهاثابت ریبه دست آوردن مقاد یکشسان دو جسم برا یاندرکنش، مطالعه پراکندگ نیا

 یلیرانسفیفاز، سطح مقطع د ییجامانند جابه یپراکندگ یرهایپذمشاهده دیبخش به بازتول نیاست. در ا یضرور نییپا

 هیها در نظراندرکنش نیفوتون در ا یراندازیگ ندیفرآ ی. مرحله بعد بررسشودیپرداخته م زین یپاور تانسور نگیزیو آنال

 نیاست که در ا ییهاپارامتر گریاز د s یکیزیفوتون و فاکتور اخترف یراندازی. سطح مقطع گستایخوشه ثرٔ  مو دانیم

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در  زین α+p+n→6Li+γ مانند یسه جسم یها. اندرکنششودیپژوهش محاسبه م

را مورد سنجش قرار داد  یچندجسم یهاستمیس فیتوص یبرا ایخوشه ثرٔ  مو دانیم هیدقت نظر توانیم یبررس نیا

 دیرس میتیل یهااز مسئله یو به درک

 یطیلس ها و مخاطرات مح - :اهداف اختصاصی

 یسنتز هسته ا یواکنش ها -S یکیزیفاکتور اخترف - یاموثر خوشه دانیم هینظر کلمات کلیدی:

 
 

Study of Nucleosynthesis Reaction of    Using Cluster Effective Field Theory Approach Title: 

Mahdi Radin Applicant: 

K. N. Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

A few minutes after the Big Bang, reactions took place that led to the formation of 

light nuclei, including hydrogen, deuterium, 3He, 4He, 6Li, and 7Li. The process of 
forming these nuclei is called the Big Bang Nucleosynthesis. The observed abundance 

of isotopes of hydrogen and helium is in agreement with predictions, but there is 

Abstract: 
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inconsistency between the calculated density of Lithium at the end of Big Bang 

Nucleosynthesis and the density deduced from observations with the calculated 
density. It is known as ”The Lithium Problem”. According to this issue, examination 

of the reactions is vital for understanding the source of the mentioned differences. In 
this study, we intend to investigate the two- and three-body interactions of lithium-6 

production reaction in the cluster effective field theory approach. 

At the beginning, the two-body interactions such as : α+d→6Li+γ and 
3H+3He→6Li+γ are investigated. In the first step of studying this interaction, the 

unknown EFT low energy coupling constants were determined and the leading- and 
next-to-leading-order EFT results for scattering observables such as phase shift, 

differential cross section, and tensor analyzing power will be presented and 

compared with the experimental data to check the accuracy of the approach. 
The next step is to study the process of gamma capture in these interactions in the 

cluster effective field theory. The gamma capture cross section and s-factor are the 
parameter which are calculated. Three-body interactions such as α+p+n→6Li+γ will 

also be studied. 
In this study, the accuracy of the cluster effective field theory approach for 

describing few bodies systems can be examined and will be an understanding of 

lithium problems. 

Study of Nucleosynthesis Reaction which leads to production of Li6. 

Using the obtained results to explain the Lithium problem. 

reproducing observables shuch as differential cross sections, phase shifts and 
analyzing powers for alpha-deuteron elastic scattering. 

Specific 

Aims: 

Cluster Effective Field Theory - S-factor - Nucleosynthesis Reactions :Keywords 
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 M_x H_yفلزات دیدریه یو ارتعاش یالکترون ،یخواص ساختار :عنوان

 زاده یمحمدرضا محمد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زاده ی+ محمدرضا محمد :همکاران

 زادهیزهرا عل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 نی(. اگر ایسیمغناط دانی)عالوه بر طرد م شودی، مقاومت صفر مT_cیبحران یدما ریاست که در ز یادهیپد ییابررسانا چکیده :

ون دو الکتر انینشود. چون موضوع جاذبه م ینیبشیپ هیتوسط نظر وقتچیممکن بود ه شد،یرفتار در تجربه مشاهده نم

 یدما ییوعده ابررسانا 1968در سال  گذرد،یقرن م کیاز  شیکه ب ده،یپد نی. بعد از ادیرسیبه نظر م دیهمه بع یبرا

با  2015. سرانجام در سال دیرسیمطلوب نم جهیها به نتاز تالش کیچیه یداده شد. ول دروژنیاتاق در عنصر جامد ه

اشته شد. با برد ییدر ابررسانا یبزرگ اریگام بس م،یمانند گوگرد و النتان یعناصر دیدریباال در ه یدما ییمشاهده ابررسانا

ر د ییابررسانا یبررس یبرا یاریبس یهااتاق، تالش یبه دما کینزد T_c مشاهده یالزم برا طیابررسانا و شرا نیکشف ا

باال رفتار  یدر فشارها تواندیم یاریبس یدیدریه باتیشد که ترک ینیب-شیپ جهیانجام شد. درنت دهایدریه ریسا

. شودیمحسوب م یباال مشکل اساس یدما ییمشاهده ابررسانا یباال برا یبه فشارها ازیداشته باشند. ام؛ ن ییابررسانا

 هیبا استفاده از نظر میکار قصد دار نی. در اسازدیمواد در صنعت را ممکن نم نیساختن ا یکه هدف کاربرد یطوربه

 ,Li-Be-H, Li-B-H باتیترک همانند دفلزاتیدریه ییو ابررسانا یارتعاش ،یالکترون ،یخواص ساختار ،یچگال یتابع

Li-C-H انتخاب  یبرا توانیمهم است. م اریبس شودیم دروژنیکه وارد ساختار ه ی. انتخاب عناصرمیکن یو ... را بررس

 نیموجود کمک گرفت. بنابرا یالگوها ریسا ایو  کندیم هیرا توج دهایدریگروه ه یی، که ابررساناBCS هیها از نظرآن

فشار  جادیبا ا یی)کاهش فشار ابررسانا نییپا یباال در فشارها یدما یبا انتخاب عناصر مناسب، به ابررسانا میکنیتالش م

 ؛یپروپوزال بررس نیطور مختصر اهداف ا. بهمی( برسییایمیش

 ،(عنصر باشد کیاز  شتریب ایو  کی تواندیم M) M_x H_yییو ابررسانا یارتعاش ،یالکترون ،یخواص ساختار یبررس

 فونون،-الکترونیثابت جفت شدگمحاسبه 

 است M_x H_yدیدریدر ه ییدر صورت گذار فاز به ابررسانا یبحران یدما ینیبشیپ

 یدیدریه یابررساناها ییگذار ابررسانا یرابطه فشار و دما یبررس :اهداف اختصاصی

 فلزات دیدریفشار، ه ،یچگال یتابع هیاتاق، نظر یدما ییابررسانا کلمات کلیدی:

 
 

Study of structural, electronic, and vibrational properties of M_x H_y Title: 

Mohammadreza Mohammadizadeh Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 
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Superconductivity is a set of physical properties observed in certain materials. For 

example, the electrical resistance vanishes below the critical temperature in 
superconducting materials. If this behavior has not been observed in experience, 

maybe wasn’t predicted by theory. Because nobody can believe the attractive 
interaction between two electrons. After more than a century from the discovery of 

superconductivity, and Ashcroft’s room temperature superconductivity idea in the 

solid hydrogen element, none of the efforts could reach solid state hydrogen. Finally, 
in 2015, observation of high temperature superconductivity in sulfur and lanthanum 

hydrides was a very big step that was taken in superconductivity. With the discovery 
of these superconductors and understanding the specific condition for closed room 

temperature superconductivity, other hydrides were the next candidates for studyng. 

Results show that many hydride compounds can have superconducting behavior at 
high pressures. Although, the high pressure required for superconductivity was the 

main problem. Because it is impossible to use these materials in conventional 
conditions. In this work, we want to study the structural, electronic, vibrational, and 

superconducting properties of metal hydrides using density functional theory. The 
choice of elements that form structures with hydrogen is very important. We can get 

help from BCS theory (hydrides are BCS’s superconductores) or other existing 

information for selecting these elements. Therefore, we will try to select the 
appropriate elements to achieve high temperature superconductivity at low 

pressures (reduction of superconducting pressure by making chemical pressure). 

Abstract: 

study of room temperature superconductivity in hydrides Specific 
Aims: 

room temperature superconductivity, density functional theory, metal hydrides :Keywords 
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به  عیدر شبکه توز یو باد یدیپراکنده خورش دیو منابع تول هاسازرهیذخ صیجهت تخص نهیبه یزیربرنامه :عنوان

 یباد یهانیاز تورب یناش کریمنظور بهبود عملکرد شبکه و کاهش فل

 عسکر زاده رضایعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 عسکر زاده رضای+ عل :همکاران

 نژاد یروح اهلل فدائ +

 یابوالفضل غفار +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR مجالتانتشار مقاله در 

وجود،  نیاند، با اکرده یمعرف یکیتوان الکتر دیموثر جهت تول یخود را به عنوان منابع ریدپذیتجد یچه منابع انرژ اگر چکیده :

وصا )خص ریدپذیتجد یها، اثر نامطلوب منابع انرژچالش نیاز ا یکیهمراه است.  زین ییهامنابع با چالش نیاستفاده از ا

رفتن مشکل، عدم در نظر گ نیا یاصل لیاز دال یکیاست.  یبردارتوان شبکه در زمان بهره تیفیک ی( بر رویباد نیتورب

ر شبکه د یباد یهانیاز وجود تورب یناش کریرابطه، فل نیشبکه است. در ا یزیرتوان در زمان برنامه تیفیک یپارامترها

به طور  یباد نیتورب یتوان را دچار مشکل کرده است. ژنراتورها تیفیاست که ک یعوامل نیتراز مهم یکیقدرت 

 نیتوان است. در ا تیفیمسئله مهم در ک کیموضوع،  نیکه ا کنندیم لیاختالل سوسوزدن را به شبکه تحم یریچشمگ

شبکه  یزیرتوان شبکه، مساله برنامه تیفیو بهبود ک یباد یهانیاز تورب یولتاژ ناش کریپژوهش، به منظور کاهش فل

منظور، در تابع هدف هدف مساله، عالوه بر  نیتوان حل خواهد شد. به ا تیفیمربوط به ک یدر حضور پارامترها عیتوز

منابع  یابیاندازهو  یابیجا ت،یلحاظ خواهد شد. در نها زین یباد یهانیاز تورب یناش کریو تلفات، کاهش فل نهیکاهش هز

 یلتاژ ناشو کریبا هدف بهبود عملکرد شبکه و کاهش فل عیدر شبکه توز سازهارهی( و ذخیدیو خورش یپراکنده )باد دیتول

 انجام خواهد گرفت یباد یهانیاز تورب

 توان تیفیک یبا در نظر گرفتن پارامترها عیشبکه توز یزیربرنامه :اهداف اختصاصی

ملکرد با هدف بهبود ع عیدر شبکه توز سازهارهی( و ذخیدیو خورش یپراکنده )باد دیمنابع تول نهیبه یابیو اندازه یابیجا -

 یباد یهانیاز تورب یولتاژ ناش کریشبکه و کاهش فل

 کریفل - یباد نیتورب -توان  تیفیک - عیشبکه توز یزیر برنامه کلمات کلیدی:

 

 

Optimal planning for allocation of energy storages and distributed generations (wind 
and PV) in distribution network to improve performance and mitigate voltage flicker 

Title: 

Alireza Askarzadeh Applicant: 

Graduate University of Advanced Technology Applicant's 

Work: 

Although renewable energies have introduced themselves as efficient sources for 
power production, use of these energy sources has some challenges. One of these 

challenges is the negative impact of wind turbines on power quality issue when the 
system is in operation mode. This problem occurs when power quality issue is not 

Abstract: 
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considered in planning stage. In this case, flicker produced by wind turbines is one of 

the most important parameters which affects power quality of network. In this 
research, to mitigate voltage flicker produced by wind turbines and improve 

network's power quality, distribution network planning is solved by considering 
power quality issue. For this aim, in the objective function, in addition to power 

losses and system cost, flicker mitigation is also considered. Finally, siting and sizing 

of wind turbines, PV systems and energy storage systems (ESSs) is investigated with 
respect to power quality improvement. 

Optimal siting of wind turbines in the distribution network to improve power quality 

- Siting and sizing storage systems (ESSs) to improve power quality 

Specific 

Aims: 

Planning, voltage flicker, power quality, wind turbines :Keywords 
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زا در رده  یمنیا یمرگ سلول یبر القا نیپالت یاگزال یبا دارو بیدر ترک hsa-miR-451a ریتاث یبررس :عنوان

 کیتیدندر یبلوغ سلول ها زانیسرطان روده بزرگ و م Caco-2 و HT-29 یسلول یها

 بیعندل رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 بیعندل رضای+ عل :همکاران

 یزیعز هیمهد +

 یرضائ هیمرض +

 کپوریپروانه ن +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 شرفتیزا در بحث درمان سرطان به خصوص سرطان روده بزرگ که پ یمنیا یدهه گذشته، مفهوم مرگ سلول یط در چکیده :

بهبود  یراب دیجد یمورد توجه قرار گرفته و فرصت اریتومور است، بس طیمح زیر یمنیا یآن به شدت وابسته به سلول ها

در حال مرگ به واسطه  یسلول ها نیا ،یتومور یروند، عالوه بر مرگ سلول ها نیموثر سرطان فراهم کرده است. در ا

رضه ع یل هاکنند و سبب فعال شدن سلو یواکسن تومور عمل م کیبه عنوان  بیهمراه با آس یمولکول یالگوها دیتول

نه  یلولنوع مرگ س نیا ن،یشوند. بنابرا یتومور م هیمدت عل یطوالن یاختصاص یمنیپاسخ ا کی جادیژن و ا یکننده آنت

 هیانوث یاز رشد متاستازها یریباعث جلوگ نیشود؛ بلکه همچن یمانده م یباق یتومور یتنها موجب حذف موثر سلول ها

 یمیضد سرطان، اعم از ش یحال متنوع از درمان ها نیمجموعه کوچک و در ع کیگردد. تا به امروز، فقط  یم زیتومور ن

 یژگیشده اند؛ که و یزا معرف یمنیا یمرگ سلول یبه عنوان القا کننده ها یتراپ کینامیو فتود یوتراپیراد ،یدرمان

همراه  یلمولکو یالگوها دیتول ییتوانا ،یباشد. به طور کل یم یاسترس شبکه اندوپالسم یعوامل، القا نیمشترک همه ا

 یالقا لیلد نیباشد؛ به هم یم یاسترس شبکه اندوپالسم یزا وابسته به القا یمنیا یمرگ سلول دهیپد یدر ط بیبا آس

 مطلوب یکه سبب القا یباتیضد سرطان محسوب شود و ترک یاستراتژ کیتواند  یم یموثر استرس شبکه اندوپالسم

زا و درمان سرطان بکار  یمنیا یموثر مرگ سلول یجهت القا دیجد ییتوانند به عنوان اهداف دارو یاسترس شوند، م نیا

شده است و به نظر  دییتا یاسترس سلول یرهایمس میها در تنظ microRNAنقش  ر،یاخ یگرفته شوند. در سال ها

 یتوانند به عنوان اهداف یهستند؛ م یاسترس شبکه اندوپالسم یرهایدر مس لیکه دخ ییها microRNAرسد  یم

به  miR-451a. رندیمعمول سرطان مورد مطالعه قرار گ یزا در کنار درمان ها یمنیا یبهتر مرگ سلول یجهت القا

 یاسترس شبکه اندوپالسم یالقا قیتواند از طر یشده است که م یسرکوب کننده تومور معرف microRNA کیعنوان 

محسوب  ICD یالقا یهدف مناسب برا کیتواند  یرسد م یجهت به نظر م نیشود؛ بد یتومور یسبب آپوپتوز سلول ها

سرطان روده بزرگ و بلوغ  یسلول یزا در رده ها یمنیمرگ ا دیاحتمال بروز و تشد یشود. در مطالعه حاضر، هدف بررس

باشد. در  یم یدرمان یمیاستاندارد ش یدارو کیدر کنار  hsa-miR-451aبه دنبال استفاده از  کیتیدندر یسلول ها

-Cacoو  HT-29 یسلول یدر رده ها بیهمراه با آس یمولکول یالگوها دی)آپوپتوز( و تول یمرگ سلول زانیراستا، م نیا

ل بلوغ در سلو زانیشود و سپس م یم یبررس نیپالت یاگزال یبا دارو بیدر ترک hsa-miR-451aترانسفکت شده با  2

 شود یم دهیسنج یتومور یسلول ها نیمجاور شده با ا کیتیدندر یها
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 یبا گروه ها سهیدر مقا hsa-miR-451aمجاور شده با  Caco-2و HT-29 یسلول یآپوپتوز در رده ها زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 کنترل

-hsa-miR مجاور شده با Caco-2و HT-29 یسلول یدر رده ها ATP و CRT ،HMGB1 دیتول زانیم نییتع .2

451a کنترل یبا گروه ها سهیدر مقا 

 یبا دارو بیدر ترک hsa-miR-451a مجاور شده با Caco-2و HT-29 یسلول یآپوپتوز در رده ها زانیم نییتع .3

 کنترل یبا گروه ها سهیدر مقا نیپالت یاگزال

-hsa-miR مجاور شده با Caco-2و HT-29 یسلول یدر رده ها ATP و CRT ،HMGB1 دیتول زانیم نییتع .4

451a کنترل یبا گروه ها سهیدر مقا نیپالت یاگزال یبا دارو بیدر ترک 

-hsa با افتهیمواجهه  Caco-2 و HT-29 یسلول یمجاور شده با رده ها کیتیدندر یبلوغ سلول ها زانیم نییتع .5

miR-451a کنترل یبا گروه ها سهیدر مقا 

-hsa با افتهیمواجهه  Caco-2 و HT-29 یسلول یمجاور شده با رده ها کیتیدندر یبلوغ سلول ها زانیم نییتع .6

miR-451a کنترل یبا گروه ها سهیدر مقا نیپالت یاگزال یبا دارو بیدر ترک 

 microRNAs ن،یپالت یزا، سرطان روده بزرگ، اگزال یمنیا یمرگ سلول کلمات کلیدی:
 

 

Evaluation of the effect of hsa-miR-451a in combination with oxaliplatin on the 
induction of immunogenic cell death in HT- 29 and Caco- 2 colorectal cancer cell lines 

and dendritic cell maturation 

Title: 

Alireza Andalib Applicant: 

Isfahan University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Over the past decade, the concept of immunogenic cell death has received much 

attention in the treatment of cancer, especially colorectal cancer, the development of 
which is highly dependent on the immune cells of the tumor environment and has 

provided a new opportunity for effective cancer cure. In this process, in addition to 
the death of tumor cells, these dying cells act as a tumor vaccine by producing 

damage-associated molecular patterns, activating antigen-presenting cells, and 

eliciting a long specific immune response against the tumor. Thus, this type of cell 
death not only effectively removes the remaining tumor cells; but also prevents the 

growth of secondary tumor metastases. To date, only a small but diverse range of 
anticancer therapies, including chemotherapy, radiotherapy, and photodynamic 

therapy, have been identified as inducers of immunogenic cell death; A common 

feature of all these factors is the induction of endoplasmic reticulum stress. In 
general, the ability to produce damage-associated molecular patterns during the 

immunogenic cell death phenomenon is dependent on the induction of endoplasmic 
reticulum stress; Therefore, effective induction of endoplasmic reticulum stress can 

be considered an anti-cancer strategy, and compounds that cause optimal induction 

of this stress can be used as new drug targets to effectively induce immune cell 
death and cancer treatment. In recent years, the role of microRNAs in regulating 

cellular stress pathways has been confirmed, and it appears that microRNAs are 
involved in endoplasmic reticulum stress pathways; They can be studied as targets 

for better induction of immunogenic cell death alongside conventional cancer 
therapies. miR-451a has been identified as a tumor suppressor microRNA that can 

induce apoptosis of tumor cells by inducing endoplasmic reticulum stress; Therefore, 

it seems that it can be a suitable target for induction of ICD. In the present study, 
the aim was to investigate the possibility of incidence and exacerbation of 

immunogenic death in colorectal cancer cell lines and dendritic cell maturation 
following the use of hsa-miR-451a in addition to a standard chemotherapy drug. In 

this regard, the rate of cell death (apoptosis) and the production of damage-

associated molecular patterns in cell lines HT-29 and Caco-2 transfected with hsa-
miR-451a in combination with oxaliplatin are evaluated and then the rate of 

maturation in The dendritic cells adjacent to these tumor cells are measured. 

Abstract: 
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.Determination of the apoptosis rate in HT-29 and Caco-2 cell lines treated with 

selective miR-451a compared with control groups. 
2.Determination of the amount of CRT, ATP and HMGB1 production in HT-29 and 

Caco-2 cell lines treated with selective miR-451a compared with control groups. 
3.Determination of the apoptosis rate in HT-29 and Caco-2 cell lines treated with 

selective miR-451a in combination with oxaliplatin compared with control groups 

4.Determination of the amount of CRT, ATP and HMGB1 production in HT-29 and 
Caco-2 cell lines treated with selective miR-451a in combination with oxaliplatin 

compared with control groups. 
5.Determination of the maturation of dendritic cells co-cultured with HT-29 and 

Caco-2 cell lines that treated with selective miR-451a compared with control groups. 

6.Determination of the maturation of dendritic cells co-cultured with HT-29 and 
Caco-2 cell lines that treated with selective miR-451a in combination with oxaliplatin 

compared with control groups. 

Specific 

Aims: 

Immunogenic cell death, Colorectal cancer, Oxaliplatin, microRNA :Keywords 
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 یونی عاتیمزومتخلخل عاملدار شده با ما یکایلیکربن در س دیاکسیجذب د یشگاهیآزما یبررس :عنوان

 ریپذبرگشت

 یتیهدا یعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 یتیهدا ی+ عل :همکاران

 816000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
به  یضرور یازین نی. بنابراشودیم نیتن در سال( وارد اتمسفر زم گایگ 30کربن ) دیاکسیگاز د یادیمقدار ز ساالنه چکیده :

ربن ک دیاکس ید ییایمیکربن وجود دارد. جذب ش دیاکس یمقدار د ریکاهش چشمگ یبرا یاقتصاد یروش ها یتوسعه 

عنوان دما، اغلب به شیکربن با کاهش فشار و افزا دیاکس یو به دنبال آن دفع د نیآلکانول آم یآب یهابا محلول

 دیاکسیمول د میحالل ها به حداکثر ن نیجذب ا تیظرف حالنیشده است. با ادر نظر گرفته یتکنولوژ نیترمناسب

دارد که  ازیگراد ن یسانت یدرجه  120-130 یروش به دما نیدفع در ا ندیمحدودشده است و فرآ نیکربن بر مول آم

کارآمد  یجاذب ها افتنی ینهیانجام پژوهش درزم جه،ی. درنتگرددیحالل م یایدر طول اح یانرژ ادیمنجر به مصرف ز

ت. اس یداشته باشند ضرور زین یکمتر یایاح یجذب و سرعت واکنش، مقدار گرما تیمقدار ظرف شیکه عالوه بر افزا

ص بهبود خوا یکربن هستند. عاملدار کردن برا دیاکس یجذب د یبرا یذات یژگیو یدارا کایلیس یبر مبنا یها هیپا

 دیاکس یدر جذب د یشود و نقش مهم یم جادیسطح ا ینازک از حالل بر رو ی هیال کیبا اعمال  هیپا یماده  یجذب

اصالح سطح جاذب ها مورد مطالعه قرار گرفته و توسعه داده شده است.  یبرا یمختلف یکند. روش ها یم فایکربن ا

 مناسب به سطح جامد جاذب است. یجذب مواد با اضافه کردن گروه ها تیسطح و ظرف ید خواص جذببهبو یهدف اصل

شود.  یم دیتول ریبرگشت پذ یونی عاتیشده با ما یمتخلخل بارگذار یکایلیبار جاذب س نینخست یپژوهش برا نیدر ا :اهداف اختصاصی

 یم کربن دیاکس یجامد متخلخل در جذب د زیو ن ریبرگشت پذ یونی عاتیمنجر به بهبود عملکرد ما ییمحصول نها

 طرح عبارتند از: نیا یاهداف کل نیگردد. بنابرا

 :مزومتخلخل شامل یکایلیدر س یبارگذار یبرا ریبرگشت پذ یونی عاتیکاربرد انواع مختلف ما یبررس -1

 نوع سوم نی: آلکانول آمییتک جز ریبرگشت پذ یونی عاتیالف( ما

 :ییدو جز ریبرگشت پذ یونی عاتیب( ما

 سوپرباز/الکل -

 نوع اول و دوم نیسوپرباز/آم -

 نوع سوم نیسوپرباز/آلکانول آم -

 دوم اینوع اول  یها نیبا آم افتهیارتقا  ریبرگشت پذ یونی عاتیما -

 .کربن دیاکس یجذب د یبر رو ریبرگشت پذ یونی عاتیما یمواد سازنده  شینوع و نسبت پ ریتاث یبررس -2

 یگاخانه ا یجاذب جامد مزومتخلخل، گازها کا،یلیس ر،یبرگشت پذ یونی عاتیکربن، ما دیاکس ید کلمات کلیدی:

 
 

Experimental investigation of CO 2 adsorption by switchable ionic liquid- 
functionalized mesoporous silica 

Title: 
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Ali Hedayati Applicant: 

Iran University of Science and technology Applicant's 
Work: 

Annually, large amounts of carbon dioxide (30 GT per year) enter the Earth's 

atmosphere. Therefore, there is an urgent need to develop economic methods to 
significantly reduce the amount of carbon dioxide. Chemical absorption of carbon 

dioxide with aqueous solutions of alkanolamine followed by desorption of carbon 

dioxide by decreasing pressure and increasing temperature is often considered to be 
the most appropriate technology. However, the absorption capacity of these solvents 

is limited to a maximum 0.5 mol CO2/mole of amine, and the desorption process in 
this method requires a temperature of 130-120 ° C, which leads to high energy 

consumption during solvent regeneration. As a result, it is necessary to conduct 
research on efficient absorbents that in addition to increasing the amount of 

absorption capacity and reaction rate, also have a lower heat of regeneration. 

Silica-based foundations have the inherent property of adsorbing carbon dioxide. 
Formularization is created by improving the adsorption properties of the base 

material by applying a thin layer of solvent to the surface which plays an important 
role in the adsorption of carbon dioxide. Various methods for surface modification of 

adsorbents have been studied and developed. The main purpose is to improve the 

adsorption properties of the surface and the adsorption capacity of the material by 
adding suitable groups to the solid adsorbent surface. 

Abstract: 

this study, for the first time, a porous silica adsorbent loaded with reversible ionic 

liquids is produced. The final product improves the performance of reversible ionic 
liquids as well as porous solids in adsorbing carbon dioxide. Therefore, the general 

objectives of this research are: 
1- Investigation of different types of reversible ionic liquids for loading in 

mesoporous silica, including: 
A) Single-component reversible ionic liquids: tertiary alkanolamine 

B) Two-component reversible ionic liquids: 

- Superbase/alcohol 
- Superbase/primary and/or secondary amine 

- Superbase/ tertiary alkanolamine 
- Reversible ionic liquids promoted with primary and/or secondary amine 

Specific 

Aims: 

Carbon dioxide, Reversible ionic liquids, Silica, Mesoporous solid adsorbent, 

Greenhouse gases 

:Keywords 
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با  کیاترب تالیجید االتیکروسیم یبر مبنا کلریپلتفرم ترمال سا ییکارآ یساز نهیو به یتجرب یابیارز :عنوان

 افتهیجهش  KRAS واجد یسلول یاستفاده از رده ها

 یسالم امکیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یسالم امکی+ س :همکاران

 نیب شیپ لیاسماع +

 شاملو ریام +

 یرلوحیسادات م میمر +

 یانیمحمد جواد ک +

 دهقان نیام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

مختلف منجمله در  یها نهیدر زم یدیمف اریبه ابزار بس یابی( سبب دست PCR)  یمرازیپل یا رهیزنج ریتکث کیتکن چکیده :

 شیآن افزا ییکارآ کلریترمال سا یساخت دستگاه ها یدر تکنولوژ شرفتیبا پ ریاخ یو در سال ها دیگرد یملکول یپزشک

و  قیمتنوع آن در عرصه تحق یل، کاربردها تایجید االتیکروسیم ژهیبه و االتیکروسیم یها کیاست. با رشد تکن افتهی

 ازمندین PCRانجام واکنش  یبرا یفعل یکه پلتفرم ها نیشده است. با توجه به ا یمعرف یشگاهیآزما یتوسعه ابزارها

 یر مبناب کیپلتفرم روبات یابیو ارز دیتول ،یهدف طراح ،یگروه انیفنآورانه م قیتحق نیاست در ا یکار انسان یروین

فرم  نییو تع GAPDHموفق ژن  ریبوده و عملکرد آن در تکث PCRانجام موفق واکنش  یبرا جتالید االتیکروسیم

 است KRASموتانت 

 کیربات تالیجید االتیکروسیم یبر مبنا کلریپلتفرم ترمال سا پیو ساخت پروتوتا یطراح :اهداف اختصاصی

 زیگرنمونه ها در سطح فوق آب یمراحل آماده ساز یبرا تالیجید االتیکروسیم ستمیس یساز نهیبه .2

 DNA ریتکث ندیدر فرآ ازیمورد ن یحرارت یرمپ ها عیاعمال سر یبرا تالیجید االتیکروسیم ستمیس یریبکارگ .3

 موفق ژن ریتکث یبرا جیرا یتجار یها ستمیبا س سهیساخته شده در مقا تالیجید االتیکروسیم ستمیس یریبکارگ .3

GAPDH 
 یده هابا استفاده از ر جیرا یتجار یها ستمیبا س سهیساخته شده در مقا تالیجید االتیکروسیابزار م ییکارآ یابیارز .4

 افتهیجهش  KRAS واجد یسلول

 زی،سطوح فوق آب گر تالیجید االتیکروسیم مراز،یپل یا رهیزنج واکنش کلمات کلیدی:

 

 

Experimental evaluation and optimization of robotic digital  microfluidics thermal 
cycling platform using mutant KRAS cell lines 

Title: 

Siamak Salami Applicant: 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 
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The polymerase chain reaction (PCR), as a powerful technique, has led to fantastic 

achievements in various fields, including molecular medicine in recent years. Thanks 
to the advancement in the technology of manufacturing thermal cycling devices, its 

efficiency has increased. With the recent progress in microfluidic techniques, 
especially digital microfluidics, boosts the research and development of laboratory 

instruments. Due to the fact that current platforms for PCR reaction require human 

labor, in this interdeciplinary technological research, the aim is to design and 
manufacture a robotic platform based on digital microfluids for successful PCR 

reaction and to evaluate its function in successful amplification of GAPDH gene, and 
mutant KRAS. 

Abstract: 

Design and prototyping of a robotic digital microfluidics thermal cycling platform 

2. Optimization of a superhydrophobic-based digital microfluidic system for 
preparatory steps. 

3. Application of a digital microfluidic system for fast thermal ramps required in the 
DNA amplification process 

4. Use of a digital microfluidic system built in comparison with conventional 

commercial systems for successful amplification of GAPDH gene 
5. Evaluation of the efficiency of the built digital microfluidic instrument on 

successful amplification in comparison to conventional commercial systems using 
mutant KRAS cell lines 

Specific 

Aims: 

Polymerase Chain Reaction, Digital Microfluidics, superhydrophobic surface :Keywords 
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 ندهیسد زا زیحفاظت در حوضه آبخ تیمناطق با اولو نییبه منظور تع ستمیخدمات منتخب اکوس یمدلساز :عنوان

 رود

 یترکش اصفهان یمصطف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 تاالبها و ،یعیمنابع طب یارزش اقتصاد نییتع :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یترکش اصفهان ی+ مصطف :همکاران

 یابوالمعال دمحمدرضایس +

 یموسو رضایعل دیس +

 زاده میکر درضایحم +

 یپورمناف دیسع +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

به  کیاکولوژ یداریبشر و پا یرفاه اجتماع نیارتباط ب یآشکارساز یبرا یعیطب یهاهیو سرما ستمیمفهوم خدمات اکوس چکیده :

خدمات  بیکه ترک دهدینشان م ریاخ یهابه کار برده شده است. پژوهش یعیطب یهاستمیاکوس یداریمنظور توسعه پا

تر است. مناسب یعیطب یهاستمیاکوس داریپا تیریو مد یحفاظت یها تیفعال یبرا یتیریمد ماتیدر تصم ستمیاکوس

 یهاسلن یمنابع برا نیا یو نگهدار یعیطباز منابع داریدرک بهتر استفاده پا یبرا یمناسب یهاخدمات داده نیا یابیارز

 تیریو مد یزیردر برنامه یستمیخدمات اکوس کردیکه ادغام رو دهدیها نشان مپژوهش نی. اکندیرا فراهم م ندهیآ

 نیفقدان پژوهش در ا ران،یو با مرور مطالعات صورت گرفته در ا شودیعمده در سطح جهان محسوب م یچالش نیسرزم

 یزیرآنها، به برنامه یگذاو ارزش ستمیخدمات اکوس یمکان یسازیاست با کم یکامال مشهود است؛ لذا ضرور نهیزم

 پرداخته شود. ستمیحفاظت، با توجه به ارزش خدمات اکوس یبرا یعیمناطق طب تیاستفاده و اولو یمکان

 هاآن یو زمان یمکان یسازمنتخب و نقشه یستمیخدمات اکوس یمدلساز :اهداف اختصاصی

 یستمیخدمات اکوس کردیحفاظت با رو تیاولو یمناطق دارا ییشناسا (2

 مختلف یاراض یها/پوششیدر کاربر ستمیخدمات منتخب اکوس زانیم سهیمقا (3

 ستمیبر خدمات اکوس ی/پوشش اراضیکاربر رییتغ ریتاث یبررس (4

 ستمیبر خدمات اکوس نیسرزم یمایس ریتاث یبررس (5

 یاراض یکاربر -ستمیاکوس خدمات کلمات کلیدی:

 

 

Modeling of selected ecosystem services in order to determine areas with 
conservation priority in Zayandehrud dam watershed 

Title: 

Mostafa Tarkesh Esfahani Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

The concept of ecosystem services and natural resources has been used to reveal the 
relationship between human social welfare and ecological sustainability in order to 

develop the sustainability of natural ecosystems. Recent research shows that 

Abstract: 
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combining ecosystem services in management decisions is more appropriate for 

conservation activities and sustainable management of natural ecosystems. 
Evaluating these services provides good data for a better understanding of the 

sustainable use of natural resources and the preservation of these resources for 
future generations. These studies show that the integration of ecosystem services 

approach in land planning and management is a major challenge worldwide and with 

the review of studies conducted in Iran, the lack of research in this field is quite 
evident; Therefore, it is necessary to spatially plan the use and prioritization of 

ecosystem services and prioritize natural areas for protection, according to the value 
of ecosystem services. 

Modeling selected ecosystem services and their spatial and temporal mapping 

2) Identify areas with conservation priorities with the ecosystem services approach 
3) Comparison of selected ecosystem services in different land uses / covers 

4) Investigating the impact of land use change / land cover on ecosystem services 
5) Investigating the impact of land appearance on ecosystem services 

Specific 

Aims: 

ecosystem services- land use :Keywords 
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به  کیسرطان پستان متاستات مارانیدر خون ب CEA و cyfr21-1 miR-182, cfDNA ,یریاندازه گ :عنوان

 متاستاز صیدر تشخ عیما یوپسیروش ب یساز ینیمنظور بال

 پنجه پور یمجتب :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 پنجه پور ی+ مجتب :همکاران

 ییمحمود آقا +

 یمیزهره سل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهاییتعهدات مصوب 

 لیبه دل یسرطان یرهایدرصد مرگ و م 90از  شیاست و ب ایدر دن ریمرگ و م یاصل لیاز دال یکی( Cancerسرطان ) چکیده :

درمان شوند، اما  یبه خوب ییایمیمکمل ش یدرمانها ای یتوانند توسط جراح یم هیاول یدهند. تومورها یمتاستاز رخ م

 یمقاومت، فراوان تیخصوص نیرسند عموما به انواع درمان ها مقاوم خواهند بود. ا یکه به مرحله متاستاز م ییسرطان ها

 یندهایدرمان موثر سرطان به شناخت کامل فرا نیخواهد داشت. بنابرا یمتاستاز را در پ یافراد دارا انیدر م ریمرگ و م

 جهینت کیدارد. گسترش متاستات یادیز یوابستگ دهیپد نیمقابله با ا یبرا ییمتاستاز و فراهم کردن راهکارها جادکنندهیا

 ریمسگردد.  یاندام م یمنجر به ناکارآمد تیباشد که در نها یدورتر م یدر اندام ها هیتومور اول یسلول ها ینیالنه گز

 لومولکویبه دست آوردن ب یتوان از خون برا یم نیگردش خون است. بنابرا قیعمدتا از طر یتومور یانتقال سلول ها

 ی( شناخته مLiquid) Biopsyعیما یوپسیروش به عنوان ب نیاستفاده کرد. که ا یتومور ینشانگرها ریسا ایها و 

الکت توان به پ یشوند، م یم ییشناسا عیما یوپسیدر خون که در حال حاضر به روش ب یانتقال یشود. از جمله نشانگرها

آزاد در پالسما  کینوکلئ یدهایمانند اگزوم ها اشاره نمود. به انواع مختلف اس یخارج سلول یها کولیو وز cfDNAها، 

 cfDNAشود. به  یگفته م Cell-free nucleic acidاصطالحا  ،ییایتوکندریم DNA ،یژنوم DNAشامل قطعات 

 ctDNAنشات گرفته در گردش خون  یتومور یسلول ها ای کیمتاستات یمحل ها ه،یاول ینشات گرفته از تومورها

(Cell-Tumor DNAگفته م )استفاده از  ریاخ یشود. در سال ها یcfDNA  توجه  ،یرتهاجمینشانگر غ کیبه عنوان

 را به خود جلب کرده است. قنیاز محق یادیز

در انواع سرطان ها به خصوص در سرطان پستان  کیمتاستات یو زود هنگام مرحله  قیدق صیتشخ تیبا توجه به اهم

ه از با استفاد میپژوهش در نظر دار نیداشته باشد، در ا مارانیروند بهبود ب شیدر افزا یریچشمگ ریتواند تاث یکه م

 ، را در حضورcfDNA  ،miR182 ،CYFRA 21-1 (cytokeratin-19 fragments) عیما یوپسیب کیتکن

CEA (Carcinoembryonic Antigen) با نوع  سهیدر مقا کیدر خون افراد مبتال به سرطان پستان متاستات

 میبسنج کیرمتاستاتیغ

 کیمتاستات ریو غ کیزنان مبتال به سرطان پستان متاستات یدر پالسما cfDNA نیانگیم ی سهیمقا :اهداف اختصاصی

زنان مبتال به  یپالسما CEA و CYFRA21-1(Cytokratin-19 fragments) غلظت زانیم ی سهیمقا -2

 کیمتاستات ریو غ کیسرطان پستان متاستات

 ریو غ کیزنان مبتال به سرطان پستان متاستات یدر پالسما CEA و CYFRA21-1 ،cfDNAغلظت زانیم سهیمقا -3

 کیمتاستات
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 کیمتاستات ریو غ کیدر سرم زنان مبتال به سرطان پستان متاستات miR-182 انیب زانیم ی سهیمقا -4

با  CEAو miR-182،cfDNA ،CYFRA21-1(Cytokratin-19 fragments) ارتباط مارکرها یبررس -5

 کیمتاستات ریو غ کیسرطان پستان متاستات

 cfDNA- CEA- CYFRA 21-1 (cytokeratin-19 fragments)- miR182- Breast cancer کلمات کلیدی:

metastatic 
 

 

Investigation the Cell-free DNA(cfDNA), miR-182, CYFRA 21-1 and CEA biomarkers as 
promising approach of liquid biopsy in metastatic breast cancer 

Title: 

Mojtaba Applicant: 

Isfahan Univesity of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Cancer is a fatal and universal disease. Metastasis is the cause of massive numbers of 

death in this disease (more than 90%). Surgery or chemotherapy can be Initial 

solutions for treatment of primary stage tumors, but generally, metastatic tumors 
will resist to these treatments and lead the patients to death. Therefore, effective 

treatment of cancers requires a comprehensive knowledge of metastasis processes 
and escape routes to prevent it from happening. Implantation of primary tumor cells 

in distant organs can end to organ dysfunction and metastatic expansion. Blood flow 

is the main tumor cell transmition pathway, so it can be used for the detection of 
biomolecules or other tumor markers (Liquid Biopsy). Platelets, cfDNA, and 

extracellular vesicles, like exomes, are cancer's markers which can detect in Liquid 
biopsy. Plasma floating nuclei nucleic acids like genomic DNA fragments and 

mitochondrial DNA recognize as cell-free nucleic acids. cfDN isolation from the 

primary tumors consider as a metastatic site and circulating tumor cells (ctDNA) 
In recent years, scientists have paid special attention to the using of cfDNA as a non-

invasive marker for fast and correct detection of metastatic cancers (especially in 
breast cancer) which can increase the patient's chances of survival. in this study, we 

intend to evaluate the level of cfDNA in the presence of CEA (Carcinoembryonic 
Antigen) in the metastatic and non-metastatic breast cancer using of liquid biopsy, 

miR182, CYFRA 21-1 (cytokeratin-19 fragments) technique. 

Abstract: 

Comparison the serum level of cfDNA in metastatic and non-metastatic breast cancer 
patients. 

2- Comparison the serum concentration of CYFRA21-1 (Cytokeratin-19 fragments) 

and CEA in metastatic and non-metastatic breast cancer patients. 
3- Comparison the serum concentration of CYFRA21-1, cfDNA, and CEA in metastatic 

and non-metastatic breast cancer patients. 
4- Comparison of miR-182 serum level in metastatic and non-metastatic breast 

cancer patients. 
5- Investigation of miR-182, cfDNA, CYFRA21-1 (Cytokeratin-19 fragments) and CEA 

correlation as markers in metastatic and non-metastatic breast cancer. 

Specific 
Aims: 

cfDNA- CEA- CYFRA 21-1 (cytokeratin-19 fragments)- miR182- Breast cancer 
metastatic 

:Keywords 
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 یورزیخواص الکتروکاتال یو بررس دیعاملدارجد یآل-فلز یچارچوب ها ییو شناسا ییایمیالکتروش هیته :عنوان

 آن ها

 شه بخش یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 شه بخش ی+ مهد :همکاران

 یسراوان دهیحم +

 900000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 قیهستند که از طر یفلز یها ونی یهستند که حاو یستالیو کر یمتخلخل یباتی( ترکMOFs) یآل_فلز یچارچوب ها چکیده :

رگ، امکان مساحت سطح بز اد،یبه علت تخلخل ز باتیترک نیمتصل هستند. ا یآل یها گاندیبه ل یونیناسیکئورد وندیپ

مختلف مانند  یها نهیدر زم یاریبس یاند و کاربردهااز دانشمندان را جلب کرده یاریعامل دار شدن، امروزه توجه بس

ز روش سنت بات،یترک نیا یمختلف سنتز برا یهاروش انیو...دارند. در م یگاز، دارو رسان رهیذخ ،یجداساز ست،یکاتال

 ندیفرا یدر ط میسنتز به طور مستق طیاز جمله زمان سنتز کم تر، و امکان کنترل شرا یها تیمز یدارا ییایمیالکتروش

 نیدیریپ یحاو یدر محلول یو رو کلیاز جنس مس، ن یفلز یها غهیت ،یقاتیطرح تحق نیباشد. به هر حال، در ا یسنتز م

فرات  انوی( و هگزاس Dipicolinic acid (pyridine-2،6-dicarboxylic acid)) دیاس کیلیکربوکس ید 6و 2

 شود یم هیعاملدار ته یها MOFشوند و  ی( غوطه ور مویمهمان الکترواکت یوانادات) به عنوان مولکول ها ای

 عاملدار یآل-فلز یچارچوب ها هیسازگار بر پا ستیز یها ستیکاتال هیته :اهداف اختصاصی

 وانادات انوفرات،یهگزاس ،یفلز یها غهی(، الکتروسنتز، تMOFs) یآل-فلز یچارچوب ها کلمات کلیدی:

 
 

Electrochemical preparation and characterization of new functionalized metal 

organic frame works and investigation of their electrocatalytic performances 

Title: 

Mehdi Applicant: 

university of sistan and baluchestan Applicant's 
Work: 

Metal organic frame works (MOFs) are porous crystalline materials consisting of 

metal ions bound through coordination bonds to organic ligands. Because of porous 
nature, large surface area and possibility of functionalization, these compounds have 

attracted considerable attention and present important applications in various areas 
such as catalysis, separation, gas storage, drug delivery, etc. Among various methods 

developed for synthesis of MOFs, electrochemical-synthesis has several advantages 
such as shorter synthesis time and possibility to control the reaction condition 

directly during the synthesis process. However, in this investigation, metallic plates 

of copper, nickel and zinc are immersed into solutions containing Dipicolinic acid 
(pyridine-2,6-dicarboxylic acid, as organic linker and hexacyanoferrate ( 

Abstract: 
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[Fe(CN)6]3+) or vanadate (VO3+) ( as redox active guest molecules) to prepare 

functionalized MOFs. 

preparation of environment-friendly catalysts based on functionalized metal organic 

frameworks 

Specific 

Aims: 

Metal organic frame works (MOFs), Electrochemical-synthesis, metallic plates, 
hexacyanoferrate, vanadate 

:Keywords 
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4003170 

و قابل  داریپا یهاو حالل زگرهایسوخت با استفاده از کاتال یهایارزشمند و افزودن یهاسنتز پاک سوخت :عنوان

 یابیباز

 یفراهان یماستر دیمج :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 یفراهان یماستر دی+ مج :همکاران

 اکانیمهسا ن +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 دیاس یروپلهت ایو  دیاس کیسولفون یدیاس یگروه ها تیبا استفاده از تثب یدیناهمگن اس یزگرهایپژوهش، کاتال نیا در چکیده :

ناهمگن  یزگرهایخواهند شد. کاتال هیته یریگ انیدر م ایو  یکوواالنس یبا روش ها یو کربن یسیلیس یمزوپورها یبر رو

 زی، آنالTGA یمتری، ترموگراوFT-IR یسنج فیمختلف مانند ط ییایمیکوشیزیف یها کیتکن لهیشده به وس هیته

 کسیفوتوالکترون پرتو ا یسنج فی، ط BETتروژنیو واجذب ن زجذبیآنال ،یعنصر زی، آنالXRD کسیپراش اشعه ا

XPSیسنج فی، ط EDX ،یروبش یالکترون کروسکوپیم SEM یالکترون عبور کروسکوپیو م TEM قرار  زیمورد آنال

 کینیفورفورال و لوول لیمت یدروکسیه-5 دیو تول یستیدر سنتز سوخت ز زگرهایکاتال یزیکاتال تیخواهند گرفت. فعال

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس قیعم کیاوتکت یها در حالل ها دراتیاز کربوه دیاس

 یو کربن یسیلیس یمزوپورها هیبر پا یدیناهمگن اس یزگرهایکاتال ییو شناسا هیته :اهداف اختصاصی

 لیمت یدروکسیه-5 دیو تول یستیسنتز سوخت ز یشده در واکنش ها هیته یزگرهایکاتال یزیکاتال تیفعال یبررس -

 سبز یبه عنوان حال ل ها قیعم کیاتکت یها در حالل ها دراتیاز کربوه دیاس کینیفورفورال و لوول

نوان ها )ساکارز، گلوکز و فروکتوز( به ع دراتیو کربوه دیکلرا نیشده از کول لیتشک قیعم کیاتکت یاستفاده از حالل ها-

 یکربن یمزوپورها هیدر ته یماده کربن شیپ

 مورد نظر یدر واکنش ها یمزوپور یحالل ها و بسترها یزیو آبگر یخواص آبدوست ریتاث یبررس -

 قیعم کی، حالل اتکت یستی، سوخت ز دیاس کینیفورفورال ، لوول لیمت یدروکسیه-5مواد مزوپور،  ،یدیاس زیکاتال کلمات کلیدی:

 

 

Clean synthesis of valuable fuels and fuel additives using sustainable and 

recoverable catalysts and solvents 

Title: 

Majid Masteri Farahani Applicant: 

kharazmi university Applicant's 
Work: 

In this research, heterogeneous acid catalysts will be synthesized by the 

immobilization of sulfonic acid groups and hetropoly acids on silica and carbon 
mesoporous materials via covalent anchoring or encapsulation methods. The 

prepared catalysts will be characterized by Fourier transform infrared spectroscopy 

Abstract: 
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(FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), elemental 

analysis, nitrogen adsorption and desorption analysis (BET), X-ray photoelectron 
spectroscopy (XPS), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), scanning electron 

microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The catalytic activity 
of the prepared catalysts will be examined in the biodiesel synthesis and preparation 

of 5-hydroxymethylfufural and levulinic acid from carbohydrates in deep eutectic 

solvents as green solvents. 

Synthesis and characterization of solid acid catalysts based on silica and carbon 

mesoporous materials 

Specific 

Aims: 

acid catalysis, mesoporous materials, 5-Hydroxymethylfurfural, Levulinic acid, 
biodiesel, deep eutectic solvent 

:Keywords 
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 کانفورمال با استفاده از سطوح مدوله شده یدر ساختارها یکاهش سطح مقطع رادار :عنوان

 یزیعز وسفی :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یدفاع شرفتهیپ ینرم افزارها کسب :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یزیعز وسفی+  :همکاران

 یمانیمحمد سل +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
-Radar Cross Section Reduction) یکاهش سطح مقطع رادار تیبا توجه به اهم یطرح پژوهش نیدر ا چکیده :

RCSRال اشک یدارا کالیسطوح کانفورمال کانون یساز ادهیو پ ی)کانفورمال(، به دنبال طراح رمسطحی( در سطوح غ

و در صورت  X (8-12GHz) یکه در باند فرکانس میبا پوشش سطوح مدوله شده هست یمخروط ایو  یکرو ،یااستوانه

در  ریاخ یباشند. استفاده از سطوح مدوله شده در سالها 10dBاز  شیب RCSR یدارا Ku (12-18GHz)امکان 

 یپهنا شیافزا نهیدر زم یادیز یها یراستا در منابع مختلف نوآور نیگذاشته و در ا یرو به فزون RCSR یکاربردها

واحد )شکاف( سلول gapبه  یسطح ونیبا اعمال مدوالس ارائه شده است. در سطوح مدوله شده RCSRباند و عمق 

ز ا ریغ یانعکاس موج در جهت تیکرد که قابل یطراح یابه گونه توانیفاز سلول واحد را م انی/ گرادیامپدانس سطح

دسته  2کاهش داد. سطوح مدوله شده عمدتا در  توانیرا م کیمونواستات RCS جهیجهت تابش فراهم شود که در نت

 یبر تئور یمبتن کیسطوح هولوگراف ی. طراحشوندیم یفاز دسته بند انیگراد یو سطوح دارا کیسطوح هولوگراف

 یوراست. در تئ افتهیتوسعه  دانیمخابرات م یمطرح و سپس در مهندس کیاپت یکه ابتدا در مهندس باشدیم یهولوگراف

 یدوبعد یامپدانس سطح عیسلول واحد است. در واقع توز یامپدانس سطح یبر مبنا یطراح یاصل اریمع یهولوگراف

عمود  یتوان موج تابش یروش م نی. با استفاده از اشودیبه جهت دلخواه م یموج تابش تیمنجر به هدا سیساختار متاسرف

در سطوح  نیرا فراهم کرد. همچن RCSR نهیمکرد و ز تیجهات هدا ریبه سا نکهیا ای هیال ریبر ساختار را به داخل ز

. فاز است انیگراد یدارا یسهایدر متاسرف افتهی میاسنل تعم نیاستفاده از قوان یطراح یفاز هم، مبنا انیگراد یدارا

ر جهت را د ی/ عبوریموج انعکاس توانیفاز م انیگراد زانیفاز باشد، متناسب با م انیگراد یدارا سیسطح متاسرف یوقت

 تیهدا ایجهت پراکنده کردن موج و  توانیم سیمتاسرف یسطح انیوجود گراد یژگیاز و نیکرد. بنابرا تیدلخواه هدا

 کرد. ایرا مه کیاستات یبا ایو  کیمونواستات RCSRاستفاده کرد و موجبات  هیرالیموج به داخل ز

با هدف کاهش سطح  یمخروط ایو  یکرو ،یمدوله شده کانفورمال استوانه ا یدر ساختارها RCSRباند  یپهنا شیافزا :اهداف اختصاصی

 . Kuو در صورت امکان  Xآنها در باند  یمقطع رادار

 سطوح مدوله شده، ساختار کانفورمال ،یسطح مقطع رادار کلمات کلیدی:

 
 

Radar Cross section Reduction of Conformal structures by Using Modulated Surface Title: 

Yousef Azizi Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 

Work: 

In this research, due to the importance of reducing the radar cross section (Radar 

Cross Section Reduction-RCSR) in non-planar surfaces (conformal), following the 

Abstract: 
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design and implementation of canonical conformal surfaces with cylindrical, 

spherical or conical shapes with modular surfaces We have found that in the X 
frequency band (8-12GHz) and if possible Ku (12-18GHz) have an RCSR of more than 

10-dB. The use of modulated surfaces in recent years in RCSR applications has 
increased and in this regard, many innovations have been presented in various 

sources to increase the bandwidth and depth of RCSR. In modulated surfaces, by 

applying surface modulation to the cell gap, the unit impedance / phase gradient of 
the single cell can be designed to provide wave reflection in a direction other than 

the direction of radiation, resulting in a monostatic RCS. Reduced. Modulated 
surfaces are mainly classified into two categories: holographic surfaces and surfaces 

with phase gradients. The design of holographic surfaces is based on holographic 

theory, which was first developed in optical engineering and then in field 
telecommunication engineering. In holographic theory, the main design criterion is 

based on the surface impedance of a single cell. In fact, the two-dimensional surface 
impedance distribution of the metasurface structure leads to the direction of the 

radiation wave in the desired direction. Using this method, a radiation wave 
perpendicular to the structure can be directed into the substrate or in other 

directions and provide the RCSR. Also on phase gradient surfaces, the design basis is 

based on the use of generalized Snell rules in phase gradient metasurfaces. When 
the metasurface surface has a phase gradient, the reflective / transit wave can be 

directed in the desired direction according to the phase gradient. Therefore, the 
surface gradient of metasurface can be used to scatter the wave or direct the wave 

into the substrate and provide a monostatic or bi-static RCSR. 

-Investigation of the catalytic efficiency of the prepared catalysts in the biodiesel 
synthesis and preparation of hydroxymethylfufural and levulinic acid from 

carbohydrates in deep eutectic solvents as green solvents 

Specific 
Aims: 

Radar Cross Section, Conformal, Modulated Surface :Keywords 
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 نیتئپرو ونیالسیبریشده بر روند ف لهیتولوئن بوت یدروکسیو ه دیاس کینیرزمار رینحوه تاث یبررس :عنوان

HEWL به عنوان مدل 

 انیاحمد نیشه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران کیزیوفیو ب یمیوشیب قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یادیبن :نوع طرح

 انیاحمد نی+ شه :همکاران

 یفرج سایپر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

مطالعه  ن،یگذارد. بنابرا یم ریتأث مریآلزا یماریاز جمله ب یعصب یها یماریب جادیبر ا یادیعوامل ز نکهیببا توجه به ا چکیده :

جمع ت ن،یبرخوردار باشد. عالوه بر ا ییبسزا تیتواند از اهم یم مریآلزا یماریو توسعه ب جادیمواد نگهدارنده در ا ریتأث

همراه است  نسونیپارک یماریو ب مریآلزا یماریمانند ب یکننده عصب بیتخر یها یماریاز ب یگسترده ا فیبا ط نیپروتئ

مطالعه  یبرا ژهیها با خواص و نیپروتئ نیاز بهتر یکی HEWLاست.  ینیپروتئ یاکثر مولکول ها یذات یژگیو و

مدل  کیبه عنوان  یماریمرتبط با هر ب ریغ یها نیپروتئ یدیلوئیاست. مطالعه تجمع آم یکیولوژیب یماکرومولکول ها

 یشده برا لهیتولوئن بوت یدروکسیو ه دیاس کیاز رزمارن نیکند. بنابرا یکمک م دیلوئیآم ییزا لیبریف سمیبه درک مکان

 یماریبتا در ب دیلوئیآم ونیالسیبریف ندیمطالعه فرا یبرا ینیبه عنوان مدل پروتئ HEWL ونیالسیبریف زانیم یبررس

از  یعصب یها یماربی انواع ٬سینشان داده است که فروپتوس یامروز قاتیتحق ن،یکرد. همچن میاستفاده خواه مریآلزا

است  سیفروپتوس ندیدر فرآ یدیکل میآنز کی GPX4 نکهیدهد. با توجه به ا یقرار م ریرا تحت تأث مریآلزا یماریجمله ب

 یساز رفعالیغ نبنابرای ٬کند یم فایشده در سلول ا دیتول تروژنیو ن ژنیفعال اکس یگونه ها اءیدر اح یو نقش مهم

GPX4 کرده  دایپ شیافزا دیپیل ونیداسیشود و به دنبال آن پراکس یم تروژنیو ن ژنیفعال اکس یگونه ها شیباعث افزا

نقش  و مریآلزا یماریدر ب سیفروپتوس ریمس تیشود. با توجه به اهم یآغاز م سیوابسته به فروپتوس یو مرگ سلول

 شده حاصل از لهیتولوئن بوت یدروکسیو ه دیاس کینیمطالعه از رزمار نیما در ا نبنابرای ٬ریمس نیدر ا GPX4بالقوه 

 یکار م جهیبرد که احتماال نت میبهره خواه زین مریآلزا یماریدر ب GPX4 تیفعال یبررس یبرا یمولکول نگیمطالعه داک

 برخوردار داشته باشد ییباال تیاز اهم یبهداشت یشیتواند در صنعت مواد آرا

 HEWL نیپروتئ ونیالسیبریف یبررس :اهداف اختصاصی

 نیروتئپ ونیالسیبریدر کاهش ف دیاس کینیشده و رزمار لهیتولوئن بوت یدروکسیه بیمشارکت دو ترک زانیم -２

HEWL ینیبه عنوان مدل پروتئ 

 ریمس یوبر ر دیاس کینیشده و رزمار لهیتولوئن بوت یدروکسیه بیدو ترک یمهار ایو  یالقائ ریتاث زانیمطالعه م -３

 STZ القاء شده با یمریدر مدل موش آلزا سیفرپتوس

 مواد نگهدارنده -مریآلزا یماریب -سیفروپتوس کلمات کلیدی:
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Evaluation of the effect of rosmarinic acid and butylated hydroxytoluene on 

fibrillation of HEWL protein as a model 

Title: 

Shahin Ahmadian Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

n today's world, preservatives are widely used for the long-term protection of 
various foods, beverages, medicines, cosmetics, and many other substances. 

According to, these preservatives enter the body in different ways, they can have 

different effects on different tissues of the body. In contrast to the protective effect 
of these compounds, which is due to their antioxidant, antimicrobial, and other 

functions, these compounds may also have adverse effects on various cells in the 
body. Given that many factors affect the development of neurodegenerative diseases 

including Alzheimer's disease (AD). Therefore, the study of the effect of 

preservatives creates and develops AD is very important. In addition, protein 
aggregation is associated with a wide range of neurodegenerative diseases such as 

AD and parkinson disease and is an inherent feature of most protein molecules. Hen 
egg white lysozyme (HWEL) is one of the best proteins with special properties for the 

study of biological macromolecules. Studying amyloid accumulation of proteins 
unrelated to any disease as a model help us understand the mechanism of amyloid 

fibrilogenesis. Also broaden our understanding of the fundamental relationship 

between protein sequence and structure. 

Abstract: 

- The use of deep eutectic solvents composed of choline chloride and carbohydrates 

as carbon source in the synthesis of carbon mesoporous materials 

Specific 

Aims: 

Ferroptosis, Alzheimer disease, Preservatives :Keywords 
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 یهمراه با کاربرد روش ها(.Vitis vinifera L) رقم انگور 10در  ومیعنصر کادم یستیتجمع ز یابیارز :عنوان

 در خاک ومیکادم یدرفراهم مؤثریستیو ز ییایمیش

 یمهدو اریشهر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/ریمال دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

اثرات بر سالمت، اثرات  ،یستیز طیاثرات شامل اثرات مح یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 و سالمت کیشامل اکولوژ سکیر یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیو ... + ارز یاقتصاد

 یکاربرد :نوع طرح

 یمهدو اری+ شهر :همکاران

 یمیهدا کر +

 حسن زاده نینسر +

 یمیروح اهلل کر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

محصوالت  نیو همچن یکیولوژیب یهاستمیاست که بر س یستیز طیمشکالت مح نیاز مهمتر یکی نیفلزات سنگ یآلودگ چکیده :

و سالمت جامعه ،  ییغذا رهیزنج تیامن یشود . برا یم یفیو ک یکم دیگذار است و منجر به تلفات شد ریتأث یزراع

 اندهمیو باق ییایمیش یهاکود راستانداردیکشاورزان در مورد مقاد یآگاه شیافزا یجامع برا تیریمد یهااز برنامه یبرخ

ها از جمله در خاک و انگور تاکستان نیفلزات سنگ ریمستمر بر مقاد شیاست. لذا، نظارت و پا یها ضرورکشآفت

رقم قلمه انگور.  10مهم است. گام اول: انتخاب  وهیم نیو مستعد ا زیدر مناطق حاصلخ یمطالعات یها-تیاولو نیمهمتر

 یمارهایو ت ومیکادم ماریبه ارقام انگور. گام سوم: انتخاب دو رقم انگور و اعمال ت ومیکادم یمارهایگام دوم: اعمال ت

 سکیر یابیارز یفاکتورها یریو اندازه گ ی. گام چهارم: بررس ینانوذره و باکتر وچار،یب لیاز قب ییایمیو ش یستیز

 ومیکادم ی. جزبند کیاکولوژ

 نیانجام شده در ا قاتی. برطبق تحقباشدیم ومیبا توان انباشت کادم یارقام دییو تا افتنی قیتحق نیاز ا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 نیحساس به فلز مورد مطالعه باشند و همچن یارقام انگور مقاوم به فلز مورد مطالعه و برخ یبرخ رسدیبه نظر م نهیزم

باشد.  دیمؤثر و مف تواندیارقام انگور م نیفلزات در ا نیپژوهش به منظور کاهش و حذف ا نیمورد نظر در ا یهاروش

 گریدر انواع ارقام انگور از د زوسفریآن در خاک و خاک ر یبر اشکال فلز و فراهم هاماریت ریو سا اهیاثر گ زانیم یبررس

 .باشدیاهداف مورد مطالعه م

 یستیز شیپا -ومیکادم -کیاکولوژ سکیر یابیارز-انباشت -انگور  -خاک یآلودگ کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of Bioaccumulation of Cdmium Element  in 10 grape cultivars (Vitis 
vinifera L.) Along with the Application of Chemical and Biological Methods Effective 

in Cadmium Availability in Soil 

Title: 

Shahriar Mahdavi Applicant: 

Malayer university Applicant's 
Work: 

Heavy metal pollution is one of the most important environmental problems that 

affects biological systems as well as crops and leads to severe quantitative and 

Abstract: 
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qualitative losses. For food chain security and community health, some 

comprehensive management programs are necessary to increase farmers' awareness 
of standard amounts of chemical fertilizers and pesticide residues. Therefore, 

continuous monitoring and monitoring of heavy metals in the soil and grapes of 
vineyards is one of the most important study priorities in the fertile and susceptible 

areas of this fruit. Step 1: Select 10 varieties of grape cuttings. Step 2: Apply 

cadmium treatments to grape cultivars. Step 3: Select two grape cultivars and apply 
cadmium and biological and chemical treatments such as biochar, nanoparticles and 

bacteria. Step 4: Investigation and measurement of ecological risk assessment 
factors and cadmium exclusion 

The main purpose of this study is to find and confirm cultivars with cadmium 

accumulation potential. According to the researches done in this field, it seems that 
some grape cultivars are resistant to the studied metal and some are sensitive to the 

studied metal, and also the methods considered in this research in order to reduce 
and eliminate these metals in these grape cultivars . Can be effective and useful. The 

purpose of studying the effect of plant and other treatments on metal forms and its 

availability in soil and rhizosphere soil in various grape cultivars is another goal 

Specific 

Aims: 

Accumulation- Biomonitoring- Bioremediation -Cadmium - Ecological risk 

assessment- Grapes - Soil contamination, 

:Keywords 
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 مصارف انتقال آب، فاضالب، نفت و گاز یبرا تیلوله کامپوز نهیبه یاسازه یتوسعه طراح :عنوان

 یعیرف رهام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یندهایمرتبط با فرا یسازه ها + پژوهش ها نهیبه تیریاجراء و مد ،یطراح ل،یدر تحل دیجد یروش ها کاربرد :اولویت

و  یازس رهیذخ ش،یپاال ل،یمواد نو و مواد هوشمند + تبد ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ

 سازه ها،راهها و مناب یساز منیو نفت + ا یعیانتقال گاز طب

 یکاربرد :نوع طرح

 یعی+ رهام رف :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یطراح یکربندیپ ی. الگوباشدیفراهم م یمتنوع یهایکربندیامکان استفاده از پ ت،یلوله کامپوز یاسازه یطراح یبرا چکیده :

یم یهاهیال یو توال بیترت نیو همچن هاهیدر ال افیجهت ال ها،هیمشتمل سه پارامتر تعداد ال تیلوله کامپوز یاسازه

 یاسازه یاز طراح یمختلف یخاص، حالتها یهر کالس فشار کار یسه پارامتر مذکور، برا بی. لذا بر اساس ترکباشد

پاسخ  نیبه بهتر یابیدست یبرا هیال دمانیحالت چ نیطرح، استخراج بهتر نیاز ا ی. هدف اصلباشدیم ریامکانپذ

 یطراح یسازنهیتمام شده بر اساس به متینمودن ق نهیو به صورت همزمان کم تیلوله کامپوز ی/عملکردیکیمکان

 یهر دو حوزه کاربر یبرا یتیرکامپوزیبا انواع غ سهینمودن محصول مورد نظر در مقا یلوله به منظور رقابت یاسازه

 نهیهو ب تیسازه لوله کامپوز لیو تحل یطراح یوتریافزار کامپهدف، نرم نیتحقق ا ی. براباشدیآب/فاضالب و نفت/گاز م

 ابدییآن توسعه م یساز

 متیق نهیبه کم لیبا هدف ن نهیبه یاسازه یو استخراج طراح تیلوله کامپوز یاسازه کپارچهی یطراح ندیفرآ توسعه :اهداف اختصاصی

مختلف آب/فاضالب و  یهامورد استفاده در حوزه تیکامپوز یهالوله یبه صورت جامع برا یطراح ودیق ییشناسا (2

 نفت/گاز

 لوله یکیرفتار مکان ینیبشیپ یبرا یمحاسبات یهاوهیتوسعه ش (3

 تیلوله کامپوز یاسازه یساز نهیو به یافزار جامع طراحتوسعه نرم (4

 یشگاهیافزار، مطالعه آزماتوسعه نرم ،یساز نهیبه ،یاسازه یطراح ت،یکامپوز لوله کلمات کلیدی:

 
 

Developing optimal structural design of composite pipes for the applications of 

transferring water, waste-water, oil or gas 

Title: 

Roham Rafiee Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

For designing a FRP pipe, various lay-up configurations can be used. The structural 
design of FRP pipes include number of layers, fiber orientations and also lay-up 

sequence. Combining aforementioned three parameters, different design patterns 

can be used for any specific pressure class of the pipe. The main objective of this 
research is to extract the optimal structural design of FRP pipes where the best 

mechanical/functional performance is achieved and at the same time the minimum 
possible cost is maintained. Minimizing the cost is a necessary step to provide a 

competitive product in comparison with other traditional pipes. In this project, both 

Abstract: 
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applications fields of conveying water/waste-water and oil/gas are taken into 

account. A computer code is developed for the purpose of not only designing the FRP 
pipe structure, but also optimizing the structural design. 

Developing an integrated process for design and optimization of FRP pipe structure 

aiming to reduce the final cost 
2- Comprehensive identification of design constraints for FRP pipes in the field of 

water/waster-water and oil/gas transferring systems 
3- Developing computational methods for estimating mechanical behavior of FRP 

pipes 

4- Developing a commercial software for design and optimization of FRP pipes 

Specific 

Aims: 

FRP pipes, Structural design, Optimization, Software development, Experimental 

study 

:Keywords 
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 یمهایآنز تاو و نیبر مهار تجمع پروتئ نیلوباتیو تر نیفلورت ریتأث یمولکول یو مدل ساز یمطالعه برون تن :عنوان

 یانوروبالستوم یالقاء شده با تاو در سلولها تیسم یآنها رو یویاثر نوروپروتکت یاستراز و بررس نیکول

 یانسان

 ینیحس یحاج رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یدانشگاه علوم پزشک - یداروساز دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 اعصاب علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ینیحس ی+ رضا حاج :همکاران

 ازادهیزکر یمصطف +

 یسلطان هیسم +

 یرضا خدا رحم +

 300000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

باشد  میدو  و ن یمقاله باال مپکتیعدد )ا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

IF>2.5) 
ارائه شده که عبارتند  مریآلزا ییزایماری. بشودیزوال عقل در جهان محسوب م یماریب نیتر عیشا مریحال حاضر آلزا در چکیده :

التهاب. با توجه به  هی( و فرضtau proteinتاو ) نیپروتئ هی(، فرضAβبتا) دیلوئیآم هیفرض ک،ینرژیکول هیاز فرض

بوده  یسم یعصب یسلولها یافتد که برا یاتفاق م ینیدو نوع تجمع عمده پروتئ مریآلزا یماریدر ب ییایمیوشیمطالعات ب

درهم  یه هابتا و رشت دیلوئیآم دیپپت یخارج سلول یدیلوئی: حضور رسوبات آمشودیم یماریب نیو سبب بروز عالئم مهم ا

. مهار تجمع یعصب یتاو در داخل سلولها نی( پروتئPHF: paired helical filament) یلیبرینوروف دهیچیپ

ا . با توجه به عدم پژوهش و مطالعه ب باشدیم مریدر آلزا یتاوپات هیبکار رفته عل یها یاستراتژ نیتاو از مهمتر نیپروتئ

 یکیزیوفیب یهایبررس قیتاو از طر نیبا پروتئ نیلوباتیو تر نیفلورت باتیترک نیبرهمکنش متقابل ب یهایژگیو نییهدف تع

 هدف انجام خواهد گرفت نیا یبرا یمولکول نگیداک یمدل ساز زیو ن

 تاو نیمهار تجمع پروتئ یبا تاو و بررس نیلوباتیو تر نیفلورت یمولکول نگیداک یساز هیبرهمکنش و شبمطالعه  :اهداف اختصاصی

 مهایمهار آنز سمیاستراز و مطالعه مکان نیکول یمهایبر مهار آنز نیلوباتیو تر نیفلورت ریتاث یبررس

 SH-SY5Y یاز تاو در رده سلول یناش تیبر سم باتیترک یویاثر نوروپروتکت یبررس

 یاصل ینهایبرهمکنش با پروتئ قیاز طر مریاز روند آلزا یریدر جلوگ نیلوباتیو تر نیفلورت باتیمؤثر ترک ییتوانا یبررس

 مریآلزا ییزایماریدر ب ریدرگ

 وی، نوروپروتکت نیلوباتیتر ن،یفلورت ،یاستراز نیکول میتاو، آنز نیپروتئ مر،یآلزا کلمات کلیدی:

 
 

In vitro and molecular modeling study of phloretin and trilobatin effect on Tau 

protein aggregation and cholinesterase enzymes inhibition and investigation of their 
neuroprotective effect on tau-induced toxicity of human neuroblastoma cells 

Title: 

Reza Hajihosseini Applicant: 

Payame Noor University Applicant's 

Work: 

Alzheimer's is currently the most common dementia disease in the world. Alzheimer's 

pathogenicity has been proposed, including the cholinergic hypothesis, the amyloid 

Abstract: 
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beta hypothesis (Aβ), the tau protein hypothesis, and the inflammation hypothesis. 

According to biochemical studies in Alzheimer's disease, two major types of protein 
accumulation occur that are toxic to neurons and cause important symptoms of the 

disease: the presence of extracellular amyloid bodies, amyloid beta peptide, and 
paired helical fibrillar filaments (PHF), tau protein inside the nerve cells. Inhibition of 

tau protein accumulation is one of the most important strategies used against 

tauopathy in Alzheimer's. Due to the lack of research and study with the aim of 
determining the interaction characteristics between phloretin and trilobatin 

compounds with tau protein through biophysical studies and molecular docking 
simulation will be done for this research. 

Study of interaction and simulation of molecular docking of phloretin and trilobatin 

with tau and investigation of inhibition of tau protein aggregation 
Evaluation of the effect of phloretin and trilobatin on inhibition of cholinesterase 

enzymes and study of enzyme inhibition mechanism 
Evaluation of neuroprotective effect of compounds on tau-induced toxicity in SH-

SY5Y cell line 

Evaluation of the effective ability of phloretin and trilobatin compounds in preventing 
the Alzheimer's process through interaction with main proteins involved in 

Alzheimer's pathogenesis 

Specific 

Aims: 

Alzheimer disease, tau protein, choline esterase enzyme, pholretin, trilobatin, 
neoroprotective 

:Keywords 
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 جیسد یدر سطح و قاعده دلتا یآبراهه و خط ساحل یبر مورفولوژ هاالبیس کینامیمورفود راتیتأث :عنوان

 )شهرستان جاسک(

 یخالق هیسم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 اثرات در طول زمان ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یخالق هی+ سم :همکاران

 یالنیپور م یصالح رضایعل +

 یمیرح مهینع +

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 نیو ا باشدیو خسارت و تلفات م بیآن همراه با تخر انیاست که جر ییندهایاز فرآ یکی لیس ،یعیدر مطالعات طب چکیده :

و  ریمتغ البیاز س یناش یداری(. ناپا1391مقدم، یها را فراهم آورده است )اصغرانسان یموجب نگران شهیهم ندیفرآ

بارش، نفوذ  زانیم ز،یحوضه آبخ یهایژگیهمچون و یمتعدد یبه عوامل زیحوضه آبخ کیآن در  دیبوده و تول دهیچیپ

مشتمل بر  یکیدو برداشت متفاوت  البیاز س ی(. در علم ژئومورفولوژ1398زاده و همکاران، نیدارد )حس یبستگ

 مقدم و ییها وجود دارد )رضادر لندفرم رییدر قالب تغ کیآثار ژئومورف یبررس یگریمقدار بار معلق و د یریگاندازه

آورد رسوب رودخانه را  زانیو م گرددیو بستر رودخانه م هاهیحاش دیشد شیمنجر به فرسا هاالبی(. س1383همکاران،

 جهیدرنت باشند،یرودخانه م راتییانواع تغ ریو تحت تأث ستندین داریرودخانه پا یها. ازآنجاکه کنارهدهندیم شیافزا

 نیو همچن طرفکیاز هاالبیوقوع س یساحل یهاودخانه. در ررندیگیقرار م راتییدر معرض تغ زیمناطق کناره رودخانه ن

 یها. سواحل پهنهگذارندیم ریتأث یو تکامل خطوط ساحل راتییبر تغ گریاز طرف د ایدر یکینامیدرودیه یندهایفرا

و  باشندیها( مآب کینامیدرودی)ه اهایها و درمربوط به آب یندهایفرآ ریتحت تأث ییهستند که از سو یپرتحرک اریبس

تحوالت  و یریگبر نحوه شکل م،یرمستقیو غ میطور مستقکه به یخشک یهاطیحاکم بر مح یندهایفرآ گرید ییاز سو

 یاکنندهنیینقش تع ییشکل زا یندهایدر ارتباط با فرآ زین یحاکم بر مناطق ساحل یمیاقل طیهستند. شرا رگذاریآن تأث

 لیبه دال خشکمهیجهان مخصوصا در مناطق خشک و ن یسواحل دارند. در مناطق ساحل یکیمورفولوژ یهایژگیبر و

 یامر مستثن نیاز ا رانیجنوب ا خشکمهیراه دارند. مناطق خشک و ن ایمتفاوت به در یها، با الگوهامختلف، رودخانه

در شرق شهرستان جاسک  جیها، رودخانه سدرودخانه نی. ازجمله اباشندیم یادیز یفصل یهارودخانه یو دارا ستین

منطقه جزو سواحل مکران  نی. اباشدیم لومترمربعیک 4800در حدود  یمساحت یدارا جیرودخانه سد زیاست. حوضه آبخ

بودن  ادیوجود دارد که علت ز یادیز ییساحل عمان، سواحل دلتا یاست. در بخش غرب ییسواحل دلتا یبوده و دارا

واحد مکران و قدرت حمل بار  یشناسنیساختمان زم یو موالس یشیفل زدانهیر یبار رسوب ادیحجم ز لیبه دل یکیها آن

 منطقه است. یهاتوسط زهکش ادیز

 چیآبراهه سد یبر مورفولوژ البیس یکینامیدرودیو ه یدرولوژیه ،یشناسمتقابل رسوب راتیتأث یبررس :اهداف اختصاصی

 جیرودخانه سد یمورفولوژ راتییبافت خاک بر تغ ریتأث یبررس -2

 جیالگو و عرض رودخانه سد راتییبر تغ لیس ریتأث یبررس -3

 جیرودخانه سد یمورفولوژ راتییتغ یرو لیاثر س -4
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 جیسد یدر قاعده دلتا یخط ساحل یو مکان یزمان راتییداده و تغرخ یهاالبیرفتار س نیشناخت ارتباط ب -5

 جیسد یدلتا یخط ساحل یمورفولوژ راتییداده بر تغرخ یهاالبیو ارتباط س ریبه تأث یابیدست -6

 یمورفولوژ -البیس-دلتا -خط ساحل  -کینامیمورفود کلمات کلیدی:

 

 

Morphodynamic effects of floods on the morphology of the Channel and the shoreline 
of the Sedij Delta (Jask County) 

Title: 

Somaiyeh Khaleghi Applicant: 

shahid beheshti university Applicant's 

Work: 

In natural studies, flood is one of the processes whose flow is associated with 

destruction and damage and this process has always caused concern to humans 

(Asghari Moghadam, 2012). Flood instability is variable and complex and its 
production in a watershed depends on several factors such as watershed 

characteristics, rainfall, infiltration (Hosseinzadeh et al., 1398). In the science of 
geomorphology, there are two different perceptions of floods, one is to measure the 

amount of suspended load and the other is to study the geomorphic effects in the 
form of changes in landforms (Rezaei Moghadam et al., 2004). Floods lead to severe 

erosion of river banks and bedrock and increase the amount of river sediment. 

Because riverbanks are not stable and are affected by a variety of river changes, 
riverside areas are also subject to change. In coastal rivers, the occurrence of floods 

on the one hand and also the hydrodynamic processes of the sea on the other hand 
affect the changes and evolution of coastlines. Coasts are highly mobile areas that 

are influenced by water and sea processes (water hydrodynamics) on the one hand, 

and onshore processes that directly and indirectly affect its formation and evolution. 
Climatic conditions prevailing in coastal areas also play a decisive role in the 

morphological characteristics of coasts in relation to shaping processes. In the 
coastal regions of the world, especially in arid and semi-arid regions, for various 

reasons, rivers have different patterns of access to the sea. The arid and semi-arid 
regions of southern Iran are no exception and have many seasonal rivers. One of 

these rivers is the Sedij River in the east of Jask city. The watershed of the Sedij 

River has an area of about 4800 square kilometers. This region is one of the beaches 
of Makran and has delta beaches. In the western part of the Oman coast, there are 

many delta beaches, the reason for which is high, one of them is due to the large 
volume of fine-grained sediment load of flysch and molasses, geological structure of 

Makran unit and high load carrying capacity by regional drains. 

Abstract: 

Semi-arid conditions are widespread in Iran; Therefore, it is expected to have 
significant flood effects. Thus, the present study pursues the following objectives: 

1- Investigation of sedimentological, hydrological and hydrodynamic interactions of 

flood on morphology of Sedij River 
2- Investigating the effect of soil texture on morphological changes in Sedij River 

3- Investigating the effect of flood on changes in the pattern and width of the Sedij 
River 

4- Effect of flood on morphological changes of Sedij river 
5- Recognizing the relationship between the behavior of floods and temporal and 

spatial changes of the shoreline at the base of the Sedij Delta 

6- Achieving the effect and relationship of floods on morphological changes in the 
coastline of the Sedij Delta 

Specific 
Aims: 

Morphodynamic - Shoreline - Delta -Flood -Morphology :Keywords 
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 برازان یتاالب کان نیو فلزات سنگ کیکروپالستیم یمطالعه پراکنش آلودگ :عنوان

 قانیوا یحق یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

آنها )مانند منابع آب، خاک،  یو اجزا یو خشک یآب یها ستمیاکوس تی/شناخت وضعستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

 اثرات در طول زمان ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی( + ارزمیها، هوا، اقلجنگل

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 قانیوا یحق ی+ عل :همکاران

 راستا دیمج +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 اهان،یاز موجودات از جمله گ یمیباشند که با داشتن تنوع عظ یم یو ساحل ییایدر یها ستمیاکوس نیترتاالب ها، از مهم چکیده :

تنوع  نیشتریب ستم،یاکوس نیتر یدارند و به عنوان غن یها جاسازگانبوم نیترتیپستانداران و.... در زمره با اهم ان،یماه

و  ستیبه عنوان ب 1389در اسفند ماه  یغرب جانیاستان آذربا یتاالب ها نیاز مهمتر یکیبرازان  یرا دارند. کان یستیز

 یآلودگ یمطالعه به برس نی. در ادیرامسر به ثبت رس ونیکنوانس یالملل نیب تیبا اهم یتاالب در فهرست تاالبها نیچهارم

 دو فصل یبرازان پرداخته خواهد شد. در ط یها در آب و رسوب تاالب کان کیکروپالستیو پراکنش م نیفلزات سنگ

 میرسها ت یو پراکنش آلودگ زانی. در ادامه مرفتیمنتخب صورت خواهد پذ یها ستگاهیاز ا ینمونه بردار یو کم آب یپرآب

 خواهد شد هیتوص شیجهت کنترل و پا یتیریمد یو راه کارها

مختلف  یاه ستگاهیبرازان در ا یدر آب و رسوبات تاالب کان نیها و فلزات سنگ کیکروپالستیم یپراکنش آلودگ یبررس :اهداف اختصاصی

 آن ها با هم. سهیو مقا

 .یسطح یهادر رسوبات و آب نیبا فلزات سنگ کیکروپالستیم یآلودگ نیارتباط ب یبررس

 .شده از لحاظ رنگ، شکل، اندازه افتی یها کیکروپالستیم یبند میتقس

 .موجود یها کیکروپالستیدهنده م لیتشک یمرهایجنس پل نییتع

 برازان، تاالب یکان ن،یفلزات سنگ ک،یکروپالستیم کلمات کلیدی:

 

 

Study of microplastic and heavy metals distribution of Kaniborazan wetland Title: 

Ali Haghi Vayghan Applicant: 

Urmia University Applicant's 

Work: 

Wetlands are one of the most important marine and coastal ecosystems, which with 
their great diversity of organisms such as plants, fish and mammals, are among the 

most important ecosystems and as the richest ecosystem, have the greatest 
biodiversity. KaniBorazan, one of the most important wetlands in West Azerbaijan 

province, was registered in March 2011 as the 24th wetland in the list of wetlands of 

Ramsar international Convention. In this study, heavy metal pollution and 
distribution of microplastics in water and sediment of KaniBorazan wetland will be 

investigated. Sampling of selected stations will take place during the two seasons of 
waterlogging and water scarcity. In the following, the amount and distribution of 

Abstract: 
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contaminants will be drawn and management policy will be recommended for control 

and monitoring of KaniBorazan wetland. 

Investigation of the distribution of contaminants of microplastics and heavy metals 

in water and sediments of Kani Borazan wetland in different stations and their 

comparison with each other. 
- Investigation of the relationship between microplastic contamination with heavy 

metals in sediments and surface water. 
- Classification of microplastics in terms of color, shape, size. 

- Determining the type of polymers that make up existing microplastics. 

Specific 

Aims: 

Microplastics, Heavy Metals, Kani Borazan, Wetlands :Keywords 
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 فعال یها ستمیدر س یدیذرات کلوئ نیموثر ب یبرهم کنش ها :عنوان

 فیظر یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 فیظر ی+ مهد :همکاران

 کیطر میعبدالحل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
تر، ذرات حمام منجر به از ذرات کوچک یحمام تعادل کیشناور در درون  یدیذرات کلوئ یحاو ستمیس کی یبرا چکیده :

ذرات حمام از  هیمعروف است که به تخل هیکنش تخلکه به برهم شوندیم دهایکلوئ نیجاذب مؤثر ب یهاکنشبرهم

 م،یریگیکه ذرات فعال )خودران( را به عنوان حالل در نظر م ی. هنگامشودینسبت داده م دهایکلوئ کینزد یگیهمسا

در  رییشوند و با تغ لیکرده و از حالت جاذبه به حالت دافعه تبد رییتغ یفیازلحاظ ک توانندیده مذکرش یهابرهمکنش

به قطر  یدیحمام، نسبت قطر ذرات کلوئ تیفعال زانیها به مدر برهمکنش رییتغ نیمقدار و برد برهمکنش همراه باشند. ا

 اینامتعادل  یگشتاور ذات کیذرات فعال ممکن است  نیذرات حالل، وجود سطوح درون حمام و ... ارتباط دارد. همچن

ر د رییذرات فعال باعث تغ یبرا تهیرالیخودرانش شود که وجود کا یها در طبروز دهند که باعث چرخش آن تهیرالیکا

از ذرات  یمؤثر ناش یهاکنشبرهم یبررس ،یرساله دکتر نیاز ا ی. هدف اصلشودیذرات م نیتوسط ا یاعمال یروهاین

شکل  ای)کانال(  یاصفحه یمحدودشدگ کیمختلف مثل  یهاستمینفوذ در س رقابلیغ یدهایکلوئ یبر رو رال،یال کافع

با  زیساختارها معلق ن ریسا یفعال بر رو یهااز طرف حمام یاعمال یروهاین ریتأث نی. همچنباشدیم دهایمتفاوت کلوئ

 خواهد گرفت یحمام مورد بررس تیو نوع فعال زانیم رییتغ

ر مختلف د یهاستمیدر س رفعالیوجود ذرات با ابعاد بزرگتر غ نیمختلف و همچن یفعال از منظرها یهاستمیس تیاهم :اهداف اختصاصی

ر د یدیذرات کلوئ نیب یهامطالعه برهمکنش قیتحق نیاز ا یکار مورد بحث قرار گرفت. هدف اصل نهیشیبخش پ

جالب باشد، در رأس کار  تواندیآنها م یکه بررس هاستمیس نیاز ا یمختلف یرهایمتغ ن،ی. بنابراباشدیفعال م یهاطیمح

، قدرت ذرات فعال تیفعال زانیو ذرات فعال، م یدیقطر ذرات کلوئ ،یدیذرات کلوئ نیفواصل ب ریتأث یخواهند بود. بررس

از  کیر وارد بر ه یروهاین دها،یکلوئ نیب هیدر فعل و انفعاالت تخل ستمینسبت سطح ذرات فعال به کل س ته،یرالیکا

از  یرخ دهد، بخش تواندیکه م یفاز یهالیمختلف کانال، تبد یذرات فعال در جاها تهیتجمع و دانس زانیم دها،یکلوئ

از  یناش یامدهایرا متحرک در نظر گرفت و پ دهایکلوئ توانیم یرساله خواهد بود. حت نیدر ا یموضوعات مورد بررس

 کرد. یسآن را برر

 هیتخل یروهاین - یبراون کینامید - دییکلو - رالیکا -فعال  یها ستمیس کلمات کلیدی:

 
 

Effective colloidal interactions in active systems Title: 

Mahdi Zarif Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

Colloidal inclusions suspended in a bath of smaller particles experience an effective 

bath-mediated attraction at small intersurface separations, which is known as the 
depletion interaction. In an active bath of nonchiral self-propelled particles, the 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

effective force changes from attraction to repulsion; an effect that is suppressed, 

when the active bath particles are chiral. Using Brownian dynamics simulations, we 
study the effects of channel confinement and bath chirality on the effective forces 

and torques that are mediated between two inclusions that may be fixed within the 
channel or may be allowed to rotate freely as a rigid dimer around its center of mass. 

We show that the confinement has a strong effect on the effective interactions, 

depending on the orientation of the dimer relative to the channel walls. The active 
particle chirality leads to a force imbalance and, hence, a net torque on the inclusion 

dimer, which we investigate as a function of the bath chirality strength and the 
channel height. 

The effect of chirality and confinement on the behavior of colloidal inclusions in an 

active bath of particles will be studied using Brownian dynamics simulations. The 
goal of the current work will be to describe how the motion of active particles is 

affected by applying confinement on the system and observe the changes this can 
cause on the mediated force on the inclusions. In particular, we will consider how 

the collective motion of chiral active particles emerges in the presence of 

confinement and study this behavior by measuring mediated force on the pinned 
inclusion dimer. 

Specific 

Aims: 

Active systems, Chirality, Colloids, Depletion interactions, Brownian dynamics :Keywords 
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بز و س یببر یگویدر م یاچند حلقه کیآرومات یهادروکربنیو ه هاکیکروپالستیانباشت م ستیز یبررس :عنوان

 فارس جیخل یهادگاهیرسوبات در ص

 فرد یمهرزاد کشاورز :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 بوشهر/کشور یگویم پژوهشکده :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

آنها )مانند منابع آب، خاک،  یو اجزا یو خشک یآب یها ستمیاکوس تی/شناخت وضعستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

اثرات  ،یستیز طیاثرات شامل اثرات مح یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز( + میها، هوا، اقلجنگل

 مواد غذ یمنیو ... + بهداشت و ا یبر سالمت، اثرات اقتصاد

 یادیبن :نوع طرح

 فرد ی+ مهرزاد کشاورز :همکاران

 این یفیمسلم شر +

 یخضر نیحس سایپر +

 یریمسلم دل +

 رزادهیوز ایآر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
و  تشرفیروزافزون در حال پ یانسان به سرعت یازهاین نیتام یبرا یدانش و فناور شرفتیمختلف همگام با پ عیصنا چکیده :

 ستمیکوسا یمنجر به بروز آلودگ یانسان یها تیفعال شیبه همراه افزا عیصنا شرفتیپ دیباشند و بدون ترد یتوسعه م

 طیانسانزاد باعث آلوده شدن مح یها ندهیآال گریو د یشود. نفت، مشتقات نفت یم اهایدر ینوار ساحل ژهیبه و یآب یها

 یستیانباشت ز ییایبوده، در جانوران در داریپا طیها در مح ندهیفارس شده اند. آال جیاز جمله خل یعیطب یها ستیز

و خطر  یماریتوانند باعث بروز ب یم تیشوند. در نها یبه انسان منتقل م ییغذا رهیزنج قیتوانند از طر یو م ابندی یم

 ییناخود توا ستیز طیسبز در مح یببر یگویگردند. م ییتوانند باعث جهش و سرطانزا یم یو حت یانسان تیمسموم

 یکند. از طرف یانسان وارد م ییغذا رهیرا به زنج یرا نداشته و در صورت آلوده شدن، آلودگ یاز اثرات مخرب آلودگ زیگر

اند تو ی( شده و میدر دوره الرو ژهی)به و گویازجمله م انیآبز ریبر ذخا ریفارس باعث تاث جیها به خل ندهیآال نیورود ا

 یاحلس یها ستگاهیز گریو د ییایدر اهانیبوم گ ستیخورها، ز ،یداشته باشد. مناطق ساحل یدر پ یفراوان یخسارت ها

بز از جمله س یببر یگویم یبرا یکه نقش نوزادگاه ندینما یم فایا ییایبوم در ستیدر ز یمهم اریبس ینقش بوم شناخت

 ییایمیش یها ندهیباشد. هرچندکه اثرات حاد و مزمن آال یم یالتیش تیریآنها در مباحث مد تینقاط برجسته و پراهم

 مستی)س یکیولوژیزیاختالل ف جادیبا ا توانندیم ییایمیش یها ندهیآال نیعمدتا ناشناخته است. اما ا گوهایم ریذخا یبر رو

و  یماریب ت،یو الرو آنها باعث مسموم گوهای( در مزیغدد درون ر ستمیو س یمنیا ستمیمثل ، س دیتول ستمی، س یعصب

 گردد گوهایم ریمسئله ممکن است باعث کاهش ذخا نیمرگ آنها شوند که هم یحت

 بزس یببر گویدر رسوبات و م یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنیها و ه کیکروپالستیمقدار م نییو تع یبررس :اهداف اختصاصی

 سبز یببر یگویها از رسوبات به م ندهیآال یستیز یفراهم یبررس -

 یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنیخطرات سالمت ه یابیارز -

 تان بوشهراس یهادگاهیسبز، ص یببر یگویم ،یستیانباشت ز ،یاچند حلقه کیآرومات یهادروکربنیه ک،یکروپالستیم کلمات کلیدی:
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Investigating Bioaccumulation of Microplastics and Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons in Green Tiger Shrimp (Penaeus semisulcatus; De Haan, 1844), in the 
Fishery Grounds of the Persian Gulf 

Title: 

Mehrzad Keshavarzifard Applicant: 

Iran Shrimp Research center Applicant's 

Work: 

The Persian Gulf ecosystem with just less than 0.1 percent of the world’s marine 

surface faces more than 60% of the world’s marine petroleum traffic. The 

environmental equilibrium of the Persian Gulf has been severely threatened by the 
natural changes and anthropogenic pressures including urban runoff, refinery and 

industrial discharges, desalinization plants, atmospheric deposition, natural oil seeps 
and oil pollution, non-point runoff from land-based facilities, and massive oil spill. As 

a result, there could be a dramatic increase of contamination of a great concern of 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and microplastics (MPs) in the fishing 
grounds of green tiger shrimp (Penaeus semisulcaus), Persian Gulf. The 

contaminants such as MPs are a modern societal concern and recognized as a 
growing environmental hazard by careless disposal. A contaminated seafood is 

among the most important pathways to transfer the contaminants and pose risks to 
consumers. Therefore, distribution, sources, bioavailability, and ecological and 

human health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons and microplastics in 

sediment matrices and green tiger shrimp inhabiting in a natural habitat affected by 
high anthropogenic pressures need to be analyzed. The results of this research 

provide a detailed and useful information for a better understanding of MPs and 
PAHs contamination in the shrimp fishing grounds and suggest green tiger shrimp as 

a suitable species for monitoring contaminants in marine ecosystems. 

Abstract: 

Determining the concentration and bioaccumulation of contaminants (microplastics 
and polycyclic aromatic hydrocarbons) in sediments and green tiger shrimp 

- Evaluating bioavailability of targeted contaminants from sediments to shrimp 

- Evaluating ecological and human health risks of targeted contaminants 

Specific 
Aims: 

Microplastics; Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; Bioaccumulation; Green Tiger 

Shrimp; Fishing Grounds of Bushehr 

:Keywords 
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نانو  تورسیآن با ترانز سهیانتقال و مقا سینانو لوله ژرمانن به کمک ماتر ستوریترانز لیو تحل یساز هیشب :عنوان

 سنیلیلوله س

 یزیر انیمیسل فرانک :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/کاشان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 کروینانو و م یو فعال سازها زات،حسگرهایک،تجهیکروالکترونیم :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یزیر انیمی+ فرانک سل :همکاران

 دبانید وشیدار +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 نرویشود. از ا یم کیخود نزد تیماه انیمور به پا یقانون کوچک ساز ،یدر ابعاد اتم یهاد مهیشدن ادوات ن کینزد با چکیده :

همچنان به راه خود ادامه دهد  کیشود که صنعت الکترون یآن ها باعث م یو مطالعه ساختار عملکرد دیکشف مواد جد

 ازب کیالکترون یایکه با ظهور گرافن راه خود را به دن یدو بعد یساختارها انیم نیو رونده باشد. در ا ایپو یو صنعت

 یصنعت به خود اختصاص دادند. از جمله ساختارها نیرا در ا یمهم گاهیجا یدو بعد یساختارها گرینمودند، با کشف د

جهت  یبمناس یداهایتوانند کاند یکه دارند م یخواص منحصر به فرد لیباشند که به دل یو ژرمانن م سنیلیس ،یدوبعد

 رود باشند یبه شمار م یهاد مهیمهم در ساخت ادوات ن اریعنصر بس کیکه  کونیلیآن ها با س ینیگزیجا

 سیو سپس به کمک ماتر مییاستفاده نما ستوریژرمانن در کانال ترانز یاز ساختار دو بعد میدوره قصد دار نیما در ا :اهداف اختصاصی

فرمول  و به کمک میژرمانن بپرداز یساختارها یبرا یدیجد یبه کمک نرم افزار متلب به فرمول بند یساز هیانتقال و شب

 یررسب کسان،ی طیو ژرمانن را در شرا سنیلیدو ساختار س میو در ادامه قصد دار مییرا محاسبه نما یعبور انیالندئور ، جر

ارامترها پ گریروشن به خاموش و د انینسبت جر یرا بر گاف انرژ یکیالکتر دانیهمچون م یرونیعوامل ب ریو تاث میینما

 .مییمحاسبه نما

 یلتونیهام -انتقال سیماتر -ژرمانن دانیاثر م ستورینانو ترانز -ژرمانن -سنیلیس -کینانو الکترون کلمات کلیدی:

 

 

simulation and analysis of transistor based on Germanene nanotube by use of 
transfer matrix method and compare it with transistor based on Silicene nanotube 

Title: 

Faranak Salimian Rizi Applicant: 

Mobarekeh university Applicant's 

Work: 

By approaching semiconductor devices to atomic dimensions, Moore's reduction law 

comes to an end. Therefore, by discovering new materials and studying their 

structures, the electronics industry could continue its way ،and be a dynamic and 
growing industry. Meanwhile, two-dimensional structures ،that opened their way to 

the electronic world by invention of Graphen ،continue their way by discovering the 
other two-dimensional structures ،and also ،could occupy a specific role in this 

industry. Among two-dimensional structures ،due to the unique properties of Silicene 
and Germanene, these materials could be suitable candidates to replace with silicon 

that is a specific element in the construction of semiconductor devices. 

Abstract: 

In this course, we intend to use the two-dimensional structure of the Germanene as 
a channel of the transistor and then by use of the transfer matrix method and Matlab 

Specific 
Aims: 
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simulation software ،formulate a new formulation for the germanium structures. 

Then by using the Landauer-Buttiker formula ،we are calculating the current. In the 
following, we intend to study two structures of Silicene and Germanene under the 

same conditions and compare them with each other and calculate the effect of 
external factors such as electric field on the energy gap ،the on-off current ratio, and 

other parameters. 

nanoelectronic- Silicene- Germanene- Germanene nanotube field effect transistor :Keywords 
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 یآل-فلز یهاچارچوب هیبر پا یهابا استفاده از نانو جاذب یصنعت یهااز پساب نیحذف فلزات سنگ :عنوان

(MOF) 
 یشهراب یرزائیمسعود م :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :اجرامحل 

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یشهراب یرزائی+ مسعود م :همکاران

 یریام رحسنیام +

 یفرخان یالهام تراب +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یسم باال بودن سطح لیاست. به دل یدر سطح جهان یطیمح ستیاز معضالت ز یکی نیپساب ها به فلزات سنگ یآلودگ چکیده :

به توجهات خاص  یصنعت یزنده، حذف آنها از آب و پساب ها یآنها به تجمع در بافت ها لیو سرب و تما وهیبودن ج

با استفاده از  یروش ها، جذب سطح نیا نیآب و پساب وجود دارند که در ب هیتصف یبرا یاریبس یدارد. روش ها ازین

اده است. مساحت و تخلخل سطح جاذب از نشان د نیرا در حذف فلزات سنگ یمطلوب اریبس جیجاذب مناسب نتا کی

 ییایمیش یداریپا لیبه دل (MOF) یآل-فلز یچارچوب ها رایجذب هستند. اخ ندیبازده فرآ شیجمله عوامل موثر در افزا

 نیدهد. در ا یرا نشان م یفلز یها ونیها همچون  ندهیاز آال یجذب انواع مختلف نهیفراوان زم یعامل یو گروه ها یعال

ازجمله عملکرد آسان،  یمهم یایمزا لیبه دل Fe3O4 همچون یسیها با مواد مغناطMOFبر یمبتن تیکامپوز ن،یب

جذب  یبرا یخارج یسیمغناط دانیم کیتحت  شانیسیبراساس خواص مغناطآسان  یابیدامنه و باز یباال تیظرف

چارچوب  هیبر پا یسینانوجاذب مغناط ییسنتز و شناسا یپروژه رو نیا نیجذاب تر هستند. بنابرا نیفلزات سنگ یونهای

متمرکز است. در مرحله بعد غلظت  یصنعت یو سرب از پساب ها وهیو کاربرد آنها در حذف فلزات ج دیجد یآل-فلز یها

مورد  زین یجداساز زانی، زمان تماس و دوز جاذب بر مpH همچون یمختلف یجذب شده و پارامترها یفلز یها ونی

 ردیگ یقرار م یبررس

حداکثر  به یابیمنظور دستبه ونیناسیجهت کوئورد واورهیمناسب مانند اوره و ت یگروه عامل یدارا یگاندهایاز ل استفاده :اهداف اختصاصی

 عملکرد جذب فلز زانیم

 حذف فلزات یبرا ازیتخلخل موردن جادیبا اسکلت صلب جهت ا یگاندهایاستفاده از ل .2

 یآل-مناسب با چارچوب فلز یسینانو جاذب مغناط لیمناسب جهت تشک یسیمغناط استفاده از ذرات .3

 مختلف یهاpH با یمختلف از نمک فلز یهادر آب و محلول شدههیته تیکامپوز یداریپا یبررس .4

 کشور یصنعت یهابرگرفته از پساب یواقع یهادر نمونه نیعملکرد جذب فلزات سنگ یبررس .5

 نانوجاذب ن،یفلزات سنگ ،یآل-فلز یچارچوب ها کلمات کلیدی:

 
 

Removal of Heavy Metals from Industrial Wastewaters using MOF-based 

Nanosorbents 

Title: 

Masoud Mirzaei Applicant: 
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Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 

Work: 

Pollution of water and wastewater resources to heavy metals is one of the worldwide 

environmental problems. Due to the high level of toxicity of mercury and lead and its 

tendency to accumulate in living tissues, removal of it from water and wastewater 
resources requires special attention. There are many methods for water and 

wastewater treatment, which adsorption using a suitable adsorbent has shown very 
good results in the removal of heavy metals. Among the effective factors in 

increasing the efficiency of the adsorption process are the surface area and porosity 

of the adsorbent. Recently, highly porous metal–organic frameworks (MOFs), with 
excellent chemical stability and abundant functional groups, have represented a new 

addition to the area of capturing various types of hazardous metal ion pollutants. 
Meanwhile, MOF-based composites with magnetic materials such as Fe3O4 are more 

attractive due to important advantages such as easy operation, high amplitude 
capacity and easy recovery based on their magnetic properties under an external 

magnetic field. So, this project focuses on the synthesis and identification of 

magnetic nanosorbents based on new metal-organic frameworks and their 
application to remove mercury and lead metals from industrial wastewaters. Then, 

the concentration of adsorbed metal ions and various parameters such as pH, contact 
time and adsorbent dose on the extraction rate are also examined. 

Abstract: 

For MOFs to realize their potential and to become more than just promising materials 

a degree of predictability in the synthesis and the properties of the resulting material 
is paramount and the full multiscale pathway from molecular assembly to crystal 

growth needs to be better understood. 

1 Use of ligands with suitable functional groups of urea and thiourea to achieve high 
metal adsorption performance 

2 Use of rigid ligands to create the porosity required to adsorb metals 
3 Make suitable magnetic metal-organic framework nanosorbents by magnetic 

nanoparticles 
4 Evaluation of stability of composite prepared in water and different solutions with 

different pH 

5 Investigation of heavy metal adsorption performance in real samples taken from 
industrial wastewaters 

Specific 

Aims: 

Metal-organic framework, Heavy metal, Nanosorbents :Keywords 
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نده کن افتیدر مارانیدر ب ییدارو تیحساس یالگو نییمهاجم و تع یقارچ یعفونت ها یولوژیدمیاپ یبررس :عنوان

 رازیشهرش نایس یبوعل مارستانیعضو جامدمراجعه کننده به ب وندیپ

 انیزمرد اریکام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش یعلوم  پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماریب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 انیزمرد اری+ کام :همکاران

 پناه زدانی هیسم +

 ریپاک ش وانیک +

 انباردار نیمحمدحس +

 یخان یعیشف یمجتب +

 زاده انیرضائ عباس +

 یمقدم محسن +

 یلمید کوپورین حامد +

 زاده یگرام تایب +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 درمان مونوساپرس،یا یجهت درمان نقص عملکرد اعضا، مصرف داروها وندیقابل توجه در علم پ یها شرفتیرغم پ یعل چکیده :

به  مارانیه بدست نیسبب شده که ا مارستانیمدت درب یطوالن یها یو بستر یکیمتابول یهایماریب ،یکیوتیب یآنت یها

عفونت ها  نیمهاجم شناخته شوند. ا یقارچ یدر معرض خطرجهت ابتال به عفونت ها یگروهها نیاز مهمتر یکیعنوان 

 یگردد. بروزتجمع یدرمان م یها نهیو هز ی، طول دوره درمان یمدت زمان بستر شیازجمله افزا یسبب بروز مشکالت

 شیعامل ب دایکاند یگزارش شده است.مخمرها % 1/3-11/6 وندیپ رندگانیدر گ یتهاجم یقارچ یساله عفونت ها کی

گزارش  %34از آنها تا  یناش ریمرگ و م زانیباشند و م یم وندیپ رندگانیمهاجم در گ یقارچ یاز پنجاه درصد عفونت ها

عامل  یرشته ا یقارچها نیتر عیشا لوسیآسپرژ یدهد. گونه ها یرخ م یشکم یاعضا وندیشده است که عمدتا در پ

باشد.  یم %20-80 ریمرگ و م زانیو م % 4-23 یبا فراوان هیر وندیپ ژهیبه و وندیپ رندگانیمهاجم در گ یعفونت قارچ

ند. رش شده ابه عنوان عوامل عفونت گزا زیها ن تیرساپروفیموکورال ها و سا پتوکوکوس،یازجمله کر یعوامل قارچ ریسا

 یرود . لذا امکان ظهور گونه ها یشمار م وندبهیپ رندگانیگ یمداخله استاندارد برا کیضد قارچ  یبا داروها یالکسیپروف

 یاز کشورها رانی،ا نیباشد. همچن یم مارانیب نیدر درمان ا یجد یو چالش افتهی شیافزا اریبس مارانیب نیمقاوم در ا

و  رانیدر ا وندیمراکز پ نیاز مهمتر رازیدر شهرش نایس یبوعل مارستانیرود وب یبه شمار م وندیپ یدر جراح شگامیپ

 یعفونت ها نکهیا رغمیشود. عل یمرکز انجام م نیعضو جامد در ا وندیپ 1000باشد که ساالنه حدود  یم انهیخاورم

 یپرخطر برا یها تیاز جمع وندیکنندگان پ افتیباشند و در یم مارانیب نیدر ا ریعوامل مرگ و م نیاز مهمتر یقارچ

ز مرک نیدر ا وندیپ رندگانیدر گ ییمقاومت دارو یو الگو یولوژیدمیاز اپ یهستند ، اطالعات جامع یقارچ یعفونت ها

، عوامل خطر  کسالی یدر ط وندیپ رندگانیدر گ یقارچ یبروز عفونت ها زانیمطالعه ، م نیدر ا نیوجود ندارد. بنابرا
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خواهد  نییتع یعوامل قارچ ییدارو تیحساس یعفونتها و الگو نیمسبب ا یقارچ ی، گونه ها یابتال به عفونت قارچ یبرا

 دیگرد

 وندیپ رندگانیمهاجم در گ یقارچ یبروز عفونت ها زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 وندیپ رندگانیمهاجم در گ یقارچ یعوامل مسبب عفونت ها نییتع

 وندیپ رندگانیجداشده از گ یقارچ یگونه ها ییمقاومت دارو زانیم نییتع

 وندیپ رندگانیدر گ یابتال به عفونت قارچ یفاکتورها سکیر نییتع

 وندیپ رندگانیدر گ یضد قارچ یو پاسخ به درمان ها یالکسیپروف یدرمان ها ییکارا نییتع

 اعضا، پاسخ به درمان وندیپ ،ییدارو تیمهاجم، حساس یقارچ یها عفونت کلمات کلیدی:

 

 

Epidemiological study of invasive fungal infections and antifungal susceptibility 
patterns of isolated fungi in solid organ transplant recipients  in Abu-Ali Sina hospital 

in Shiraz. 

Title: 

Kamiar Zomorodian Applicant: 

Shiraz University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Despite advances in transplantation for management of organ failures, the use of 

immunosuppressive drugs, antibiotic therapies and long-term hospitalization have 
resulted in a high risk of invasive fungal infections (IFIs) in these patients. These 

infections may increase the length of hospitalization, morbidity and economical 
burden. The one year cumulative incidence of IFIs in solid organ recipients have 

reported 1.3-11.6%.Candida yeasts consist of more than 50% of causative agents of 

IFIs in transplant recipients, especially in abdominal transplantation, with up to 34% 
mortality rate. Aspergillus species are considered the most common filamentous 

fungi causing IFIs in transplant recipients, especially lung transplantation, with an 
incidence rate of 4-23% and a mortality rate of 20-80%. Other fungal species have 

isolated from IFI in transplant recipients including Cryptococcus ,Mucorals, and less 
common saprophytic fungi. Antifungal prophylaxis is a standard intervention in 

transplant recipients. Therefore, the emergence of resistant species in these patients 

is dramatically increased causing a serious challenge in IFI treatment. Moreover, 
Iran is one of the leading countries in transplant surgeries and Bu Ali Sina Hospital in 

Shiraz is one of the most important transplant centers in Iran and the Middle East 
that approximately 1000 solid organ transplants are performed in this center, 

annually. Despite the fact that fungal infections are one of the most important 

causes of mortality in these patients, and transplant recipients are among high risk 
population for fungal infections, there is no comprehensive information on the 

epidemiology and pattern of drug resistance in transplant recipients in this center. 
Therefore, the incidence rate of fungal infections in transplant recipients during one 

year, risk factors for fungal infections, the causative agents of infections and the 

pattern of drug susceptibility of fungal agents will be determined in this prospective 
study. 

Abstract: 

To determine the incidence rate of IFIs in organ transplant recipients. 
To determine the causative fungal agents. 

To determine the susceptibility of fungal strains isolated from transplant recipients. 

To determine the risk factors associated with IFIs in transplant recipients. 
To determine the efficacy of antifungal prophylaxis and outcomes in transplant 

recipients. 

Specific 
Aims: 

Invasive fungal infections, Transplantation, Antifungal susceptibility, Outcome. :Keywords 
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نقش  یژن ها یبرخ ونیالسیمت یاسپرم انسان بر الگو یا شهیو ش عیسر یانجماد یاثر روش ها سهیمقا :عنوان

 یدر نابارور لیدخ ریپذ

 ینیشاه حس میمر :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینیشاه حس می+ مر :همکاران

 حسن زاده دهیوح +

 یشاهورد نیعبدالحس +

 یهزاوه ا میمر +

 دخسرونژادیناه +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 یباال مپکتیبا ا  ایعدد ) Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 دو(

کمک  یها کیجهت امروزه تکن نیاست، به هم افتهی شیافزا یمتعدد لیمردان به دال ینابارور ر،یاخ یسال ها یط در چکیده :

مردان  ی. اگرچه منجمد کردن اسپرم در درمان ناباروشودیاستفاده م یازجمله انجماد اسپرم در جهت حفظ بارور ،یبارور

 زانیبه مذوب -انجماد ندیاسپرم پس از فرا یو قدرت بارور تیفیاند که ک دارد، اما مطالعات نشان داد یادیز تیاهم

-انجماد ندیفرا ریتواند تحت تاث یم زیاسپرم ن یکیژنت یاپ ی، الگو یسلول ی. عالوه بر پارامتر هاابدییکاهش م یادیز

بنظر  نینابرانقش دارند، ب نیجن نیآن و تکو یمثل دیتول تیاسپرم در ظرف یکیژنت یاپ یالگو کهیی. ازآنجاردیذوب قرار گ

ب عملکرد مناس رییدر اسپرم ، ممکن است باعث تغ یدر بارور لیدخ یدر ژن ها ونیالسیمت یالگو رییرسد که تغ یم

در مردان  یانجماد یها بیکاهش آس یانجماد اسپرم برا حیرو انتخاب روش صح نیژن ها پس از ذوب شود. از ا نیا

 شهیو ش عیمختلف انجماد اسپرم انسان مانند انجماد سر ی، روش ها یرسد. تا کنون مطالعات متعدد یبه نظر م یضرور

 نیاثر ا ی سهیبر مقا یکرده اند، اما تاکنون ، مطالعه ا سهیمقا گریکدیاسپرم با یفیک یپارامترها یابیرا بر اساس ارز یا

، در  نیدر اسپرم انسان انجام نشده است . بنابرا لیدخ یپدر رینقش پذ یژن ها ونیالسیمت یبر الگو یدو روش انجماد

 یپدر رینقش پذ یژن ها یبرخ انیو ب ونیالسیمت یالگو راتییتغ ،یسلول یشده است که پارامترها یپژوهش سع نیا

 ردیقرار گ یابیدر اسپرم انسان مورد ارز یا شهیو ش عیانجماد سر یروش ها ی، ط یدر بارور لیدخ

 انجماد یروش ها ی، ط یدر بارور لیدخ یپدر رینقش پذ یژن ها یبرخ انیو ب ونیالسیمت یالگو راتییتغ یابیارز :اهداف اختصاصی

 در اسپرم انسان یا شهیو ش عیسر

 انجماد اسپرم انسان نهیروش به ییشناسا -2

 ری، ژن نقش پذ کیژنت یاپ ،یا شهیانجماد ش ع،یانجماد اسپرم انسان، انجماد سر کلمات کلیدی:

 
 

Comparing the cryopreservation methods of vitrification and rapid-cooling of human 

sperm on methylation pattern of some imprinting genes involved in infertility 

Title: 

Maryam Shahhoseini Applicant: 

Royan Institute Applicant's 

Work: 
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In recent years, male infertility has been increased for a variety of reasons, so 

assisted reproductive techniques, including sperm cryopreservation are used to 
maintain fertility. Although freezing of sperm is important in the treatment of male 

infertility, studies have shown that the quality and fertility of sperms are greatly 
reduced after the freeze-thaw process. In addition to cellular parameters, the 

epigenetic pattern of sperm can also be affected by the freeze-thaw process. Since 

the epigenetic pattern of sperm play a role in its reproductive capacity and 
embryonic development. It seems that altering the methylation pattern and function 

in genes involved in the sperm fertility after thawing. Therefore, choosing the 
optimal method of sperm freezing seems necessary to reduce cryoinjury. Several 

studies have compared different methods of human sperm cryopreservation, such as 

rapid and vitrification, based on the evaluation of sperm quality parameters, but so 
far, no study has been done to compare the effect of these two cryopreservation 

methods on the methylation pattern of paternal imprinting genes involved in human 
sperm. Therefore, the aim of this study is to evaluate cellular parameters, changes in 

methylation pattern and expression of some paternal genes involved in fertility, 
during the rapid freezing and vitrification methods in human sperm. 

Abstract: 

Evaluating methylation pattern and expression of some paternal genes involved in 

fertility, during the rapid freezing and vitrification methods in human sperm. 
2- Identifying the optimal method of freezing human sperm. 

Specific 

Aims: 

Human sperm cryopreservation, Rapid freezing, Vitrification, Epigenetics, Imprinting 

genes 

:Keywords 
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 ینور یحساس کننده ها یدرشت مولکول با برخ یاکسومتاالت ها یپل یستیاصالح فتوکاتال :عنوان

 انیگاراژ زهره :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یجنوب خراسان/رجندیب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 انی+ زهره گاراژ :همکاران

 فرد یعبدالرضا رضائ +

 معصومه جعفرپور +

 یگورژگورژوسک چینوویولنت لیکر +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

غلبه بر آنها از  یاست و تالش برا یجوامع بشر یدو چالش اساس ستیز طیمح یو آلودگ یحال حاضر بحران انرژ در چکیده :

اده از استف د،ینور خورش یو در دسترس بودن دائم ،ی. با توجه به فراواناستیپرتقاضا در سراسر دن یموضوعات پژوهش

. استفاده از رودیبه شمار م یلیفس یهاسوخت ینیگزیجا یبرا یاصل یهانهیاز گز یکیپاک به عنوان  یمنبع انرژ نیا

عنوان (، به POMs) هااکسومتالیاست. پل ییایمیبه ش ینوران یانرژ لیتبد یبرا یاتیراه حل عمل کیها ستیفوتوکاتال

علوم  ،سیمغناط ک،یزیدر ف یابه طور گسترده ر،یپذ-ردوکس برگشت یهاتیفلز با فعال-اکسو یاز کالسترها یگروه

، که به انتقال بار POMs یوجود ، نوار جذب نی. با اشودیاستفاده م ستیو فتوکاتال ستیکاتال اتیاضیر ،یمواد، پزشک

و تنها کمتر  شودیماوراء بنفش ظاهر م هیفلز مربوط است، معموال در ناح یهابه اتم ییشده و انتهاپل ژنیاکس یهااتم

محدود شدن کاربرد آنها بعنوان مواد  یبرا لیدل نیتر-که مهم رد،یمورد استفاده قرار گ تواندیم دیاز نور خورش % 5از 

حساس  ایجزء جاذب نور ) کیجذب آنها با الحاق  شیافزا یبرا یادیز یهااساس، تالش نیاست. بر ا یستیفتوکاتال

 باتیانجام شده است. استفاده از ترک یستیفوتوکاتال یکاربرد یبهبود برنامه ها یبرا POM یکننده نور( به ساختارها

 هدف است. نیتحقق ا یبرا ییراه ها یآل یرنگها ژهیو به و یفلز یآل یهاکمپلکس ،یمعدن

 با تقارن باال را با استفاده از حساس کننده یچند هسته ا یاکسومترها یپل یکیزیخواص فوتوف میپروژه، قصد دار نیدر ا

 میکن یبهره بردار یستیشبه ز یواکنش ها یآنها در برخ یستیفوتوکاتال تیو از فعال میاصالح کن ینور یها

 اکسومتاالت ها یپل یستیفتوکاتال اصالح :اهداف اختصاصی

 یو صنعت یستیمهم ز یشده در واکنش ها هیته یها ستیاز فوتوکاتال یبهره بردار

 یمعدن-یآل یدهایبریه ست،یفوتوکاتال ،ینور یهادرشت مولکول، حساس کننده یهااکسومتاالتیپل کلمات کلیدی:

 

 

Photocatalytic Modification of Giant Polyoxometalates by some Photosensitizers Title: 

Zohreh Garazhian Applicant: 

Birjand university Applicant's 

Work: 

Currently, energy crisis and environmental pollution are the two main challenges of 

human societies, and attempting to overcome them is one of the most demanded 

Abstract: 
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research topics throughout the world. Given the abundance, and constant availability 

of sunlight, the use of this clean energy source is considered as one of the main 
options to replace fossil fuels. The use of photocatalysts is an operational solution to 

convert light energy into chemical energy. Polyoxometals (POMs), as a group 
ofmetal-oxide clusters with reversible activities, are widely used in physics, 

magnetism, materials science, medicine, catalyst mathematics, and photocatalysts. 

However, the absorption bands of POMs, which are responsible for transferring the 
charge of the polished oxygen atoms and the end to the metal atoms, usually appear 

in the ultraviolet region and can absorb only less than 5% of sunlight, which is the 
most important reason for limiting their use as photocatalytic materials.Accordingly, 

many efforts have been made to increase their absorption by incorporating a light-

absorbing (or light-sensitizing) component into POM structures to improve 
photocatalytic applications. The use of mineral compounds, organic metal complexes 

and especially organic dyes are ways to achieve this goal. 

Photocatalytic modification of polyoxometalates 

The exploitation of the as-prepared photocatalyst in important bio-relevant and 

industrial reactions 

Specific 

Aims: 

Giant polyoxometalate, photosensitizers, photcatalyst, organic-inorganic hybrids :Keywords 
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 یهاو آپوپتوز در رت یاتوفاژ یرسانامیپ یرهایبر مس Q10 میو کوآنز یتوکندریم وندیاثرات توأم پ یبررس :عنوان

 وکاردیمجدد م ی/خونرسانیسکمیا بیمبتال به آس ریپ

 یمختار بهناز :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ بهناز مختار :همکاران

 زادهرضا بدل +

 ییوفا یدیمنوچهر س +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 طی. در شراندیآیدر سر تا سر جهان به شمار م ریمرگ و م لیدال نیاز مهم تر یکی( IHD) یقلب یسکمیا یهایماریب چکیده :

 بیکه منجر به آس دهندیرخ م وکاردیم یاختالل در خونرسان یجهیدر نت دهیچیپ یکیپاتولوژ راتییتغ وکارد،یم یسکمیا

زنده  یبرا کیسکمیا وکاردیمجدد م ی. اگرچه خونرسانشوندیم یمرگ سول تیقابل برگشت و در نها ریو غ روندهشیپ

 وژنیپرفی/ریسکمیا بی. آسگرددیم شتریب یهابیاما متأسفانه منجر به آس باشد،یم یضرور هاتیوسیومیماندن کارد

(I/Rم )ادم  ها،یتمیآر ال،یقلب، اختالل عملکرد اندوتل یکاهش عملکرد انقباض رینظ یمنجر به عوارض بعد وکاردی

مهم است که به  ینیاز نظر بال نی. بنابراگرددی( مMI) وکاردیو انفارکتوس م کالیولوژیزیاختالل عملکرد الکتروف ،یبافت

 .میباش وکاردیم وژنیپرفیر بیبه منظور کاهش عوارض آس یدیجد یهایدنبال استراتژ

 وکاردیم I/R بیمبتال به آس ریپ یهابر عملکرد قلب رت CoQ10و  یتوکندریم وندیپ ییاثر توأم و به تنها نییتع :اهداف اختصاصی

 I/R بیمبتال به آس ریپ یهاانفارکت رت یهیناح زیبر سا CoQ10 و یتوکندریم وندیپ ییاثر توأم و به تنها نییتع .2

 وکاردیم

 بیمبتال به آس ریپ یهادر رت I نیوتروپونیکارد زانیبر م CoQ10 و یتوکندریم وندیپ ییاثر توأم و به تنها نییتع .3

I/R وکاردیم 

 ,Beclin1) یاتوفاژ یهاشاخص انیب زانیبر مCoQ10 و یتوکندریم وندیپ ییاثر توأم و به تنها نییتع .4

LC3II/LC3I and p62) بیمبتال به آس ریپ یهادر رت I/R وکاردیم 

 ,Bcl-2) مرتبط با آپوپتوز یفاکتورها انیب زانیبر م CoQ10 و یتوکندریم وندیپ ییاثر توأم و به تنها نییتع .5

Bax and C-Caspase/Caspase 3) بیمبتال به آس ریپ یهادر رت I/R وکاردیم 

 I/R بیمبتال به آس ریپ یهادر رت یآپوپتوز بافت زانیبر م CoQ10و یتوکندریم وندیپ ییاثر توام و به تنها نییتع .6

 وکاردیم

 میکوآنز ،یتوکندریم وندیآپوپتوز، پ ،یاتوفاژ ،یریپ وژن،یپرفی/ریسکمیا بیقلب، آس یسکمیا کلمات کلیدی:

 

 

Evaluating the combinational effect of mitochondrial transplantation and co-enzyme 
Q 10 on autophagy and apoptosis signaling pathways in aged rats with myocardial 

ischemia/reperfusion injury 

Title: 

Behnaz Mokhtari Applicant: 
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Tabriz University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Ischemic heart diseases (IHD) are one of the leading causes of mortality worldwide. 

In myocardial ischemia condition, complex pathological changes occur as a result of 

myocardial blood flow interruption, leading to the progressive and irreversible 
damage and eventually cell death. Although reperfusion of ischemic myocardium is 

necessary to salvage cardiomyocytes, but unfortunately it leads to further damages. 
Myocardial ischemia/reperfusion (I/R) injury leads to further complications such as 

decreased cardiac contractile function, endothelial dysfunction, arrhythmias, tissue 

edema, electrophysiological dysfunction and myocardial infarction (MI). Therefore, it 
is clinically important to find new strategies to reduce the complications of 

myocardial reperfusion injury. 
Aging is a multifunctional process, with many mechanisms contributing to functional 

decline in organs and tissues. Accumulation of damaged proteins and mitochondria is 
commonly observed in aged cells. In addition, production of ROS in various organs is 

progressively enhanced over the years, and oxidative stress accumulates during the 

aging process. Myocardial I/R damage is associated with increased apoptosis, 
decreased autophagy, damage and failure of mitochondria, as well as accumulation 

of damaged mitochondria. In addition, the aging process is associated with the 
accumulation of defective and damaged mitochondria. 

Abstract: 

Determining the combinational and single effects of mitochondrial transplantation 

and CoQ10 on heart function in aged rats with myocardial I/R injury 
2. Determining the combinational and single effects of mitochondrial transplantation 

and CoQ10 on myocardial infarct size in aged rats with myocardial I/R injury 

3. Determining the combinational and single effects of mitochondrial transplantation 
and CoQ10 on cardiotroponin-I levels in aged rats with myocardial I/R injury 

4. Determining the combinational and single effects of mitochondrial transplantation 
and CoQ10 on the expression of autophagy markers (Beclin1, LC3II/LC3I, and p62) 

in aged rats with myocardial I/R injury 
5. Determining the combinational and single effects of mitochondrial transplantation 

and CoQ10 on the expression of apoptosis markers (Bcl-2, Bax, and C-Caspase 

3/Caspase 3) in aged rats with myocardial I/R injury 
6. Determining the combinational and single effects of mitochondrial transplantation 

and CoQ10 on tissue apoptosis in aged rats with myocardial I/R injury 

Specific 

Aims: 

Cardiac ischemia, ischemia/reperfusion injury, aging, autophagy, apoptosis, 
mitochondrial transplantation, coenzyme Q10 

:Keywords 
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 تحت یقیتلف یساز نهیبه -یساز هیشب کردیها به رودخانه با استفاده از رو ندهیآال هیتخل تیریمد :عنوان

 رودخانه دز( یها )مطالعه مورد یباز یتئور یوهایسنار

 اوزنقشالق یریبابام دیام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :زیرشاخه/گرنت

+  ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یحفظ و ارتقا ست،یز طیاثرات وارده بر مح تیریمد یبرنامه ها نی/تدوستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیبرنامه ر

 ها در سطو ندهیو کنترل انتشار آال ستیز طیمح تیفیک

 یکاربرد :نوع طرح

 اوزنقشالق یریبابام دی+ ام :همکاران

 پژوه نید عقوبیدکتر  +

 566666 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یتیمرودخانه از مسائل حائز اه یفیک طیجهت بهبود شرا ندهیبه منابع آال یبار آلودگ هیسهم قابل تخل نهیبه صیتخص چکیده :

رودخانه دز است  یبار آلودگ صیتخص یبرا ییپژهش ارائه دهنده روش ها نیمورد توجه بوده است. ا ربازیاست که از د

 یگبار آلود صیتخص یساز نهیبه ق،یتحق نیبه شدت دچار افت شده است. هدف ا تیفیاز نظر ک ریاخ یکه در سال ها

 ندهیابع آالبه من یبار آلودگ صیجهت تخص یورشکستگ کردیرو یریفاضالب با بکارگ هیتصف نهیدر رودخانه با اعمال هز

 ردکیرو نیقوان ق،یتحق نیباشد. در ا یرودخانه در طول رودخانه دز م یآلودگ یبه مقدار استاندارد پارامترها دنیو رس

سائل در م یفیک تیریبار به عنوان روش مد نیاول یاند برا یباز یهمکارانه تئور یها یباز رمجموعهیکه ز یورشکستگ

 یریو بکارگ QUAL2Kw تیفیک یساز هیبا مدل شب یابتدا حالت قطع ق،یبکار گرفته شده اند. براساس ساختار تحق یآب

 صیتخص ،یشود؛ در گام بعد یاجرا م یورشکستگ نی( قوانMOICAچندهدفه ) یرقابت استعمار یساز نهیبه تمیالگور

 شود ی( انجام مGLUE) تیعدم قطع یساز هیرودخانه تحت شب یورود انیجر تیبا درنظر گرفتن عدم قطع یبار آلودگ

 کیو استوکست یدر دو حالت قطع یورشکستگ کردیدر رودخانه با رو یبار آلودگ صیتخص یساز نهیبه :اهداف اختصاصی

و  یدر دو حالت قطع یفاضالب و هواده هیتصف نهیدر رودخانه با اعمال هز یبار آلودگ صیتخص یساز نهیبه -2

 کیاستوکست

 یورشکستگ نیاعمال قوان یبه ازا یریحاصل از دو روش نمونه گ جینتا یبررس -3

 ،یورشکستگ یک،تئورینامیدا نکی، لQUAL2KW کلمات کلیدی:

 

 

Management of Pollutant Discharges into the River using a Simulation- Optimization 

Approach under Game Theory Scenarios (Case study: Dez river) 

Title: 

Omid Babamiriozoongheshlagh Applicant: 

Bu-Ali Sina University Applicant's 
Work: 

Optimal share of dischargeable pollution between pollutant sources to improve the 

quality of the river is one of the important issues that have long been considered. 
This study presents methods for allocating the pollution load to Dez River, which has 

declined sharply in recent years in terms of water quality. The aim of this study is to 

Abstract: 
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optimize the allocation of pollution load in the river by applying the cost of 

wastewater treatment using the bankruptcy approach to allocate the pollution load 
to pollutant sources and reach the standard value of river pollution parameters long 

the Dez River. In this research, the bankruptcy approach rules, which are a subset of 
collaborative games theory, are used for the first time as a water quality 

management method. Based on the research structure, first, the simulation model 

(QUAL2KW) optimized using multi-objective Imperialist Competitive Algorithm 
(MOICA) based on bankruptcy laws, then optimal allocation of pollutants is done by 

considering the uncertainty of parameters using GLUE method. 

Optimization of river pollution load allocation with bankruptcy approach in both 
deterministic and stochastic condition 

2- Optimization of pollution load allocation along the river by applying the cost of 
wastewater treatment and aeration in both deterministic and stochastic condition 

3- Examining the results of two sampling methods for applying bankruptcy laws 

Specific 
Aims: 

Bankruptcy Theory, Dynamic link,GLUE, MOICA, QUAL2KW :Keywords 
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 نهیس یسرطان یدر سلولها EMT یماکروفاژ و القا ونیزاسیدر پالر دیاکسا یتر کینقش آرسن یبررس :عنوان

 4T1موش 

 شادبورستان ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :اجرامحل 

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 شادبورستان ری+ ام :همکاران

 یمحمد رئوف +

 محمد رضا سپند +

 یدیمحمود ام +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 17 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

از  یناش ریموارد مرگ و م نیشتریهمچنان ب نه،یو درمان سرطان س ییشناسا نهیگسترده در زم یها شرفتیرغم پ یعل چکیده :

کننده  احاطه یبا بافتها یتومور یسلولها نه،یسرطان س شرفتیمراحل پ یباشد. در ط یمتاستاز م زیو ن ییمقاومت دارو

مربوط به  یدرصد از توده سلول 50حدود  نه،یکنند. در سرطان س یم یتومور طیمح زیر کی دیبر همکنش داشته و تول

به عنوان  EMT یو القا TAM نیاز مطالعات نشان داده اند که ب یباشد.برخ یم(TAM) ماکروفاژها مرتبط با تومور

تواند باعث  یم TAMs ترشح شده توسط یها نیتوکایمراحل در متاستاز ارتباط وجود دارد و سا نیاز مهمتر یکی

صورت گرفته در درمان  یها شرفتیرغم پ یشود. عل یم EMT یو القا cancer-stem cell اتیخصوص شیافزا

به  دیااکس یتر کیوجود ندارد. آرسن هنیسرطان س کیفرم متاستات یبرا ژهیبو یمتاسفانه همچنان درمان قطع ،یماریب

 یم Acute promyelocytic leukemia (APL) به نام یلوکم یموثر در درمان نوع اریبس یدارو کیعنوان 

ستفاده ا جیآن بوده است . به تدر یباال ییو کارا نییپا تیسم لیکسب کرده است که به دل زیرا ن FDA هیدیباشد و تائ

مطالعه  نیتوجه محققان را به خود جلب کرد. هدف ا زین Solid یسرطان ها گریدرمان د یبرا دیاکسا یتر کیاز آرسن

 باشد یم نهیس یسرطان یدر سلولها EMT یماکروفاژ و القا ونیزاسیدر پالر دیاکسا یتر کیآرسن ریتاث یبررس

 RAW264.7 یو ماکروفاژ 4T1 نهیس یسرطان یدر سلولها یسلول ونیفراسیدر پرول دیاکسا یتر کینقش آرسن نییتع :اهداف اختصاصی

 M2 و M1 پیماکروفاژ به فنوت ونیزاسیدر پالر دیاکسا یتر کینقش آرسن نییتع -2

 ژن انیماکروفاژ با استفاده از ب ونیزاسیپالر یدر پ EMT یدر القا دیاکسا یتر کینقش آرسن نییتع -3

 نیپروتئ انیماکروفاژ با استفاده از ب ونیزاسیپالر یدر پ EMT یدر القا دیاکسا یتر کینقش آرسن نییتع -4

 ماکروفاژ ونیزاسیپالر یدر پ یمهاجرت سلول زانیدر م دیاکسا یتر کینقش آرسن نییتع -5

 نهیس یسرطان یآپوپتوز در سلولها یدر القا دیاکسا یتر کینقش آرسن نییتع -6

 متاستاز نه،ی، سرطان سEMT ،یماکروفاژ ونیزاسیپالر د،یاکسا یتر کیآرسن کلمات کلیدی:
 

 

The role of Arsenic trioxide in macrophage polarization and EMT in 4T 1 breast cancer 
cells 

Title: 

Amir Shadboorestan Applicant: 

Tarbiat Modares Applicant's 

Work: 
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The effects of arsenic trioxide on cell proliferation in 4T1 and RAW264.7 

The role of arsenic trioxide exposure on macrophage polarization to M1 and M2 
phenotypes 

The effects of arsenic trioxide in EMT related gene expression 
The effects of arsenic trioxide on EMT related proteins expression 

The role of arsenic trioxide in cell migration following macrophage polarization 

The role of arsenic trioxide in apoptosis induction in 4T1 breast cancer cells 

Abstract: 

Arsenic trioxide, Macrophage polarization, EMT, Breast cancer, Metastasis Specific 

Aims: 

Arsenic trioxide, Macrophage polarization, EMT, Breast cancer, Metastasis :Keywords 
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سن ضد واک ییبر کارا توزانیتوسط ذرات نانوک یدنائ شنیاسانس نانوکپسوله آو یمنیاثرات کمک ا یبررس :عنوان

 کمان نیرنگ یقزل آال یدر ماه اینیرسی

 یسیرئ یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یاریچهارمحال و بخت/واحد شهرکرد یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یسیرئ ی+ مهد :همکاران

 یسلطان یمهد +

 یشکراب ینیپژمان حس +

 یمومن نیحس +

 یمهسا انصار +

 نژاد یدریفاطمه ح +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

برخوردار بوده است. جهش  یمناسب یهمواره از رشد کم ریدر چهار دهه اخ رانیکمان در ا نیرنگ یقزل اال یپرورش ماه چکیده :

 173از  شیبه ب 1397در سال  یماه نیا دیتول زانیادامه دارد. م زیآغاز شد و هنوز ن یشمس 1360صنعت از دهه  نیا

 شیکرد. همزمان با افزا لیتبد نیریقزل آال در آب ش دیدر تول شرویپ یاز کشورها یکیرا به  رانیکه ا دیهزار تن رس

 دیتول منجر به افت یاز آنها در مقاطع یناش ادیکرد که تلفات ز دایپ شیافزا زین یعفون یها یماریطح، بدر واحد س دیتول

ه محصول، منجر ب تیفیبدون توجه به ک تیکم شیبر افزا یمبتن استیس گری. از طرف ددیگرد زیدر سطح کالن ن

 . مزارعمیبار آن را هم اکنون شاهد هست انیاز آثار ز یاریصنعت شد که بس نیضابطه و بدون مطالعه ا یگسترش ب

شکل  نیبه ساده تر یماریو ب یکه انتقال آلودگ یشدند بنحو سیتاس گریکدیاز  کینزد اریدر فواصل بس یپرورش ماه

ا و کننده ه یشامل ضدعفون یائیمیش باتیدر پاسخ، اقدام به استفاده از ترک زیشود و مزرعه داران ن یم سریممکن م

وء . آثار سندینما یم ماریب انیدرمان ماه نیزا به مزرعه و همچن یماریاز ورود اجرام ب یریشگیپ یها برا کیوتیب یآنت

 تیر نهاو د ابندی یتجمع م ستیز طیدر مح نیو همچن یدر بدن ماه یائیمیش باتیاست. ترک یهیبد یباتیترک نیچن

 یآب یاه طیها بخصوص در مح کیوتیب یمصرف آنت نیشوند. همچن یکه انسان است وارد م یبه بدن مصرف کننده نهائ

در  یدیجد یکردهایراستا، رو نیها کمک خواهد کرد. در ا یباکتر تیدر جمع یکروبیضد م یبه گسترش مقاومت ها

 نیا نیراز موثرت یکیالزم است.  یطیمح ستیبشکل موثر و با در نظر گرفتن ضوابط ز هایماریاز ب یریشگیخصوص پ

را  زبانیشوند، قادرند م یکه همراه ادجونت ها استفاده م یطیروش ها استفاده از واکسن ها است که بخصوص در شرا

از مواد موثره  یعیوس فیبواسطه داشتن ط یماه یمنیا ستمیبر س یاهیگ باتیکنند. اثر ترک منیمورد نظر ا یماریب هیعل

د، بعنوان ادجونت واکسن استفاده شون باتیترک نیند که چنانچه اده یمختلف اثبات شده است. مطالعات مختلف نشان م

 انیدر ماه زایماریب یگرم منف یهایباکتر نیاز مهمتر یکی یراکر اینیرسیخواهد داشت.  یریچشمگ شیواکسن افزا ریتاث

 یو خسارات اقتصاد ریمرگ و م رانیدر ا ی. مطالعات مختلفدینما یم ریکمان را درگ نیرنگ یاست که بخصوص قزل آال

مطالعه، هدف ما استفاده از  نیکمان گزارش کرده اند. در ا نیرنگ یرا در مزارع پرورش قزل آال یماریب نیاز ا یناش

 باشد ی( منیرسی ی)آنت یراکر اینیرسیبعنوان ادجونت واکسن  یدنائ شنیاسانس نانو کپسوله آو
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 کمان نیرنگ یقزل اال یدر ماه وزینیرسیواکسن  ییبر کارا ییدنا شنیاسانس آو یمنیمطالعه اثر کمک ا :اهداف اختصاصی

 واکسن مذکور یبرا یمنیبه دز مناسب کمک ا یابیدست-

 ادجونت، واکسن ،ییدنا شنیآو ،یراکر اینیرسی کلمات کلیدی:

 
 

Study on effects of nano-capsulated Thymus daenensis essential oil by nano-chitosan 

particles as adjuvant on efficacy of anti Yersinia vaccine in rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) 

Title: 

Mehdi Raissy Applicant: 

Shahrekord Branch, Islamic Azad University Applicant's 

Work: 

In the recent decade, rainbow trout culture has constantly experienced considerable 

growth. This upward movement started in the 1360s and is still continuing. The fish 
production rate reached 173000 tonnes in 1397, making Iran a forerunner country in 

freshwater trout culture. Along with the production increase, infectious diseases 

increasingly emerged, resulting in a drop in production. On the other hand, the policy 
of production increase at any cost resulted in new fish farms that were established 

without considering usual standards. Trout farms were built very close together, 
making the transmission of pollutants and chemicals possible between them. 

Following the occurrence of infectious diseases, farmers tend to use chemicals and 

antibiotics as their first approach. These products accumulate in the fish body and 
the environment and ultimately enters human consumers. They also develop 

antimicrobial resistance among bacterial populations. In this regard, new 
approaches seem necessary to prevent diseases efficiently and with consideration of 

environmental issues. Vaccines are able to elevate the host's immune system 

effectively, especially when companies with adjuvants. The role of medicinal herbs 
on the fish immune system is scientifically proved due to having wide range of active 

compounds. Numerous studies indicate that they can potentially increase the 
vaccine's efficacy as natural adjuvants. Yersinia ruckeri is one of the most important 

gram-negative pathogenic bacteria in fish, infecting rainbow trout. In Iran, 
numerous studies have reported high mortality and economic loss in trout farms. The 

Antiyersin vaccine has been successfully tested in rainbow trout, and in this study, 

we aim to develop a natural adjuvant based on nanocapsulated essential oil of 
Thymus daenensis essential oil. 

Abstract: 

evaluation of the effects of nano-capsulated Thymus daenensis essential oil as an 

adjuvant on the efficacy of antiyersin vaccine in rainbow trout 
-Achieving the best dosage of nano-capsulated Thymus daenensis essential oil 

Specific 

Aims: 

yersinia ruckeri, Thymus daenensis, adjuvant, vaccine :Keywords 
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 مگاهرتز 1420تلسکوپ  ویراد یلترهایو ف کنندهتیو ساخت تقو یطراح :عنوان

 ییروزجایزاده ف یتق جواد :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ییروزجایزاده ف ی+ جواد تق :همکاران

 انیاکبر یعل یهاد +

 یصحرائ ریام +

 یرضا اسد +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 و زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

. در ردیگ یمورد استفاده قرار م یو رصد اجرام آسمان یهانشناسیبه منظور ک یابزار رصد نیاز مهمتر یکی وتلسکوپیراد چکیده :

و ساخته  یمگاهرتز طراح 50باند  یمتر( و با پهنا یسانت 21مگاهرتز ) 1420تلسکوپ در باند  ویآنتن راد نیشیپروژه پ

خواجه  یموجود در دانشکده علوم دانشگاه صنعت یآنتن بازتاب یاستاندارد بر رو یآنتن پس از گذراندن تستها نیشد. ا

 لتر،یکننده، ف تیو ساخت بخش تقو یپروژه به طراح لیتکم یپژوهش برا نینصب شده است. در ا یطوس نیالد رینص

 لیپرداخت. به دل میخواه دیاز خورش یافتیدر یهاگنالیس یجهت آشکار ساز RFو تست بخش  DVB-Tدانگل  هیته

شود و امکان پردازش در  یجهت پردازش محسوب نم ییامروز فرکانس باال یایمگاهرتز در دن 1420فرکانس  نکهیا

 تیوپرداخت و تنها از تق میفرکانس نخواه رییتغ یبرا متیگران ق زاتیو ساخت تجه یفرکانس وجود دارد به بررس نیهم

 کرد میاستفاده خواه لتریکننده و ف

 هاکنندهتیتقو یسازهیو شب یراح :اهداف اختصاصی

 لترهایف یسازهیو شب یطراح .2

 هاکنندهتیو تقو لترهایف یسازکپارچهی .3

 هاکنندهتیو تقو لترهایساخت ف .4

 RF تست کامل بخش .5

 DVB-T دانگل هیته .5

 کل ساختار یاندازراه .6

 یریشروع داده گ .7

 وتلسکوپیراد ییتست نها .8

 لتریکننده، ف تیتقو دروژن،یمتر ه یسانت 21 تابش کلمات کلیدی:
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Design and Fabrication of 1420 MHz Radio Telescope’s power amplifier and filters Title: 

Javad Applicant: 

K. N. Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

The radio telescope was one of the most important observational instruments used 

for cosmology and observation of celestial bodies. In the previous project, the radio 
telescope antenna was designed and built in the 1420 MHz band (21 cm) with a 

bandwidth of 50 MHz. This antenna has been installed on the reflection antenna in 

the Faculty of Science of K. N. Toosi University of Technology after passing standard 
tests. In this research, to complete the project in order to design and build the 

amplifier section, filter, provide DVB-T dongle and test the RF section to detect 
signals received from the sun. Because the frequency of 1420 MHz in today's world is 

not a high frequency for processing and it is possible to process at the same 

frequency, we will not pay expensive prices to change the frequency and use only the 
amplifier and filter. 

Abstract: 

Design and simulation of amplifiers 
2. Design and simulation of filters 

3. Integration of filters and amplifiers 

4. Manufacture of filters and amplifiers 
5. Complete RF section test 

5. Prepare DVB-T dongle 
6. Launching the whole structure 

7. Start data collection 

8. Final test of the radio telescope 

Specific 
Aims: 

21 cm hydrogen emission line, amplifier, filter :Keywords 
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 یدانیساک یآنت یهامیوآنز یبر بهبود رشد ، بازماندگ ومیبا نانوذره سلن ایو آرتم فریروت یساز یغن ریتاث :عنوان

 یشانک زرد باله درمرحله الرو

 یفاطمه جعفر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

 .انیآبز ریذخا یای( و حفظ و احانیآبز یمهندس ه،ی)قفس، پن، تغذ یپرور یآبز نینو یتوسعه روشها -3/التیش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فاطمه جعفر :همکاران

 یمرشد دیوح +

 موزان زاده یمنصور طرف +

 یفرزانه نور +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 Acanthopagrusشانک زرد باله ) یالرو ماه هیتغذ نهیبه یاستراتژ نیو تدو یفیک یمطالعه ارتقا نیاز ا هدف چکیده :

latusاست.  ومیشده با نانوذره سلن یساز یغن یایو آرتم فریو رشد آن با استفاده از روت یدرصد بازماندگ شی( جهت افز

 10، 5 یبا غلظتها ومیو نانوذره سلن ومیساز در چهار سطح مختلف شامل: بدون نانوذره سلن یمنظور محلول غن نیا یبرا

الرو  هیاستفاده خواهد شد. تغذ یساز یغن یو برا هیته یس نیتامیو و یهمراه با روغن ماه تریگرم در ل یلیم 50و 

. ردیگ یروز( انجام م 30شده )به مدت  یغن یایروز( و آرتم 18شده )به مدت  یغن فریشانک زرد باله با استفاده از روت

 هیتغذ 60تا روز  48کنسانتره و از روز  یشده و غذا یغن یایالروها بطور همزمان با آرتم هیفعال، تغذ هیتغذ 35از روز 

 یخواهد شد. محتو نییتع کباریروز  15و رشد هر  یم خواهد گرفت. درصد بازماندگکنسانتره انجا یفقط با غذا انیماه

انجام خواهد شد. غلظت  کباریهر ماه  زیدر الرو ن ومیسلن زانیو م یساز یقبل و پس از غن ایو آرتم فریدر روت ومیسلن

 ونی، گلوتاتSOD ددسموتازی، سوپراکسCATکاتاالز  یها می)شامل آنز یدانیاکس یآنت یهامیچرب و آنز یدهایاس

 جیخواهد شد. نتا نییتع یانیدر روز پا زی( نMDA)یچرب ونیداسیکل و پراکس یدانیاکس یآنت تی، ظرفGPXدازیپراکس

 یالرو شانک زرد باله معرف هیتغذ یبرا ماریت نیقرار گرفته و بهتر یآمار یمورد بررس SPSS یحاصل با برنامه آمار

 خواهد شد

 شی( جهت افزAcanthopagrus latusشانک زرد باله ) یالرو ماه هیتغذ نهیبه یاستراتژ نیو تدو یفیک یارتقا :اهداف اختصاصی

 است. ومیشده با نانوذره سلن یساز یغن یایو آرتم فریو رشد آن با استفاده از روت یدرصد بازماندگ

 ، الرو شانک زرد باله ومینانوذره سلن فر،یروت ا،ی، آرتم یساز یغن کلمات کلیدی:

 
 

The effect enrichment of rotifer and artemia with selenium nanoparticles on survival, 

growth and  antioxidant enzymes in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) 

Title: 

FatemehJafari Applicant: 

urmia university Applicant's 

Work: 

The aim of this study is to develop an optimal feeding strategy for yellowfin 
seabream (Acanthopagrus latus) larvae to improve survival and growth rates using 

Rotifer and Artemia nauplii enriched with selenium nanoparticles. The enrichment 
medium includes selenium nanoparticles (0, 5, 10 and 50 mg/L) along with fish oil 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

and vitamin C. After mouth opening, the larvae will be fed with enriched Rotifer from 

2-20 DAH followed by feeding with enriched Artemia nauplii for 30 days (18 to 48 
DAH).Besides enriched Artemia, the fish larvae will be also fed a commercial 

microdiets from day 35 (co-feeding regime) and only commercial microdiets (from 
day 48- 60). Survival, growth of the larvae will be measured every 15 days. Selenium 

content in enriched and non-enriched Rotifer and Artemia and in the fish larvae will 

be assessed every month. Fatty acid and antioxidant enzymes content (catalase, 
Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase and total antioxidant capacity and 

MDA) in fish larvae will be determined at days 1 (hatching), 30, and 60 of growth. 
The result will be statistically analyzed using SPASS to determine the best feeding 

treatment for early feeding of yellowfin seabream 

The aim of this study is to develop an optimal feeding strategy for yellowfin 
seabream (Acanthopagrus latus) larvae to improve survival and growth rates using 

Rotifer and Artemia nauplii enriched with selenium nanoparticles. 

Specific 
Aims: 

Rotifer and Artemia nauplii enriched ,selenium nanoparticles ,yellowfin seabream 
(Acanthopagrus latus) larvae 

:Keywords 
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ه خواص و مطالع یستیز یتورهایسیال یبه واسطه تیاندوف یبا راندمان باال توسط قارچها دهایآلکالوئ دیتول :عنوان

 آنها یستیز

 ییباال اهیس هیرق :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 مازندران/یسار یعیو منابع طب یکشاورز علوم :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسای( کشور + زراعت و باغبانیحشره ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ییباال اهیس هی+ رق :همکاران

 یغالمرضا کاوس +

 زاد ییاهلل بابا یول +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یها تیمتابول دیتول یبرخوردار هستند، برا ییکشور فراوان و از سرعت رشد باال یفلور قارچ کرویدرم تیاندوف یقارچ ها چکیده :

 طیاز موضوعات مورد توجه و رو به گسترش در جهان است و در شرا ییو دارو ییاستفاده از آنها در غذا ییو غذا ییدارو

 یهاباشند که فرآورده یم یعیطب باتیگروه ترک نیاز بزرگتر یکی دهایخاص برخوردار است. آلکالوئ تیاز اولو یفعل

د و با برخوردار هستن عتیدر طب یکم یارزشمند از فراوان هیثانو یتهای. اغلب متابولشودیم دیاز آنها تول یمتنوع ییدارو

 یتجار دیساخت آنها به منظور تول کهیبطور شودیانجام م یختآنها به س ییایمیسنتز ش رال،یتوجه به دارا بودن مراکز کا

ال به دنب دیبا ،یداروساز عیصنا یازهایبرآورد ن یبرا یاهیمحصوالت گ یارزش باال لیبه دل ن،یبرااست. عالوه نهیپر هز

و  دهایمهم مانند آلکالوئ یثانو یتهایمتابول دیامکان تول یفناورستیز نهیدر زم شرفتی. پمیباش ریپذ دیمنابع تجد

 یتهایمتابول دیتول شیکشت جهت افزا طیمح ینهسازیبه منظور به یمختلف یرا فراهم نموده است. روشها دهایترپنوئ

ته باشد، صورت گرف یکشت م طیبه مح شسازهایو افزودن پ تورهایسیکه شامل استفاده از ال تیاندوف یهادر قارچ یثانو

در  Chaetomium globosumو  Fusarium oxysporum تیاندوف یقارچها یدطرح، توانمن نیاست. در ا

و پودر آب Alternaria alternate گرید تیها با قارچ اندوفآن طیمح ماریها و تکشت همزمان و کشت منفرد قارچ

 ،یدیآلکالوئ لیپروفا یابی( و ارزدهای)آلکالوئ هیثانو یتهایمتابول دیتول شی( جهت افزاتروژنی)بعنوان منبع کربن و ن ریپن

 ینتو آ یالزیآمی)آنت یابتیدیو آنت یدانیاکسیآنت ،یخواص ضدباکتر یبررس نیو همچن نهیدآمیچرب و اس دیاس

در نظر گرفته شده است. نمونه ها پس  HPLCتوسط  شدهیخالص ساز یدهایبخش آلکالوئ ای( از فراکشن یدازیگلوکوز

مونه و ن رندیگ یقرار م یکل یشده، مورد بررس جادیا یها یکلن یمتوال یواکشت ها شگاه،یو انتقال به آزما یاز جمع اور

وده ت ستیکشت، ز یدوره  یشده در انتها دیتول یتوده  ستیز یریشوند . به منظور اندازه گ یمورد نظر انتخاب م یها

ونه ها و نم هینسبت به بق یهترب طیتوده در شرا ستیز دیکه از نظر رشد و تول ماریشده با ت یغن یاز کشت ها یقارچ

 ایو  یگاز یتوسط دستگاه کروماتوگراف یپس از مشتق ساز یدیالکالوئ لیگردند. پروفا یقرار داشتند انتخاب م مارهایت

 یابیمورد ارز یکیولوژیب تیمورد مطالعه از نظر فعال یبدست خواهد امد و نمونه هاMaldi-Tofدر صورت امکان توسط 

شناخت  ریمس یبشر هنوز در ابتدا یدارد ول یا نهیریسابقه د دها،یآلکالوئ نهیدر زم قاتیقرار خواهند گرفت. اگرچه تحق
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 وسنتزیب زمیانشناخت مک نهیو مطالعه در زم قاتیهرگونه تحق نیاست. بنابرا باتیترک نیا کیوتکنولوژیب یکامل و بهره بر

 باشد یم یارزشمند و ضرور اریمواد بس نیکننده ا دیتول یگونه ها ییآنها و شناسا

 دهایآلکالوئ زانیم شیکشت جهت افزا طیمح یسازنهیبه :اهداف اختصاصی

 ( ری)قارچ و آب پن یانتخاب یمارهایمورد مطالعه توسط ت یهانمونه یدیآلکالوئ لیپروفا یابیارز :2

 یو ضد باکتر یدانیاکسیاثرات آنت یبررس :3

 دازیو آلفاگلوکوز الزیآلفاآم میمهار آنز قیاز طر دهایآلکالوئ یابتیدیخواص آنت یبررس :4

 یابتید یانت تی؛ فعال یدانیاکس یانت تی. فعالیدییالکالو لیپروفا ت؛یاندوف یها قارچ کلمات کلیدی:

 

 

A highly efficient alkaloids production in endophytic fungi through biotic elicitors and 
investigation of their biological characteristics 

Title: 

Roghayeh Siahbalaei Applicant: 

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Applicant's 

Work: 

Endophytic fungi are abundant in the fungal microflora of Iran and have a high 
growth rate. Using these fungi for the production of drugs and food stuffs, in 

multifunctional systems, are of the topics of interest and with the expanding world 
shotage both in food and metabolic drugs, doing research on these organisms has 

special priority. Alkaloids are one of the largest groups of natural compounds which 
are used in the production of a variety of medicinal products. A large amount of 

valuable secondary metabolites are abundant in nature and due to the presence of 

chiral centers, their chemical syntheses are difficult and costly to produce 
commercially. In addition, Due to the high value of plant products to meet the needs 

of the pharmaceutical industry, we must look for renewable resources, Advances in 
biotechnology have made it possible to produce important secondary metabolites 

such as alkaloids and terpenoids. Various methods have been developed to optimize 

the culture medium to increase the production of secondary metabolites in 
endophytic fungi, including the use of elicitors and the addition of precursors to the 

culture medium. In this project, the ability of endophytic fungi Fusarium oxysporum 
and Chaetomium globosum in co and single cultures and their treatment with 

another endophytic fungi Alternaria alternate and whey powder (as a source of 

carbon and nitrogen) to increase the production of secondary metabolites (alkaloids) 
will be evaluated. They also will be studied for the alkaloid, fatty acid and amino acid 

profiles as well as evaluation of antibacterial, antioxidant and anti-diabetic 
properties (anti-amylase and anti-glucosidase) of the fraction of alkaloids purified by 

HPLC. After collecting and transferring the samples to the laboratory, successive 
cultures of the established colonies will be made and the promising samples will be 

selected. At the end of growth period, cultures and treatments which have produced 

the highest amount of fungal biomass will be selected. Alkaloid profiles after 
derivation by gas chromatography or if possible by Maldi-Tof and eventually the 

biological activity of the studied samples will be evaluated. Although research on 
alkaloids has a long history, we are still at the beginning of the path to gain the full 

knowledge and biotechnological application of these compounds. Therefore, any 

research and study on understanding the mechanism of their biosynthesis and 
identifying the fungal species producing these substances is very valuable and 

essential. 

Abstract: 

Optimization of culture medium to increase the amount of alkaloids 

2: Evaluation of alkaloid profile of the studied samples by the selected treatments 

(fungus and whey powder) 
3: Evaluation of antioxidant and anti bacteria of metabolites extracted from the 

studied samples 
4: Evaluation of anti- diabetic properties through inhibition of the alpha amylase and 

alpha glucosidase enzymes 

Specific 

Aims: 

endophytic fungi, alkaloid profile, antioxidant property, anti- amylase property :Keywords 
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 PLA یها تیبا استفاده از کامپوز داریسوراخ پا کرویپانل م یساخت جاذب ها یبرا دیجد یراهکار :عنوان

 یساخته شده توسط چاپگر سه بعد یچوب افیشده با ال تیتقو

 تابان میابراه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یدانشگاه علوم پزشک -بهداشت  دانشکده :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

)صدا، ارتعاشات، نور،  یکیزیشامل عوامل ف یآور شغل انیو کنترل عوامل ز یابیارز ،یی/شناسایمنیو ا یشغل سالمت :اولویت

 یکیو ارگونوم یکیولوژی(، بییایمیش یها ندهی) گرد و غبار و آال ییایمی(، شیجو طیپرتوها، شرا

 یادیبن :نوع طرح

 تابان می+ ابراه :همکاران

 انیاحسان رضائ +

 148000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

. ابدی یم شیمعضالت افزا نیحل ا یبرا نینو یها یاستفاده از فناور تیاهم د،یمشکالت جد شیدایتکامل جامعه و پ با چکیده :

 یداریتوجه به مسئله پا یو از طرف طیمح یمانند سر و صدا ،یحال حاضر ما و مشکالت حل نشدن یها ازین

(Sustainabilityباعث شده روز به روز راه حل ها )یصوت یساخت جاذب ها یدر مواد و روش ها یو ابتکار دیجد ی 

که  صدا باعث شده است یکنترل یراهکار ها یها نهیو هز تیفیکاربران از ک یانتظار کل ن،یبکار گرفته شود. عالوه بر ا

استفاده و تنوع  ر،یسال اخ 50باشند. در  زیآن ن یها نهیو هز یظاهر ییباینگران ز ،یکیطراحان در کنار عملکرد آکوست

عموم  یها یو نگران یرشد فن آور لیمسئله عمدتا بدل نیداشته است. ا یادیمتخلخل رشد ز یمواد مختلف جاذب ها

گسترده  فیقادرند ط کیروزمره شان بوده است. امروزه معماران و مهندسان آکوست یمردم در مورد سر و صدا در زندگ

 اریبس فیکنند، بلکه ط یمورد نظر را فراهم م یصوت یها یژگیکه نه تنها و ند؛یاز مواد جاذب صدا را انتخاب نما یا

مختلف اتصال را  یو روش ها قیحفاظت در برابر حر یزتابش نور ، درجه بنداز رنگ ها، اشکال، اندازه ها، با یگسترده ا

هوا فضا بکار  یبنا ها، حمل و نقل و مهندس یداخل یدر معمار یدهند. مواد جاذب صوت بطور گسترده ا یارائه م زین

 یاست مواد جاذب صوت یدر حال نیرفت. ا یبمنظور جذب صوت بکار م یافیمواد ال لیرود. سابقا، مواد متخلخل از قب یم

 نییاپ یفرکانس یباند ها یبرا نی. همچنراندیناپذ دیشوند و تجد یم بیو فوم در گذشت زمان تخر افیمرسوم مانند ال

 هچگونیمواد متخلخل ه ن،یمتر ضخامت داشته باشند. اضافه بر ا یلیم 50تا  30حداقل  دیبا یافیال یو متوسط، جاذب ها

ت در دراز مدت مشکال نیمواد همچن نی. ادینما یآنها را دشوار م یکاربرد عمل زیآنها ن ادیوزن ز ندارند و یکیعملکرد مکان

به  هیتهو یمجار قیبه همراه دارند چراکه ذرات کوچک جدا شده از سطح آنها از طر نیساکن یبرا یمتعدد یسالمت

با  سهی(، در مقاMPPs) کرومتخلخلیم یگردند. پانل ها یداخل بنا ها منتقل و موجب آلوده شدن داخل ساختمان م

 یریارگبک یبرا یمناسبتر نهیدارند و لذا گز یساده تر یاند و ساختار ستیز طیدوست دار مح شتریمواد جاذب مرسوم، ب

نند ما زیتم یها طیدر مح یاند براحت افیاز آنجا که فاقد ال نیباشند. همچن یسخت مانند دما و فشار باال م طیدر شرا

با جاذب  هسیقابل استفاده اند. در مقا کیالکترون عیحساس مانند صنا عیپاک و صنا یها، رستوران ها، اتاق ها مارستانیب

، احتراق اند رقابلیاند، سفت و محکم اند، غ یابیها منحصر به فرد هستند چراکه با دوام و قابل باز MPP ،یمیقد یها

را از هر نوع ماده جامد  MPPتوان جاذب ها  یمناسب اند. از آنجا که م یختشنا ییبایاز نظر ز نیاند و همچن افیفاقد ال

 زیبناها ن یداخل یدر فضاها یبصر تیدارد و لذا باعث جذاب یادیز ییبایآن ارزش ز ینمود، خواص نور دیو سخت تول

 یایهستند چراکه از مزا یصوت یجاذب ها یبخش نسل بعد دی( نوMPP) کرومتخلخلیپانل م یشود. جاذب ها یم
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 یها بریو ساخت آسان، مقاوم به باد و رطوبت برخوردارند و فاقد ف یارزان، طراح متیهمچون وزن سبک، ق یقابل توجه

 هستند یسالمت یمضر برا

 ( با استفاده ازPLA/WOODچوب ) افیشده با ال تیتقو تیاز جنس کامپوز MPP یو ساخت نمونه ها یطراح :اهداف اختصاصی

 یبعد3 نتیپر یتکنولوژ

 یهااکتاو باند فرکانس سومکیدر  یکیجاذب ها با استفاده از لوله امپدانس آکوست یجذب صوت بیضر یریاندازه گ (2

 (هرتز 1600-250) یانیم یهاهرتز( و فرکانس 500-63) نییپا

 نییپا یهااکتاو باند فرکانس سومکیدر  Maa یلیجاذب ها با استفاده از مدل تحل یجذب صوت بیضر ینیب شیپ (3

 (هرتز 1600-250) یانیم یهاهرتز( و فرکانس 63-500)

 یلیلمدل تح جیشده )نتا ینیب شیجذب پ بی( و ضرایتجرب جیشده )نتا یریجذب اندازه گ بیضرا نیب سهیمقا (4

Maa) 
پاسخ )متوسط  یها ری)قطر تخلخل ها، نرخ تخلخل، ضخامت پانل( و متغ یورود یها ریمتغ نیب یمدل آمار نییتع (5

 یمرکب مرکز یطراح کردیبا رو (RSM) ساخت جاذب( به روش سطح پاسخ نهیجاذب، هز یجذب صوت بیضر

(CCD) 
 یچاپگر سه بعد ،یچوب افیشده با ال تیتقو PLA یها تیپنل، کامپوز تیکروپرفوریم ،یکیجاذب آکوست کلمات کلیدی:

 
 

A Novel Route to Fabricate Sustainable Micro-Perforated Panel Absorber by Using 3D 

Printed Wood Fiber-Reinforced PLA Composites 

Title: 

Ebrahim Taban Applicant: 

Tarbiat modares university Applicant's 
Work: 

With the evolution of society and the emergence of new problems, the importance of 
using new technologies to solve these problems increases. Our current needs and 

unsolvable problems, such as environmental noise and attention to the issue of 

sustainability, have led to new and innovative solutions in the materials and methods 
of making sound absorbers. In addition, the general expectation of users of the 

quality and cost of sound control solutions has caused designers, in addition to 
acoustic performance, to be concerned about aesthetics and costs. In the last 50 

years, the use and variety of different porous adsorbent materials has grown 

significantly. In the last 50 years, the use and variety of different porous adsorbent 
materials has grown significantly. This is mainly due to the growth of technology and 

the public's concern about noise in their daily lives.Today, architects and acoustic 
engineers are able to choose from a wide range of sound-absorbing materials; Not 

only do they provide the desired audio features, but they also offer a very wide range 

of colors, shapes, sizes, light reflections, fire protection ratings and various 
connection methods. Sound absorbing materials are widely used in interior design, 

transportation and aerospace engineering. In the past, porous materials such as 
fibrous materials were used to absorb sound. Conventional sound absorbers, such as 

fibers and foams, degrade over time and are non-renewable. Also for low and 
medium frequency bands, fiber absorbers should be at least 30 to 50 mm thick. In 

addition, porous materials have no mechanical function and their high weight makes 

them difficult to apply in practice. These materials also cause many health problems 
for residents in the long run because small particles separated from their surface are 

transported into the buildings through ventilation ducts and cause contamination 
inside the building. Microporous panels (MPPs) are more environmentally friendly 

and have a simpler structure than conventional absorbent materials and are 

therefore a better option for use in harsh conditions such as high temperatures and 
pressures. They are also fiber-free and can be easily used in c 

Abstract: 

Design and fabrication of MPP samples made of wood fiber reinforced composite 
(PLA / WOOD) using 3D printing technology 

Specific 
Aims: 
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2- Measurement of absorption coefficient of absorbers using acoustic impedance 

tube in one third of octave band of low frequencies (63-500 Hz) and middle 
frequencies (250-1600 Hz) 

3- Predicting the absorption coefficient of absorbers using the Maa analytical model 
in one-third octave band of low frequencies (63-500 Hz) and middle frequencies 

(250-1600 Hz) 

4- Comparison between measured absorption coefficients (experimental ) and 
predicted absorption coefficients (Maa analytical model ) 

Sound absorption, Microperforated panels, PLA composites reinforced with wood 

fibers, 3D printer, 

:Keywords 
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 در ینیروش عبه یو عملکرد شناخت یاز منظر عوامل انسان ییایعوامل موثر بر بروز حوادث در ییشناسا :عنوان

 نیزیبا استفاده از شبکه ب ی: مدلسازیانوردیصنعت در

 یاحمد عمران :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 از حوادث یریشگیپ یها  برا سکیکنترل ر یو فن یتیریمد ی/راهکارهایمنیو ا یشغل سالمت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ عمران احمد :همکاران

 یمیفاطمه سل +

 170000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q1: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ستیزطیاست چرا که ممکن است بر سالمت انسان، مح ایدر در یمنیا ،ییایدر صنعت در یاساس یهایاز نگران یکی چکیده :

تا با اتخاذ انواع  کنندیصنعت تالش م نیدر ا نیباشد. شاغلداشته یاریبس میمستق ریو غ میمستق راتیو کاال، تاث ییایدر

ست و ا یاتیمهم و ح اریاز حوادث مسئله بس یریشگیدهند. بحث کنترل و پ شیافزا ایرا در در یمنیو مقررات، ا نیقوان

 یۀسرما نیکه بزرگتر یانسان یرویحفظ ن یدر راستا یدر جهت کنترل و کاهش حوادث، گام بزرگ یبا انجام هر گونه اقدام

که تعداد مطالعات صورت  افتیدر توانیم نیشیمطالعات پ یرو با بررس نیخواهد شد؛ از ا است، برداشته یهر صنعت

از آنجا  نی. بنابراباشدیو محدود م زیناچ اریدر آن بس لیدخ یو پارامترها یانوردیادث دردر خصوص حو رانیگرفته در ا

از  شوند؛یمحسوب م یو روساحل یفراساحل ،ییایحوادث در جادیدر ا یاصل یاز عوامل سبب یکی یانسان یکه فاکتورها

 نیبا توجه به مهم بودن ا زیاست و ننپرداخته ییاینقش انسان در حوادث در یابیو ارز شیبه پا رانیدر ا یامطالعه یطرف

 ییایحوادث در یمنظور بررسرا به یاکه مطالعه میصنعت، بر آن شد نیدر ا یادیز یاکار بودن عدهصنعت و مشغول به

سطح  نییتع زی( و نCREAM) یشناخت نانیاطم تیخطا و قابل یواکاو کیبا استفاده از تکن یانسان یخطاها یابیو ارز

 ی. در ادامه برامیانجام ده یانوردیدر ۀدر صنعت حوز یدقت و توجه افراد با استفاده از هدست پرتابل ثبت امواج مغز

 جادیدر ا یانسان یفاکتورها ریروشن کردن تاث نیچنمختلف حاصله و هم یرهایمتغ نیروابط ب یکم لیو تحل هیتجز

 استفاده خواهد شد نیزیحوادث مختلف از شبکه ب

و بعد از  فشارخون کارکنان قبل راتییتمپان، ضربان قلب و تغ یدما لیاز قب یکیولوژیزیف یهاپاسخ یریگو اندازه نییتع :اهداف اختصاصی

 .سازهیدر شب یریقرارگ

 .CREAM با استفاده از روش هارانیدر کشت یکل یاحتمال خطا نییتع (2

 .CREAM با استفاده از روش هارانیدر کشت یشناخت یاحتمال خطا یو برآورد کَمّ نییتع (3

ساز شده با استفاده از دستگاه پرتابل ثبت امواج  هیمختلف شب طیدر شرا هارانیکشت یشناخت یپارامترها نییتع (4

 .یمغز

 افراد یعملکرد شناخت زیانسان و ن یکیولوژیزیف یهاو پاسخ یانسان یخطا نیروابط ب یکَم نییتع (5

 (BN) نیزیبر حوادث با استفاده از شبکه ب رهایمتغ ریتاث نییتع (6

 نیزیشبکه ب ،یعملکرد شناخت ،ییایحوادث در کلمات کلیدی:
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Identifying the factors affecting the incidence of marine accidents from human 

factors and cognitive performance perspective in objective method in the Marine 
industry:Modeling using Bayesian Network 

Title: 

Omran Applicant: 

Tarbiat modares Applicant's 

Work: 

One of the major concerns in the marine industry is maritime safety as it may have 

many direct and indirect effects on human health, the marine environment and 

commodities. Workers in the industry strive to increase safety at sea by adopting a 
variety of rules and regulations.The issue of accident control and prevention is a very 

important and vital issue, and by taking any action to control and reduce accidents, a 
big step will be taken to preserve manpower, which is the biggest asset of any 

industry; Therefore, by reviewing previous studies, it can be seen that the number of 

studies conducted in Iran on maritime accidents and the parameters involved in it is 
very small and limited. Therefore, since human factors are one of the main causes of 

marine, offshore and offshore accidents; On the other hand, a study in Iran has not 
monitored and evaluated the role of humans in maritime accidents, and also due to 

the importance of this industry and the employment of many people in this industry, 
we decided to In order to investigate marine accidents and assess human error using 

cognitive reliability and error analysis method (CREAM) and also to determine the 

level of accuracy and attention of individuals using a portable headset to record brain 
waves in the maritime industry. In the following, Bayesian network will be used to 

quantitatively analyze the relationships between the various variables and also to 
clarify the impact of human factors in causing various events. 

Abstract: 

Translation results 

1) Determining and measuring physiological responses such as tympanic 
temperature, heart rate and changes in staff blood pressure before and after 

placement in the simulator. 

2) Determining the probability of total error in ships using the CREAM method. 
3) Determining and quantifying the probability of cognitive error in ships using the 

CREAM method. 
4) Determining the cognitive parameters of ships in different simulated conditions 

using a portable brain wave recording device. 
5) Quantifying the relationships between human error and human physiological 

responses as well as individuals' cognitive function 

6) Determining the effect of variables on events using Bayesian network (BN) 

Specific 

Aims: 

Marine accidents, Cognitive performance, Bayesian network :Keywords 
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 یدیخورش یهاانتقال دهنده بار در سلول هیبعنوان ال یتیپروسکا یدهایاکس یو تجرب یمطالعه محاسبات :عنوان

 یابا اتصال ناهمگون توده یمریپل

 یناج الیل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یناج الی+ ل :همکاران

 یاحمد مظفر +

 باریجو رزادیش +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

در  هیته تیارزان بودن ، وزن سبک و قابل لی( به دلBHJ PSC) یاتصال ناهمگون توده ا یمریپل یدیخورش یسلولها چکیده :

موجود در بازار درنظر گرفته شده اند. در  یکونیلیس یدیخورش یسلولها یبرا یمناسب نیگزیفاز محلول ، به عنوان جا

PSC یها BHJ ار دو الکترود قر نیالکترون( ب رندهیدهنده الکترون و گ یرسانا )متشکل از اجزا یمریفعال پل هی، ال

همچون  نیی( و الکترود کاتد با تابع کار پاITO) ومیندیقلع ا دیتابع کار باال مانند اکس یگرفته است. الکترود آند دارا

Ca  ،Al فعال و  هیشود. به منظور بهبود استخراج حفره ها و الکترون ها از ال یسلول ها بکار گرفته م نیدر ساخت ا

فعال و  هیال نی( بETLانتقال الکترون ) هی( و الHTLانتقال حفره ) هیمربوطه، ال یانتقال آنها به الکترودها عیتسر

 ETLو  HTLمواد  ییایمیو الکتروش ی، نور یساختار یها یژگیشود. محققان نشان داده اند که و یالکترودها اضافه م

 یبه طور کل nنوع  یفلز یدهایقرار دهد. اکس ریتحت تأث یها را به طور قابل توجه PSC کیتواند عملکرد فتوولتائ یم

مربوطه  یالکترون و حفره در الکترودها یجمع آور شیافزا یبرا بیبه ترت HTLبه عنوان  pو مواد نوع  ETLبه عنوان 

 یو م متنوع هستند یو نوار انرژ ییمانند رسانا یادیز یایمزا یدارا یتینوع پروسکا یفلز یدهایشوند. اکس یاستفاده م

به عنوان  تیاز نوع پروسکا یفلز یدهایکرد. استفاده از اکس هیته ییایمیو ش یکیزیف یتوان آنها را با استفاده از روش ها

از  یحال، تعداد محدود نیگزارش شده است. با ا یتیحساس به رنگ و پروسکا یدیخورش یانتقال بار در سلولها هیال

مناسب  یتیپروسکا یفلز یدهایمطالعه ، اکس نیوجود دارد. در ا BHJ یها PSCمواد در  نیگزارشها در مورد کاربرد ا

 یوش هار قیها از طر نهیگز نیشوند. بهتر یانتخاب م یچگال یتابع یبا استفاده از تئور یبر اساس مطالعات محاسبات

بر  یمبتن BHJ یها PScانتقال بار در ساخت  هیشوند و به عنوان ال یسنتز م ییایمیالکتروش ینشان هیژل و ال-سل

P3HT:PCBM یتیپروسکا یفلز یدهایضخامت و درصد عامل دوپ کننده اکس ،یشوند. اثرات مورفولوژ یبکار برده م 

 نیحامالن بار، مقاومت انتقال بار و همچن بیبازترک زانیو تحرک حامالن بار، م یانتقال دهنده بار بر چگال هیبعنوان ال

 گردد یم یابیساخته شده ارز یها PSC کیعملکرد فتوولتائ

موجود  یشعاع عناصر فلز رییبا تغ ABO3 یتیپروسکا باتیمشخص از ترک یسر کی یبر رو DFT یمطالعات محاسبات :اهداف اختصاصی

هر  یوندهایطول پ زینوار فاصله و ن ،یبکار گرفته شده بر سطوح انرژ یرهایانجام خواهد شد و اثر متغ Bو  A گاهیدر جا

عنوان به یتیپروسکا باتیدسته از ترک نیحاصل بهتر جیخواهد شد. بر اساس نتا یبررس ژنیبا اکس یاز عناصر فلز کی

 شود. یانتخاب م P3HT:PCBM هیبر پا یمریپل یدیانتقال دهنده بار در سلول خورش هیال

ه از بخش ک یتیپروسکا بیترک ییایمیروش سنتز الکتروش ایژل و  -محلول شامل سل  یهااز روش یکیبا استفاده از .2

 بیترک اتیروش سنتز با توجه به خصوص نیبهتر نیشده است سنتز شود. همچن نییتع نهیبه بیعنوان ترکبه یمحاسبات
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 یسازنهیمؤثر به به یفاکتورها قیاز طر تیشود و در نها یم نییدو روش ذکر شده تع نیحاصل از ب یتیپروسکا دیاکس

 .پرداخته خواهد شد یتیپروسکا یدیاکس بیترک یهایژگیجهت ارتقاء و یروش سنتز نیا

 یتیروسکاپ دیاکس بیعملکرد ترک ییایمیالکتروش ایو  ییایمیبه دو روش ش یبا استفاده از دوپ کردن عناصر فلز .3

 نهیبه یتیپروسکا دیعنصر مناسب جهت دوپ کردن اکس ییشود. بعد از شناسا یانتقال دهنده بار ارتقا داده م هیبعنوان ال

پرداخته خواهد  یتیپروسکا دیاکس بیترک یهایژگیو شتریدوپ کردن عنصر جهت بهبود ب یاثر درصد وزن یبه بررس

 .شد

 ،یلوژانتقال دهنده بار بر مورفو هیکاتد بعنوان ال ایآند  یبر رو یتیپروسکا یدیاکس باتیترک ینشان هیال طیشرا .4

گذار  ریتاث یمریپل یدیدر سلول خورش هیو عملکرد مناسب ال ینور تیو شفاف یکیالکتر ییرسانا ،یسطح یتوپوگراف

 .شودیم یرسبر یکیالکتر تیو ارتباط آن با هدا یتیپروسکا باتیترک نیحاصل از ا یهاپوشش تیشفاف ن،یاست. بنابرا

 یطالعات تجربم ،ییایمیالکتروش ینشان هیال ،یتیپروسکا یدهایانتقال دهنده بار، اکس هیال ،یمریپل یدیخورش یسلول ها کلمات کلیدی:

 یو محاسبات

 

 

Computational and experimental studies of  perovskite oxides as charge transport 

layer in bulk hetrojunction polymer solar cells 

Title: 

Leila Naji Applicant: 

AmirKabir University of Technology Applicant's 
Work: 

Bulk heterojunction polymer solar cells (BHJ PSCs) have attracted considerable 

attention as promising alternatives for commercially available silicon solar cell due to 
their low-cost, light weight and solution process ability. In BHJ PSCs, the conducting 

polymer-based active layer, comprising of electron-donor and electron-acceptor 
constituents, is sandwiched between two electrodes; a high-work function photo-

anode such as indium tin oxide (ITO) and a low-work function cathode (mostly Ca, 

Al). In order to improve the extraction of holes and electrons from the active layer 
and accelerating their transport to the electrodes, hole transport layer (HTL) and 

electron transport layer (ETL) are added between the active layer and electrodes. 
Researchers have shown that the structural, optoelectrical and electrochemical 

characteristics of HTL and ETL materials can significantly affect the photovoltaic 
performance of PSCs. n-type metal oxides are generally used as ETL, while p-type 

materials are utilized as HTL to enhance the electron and hole collection at the 

corresponding electrodes. Perovskite-type metal oxides has many advantages such 
as conductivity, thermoelectricity, and can be prepared using physical and chemical 

methods. The use of perovskite-type metal oxides as the charge-transporting layer 
has been reported in dye sensitized and perovskite solar cells, however, there are a 

limited number of reports on the application of these materials in BHJ PSCs. In this 

study, the appropriate perovskite-type metal oxides are selected based on the 
computational studies using Density functional theory. The best candidates are 

synthesized through the sol-gel and electrodeposition methods, and applied as the 
charge-transporting layer in the fabrication of P3HT:PCBM-based BHJ PSCs. The 

effects of morphology, thickness, and doping level of the perovskite-type metal 

oxides charge transporting layer on charge carrier density and mobility, charge 
carrier recombination rate, charge transfer resistance, and consequently on the 

photovoltaic performance of the fabricated PSCs are evaluated. 

Abstract: 

Computational DFT studies on a specific series of ABO3 perovskite compounds will be 

performed by changing the radius of the metallic elements in positions A and B and 

the effect of the applied variables on the energy levels, band-gap, and the bond 
length of each metal element with oxygen will be investigated. Based on the results, 

the best group of perovskite oxides is selected as the charge transfer layer in the 
P3HT: PCBM-based polymer solar cells. 

2. By doping metal elements using chemical or electrochemical methods, the 

performance of perovskite oxides as the charge transport layer is enhanced. After 
identifying the appropriate element for doping of the optimal perovskite oxide, the 

Specific 

Aims: 
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effects of weight percentage of doping element on the physical, chemical and 

electrochemical properties of the perovskite oxide will be investigated. 
3. The conditions applied for the deposition of perovskite oxide compound on the 

anode or cathode as the charge transport layer affect the morphology, surface 
topography, electrical conductivity and optical transparency of the layer and its 

performance in the polymer solar cell. Therefore, the transparency of the coatings 

obtained from these perovskite compounds and its relationship with electrical 
conductivity are investigated. 

4. The prepared perovskite oxides will be used as HTL or ETL in the fabrication of 
polymer solar cells based on the active layer of P3HT: PCBM. The effects of 

morphology, thickness and percentage of doping agent of perovskite metal oxides, 

as the charge transport layer, on the density and mobility of charge carriers, 
recombination rate of charge carriers, charge transfer resistance and photovoltaic 

performance of the polymer solar cells are evaluated. 

Polymer solar cells, Charge transporting layer, Perovskite oxides, Electrodeposition, 

Computational and Experimental studies 

:Keywords 
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 مختلف آن یکاربردها یو بررس دیجد یها سمیو نانوپر یدازولیمیا تیزئول یچارچوبها ییسنتز و شناسا :عنوان

 ها

 نژاد یقل محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 نژاد ی+ محمد قل :همکاران

 یژوان نقشبند +

 یمحمدسما  +

 یمیکر نیریش +

 یفائزه خسرو +

 133340 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 لیسنتز خواهند شد. ابتدا تشک دیجد یو چندفلز یها تک فلز سمیو نانوپر یدازولیمیا تیزئول یطرح چارچوبها نیدر ا چکیده :

 ستیاتالبعنوان ک یآل یمیمختلف ش یآنها در واکنشها ییشده و سپس کارا یمختلف بررس یزهایساختار منظم آنها با آنال

 ودواکنش مورد تمرکز خواهند ب یساختارها در ط یداریفلزات و پا ییاثرات هم افزا یخواهد شد. بررس یبررس

آهن و  کل،ین نک،یبا استفاده از فلز )کبالت، مس، ز یچند فلز دیجد یدازولیمیا یتیزئول یا سنتز چارچوپها یهدف اصل :اهداف اختصاصی

هتروژن با مساحت سطح و تخلخل  یزورهایساختارها به عنوان کاتال نیباشد. ا یم یدازولیمیا ی( و اتصال دهنده ها رهیغ

 باشد یم دیجد یها میسیو کاربرد نانوپر ییسنتز شناسا گریاست. هدف د یآل یباال ساخته شده و در واکنش ها

 ستیکاتال م،یسینانوپر ،یدازولیمیا تیزئول کلمات کلیدی:

 

 

The Synthesis and Characterization of New Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs) 
and Nanoprisms and Exploring their Different Applications 

Title: 

Mohammad Gholinejad Applicant: 

Institute for advanced studies in basic sciences (IASBS University) Applicant's 

Work: 

 

In this project, new imidazole zeolite frameworks and nanoprism will be synthesized 
into new monometals and polymetals. First, the formation of their regular structure 

will be investigated by various analyzes and then their efficiency in different 

reactions of organic chemistry will be investigated as catalysts. The study of the 
synergistic effects of metals and the stability of structures during the reaction will be 

the focus. 

Abstract: 

The main purpose of synthesizing new zeolite imidazole frameworks is polymetallic 
metal using metal (cobalt, copper, zinc, nickel, iron, etc.) and imidazole binders. 

These structures are fabricated as heterogeneous catalysts with high surface area 

Specific 
Aims: 
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and porosity and are subject to organic reactions. Another goal is the synthesis, 

identification and application of new nanopricims 

zeolite imidazole frameworks, Nanopricims, Catalyst :Keywords 
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 C6 یدر مدل موش صحرائ وبالستومایاثرات مونپنتل بر رشد تومور گل یبررس :عنوان

 صفورا پورنجف :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 + علوم اعصاب سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یپورغالم نی+ محمدحس :همکاران

 صفورا پورنجف +

 یجواد مول دیس +

 زاده یرنجفیجواد م دیس +

 یشجاع ریام +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهایی مدت

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

هت موجود در ج یبوده و درمان ها یمرکز یعصب ستمیسرطان س نیو کشنده تر یتومور مغز نیتر جیرا وبالستومایگل چکیده :

 دیموزلومات یعنیاستاندارد  یدرمان یمیش یبه دارو مارانیاز ب یاریموثر نبوده اند. بس مارانیمدت بقاء ب یطوالن شیافزا

 نهیزم نیدر ا دیجد یبه داروها ازیرو ن نیوجود ندارد. از ا نیگزیدرمان جا مارانیب نینشان داده و در ا یمقاومت داروئ

القوه ب یدارو نیقرار گرفته و مشخص شده که ا یمونپنتل مورد بررس یدارو یضد سرطان هیاست. اثرات اول ادیز اریبس

را مهار کرده و سبب توقف چرخه  mTOR نگیگنالیس لیتومور از قب ریدر رشد و تکث لیدخ یرهایاز مس یاریبس

 یتوماسوبالیگل یکه مونپنتل در سلول ها مینشان داد یگردد. در مطالعات قبل یسرطان تخمدان م یدر سلول ها یسلول

ه نظر ب هیاول جیگردد. بر اساس نتا یسلول ها م نیموثر بوده و سبب مرگ ا اریکشت بس طیدر مح U78 و lN18یانسان

اثرات  یدر مطالعه حاضر، ابتدا به بررس ن،یباشد. بنابر ا یم وبالستومایدرمان گل یبرا یمناسب یکه مونپنتل داروئ رسدیم

 طیاثرات آن در شرا یپرداخته و سپس به بررس C6 وبالستومایگل یدر سلول ها یو چرخه سلول ریمونپنتل بر رشد و تکث

 پرداخت میتومور خواه یو چرخه سلول ریدر رشد و تکث لیدخ یرهایبر حجم و وزن تومور و مس یدرون تن

 اثرمونپنتل بر: یبررس :اهداف اختصاصی

 کشت طیدر مح C6 یهاسلول اتیو ح یسلول ،چرخهیکلون لیتشک

مرتبط با  یها، مولکول(Ki67 یسلول ونیفراسیمارکر پرول انیب) در رشد لیدخ یها ریو مس وبالستومایتومور گلرشد 

، EGF رشد یو فاکتورها mTOR/P70s6k/4E-BP1 نگیگنالیس ری، مس Cyclin D1 و RB-1 یچرخه سلول

PDGF و IGF-1 یدر موش صحرائ 

 mTORفاکتور رشد،  ،یمونپنتل، رشد تومور، چرخه سلول وبالستوما،یگل کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of Monepantel effects on tumor growth in a C 6 rat model of glioblastoma Title: 

Safura Pournajaf Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common and aggressive primary 

malignant brain tumor and accounts for 60% of brain tumors in adults. Furthermore, 

the highly limited choice of drugs severely hinder treatment options. Development of 
new drugs with novel mechanism of actions are therefore much needed. Increasing 

Abstract: 
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evidence is suggestive of the involvement of the mTOR pathway in glioblastoma. We 

have previously shown that, monepantel (MPL) a novel small molecule acetonitrile 
derivative is highly effective in suppressing proliferation, colony formation and 

growth of ovarian tumors under both in vitro and in vivo experimental conditions. 
Therapeutic effects which were later confirmed to be mTOR mediated. It was 

subsequently found that, MPL inhibits growth of genetically diverse human 

glioblastoma cell lines under cell culture condition. On this basis, the current study is 
undertaken to characterize the dynamics of the MPL effect in a well- established 

experimental model of glioblastoma. The study design includes initial in vitro studies 
on the effects of MPL on C6 glioblastoma cells. Next, utilizing a C6 male rat model, 

detailed effects of MPL on tumor growth and the molecular pathways involved will be 

thoroughly investigated. 

Evaluating monepantel effects on: 

-C6 cell cycle, colony formation and survival in vitro 
-Glioblastoma tumor growth and proliferation pathways (cellular Ki67 proliferation 

marker), cell cycle molecules (Cyclin D1 and RB-1), mTOR/P70s6k/4E-BP1 signaling 

and growth factors (EGF-1, IGF and PDGF) in rats 

Specific 

Aims: 

Glioblastoma, Monepantel, Tumor Growth, Cell Cycle, Growth Factor, mTOR :Keywords 
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در  ریتاث نه،یهز لیتحل ،ی: مرور نظام مند شواهد جهان19 دیکوو ونیناسیدر واکس یاقتصادمالحظات  :عنوان

در سطح  شیمایبه پرداخت افراد با استفاده از پ لیو تما یمال نیتام حاتیبودجه و عوامل موثر بر ترج

 یاقتصادسنج یجامعه و روش ها

 یمحبوب اهر رضایعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طی/اقتصاد محستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیر برنامه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحبوب اهر رضای+ عل :همکاران

 نصرت نژاد نیریش +

 ینیمع میمر +

 یرضا گودرز +

 یعامر نیحس +

 یدمشق نیحس +

 یامان نیحس +

 یشاه یهاد +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 17 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ارائه به وزارت بهداشت(( یعدد )ترجمان دانش )برا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 که توان پرداخت ییحاکم بر جوامع ، کشورها یاسیو س یاجتماع یو فشارها یاضطرار طیبروز شرا لیحال حاضر به دل در چکیده :

شده اند. ن نهیتاکنون واکس ایدن تیاز جمع یقابل توجه ینموده اند اما بخش یواکسن را دارند اقدام به پوشش همگان یبرا

نموده  یتیجمع یها تیبراساس اولو یعموم ونیناسیاقدام به واکس ،یالملل نیب یها میمواجهه با تحر رغمیعل رانیکشور ا

، چه نه؟ اگر نه ایمقدور هست  ندهیآ یسالها یامکان ادامه برا ایآ نکهیپاسخ داده شود، ا یستیبا یکه م یاست. اما سوال

 نهیهز دیبا یباشد. چه کس یم زانیدار به چه م تیاولو یاز گروهها کیهر  نهیهز رد؟یمدنظر قرار گ یستیبا یم یتیاولو

اهد شو یکند تا با بررس یباشد؟ مطالعه حاضر تالش م یم یشتریب یها نهیهز یها را متقبل شود؟ کدام واکسن دارا

 حاتیترج رانیسه مطالعه در ا ه،یاول یفراهم کند. براساس برررس یریگ میتصم یرا برا یشواهد مناسب یو مل یالملل نیب

 یمناسب میتعم تیاستخراج کرده اند که ممکن است از قابل یکوچک استان یواکسن را براساس نمونه ها قیتزر یافراد برا

دند نشده بو یمطالعات، هنوز واکسن ها به بازار معرف نیا یبرخوردار نباشند. به عالوه در زمان طراح یریگ میتصم یبرا

مطالعه بدنبال بدست آوردن اطالعات مناسب در  نیقرار دهد. ا ریافراد را ممکن است تحت تاث حاتیمساله ترج نیکه ا

بودجه  یراب ونیناسیواکس ریتاث نیباشد و همچن دهنیدر آ یاستگذاریس یکامل برا ییباشد تا راهنما یم یسطح کشور

مرتبط  یو اهداف اختصاص یسه هدف کل یاست که دارا یچند روش یمطالعه  کیکشور مشخص گردد. پژوهش حاضر 

در  ونیناسیواکس اثربخشی – نهیهز ا،یمرتبط در دن اتیباشد. در هدف اول با استفاده از مرور نظام مند ادب یبا آن م

 یالم نیو نقش آنها در تام ونیناسیانجام واکس یافراد جامعه برا حاتیعوامل موثر بر ترج نیمختلف و همچن یکشورها

ده مورد ش نهیافراد واکس حاتیترج یمل شیمایپ کیشود. در هدف دوم با استفاده از  یم یو دسته بند ییواکسن شناسا

به پرداخت افراد در  لیو تما گرددیمشروط استفاده م یاز روش ارزشگذار حاتیسنجش ترج یقرار گرفته برا یبررس

 ییافراد شناسا حاتیعوامل موثر بر ترج رهیچند متغ یدرون ونیرگرس لیمورد واکسن برآورد شده و با استفاده از تحل
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( یمشارکت ای یا مهی، ب یواکسن )پوشش دولت یمال نیهدف نظرات افراد در مورد روش تام نیدر ا نیخواهند شد. همچن

 Step-Down کردیواکسن با استفاده از رو قیتزر یها نهی. در هدف سوم ،هزردیگیقرار م لیو تحل یمورد بررس زین

 Bottomبه باال ) نییبا استفاده از روش پا یعوارض جانب نیواکسن و همچن قیتزر میمستق یها نهیبرآورد شده و هز

upیتیاولو یپوشش واکسن در گروهها یبرا ازیبودجه مورد ن انیشود. در پا یخانوار برآورد م ی( براساس پرسشنامه ها 

 شود یخاص و ...( برآورد م یسن یخاص، گروهها مارانیمختلف ) پرسنل سالمت ، ب

 مختلف با استفاده از مرور نظام مند شواهد منتشر شده یوهایواکسن کرونا در سنار یاثربخش نهیهز نییتع :اهداف اختصاصی

مختلف با استفاده از مرور نظام مند شواهد  یواکسن کرونا در کشورها نهیهز یبه پرداخت جامعه برا لیتما نییتع -

 منتشر شده

 رانیا تیواکسن کرونا در جمع یبه پرداخت برا لیو تما یمال نیتام حاتیترج نییتع -

 رانیا تیوکسن کرونا در جمع یبه پرداخت برا لیو تما یمال نیتام حاتیعوامل موثر بر ترج لیتحل -

 قیپس از تزر یاز عوارض جانب کیاحتماالت مربوط به بروز هر  نییتع -

 مختلف یوهایدر سنار یساز منیا تیریواکسن و مد قیتزر یها نهیهز نییتع -

 واکسن قیپس از تزر یعوارض جانب یها نهیهز نییتع -

، نوع واکسن  (wastage rate) هدر رفت زانیهدف، م تیمختلف براساس جمع یوهایبودجه در سنار ریبرآورد تاث -

 ... و

 نهی، هز یمال نیبه پرداخت ، تام لی، واکسن ، تما 19-دیکوو کلمات کلیدی:

 

 

Economic Considerations in Covid- 19 Vaccination: A Systematic Review of Global 
Evidence, Cost Analysis, Budget Impact, and Factors Affecting Financing Preferences 

and Individuals' willingness to Pay Using an Household Survey and Econometric 
Technics 

Title: 

Alireza Mahboub Ahari Applicant: 

Tabriz University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

At present, due to emergencies and socio-political pressures on societies, countries 

that can afford the vaccine have started to cover it, but a significant part of the 

world's population has not yet been vaccinated. Despite facing international 
sanctions, Iran has launched general vaccinations based on population preferences. 

But the question that needs to be answered is whether it is possible to continue for 
years to come. If not, what should be the priority? What is the cost of each of the 

priority groups? Who should bear the costs? Which vaccine costs the most? The 

present study seeks to provide appropriate evidence for decision making by 
examining international and national evidence. Based on a preliminary review, three 

studies in Iran have extracted people's preferences for vaccine injection based on 
small provincial samples that may not have the generalizability to make good 

decisions. In addition, at the time of designing these studies, vaccines had not yet 
been introduced to the market, which may affect people's preferences. This study 

seeks to obtain appropriate information at the national level to provide complete 

guidance for future policy and also to determine the impact of vaccination on the 
national budget. The present study is a multidisciplinary study that has three general 

objectives and related specific objectives. In the first goal, using a systematic review 
of the relevant literature in the world, the cost-effectiveness of vaccination in 

different countries as well as the factors affecting the preferences of people in the 

community for vaccination and their role in financing the vaccine are identified and 
categorized. In the second objective, using a national survey, the preferences of 

vaccinated individuals are examined. The conditional valuation method is used to 
measure preferences, and the willingness of individuals to pay for vaccines is 

estimated, and using multivariate internal regression analysis, factors affecting 

individuals' preferences. Will be identified. In this purpose, people's opinions about 
the method of financing the vaccine (government, insurance or partnership 

Abstract: 
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coverage) are also examined and analyzed. In the third goal, vaccine injection costs 

are estimated using the Step-Down approach and the direct costs of vaccine 
injection as well as side effects are estimated using the Bottom up method based on 

household questionnaires. Finally, the budget required for vaccine coverage in 
different priority groups (health personnel, specific patients, specific age groups, 

etc.) is estimated. 

Determining the cost-effectiveness of the corona vaccine in different scenarios using 
- a systematic review of published evidence. 

- Determining the willingness of the community to pay for the cost of the corona 

vaccine in different countries using a review of published evidence. 
- Determining financing preferences and willingness to pay for Covid-19 vaccine in 

the Iranian population 
- Analysis of factors affecting financing preferences and willingness to pay for corona 

vaccine in the Iranian population. 
- Determining the number of population by priority groups based on national priority 

issues. 

- Determine the number of vaccines required to immunize each of the priority 
groups. 

- Determining the probabilities of side effects after injection. 
- Determining vaccine injection costs and immunization management. 

- Determining the cost of side effects after vaccination. 

- Estimating the impact of the budget in different scenarios based on the target 
population, vaccine type and wastage rate. 

Specific 
Aims: 

Covid-19 , Vaccine, Willing ness to pay, financing, budget impact :Keywords 
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 األحکام فقه نظام اتیآ :عنوان

 یالحسن یغفور خالد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 قم/ۀیالعالم یجامعۀ المصطف :محل اجرا

 یو علوم اسالم معارف :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یقرآن علوم :اولویت

  :نوع طرح
 یالحسن ی+ خالد غفور :همکاران

 یغفور یمصطف +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(اجرای نهایی مدت

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

 ،یوالفرد یدیاألحکام رغم ندرته وقلته إنما هو بلحاظ الفقه التقل اتیآ یف نیکون التدو ۀیاألوساط الحوزو یالمتعارف ف چکیده :

هو مباحث فقه  یوأحد مجاالت الفقه االجتماع ۀ،یللساحۀ العلم ظهریفهو لم  یباللحاظ االجتماع نیوأما ممارسۀ التدو

اجۀ بح یوهذا المجال البحث ۀ،یوالعمل ۀیالنظر نیتیالمقدس من الناح یللنطام اإلسالم ۀیالنظام، وهو مجال مهم ذو أولو

ادر واألدلۀ المعتبرۀ، فما لم تتضح تلک المص ۀیمصادره وأدلته الشرع نییإال بعد تع تمیوبلورۀ، وهذا ال  جیوتنض سیتأس یال

ن هو القرآ ۀیرأس قائمۀ المصادر واألدلۀ الشرع یأن عل هیف بیبهذا الشأن. ومما ال ر ۀیعلم اتیأدب ۀیإنتاج أ مکنیال 

لنظام، األحکام المتعلقۀ بفقه ا اتیآ نیبحسب الوسع والطاقۀ لتدو یهذه االطروحۀ نسع یونحن ف ۀ،یاألحکام اتهیوآ میالکر

 اتی: بحث آلیومن قب ۀ،یریاألحکام التدب اتیوآ ۀیعیاألحکام التشر اتی: بحث آلیالمتعارف، من قب یوفقا للمنهج الفقه

 اتیاآلو ۀ،یواالقتصاد ۀیالمال اسۀیتعلقهما بالس ثیالخمس والزکاۀ من ح اتیبلحاظ النظام العام، کآ ۀیاألحکام العباد

أن  مکنیو ا،یبحسب فحصنا وتتبعنا، وتمأل فراغا بحث دۀیاطروحۀ جد ی. وهۀیوالعسکر ۀیاألمن اسۀیالس انیالمتکقلۀ لب

 عدۀ مراحل یإنجازها عل مکنیهذا المجال، کما أنها اطروحۀ واسعۀ  یق ایتکون کتابا مرجع

 لفقه النظام. ۀیالمنظومۀ االستدالل لیوتکم مهیومستندات فقه النظام وتحک اتیأدب دی: تولیالهدف األصل :اهداف اختصاصی

 :ۀیاألهداف الفرع

 . ۀیالفرد ۀیإطار الرؤ یوعدم االنحصار ف ،یمأسسۀ الفقه االجتماع یـ المساهمۀ ف 1

 .یاالستدالل الفقه اتیعمل یف یحضور النصّ القرآن لیـ تفع 2

 .یللنصّ القرآن ۀیاالجتماع ۀیالرؤ سیمن خالل تکر ۀیریالتفس ۀیللعمل دۀیـ فتح آفاق جد 3

 ؛یاسیللنص؛ الفقه الس ۀیاالجتماع ۀیالرؤ ؛یاألحکام؛ فقه النظام؛ الفقه االجتماع اتیآ کلمات کلیدی:

 
 

Ayat al-Ahkam Fiqh Nizam Title: 

Khild Ghafori Al Hassani Applicant: 

Al-Mustafa International University Applicant's 
Work: 

It is customary in the seminary circles that the codification of the verses of rulings, 

despite its scarcity and lack thereof, is in terms of traditional and individual Fiqh. And 
practical, and this research field needs to be established, matured and crystallized, 

and this can only be done after identifying its sources and legitimate legal evidence. 
There is no doubt that at the top of the list of legitimate sources and evidence is the 

Noble Qur’an and its ruling verses. In this thesis, we seek, according to the capacity 

and energy, to write down the verses of provisions related to the Fiqh of the system, 

Abstract: 
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according to the recognized jurisprudential approach, such as: examining the verses 

of legislative provisions and the verses of disciplinary judgments, and among others. 
A study of the verses of devotional rulings in terms of public order, the five verses 

and zakat as they relate to financial and economic policy, and the revolving verses to 
explain the security and military policy. It is a new thesis, according to our 

examination and follow-up, and it fills a research void, and it can be a reference book 

in this field, and it is a broad thesis that can be accomplished in several stages. 

The original goal: to generate the literature and documents of the Fiqh of the system, 

its arbitration, and the completion of the inferential system of Fiqh of the system. 

Sub-goals: 
1- Contribute to the institutionalization of social Fiqh, and not be confined to the 

framework of the individual vision. 
2 Activating the presence of the Qur’anic text in the processes of Fiqh reasoning. 

3- Opening new horizons for the exegetical process by dedicating the social vision of 
the Qur’anic text. 

Specific 

Aims: 

Fiqh of the system; social Fiqh; social vision of the Qur’anic text; political Fiqh; :Keywords 
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در دو شکل آزاد و  دایسودوموناس پوت یبا استفاده از باکتر وفنونیپروپ یدروکسیه-2 یکروبیم دیتول :عنوان

 یبر رو ودورانسیراد نوکوکوسیدا یاز باکتر pprI (irrE) دگرساخت ژن انیاثر ب یشده و بررس تیتثب

 دایمقاومت به تنش سودوموناس پوت

 یاسدالله یمحمدعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتررساله  :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یاتوسعه :نوع طرح

 یاسدالله ی+ محمدعل :همکاران

 یکردسده حانهیر +

 یریآذر شاه پ +

 ایر یداود ب +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 سازشیحد واسط و پ یو داروساز یآل یمیکتون است که در ش یدروکسیآلفاه کی( HPP-2) وفنونیپروپ یدروکسیه چکیده :

 یهاندهیمثل شو یبه منظور بهبود طعم و عطر محصوالت تواندیم نیچنهم HPP-2است.  گریمهم د باتیاز ترک یاریبس

 HPP-2 ییایمیش دیشود. تول التیسیسال لیمت نیگزیجا رهیو غ هایدنینوش ،ییو دارو یشیدندان، مواد آرا ریخم ،یدهان

 یهااز واکنش یاریو مانند بس شودیواکنش انجام م زگریعنوان کاتالبه ومیازولیت یهاو نمک ومیازولیبا استفاده از ت

 مهتر از همهم دیدارد که شا یبیمعا یستیز دینسبت به تول ندیفرآ نیدارد. ا یانرژ ادیبه مصرف ز ازین ییایمیش

 دیتول بیمعا گریمتفاوت، از د دیمشخص نبودن خلوص و درصد تول نیمخلوط و درهم آن است. همچن ینیوگزیانانت

ید نیامیوابسته به ت یمیآنز یعضو از خانواده کی( BFD) الزیفورمات دکربوکس لیاست. بنزوئ بیترک نیا ییایمیش

ر د میآنز نیوجود دارد. ا نتوباکتریو اس نوزایآئروژ توباکتریاسن دا،یسودوموناس پوت یهایاست که در باکتر فسفات

 ،یعیطب ونیالسیواکنش دکربوکس نی. عالوه بر اکندیماندالت مشارکت م ریمس قیاز طر کیآرومات باتیترک سمیکاتابول

BFD ستیوکاتالیب کیرا به  میآنز نیکه ا باشدیم زیباال ن ینیوگزیبا انانت یگازیکربول یهاکردن واکنش زیقادر به کاتال 

فورمات را در حضور  لیکه بنزوئ باشدیم میآنز یبرا یواکنش جانب کی BFD یگازیکربول تیکرده است. فعال لیمهم تبد

سودوموناس  یهاپژوهش، استفاده از سلول نی. لذا هدف از انجام اکندیم لیتبد دیو بنزالده HPP-2به  دیاستالده

 یهاارزشمند است. سلول ییماده واسط دارو کیبه عنوان  HPP-2سنتز  یبرا یستیز ستیکاتال کیبه عنوان  دایپوت

 طیشده استفاده شده و شرا تیدر شکل تثب هم در شکل آزاد و هم ،یستیز ستیبه عنوان کاتال دایسودوموناس پوت

 نهیبه HPP-2 دیتول زانیبه حداکثر م یابیدست یغلظت سلول و ... برا د،یغلظت استالدئ د،یشامل غلظت بنزآلدئ یطیمح

تا  شودیتالش م دایاس. پوت یبه باکتر ودورانسیراد نوکوکوسیدا یاز باکتر pprIخواهند شد. در ادامه، با انتقال ژن 

بتوان از  بیترت نیتا بد ابدی شیافزا دیاز جمله غلظت بنزآلدئ یطیمح یهابه تنش دایاس. پوت یهامقاومت سلول زانیم

وموناس سود یهاپژوهش سلول نیاستفاده نمود. اگرچه در ا یستیز یدگرگون ندیفرا نیدر ا دیباالتر بنزآلدئ یهاغلظت

 ریسا دیتول یها براسلول نیاز ا توانیاستفاده خواهند شد، اما م HPP-2 دیتول یبرا یستیز ستیبه عنوان کاتال دایپوت

 استفاده نمود زیها نکتون یدروکسیآلفاه
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کشت  طیشرا یسازنهیو به دایسودوموناس پوت یبا استفاده از باکتر وفنونیپروپ یدروکسیه -2محصول  دیتول یبررس :اهداف اختصاصی

 و ... pH د،یغلظت استالدئ د،یمانند غلظت بنزآلدئ

 -2 دیتول یشده برا تیتثب یهامناسب و استفاده از سلول یبسترها یبر رو دایسودوموناس پوت هیسو تیتثب (2

 یمتوال یهادر چرخه وفنونیپروپ یدروکسیه

ن بر ژ نیا انیاثر ب یو بررس دایسودوموناس پوت یبه باکتر ودورانسیراد نوکوکوسیدا یاز باکتر pprI انتقال ژن (3

 کشت طیدر مح دیبنزآلدئ یباال یهااز جمله غلظت یطیمح یهابه تنش دایمقاومت سودوموناس پوت یرو

 یدروکسیهآلفا الز،یفرمات دکربوکس لیبنزوئ ودورانس،یراد نوکوکوسیدا دا،یسودوموناس پوت وفنون،یپروپ یدروکسیه کلمات کلیدی:

 ماندالت ریمس ،یستیز یکتون، دگرگون

 

 

Microbial production 2-hydroxypropiophenone by free and immobilized 

Pseudomonas putida cells and investigating the effect of heterologous expression of  

pprI gene from Deinococcus radiodurance on the stress tolerance of  P. putid 

Title: 

Mohammad Ali Asadollahi Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

2-Hydroxypropiophenone (2-HPP) -an alpha-hydroxy ketone- is an intermediate and 
precursor for the synthesis of many important compounds in organic chemistry and 

pharmacy. 2-HPP can also replace methyl salicylate as a flavor and fragrance 

enhancer in several products such as mouthwashes, toothpaste, cosmetics and 
beverages. Chemical synthesis of 2-HPP is carried out using thiazolium and 

thiazolium salts as catalysts and similar to many chemical reactions requires high 
amount of energy. As compared to biological production, chemical synthesis of 2-HPP 

has many drawbacks including poor enantioselectivity. Variation in purity and yield is 
another drawback of chemical synthesis. Benzoylformate decarboxylase (BFD) is a 

member of thiamine diphosphate (ThDP) dependent enzymes which has been found 

in Pseudomonas putida and Acenitobacter aeroginusa. This enzyme participates in 
the catabolism of aromatic compounds through mandelate pathway. Besides to this 

natural decarboxylation reaction, BFD is able to catalyze carboligation reactions with 
high enantioselectivity which has made this enzyme to be considered as an 

important biocatalyst. The carboligase activity is a side reaction for this enzyme 

enabling conversion of benzoyl formate to 2-HPP and benzaldehyde in the presence 
of acetaldehyde. Therefore, this research aims to employ P. putida cells as a 

biocatalyst for the synthesis of 2-HPP as a valuable intermediate in pharmacy. The P. 
putida cells will be used both in free and immobilized forms and environmental 

parameters including benzaldehyde concentration, acetaldehyde concentration, cell 

concentration etc. will be optimized to achieve highest 2-HPP production. Then, 
tolerance of P. putida cells against environmental stresses such as benzaldehyde 

concentration will be improved by heterologous expression of pprI gene from 
Deinococcus radiodurans. This way, higher concentrations of benzaldehyde can be 

used in the biotransformation reaction. Although the P. putida cells will be used for 
the production of 2-HPP in the current research, these cells can be used for the 

biosynthesis of other interesting alpha-hydroxy ketones as well. 

Abstract: 

nvestigating the production of 2-HPP using P. putida cells and optimization of 
environmental parameters such as benzaldehyde concentration, acetaldehyde 

concentration, pH etc. 

2-Immobilization of P. putida cells on appropriate supports and employing the 
immobilized cells for the production of 2-HPP in consecutive cycles 

3-Heterologous expression of pprI gene from Deinococcus radiodurans in P. putida 
and investigating the effect of gene expression on the tolerance of P. putida cells 

against environmental stresses such as high benzaldehyde concentrations 

Specific 
Aims: 

Hydroxypropiophenone, Pseudomonas putida, Deinococcus radiodurans, Benzoyl 
formate decarboxylase, Alpha hydroxyketone, Biotransformation, Mandelate 

pathway 

:Keywords 
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واکسن سرطان روده بزرگ  یو آلوم به عنوان ادجوانت برا (OMVs) یخارج یغشا یها کولیوز سهیمقا :عنوان

 کولون ینومایکارس یدر مدل موش CT-26 یرده سلول یتوپهاینئواپ یحاو

 طیمح الهام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک  یداروساز دانشکده :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 + سرطان یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 طی+ الهام مح :همکاران

 فیالهام شر +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

را دارند.  شرفتیو پ یمنیا ستمیامکان فرار از س یتومور یفعال در بدن، سلول ها یمنیا ستمیرغم حضور س یعل چکیده :

درمان  و یمنیا ستمیبرجسته مهار فرار تومور از س یاز روشها یکی ،یتوپ یچند اپ یفعال مانند واکسنها یمونوتراپیا

توپ  ینئواپ یشوند. هنگام استفاده از پل یتوپ ها م ینئواپ جادیدرون تومور باعث ا کیسومات یسرطان است. جهش ها

 تهیسی. احتمال هتروژنشود یفراهم م کجایتومور به صورت  ونیموتاس نیها به عنوان واکسن، امکان هدف قرار دادن چند

با  یمونوتراپیا ب،یترت نیسرطان ها باالتر است. بد ری( از ساCRCدر سرطان کلورکتال ) یکریپ یها ونیدر اثر موتاس

 و عیسر رانسیباشد. با توجه به کل دبخشیتواند ام یسرطان م نیا یتوپ ها به عنوان راهکار درمان ینئواپ یپل

 یاغش یها کولیاست. وز ینوع واکسن ها ضرور نیوجود ادجوانت همراه ا ،یدیپپت یپل یکم واکسن ها تهیسیمونوژنیا

د. شون یم دیتول یگرم منف یها یدر ابعاد نانومتر هستند که توسط باکتر ی( ذرات بسته اOMV) ییایباکتر یخارج

 ب،یرتت نیشود. بد یاکتساب یمنیا یپاسخ ها یالقا نیو همچن یذات یمنیا کیتواند منجر به تحر یذرات م نیا زیتجو

OMV به  ،نیبکار روند. همچن یمنیا ستمیس کیتحر یژن برا یبه عنوان ادجوانت همراه آنت ای ییتوانند به تنها یم

 بینوترک OMVو  انیب OMV یژن را در سطح خارج یآنت یتوپ ها یتوان اپ یم یکیژنت یها یکمک دست ورز

 یادجوانت مرسوم است که برا کیبرخوردار است. آلوم  یباالتر ییزا یمنیتنها از ا OMVبا  سهیکرد که در مقا دیتول

از پلت فرم  یاریدر بس OMV که،یکند. در حال یهومورال را القا م یمنیادجوانت عمدتا ا نیاستفاده انسان مجوز دارد. ا

اربرد ک تیاهم نیتوپ ها و همچن ینئواپ یایشده است. با در نظر گرفتن مزا یسلول یمنیا شیواکسن منجر به افزا یها

OMV مطالعه،  نیبه عنوان ادجوانت، در اOMV نیو همچن یخال OMV یژن ها ینئوآنت یپل ۀحمل کنند بینوترک 

CT-26 یتوپ ها ینئواپ یپل یسرطان روده بزرگ حاو ینیواکسن پروتئ کی یبه عنوان ادجوانت در همراه CT-26 

 CT-26 یتوپ ها ینئواپ یپل ۀحمل کنند بینوترک OMVو  یخال OMV یشود. بعالوه، اثر ادجوانت یبکار گرفته م

منظور،  نیبد شود. یم سهیآلوم مقا جیبا ادجوانت را یکیژنت ۀافتی رییتغ دیساکار یپوپلیل یدارا یاکلیجدا شده از اشرش

 بیو آلوم در ترک CT-26 یسلول ۀرد یتوپ ها ینئواپ یحاو بینوترک OMV،یخال OMV یو اثر محافظت ییزا یمنیا

 گردند یم سهیو مقا یکلون بررس ینومایکارس یدر مدل موش CT-26 یتوپ ها ینئواپ یبا پل

 یاکلیدر اشرش CT-26 (Hexaneo CT-26) یسلول ۀرد یتوپ ها ینئواپ یپل یحاو نیپروتئ یو خالصساز انیب :اهداف اختصاصی

 شده یمهندس LPS یدارا E. coli یۀ( از سوی)خال CT-26 یسلول ۀرد یتوپ ها یفاقد نئواپ OMV استخراج •

(ClearColi™ BL21(DE3)) 
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 ™ClearColi بینوترک یۀاز سو ClyA- Hexaneo CT-26 (rOMV) یدارا بینوترک OMV استخراج •

BL21(DE3) یسلول ۀرد توپینئواپ انیب دییو تأ CT-26 متصل به ClyA (ClyA- Hexaneo CT-26) در 

rOMVs وسترن بالت زیتوسط آنال ینیدیستیضد برچسب ه یباد یآنت ۀلیبوس 

 Hexaneo CT-26 + rOMV ،Hexaneo CT-26 + OMV ،Hexaneo CT-26 ییزا یمنیا سهیمقا •

 کلون ینومایکارس یدر مدل موش Hexaneo CT-26 + alum و

 Hexaneo CT-26+ rOMV ،Hexaneo CT-26 + OMV ،Hexaneo CT-26 یاثر محافظت یابیارز •

 یسلول ۀدر برابر چالش با رد BALB/c یدر موشها Hexaneo CT-26 + alum و

 بینوترک OMVتوپ، آلوم،  ینئواپ ،یتوپ ی(، واکسن پلOMV) یخارج یغشا یها کولیکلورکتال، وز سرطان کلمات کلیدی:
 

 

Comparison of outer membrane vesicles (OMVs) and alum as an adjuvant for colon 
carcinoma vaccine containing CT- 26 neoepitopes in murine colon carcinoma model 

Title: 

Elham Mohit Applicant: 

Shahid Beheshti University of Medical Science Applicant's 

Work: 

In spite of the presence of active immune system in body, tumor cells can escape 

form the immune system and progress. Active immunotherapy, such as multi-epitope 

vaccines, is one of the efficient methods for preventing tumor escape from immune 
system and cancer treatment. Somatic mutations within tumor cause neo-epitopes 

formation. Multiple tumor mutations can be targeted simultaneously by using poly 
neo-epitopes as a vaccine. In colorectal cancer (CRC), heterogeneity due to somatic 

mutations occurs more likely than in other cancers. Therefore, immunotherapy with 

poly-neoepitopes can be promising as a therapeutic strategy for CRC treatment. Due 
to the rapid clearance and low immunogenicity of polypeptide vaccines, using 

adjuvant with this type of vaccine is necessary. Bacterial outer membrane vesicles 
(OMVs) are nanoparticles produced by gram-negative bacteria. Administration of 

these particles can induce innate and acquired immune responses. Thus, OMV can be 
applied alone or as an adjuvant with different antigens for stimulation of immune 

system. Genetic manipulations can be used to express foreign epitopes on the 

surface of OMVs and produce recombinant OMV (rOMVs), being more immunogenic 
than OMV alone. Alum, a common adjuvant, is licensed for human use. This adjuvant 

mainly induces humoral immunity. On the other hand, OMV have been led to 
increased cellular immunity in many different vaccine platforms. Considering the 

benefits of neo-epitopes and also the importance of using OMV as an adjuvant, in 

this study, empty OMV and recombinant OMV carrying CT-26 poly neo-antigens are 
used as adjuvant in combination with colon carcinoma vaccine containing CT-26 poly 

neoepitopes. In addition, the adjuvant effect of empty OMV and recombinant OMV 
carrying CT-26 poly neoeopitopes isolated from Escherichia coli with genetically 

modified lipopolysaccharide is compared with conventional alum adjuvant. For this 
purpose, the immunogenicity and protective effect of empty OMV, recombinant OMV 

carrying CT-26 cell line neo-epitopes, and alum in combination with CT-26 poly 

neoepitopes are evaluated and compared in colon carcinoma mouse model. 

Abstract: 

Expression and purification of a protein containing polyneoepitopes of CT-26 cell line 

(Hexaneo CT-26) in E. coli 

• Isolation of empty OMV (without Hexaneo CT-26) from E. coli strain with 
engineered LPS (ClearColi™ BL21(DE3)) 

• Isolation of recombinant OMV carrying (ClyA- Hexaneo CT-26) from recombinant 
ClearColi™ BL21(DE3) and confirmation the expression of (ClyA- Hexaneo CT-26) in 

rOMV by western blot analysis using anti-His antibody 

• Comparing the immunogenicity of Hexaneo CT-26, Hexaneo CT-26 + OMV, 
Hexaneo CT-26 + rOMV and Hexaneo CT-26 + alum in colon carcinoma mice model 

Specific 

Aims: 

Colorectal cancer, Outer Membrane Vesicles (OMV), Polytope vaccine, Neoepitope, 
Alum, Recombinant OMV 

:Keywords 
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 ندهیآ یدر دهه ها رانیدر ا لیتعرق پتانس - ریبر تبخ میاقل رییتغ یامدهایپ یابیارز :عنوان

 یشاکر مهیفه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یرضو خراسان/یسبزوار میحک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یشاکر مهی+ فه :همکاران

 یغالمعباس فالح قالهر +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی
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 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ((یعدد )ترجمان دانش )وزارت جهاد کشاورز 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

به نظر  یاز منابع آب ضرور نهیاستفاده به یاست که برآورد آن برا ییپارامترها نیاز مهمتر یکیبه عنوان  روتعرقیتبخ چکیده :

در هر پروژه در  یمولفه ضرور کیاست به عنوان  ییمایپارامتر اگروکل کیو تعرق مرجع که  ریتبخ زانیرسد. م یم

قرار  یو بررس تیمورد اهم یاراض یو توسعه کاربر یمنابع آب تیریمد ،یاریآب یزیمرتبط با برنامه ر یمنطقه ا اسیمق

 از شیبودن راندمان مصرف آن و استفاده ب نییبه واسطه پا یکاهش بحران آب در کشاورز یاز راهها یکی.  ردیگ یم

 نییو تعرق، در واقع شاخص تع ریتبخ نهیزم نیاست. در ا یزراع اهانیگ یآب ازین نیآب در تام تیریحد منابع موجود، مد

دارد  یمطالعه سع نیا نرویشود. از ا یقلمداد م یزراع اهانیگ ازیرشد است که معادل آب مورد ن ندیدر فرا یکننده ا

ستفاده از مدل با ا لپتانسی تعرق– ریبه تبخ ژهیرا با توجه و ندهیو آ یفعل میاقل راتییتغ یو چگونگ رانیا میاقل طیشرا

 یابیارز آماری – یحاضر براساس روش اسناد قی. تحقدینما یبررس CORDEXاب و هوا تحت پروژه  یمنطقه ا یها

انجام  یروزانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و برا اسیدر مق یهواشناس یمطالعه اطالعات و داده ها نیشود. در ا یم

 عیممکن است توز یمیاقل یداده ها نکهی. با توجه به ادیخواهند گرد میو تعرق تنظ ریو برآورد تبخ یمحاسبات آمار

)من کندال(  کیناپارامتر ینرمال بودن داده ها الزم است، از آزمون ها یپارامتر یآزمون ها ینداشته باشند و برا ینرمال

 بیگر ش نیتخم یخط روند از روش ناپارامتر بیش یابیجهت ارز نیمشخص شدن روند استفاده خواهد شد. همچن یبرا

 یتلفمخ یاز روش ها متریسیبا ال میو تعرق مستق ریتبخ یریگبر بودن اندازه نهیسن استفاده خواهد شد. به علت هز

زء که ج سیو فائو پنمن مونت یسامان وزیاز روش هارگر قیتحق نیشود. در ا یفاده مو تعرق است ریبرآورد تبخ یبرا

( منتخب ستگاهیا 52) یهواشناس یها ستگاهیا سیباشند، استفاده خواهد شد. با توجه به سال تاس یدما مبنا م یروشها

از  قیتحق نیها در نظر گرفته خواهد شد. در ا ستگاهیدر ا یبه عنوان دوره کامل مشاهدات 2005تا  1976 ی، دوره زمان

گزارش  ی، داده هاCANESM2 ،GFDL-ESM2 ،HADGEM2-ES ،CSIRO-BOM-ACCESS1-0 یمدل ها

 CORDEXاستفاده خواهد شد. در پروژه  2099تا  2006در دوره  RCP8.5و  RCP4.5 یوهای(و سنارCMIP6ششم )

د. شو یشده است، استفاده م فیکربن تعر دیاکس یمختلف د یها غلظت ی(، که براIPCC,2013) دیجد یوهایاز سنار

 یهااریاز مع هیشده و مشاهده شده در دوره پا ینگر شیپ ریمقاد سهیمقا یو برا لوریمدل ها از نمودار ت یابیبمنظور ارز

 یندپهنه ب یرسم نقشه ها یمطلق خطا استفاده خواهد شد. برا نهیشیمربعات خطا و ب نیانگیم شهیر ن،ییتع بیضر

 استفاده خواهد شد ARCGISنرم افزار  طیدر مح نگیجیکر ریآمار نظ نیزم یهااز روش زیتعرق ن ریتبخ

 رانیا لیتعرق پتانس -ریتبخ زانیدر برآورد م CORDEXپروژه  یکینامید یینما اسیزمقیر یمدل ها ییتوانا یررس :اهداف اختصاصی

 (.RCP) یواداشت تابش دیجد یوهایتحت سنار
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در  نهیکم یو دما نهیشیب یدما یرهایدر برآورد متغ یکینامید یینما اسیزمقیر یمدل ها یساز هیتوان شب یابیارز

 .مورد مطالعه یهاستگاهیا

 .CORDEX پروژه یکینامید یینما اسیزمقیر یبراساس مدل ها رانیو تعرق در مناطق مختلف ا ریتبخ یپهنه بند

 .یمناطق بحران نییو تعرق در مناطق مختلف و تع ریتبخ لیو تحل ییشناسا

 رانیا ،یسامان وزیهارگر ث،یو تعرق، فائو پنمن مونت ریتبخ م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 

 

Assessing the Consequences of Climate Change on Potential Evapotranspiration in 
Iran in the coming  Decades 

Title: 

Fahimeh Shakeri Applicant: 

_ Applicant's 

Work: 

Evapotranspiration is one of the most important parameters that its estimation is 

necessary for the optimal use of water resources. Evapotranspiration rate, which is 

an agro-climatic parameter, is considered as an essential component in any project 
at the scale of areas related to irrigation planning, water resources management and 

land use development. One of the ways to reduce the water crisis in agriculture due 
to its low consumption efficiency and overuse of available resources is water 

management to meet the water needs of crops. In this regard, evapotranspiration is 
in fact a determining indicator in the growth process, which is considered equivalent 

to the water required by crops. Therefore, this study tries to investigate the climatic 

conditions of Iran and how current and future climate change with special attention 
to potential evapotranspiration using regional climate models under the CORDEX 

project. The present study is evaluated based on documentary-statistical method. In 
this study, meteorological information and data will be used on a daily basis and will 

be adjusted for statistical calculations and estimation of evapotranspiration. Due to 

the fact that climatic data may not have a normal distribution and it is necessary for 
parametric tests of data normality, non-parametric tests (Man Kendall) will be used 

to determine the trend. Also, to evaluate the slope of the trend line, the non-
parametric method of estimating the slope of age will be used. Due to the high cost 

of measuring direct evapotranspiration with a lysimeter, different methods are used 
to estimate evapotranspiration. In this research, Hargreaves Samani and FAO 

Penman–Monteith methods, which are part of temperature-based methods, will be 

used. Depending on the year of establishment of the selected meteorological stations 
(52 stations), the period from 1976 to 2005 will be considered as a complete 

observation period in the stations. In this research, CANESM2, GFDL-ESM2, 
HADGEM2-ES, CSIRO-BOM-ACCESS1-0 models, Sixth Report Data (CMIP6) and 

RCP4.5 and RCP8.5 scenarios for the period 2006 to 2099 will be used. The CORDEX 

project uses new scenarios (IPCC, 2013), defined for different concentrations of 
carbon dioxide. In order to evaluate the models, Taylor diagram and to compare the 

predicted and observed values in the base period, the criteria of determination 
coefficient, root mean square error and absolute maximum error will be used. 

Geostatistical methods 

Abstract: 

Investigating the ability of CORDEX project dynamic downscaling models to estimate 
the potential evapotranspiration of Iran under new scenarios of radiation induction 

(RCP). 
2. Evaluation of the simulation power of dynamic exponential downscaling models in 

estimating the maximum temperature and minimum temperature variables in the 

studied stations. 
3. Zoning evapotranspiration in different parts of Iran on the basis of dynamical 

downscaling models project CORDEX 
4. Identification and analysis of evapotranspiration in different areas and 

determination of critical areas. 

Specific 
Aims: 

Climate Change, evapotranspiration; FAO Penman–Monteith; Hargreaves–Samani; 
Iran 

:Keywords 
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 یهمراه با حذف فنول از پساب سنتز یستیبا کاتد ز یکروبیم یزدانمک لیپ کیعملکرد  یابیارز :عنوان

 ریضم یمرتض دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ریضم یمرتض دی+ س :همکاران

 عهیرئوف رب +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

به  ای یشهر یهابا فاضالب ی(، محفظه آندMFC) یکروبیم یسوخت یهالیبا هدف استفاده بهتر از پ ریاخ یهاسال در چکیده :

برق کم، مواد الکترود  دیاز جمله تول MFC یهاتیوجود، محدود نیشده است. با ا یدهخوراک یطور محدود صنعت

صرفه  شیافزا یاز راهکارها یکیآن با مشکل مواجه شود.  یسازیباعث شده تجار اسیمق شیدر افزا ییگران و عدم توانا

 ییزدانمک لیپ ی( است. فناورMDC) یکروبیم یزدانمک لیپ یعنیحالت خاص آن،  کیسامانه استفاده از  نیا یاقتصاد

ور به ط یکروبیم یزدانمک یهالیمورد توجه قرار گرفته است. پ رایاخ ،ییزدانمک دیروش جد کیبه عنوان  یکروبیم

 یزدانمک لیپ کی. سه محفظه شودیآب شور استفاده م ییزدانمک یدارند که برا ییزداآند، کاتد و نمک سه محفظه یکل

 یهایاند. در محفظه آند، باکترشده یبندقسمت یونیتبادل کات یغشا کیو  یونیتبادل آن یغشا کیبا  یکروبیم

 یمدار خارج کی لهیها به وسالکترون نی. اکنندیم دیتول و پروتون الکترون ،یآل باتیترک یستیز بیاگزوالکتروژن با تخر

. همزمان با شوندیالکترون در محفظه کاتد استفاده م یهارندهیگ یایاح یو سپس برا شوندیبه الکترود کاتد منتقل م

 یابا عبور از سطح مقطع غش ،ییزداشدن نمک در محفظه نمک زهیونیحاصل از  ونیکات کیو  ونیآن کیانتقال الکترون، 

 MDCخالص در سامانه  یکیادل بار الکترتا تع کنندیآند و کاتد مهاجرت م یهابه داخل محفظه ،یونیو کات یونیتبادل آن

)مثال حذف فنول به  یفاضالب صنعت هیتا با تصف سازدیرا قادر م یکروبیم یزدانمک لیسازوکار، پ نیرا حفظ کنند. ا

 ییزدانمک یخارج یمنبع انرژ چیبرق به طور همزمان، آب را بدون ه دیخطرناک و مرسوم( و تول ندهیآال کیعنوان 

. باال شودیم افتیمختلف  عیاز صنا یاریبس یماده در فاضالب خروج نیگسترده فنول، ا یکنند. با توجه به کاربردها

 نی. به همشودیاطراف م ستیز طیافراد در معرض آن و مح یسالمت یبرا یادیمشکالت ز جادیفنول باعث ا تیبودن سم

 دارد. یتو صنع یپژوهش یهاتیدر فعال ییباال تیاولو ست،یز طیبه مح یینها هیحذف فنل از فاضالب قبل از تخل ل،یدل

 دیتول زانی/ مییزدانمک زانی)م یکروبیم یزدانمک لیفنول در آند بر بازده پ یستیز بیتخر زانیاثر غلظت و م یبررس :اهداف اختصاصی

 برق(

 زانی/ مییزداکنم زانی)م یکروبیم یزدانمک لیبازده پ ی)بافر( بر رو ییایمینسبت به کاتد ش یستیاثر کاتد ز یبررس •

 برق( دیتول

فنول به صورت همزمان در آند و کاتد جهت  یهواز یستیز بیجهت تخر یستیکاتد ز یریبکارگ ییتوانا زانیم یبررس •

 یکروبیم ییزدانمک لیدر سامانه پ یحذف مواد آل تیظرف شیافزا

در حضور فنول به عنوان  د،یکلر مینمک سد تریگرم بر ل 35درصد از غلظت  50تا حداقل  ییزدارساندن بازده نمک •

 منبع کربن

 یستیز بیفنول، تخر ،یستیکاتد ز ،یکروبیم یزدانمک لیپ کلمات کلیدی:
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Performance evaluation of a microbial desalination cell (MDC) with a bio-cathode to 
degrade phenol from a synthetic wastewater 

Title: 

Seyed Morteza Zamir Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

In recent years, for an efficient use of microbial fuel cells (MFCs), anode chambers 

get fed with domestic wastewater or with industrial wastewater in very limited 

cases. However, limited applications of MFCs such as low electricity production, 
expensive electrode materials, and problems in scaling up restricted the 

commercialization of MFCs. Microbial desalination cell (MDC) is a type of MFC that 
may facilitate the use of this system in terms of economic issues. MDCs are consisted 

of three separate chambers for anode, cathode, and a middle desalination chamber 

containing saline water. The chambers are separated by anion and cation exchange 
membranes, respectively. In the anode chamber, exoelectrogen bacteria can produce 

electrons through degradation of organic matters that are delivered to cathode 
electrode through an external circuit. Then, the electrons are used for the reduction 

of electron acceptor materials. Meanwhile, anions and cations resulting from 
ionization of salt in the middle chamber transfer from the relative membranes to 

anode and cathode chambers to neutralize the whole electric charge in the system. 

This mechanism provides an environment to treat wastewater from a hazardous 
compound, e.g. phenol, in anode and desaline water with the use of produced 

electricity inside the system, simultaneously. Phenol is extensively found in many 
industrial effluents that will be a danger for the environment and human health. 

Thus, phenol removal from wastewater has high priority in industrial activities. In 

addition, as bio-electrochemical systems (BESs) such as MFCs and MDCs are flexible, 
it is possible to use some types of microbial cultures in cathode chamber for another 

useful activity. In this case, all capacities of a MDC system are under operation to 
facilitate the use of this technology. 

Abstract: 

To determine the effects of initial concentration and the rate of glucose consumption 

in anode chamber on the performance of MDC in terms of desalination efficiency and 
electricity production. 

• To determine the effects of initial concentration and the rate of phenol 
biodegradation in anode chamber on the performance of MDC in terms of 

desalination efficiency and electricity production. 

• The possibility of phenol biodegradation both in anode and cathode, 
simultaneously. 

• To reach a minimum efficiency of 50% for the treatment of saline water in the 
presence of phenol as the carbon source in anode chamber. 

Specific 

Aims: 

Microbial desalination cell, Bio-cathode, Phenol, Biodegradation :Keywords 
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و  رانیدر ا یکشاورز یسالبه خشک یهواشناس یسالانتقال خشک یزمان_یمکان راتییتغ نییتب :عنوان

 میاقل رییتغ کردیبا رو ها یسالخشک ینگرشیپ

 کمانگر محمد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :زیرشاخه/گرنت

 رانیا میاقل یی/تنوع و وردامیاقل راتیی+ تغ امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + محمد کمانگر :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1چاپ کتاب: 

 عدد )ترجمان دانش )قابل 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

از  یمشهود یاهمه نشانه ییدما یحد یدادهایو رو اهایباال آمدن سطح در ها،انوسیگرم شدن اق ،یجهان یدما شیافزا :چکیده 

که  یمعن نیاست. به ا یکیدرولوژیچرخه ه دیتشد میاقل رییاست. از اثرات تغ نیدر سطح کره زم یمیاقل راتییتغ

وع . وقابدی شیافزا میاقل ریتغ ریتحت تأث ییوهواآب یحد یهادهیو گستره وقوع پد یشدت، فراوان شودیم ینیبشیپ

کند و بر سالمت و اقتصاد  دیرا تهد هابومستیشود، ز یعیمنجر به مخاطرات طب تواندیم ییوهواآب یحد یهادهیپد

ا است که ب ییوهواآب یحد یهادهیاز پد ییوهوامخاطره آب نیبارترانیعنوان زبه یسالبگذارد. خشک یمنف ریمردم تأث

 _دما  یالگو راتییرخ دهد. با توجه به تغ یمیاقل یهامیدر همه رژ تواندیشده، مدما مشاهده یشیافزا یتوجه به روندها

است.  ادیدر آن ز هایسالجهان قرارگرفته است احتمال وقوع خشک یکمربند خشک یبر رو رانیا نکهیو ا یبارش جهان

 نیکرده اند. وقوع ا یابیارز ریپذبیآس اریها بس یسالرا در برابر خشک رانیا ،ییوهواآب راتییتغ ینیبشیپ یهامدل

به  گر،یکدیبه  هایسالانتقال خشک یالگوها نییمردم باشد. تب شتیو مع یاقتصاد مل یمهم برا یدیتهد تواندیم دهیپد

 هایسالانتقال خشک یالگو یو مکان یاست. ازنظر زمان گریکدیبه  یهایسالانتقال انواع خشک ییو چرا یچگونگ یمعن

مشخص شود. کشف  یصورت کمها بهالگو نیا دیبا حیصح یهاینگرشیمختلف، متفاوت است و جهت پ یدر مکان ها

ت با بازگش یالخشکس انیپا ایپرسش باشد آ نیباشد به ا یتواند پاسخ یآستانه ها م نییانتقال و تع یزمان_یمکان یالگوها

باالتر از حد نرمال باشد تا  ایبارش نرمال  دیبا یچه مدت زمان یصورت، ط نیشود و در ا یبه بارش نرمال مشخص م

 عیشدار سره ۀدر سامان یادیتواند کابرد ز یکه م یانتقال خشکسال یآستانه ها نیی. تعابدی انیپا یکشاورز یخشکسال

شود.  یاورزدر کش یچند بخش یتواند منجر به همکار یگذاشته و م ریتاث رانیگ میداشته باشد، بر دانش تصم یخشکسال

 ،یانتقال خشکسال یزمان یمکان یاستخراج الگوها ها،یسالوضع موجود خشک ییفضا لیو تحل شیپا لیدال نیبه هم

برخوردار است. در حال  یادیاز ضرورت ز یآورو تاب یسازگار تیظرف شیجهت افزا سکیر یهانقشه جادیو ا ینگرشیپ

 تیریدبه دنبال م دهیپد نیبعد از وقوع ا ایدر هنگام  یعنیبحران قرارگرفته  تیریمد هیبر پا یسالخشک تیریحاضر مد

 یانو مک یزمان نییباشد. تب سکیر تیریبه سمت مد یسالخشک یزیربرنامه یریگجهت دیبا کهیآن هستند درحال

یو وجود سامانه هشدار زودهنگام م یاز جمله کشاورز گرید یها یسالبه خشک یهواشناس یسالانتقال خشک یالگوها

ال انتق یزمان_یمکان راتییتغ نییپژوهش تب نیقلمداد شوند. هدف از ا یمیاقل سکیر تیریمد یهااز مؤلفه تواند

مختلف  یپوشش ها یو برا یمیمختلف اقل یدر نواح رانیا یکشاورز یها یسالبه خشک یهواشناس یها یسالخشک

مشترک است که  یاجتماع _یراقتصادیخط س یوهایبا استفاده از سنار یسالخشک یمکان ینگرشیپ نیو همچن نیزم
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استخراج شاخص  یها داشته باشد. برا یسالخشک سکیر تیریمد یها برا یریگ میدر تصم ینقش مهم تواندیم

مجموعه  نیشود. به کمک ا یم یاز گردآور یماتولوژیو کل کینوپتیس یها ستگاهیابتدا بارش ا یهواشناس یخشکسال

 یبرا بارش یزمان یسر بیترت نی. به ا دیآ یبه دست م نگیجیکوکر یابیانیبه روش م رانیهم بارش ا یداده، نقشه ها

در  یخشکسال یروند بارش و شاخص ها یدرباره  یداور یبرآوردها مبنا نیشود. سپس ا یها برآورد م اختهی یهمه 

 .ردیگ یها قرار م اختهیاز  کیهر 

 ییفضا لیآنها استخراج و تحل یماهه محاسبه و الگوها 12و 9،6،3،1 یزمان یبا گام ها زین هایسالخشک نیب یروابط زمان

جفت  سهیپروژه مقا (CMIP6)بارش کشور با استفاده از برون داد پروژۀ مرحلۀ ششم ینگر شیصورت خواهد گرفت. پ

 یمکان یساز هی( انجام خواهد شد و شب2040-2021) کینزد ندهیآ یبرا SSP یوهایبر اساس سنار یمیاقل شده

مکان مند جهت  یشنهادهایپ ییصورت خواهد گرفت. در گام نها ییایجغراف یبند هیو ناح ندهیآ یبرا هایسالخشک

 ارائه خواهد شد یخشکسال سکیر تیریبر مد یمبتن رانهیشگیپ کردیو رو یسازگار

 یکشاورز یسالبه خشک یهواشناس یسالانتقال خشک یو مکان یزمان یدرک الگو :اهداف اختصاصی

 میاقل رییتغ یوهایبا توجه به سنار یو کشاورز یهواشناس یسالوقوع خشک یمکان ینگرشیپ -ب

 رانیدر ا ندهیآ یو کشاورز یهواشناس یسالوقوع خشک ییفضا لیو تحل یبند هیناح -ج

 ییفضا لیتحل ،یمیاقل ویبارش، سنار یابیدرون  ،یخشکسال ینگر شیپ ،ییآب و هوا مخاطرات کلمات کلیدی:

 
 

Explaining the spatio-temporal changes of the transition of meteorological drought 

to agricultural drought in Iran and Projection Droughts with a Climate Change 
Approach 

Title: 

Muhammad Kamangar Applicant: 

Zanjan university Applicant's 

Work: 

Global warming, warming oceans, rising sea levels and extreme temperature events 

are all obvious signs of climate change on Earth. One of the effects of climate change 

is the intensification of the hydrological cycle. This means that the intensity, 
frequency and extent of occurrence of extreme weather phenomena are expected to 

increase under the influence of climate change. Occurrence of extreme weather 
phenomena can lead to natural hazards, threaten ecosystems, and negatively affect 

people's health and economy. Drought as the most harmful climatic hazard is one of 
the extreme climatic phenomena that can occur in all climatic regimes due to the 

observed increasing temperature trends. Due to changes in the global temperature-

precipitation pattern and the fact that Iran is located on the world's dry belt, 
droughts are more likely to occur there. Climate change forecasting models have 

made Iran very vulnerable to droughts. The occurrence of this phenomenon can be a 
significant threat to the national economy and people's livelihood. Explaining the 

patterns of transmission of droughts to each other means how and why the transfer 

of different types of droughts to each other. In terms of time and place, the pattern 
of drought transmission in different places is different, and for correct predictions, 

these patterns should be specified slightly. Discovering the spatial-temporal patterns 
of transmission and setting thresholds can be the answer to the question of whether 

the end of a drought is determined by a return to normal rainfall, and in what case, 

how long should rainfall be normal or above normal to end agricultural drought? 
Determining drought transmission thresholds, which can be widely used in the 

drought alert system, affects the knowledge of decision makers and can lead to 
multi-sectoral cooperation in agriculture 

Abstract: 

nderstanding the temporal and spatial pattern of transfer of meteorological drought 

to agricultural drought 
B- Spatial Projection of the occurrence of meteorological and agricultural drought 

according to climate change scenarios 
C- Zoning and spatial analysis of the occurrence of drought, meteorological and 

agricultural for future in Iran 

Specific 

Aims: 
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Climate hazards, Drought Projection, Rain interpolation, Climatic scenario, Spatial 

analysis 

:Keywords 
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فلز متخلخل  دیاکس یهارسانا مهیو ن هاتیبا استفاده از نانوکامپوز یگاز یو ساخت نانوحسگرها یطراح :عنوان

 یآل -فلز  یهااساس چارچوببر

 یدالهیمهتاب  :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 خوزستان/چمران اهواز دیشه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زریل :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یدالهی+ مهتاب  :همکاران

 یقم نهیمت +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ی( براVOCsفرار ) یآل باتیو ترک یسم یگازها ییشناسا یکارآمد با عملکرد باال برا یساخت نانوحسگرها امروزه چکیده :

 ییهاتی( و کامپوزMOFs) آلی –فلز  یها. چارچوبباشدیم یضرور اریبس ستیز طیانسان و محافظت از مح یسالمت

 یفلز یهاونی) یفلز یهاکه از گره باشندیجامد متبلور و متخلخل م باتینوع منحصر به فرد از ترک کیها، آن هیبر پا

 م،یاندازه منافذ قابل تنظ ع،یداشتن سطح وس لی. آنها به دلشوندیچند دندانه ساخته م یآل یگاندهایها( و لخوشه ای

 یبررس باال به طور گسترده مورد ییبا کارا ییاستفاده به عنوان نانوحسگرها یبا عملکرد باال و تخلخل باال برا ییتهایسا

 یچند منظوره سودمند در نسل بعد باتیبه عنوان ترک توانندیمتنوع م یهایبا طراح MOFs نیاند. بنابراقرار گرفته

یکه م باشدی( مLMOFs) نسانسیلوم تیبا خاص MOFsها، مدل از آن کی. رندیا مورد استفاده قرار بگنانوحسگره

 نسانسیرات لومنانوذ ای دیالنتان یفلز یونهایمانند  نسانسیلوم یفلز یهاونی نسانس،یچند دندانه لوم یگاندهایاز ل توانند

 ینانوها حسگرها یطراح یبرا یعال یبه عنوان سکوها توانیم LMOFsها ساخته شوند. از چارچوب نیکپسوله شده درا

 استفاده گردد. نسانسیلوم

قابل کنترل و  یآماده ساز ،یسادگ ن،ییپا متیمنحصر به فرد مانند ق ییایبا مزا (MOSs) فلز دیاکس یهارسانا مهین

 دهندیاز خود نشان م یسم یسنجش گازها یدر کاربردها یعیاز گازها، عملکرد سر یادیتعداد ز یآشکارساز تیقابل

 .رندیقرار بگ یگاز ینانوحسگرها یشده برا یبررس باتیترک نیدر دسته مهمتر توانندیکه م

انواع  صیتشخ یبرا MOSs و MOFs ،LMOFs هیبر پا یگاز یانواع پرکاربرد نانو حسگرها یطرح پژوهش نیدر ا

 یهادروکربنی)ه VOCs کربن( و دیمونوکس تروژن،ین یدهایگوگرد، اکس دیاکس ید اک،یآمون دروژن،یه دیگازها ) سولف

 XRD ،FESEM ،EDX ساخته شده به کمک ینانوحسگرها یابی. مشخصهشودیها( ساخته مکتون ک،یفاتیمعطر و آل

 انجام خواهد شد BET و SEM ،TEM متصل به دستگاه

) آلی –فلز  یها( ، چارچوبMOFs)  آلی –فلز  یهاچارچوب هیبر پا یگاز ینانوحسگرها یابی و مشخصه یطراح :اهداف اختصاصی

LMOFsیفلز دیاکس یهارسانا مهیو ن نسانسی( لوم  ( متخلخلMOSsبرا )تیحساس زانیم یریگو اندازه ییشناسا ی 

 یصنعت یها به گازهاآن

 لزف دیاکس یهارسانا مهیفرار، ن یآل باتینانوحسگرها، ترک نسانس،یلوم تیبا خاص MOFs، آلی –فلز  یهاچارچوب کلمات کلیدی:

 
 

Design and fabrication of gas nanosensors using nanocomposites and porous metal 

oxide semiconductors based on metal-organic frameworks 

Title: 

Mahtab Yadollahi Applicant: 
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Shahid Chamran University Applicant's 

Work: 

Design and characterization of gas nanosensors based on metal-organic frameworks 

(MOFs), luminescence metal-organic frameworks (LMOFs) and porous metal oxide 

semiconductors (MOSs) to identify and measure their sensitivity to Biomass and 
industrial gases. 

Abstract: 

Metal-organic frameworks, LMOFs, nanosensors, volatile organic compounds, Metal 

oxide semiconductors 

Specific 

Aims: 

 :Keywords 
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مشتق از  STAT3 (S3I-201) شده با مهارکننده یبارگزار یهااگزوزوم یاثرات ضد سرطان یابیارز :عنوان

 4T1 یسرطان پستان سلول ها یدارا یژل وارتون در موش ها یمیمزانش یادیبن یسلول ها

 یسالک فرخ ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/سمنان یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک دانشکده :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 هایماریدر درمان ب نیادیبن یسلولها نقش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یسالک فرخ ری+ ام :همکاران

 یمحمود هاشم دیس +

 ینیرعنا عزالد +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

است که منجر به  هیکنسر بعد از ر نیو دوم دهدیم لیزنان را تشک یسوم تمام سرطان ها کی بایسرطان پستان تقر چکیده :

 شرفت،یرا در آغاز، پ STAT3 مهم ارینقش بس یکینیو مطالعات پاراکل هاالیترا کالینیکل رای. اخشودیمرگ در زنان م

از اندازه و  شیب طیشرا نیدر ا STAT3 نیاند. پروتئپستان را نشان داده یتومور یسلول ها یمنیمتاستاز و فرار ا

عدم  ،یچرخه سلول شرفتیسلول، پ ریامر منجر به بقاء و تکث نیفعال است که ا یسرطان یسلول ها نیبصورت مداوم در ا

. کوچک مولکول شودیم یسرطان یسلول ها زیو تما یمنیسرکوب ا ،ییمقاومت دارو ،ییآپوپتوز، مهاجرت و تهاجم، رگزا

 و in vitro یرا در مدل ها یخوب اریبس یعملکرد ضد سرطان STAT3 مهارکننده (small molecules) یها

in vivo  .کارآمد یاز کوچک مولکول ها یکینشان داده اند S3I-201 شدن زهیمریباشد که باعث مهار د یم STAT3 

استفاده از اگزوزوم ها  نکهی. با توجه به امیمطالعه انتخاب کرد نیاستفاده در ا یشود که برا یو ورود آن به هسته م

ود، ش یاستفاده م دیجد یبه عنوان روش درمان یسرطان یهاسلول ترقیبردن دق نیبمنظور رسانش هدفمند داروها و از ب

 .کرد میاستفاده خواه یتومور یبه سلول ها S3I-201 مطالعه از اگزوزوم ها برا انتقال نیدر ا

 یرده سلول تومور یدر زنده مان STAT3 به عنوان مهار کننده S31201 شده با یبارگذار یاگزوزوم ها ریتاث نییتع :اهداف اختصاصی

 پستان

تومور  یدر آپوپتوز در رده سلول STAT3 به عنوان مهار کننده S31201 شده با یبارگذار یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .2

 پستان

 Bcl-2 ،Bax یژن ها انیبر ب STAT3 به عنوان مهار کننده S31201 شده با یبارگذار یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .3

 ،STAT3 ،phosphorylated STAT3 ،cleaved caspase 3 تومور پستان یدر رده سلول 

 یسرطان یبر مهاجرت سلول ها STAT3 به عنوان مهار کننده S31201 شده با یبارگذار یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .4

 پستان

 تومور پستان زیبر سا STAT3 به عنوان مهار کننده S31201 شده با یبارگذار یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .5

 ، اگزوزومS3I-201ژله وارتون،  یمیمزانش یادیبن یسرطان پستان، سلول ها کلمات کلیدی:
 

 

Evaluation of anti-cancer efficiency of human umbilical cord mesenchymal stromal 
cell-derived exosome loaded by STAT- 3 inhibitor (S3I- 201 small molecule) in 4T 1 

breast cancer bearing mice 

Title: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Amir Salek Farrokhi Applicant: 

Semnan University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Breast cancer account for almost one-third of all female cancers. Moreover, it is the 

second leading cause of cancer-related death after lung cancer. Recent clinical and 
Paraclinical data have revealed the significant role of STAT3 in the initiation, 

progression, metastasis, and immune escape of breast cancer cells. Further, 

overexpression and constitutive activation of STAT3 occur in these cells, which lead 
to cell survival and proliferation, cell cycle progression, anti-apoptosis, migration, 

invasion, angiogenesis, chemoresistance, immune suppression, and tumor cells 
differentiation. 

STAT3 small molecule inhibitors have shown excellent anticancer activities in in vivo 
and in vitro models. S3I-201 as a STAT3 inhibitor can efficiently block STAT3 

dimerization and translocation to the nucleus, so we have chosen this drug. 

According to the broad application of exosomes in order to accurate drug delivery 
and precise elimination of cancer cells, they are considered as a novel therapeutic 

approach. Therefore, we use exosomes to deliver S3I-201 to the tumor cells. 
As the efficacy of the free drug is low in therapy for cancer treatment due to their 

short half-life, high concentration requirements, degradation by different factors 

inside the body, and inefficient cell targeting, we will use Wharton's Jelly 
Mesenchymal Stem Cell (WJ-MSCs)-derived exosomes as delivery vehicles for S3I-

201 to the targeted tumor site. It appears that this method can enhance drug 
delivery and inhibition of tumor growth in an effective manner. 

Abstract: 

Assessing the effect of S3I-201-loaded exosomes as a STAT3 inhibitor on the 

mammary carcinoma 4T1 cell line viability. 
• Assessing the effect of S3I-201-loaded exosomes as a STAT3 inhibitor on the 

mammary carcinoma 4T1 cell line apoptosis. 
• Assessing the effect of S3I-201-loaded exosomes as a STAT3 inhibitor on the 

expression of Bcl-2, Bax, STAT3, Phosphorylated- STAT3, Bcl-2, cleaved caspase 3 

and β-actin proteins in the mammary carcinoma 4T1 cell line. 
• Assessing the effect of S3I-201-loaded exosomes as a STAT3 inhibitor on the 

mammary carcinoma 4T1 cell line migration. 
• Assessing the effect of S3I-201-loaded exosomes as a STAT3 inhibitor on the 

breast cancer tumor volume. 

Specific 

Aims: 

Breast cancer, Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cells, S3I-201, Exosome, :Keywords 
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 مارک با استفاده از وکتور هرپس بوقلمون یماریب بیواکسن نوترک هیو ساخت بذر اول یطراح :عنوان

 یعبدل اریشهر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گلستان یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک نینو یهایفناور دانشکده :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یعبدل اری+ شهر :همکاران

 مسعود مقدم پور +

 زاده فیزهرا شر +

 یجعفر هیمهد +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

در  دارد و به سرعت ییغذا عیدر اقتصاد و صنا یاساس یهر کشور است که نقش یاهیپا عیجزو صنا وریصنعت پرووش ط چکیده :

گوشت و تخم مرغ در حال گسترش  نیتام یبرا ادیز یصنعت به علت تقاضا نیدهه گذشته، ا کیحال رشد است. در 

 است. یتصاعد

یمارک م یماریب جادیاست که سبب ا هاروسیاز خانواده آلفاهرپس و یمسر اریخطرناک و بس روسیمارک، و روسیو

. در حال حاضر درمان گرددیم زبانیفلج و مرگ م تیو در نها T یهاسلول یتومورها جادیسبب ا یماریب نی. اگردد

از سال  یماریب نیا ونیناسیاست. واکس ونیناسیواکس یماریب نیوجود ندارد و تنها راه مقابله با ا یماریب نیا یبرا یموثر

ها آن نیگزیجا دیجد بینوترک یهاالزم را نداشته و واکسن ییکارا یمیقد یهاآغاز شده است. به هر حال، واکسن 1968

 گریمشابه د یهایماریو ب یماریب نیا یزنده برا یهاساخت واکسن یبرا یهرپس بوقلمون بستر مناسب روسیشده اند. و

 .رندیگیمورد استفاده قرار م ایدن هستند که به صورت گسترده در نقاط مختلف

 نینشده است. در ا یساز یآن در کشور بوم دیتول یاست و در حال حاضر تکنولوژ یواکسن مارک به صورت کامل واردات

را در  یتکنولوژ نیهرپس بوقلمون ساخته و ا روسیو هیواکسن مارک بر پا هیکه در قدم نخست بذر اول میپروژه قصد درا

 میدوگانه و چندگانه استفاده کن یواکسنها دیتول یبستر برا نی. در ادامه از ا میینما یساز یکشور بوم

 مارک یماریدب بیو ساخت واکسن نوترک یطراح :اهداف اختصاصی

 HVT روسیو هیپرندگان بر پا یزنده بینوترک یهاساخت واکسن یتکنولوژ یساز یبوم •

 شونده ریتکث بیساخت واکسن نوترک •

 وریمارک و واکسن سه گانه ط وکاسلیساخت واکسن دوگانه آنفلوانزا و مارک، ن یبرا یبسترساز •

 هرپس بوقلمون، واکسن مارک روسی، و بیمارک، واکسن نوترک یماریب کلمات کلیدی:

 

 

Development of Recombinant Vaccine Using Herpesvirus of Turkey (Hvt) as Vector 
for Marek Disease (MD) 

Title: 

Shahriyar Abdoli Applicant: 

Golestan University of Medical Science Applicant's 

Work: 
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The poultry industry is the most intensive and fastest growing among all livestock 

production systems. In the last decades, poultry industry has expanded 
exponentially due to an increasing demand for meat and eggs. Marek's disease virus 

(MDV) is one of the most contagious alphaherpesviruses and causes Marek's disease 
(MD), which is characterized by the development of T-cell lymphoma and the 

lymphocytic infiltration of peripheral nerves, skin, and visceral organs in chickens. 

It is one of the most dangerous diseases of those affecting the sector because it 
causes important economic losses. There is no effective treatment for the disease 

and infected birds never recover. 
MD has been successfully controlled by vaccination since 1968. however, the 

constant evolution of MDV has forced the development of new vaccines or vaccine 

strategies that control the more virulent emergent strains. Herpesvirus of turkeys 
(HVT) has been successfully used as live vaccine against Marek's disease (MD) 

worldwide either alone or in combination with other serotypes. 
In Iran, there is no local producer of Marek’s vaccine, thus the vaccine is imported 

from other regions. In the current project, we will develop and construct an HVT-
based vaccines platform in Iran. This technology will also be utilized to develop 

bivalent and multivalent poultry vaccines. 

Abstract: 

designing and construction of Marek's disease vaccine 
Establishment of HVT based recombinant vaccine platform 

construction of live replicating vaccine 

Development a new platform for bivalent and multivalent poultry vaccines 

Specific 
Aims: 

Marek Disease Virus, HVT, Recombinant vaccine, Live vaccine :Keywords 
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و  ییدارو یدر نمونه ها توکسانترونیو م نیمرکاپتوپور-6 ن،یلووفلوکساس یاسپکتروفتومتر یریگاندازه :عنوان

 یفاز جامد در سرسمپلر با جاذب مولکول نگار کرواستخراجیآنها توسط م ظیتغل شیبعد از پ یستیز

 یمریپل

 یهاشم نیحس دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/چابهار ییایو علوم در یانوردیدر دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

 نیسرزم شیو سالمت/آما ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یهاشم نیحس دی+ س :همکاران

 ییخوایمسعود ک +

 یسیرئ الیل +

 ونیلیاسماع نایم +

 140000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

و  نیمرکاپتوپور-6 ن،یلووفلوکساس ریضدسرطان نظ یلذا استفاده از داروها باشد،یعامل مرگ انسانها سرطان م نیدوم چکیده :

منجمله  تسیز طیوارد مح یبه طرق گوناگون باتیترک نی. اشودیم زیتجو یمهار آن بطور گسترده ا یبرا توکسانترونیم

طرح، از روش  نیشوند. در ا یآب حذف نم ۀیمعمول تصف یشده و در صورت ورود به آب، با روشها یمنابع آب

 شیپ یبرا یاصالح شده در سرسمپلر، کوپل شده با دستگاه اسپکتروفتومتر یمریپل یبا مولکول نگار کرواستخراجیم

و  نیمرکاپتوپور-6 ن،یلووفلوکساس ریمتداول ضد سرطان نظ یو ارزان دارو ها عیسر ق،یدق یریو اندازه گ ظیتغل

 گرددیم یروش بررس یها روو اثرات مزاحمت دیاستفاده خواهد گرد یستیو ز ییدارو یهادر نمونه توکسانترونیم

ضد سرطان شامل  یاصل یداروها عیسنجش سر یبرا متیو ارزان ق قیروش حساس و دق افتنیطرح،  نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 .باشدیو دارو م یشامل پالسما خون و ادرار انسان یستیز یهادر نمونه توکسانترونیو م نیمرکاپتوپور-6 ن،یلووفلوکساس

چابهار و سواحل آن است.  جیمناطق مختلف خل یهاها در آبدارو نیا یطرح، دانستن مقدار احتمال یاز جمله اهداف فرع

مشابه  باتیسنجش ترک یطرح است که راه را برا گریاز اهداف د یباتیترک نیچن هیتجز یبه دانش فن یابیبعالوه دست 

 .باز خواهد کرد گرید یدر نمونه ها

 یگارن ،مولکولیکیولوژیو ب یستیز ی، نمونه ها توکسانترونی، م نیمرکاپتوپور-6 ن،یضد سرطان، لووفلوکساس یهادارو کلمات کلیدی:

 سرسمپلر ،یمریپل

 

 

Spectrophotometry determination of levofloxacin, 6- mercaptopurine and 

mitoxantrone in pharmaceutical and biological samples after their preconcentration 

by pipette tip micro‑solid phase extraction using  molecularly imprinted polymer 

Title: 

Sayyed Hossein Hashemi Applicant: 

Chabahar Maritime University Applicant's 

Work: 

Cancer is the second cause of human death. As a result, for its treatment; anticancer 
drugs such as levofloxacin, 6-mercaptopurine and mitoxantrone are widely in use. 

These compounds can be entered into the environment including water sources and 
cannot be removed by usual water treatment methods. In this project, a simple 

Abstract: 
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extraction technique based on 'micro-solid phase extraction with modified molecular 

imprint polymer in pipette-tip' coupled with spectrophotometry will be applied for 
preconcentration and accurate, rapid and inexpensive determination of levofloxacin, 

6-mercaptopurine and mitoxantrone anticancer drugs in pharmaceutical and 
biological samples. The effect of various interferences on the method will be 

investigated as well. 

 
Spectrophotometry determination of levofloxacin, 6- 

mercaptopurine and mitoxantrone in pharmaceutical and biological samples after 

their preconcentration by pipette tip micro‑solid phase extraction using molecularly 
imprinted polymer 

Specific 
Aims: 

Spectrophotometry determination,, levofloxacin, 6- mercaptopurine, mitoxantrone, 
pharmaceutical and biological samples, pipette tip, molecularly imprinted polymer 

:Keywords 
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 شامل یآب ییغذا رهیزنج کیآنها در  یستمیو اکوس یژن تیاثرات سم یابیسنتز نانوذرات گرافن و ارز :عنوان

 زبرا یدر ماه یمثل دیآنها بر راندمان تول یتجمع تیاثرات سم یزبرا و بررس یو ماه ایجلبک، آرتم

 یفرمان عباس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/همدان یدانشگاه علوم پزشک :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

بر  اثرات ،یستیز طیاثرات شامل اثرات مح یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی+ ارز یداروئ یمیش :اولویت

 و ... یسالمت، اثرات اقتصاد

  :نوع طرح
 ی+ عباس فرمان :همکاران

 یاحسان هاشم +

 شمس آرا یمهد +

 طائفه میرح نیدیآ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ییچون سطح مقطع باال، رسانا ژهیو اتیخصوص لیاست که به دل یدو بعد دیماده جد کی( Grapheneگرافن ) چکیده :

 کیدر الکترون یادیز یباال کاربردها اسیدر مق دیکم تول نهیو هز یریو سازگارپذ یکیباال، کشش مکان یو حرارت یکیالکتر

دارو، درمان سرطان به روش فوتوترمال،  شینمونه، امروزه از نانو ذرات گرافن در رها یکرده است. برا دایپ یو پزشک

 یکیشود. یاستفاده م یکروبیضد م باتیو ترک یبردار ریسازگار کشت سلول، تصو ستیز یهاداربست ،یستیز یحسگرها

باشد. با توجه به توسعه روزافزون استفاده از گرافن احتمال  یآنها م تیشدن نانوذرات سم یمهم کاربرد یها یراناز نگ

 تواند روش یگرافن م یسلول تیاثرات سم ییاست. لذا شناسا ادیز یپزشک یو درمان ها طیمواجه انسان با آن در مح

گرافن )عامل دار کردن آن( هموار  یدستکار ایدوز کم ضرر و  ایو  زیبا سا یاستفاده از ذرات قیمقابله با آن را از طر یها

العات مط نیحال تا به امروز اغلب ا نیکرده اند. با ا یابیسلول ارز یگرافن را رو تیاز مطالعات انجام شده سم یکند. شمار

( و in vivo) یوانیل حدر مد یابیارز یکشت سلول انجام شده است و داده ها بر مبنا ستمیس یهایابیبر اساس ارز

 کیدر  تواند ینانوذره م نیبا گرافن،ا یآب ستمیاکوس کیباشد.در صورت آلوده شدن  یکم م یستمیاکوس یها یبررس

مصرف کننده  نیذره در بدن انسان به عنوان آخر نیحالت شاهد تجمع ا نیوارد بدن انسان شود که در ا ییهرم غذا

 ییهرم غذا کیچون گرافن، در موجودات حاضر در  یاز تجمع نانو ذره ا یناش تیبود. لذا الزم است تا اثرات سم میخواه

 تیسم یابیارز ق،یتحق نیمورد مطالعه در ا یاز محورها یکی دگاه،ید نی. با اردیقرار گ لیو تحل هیمورد مطالعه و تجز

 تیاثر سم نیخواهد بود. همچن یگوره خر یو ماه ایشامل جلبک، آرتم ییهرم غذا کینانوذرات گرافن در  یتجمع

 خواهد شد یبررس زیو نسل بعد ن یماه یمثل دیراندمات تول ینانوذرات گرافن بر رو یتجمع

 یآب ستمیموجودات در اکوس ینانوذرات گرافن بر رو یو سلول یژن تیمطالعه سم :اهداف اختصاصی

 ییغذا رهیزنج کیدر  یماه یمثل دیگرافن بر راندمان تول یتجمع تیمطالعه سم -

 ییغذا رهیزنج ،یآب ستمیاکوس ،یماه ت،یسم گرافن، کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of graphene nanoparticles and evaluation of their effect on geno- and 
ecosystem toxicity in an aquatic food web  as algae, Artemia and zebrafish and 

bioaccumulation study of their toxic effects on reproductive capability of zebrafish 

Title: 
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Abbas Farmany Applicant: 

hamedan university of medicinal sciences Applicant's 
Work: 

Graphene a nanostructure due to its unique structure and properties has been 

applied in many fields. In recent years, medicinal application of graphene has 
brought a new world with its own high potential. Increasing interest in the use of 

graphene nanoparticles might increase the risk of human exposure to it in many 

aspects including environment and medical treatments. Therefore, identification of 
graphene cytotoxicity could lead to generate safer nanoparticles by manipulating 

size, dose and surface chemical groups. A number of studies have evaluated the 
toxicity of graphene nanoparticles on cells (In Vitro). However, there has not been 

done any comprehensive study yet to evaluate mechanisms and acute toxicity of 
specific nanoparticles. 

In case pollution of an ecosystem with GO , this particle can be transferred to human 

body through a food chain which cause a accumulation of this particle in human body 
as a top consumer of food chain. Therefore, there is a need to assay toxic effects of 

nanomaterials like GO on organisms of an aquatic food chain. Herein, one of the main 
subjects of this research is to study bioaccumulation toxic effects of GO on an 

aquatic food chain which is included algae, artemia and zebrafish. Also accumulative 

toxic effects of GO on reproductive capability of zebrafish will be studied. 

Abstract: 

Study the cyto and genotoxicity of GO nanoparticles on aquatic organisms 

- Study bioaccumulation toxicity of GO on reproductive capability of Zebrafish as top 

of food chain 

Specific 

Aims: 

Graphene, toxicity, zebrafish, ecotoxicity, genotoxicity :Keywords 
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عملکرد  روده و یکروفلورایو م یخون ، بافت شناس باتیآن بر ترک ریتاث یابیو ارز کیوتیب ینانوپر دیتول :عنوان

 یگوشت یرشد جوجه ها

 یفیس دیسع :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/آمل نینو یها یفناور یتخصص دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یدام علوم :اولویت

در صنعت دام،  زایماریخطر مرتبط با عوامل ب یو حذف فاکتورها ییشناسا  -3/ی+ دامپزشک وریبرعملکرد( دردام و ط

 کشور انیآبز ورویط

 یکاربرد :نوع طرح

 یفیس دی+ سع :همکاران

 یالنیگ یعل +

 یمحمد حسن شاهو +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 دیتول هیسیسرو سسیها معموال از مخمر ساکاروما کیوتیب یآنت یمطرح شده برا ینهایگزیها به عنوان جا کیوتیب یپر چکیده :

تا  وریروده و عملکرد ط یها کروبیم ،یمنیا ستمیبر س یکیوتیب یپر یمختلف انواع فرآورده ها یشوند. جنبه ها یم

ذرات  یکیزیکه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است اندازه ف یشده اند. اما مسئله ا شیکنون به وفور در سطح جهان آزما

 یید. از آنجابگذار ریآن تاث یو بازده جهیتواند بر نت یو ماده موثره آن م ییایمیش بیاست که عالوه بر ترک کیوتیب یپر

ه باشد احتماال انداز یم یکروسکوپیدر حد م یعنیروده  یها کروبیدر سطح م یاثرگذار کیوتیب یپر هیکه هدف تغذ

 یابیبا اندازه ذرات نانو و ارز کیوتیب یپر دیپژوهش تول نیبهتر خواهند بود. لذا هدف ا یذرات کوچکتر قادر به اثرگذار

 کیشود و سپس در  یم لیبه حالت نانو تبد یدیتول کیوتیب یباشد. ابتدا پر یم یگوشت یاثرات آن در جوجه ها

قطعه  250پژوهش از  نیخواهد شد. در ا سهیمقا رنانویغ یعملکرد آن با حالت عاد یگوشت یجوجه ها یبر رو شیآزما

 یقطعه جوجه برا 10 یتکرار )پن( دارا 5و  ماریت 5با  یدر قالب طرح کامال تصادف کیدر  42تا  1از روز  یجوجه گوشت

آزاد به آب و خوراک برخوردارند. ثبت تلفات به  یشود. جوجه ها در کل دوره از دسترس یاستفاده م ییغذا ماریهر ت

 42در روز کشتار  ومیلیا اتیشود. محتو یانجام م یآنها به صورت هفتگ یصورت روزانه و وزن پرنده ها و خوراک مصرف

ردند. عالوه گ یم نییو سالمونال تع لوسهایالکتوباس ،یکوال ایشیاشر یها یباکتر تیو جمع یبالفاصله جمع آور یروزگ

ول و آن مانند ط یکیستومورفولوژیه اتیانجام و خصوص یپرنده از هر تکرار بافت بردار کی کیاز ژژونوم روده بار نیبر ا

دستگاه گوارش، پانکراس،کبد، سنگدان،  یشوند. وزن نسب یم یریسطح جذب پرز روده اندازه گ پت،یعرض پرز، عمق کر

از  یریخونگ شیآزما 42و  21 یگردند. در ضمن در روزها یم یریاندازه گ زین نهیران و س ،یمحوطه بطن یسکوم، چرب

 گردند یم زیآنال زین یخون باتیبال به عمل آمده و ترک

 وریط هیمحرک رشد در تغذ یها کیوتیب یآنت نیگزیجا دیبه عنوان مکمل جد کیوتیب ینانوپر دیتول :اهداف اختصاصی

 یعملکرد، جوجه گوشت ک،یوتیب یپر نانو کلیدی:کلمات 
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Production of nanoprebiotic and evaluation of its effects on blood components, gut 

histomorphology, intestinal microflora, and growth performance of broiler chickens 

Title: 

Saeed Seifi Applicant: 

Amol University of Special Modern Technologies Applicant's 
Work: 

Prebiotics are usually produced from Saccharomyces cerevisiae as an alternative to 
antibiotics. Various aspects of prebiotic products on the immune system, intestinal 

flora and poultry performance have been extensively studied worldwide. But, the 

issue that has been neglected so far is the physical size of prebiotic particles, which 
in addition to its chemical composition and active ingredient can affect its outcome 

and efficiency. Since the aim of prebiotic utilization is to have an effect on the 
surface of intestinal microbes, at the microscopic level, smaller particle sizes will 

probably be able to have a better effect. Therefore, the aim of this study is to 

produce prebiotics with nanoparticle size and evaluate its effects in broilers. The 
prebiotics converted to the nano particles and then compared to normal conventional 

form in an experiment on broilers. In this study, 250 broiler chickens from days 1 to 
42 are used in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications 

(pens) with 10 chickens for each treatment. Chickens have free access to water and 
feed throughout the period. Losses are recorded daily and the birds' weights and 

feed are fed weekly. The ilium contents were collected at the end of experiment and 

the population of Escherichia coli, Lactobacillus and Salmonella were determined. In 
addition, tissue sample will taken from jejunum of one bird from each replication and 

its histomorphological characteristics such as villi length and width, crypt depth, 
intestinal villi uptake level are measured. The relative weight of the gastrointestinal 

tract, pancreas, liver, gills, cecum, ventricular fat, and thighs are also measured. In 

addition, on the 21st and 42nd days, blood samples are taken from the wings and 
blood components are also analyzed. 

Abstract: 

Production of nanoperibiotics as a new supplement to alternative growth-promoting 

antibiotics in poultry feed 

Specific 

Aims: 

nanoperibiotic, broilers, performance :Keywords 
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 و ”Trametes sp“ یتوسط قارچ ها ینساج یاز پساب رنگ ییزدا تیو سم ییزدارنگ :عنوان

Phanerochaete chrysosporiu 
 یبرقع یدمهدیس :متقاضی

 استاد :متقاضی رتبه علمی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یبرقع یدمهدی+ س :همکاران

 نژاد یزهرا قباد +

 یمحمد یفاطمه عل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

امر  نی. علت ارودیبه شمار م هیتصف یبرا یصنعت یهاپساب نیاز پرچالش تر یکی یپساب حاصل از کارخانجات نساج چکیده :

یم هاسمیکروارگانیو م هایرشد انواع آلودگ یبستر مناسب برا کیپساب است که  نیموجود در ا یمواد آل یباال تیظرف

 یو به طبع آن دما افتهی شیافزا دیجذب نور خورش ،یجار یهارنگ به آب رهیپساب ت نیبا وارد شدن ا نیچن. همباشد

 شودیم انیآبز اتیمحلول در آب و به خطر افتادن ح ژنیامر باعث کاهش اکس نیکه ا ابدییم شیافزا یسطح یهاآب

که در  ییندهایاز فرا یکی. گرددیم یخاک کشاورز تیفیو ک تییایپساب باعث کاهش قل نیبودن ا یدیاس نیچنو هم

رعت است که به س ییایمیش لیتکم اتیاز عمل یکی یاست. رنگرز یرنگرز ندیفرا باشد،یم یمنشاء آلودگ ینساج عیصنا

و نور  دینور خورش رینظ یکه در مقابل عوامل جو شوندیو ساخته م یطراح ی. رنگزاها طورباشدیم رییدر حال تغ

 یکیلوژویب بیو تخر هیتجز رقابلیغ یمقاوم بوده و بطور کل یعوامل جو گریازت متبلور در هوا و د دیماوراءبنفش، اکس

 ینساج یهامواد از پساب نیالزم در حذف ا ییکارآرا ه،یمتداول تصف یهاخواص،اکثر روش نیدارابودن ا لیباشند و بدل

 .را ندارند

 ییهاتیمز یاست و دارا تریستیزطیمح گرید یهانسبت به روش یکیولوژیب یهاپساب، روش هیتصف یهاروش انیدر م

ها آن یهامیها و آنزکپک ها،سمیکروارگانیم انی. در مباشندیتر ملجن کم دیبودن و تول یبودن، اقتصاد نهیهزاز جمله کم

 دیسف سهیر یهاخصوص، کپک. بهباشندیرا دارا م ینساج یهاپساب یکیولوژیب هیتصف یبرا یادوارکنندهیام لیپتانس

 .هستند ینساج یهارنگ بیو تخر ییزدادر رنگ هاسمیکروارگانیم نیکارآمدتر

 و رنگ مناسب هیانتخاب سو :اهداف اختصاصی

 حذف رنگ یپارامترها یساز نهیبه -2

 نهیبه طیمخلوط در شرا یهارنگ یاز پساب حاو ییزدارنگ -3

 ینساج یاز پساب واقع ییزدارنگ -4

 (... و تیسم ,COD, TOC ) شده هیپساب تصف زیآنال -5

جذب  ،یمیآنز بیتخر ،ییزدا تیالکاز، سم می، آنز.Phanerochate chrysosporium  ،Trametes sp کپک کلمات کلیدی:

 یکیولوژیب
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Biodecolourization and biodetoxification of dye-containing wastewaters from textile 

dyeing by the native fungal strain Phanerochaete chrysosporium and Trametes 
species 

Title: 

Seyed Mehdi Borghei Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

Treatment of textile wastewater has been always challenging due to the high organic 

matter which is a suitable substrate for the growth of microorganisms. Also, the 

discharge of wastewater into the open water causes water adsorbing more sunlight, 
raising water temperature and therefore decreasing dissolved oxygen. In addition, 

the acidity of wastewater decreases the quality of agricultural soil. One of the 
processes that are the source of pollution in textile wastewater is the dyeing 

process. Dyes are designed and manufactured in such a way that they are resistant 

to atmospheric factors such as sunlight and ultraviolet light, nitrogen oxide 
crystallized in air and other atmospheric factors and are generally non-

biodegradable. Most conventional treatment methods are not effective in removing 
these contaminants from textile effluents. Among wastewater treatment methods, 

biological methods are cheaper, environment friendly, and produce less by-product. 
Among all the microorganisms responsible for biological treatment, fungi and 

enzymes are more applicable. Especially white-rot fungi are the most effective 

microorganisms to decolorize textile wastewater. 

Abstract: 

Determination of the appropriate strain and dye 

2-Optimization of parameters for dye removal by RSM 

3- Treatment of synthetic textile wastewater containing dye mixtures 
4- Dye removal from real textile wastewater 

Specific 

Aims: 

Phanerochate chrysosporium, Trametes species, enzymatic biodegradation, 

biosorption, laccase activity 

:Keywords 
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 یهدفمند دارو شیجهت رها یدروژلیه یها مریشده با پل تیتقو یفلز-یآل یو سنتز چار چوب ها یطراح :عنوان

 ابتیدرمان د یبرا نیژنیآپ

 یحداد رسول :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/همدان یدانشگاه علوم پزشک - یدانشکده داروساز :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

  :نوع طرح
 ی+ رسول حداد :همکاران

 این یعلو قهیصد +

 یواقع یقربان نیرام +

 200000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 مریوپلیب یها دروژلیبر ه یمبتن دیفعال جد ستیز یقیتزر یها تیو سنتز کامپوز یطراح یمطالعه، ما بر رو نیا در چکیده :

 یمیوسط شت یاتصال کوواالنس یعنیبا استفاده از دو روش ،  نیژنی. آپمیتمرکز کرده ا نیژنیشده با آپ تیتقو MOF با

EDC / NHS تیکامپوز نجایدهد که در ا یما نشان م یها افتهیشد.  داریپا کیبرهم کنش الکتروستات قیو از طر 

 یهدفمند آپ یرهاساز یبرا یکننده ا دواریممکن است فرمول ام MOF شده با تیتقو دیجد دروژلیبر ه یمبتن یها

 باشد ابتیدرمان د یبرا نیژن

 یکیولوژیب یدر واکنش ها یمریپل یها دروژلیه-MOF تی. استفاده از کامپوز1 :اهداف اختصاصی

 باشد یبه خلوص باالتر م دنیآن رس جهیآنها که نت یلیف یو مطالعه اثر آمف MOF عامل دارکردن یبررس .2

 بدنبال مصرف دارو یابتید واناتیح هیدر کبد وکل ویداتیمربوط به استرس اکس یفاکتور ها زانیم یبررس .3

 شده یابتید یاثر دارو بر سطح قند خون در موش ها یبررس.4

 هیکبد وکل یپاتولوژ ستویه یبررس -5

 ابتید-دروژلیه-یفلز-یآل یچارچوبها-نیژنیآپ کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of metal-organic framework reinforced polymeric hydrogels for targeted 
release of apigenin  for treatment of diabetes 

Title: 

Rasool Haddadi Applicant: 

hamadan university of medical sciences, school of pharmacy Applicant's 

Work: 

 

In this study, we focus on the design and characterization of the novel bioactive 
injectable composites based on biopolymeric hydrogels reinforced with apigenin 

functionalized MOF. The apigenin was immobilized on the surface of MOF employing 

two approaches, namely covalent attachment by EDC/NHS chemistry and via 
electrostatic interaction. Our findings suggest that proposed herein novel hydrogel-

based composites reinforced with MOF might be promising formulation for targeted 
release of apigenin for treatment of diabetes. 

Abstract: 
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Use of MOF-polymer hydrogel composites in biological reactions 

2. Investigate the MOF deposition and study their amphiphilic effect, which results in 
higher purity 

3. Evaluation of oxidative stress factors in the liver and all diabetic animals following 
drug administration 

4. The effect of the drug on blood sugar levels in diabetic rats 

5- Histopathology of liver and kidney 

Specific 

Aims: 

Apigenine, MOF, Hydrogel, Diabete :Keywords 
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 رانیدر جنوب ا ینتیز اهانیگ یومیتیپ ستگانیز ییزایماریو ب ییشناسا :عنوان

 زاده قلمفرسا یمستوف رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

هرز +  یو علفها یاهیگ یهایماریآفات و ب تیریخسارت و مد نییتع ک،یولوژیب یبررس ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ

 و یبوم یپهایواکنش ارقام/ژنوت ی/بررسیاهپزشکی( کشور + گیحشره ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زاده قلمفرسا ی+ رضا مستوف :همکاران

 یفراهان ییبنفشه صفا +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

رو  نیاز ا و ستین دهیپوش یانسان بر کس یسالمت زندگ تیفیدر بهبود ک یسبز شهر یدرختان و فضا اهان،یگ نقش چکیده :

یو آفات قرار م هامارگریاز ب یعیوس فیسبز مورد حمله ط یدر فضا اهانیدارد. گ یاژهیو تیاهم طیمح نیحفاظت از ا

 یهاگونه ییزایماریاز ب یموارد متعدد ریاخ یها. در سالگرددیها معملکرد آن یفیو ک یکه سبب کاهش کم رندیگ

 ایاز مناطق مختلف دن ینتیز اهانیوابسته به آن در گ یهاو جنس Pythium جنس یهاهیآرا ژهیبه و یستیمختلف اام

 جادیا لیو به دل دهدینشان م ییزایماریدر ب یادیز اریتنوع بس ،یبا پراکنش جهان هاهیآرا نیگزارش شده است. ا رانیو ا

ت و کشآب اهانیگ ،یو باغ ینتیدرختان ز ،یمهم در محصوالت کشاورز مارگریب کیو طوقه، به عنوان  شهیر یدگیپوس

تنوع  یها داراگونه نینشان داده که ا رانیدر جنوب ا ییابتدا یدانیم یهای. بررسشوندیمحسوب م یامحصوالت گلخانه

 یعدادت ،یشگاهیخود دارند. بر اساس مشاهدات آزما یهازبانیم یرو یمتفاوت یمارگریب لیهستند و پتانس یقابل توجه

 یوهیو ش یاریآب میاند. با توجه به نوع و رژنشده فیبوده و هنوز توص دیجد ایدن یقارچ ستگانیز یها براگونه نیاز ا

 ،یستیاام مارگریمخرب ب یها-به گونه اهانیگ نیا یامکان آلودگ ران،یسبز جنوب ا یدر فضا ینتیز اهانیاز گ یدارنگه

 یومیتیپ یهاونهگ ستگانیز ییپروژه شناسا نیا یمحتمل است. هدف اصل اریبس ،یومیتیپو شبه یومیتیپ یهاگونه ژهیبه و

توان  یو بررس یچندژن یهادودمان یبا استفاده از واکاو رانیغالب جنوب ا ینتیز اهانیهمراه با گ یومیتیپو شبه

 هاستاز آن یناش یهایماریب تیریاستفاده در مد یبرا اهانیگ نیا یها روآن یمارگریب

همراه با  یومیتیپ-و شبه یومیتیغالب پ یهاگونه کیولوژیزیو ف یشناختختیر اتیخصوص نییو تع ییشناسا ،یجداساز :اهداف اختصاصی

 جوار؛هم یهادر استان فارس و استان ینتیز اهانیگ

 هاهیجدا انیدر م دیجد یهاامکان وجود گونه یو بررس یومیتیپو شبه یومیتیپ یهاگونه یکیلوژنتیروابط ف یمطالعه -

 ؛یچندژن یهابر اساس دودمان

و  یشناخت-ستیز ،یشناختختیر یهایژگیبر اساس و ایدن یبرا یومیتیپو شبه یومیتیپ دیجد یهاگونه فیتوص -

 ؛یمولکول

 شده؛ یجداساز یهازبانیم یآمده رودست به  یومیتیپو شبه یومیتیپ یهاگونه ییزایماریب یبررس -

 .ینتیز اهانیبه دست آمده از گ یهاهیجدا انیدورگ در م یهاامکان وجود گونه یبررس -

 یلوژنیف وم،یتیپ ک،یستماتیس ،ییزایماریب کوتا،یاُاُم کلمات کلیدی:
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Identification and Pathogenicity of Pythium Biota from Ornamental Plants in 

Southern Iran 

Title: 

Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

The importance of green space for the sustainability of nature and human beings is 
undeniable, hence, protecting this environment is of great significance. Plants in 

green space are attacked by a wide range of pathogens and pests that affects their 

performance quantitatively and qualitatively. In recent years, numerous reports have 
noted the existence of different Oomycetes species especially Pythium sensu stricto 

taxa from ornamental plants in green spaces from different parts of the world as well 
as Iran. These cosmopolitan taxa display a high level of pathogenesis diversity 

causing root and crown rot in crops and ornamental plants as well as orchard, 

hydroponic, and greenhouse products. Preliminary field studies in southern Iran have 
shown that these species have considerable diversity and have different pathogenic 

potentials on their hosts. Based on laboratory observations, a number of these 
species are new to the fungal biota of the world and have not yet been described. 

Considering the irrigation type and regime, as well as the management practices for 
growing ornamental plants in the green spaces of southern Iran, the possibility of 

contamination of these plants with destructive Oomycete pathogenic species, 

especially Pythium and Pythium-like species, is highly probable. The main objective 
of this project is to identify the Pythium and Pythium-like species associated with the 

dominant ornamental plants in southern Iran using the multiple gene genealogy 
analyses and to investigate their pathogenic potential on these plants for managing 

the diseases induced by these pathogens. 

Abstract: 

solation and identification of dominant Pythium and Pythium-like species associated 
with ornamental plants in Fars and neighboring provinces based on morphological 

and physiological characteristics; 

- Study the phylogenetic relationships of the recovered Pythium and Pythium-like 
species and the possibility of finding new taxa among the isolates based on multiple 

gene genealogies; 
- Description of new Pythium and Pythium-like species based on morphological, 

biological, and molecular characteristics; 
- Study the pathogenicity of recovered Pythium and Pythium-like species on their 

corresponding hosts; 

- Investigation of the existence of the possible hybrid species among recovered 
isolates. 

Specific 
Aims: 

Oomycota, Pathogenicity, Phylogeny, Pythium sensu lato, Systematics :Keywords 
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4000862 

با  هیدر زجاج یمیمزانش یادیبن یمشتق از سلول ها یخارج سلول یها کولیوز یکنترل شده لیتحو :عنوان

موش  ییانیعصب ب بیآس میترم یبرا کولیگال لنیات یپل ریپذبیتخر ستیز یاستفاده از اتصال دهنده ها

 ییصحرا

 انیقان نیمحمدحس :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 انیقان نی+ محمدحس :همکاران

 انیستار الیل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 ییهایماریب میرمستقیاثر غ یجهیدر نت هابیآس نیدارد، ا یصعود یروند یینایعصب ب یهابیموارد ابتال به آس امروزه چکیده :

و  ییدارو یهادهند. درمان یبه سر رخ م میضربات مستق ای رهیخون و غ یگلوکوم، پرفشار ،یابتید ینوپاتیمانند رت

درمان  ر،یاخ یهاندارند. در سال یدهند و اثر درمان قطع یرا کاهش م یماریب شرفتیموجود فقط روند پ یهایجراح

 نیر باست. تاکنون د شرفتیو پ یبخش در دست بررس دیام یبه عنوان روش یادیبن یهابا استفاده از سلول هابیآس نیا

بر  ینیو چه بال یشگاهیرا چه در مطالعات آزما یترقابل قبول جینتا یمیمزانش یادیبن یمختلف، سلول ها یسلول ها

 انگریب ،یینایعصب ب بیآس یوانینشان داده اند. خوشبختانه مطالعات در مدل ح یینایعصب ب بیپس از آس یینایبهبود ب

 یایها، مزاها عالوه بر حفظ خواص سلولاستخراج شده از آن یخارج سلول یهاکولیموضوع بودند که استفاده از وز نیا

 داشتند. یبا روش سلول درمان سهیدر مقا یشتریب

 یاستخراج شده از انواع سلول ها یخارج سلول یهاکولیاثر وز یبررس سهیکه در مقا مینشان داد یدر مطالعه قبل

 یسلول ها بر بقاء یشتریب یکلونال مغز استخوان اثر بخش یمیمزانش یادیبن یهامشتق از سلول یهاکولیوز ،یمیمزانش

 .عصب داشتند بیپس از آس یشگاهیموش آزما یونیگانگل

آهسته به کمک  شیبا رها یها کولیمکرر، وز قاتیتزر تیو عبور از محدود یاثر بخش شیمطالعه به منظور افزا نیدر ا

 بیتخر ستیز یمریپل یبا اتصال دهنده ها هاکولیاز وز یاشبکه لهیوس نیخواهد شد. بد دیتول شده یروش مهندس

 خواهد شد یدو ماه بررس یآن در ط یو اثرات درمان قیتزر ییموش صحرا یینایعصب ب یدگید بیدر محل آس ریپذ

ب عص بیمغزاستخوان کلونال بر آس یمیمزانش یاستخراج شده از سلول ها یها کولیاثر وز یمطالعه بررس نیهدف از ا :اهداف اختصاصی

با  نیاست،همچن یشبکه ا ایها به صورت آزاد  کولیوز قیبعد از تزر زبانیم یسلول ها یزنده مان یسهیو مقا یینایب

 دیقابل تول انیبه انسان در پژوهشگاه رو قیو قابل تزر GMP grade طیمورد نظر در شرا یها کولیوز نکهیتوجه به ا

به کار رفته  یچشم یها بیآس یبرا FDA دییدر محصوالت مورد تأ نیاز ا شیاستفاده شده، پ مریپل یهستند و از طرف

 ییبه منظور انجام کارآزما یشگاهیآزما واناتیدر ح ینیبال شیپ یطرح، امکان بررس نیا جهیاست، درصورت حصول نت

 وجود دارد. ینیبال

شده، کنترل شیرها ون،یگانگل یسلول ها ،یخارج سلول یها کولیوز ،یمیمزانش یادیبن یها سلول ،یینایعصب ب بیآس کلمات کلیدی:

 کولیگال لنیاتیپل یهااتصال دهنده
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Controlled intravitreal delivery of mesenchymal stem cells-derived extracellular 

vesicles by biodegradable polyethylene glycol linkers for regeneration of crushed rat 
optic nerve 

Title: 

Mohammad Hossein Ghanian Applicant: 

Royan Institute Applicant's 

Work: 

Certain cases of international nerve damage are on the rise, as a result of the indirect 
effects of diseases such as diabetic retinopathy, glaucoma, hypertension, etc., or 

direct blows to the head. Existing drug and surgical treatments only reduce the 
progress of these disease. In recent years, handle these injuries by using stem cells 

as part of the hope section is under development. If, among different cells, 

mesenchymal stem cells accept acceptable results, both laboratory and clinical trials 
have been shown to improve vision after ocular nerve injury. Fortunately, studies in 

the animal model of anger trauma show that the use of extracellular vesicles has 
been employed. If cell properties are retained, there are other advantages over cell 

therapy. 
In a previous study, we showed that compared to examining mesenchymal cells, 

bone marrow mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles show superior 

effect regarding retinal ganglion cells survival. 
In this study, an engineering approach is introduced for sustained and localized 

delivery of vesicles to increase efficacy and overcome the limitation of repeated 
injections. A biodegradable network of extracellular vesicles is formed upon injection 

by using biodegradable polymeric linkers at the site of rat optic nerve injury and its 

effect will be investigated within two months. 

Abstract: 

The aim of this study is to evaluate the effect of clonal bone marrow mesenchymal 

stem cell derived extracellular vesicles on optic nerve damage and to compare the 

survival of host cells after free or assembly vesicle injection and also due to the fact 
that the vesicles can be produced in GMP grade conditions and can be injected into 

humans in Royan Institute, and on the other hand, the polymer has been used in this 
study, has already been used in FDA approved products for eye injuries, if the result 

is achieved. With this plan, it is possible to conduct preclinical studies in laboratory 
animals for clinical trials. 

Specific 

Aims: 

Optic nerve crush, Mesenchymal stem cells, Extracellular vesicles, Ganglion cells, 

sustained release, Polyethylene glycol 

:Keywords 
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 رنیتااس یپل یکیپالست عاتیزمان پوست گردو و ضاهم زیرولیجامد با استفاده از پ یستیسوخت ز دیتول :عنوان

 یخراسان انیچکش رضایعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یخراسان انیچکش رضای+ عل :همکاران

 زاده نیعابد نینوش +

 187000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علمانتشار 

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 هیرویب دیمعضل تول ،یاست. از طرف ایدر دن یانرژ نیتام یاصل یهااز چالش یکی یلیفس یهابودن سوخت ریدناپذیتجد چکیده :

شود. از جمله  لیبه فرصت تبد تواندیم حیصح تیریاست که با مد یطیمح ستیز یهااز چالش یکی یشهر عاتیضا

ا به همراه ر یستیز طیمح ینبودن، آلودگ ریپذبیتخرستیز لیهستند که به دل یکیپالست عاتیضا ،یشهر عاتیضا

 زیرولیپ ،یکیپالست عاتیو ضا یحل همزمان چالش انرژ یاست. برا زیرولیپ عات،یضا نیکاهش ا یهااز روش یکیدارند. 

. شودیمناسب محسوب م یراهکار ر،یدپذیتجد یجامد به عنوان منابع انرژ یهاتودهستیبا ز یکیپالست عاتیهمزمان ضا

 عاتیهمزمان ضا زیرولیپ یتوده به بررس ستیتا با استفاده از پوست گردو به عنوان ز شودیم یپژوهش سع نیدر ا

حصول م نکهیباتوجه به ا ،یجامد، پرداخته شود. از طرف یستیسوخت ز دیتول یو پوست گردو با هدف اصل یکیپالست

آن به کربن فعال با استفاده از  لیتبد یداشته باشد؛ بررس تواندیشدن به کربن فعال را م لیتبد تیقابل زیرولیحاصل از پ

 پژوهش خواهد بود نیا یمورد نظر، هدف فرع یکیپالست عاتیضا زیلرویاستفاده در پ یبرا یو باز یدیاس یسازفعال

 است. PS یکیپالست عاتیزمان پوست گردو با ضاهم زیرولیجامد از پ یستیسوخت ز دیپژوهش تول نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یداشته باشد؛ بررس تواندیبه کربن فعال را م شدنلیتبد تیقابل زیرولیمحصول حاصل از پ نکهیبا توجه به ا ،یاز طرف

، هدف PS یکیپالست عاتیضا زیرولیاستفاده در پ یبرا یو باز یدیاس یسازآن به کربن فعال با استفاده از فعال لیتبد

 .پژوهش خواهد بود نیا یفرع

 کربن فعال ز،یرولیپ ،یکیپالست عاتیجامد، پوست گردو، ضا یستیسوخت ز کلمات کلیدی:

 

 

Production of solid biofuel using co-pyrolysis of walnut shell and polystyrene plastic 

wastes 

Title: 

Alireza Chackoshian Khorasani Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

Non-renewable fossil fuels are one of the major energy supply challenges in the 

world. On the other hand, the problem of improper production of municipal waste is 
one of the environmental challenges that can become an opportunity with a proper 

management. Among the municipal wastes, plastic wastes cause environmental 
pollution due to their non-biodegradability. Pyrolysis is a method reducing these 

lesions. To simultaneously solve the challenge of energy and plastic waste, co-

pyrolysis of plastic waste and solid biomass, as a source of renewable energy, is a 

Abstract: 
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suitable solution. In this study, co-pyrolysis of plastic waste and walnut shell is 

investigated to produce solid biofuel as the main objective. Furthermore, the product 
of pyrolysis can be converted to activated carbon. The study of its conversion to 

activated carbon using acid/base activation for use in pyrolysis of plastic waste is the 
sub-objective of this study. 

The main aim of this study is to produce solid biofuel from co-pyrolysis of walnut 

shell and PS plastic waste. 
Furthermore, the product of pyrolysis can be converted to activated carbon. The 

study of its conversion to activated carbon using acidic and alkaline activation for 

use in the pyrolysis of PS plastic waste is the sub-objective of this study. 

Specific 

Aims: 

Solid biofuel, walnut shell, plastic waste, pyrolysis, activated carbon :Keywords 
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ها و استفاده از آن یآل-فلز یهاچارچوب یبر رو یآل-فلز یهاچارچوب یهاتینانوکامپوز ییو شناسا هیته :عنوان

 آلوده به کروم یاز آب ها یتیکروم شش ظرف یندهیآال یزوریدر کاهش فوتوکاتال

 فرد یصفر دیوح :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیدانشگاه علم و صنعت ا :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

  :نوع طرح
 فرد یصفر دی+ وح :همکاران

 یگودرز یداراب نیمع +

 یخسروشاه نینگ +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

چرم،  یدباغ ،یاز جمله داروساز یشماریب عیعامل اکسنده در صنا کی( که به عنوان Cr(VI)) یتیکروم شش ظرف چکیده :

 یباال و اثرات مخرب آن بر رو تیسم لیبه دل رد،یگیو... به طور گسترده مورد استفاده قرار م یچوب، متالورژ ،یآبکار

 طیدر مح ندهیآال نیجهان قرار گرفته است. ا یها ندهیآال نیاز خطرناک تر ندهیآال 20 ستیدر ل ست،یز طیانسان و مح

 شود. کروم یو انسان م ییغذا رهیزنج یجهش زا و سرطان زا بر رو ،یاثرات سم جادیباعث ا نیشود و بنابرا ینم هیتجز

به حداقل  یاساس، برا نیشود. بر ا یمختلف سرطان یها یماریمنجر به ب یسلول وارهیتواند با نفوذ به د یم یتیشش ظرف

 یبرا داریمعمول و پا شیدو حالت اکسا Cr(VI)و  Cr(III)از راهبرد کاهش کروم استفاده کرد.  دیرساندن خطر آن، با

 کیکه  ونی نینسبتا نامحلول است. ا طیمح pHدارد و در  یکمتر تی، سم Cr(VI)نسبت به  Cr(III)کروم هستند. 

متداول کاهش کروم عبارتند  یاز روشها یالزم است. برخ یقند و چرب یعیطب سمیمتابول یاست، برا یضرور یماده مغذ

 یرژبه ان ازیباال و ن نهیاز جمله هز یبیمعا یروش ها دارا نی. ازیو الکترول ییایمیکاهش ش ،یرسوب ده ،یونیاز: تبادل 

است. چارچوب  Cr(VI)کاهش  یروش کارآمد و مقرون به صرفه برا کی یستیباال هستند. خوشبختانه، کاهش فوتوکاتال

ساخته  یآل یو اتصال دهنده ها یمعدن یاز مواد متخلخل هستند که از کالستر ها ی( دسته اMOFs) یآل-فلز یها

را از  یادیتوجه ز ادیخوب و تخلخل ز اریبس ینگیساختار بلور ،ادیز اریمساحت سطح بس لیگروه به دل نیشده اند. ا

 MOF یبرا یمتعدد ی، کاربرد ها1995ساختار گزارش شده در سال  نیسراسر جهان به خود جلب کرده اند. از زمان اول

ذکر  انیگزارش شده است. شا یزگریدارو و کاتال رهیذخ ،یخالص ساز ،یحسگر ،یگاز، جداساز یساز رهیها از جمله ذخ

شکاف نوار چارچوب را  توانیم گر،یکدیبا  MOFچند  ایدو  یحت ایو  MOF هیبر پا یها تیاست که با سنتز کامپوز

عملکرد  و نهیساختار به ب،یترت نیمنتقل کرد. و بد ینور مرئ هیچارچوب را به ناح یزوریفتوکاتال تیکاهش داد و فعال

 نیا انیقرار گرفته اند. در م ییتا به امروز مورد سنتز و شناسا MOFحدود صد هزار  یزی. چرودیباال م یادیآن تا حد ز

 یزوریوجود دارند که قادر به کاهش فوتوکاتال MOF هیبر پا یها تیو کامپوز MOF یگزارش شده، تعداد یساختارها

-ZnO@ZIF-8 ،Pd@UiOبه  توانیساختار ها م نیباشند. از ا یو خطرناک است، م یسم یا ندهیکروم که آال

66(NH2) ،Nb2O5@MIL–125  ،UiO-66(NH2)  ،NH2-MIL-125(Ti)  وMOF-808  اشاره نمود. هدف

 نیا ییکارا نیبه باالتر دنیبا هدف رس MOF یبر رو MOF دیجد یها تینانوکامپوز ییپروژه، سنتز و شناسا نیاز ا

 باشد یم یتیکاربرد کاهش کروم شش ظرف یبرا باتیدسته از ترک
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 هندیبا هدف بهبود خواص چارچوب ها و بهبود عملکرد آن در کاهش آال یآل-چارچوب فلز یبر رو یآل-سنتز چارچوب فلز :اهداف اختصاصی

 یتیکروم شش ظرف

 یآل-چارچوب فلز یبر رو یآل-سنتز چارچوب فلز زگر،یاز آب، فتوکاتال ندهیآال حذف کلمات کلیدی:

 

 

Preparation and characterization of MOF-on-MOF nanocomposites for photocatalytic 

reduction of Cr(VI) from chromium-contaminated water 

Title: 

Vahid Safarifard Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 
Work: 

 

Hexavalent chromium (Cr (VI)), which is widely used as an oxidizing agent in 
numerous industries such as pharmaceuticals, leather tanning, plating, wood, 

metallurgy, etc., due to its high toxicity and effects. Its destructive effect on humans 
and the environment is on the list of 20 most dangerous pollutants in the world. This 

contaminant does not decompose in the environment and therefore causes toxic, 

mutagenic and carcinogenic effects on the food chain and humans. Hexavalent 
chromium can penetrate the cell wall and lead to various cancers. Accordingly, a 

chrome reduction strategy should be used to minimize the risk. Cr (III) and Cr (VI) 
are two common and stable oxidation states for chromium. Cr (III) is less toxic than 

Cr (VI) and is relatively insoluble at ambient pH. This ion, which is an essential 

nutrient, is necessary for the normal metabolism of sugar and fat. Some common 
methods of chromium reduction include ion exchange, precipitation, chemical 

reduction, and electrolysis. These methods have disadvantages such as high cost and 
high energy requirement. Fortunately, photocatalytic reduction is an efficient and 

cost-effective way to reduce Cr (VI). Metal-organic frameworks (MOFs) are a group 
of porous materials made of inorganic clusters and organic binders. This group has 

attracted a lot of attention from all over the world due to its large surface area, very 

good crystalline structure and high porosity. Since the first structure was reported in 
1995, several applications for MOFs have been reported, including gas storage, 

separation, sensing, purification, drug storage, and catalysis. It is worth noting that 
by synthesizing MOF-based composites or even two or more MOFs together, the gap 

of the frame strip can be reduced and the photocatalytic activity of the frame can be 

transferred to the visible light region. And thus, its optimal structure and 
performance is greatly enhanced. About 100,000 MOFs have been synthesized and 

identified to date. Among these reported structures are a number of MOFs and MOF-
based composites that are capable of reducing the photocatalyst for chromium, a 

toxic and hazardous contaminant. These structures include ZnO @ ZIF-8, Pd @ UiO-
66 (NH2), Nb2O5 @ MIL-125, UiO-66 (NH2), NH2-MIL-125 (Ti) and MOF-808. The 

aim of this project is to synthesize and identify new MOF 

Abstract: 

Synthesis of metal-organic framework on metal-organic framework with the aim of 
improving the properties of frameworks and improving its performance in reducing 

hexavalent chromium. 

Specific 
Aims: 

Removal of contaminants from water, photocatalyst, synthesis of metal-organic 
framework on metal-organic framework 

:Keywords 
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خراج همزمان برق و است دیتول یبرا نگیچیولیو ب یکروبیم یسوخت لیپ یبیترک ستمیس کیاستفاده از  :عنوان

 یاز لجن فاضالب شهر یو فلزات نادر خاک نیفلزات سنگ

 رستگار دیام دیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 رستگار دیام دی+ س :همکاران

 یسبحان ایدلن +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

ست. از شده ا لیدر شهرها تبد یسالمت یبرا یمشکل جد کیفاضالب به  هیلجن در مراکز تصف ی هیرو یب دیتول امروزه چکیده :

 یندهایکند. فرا یم شیاز پ شیب ستیز طیمح یدر آنها مضرات آنها را برا نیحضور فلزات سنگ لیبه دل گرید ییسو

 یبرا یلجن ها همراه با روش هیرو تصف نی. از اردیگ یفاضالب را در بر م هیتصف یها نهیاز هز یمیلجن ن هیمرسوم تصف

 تمسیراه استفاده از س کیوجود دارد.  شیاز پ شیب یانرژ دیتول یبرا یاستخراج فلزات موجود در آنها همزمان با راهکار

 یکروبیم یسوخت لیدر محفظه آند پ یبیترک ستمیباشد. با استفاده از س یم نگیچیولیو ب یکروبیم یسوخت لیپ یبیترک

لجن و  هیحذف و تصف یها ندیفرا دانسیفرواکس لوسیوباسیت یدیکننده آهن مانند اس دیاکس یها یو در حضور باکتر

 یه هاجنب نی. عالوه بر اردیگ یصورت م ستهیالکتر دیاز آنها همراه با تول یو فلزات نادرخاک نیاستخراج فلزات سنگ

من ض زین ندیفرا یقرار خواهد گرفت. در انتها یمورد بررس یآمار یبا استفاده از روش ها ندیفرا یو مدلساز یساز نهیبه

فاده شده مورد است یطراح ستمیعملکرد س یابیجهت ارز تیسم نییتع یزهایآنال یستیز طیمح یاستانداردها یبررس

 قرار خواهد گرفت

 یوختس لیپ - نگیچیولیب ندیبه کمک فرا یشهر یاز لجن ها یو فلزات نادر خاک نیو استخراج فلزات سنگ هیتصف :اهداف اختصاصی

 یکروبیم

 یهمزمان با استخراج فلزات از لجن شهر تهیسیالکتر دیتول

 یکروبیم یسوخت لیپ - نگیچیولیب ندیفرا یو مدلساز یساز نهیبه

 ندیپسماند قبل و بعد از فرا سکیر زیو آنال تیسم یابیارز

 پسماند تیسم ؛یفلزات نادر خاک ن؛یفلزات سنگ ؛یبیترک ستمیس نگ؛یچیولیب ؛یکروبیم یسوخت لیپ کلمات کلیدی:

 

 

Using a combine microbial fuel cell and bioleaching system to simultaneously 

electricity generation and precious metals extraction from municipal sewage sludge 

Title: 

Seyed Omid Rastegar Applicant: 

Kurdistan University Applicant's 
Work: 

Today, excessive production of sludge in wastewater treatment plants has become a 

serious health problem in cities. On the other hand, due to the presence of heavy 
metals, they are more harmful to the environment. Conventional sludge treatment 

processes account for half of the cost. Therefore, there is a need to use a method to 

Abstract: 
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simultaneous metal extraction with energy production for sludge treatment. One 

way is to use a combination of microbial fuel cell and bioleaching system. Using a 
hybrid system in the anode chamber of a microbial fuel cell and in the presence of 

iron-oxidizing bacteria such as acidithiobacillus ferroxidanse, the processes of sludge 
removal with the extraction of heavy metals along with electricity generation takes 

place. In addition, aspects of process optimization and modeling will be examined 

using statistical methods. At the end of the process, toxicity analysis will be used to 
evaluate the system performance while examining environmental standards. 

Treatment and extraction of heavy metals from municipal sludge using bioleaching 

process. 
2. Electricity generation simultaneously with the extraction of metals from municipal 

sludge 
3. Optimization and modeling of bioleaching process - microbial fuel cell 

4. Toxicity analysis and risk assessment of municipal sludge before and after the 
process. 

Specific 

Aims: 

Microbial fuel cell; Bioleaching; Hybrid system; Heavy metals; Residual toxicity :Keywords 
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جهت  شنیکیفیمیگ یها کیسالمت همراه نوآورانه با استفاده از تکن شنیکیاپل کی یساز ادهیو پ یطراح :عنوان

 یباردار یامدهایپ یآن بر رو ریتاث یابیمادران باردار و ارز یا هیتغذ تیحما

 یمیرح رضوان :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 هیتغذ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 مقدم بنائم دای+ ل :همکاران

 یمیرضوان رح +

 یازیپور ن نیحس هیسم +

 یصابره احمد +

 پور یمجد الیل +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 14 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

و  رمایب یسازتوانمند ،یبهداشت یهاارتقاء سطح مراقبت یابزار قدرتمند برا کیاطالعات به عنوان  یفناور یراهکارها چکیده :

 افتیدر یها براهوشمند، درخواست یهاتلفن یهایفناور رشدنیسالمت افراد شناخته شده است و با فراگ تیریمد

داشته است.  یریگ) سالمت همراه( رشد چشملیموبا یبا استفاده از ابزراها تالیجیمختلف سالمت د یهاسیسرو

مراحل  یدر تمام یاتینقش مهم و ح یسالمت عموم یهاستمیو سالمت همراه در س کیسالمت الکترون یراهکارها

. سالمت کنندیم فایا نگیتوریدرمان و مان ص،یتشخ ،یغربالگر ،یریشگیارائه مراقبت سالمت، اعم از آموزش/پ ندیفرا

 یهداشتب یازهایبر ن یمبتن مارانیمراقبت از ب ندیفرا یساز یو شخص یمتناسب ساز یمنحصر به فرد برا یهمراه فرصت

مزمن  یهایماریجامعه مانند زنان، سالمندان و افراد مبتال به ب ریپذبیآس یهاگروه یبرا ژهیبه و یرفتار یهایژگیو و

 شیاز پ شیب یدوره باردار ژهیامروزه ضرورت توجه به مراحل مختلف سالمت زنان بو نکهی. با توجه به ادهدیارائه م

 یدر دوران باردار ژهیاز آنان بو تیسالمت همراه جهت حما یهاشنیکیمختلف مانند اپل یهایاحساس شده است، فناور

تلفن همراه و اثرات مثبت  تیبا گسترش مالک ن،یقرار گرفته است. هم چن نیو متخصص استگذارانیمورد توجه س

 یبالقوه برا یبه عنوان بستر یفناور نیا رودیانتظار م یسازمان بهداشت جهان یهاهیسالمت همراه و توص یهاشنیکیاپل

اس، اس نیبکار گرفته شود. بر هم شتریب اریبس ندهیدر آ مان،یو پس از زا مانیزا ،یمداخالت مداوم در طول باردار یاجرا

 یها کیراه نوآورانه با استفاده از تکنسالمت هم شنیکیاپل کی یسازادهیو پ یطراح قیتحق نیپژوهش در ا یهدف اصل

 است. ینیو جن یمادر یامدهایپ یآن رو یاثربخش یابیمادران باردار و ارز یا هیتغذ تیجهت حما شنیکیفیمیگ

 :یاهداف اختصاص :اهداف اختصاصی

 هیتغذ تیاجهت حم شنیکیفیمیگ یها کیسالمت همراه با استفاده از تکن شنیکیاپل ییو محتوا یساختار یازسنجین -

 مادران باردار یا

 باردار مادران یا هیتغذ تیجهت حما شنیکیفیمیگ یها کیسالمت همراه با استفاده از تکن شنیکیاپل یزیبرنامه ر -

 مادران باردار یا هیتغذ تیجهت حما شنیکیفیمیگ یها کیسالمت همراه با استفاده از تکن شنیکیاپل یطراح -

 مادران باردار یا هیتغذ تیجهت حما شنیکیفیمیگ یها کیسالمت همراه با استفاده از تکن شنیکیتوسعه اپل -

 باردار مادران یا هیتغذ تیجهت حما شنیکیفیمیگ یها کیسالمت همراه با استفاده از تکن شنیکیاپل یساز ادهیپ -
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 یمطالعه مداخله ا ک،یمادران باردار، سالمت الکترون ه،یسالمت همراه، تغذ شنیکیاپل کلمات کلیدی:

 

 

Designing and implementing an innovative gamified mhealth application to provide 

nutritional support to pregnant women and assessing its impact on pregnancy 

outcomes 

Title: 

Rezvan Rahimi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Information technology solutions are a powerful tool to improve health care, patient 
empowerment, and health management. With the pervasiveness of smartphone 

technologies, requests for various digital health services using mobile tools (mobile 

health) have grown significantly. Solutions of eHealth and mHealth in public health 
systems play a vital role in all stages of the health care delivery process, including 

education/prevention, screening, diagnosis, treatment, and monitoring. mhealth 
offers a unique opportunity to tailor and personalize the patient care process based 

on health needs and behavioral characteristics, especially for vulnerable groups such 
as women, the elderly, and people with chronic illnesses. Today the need to pay 

attention to different stages of women's health, especially during pregnancy, has 

been felt more than ever. Therefore, various technologies such as mhealth 
applications to support them, especially during pregnancy, have been considered by 

policymakers and experts. Also, with the expansion of mobile ownership and the 
positive effects of mobile health applications, and the recommendations of the World 

Health Organization, this technology is expected to be used more as a potential 

platform for ongoing interventions during pregnancy, childbirth, and postpartum. 
Accordingly, the primary purpose of this study is to design and implement an 

innovative mobile health application using gamification techniques to provide 
nutritional support to pregnant mothers and evaluate its impact on pregnancy 

outcomes. 

Abstract: 

The main objective: 
Designing and implementing an innovative gamified mhealth application to provide 

nutritional support to pregnant women and assessing its impact on pregnancy 
outcomes 

Specific objectives 

- Structural and content needs assessment of the gamified mhealth application to 
provide nutritional support to pregnant mothers 

- Planning the gamified mhealth application to provide nutritional support to 
pregnant mothers 

- Designing the gamified mhealth application to provide nutritional support to 

pregnant mothers 
- Development the gamified mhealth application to provide nutritional support to 

pregnant mothers 
- Implementing the gamified mhealth application to provide nutritional support to 

pregnant mothers 

Specific 
Aims: 

Mobile health application, nutrition, pregnant mothers, e-health, interventional study :Keywords 
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با  دهایروآلکالوئیاسپا یو د نیدیزوکسازولیا ن،یزوکسازولیا رویاسپا یومریخالص انانت باتیسنتز ترک :عنوان

 یدوقطب-3و1 یینامتقارن حلقه زا یاستفاده از واکنش ها

 یسادات شهرستان مهینع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیدانشگاه شه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

  :نوع طرح
 یسادات شهرستان مهی+ نع :همکاران

 600002 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
و  یکیولوژیفعال از نظر ب یاز ساختارها یاریبس یبه عنوان هسته اصل دارتروژنین یکلیهتروس رالیکا باتیترک چکیده :

 نیازولزوکسیا ن،یدیزیندولیا ن،یدیزیرولیپ ن،یدیرولیپ یبه حلقه ها توانیاند که از جمله آنان مشناخته شده یفارماکولوژ

 باتیترک ریسا یهیبر پا رویاسپا یو د رویبصورت مراکز اسپا باتیدسته از ترک نیها اشاره کرد . سنتز ا نیدیزوکسازولیو ا

پژوهش  نیاست که در ا خود جلب کردهاز محققان را به یاریتوجه بس ژه،یدارا بودن خواص و لیدلبه زین ییدارو تیبا اهم

به  یبایدست یهاارائه گردد. از جمله روش باتیدسته ترک نیسنتز ا یبرا یموثر و کاربرد یبر آن شده است روش یسع

و  هاستیاورگانوکاتال رال،یفلز کا-گاندیل یهاکمپلکس رال،یکا یهایسنتز با استفاده از کمک یومریتک انانت باتیترک

 ینیها جهت گزدهندهواکنش یبا حضور بر رو توانندیم رالیکا یها ی. کمکباشندیعامل دار شده م رالیکا یمرهایپل

 هیمواد اول یبررو رالیکا یحضور کمک رودیکمک کنند. انتظار م یفعال نور باتیبه ترک یابیواکنش را کنترل و به دست

 بکاربردن نیسازد. همچنرا ممکن  بیترک نیوگزیشده و سنتز انانت ییجهت فضا کیواکنش از  یشرویسبب پ

 یروش تواندیدسته از واکنش ها م نیدر ا رهیو غ موتویو تاک ورگنسنیمشهور مانند جاکوبسن،  رالیکا یهاستیکاتال

در واکنش  رالیکا یمرهایپل یریباشد. سنتز و بکارگ یومریبصورت تک انانت باتیدسته از ترک نیبه ا یابیدست یموثر برا

حاصل  یها تشرفیپ رغمیاست ] [ که عل یدیجد یقاتیتحق نهیزم زین یفعال نور باتیبه ترک یابیبمنظور دست یآل یها

جود حوزه و نیدر ا یهنوز موضوعات متعدد ،یومریانانت باتیسنتز ترک یارزشمند برا یابزارها جادیو ا نهیزم نیشده در ا

 قیاز طر یخالص نور یکلیهتروس باتیسنتز ترک یرو، در پ شیپژوهش پ نیدارد که مورد مطالعه قرار نگرفته اند. بنابرا

و کم  دیآسان، کارآمد، جد ییروش ها یبا کمک عوامل ذکر شده و معرف ،یدوقطب-3و1 ییزانامتقارن حلقه یهاواکنش

 باشدیم نهیهز

آن  ریو نظا هاننویاز جمله اسنفتک یمهم باتیترک هیبر پا رالیکا یهانیدیزوکسازولیا باتیجا که تاکنون سنتز ترکآن از :اهداف اختصاصی

از  یمربوطه گزارشات اندک یها ترونیکتونا یباال یداریپا لیبدل ایگزارش نشده است، و  یومریبصورت خالص انانت

 یابیجهت دست باتیدسته از ترک نیو سنتز ا یها موجود است لذا طراح ندولیاکس هیبر پا رالیکا یهانیدیزوکسازولیا

 یشده هدف اصل نهیبه طیدر شرا یدوقطب-3،1 ییزاحلقه یهاباال با استفاده از واکنش یومریانانت یبه محصوالت با فزون

 باتیموثر بمنظور سنتز ترک اریبس یدر سنتز نامتقارن روش یموفق قبل جی. در ادامه با توجه به نتاباشدیطرح م نیا

 .شوندیگزارش م زیها ن دیروآلکالوئیاسپا یو د نیزوکسازولیروایاسپا

ان با توجه به آن یکیولوژیاثرات ب یباال و بررس یومریبا خلوص انانت باتیبه ترک یابیدست یها وهیگسترش ش نیهمچن

 باتیدسته ترک نیاز خود نشان داده اند، از جمله موارد ضرورت سنتز ا یمتعدد ییخواص دارو باتیدسته از ترک نیا نکهیا

 .باشدیم
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-3و1 ییحلقه زا یاواکنش ه رال،یمرکایپل رال،یکا ستیکاتال رال،یکا یکمک ،ینیوگزیانانت ،ینیوگزیاستریسنتزنامتقارن، د کلمات کلیدی:

 یدوقطب

 

 

Synthesis of enantiopure spiro isoxazoline, isoxazolidine and dispiro-alkaloids using 

asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition reaction 

Title: 

Naeimeh Sadat Shahrestani Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

Nitrogen-containing heterocyclic chiral compounds are known to be the core of many 

biologically and pharmacologically active structures, including pyrrolidine, 
pyrrolizidine, indolizidine, isoxazoline, and isoxazolidine rings. The synthesis of these 

compounds in the form of spiro and dispiro centers based on other compounds of 
medicinal importance has attracted the attention of many researchers for its special 

properties. In this research, we aimed at developing an effective and practical 

method for the synthesis of these compounds. To obtain single enantiomeric 
compounds, synthesis using chiral auxiliaries chiral ligand-metal complexes, 

organocatalysts, and functionalized chiral polymers is common. 
Chiral auxiliaries can control the regioselectivity of the reaction by being present on 

the reactants and helping to achieve optically active compounds. The presence of 

chiral auxiliaries on the raw materials is expected to advance the reaction from a 
spatial direction and enable the enantioselective synthesis. Also, the use of well-

known chiral catalysts such as Jacobsen, Jorgensen and Takimoto, etc. in this group 
of reactions can be an effective way to obtain this group of compounds as a single 

enantiomer. Despite the progress made in this field and the creation of valuable tools 
for the synthesis of enantiomeric compounds, synthesis and application of chiral 

polymers in organic reactions in order to obtain optically active compounds is a new 

field of research. 

Abstract: 

Since the synthesis of chiral isoxazolidinides based on important compounds such as 

acenaphthenequinones has not been reported as pure enantiomer, or due to the high 

stability of the corresponding ketone neutrons, few reports of chiral oxindole-based 
isoxazolidines have been reported, therefore, the design and synthesis of this group 

of compounds to achieve products with high enantiomeric abundance using 1,3-
dipolar cycloaddition reactions under optimized conditions is the main goal of this 

project. In the following, according to the previous successful results in asymmetric 
synthesis, a very effective method for the synthesis of spiroisoxazoline and 

dispiroalkaloids is also reported. 

Specific 

Aims: 

asymmetric synthesis, chiral auxiliary, chiral catalyst, chiral polymers,1,3-dipolar 
cycloadition 

:Keywords 
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 یبندفضا و طبقه دمانیبا استفاده از روش چ یشهر یحرارت رهیشهر و جز ییارتباط ساختار فضا نییتب :عنوان

 یشهر ستیز طیمح یزیردر برنامه یمحل میمناطق اقل

 یاوری احمدرضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 یحفظ و ارتقا ست،یز طیاثرات وارده بر مح تیریمد یبرنامه ها نی/تدوستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیر برنامه :اولویت

اثرات  شیو پا یابی+ ارز تیری/مدمیاقل راتییها در سطوح استاندارد + تغ ندهیو کنترل انتشار آال ستیز طیمح تیفیک

 راتییاز تغ یناش تیو سالمت/سنجش وضع ستیز طیبر مح

  :نوع طرح
 یاوری+ احمدرضا  :همکاران

 یناصح دهیسع +

 یصالح لیاسماع +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((ی)فارسیداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

را به خود  یشده و ذهن جامعه علم لیعصر حاضر تبد یجد یاز چالشها یکیبه  یشهر یحرارت ریجزا یریگشکل چکیده :

داشته  یادیز اریرشد بس ریخصوصا در دهه اخ یعلم قاتیموضوع در مقاالت و تحق نیمشغول کرده است. توجه به ا

 لیو تحم یطیمح ستیز یباعث بروز مشکالت جد ابد،یدما ادامه  شیافزا یاگر روند فعل نیاست. طبق نظر محقق

 لیمطالعه مرور نظاممند و تحل نیموضوع، هدف از ا تیدر سطح شهرها خواهد شد. با توجه به اهم اریبس ینههایهز

 یحرارت رهیجز یابیبه منظور ارز دیارائه مدل جد نیو همچن نهیزم نیانجام شده در ا یعلم قاتیمقاالت و تحق یموضوع

بدون برنامه، به هم خوردن نظم  یتوسعه شهر ییربنایو ز یاصل یامدهای. از پباشدیم نیشیپ یو بهبود مدلها یشهر

 طیمح تیفیو کاهش ک یشهر یحرارت رهیجز شیهوا، افزا یآلودگ شیآن افزا جهیشهرها است و در نت ییساختار فضا

( SPACE SYNTAXفضا ) دمانیچ کیاز تکن قیتحق نیشهر در ا ییساختار فضا یابی. جهت ارزباشدیم یشهر ستیز

 .شودیاستفاده م

 میمناطق اقل یدر طبقه بند یدینسبتا جد کردیکه رو (LCZ) یمحل میاز مدل منطقه اقل قیتحق نیدر ا گریاز طرف د

تمان، آلبدو، نسبت ابعاد ساخ بیاز جمله جنس مصالح ،ضر ییو متشکل از شاخصها باشدیشهر م چدهیپ ستمیدر س یمحل

 رهیجز یابیو ارز کنواختیمناطق  یو جداساز یبندطبقه ینفوذ برا رقابلیو غ ریآسمان و نسبت سطح نفوذپذ دید بیضر

 .شودیاست استفاده م یحرارت

 .است یاصالح و بازنگر ازمندین یحرارت ریجزا یبررس یمفهوم یمدلها :اختصاصیاهداف 

ا ب دیها بابرخوردار است که در مدل یاز ارتباط یحرارت ریدما و جزا رییو تغ عیشهر و توز یفضا دمانیچ تیلحاظ ماه-

 .لحاظ شود یشتریب تیجد

 یمدل خروج نیاست و لذا فرض ضرورت تدو یتناسب خوب یمالحظات دارا لیتکم یدر راستا LCZ استفاده از مدل -

 دارد یبهتر ییکند که کارا یعرضه م یحرارت ریجزا یبررس یرا برا یدیجد

 ستیز طیمح یزیبرنامه ر -یمحل میمناطق اقل -یحرارت رهیجز -شهر ییساختار فضا کلمات کلیدی:
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The relationship between urban spatial structure and urban heat island using space 

syntax and local climate zones classification methods in urban environmental 
planning 

Title: 

Ahmad-Reza Yavari Applicant: 

Tehran University / Faculty of Environment Applicant's 

Work: 

 

The formation of urban heat islands has become one of the serious challenges of the 

present age and involved the minds of the scientific society. Attention to this issue 
has grown significantly in scientific articles and researches, especially in the last 

decade. According to researchers, if the current trend of rising temperatures 
continues, it will cause serious environmental problems and impose high costs on 

cities. According the importance of the subject, the aim of this study is to 

systematically review and analyse the articles and scientific research conducted in 
this field and also to present a new model in order to evaluate the urban heat island 

and improve the previous models. One of the main and infrastructural consequences 
of unplanned urban development is the disruption of the spatial structure of cities, 

which in turn increases air pollution, urban heat island, and reduces the quality of 
the urban environment. Space syntax technique is used to evaluate the spatial 

structure of the city. 

On the other hand, in this paper, the model of local climate zone (LCZ) which is a 
relatively new approach in classifying local climatic zones in a complex city system 

and consists of indicators such as material type, albedo coefficient, building 
dimensions ratio, sky visibility coefficient and the ratio of permeable and 

impermeable surfaces are used for classification and separation of monolithic areas 

and assessment of urban heat island. 

Abstract: 

Due to the nature of the city space layout and the distribution and change of 

temperature, urban heat islands have a connection that should be taken more 

seriously in the models. 
• The use of the LCZ model in order to complete the considerations has a good 

coordination, and therefore the assumption of the need to develop a model offers a 
new output to study the urban heat islands, which is more efficient. 

Specific 

Aims: 

urban spatial structure-urban heat islands-local climate zone -urban environmental 

planning 

:Keywords 
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 تحت ضربه نرخ متوسط تیدر نانوکامپوز I شکست مود یچقرمگ یو تجرب یتئور یبررس :عنوان

 یعیرف رهام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند + ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 سازه ها نهیبه تیریاجراء و مد ،یطراح ل،یدر تحل دیجد یکاربرد روش ها

 یکاربرد :نوع طرح

 یعی+ رهام رف :همکاران

 پرست زدانیرضا  +

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 3/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 یمریلپ نهیزم یهاتیمطرح کامپوز یهااز چالش یکیضربه  یدر مقابل بارگذار یاپوکس یهانیرز نییمقاومت شکست پا چکیده :

از  یاندک یصورت گرفته اضافه نمودن درصد وزن یهای. براساس بررسباشدیمختلف از جمله هوافضا م عیدرصنا

. مطالعات و گرددیمواد م نیشکست ا یمنجر به بهبود قابل توجه در چقرمگ یاپوکس یهانیکربن به رز یهانانولوله

 شکست یبهبود صورت گرفته در چقرمگ زانیم یکینامید یبارگذار طیکه تحت شرا دهدینشان م نیهمچن هایبررس

را  یکینامیشکست د یمتفاوت بوده و محاسبه چقرمگ کیشبه استات یکربن نسبت به حالت بارگذار نانولولهیحاو نیرز

 .سازدیم یهمراه با ضربه ضرور یمواد در کابردها نیا یبرا

نانولوله کربن در  یحاو یمرهایپل یکینامیشکست د یرفتار و بهبود چقرمگ یجهت بررس یدانش فن دیطرح تول :اهداف اختصاصی

 ضربه متوسط یدر برابر بارگذار هیچند ال یتهایو کامپوز تهاینانوکامپوز

 یمربوط به ساخت و نرخ بارگذار یها تیبه منظور در نظر گرفتن عدم قطع یتصادف یاسیتوسعه مدل چند مق

 یاسیروش چند مق ،یکینامیشکست د ینانولوله کربن، چقرمگ ت،ینانوکامپوز کلیدی:کلمات 

 

 

Theoretical and experimental investigations on mode I dynamic fracture toughness 

of nanocomposites subjected to medium rate impact loading 

Title: 

Roham Rafiee Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Low fracture toughness of epoxy resins subjected to impact loading has confined the 

application of polymer-based composite in various industries including aerospace. 
Studies shown that by adding just a small weight percentage of carbon nanotubes 

(CNTs) to epoxy resins, significant improvement in the fracture toughness is realized 
for these materials. According to these investigations for resins loaded with CNTs, 

there is significant difference in fracture toughness that measured at two distinct 

dynamic and quasi-static loading conditions. Accordingly, employing these materials 
for applications accompanied with impact loading, necessities the estimation of the 

dynamic fracture toughness. 

Abstract: 

 
Predicting the mode I dynamic fracture toughness of nanocomposite reinforced with 

CNTs using a theoretical based multiscale method. 

Specific 
Aims: 
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Nonocomposites, CNT, dynamic fracture toughness, multiscale methods :Keywords 
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 CAD با هندسه نینامتع یهاطیانتشار امواج در مح یکینامید لیتحل یبرا یتصادف یفیروش سلول ط :عنوان

 انیزک ایپو :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یمرکز/اراک دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نهیبه تیریاجراء و مد ،یطراح ل،یدر تحل دیجد یزلزله + کاربرد روش ها ینیبشیپ یهاسازه ها و راه یلرزه ا رفتار :اولویت

 سازه ها

 یکاربرد :نوع طرح

 انیزک ای+ پو :همکاران

 147500 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 کیمنایدر د تیقطعلحاظ عدم یرا برا یتصادف یفیبا نام روش سلول ط نینو یروش محاسبات کی یطرح پژوهش نیا چکیده :

و  یفیروش سلول ط یهایژگیطور همزمان شامل تمام وبه یشنهادی. روش پدهدیم شنهادیها و انتشار امواج پسازه

 انهیرا هیبر پا یاز طراح یناش دهیچیپ یهابا لحاظ هندسه یسازه محاسبات کینامید یبرا یروش المان محدود تصادف

(CAD) لووننیاز بسط کاره یفردهلم نوع دوم ناش یحل معادله انتگرال یبرا یفیاست. در آغاز، روش سلول ط 

 یفیدلخواه انجام شود. سپس روش سلول ط یبا مرزها یکیزیدامنه ف کی یتصادف دانیم هیتا تجز شودیم یبندفرمول

مثال  نی. چندشودیم یبندفرمول یتصادف لیتحل یبرا یآشوب یهایاو چندجمله لووننیبسط کاره هیبر پا یتصادف

 یشنهادیروش پ تیدقت و قابل ،ییتا کارا شودیانتشار امواج فراهم م لیها و تحلسازه یکینامید لیتحل نهیدر زم یعدد

 مشخص شود

انتشار امواج در  یسازهیها و شبسازه یکینامید لیتحل یبرا نیکارآمد و نو یعدد روش کیطرح ارائه  نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 :شوندیخالصه م ریطرح به موارد ز نیاست. اهداف ا CADبر  یمبتن با هندسه یتصادف طیمح

 یتصادف یفیسلول ط دیتوسعه روش جد-

 ها و انتشار امواجسازه یکینامید لیدر تحل یتصادف یفیسلول ط دیکاربرد روش جد-

 (هیبا مصالح چندگانه )چندال ییهاطیمح ایو  CAD هیبر پا یهاهندسه لیتحل یموثر برا یروش عدد کیارائه -

 یکینامید لیتحل یبرا یکارآمد از جنبه دقت و زمان محاسبات یروش عدد کیارائه -

 لو؛وننیبسط کاره ؛یروش المان محدود تصادف ؛یتصادف یفیروش المان ط ؛یفیروش سلول ط ؛یتصادف یفیسلول ط روش کلمات کلیدی:

 فردهلم؛ یمعادله انتگرال ؛یآشوب یابسط چندجمله

 

 

Stochastic Spectral Cell Method for Dynamic Analysis of Wave Propagation in 

Uncertain Media with CAD Geometry 

Title: 

Pooya Zakian Applicant: 

Arak University Applicant's 
Work: 

This study proposes a novel computational framework called Stochastic Spectral Cell 

Method (SSCM) for the uncertainty quantification in structural dynamics and wave 
propagation. The SSCM, at the same time, includes the features of spectral cell 

method and stochastic finite element method for computational structural dynamics 

considering complex geometries arising from computer-aided design (CAD). Firstly, 

Abstract: 
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spectral cell method is formulated for solving the Fredholm integral equation of the 

second kind applied for Karhunen-Loève expansion in order to decompose the 
random field of a physical domain with arbitrary boundaries. Then, the SSCM is 

formulated based on Karhunen-Loève expansion and polynomial chaos expansion for 
the stochastic analysis. Several numerical examples are provided to demonstrate the 

efficiency, accuracy and capability of the proposed SSCM when used for stochastic 

dynamic analysis of structures and wave propagations. 

Development of a novel method called Stochastic Spectral Cell Method (SFCM) for 

uncertainty quantification of structural dynamics and wave propagation problems. 

Specific 

Aims: 

Stochastic spectral cell method; spectral cell method; stochastic spectral element 
method; stochastic finite element method; Karhunen-Loève expansion; Polynomial 

chaos expansion; Fredholm integral equation; CAD. 

:Keywords 
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 ( مقاوم در برابر خطازالوری)ر تیموقع یسیو ساخت سنسور الکترومغناط یطراح :عنوان

 یپور سراب یعل نیرام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یها یو نو + فناور ریدپذیتجد یها ی+ انرژ ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیافزا :اولویت

ساخت و  شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یو موارد مشابه + پژوهش ها یسوخت لیبرق و پ د،یبریه یخودروها

 مواد نو و مواد هوشمند ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیتول

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یپور سراب یعل نی+ رام :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 است. تیکنترل موقع یهاستمیاز س یاریالمان در حال حرکت از الزامات بس کی تیاز موقع قیدق نیتخم کیارائه  چکیده :

 طیرااستفاده در ش یبرا هانهیگز نیتراز مناسب یکی ت،یموقع نیتخم یسیالکترومغناط یبه عنوان حسگرها زالورهایر

 یژنراتور سنکرون دو فاز قتیدر حق زالوری. رباشندیم ادیز یهایو آلودگ یکیو مکان یحرارت یهابا تنش یطیسخت مح

به  لوهرتزیولتاژ با فرکانس چندک کی. با اعمال شودیم هیفرکانس باال تغذ ACبا ولتاژ  DCولتاژ  یاست که رتور آن بجا

ور موتور مح هیزاو نوسیو کس نوسیولتاژها متناسب با س نیاستاتور القا خواهد شد که ا یهاچیپمیدر س ییرتور، ولتاژها

 تالیجیمبدل آنالوگ به د کیستاتور به ا یهاچیپمیدر س ییالقا یاستاتور خواهند بود. با اعمال ولتاژها یهاچیپمیبا س

(RDCو با معکوس )حالت( اطالعات  نیتر)در سادهینوسیو کس ینوسیس یهایچیپمیس یاز تانژانت نسبت ولتاژها یریگ

به  هیانتقال ولتاژ از منبع تغذ یترانسفورماتور گردان برا کیاز  زالور،یاز انواع ر ی. در برخدیآیرتور به دست م تیموقع

 .شودیرتور استفاده م

 یبرق یاز جمله خودروها یکیپرتنش مکان طیاستفاده در شرا PM یرتور موتورها تیموقع نیدقت تخم شیافزا :اهداف اختصاصی

 یولتاژ خروج یفرکانس فیط یتوسط بررس یمحورناهم یبروز خطا صیتشخ یروش برا کیارائه 

 یناهم محور یاز خطا یریکاهش اثرپذ یبرا یارائه راه کار

 زالوریر ،یناهم محور یخطا ،دقت،یابیخطا ت،ی، حسگر موقعPM یموتورها ،یبرق یخودروها کلمات کلیدی:

 
 

Design and prototyping of an electromagnetic sensors (Resolver) with fault tolerance 

approach 

Title: 

Ramin Alipour Sarabi Applicant: 

K. N. Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

Providing an accurate estimate of the position of a moving element is a requirement 
of many position control systems. As electromagnetic position estimation sensors, 

resolvers are one of the most suitable options for use in harsh environmental 
conditions with high thermal and mechanical stresses and high pollution. Resolver is 

a two-phase synchronous generator whose rotor is powered by high-frequency AC 

voltage instead of DC voltage. Applying a voltage of several kilohertz to the rotor will 
induce voltages in the stator windings that are proportional to the sine and cosine of 

the angle of the motor axis with the stator windings. By applying the inductive 
voltages in the stator windings to an analog-to-digital converter (RDC) and by 

calculating arc-tangent of the voltage ratio of the sine and cosine windings (in the 

Abstract: 
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simplest case), the rotor position information is obtained. In some types of resolvers, 

a rotating transformer is used to transfer voltage from the power supply to the rotor. 

Increasing the accuracy of the estimated position of PM motors used in harsh 

environments 

To provide a method for detecting mechanical fault by examining the frequency 
spectrum of the output voltages 

To suggest a solution to reduce the impact of mechanical error 

Specific 

Aims: 

Electric vehicles, PM motors, Position sensor, Error detection, Accuracy, mechanical 
error, Resolver 

:Keywords 
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 نیانیو آنتوس یرازیش شنیسلولز، اسانس آو ی هیآئروژل فعال و هوشمند بر پا اتیخصوص یابیو ارز هیته :عنوان

 گوشت یانگور و کاربرد آن در بسته بند

 یمهران مراد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 نهی/پژوهش در زمییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 محصوالت کش دیجد یفرآور یو دستگاه ها هایفناور جادیا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ مهران مراد :همکاران

 ینیرمعیسحر م دهیس +

 کیتاج نیحس +

 یالماس یهاد +

 گاما گولیم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

است  دیجد یبحث ییفعال و هوشمند غذا یو استفاده از آن در بسته بند داریآئروژل از منابع پا هیمطالعه در خصوص ته چکیده :

حصول م یطول عمر و ماندگار شیفعال و هوشمند به افزا باتیکه ضمن استفاده از منابع بال استفاده، با وارد کردن ترک

ه است ک ادیز ی ژهیجامد متخلخل با تراکم کم و سطح و یماده  یگوشت کمک خواهد کرد. آئروژل، نوع یفیک شیو پا

رنگ ها  دان،یاکس ی/ آنتیکروبیضدم باتیعملگرا از جمله ترک باتیاز ترک یاریبس یاستفاده به عنوان حامل برا تیقابل

ه روند. الزم یبه شمار م ییآئروژل با کاربرد غذا هیبع مهم مورد استفاده در تهها از منا نیرا دارد. سلولز و پروتئ رهیو غ

ک خش ندیپس از آن فرا دارویپا دروژلیه کی جادیا ،یسلولز یساختار متخلخل خوب در آئروژل ها کیبه  یابیدست ی

 یم ادجیا ریشدن برگشت ناپذ یحذف آب، شاخ یسلولز، در ط یدیساکار یپل یها رهیزنج تیشدن است. باتوجه به ماه

 نیاهش اک یبرا کردیرو کیاستحکام الزم را ندارد.  یشود و ساختار اصل یخشک م مریپل کی لیشود که منجر به تشک

مطالعه، سلولز از ساقه درخت انگور  نیاست. در ا یمریکننده پل تینقص و حفظ ساختار متخلخل، اضافه کردن مواد تقو

 اتیبهبود خصوص یآئروژل خواهد شد. برا یابیو مشخصه  هیو بال استفاده( استخراج و اقدام به ته داری)به عنوان منبع پا

فعال  یبسته بند یشده برا هیاز آئروژل ته ن،یآئروژل، از ثعلب استفاده خواهد شد. همچن یو عملکرد یکیمکان-یکیزیف

 یرازیش شنیآئروژل فعال، اسانس آو هینظور ته( و هوشمند گوشت چرخ کرده گاو استفاده خواهد شد. به میکروبی)ضدم

ده گوشت چرخ کر یماندگار شیو افزا یکروبیکنترل عوامل م یاز آن برا ،یابیبه ساختار آئروژل اضافه و ضمن مشخص 

به آئروژل  pHحساس به  یرنگ بیانگور به عنوان ترک نیانیآنتوس زیآئروژل هوشمند ن هیته یگاو استفاده خواهد شد. برا

 یدر دما یتازه و فاسد( گوشت چرخ کرده در طول نگهدار مهیمراحل سه گانه فساد )تازه، ن شیپا یاضافه و از آن برا

رود با  یاست، انتظار م ستیز طیو سازگار با مح ریپذ دیمنبع تجد کیکه سلولز  نیاستفاده خواهد. با توجه به ا خچالی
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در  یهوشمند و فعال در محصوالت گوشت یو توسعه بسته بند دیب، بتوان از آن در تولسلولز و ثعل هیآئروژل برپا ی هیته

 بهره گرفت یبعد تجار

 آن یها یژگیو یسلولز و ثعلب و بررس ی هیآئروژل بر پا هیته :اهداف اختصاصی

 ها یژگیو یو بررس یرازیش شنیسلولز و ثعلب و افزودن اسانس آو ی هیآئروژل فعال بر پا هیته

 در گوشت چرخ کرده یرازیش شنیسلولز و ثعلب و افزودن اسانس آو ی هیاستفاده از آئروژل فعال بر پا

 ها یژگیو یانگور و بررس نیانیسلولز و ثعلب و افزودن آنتوس ی هیآئروژل هوشمند بر پا هیته

 انگور در گوشت چرخ کرده نیانیسلولز و ثعلب و افزودن آنتوس ی هیاستفاده از آئروژل هوشمند بر پا

 آئروژل سلولز، گوشت ن،یانیآنتوس ،یرازیش شنیفعال، اسانس آو یهوشمند، بسته بند یبسته بند کلمات کلیدی:

 

 

Preparation and characterization of active and intelligent aerogel based on cellulose, 
Zataria Multiflora essential oil and grape anthocyanins and its application in meat 

packaging 

Title: 

Mehran Moradi Applicant: 

Urmia University Applicant's 
Work: 

Preparation of aerogels from sustainable sources and their application in active and 

intelligent food packaging is a new topic in which sustainable sources are being used 
as an aerogel base. However, the inclusion of certain active and intelligent 

compounds could improve the shelf life and help to monitor the freshness/spoilage 
of meat. Aerogel is a porous solid with a low density and a large specific surface area 

that can be used as a carrier for many functional compounds, including 

antimicrobials/antioxidants, dyes, etc. Cellulose and proteins are important sources 
in the preparation of aerogels intended for food application. To produce a good 

porous structure in cellulose aerogel, it is necessary to create a stable hydrogel 
followed by a drying process. Due to the nature of the cellulose, during water 

removal, irreversible hornification occurs, resulting in the formation of a dry polymer 
with low strength. One way to minimize this defect and maintain the porous 

structure is to add polymeric reinforcing materials. In this study, cellulose will be 

extracted from the stalk of the grape tree (as a sustainable) and its aerogels will be 
prepared and characterized. Salep will be used as a co-polymer to improve the 

physical-mechanical and functional properties of the cellulose aerogel. In addition, 
cellulose-salep aerogels will be used as active (antimicrobial) and intelligent 

packaging materials for ground beef. In order to prepare the active aerogel, Zataria 

Multiflora essential oil will be added to the aerogel, characterized, and used to 
control microbial contamination and increase the shelf life of ground beef. For the 

preparation of smart aerogels, grape anthocyanins, a pH-sensitive color compound, 
will be added to the aerogel and the aerogels will be used to monitor freshness/ 

spoilage stages (fresh, medium-fresh, and spoiled) of ground meat during storage at 

the refrigerator temperature. Given that cellulose is a renewable and 
environmentally friendly source, it is expected that by preparation of cellulose-salep 

aerogels, they can be used in the fabrication and development of intelligent and 
active packaging in meat products for commercial purposes. 

Abstract: 

Preparation and characterization of aerogel based on cellulose and salep 

Preparation and characterization of active aerogel based on cellulose and salep with 
Zataria Multiflora essential oil 

Application of active aerogel based on cellulose and salep with Zataria Multiflora 
essential oil in ground beef 

Preparation and characterization of intelligent aerogel based on cellulose and salep 

with grape anthocyanins 
Application of intelligent aerogel based on cellulose and salep with grape 

anthocyanins in ground beef 

Specific 

Aims: 

Active packaging, Intelligent packaging, Zataria multiflora essential oil, Anthocyanin, 

Cellulose aerogel, Meat 

:Keywords 
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 منابع آب در دشت ممنوعه تیریمد یها استیاز س تیدرحما انییروستا یمشارکت اجتماع :عنوان

 یصادق صالح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

منابع  تیریدر مد یدانش بوم یمنابع آب/نوساز داریپا یطیمح یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 آب

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ صادق صالح :همکاران

 یعبداله درز +

 زاده یقلیناصر عل +

 یرزاخانیشهربانو م +

 370000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ریوزارت ن یبرا یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یبهره بردار شیباعث افزا گر،یاز طرف د یآن در بخش کشاورز داریناپا یطرف و برداشت ها کیروزافزون به آب از  ازین چکیده :

به خطر افتاده است. استان  ینیرزمیز یآب ها اتیکه ح یشده است؛ به طور ینیزم ریز یاز منابع آب به خصوص آب ها

سال  یط یمناطق کشور برخروردار است، ول ریبا سا سهیدر مقا یشتریبارش ساالنه ب زانیکه از م نیمازندران با وجود ا

شرق استان مازندران به  یمناطق، آن چنان نامطلوب بود که دشت ها یدر برخ ینیزم ریگذشته برداشت آب ز یها

در شمال  ینیرزمیشرق مازندران تنها منطقه ممنوعه برداشت آب ز یهاممنوعه اعالم شده است. دشت ینوان دشت هاع

 یمرتبط با دشت ها یها استیس یاجرا یقرار دارد. برا یبحران تیدر وضع ینیرزمیلحاظ منابع آب ز کشور است که به

مربوطه  یکشور، دولت و دستگاه ها ینیرزمیمنابع آب ز یو تعادل بخش ایطرح اح یممنوعه در مازندران و در راستا

ه و تجرب قاتیتحق جیبه همراه نداشته است. در مقابل، نتا یچندان تیانجام دادند که در عمل، موفق یاقدامات مختلف

 ن،اییو مشارکت موثر روستا یبدون همکار ،یمقابله با بحران و کم آب یها استینشان داده است که مجموعه س یجهان

 یها استیس نیاز ا تیاهداف و حما نیاقدامات، مشارک مردم در تحقق ا ریبه موازات سا قت،یموفق نخواهند بود. در حق

امع ج تیریمد یها و برنامه ها استیس شرفتیپ زانیتوان گفت م یم گر،یاست. به عبارت د یالزم و ضرور یمقابله ا

آن  تیریو مد یمنابع آب یساز نهیخواهد داشت که کشاورزان تا چه حد در به یمساله بستگ نیمنابع آب در کشور به ا

حاضر درصدد است تا در ارتباط با دشت ممنوعه شرق مازندران، به سواالت  قیراستا، تحق نیخواهند کرد. در ا یهمکار

 پاسخ دهد: ریز یاساس

 یها استیاز س تیمردم درحما یعوامل موثر بر مشارکت اجتماع ییحاضر عبارت است از شناسا قیتحق یهدف کل :اهداف اختصاصی

 طرح عبارتند از: نیا یاهداف اختصاص ن،یمنابع آب در دشت ممنوعه. عالوه برا تیریمد

ت دش ییدر مناطق روستا یمنابع آب کشاورز تیریمد یها استیاز س تیمشارکت کشاورزان در حما تیسنجش وضع -

 ممنوعه در مازندران؛

ز ا تیکمبود آب و مشارکت کشاورزان در حما یستیز طیاز مخاطره مح یناش دیتهد یابیارز نیب یرابطه  یبررس -

 دشت ممنوعه در مازندران ؛ ییمنابع آب در مناطق روستا تیریمد یها استیس
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 استیاز س تیکمبود آب و مشارکت کشاورزان در حما یستیز طیمقابله با مخاطره مح یابیارز نیب یرابطه  یبررس -

 دشت ممنوعه در مازندران ؛ ییمنابع آب در مناطق روستا تیریمد یها

( و یرسم ریو مجازات غ یمجازات رسم ت،ی)حقوق مالکیمحدودکننده بهره بردار نینهاد طیشرا نیب یرابطه  یبررس -

 دشت ممنوعه در مازندران ؛ ییمنابع آب در مناطق روستا تیریمد یها استیاز س تیحما

و  (یزراع نیتاهل و درآمد/مساحت زم الت،ی)سن، تحصیشناخت تیو جمع یا نهیزم یرهایمتغ نیب یرابطه ا یبررس -

 .دشت ممنوعه در مازندران ییمنابع آب در مناطق روستا تیریمد یها استیاز س تیحما

 حفاظت، مازندران زهیانگ هیمنابع آب ، دشت ممنوعه، نظر تیریمد یها استیس ،یمشارکت اجتماع کلمات کلیدی:

 

 

People's social participation to support groundwater management policies in 

forbidden plain 

Title: 

Sadegh Salehi Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 
Work: 

Mazandaran province has more annual inception compared with other areas of the 

country, but over last few years, harvesting underground water was so more that it 
led to forbidden plain in east of Mazandaran. 

To compile policies related with forbidden plain and applying Revitalization and 
Equilibrium of Under Ground Water, governmental departments made different 

actions but were not so successful. In contrast, results of previous studies as well as 

world experiences showed that policies to combat with water shortage and crisis, 
will be successful without public effective participation. In fact, along with other 

actions, there is need for people involvement in supporting such policies. In other 
word, the level of success of development of comprehensive plan for water 

management depends on how much farmers will participation to support this policy. 
In this vein, this try tries to study the following issues in the forbidden plain in East 

Mazandaran: 

a. How much is people participation in support water management policy? 
b. what social factors influence on people participation in support water 

management policy? 

Abstract: 

The general objective of this study is identifying factors underpinning people 
participation in supporting policies of water engagement in forbidden areas. 

Furthermore, the dedicated goals of the study are: 
-Measurement of farmers participation in agriculture water resource management in 

rural areas of forbidden plain. 
- study the relationship between threat caused y water shortage crisis and farmers 

participation in agriculture water resource management in rural areas of forbidden 

plain. 
- Study the relationship between assessment of combating with farmers 

participation in agriculture water resource management in rural areas of forbidden 
plain. 

- Study the relationship between institutionalized conditions for limiting uses and 

farmers participation in agriculture water resource management in rural areas of 
forbidden plain. 

Study the relationship between socio-demographic variables and farmers 
participation in agriculture water resource management in rural areas of forbidden 

plain. 

Specific 
Aims: 

social participation, groundwater management policies, forbidden plain :Keywords 
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گوشت  دیسرد به منظور تول یشده با پالسما ماریت یمرهایوپلیهوشمند از ب یهاداربستساخت  :عنوان

 یشگاهیآزما

 زاده یسلطان سهینف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یکننده ها و ...( در جهت اقتصاد مقاومت نیریکننده ها، روغن، ش داریها، پا ی)افزودنیو مل یبا محصوالت بوم ییغذا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زاده یسلطان سهینف + :همکاران

 یندا فرهاد +

 یمحسن ربان +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

مطالعه،  نی. در اشودیمحسوب م ستیز طیمح بیاز تخر یریجلوگ یهاروش نیتراز مهم یکی یشگاهیگوشت آزما دیتول چکیده :

دانه به،  الژیو موس نانیکاپاکاراگ pH راتییو حساس به تغ ریدپذیتجد یهادروژلیاز ه یشگاهیگوشت آزما دیجهت تول

 زانیزتا، م لیمانند پتانس هادروژلیه یکیزیف اتیاستفاده خواهد شد. در مرحله اول، خصوص یبه عنوان داربست سلول

. سپس در مرجله شودیانتخاب م دروژلیه نیترقرار گرفته و مناسب یمورد بررس یکیمکان یداریتورم، نرخ افت جرم و پا

آن مانند  ییایمیکوشیزیف اتیسرد قرار گرفته و خصوص یبا با پالسما ماریانتخاب شده تحت ت دروژلیمطالعه، ه نیدوم ا

 یهاگروه لیتشک ای رییسطح، تغ ییایمیحالت ش ،یستالیساختار کر ،یترشوندگ تیسطح، قابل یو زبر یتوپوگراف راتییتغ

 ری( و متغ4/7ثابت ) pHتحت  یگاو وبالستیم یها. در مرحله سوم، سلولشودیم یابیارز یکیمکان یداریو پا یعامل

 تیمنظور قابل نیها صورت خواهد گرفت. بدسلول یستیز یابیو ارز شوندی( در سطح داربست کشت داده م5/5و  4/7)

. شودیم دهیسنج MyoDو  نیوژنیم یهاژن انیشده و ب یها به داخل داربست بررسو مهاجرات سلول ریتکث ،یمانزنده

 اهد شدخو یآن بررس دینواسیآم لیشده مانند رنگ، بافت و پروفا دیگوشت تول اتیمطالعه، خصوص نیرم ادر مرحله چها

 یبه عنوان داربست سلول نانیهوشمند صمغ دانه به و کاپاکاراگ یمرهایوپلیاستفاده از ب تیقابل یبررس :اهداف اختصاصی

 سرد یشده با پالسما ماریسطح ت ییایمیکوشیزیف راتییتغ یبررس -2

 یسلول زیو تما ریتکث ،یمانند چسبندگ یسلول یسرد در رفتارها ینقش پالسما یبررس -3

بود به لهیوس نیدر داربست و بد یکیاسترس مکان جادیا یبرا یکشت سلول طیدر مح pH راتییتغ ییکارا یبررس -4

 سلول زیو تما ریروند تکث

 یشگاهیآزما طیکشت داده شده در مح یسلولها یهایژگیو یابیارز -5

 یدیگوشت تول یهایژگیو یابیارز -6

 سرد ی، پالسماpH راتییحساس به تغ یهادروژلیه ،یشگاهیآزما گوشت کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication of smart scaffolds using cold plasma-treated biopolymers for in- vitro 

cultured meat production 

Title: 
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Nafiseh Soltanizadeh Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 
Work: 

In- vitro cultured meat production is one of the most important ways to prevent 

environmental degradation. In this study, to produce cultured meat, pH-responsive 
biopolymers such as kappa-carrageenan and quince seed mucilage will be used. In 

the first phase of our experiments, the physical properties of the hydrogels including 

zeta potential, swelling and deswelling behaviors, degradation rate and mechanical 
stability will be evaluated. In the second phase, the selected scaffold will be treated 

by cold plasma and its physicochemical properties such as topography, surface 
roughness and wettability, crystalline structure, chemical state of the surface, 

functional groups and mechanical stability will be analyzed. In the third phase, the 
myoblast cells will be cultured through the surface of the scaffold under constant 

(7.4) and varying (7.4 and 5.5) pH. Afterwards, subsequent cell analyses such as 

viability, proliferation and migration through the construct will be carried out. 
Moreover, Myogenin and MyoD gene expression will be measured. In the fourth 

phase, properties of the produced meat containing color, texture and amino acid 
profile will be assessed. 

Abstract: 

Investigation of kappa-carrageenan and quince seed mucilage potentials for 

fabrication of smart scaffolds 
2- Investigation of physicochemical changes in cold plasma-treated surfaces 

3- Investigation of cold plasma role in modulating such cell behaviors as adhesion, 

proliferation and differentiation 
4- Investigation of pH-change efficacy for recapitulation of the contractile condition 

5- Investigation of the cultured cell properties 
6- Investigation of the produced meat properties 

Specific 

Aims: 

In-vitro cultured meat, pH-responsive hydrogels, Cold plasma :Keywords 
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 قمحصور شده با ور یافیکالهک دار در بتن ال یا شهیش یتیکامپوز یلگردهایم یوستگیرفتار پ یبررس :عنوان

GFRP 
 یحامد ارشد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/سمنان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ل،یدر تحل دیجد یدر صنعت ساختمان + کاربرد روش ها داریانبوه مسکن + توسعه پا دیدر تول دیجد یهایفناور :اولویت

 سازه ها نهیبه تیریاجراء و مد ،یطراح

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ حامد ارشد :همکاران

 نیرالدیخ یعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

و عوامل  دهایبتن آرمه که در معرض حمالت کلر یدر سازه ها ژهیبه و GFRP یا شهیش تیکامپوز یها لگردیکاربرد م چکیده :

 نیراز مهمت یکیقرار گرفته است.  یاریداشته، لذا امروزه مورد توجه بس یفراوان دیو فوا ازهایامت رندیگ یخورنده قرار م

آنها، پلها،  یدر ساخت بنادر و محوطه ساز ژهیخلج فارس به و هیحاش یکشورها گردهایدسته از م نیمصرف ا یبازارها

مه در بتن آر یدر ساخت پلها یتیکامپوز یلگردهایکاربرد م ریاخ یدر سالها زین رانی. در اباشدیها و... آنها م شگاهیپاال

 نیها مورد استفاده قرار گرفته است. با ا شگاهیو پاال یکارخانجات صنعت یمحوطه ساز ،النیمازندران و گ یاستان ها

، مشکالت مربوط به خم کردن GFRP یا شهیش تیکامپوز یلگردهایو مهم در رابطه با م یجد یاز چالش ها یکیحال 

باشد. از  یممکن م ریکه عمال خم کردن آنها در کارگاه عمال غ یآنها در کارگاه به گونه ا یکاف یطول مهار نیو تام

 نیتام به ستون ری(، در اتصالت تلگردیاتصال خم جداگانه به م قیدر صورت امکان استفاده از خم )از طر یحت گرید یسو

 یاراز دشو یاجرا ناش یها نهیهز شیافزا جهیو در نت لگردیم یمنجر به تراکم باال لگردهایو وجود خم م یکاف یطول مهار

 مطرح شده صورت یچالش ها نیبه ا یکه پاسخ مناسب یگردد. به طور قطع در صورت یم یزیو بتن ر لگردیم یجاگذار

 یاقتصاد با توجه به منافع یتیکامپوز یلگردهایگسترده م یریگردد، امکان به کارگ هیو به صرفه ارا قیدق یو راه حل ردیگ

 ینفت ریصادرات غ شیساز افزا نهیمساله زم نی. در ضمن اگرددیفراهم م یدر معرص خوردگ یدر سازه ها ژهیآنها به و

 دیولکشور ت یشیبه وفور در کارخانجات پتروپاال رانیآن در ا هی)که مواد اول لگردهایدسته از م نیصدور ا قیکشور از طر

مشکالت به کار بردن  نیمهم مقابله با ا یاز راه ها یکیخواهد شد.  یو مهندس یصادرات خدمات فن زی(و ن شودیم

 یاشکال مختلف کالهک با اندازه ها یبر رو نیباشد. امروزه محقق یم یا شهیش تیکامپوز یلگردهایم یکالهک برا

 .خود هستند قاتیمحصول تحق یساز یو ثبت اختراع و تجار قیمختلف در حال تحق

 یهالگردیو...( م یخراب یطاقت، مدها ،یوستگی)تنش پ یوستگیپ اتیدر رابطه با خصوص یشگاهیآزما یداده ها هیارا :اهداف اختصاصی

 30با مقاومت  یشکل( مدفون در بتن معمول یسکیدندانه دار و د یکالهک دار )با کالهک گوه ا یا شهیش تیکامپوز

 .مگاپاسکال

 یدهالگریو...( م یخراب یطاقت، مدها ،یوستگی)تنش پ یوستگیپ اتیدر رابطه با خصوص یشگاهیآزما یداده ها هیارا-

 .مگاپاسکال 30با مقاومت  یمدفون در بتن معمول میمستق یا شهیش تیکامپوز

 یردهالگیو...( م یخراب یطاقت، مدها ،یوستگی)تنش پ یوستگیپ اتیدر رابطه با خصوص یشگاهیآزما یداده ها هیارا -

 افیبا ال یافیشکل( مدفون در بتن ال یسکیدندانه دار و د یو کالهک دار )با کالهک گوه ا میمستق یا شهیش تیکامپوز

 (%4، 2، 1، 0) افیمختلف ال یبا درصدها یو فوالد با نسبت مساو شهیش بیو ترک شهیفوالد، ش



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 شهیش تیکامپوز یلگردهایم یوستگیپ اتیبر خصوص GFRP یبا ورق ها یمحصور شدگ ریتاث یشگاهیآزما یبررس-

 مگاپاسکال 30 یکالهک دار و بدون کالهک مدفون در بتن معمول یا

 شهیش تیکامپوز یلگردهایم یوستگیپ اتیبر خصوص GFRP یبا ورق ها یمحصور شدگ ریتاث یشگاهیآزما یبررس-

 مگاپاسکال 30و مقاومت  افیمختلف و با درصد متفاوت ال افیبا ال یافیکالهک دار و بدون کالهک مدفون در بتن ال یا

 GFRPورق  دن،یکش رونیب شیآزما ،یوستگی، تنش پGFRP یا شهیش تیکامپوز لگردیم ،یافیبتن ال کلمات کلیدی:

 
 

Investigation into the Bonding Behavior of GFRP Headed Bars Embedded in Fiber-

Reinforce Concrete Confined with GFRP Sheets 

Title: 

Hamed Arshadi Applicant: 

Semnan University Applicant's 

Work: 

The use of GFRP composite rebars, especially in reinforced concrete structures that 
are exposed to chloride and corrosive agents, has many advantages and benefits, so 

it has received much attention today. One of the most important markets for this 
group of rebars is the countries around the Persian Gulf, especially in the 

construction of ports and their landscaping, bridges, refineries, etc. In Iran, in recent 

years, the use of composite rebars in the construction of reinforced concrete bridges 
in Mazandaran and Gilan provinces, landscaping of industrial factories and refineries 

has been used. However, one of the serious and important challenges in relation to 
GFRP glass composite rebars is the problems related to bending and providing 

sufficient restraint length in the workshop so that it is practically impossible to bend 

them in the workshop. On the other hand, even if it is possible to use bending (by 
connecting a separate bend to the rebar), in connecting the beam to the column, 

sufficient restraint length and the presence of bending rebars lead to high rebar 
density and thus increase execution costs due to difficult rebar placement. And 

concreted. Certainly, if a proper response to these challenges is provided and an 
accurate and cost-effective solution is provided, it will be possible to widely use 

composite rebars according to their economic benefits, especially in structures 

subject to corrosion. In addition, this issue will pave the way for increasing the 
country's non-oil exports through the export of these rebars (whose raw materials 

are abundantly produced in Iran in the country's petroleum refineries) and also the 
export of technical and engineering services. One of the most important ways to deal 

with these problems is to use a cap for composite glass rebars. Today, researchers 

are researching, patenting, and commercializing their research product on different 
forms of warheads of different sizes. 

Abstract: 

Providing laboratory data in relation to bonding properties (bond stress, strength, 

failure modes, etc.) Hinged glass composite rebars (with toothed and disc-shaped 
wedge cap) buried in ordinary concrete with a strength of 30 MPa. 

Providing laboratory data regarding the bonding properties (bond stress, strength, 
failure modes, etc.) of straight glass composite rebars buried in ordinary concrete 

with a strength of 30 MPa. 
- Presentation of laboratory data related to bonding properties (bond stress, 

strength, failure modes, etc.) Straight and cap glass composite rebars (with toothed 

and disc-shaped wedge cap) buried in fibrous concrete with steel fibers, Glass and 
the composition of glass and steel in equal proportions with different percentages of 

fibers (0, 1, 2, 4%) 
Laboratory study of the effect of enclosure with GFRP sheets on the bonding 

characteristics of cap and non-cap glass composite rebars buried in ordinary 30 MPa 

concrete 

Specific 

Aims: 

Fiber-reinforced concrete, Glass-fiber-reinforced polymer (GFRP) bars, Bond stress, 

Glass-fiber-reinforced polymer (GFRP) sheets 

:Keywords 
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 یجاکوب یبردارها و جبرها-g :عنوان

 یاسمی امکیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یاسمی امکی+ س :همکاران

 زاده یمحمد حائر +

 یفخار دیس نیام دیس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 کارگروه( دییعدد )مورد تا Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 میآن ها خواه انیو برهم کنش م یخوشه ا یجبرها ی هینظر ،یساز باری‑τ ی هینظر یبه مطالعه  کردیدو رو با چکیده :

 .میکن یم یآن ها را بررس انیبردارها، و روابط م‑g یپروانه  میمفاه نه،یشیسبز ب یدنباله ها میپرداخت: اول، مفاه

 هیبه منظور گره زدن دو نظر یرا به عنوان چارچوب مناسب یجاکوب یها و جبرها لیبا پتانس وریدوم، مفهوم کوئ

 میبند یبه کار م

 آن ها انیو برهم کنش م یخوشه ا یجبرها ی هینظر ،یساز باری‑τ ی هینظر ی مطالعه :اهداف اختصاصی

 یاخوشه یجبرها-یجاکوب یجبرها-یساز باری‑τ ی هینظر کلمات کلیدی:

 

 

g-vectors and Jacobian algebras Title: 

Siamak Yassemi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

We will study τ-tilting theory, cluster algebras, and their interactions in two 

directions: Firstly, we will work on the notions of maximal green sequences, the 

notions of g-vector fans, and their interplay. Secondly, we will consider the notion of 
quiver with potentials and Jacobian algebras as a suitable framework to tie τ-tilting 

theory with cluster algebras. 

Abstract: 

studying τ-tilting theory, cluster algebras, and their interactions Specific 
Aims: 

Jacobian algebras-cluster algebras-τ-tilting theory :Keywords 
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و بهبود  یدروکربنیکربن مزو حفره جهت حذف گوگرد از سوخت ه هیبر پا Fe-Mo ستیساخت کاتال :عنوان

 HDSندیدر فرآ یاتیعمل طیشرا

 زاده میکر نیرام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده میکر نی+ رام :همکاران

 یمانیسل میمر +

 یدیرش مرادیعل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

گوگرد  یاز روش ها یکی. باشدیمورد توجه م اریبس یطیمح ستیمسائل ز لیاز سوخت ها به دل ییمساله گوگرد زدا چکیده :

ده ش یدروژنیه ییگوگرد زدا نهیهز شیکه منجر به افزا یاز مشکالت یکی. باشدیم یدروژنیه ییگوگرد زدا ندیفرآ ییزدا

حذف  یبرا جهیدر نت شوند،ینم ستیجذب کاتال یساختارشان به راحت لیاست که به دل یمقاوم باتیاست وجود ترک

 یها تسیاستفاده از کاتال گریبر است. راهکار د نهیباال برد که خود هز یادیز اریرا به مقدار بس ندیفشار فرآ دیها باآن

 .شده و واکنش دهند ستیجذب کاتال باتیترک نیا ترنییپا یکه در فشارها یفعال است، به نحو اریبس

 هیاثر پا یکربن مزوحفره و بررس هیبرپا HDS ندیفرآ ستیساخت کاتال :اهداف اختصاصی

 NiMoوCo-Mo یدو فلز یها ستیآن باکاتال سهیو مقا Fe,Mo,Zn,Cu با فلزات ستیساخت کاتال-

 حیروش ها با روش تلق سهیو مقا CVD و زیرولیپ یبه دو روش اسپر ستیساخت کاتال-

 Fe-Mo,،HDSز،ّ یرولیپ یمزوحفره،اسپر کربن کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication of Fe-Mo catalyst on carbon mesoporous and improve operating 
conditions for HDS process 

Title: 

Ramin Karimzadeh Applicant: 

Faculty member Applicant's 

Work: 

Fabrication of Fe-Mo catalyst on carbon mesoporous and improve operating 
conditions for HDS process 

Abstract: 

aims of this study are: 
-synthesis catalyst on mesoporous carbon support 

-synthesis Fe-Cu_Zn-Mo catalyst for HDS 

-synthesis HDS by spray pyrolysis method 

Specific 
Aims: 

mesoporous carbon,HDS,Fe-Mo,spray pyrolysis :Keywords 
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 یندسفعال جهت مه ستیز شهیسولفاته و ش ناتیآلج هیبرپا ییزاعروق تیبا قابل یپچ قلب یابیو ارز هیته :عنوان

 بافت قلب

 یفروزنده هفشجان فاطمه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 قلب و عروق ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ فاطمه فروزنده هفشجان :همکاران

 یرائیبح سهینف +

 یشلمزار یمیحشمت اهلل صم +

 یدوست محمد یعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یمحدود یبازساز تیکه قلب ظرف یی. از آنجاشودیمحسوب م ایدر دن ریعلل مرگ و م نیترعیاز شا یکی یسکته قلب چکیده :

 یکیکنند.  یو بازساز میرا ترم وکاردیوجود دارد که بتوانند م یدیجد یهاتوسعه درمان یبرا یدارد، تالش قابل توجه

 یهاو انتقال سلول یقلب یدهید بیآس یاز منطقه تیحما یبرا یقلب یهابافت استفاده از پچ یمهندس یهایاز استراتژ

 اتشیو آزما ینیبال شیپ قاتیاست که در تحق یستیمواد ز نیاز اول یکی نات،ی. آلجباشدیم بیآس هیاگزوژن به ناح

 یسازه مهندس یبقا یبرا ییزاعروق تیشده است. با توجه به اهم شیآزما یعروق یقلب یهایماریمربوط به ب ینیبال

 یحاو فعال ستیز یهاشهیسولفاته و ش ناتیهمچون آلج وژنزیآنژ لیفعال با پتانس ستیسازگار و ز ستیشده، مواد ز

 ستیز شهیسولفاته به همراه ش ناتیآلج هیبر پا یپژوهش پچ قلب نیاند. در ابطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته ونی

با انجام  ییایمیو ش یکیزیف یهایها تحت بررس. نمونه شودیساخته م ریدرا زیبه روش فر میسر ونیفعال دوپ شده با 

رشد  ،یمانزنده یهای. بررسرندیگیقرار م یکیو استحکام مکان FTIR، (SEM)یروبش یالکترون کروسکوپیم یهاآزمون

انجام خواهد شد.  SEMبا  زین یسلول یمرفولوژ یانجام خواهد گرفت. بررس MTT یابیها به کمک ارز-سلول ریو تکث

 شودیم یبررس RT-PCRساخته شده با انجام آزمون  یهانمونه ییعروق زا تیقابل نیهمچن

 ییزاعروق تیفعال با قابل ستیز یپچ قلب یابیو مشخصه ساخت :اختصاصیاهداف 

 ییزارگ م،یسر ،یسولفاته، پچ قلب ناتیفعال، آلج ستیز شهیش نات،یآلج کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis and characterization of cardiac patch with vascular function based on 

sulfated alginate and bioglass for cardiac tissue engineering 

Title: 

Fatemeh Forouzandeh Applicant: 

tarbiat modares university Applicant's 
Work: 

Myocardial infarction is one of the most common causes of death in the world. 

Because of the limited regenerative capacity of heart, there is considerable effort to 
develop new therapies that can repair and regenerate the myocardium. One of the 

tissue engineering strategies is to use cardiac patches to support the affected area of 
the heart and to transfer exogenous cells to the affected area. Alginate is one of the 

first biomaterials to be tested in preclinical research and clinical trials for 

cardiovascular disease. Due to the importance of vascularity for the survival of 

Abstract: 
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engineered structures, biocompatible and bioactive materials with angiogenesis 

potential such as sulfated alginate and bioactive glass containing ion have been 
extensively studied. In this study, a heart patch based on sulfated alginate with 

bioactive glass doped with cerium ion is made by freeze dryer method. The samples 
are subjected to physical and chemical examinations by scanning electron 

microscopy (SEM), FTIR and mechanical strength tests. Cell survival, growth, and 

proliferation studies will be performed using MTT assays. Cell morphology will also 
be assessed with SEM. Also, the vascular ability of the samples was evaluated by RT-

PCR test. 

 
Synthesis and characterization of bioactive cardiac patch with vasculogenic ability 

Specific 
Aims: 

Alginate, Bioactive glass, sulfated alginate, Cardiac patch, Cerium, angiogenesis :Keywords 
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 رهیبا استفاده از روش جز یشناسهانیک یهااطالعات از افق یابیباز یمطالعه :عنوان

 فارغ بال رضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + رضا فارغ بال :همکاران

 ایصنم آذرن +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

ابش ت یاند. بعد از معرفبوده کیزیدر ف یادیشان همواره بستر مطالعات بنفضازمان مربوطه یو ساختار عل هااهچالهیس چکیده :

کار آش یکیزیموجودات ف نیهرچه کاملتر از ا فیتوص یبرا زین یکوانتوم یهیلزوم در نظر گرفتن نظر اهچاله،یس نگیهاوک

آمد که به پارادوکس  دیپد اهچالهیس یکوانتوم هیدر نظر یجد یمشکل نگیو توسط محاسبات هاوک یشد. اما بزود

 ریتبخ ندیفرا یتابش از ابتدا تا انتها یکه آنتروپ شودیم یامر ناش نیپارادوکس از ا نیمعروف است. ا اهچالهیاطالعات س

ه ارائه شد یارهیبه نام حل جز یسازوکار ک،یهولوگراف کردیو با استفاده از رو ریاخ یهااست. در سال یصعود اهچالهیس

مربوط به افق  میدر حل آن دار یکه ما سع یا. مسئلهشودیپارادوکس محسوب م نیحل ا یبرا یاست که گام

هدف ما  اهچالهیفضازمان و فضازمان س نیا ی. با توجه به شباهت ساختار علباشدیدر فضازمان تخت م یشناسهانیک

 خواهد بود یارهیمذکور با استفاده از حل جز یشناسهانیاطالعات از افق ک یابیامکان باز یبررس

 تخت یشناسهانیبر فضازمان مربوط به ک یارهیحل جز کردیاعمال رو :اهداف اختصاصی

 یارهیحل جز نیعدم وجود چن ایوجود  یبررس -2

 تابش ییو انتها ییابتدا یهادر زمان اهچالهیتابش از افق س یآنتروپ یمحاسبه -3

 رفتار نیاطالعات از افق بر اساس ا یابیامکان باز یتابش و مطالعه یرفتار آنتروپ یبررس -4

 هافضازمان ریسا یمشابه صورت گرفته برا یهایبا بررس جینتا یسهیمقا -5

 یا رهیجز ،روشیشناخت هانیافق ک نگ،یها، تابش هاوک اهچالهیس کلمات کلیدی:

 
 

Studying the information recovery from cosmological horizons by using the “Island 

Conjecture” 

Title: 

Reza Fareghbal Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

Black holes and the causal structure of their respective space-time have always been 
the basis of fundamental studies in physics. After the introduction of Hawking black 

hole radiation, the need for quantum theory to describe these physical beings as fully 

as possible became apparent. But soon, by Hawking's calculations, a serious problem 
arose in the quantum theory of black holes known as the "information paradox." This 

paradox stems from the fact that the entropy of radtion is ascending from the 
beginning to the end of the black hole evaporation process. In recent years, using a 

holographic approach, a mechanism called "island solution" has been proposed, 

Abstract: 
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which is a step to solve this paradox. The problem we are trying to solve is related to 

the cosmological horizon in flat space-time. Due to the similarity of the causal 
structure of this space-time and space-time black hole, our aim will be to investigate 

the possibility of retrieving information from the mentioned cosmological horizon 
using an island solution. 

 کیزیدر ف یادیشان همواره بستر مطالعات بنفضازمان مربوطه یو ساختار عل هااهچالهیس

 زین یکوانتوم یهیلزوم در نظر گرفتن نظر اهچاله،یس نگیتابش هاوک یاند. بعد از معرفبوده
و توسط محاسبات  یآشکار شد. اما بزود یکیزیموجودات ف نیهرچه کاملتر از ا فیتوص یبرا

آمد که به پارادوکس اطالعات  دیپد اهچالهیس یکوانتوم هیدر نظر یجد یمشکل نگیهاوک

تابش از ابتدا تا  یکه آنتروپ شودیم یامر ناش نیپارادوکس از ا نیمعروف است. ا اهچالهیس
 کردیو با استفاده از رو ریاخ یهااست. در سال یصعود اهچالهیس ریتبخ ندیفرا یانتها

پارادوکس  نیحل ا یبرا یارائه شده است که گام یارهیبه نام حل جز یسازوکار ک،یهولوگراف
در  یشناسنهایمربوط به افق ک میدر حل آن دار یکه ما سع یا. مسئلهشودیمحسوب م

 اهچالهیفضازمان و فضازمان س نیا ی. با توجه به شباهت ساختار علباشدیفضازمان تخت م
مذکور با استفاده از حل  یشناسهانیاطالعات از افق ک یابیامکان باز یهدف ما بررس

خواهد بود یارهیجز  

Specific 

Aims: 

تخت یشناسهانیبر فضازمان مربوط به ک یارهیحل جز کردیاعمال رو  
یارهیحل جز نیعدم وجود چن ایوجود  یبررس -2  

تابش ییو انتها ییابتدا یهادر زمان اهچالهیتابش از افق س یآنتروپ یمحاسبه -3  

اطالعات از افق بر ا یابیامکان باز یتابش و مطالعه یرفتار آنتروپ یبررس -4  

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4003107 

 (DHA) چرب دیاس دیو تول یکیولوژیزیف یهابر پاسخ التیسی،جاسمونات و سال نیبرلیاثر متقابل ج :عنوان

Docosahexaenoic acid زجلبکیدر ر Schizochytrium limacinum 

 یفرزانه نجف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

منطقه +  یو دانش بوم تهایبا توجه به ظرف یمحصوالت کشاورز ی/فرآورییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

و  یدولت یو سالمت غذا با استفاده از بخشها تیفیکنترل ک ی/چگونگییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا

 تغذ ،ییغذا عیبهبود  و ارتقاء سالمت جامعه + صنا یبرا یخصوص

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فرزانه نجف :همکاران

 زهرا شفقت +

 نژاد یخاور یرمضانعل +

 یمحمد یمهد +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 Goldstein and Belsky (1964) لهیکه به وس باشدیم Thraustochytriaceae در خانواده دیجدجنس  چکیده :

 به نام یوتیوکاری protists از ییایمتعلق به گروه در Thraustochytrids .شد یو جداساز ییشناسا

Labyrinthulomycetes شده  عیتوز ییایدر یها ستمیکه به طور فراوان در اکوس یهستند. موجودات تک سلول

چرب  یدهایاس دیتول لیهستند و به دل یبزرگ سلول ییایدر یهاهتروکونت Thraustochytrids .اند

 یم یطبقه بند یچرب یهاسمیکروارگانیبه عنوان م ω-3 (EPA) کیکوزاپنتانوئیو ا (DHA) کیدوکوزاهگزانوئ

مورد استفاده قرار  شتریب Schizochytrium و Thraustochytrium ، دو جنس دهایتریترائوستوک نیشوند.در ب

 .اندگرفته

DHA و EPA می، در رژ یدر پرورش ماه یکاربرد یبرنامه ها نیانسان و همچن یدر سالمت ینیبال تیاهم لیبه دل 

 .(Lewis et al. ،1999) شوند یم زیتجو ییغذا یها

 ینیبال شیآزما یادیسالمت انسان به سرعت در حال گسترش است و تعداد ز یبرا یکروبیم EPA و DHA یکاربردها

 Schizochytrium کشت یبرا ییو شناسا یجداساز یها کیآنها انجام شده است. توسعه تکن یاثربخش دییتأ یبرا

 یدیتول یدر روش ها نیهمچن یدیپیتوده ل ستیاز ز ییداشتن نسبت باال لیبه دل Schizochytrium .مهم است

 .قابل استفاده است دهندیم شیرا افزا 3روغن امگا  دیمختلف که تول

شده  EPA و DHA بازده شیباعث افزا دهیچیپ یلیتحل یموجود و استفاده از ابزارها یاستخراج چرب یهااصالح روش

تجارت بالقوه مطرح شود و با  نهیدر زم نیگزیروغن جا کیتواند به عنوان  یم Schizochytrium نیاست. بنابرا

 ؛Ethier et al. ،2011 ؛Chi et al. ،2007) را تجمع دهد دهایپیرشد کرده و ل نهیکم هز یاستفاده از بسترها

Pyle et al. ،2008). 

 یبه منظور بررس DHA وسنتزیکننده در بشرکت ¬میو آنز یدانیاکسیآنت یهامیآنز تیو سنجش فعال یبررس :اهداف اختصاصی

 DHA دیراندمان تول شیافزا یبرا ییایمیشده توسط عوامل ش جادیا یکیولوژیزیف راتییکننده تغ تیهدا یهاسمیمکان
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 Schizochytrium در جلبک (DHA) 3چرب امگا  یدهایاس دیتول شیکشت به منظور افزا طیمح یسازنهیبه -2

limacinum 
 ماریتحت ت Schizochytrium limacinum در جلبک delta 4 desaturase میژن آنز انیب یبررس -3

 .هاتوهورمونیف

 در جلبک DHA یوربهبود بهره یبرا هاتوهورمونیف ماریت قیکننده از طر دواریام یاستراتژ کی جادیا -4

Schizochytrium limacinum استفاده شود زیکننده روغن ن دیتول یجلبک ها زیر ری، که ممکن است در سا. 

 Schizochytrium.3چرب امگا  دیاس کلمات کلیدی:

 

 

Interaction of Gibberellin, Jasmonate and Salicylate on Physiological Responses & 

Production of Docosahexaenoic acid (DHA) in Microalgae Schizochytrium limacinum 

(Honda et al( . 

Title: 

Farzaneh Najafi Applicant: 

Kharazmi University Applicant's 

Work: 

Schizochytrium Sp. is a new genus in the family of Thraustochytriaceae, which was 
isolated by Goldst. & Belsky (1964). Thraustochytrids belong to a marine group of 

eukaryotic protists called Labyrinthulomycetes; single celled organisms abundantly 
distributed in marine ecosystems. Thraustochytrids are large marine heterokonts and 

classified as oleaginous microorganisms due to their production of docosahexaenoic 

(DHA) and eicosapentaenoic (EPA) ω-3-fatty acids. The two genera, 
Thraustochytrium and Schizochytrium, are the most widely used generous among 

the thraostochitrides. As well as applications in mariculture, DHA and EPA are 
prescribed in diets due to their clinical importance to human health (Lewis et al., 

1999). The applications of microbial DHA and EPA for human health are rapidly 

expanding and a large number of clinical trials have been carried out to verify their 
efficacy. The development of refined isolation and identification techniques is 

important for the cultivation of Schizochytrium. With a high proportion of lipid 
biomass, Schizochytrium are also amenable to various production strategies which 

increase omega-3 oil output. 
Modifications to the existing lipid extraction methods and utilisation of sophisticated 

analytical instruments have increased extraction yields of DHA and EPA. 

Schizochytrium could therefore emerge as an alternative to fish oil with the potential 
for commercialisation and may grow and accumulate lipids by utilising low cost 

substrates .(Chi et al., 2007; Ethier et al., 2011; Pyle et al., 2008). 
A variety offish species are regarded as good sources of omega-3 fatty acids 

(Gunstone, 1996). 

Abstract: 

studing and Evaluation of the enzymes antioxidant activity and enzymes 
participating in DHA biosynthesis to investigate the mechanisms leading to 

physiological changes caused by chemical agents to increase DHA production 

efficiency 
2. Optimization of culture medium to increase the production of omega-3 fatty acids 

(DHA) in Schizochytrium limacinum 
3. Evaluation of delta 4 desaturase gene expression in Schizochytrium limacinum 

under phytohormones treatment 
4. Develop a promising strategy through phytohormone treatment to improve DHA 

productivity in Schizochytrium limacinum 

Specific 
Aims: 

Schizochytrium .omega-3 fatty acids :Keywords 
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 دیسامانه مجوز آندرو یتیامن یهایژگیو یصور یو وارس فیتوص یبرا یچارچوب :عنوان

 یترک الدانبهروز  :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یاور+ توسعه فن یدفاع شرفتهیپ یباند مناسب + کسب نرم افزارها یبا پهنا داریاطالعات امن و پا یشبکه مل توسعه :اولویت

 یو جهان یاطالعات در سطح مل یدر خصوص آثار تحوالت فناور ینگر ندهیاطالعات و آ

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ بهروز ترک الدان :همکاران

 یادعبدیص نیرحسیام +

 یبهمن زمان +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یهاو ساعت یهمراه، لوازم خانگ یهایدر گوش یافزارو نرم یافزارمنابع سخت ریعنوان مدبه دیآندرو عاملستمیس چکیده :

 کنترل یبرا دیاز آن منتشر شده است. آندرو ینسخه رسم نیدتریعنوان جدبه 11 دی. آندروکندیم فهیهوشمند انجام وظ

دارد  ازین یتیریو مد یسازوکار نظارت کیبه منابع حساس تحت پوشش خود، به  یکاربرد یهاکاربران و برنامه یدسترس

و  ردیگیقرار م دیکاربر و آندرو انیواسطه م کیدر قامت  دی. سامانه مجوز آندروشودیم دهینام دیکه سامانه مجوز آندرو

. هر دهدیقرار م یکاربرد یهابرنامه اریاستفاده از منابع سامانه را در اخت یکاربر، اجازه الزم برا دییبر اساس اراده و تأ

 اریبه منابع را در اخت رمجازیغ یامکان دسترس تواندیآن م یسازادهیانحراف در پ ای دیوز آندروسامانه مج ینقص در طراح

 تیاز صحت و امن نانیمنظور حصول اطمبه دیسامانه مجوز آندرو لیو تحل هیتجز نیسودجو قرار دهد، بنابرا یهابرنامه

 برخوردار است. یقابل توجه تیکارکرد آن از اهم

یه مبه آن اضاف دیجد یهادر نسخه وستهیطور پکه به یدیجد یهاتیو قابل دیسامانه مجوز آندرو یدگیچیبا توجه به پ

شده  یمعرف 10 دیکه در آندرو نهیبر زم یمتک ییدودو ریغ یو مجوزها 6 دیزمان اجرا در آندرو یمانند مجوزها شود،

 ریبرخوردار است. منظور از مجوز غ یادیز تیآن از اهم تیامن یابیسامانه جهت ارز نیعملکرد ا لیو تحل هیاست، تجز

 ی، برااست نهیدارد که وابسته به زم زیسوم ن نهیگز کیو رد کاربر  دییتأ نهیاست که عالوه بر دو گز یمجوز ،ییدودو

 .را داشته باشد نیدر حال اجرا است، اجازه استفاده از دورب یکه برنامه در صفحه اصل یمثال مادام

است. به طور  دیسامانه مجوز آندرو تیامن لیو تحل یسازمدل یبرا هیپا یمدل صور کیپژوهش حاضر ارائه  یهدف اصل :اختصاصیاهداف 

به  10 دیاز مجوزها از آندرو یتردهیچیاست و انواع پ ییایسامانه پو دیآندرو یکه سامانه مجوزده نیخاص با توجه به ا

عملکرد آن  تیاز صحت و امن دینسخه سامانه مجوز آندرو نیاز آخر یصور یبا ارائه مدل میاند، قصد داربعد اضافه شده

 .میحاصل کن نانیاطم

 خودکار یوارس ،یصور فیتوص ،یکنترل دسترس د،یسامانه مجوز آندرو د،یآندرو تیامن کلمات کلیدی:

 

 

A Framework for Formal Specification and Verification of Security Properties of the 

Android Permission System 

Title: 

Behrouz Tork Ladani Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 
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he Android operating system manages a variety of hardware and software resources 

on smart phones, home appliances and smart watches. Android 11 is currently the 
latest official release by Google. Android employs a monitoring and management 

mechanism, namely the Android Permission System (APS), to control the users’ 
access to resources available on the platform. The APS acts a mediator between the 

user, and allows specific access to resources based on the user’s consent. A flaw in 

the design or implementation of the APS may allow unauthorized access to sensitive 
resources by malicious applications. Therefore, the security analysis of the APS is 

paramount in order to have confidence in the correctness and security of its 
operations. 

The APS is a complex artifact and many features are introduced with every release of 

Android. Two such features include Runtime Permissions in Android 6, and Non-
Binary Context-Dependent permissions in Android 10. The security of the APS is 

influenced by the changes and new features that are added to the system, and the 
analysis of the desired security properties require a comprehensive approach to 

modeling and verifying the APS. 

Abstract: 

The main purpose of this research is to provide a basic formal model for the security 
analysis of the APS. Since more complex permissions (such as one-time permissions) 

and dynamic permissions are introduced in the APS, we plan on modeling and 
verifying the security properties of the latest official APS. Our goals include: 

• Modeling and verifying the correctness and the security of the APS. 

• Introducing a basic formal model for the latest versions of the APS. 
• Discovering vulnerabilities and flaws in design or implementation of the APS in 

Android 11. 
• Disallowing malicious applications to benefit from design or implementation flaws 

in APS. 

• Employing the basic standard of Attribute-Based Access Control as the core model 
of the APS. 

Specific 
Aims: 

Android Security, Android Permission System, Access Control, Formal Specification, 
Automatic Verificatio 

:Keywords 
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 (14تا  10/ 20تا  16) از قرن یمرکز یایدر آس شمیابر یالملل نیافول شاهراه ب یامدهایپ :عنوان

 یمیابراه مهیفه دهیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یعالمه طباطبائ دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 شمیمشترک با ممالک همجوار/جاده ابر یو تمدن یفرهنگ ثی/موارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یمیابراه مهیفه دهی+ س :همکاران

 330000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

صفحه  100کتابچه حداقل  کیپژوهش در قالب  جهیعدد )نت 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 ید یقابل ارائه به دستگاهها یا

 یبه بلندا یخیدر تار وست،یپ یم ترانهیآغاز و به جهان مد نیچ یکه از سواحل شرق شمیابر یکهن شاهراه شبکه ا چکیده :

 استقرار در لیکالن راه به دل نیاز ا یرانیبوده است. سهم جهان ا ندگانیروندگان و آ یدائم یسال شاهد تکاپو 1700

 یای، راهها و اقتضائات دن کیپلماتیروابط د تیفیآن همواره قابل توجه بود و توجه به ک یانیحلقۀ واسط و گذرگاه م

 ییامر الجرم با فراز و فرودها نیرفت. گرچه ا یبشمار م ینسب تیو البته مز ریناگز یآن امر یحکومتها یتجارت برا

و  اتیح یانیکرد. قرون پا یم لیخود را بر حکومتها تحم شمیجاده ابر یت پرتکاپوهمواره توأم بود اما به هر حال ذا

 ریدر خود دارد. ام ی( موضوعات و مسائل قابل تأملرانیدر ا یموریم. ؛مقارن عهد ت15و  14)قرون یجهان ریمس نیرونق ا

 ،یمواصالت یرهایرا در راهها، مس یخود تحوالت قابل توجه ینظام یبه تجارت، با تکاپوها یعالقمند لیبه دل موریت

همچنان موجود بود  زیاو ن نانیدغدغه ها در دوران جانش نینمود، گرچه ا جادیا یبازرگان اتیو ح کیپلماتیمناسبات د

ا ر ریمس یقدرتها یتجار اتیشاهراه و ح نیداشت و شکوه ا یدیخبر از روزگار جد یالملل نیو ب یاما تحوالت منطقه ا

 کرد. یم دیمکرر تهد

 ینو تمد یفرهنگ ژۀیو تیو موقع گاهیاز جا خیتار یدر درازنا یرانیاز جهان ا یبه عنوان بخش یمرکز یای: آسیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 نیا ییعلل جدا یرسد در بررس یحفظ نموده بود. به نظر م رانیا یبا فالت مرکز زیخود را ن وندیبرخوردار بوده و پ

از دوره  انریمنطقه با ا نیا انیم یو مذهب یاسیبر اختالفات س دیآن تنها نبا یالملل نیب تیو افول موقع رانیمنطقه از ا

بخش از جهان  نیا یاسیاز عوامل س شیب یعوامل اقتصاد میاست که نشان ده نیبه بعد اشاره کرد. هدف ما ا هیصفو

 را از آن جدا نمود. یرانیا

 کیبه عنوان  یتزار هیظهور روس شم،یپس از افول جاده ابر یمرکز یایرانده شدن آس هیبه حاش طی: در شرایهدف فرع

به  یرانیبخش از جهان ا نیساختن ا مهیضم یرا برا نهیمنطقه زم نیا یانحصار اقتصاد یو تالش برا یقدرت استعمار

 .ادامه دارد( زیموضوع تا به امروز ن نیفراهم نمود)که البته ا ایقاره نوظهور اوراس

 هی،روسیتحوالت اقتصاد ،یمرکز یایآس شم،یجاده ابر کلمات کلیدی:

 

 

Consequences of the decline of the International Silk Road in Central Asia( 16-20 
AD/ 10-14 AH) 

Title: 

Seyed Fahime Ebrahimi Applicant: 

Allame Tabataba'i university Applicant's 
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The ancient Silk Road , which begins from the east coast of China and joins the 

Mediterranean world, has a history of 1700 years, constantly witnessing the constant 
presence of those who come and go. The great world of Iran were located in 

significant place because of its location in this rout. Although this was inevitably 
accompanied by ups and downs, it nevertheless imposed the hectic nature of the Silk 

Road on governments. The last centuries of life and prosperity of this world route 

(14th and 15th centuries AD; contemporaneous with the Timurid era in Iran) have 
issues and issues to be confirmed. Due to his interest in business, Tamerlane made 

remarkable deliveries in roads, transportation routes, suitable for diplomacy and 
business life. Although these concerns were present during the time of his 

successors, regional and international developments had been begun and it 

repeatedly threatened the powers and situation of the route. 

Abstract: 

Main goal: Central Asia, as a part of the Iranian world throughout history, has had a 

special cultural and civilizational position and design, and has maintained its 
connection with the Central Plateau of Iran. It seems that in examining the causes of 

this region separation from Iran and the decline of the international region, he only 

mentioned the political and religious differences between this region and Iran from 
the Safavid period onwards. Our goal is to show that the economic factors more than 

political ones isolated this part of the Iranian world. 

Specific 

Aims: 

Silk road, Central Asia, Economic factors, Russia :Keywords 
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 یبرا شمی/ابررای/کتناتیآلژ هیبر پا شونده لیدرجا تشک دروژلیدره نهیزپوشیر یسلول ها یبارگذار :عنوان

 بافت غضروف یمهندس

 یفراهان یواشقان میابراه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 هایماریدر درمان ب نیادیبن یسلولها نقش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یفراهان یواشقان می+ ابراه :همکاران

 زادهنیحس زرمیس +

 دیمحمدرضا نب +

 یفاطمه باقر +

 یریاسماء سادات وز +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

. بافت پوشاندینازک از بافت همبند است که سطح استخوان در مفاصل را م یاهیال نیالیغضروف ه ای یغضروف مفصل چکیده :

 عیما ایبافت مجاور و  یهارگیمو قیفقط از طر یاست و نفوذ مواد مغذ یو لنفاو یغضروف، بدون رگ و سامانه عصب

 یهادارد. روش ینییپا اریبس یمیخودترم ییتوانا ب،یدر صورت آس لیدل نیهماست. به ریپذامکان یحفره مفصل الینوویس

 یول درمانسل کردیراستا، رو نیناکارآمد هستند. در ا یماریب شرفتیاز پ یریآرتروز استخوان درجلوگ یبرا یکنون یدرمان

دف است. ه دهید بیآس یهابافت میموثر در ترم یهااز روش یکی یبازساخت یدر پزشک یادیبن یو استفاده از سلول ها

 هیشونده بر پا لیدرجا تشک دروژلیشده دره یبارگذار نهیزپوشیر یهاسلول ییکارآ یمطالعه بررس نیا

 یمیآنز ییایمیو ش یونی یکیزیف یوندهایمنظور، از پ نیا یبافت غضروف است. برا یمهندس یبرا شمی/ابررای/کتناتیآلژ

 یابیانه ارزسام یمیخودترم یژگیو و یکیاستفاده شده و استحکام مکان دهیتنبا شبکه درهم یقیتزر دروژلیه هیته یبرا

در  بافت غضروف یبازساز یها براسلول یستیبر عملکرد ز یمیو خود ترم یکیاستحکام مکان ریشود. سپس، تاث یم

ده با ش نشیشونده گز لیدر سامانه در جا تشک دارنهیزپوشیر یخواهد شد. سرانجام، سلول ها یبررس یبرون تن طیشرا

 یابیسامانه ارز یشده و عملکرد برون تن یبافت غضروف بارگذار یبازساز یبرا یادیبن یهاسلول ییکارآ شیهدف افزا

 شودیم

 نات،یآلژ یعیطب یمرهایبا استحکام باال با استفاده از پل شوندهلیدر جا تشک یدروژلیسامانه ه هیته یمناسب برا روش :اهداف اختصاصی

 بافت غضروف؛ یتوسعه داربست مهندس یآن برا یریو به کارگ رایو کت شمیابر

 به بافت غضروف و رشد؛ زیتما یبرا یادیبن یهاسلول یزپوشانیر یروش مناسب برا نییتع -2

 به بافت غضروف اطراف؛ یو چسبندگ یمیخودترم تیچقرمه با قابل ییایمیش-یکیزیف یدروژلیشبکه ه هیته -3

 یشونده برا لیدر جا تشک یهادروژلیشده در ه یبارگذار ی نهیپوش زیبا و بدون ر یهاعملکرد سلول سهیمقا -4

 بافت غضروف یبازساز

 بافت غضروف یمهندس نه،یزپوشیشونده، ر لیدرجا تشک ده،یتنشبکه درهم ،یقیتزر دروژلیه کلمات کلیدی:

 
 

Loading Cell Microcapsules into in Situ Forming hydrogel of Alginate/Tragacanth/Silk 
for Cartilage Tissue Engineering 

Title: 
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Ebrahim Vasheghani Farahani Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Articular cartilage or hyaline cartilage is a thin layer of connective tissue covering the 

surface of the bone in the joints. Cartilage lacks blood vessels, nerves, and 
lymphatics, and the transportation of nutrients occurs throughout the capillaries of 

adjacent tissue or the synovial fluid within the joint cavity. For this reason, in case of 

injury, it has a very low self-healing ability. Current treatment strategies for 
osteoarthritis are ineffective in preventing the progression of the disease. In this 

regard, cell therapy and stem cells application in regenerative medicine are the most 
promising strategies in repairing tissue defects. In this study, the performance of 

stem cell-laden microcapsules loaded into in situ forming scaffolds of 
alginate/tragacanth /silk hydrogel for cartilage tissue engineering will be 

investigated. For this purpose, physical and chemical bonds, including ionic 

interaction and enzymatic crosslinking, will be used to synthesis injectable 
interpenetrating network hydrogel, and the mechanical strength and self-healing 

properties will be evaluated. In the next step, the effect of mechanical strength and 
self-healing characteristics on the biological performance of encapsulated cells for 

cartilage regeneration will be investigated in vitro. At last, microencapsulated cells 

will be loaded into the optimized hydrogel to improve the efficacy of MSCs for 
cartilage regeneration, and in vitro performance of the system will be evaluated. 

Abstract: 

Achieving a suitable method for preparation of an in-situ forming hydrogel with high 

mechanical stability based on natural polymers of alginate, silk, and tragacanth 
2- Fabrication of MSCs-laden microcapsules for evaluating cell growth and cartilage 

differentiation 
3- Preparation of a tough hydrogel with self-healing and tissue-adhesive properties 

based on physical and chemical networks. 
4- Comparison of the biological performance of free and microencapsulated cells 

loaded in in situ forming hydrogels for cartilage tissue engineering. 

Specific 

Aims: 

Injectable hydrogel, Interpenetrated network, In situ forming, microcapsule, 
Cartilage tissue engineering 

:Keywords 
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 یالگوها صیبا هدف تشخ 1400تا  1285از  رانیا یسنگ نهیپار یهاپژوهش یاسناد و مطالعه آمار یگردآور :عنوان

 یالمللنیو ب یمطالعات داخل یشناسبیو آس یمطالعات

 زیجا مژگان :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

/فلسفه علم ــــــــــــــــــــــــــــــــخی)تحول و تداوم( + تار یرانیا تی/هوــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 یفرهنگ خی/تاریموضوع ینگار خی/تارخیتار

 یکاربرد :نوع طرح

 زی+ مژگان جا :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 (یفرهنگ راثیوزارت م یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و رانیسلسله تنها به سف نیحاکمان ا رایآغاز شد؛ ز نیدر چ نگیدولت م دیجد یاستهایبا س نینخست یچالشها چکیده :

خود با مشکالت و موانع  یتجار یها تیانجام فعال یدادند و بازرگانان برا یرا م نیاجازۀ ورود به چ یاسیس ندگانینما

شد  موجب یقدرت در قلمرو مغوالن شرق یثبات یو ب ایمغوالن در جونگار یریمواجه بودند. در گام بعد قدرت گ یاریبس

ان بود؛ ترک زیداد ناچ یکه در غرب رخ م یتحوالت در برابر حوادث نیروبرو شوند. البته ا یاریبس یتا تاجران با ناامن

 ادگاریراکه  زانسیب یم. فتح کردند و امپراتور1453را در سال  هیها قسطنطن یزده غرب رتیح دگانیدر برابر د یعثمان

ود قرار داشت با سقوط خ ایاتصال اروپا و آس ییو نقطۀ طال نیشهر که بر شاخ زر نیاسپردند.  خیدوران کهن بود به تار

 از ییایدر دیجد یو گشودن راهها کیدنیمواجه نمود. کشف دماغۀ ام یبار بتیرا با انسداد مص یعیطب یتجار یمجار

قابل  اریبس جیدر اروپا نتا داتیحجم تول شیو افزا یو البته در کنار انقالب صنعت یگرفتار نیبود بر ا یجنوب، چاره ا

 ینیدر شاهراه زم یآن کاهش سطح تعامالت تجار یامدهایپ نیتریعیاز طب یکیداشت که  یالملل نیدر سطح ب یتأمل

 .گشودیهند راه خود را به شرق دور م انوسیاق قیاز طر دیجد یآب ریبود. مس شمیابر

 یو ثبت اطالعات آنها جهت انجام مطالعات آمار رانیا یسنگنهیپار یهاو کامل محوطه قیفهرست دق جادی. ا1 :اهداف اختصاصی

 یعصر سنگ، محوطه باستان ،یشناس نیرید ،یسنگ نهیپار کلمات کلیدی:

 

 

A Comprehensive Statistical Review of Iran Paleolithic Research from 1906 to 2021, 
Aiming at Identifying the Research Trends and Patterns 

Title: 

Mozhgan Jayez Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

115 years after the first reports on the Iranian Plateau in the Pleistocene Period, 
Paleolithic research in Iran has been increasingly and constantly expanding. The 

history of Iranian Paleolithic archaeology has been the subject of a number of 
publications in recent years, but no precise statistics has ever been presented 

regarding the trends, sites and researchers, due to the difficulty of access to the 

extended resources, many of which have never published properly. This research is a 
statistic review of Paleolithic archaeology of Iran based on the review of all-range 

resources (from 1906 to 2021) mentioning more than 2000 sites attributed to 
Paleolithic based on surface material and more than 50 sites by excavations. It has 

been attempted to assess the Patterns of distribution, abundance, and change in 

Abstract: 
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Iranian Paleolithic research over time and whenever possible the causes and 

explanations have been discussed. Ideally, the extraction of these patterns is 
expected to contribute to understanding the processes and trends and to predicting 

and management of the future trajectories of studies in this field. 

Providing a comprehensive simple database on Paleolithic sites of Iran and their 
specifications. 

2. Collection and archiving all-range published and non-published references on Iran 
Paleolithic. 

3. Statistical evaluation of research patterns and trends regarding the distribution of 

sites, publications and researchers active in Iran Paleolithic archaeology 

Specific 
Aims: 

Paleolithic, Paleontology, Stone Age, Archaeological site :Keywords 
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 چرب دیو اس ZnO یبا استفاده از نانوساختارها زیفوق آبگر یاپنبه یساخت پارچه ها :عنوان

 یثان یرمضان دهیسع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/واحد رودهن یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یثان یرمضان دهی+ سع :همکاران

 فرنوش عطرافشان +

 یعل یعبداهلل مرتض +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

از  شتریتماس آب را ب هیهستند که زاو یسطوح زیآن اثر صورت گرفته است. سطوح فوق آبگر ییایمیش یها سمیمکان چکیده :

مورد توجه قرار  اریامروزه بس ی، راحت یمانند نرم یخواص عال لیبه دل یپنبه ا یدهند.پارچه ها یدرجه نشان م 150

نانو در منسوجات  یفناور رایسطح پارچه ها، آنها را آبدوست کرده است. اخ یرو لیدروکسیه یگرفته اند و وجود گروه ها

امر با پوشاندن نانوذرات  نیکنند. ا جادیا یزیبا خواص مطلوب آبگر یرا به وجود اورده اند که منسوجات یدیجد یهاروش

 نیاز مواد قابل استفاده در ا یکیدهد.  رییسطح را تغ یخواص ذات نکهیشود بدون ا یمنسوجات حاصل م یفلز رو دیاکس

خواهد شد که  یپروژه سع نیدارد. در ا یکروبیو ضد م یزیآبگر تیکه خاص باشدیم ZnO یخصوص نانوساختارها

کرد و سپس به  زیسطح پارچه ها بتوان آنها را آ بگر یبر رو یبه روش ساده غوطه ور ZnOابتدابا پوشش نانوذرات 

 شوندیچرب غوطه ور م دیشده در محلول اس هیته ینمونه ها زیفوق آبگر یپارچه ها جادیمنظور ا

 و ضد لک زیفوق آبگر یبه پارچه ها یابی دست :اهداف اختصاصی

 چرب دیاس - ZnO ینانوساختارها -زیفوق آبگر -پارچه  کلمات کلیدی:

 

 

synthesis of  superhydrophobic cotton fabrics by ZnO nanostructures and fatty acid Title: 

Saeideh Ramezanisani Applicant: 

Islamic Azad University of rudehen Applicant's 

Work: 

 
The excellent water repellent bath in lotus has attracted a lot of attention in the past 

decades and several studies for physical discovery and the chemical mechanisms of 
that effect have taken place. Superhydrophobic surfaces are surfaces that show a 

water contact angle of more than 150 degrees.Cotton fabrics have received a lot of 
attention today due to their excellent properties such as softness and comfort, and 

the presence of hydroxyl groups on the surface of fabrics has made them 

hydrophilic.Recently, nanotechnology in textiles has developed new methods to 
create textiles with desirable hydrophobic properties.This is achieved by coating 

metal oxide nanoparticles on textiles without altering the inherent properties of the 
surface.One of the materials that can be used in this regard is ZnO nanostructures 

that have hydrophobic and antimicrobial properties.In this project, we will first try to 

Abstract: 
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disperse the ZnO nanoparticles by simply dipping on the surface of the fabric and 

then immerse the prepared samples in a fatty acid solution to create super-
hydrophobic fabrics. 

synthesis of superhydrophobic cotton fabrics and anti stain Specific 

Aims: 

fabric- super-hydrophobic-ZnO nanoparticles-fatty acids :Keywords 
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 با بعد صفر یاچندجمله یهاحل دستگاه یمحاسبات یدگیچیپ مطالعه :عنوان

 یهاشم ریام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یهاشم ری+ ام :همکاران

 یسامان زادهیمحمدعل نیامیبن +

 انیپرن نیحس +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 کارگروه( دییمورد تا ایعدد ) Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ،یاچندجمله یهادآلیمعادالت و ا یهادستگاه مطالعه یبرا یمحاسبات یابزارها نیاز کارآمدتر یکیگربنر به عنوان  هیپا چکیده :

به خود اختصاص داده  یمحاسبات یجبر را در جبر و هندسه یاژهیو گاهیجا یفراوان در علوم کاربرد یکاربردها لیبه دل

 یدر مهندس ،یرمزنگار نهیدر زم یرمز یهاستمیس لیو تحل یبه بررس توانیگربنر م هیپا یکاربردها انیاست. از م

، رو نیاشاره کرد. از ا یاقتصاد یهانقاط تعادل در مدل کنترل و محاسبه یدر مهندس یکنترل یهاتمیس لی، تحلافزارنرم

رآمد کا ییهاتمیالگور یو اجرا یشده و پژوهشگران را به طراح یتلق یاساس یگربنر همواره به عنوان ابزار هیپا محاسبه

ون است که تاکن ییهاتمیالگور یباال یگدیچی، پگربنر هیپا مهم در محاسبه آن مشغول کرده است. اما مسأله محاسبه یبرا

 ییباال تیاز اهم زیگربنر ن هیپا محاسبه یهاتمیالگور یدگیچیو بهبود پ لیتحل ،لیدل نیاند. به همو اجرا شده یطراح

 گربنر است یهاهیپا یمحاسبات یدگیچیپروژه کاهش پ نیا یبرخوردار است و هدف اصل

 .رانیا یسنگنهیبانک اطالعات انتشارات مرتبط با پار جادیمنابع و ا ی. گردآور2 :اهداف اختصاصی

 تمیگربنر و الگور هیپا یمحاسبات یدگیچیگربنر،دنباله منظم، پ هیپا ،یاحلقه چندجمله کلمات کلیدی:

 
 

Studying the Complexity of Solving Zero-dimensional Polynomial Systems Title: 

Amir Hashemi Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

 

Gröbner basis as one of the most efficient computational tools for studying systems 
of equations and polynomial ideals, due to its many applications in the applied 

sciences, has a special place in algebra and computational algebra. Among the basic 

applications of Gröbner basis, we can mention the analysis of cryptographic systems 
in the field of cryptography, in software engineering, the analysis of control systems 

in control engineering, and the calculation of equilibrium points in economic models. 
Hence, Gröbner basis calculation has always been considered as a basic tool and has 

engaged researchers in designing and implementing efficient algorithms for its 

calculation. However, the important issue in calculating Gröbner bases is the high 
complexity of the algorithms that have been designed and implemented so far. For 

this reason, analyzing and improving the complexity of Gröbner basis algorithms is 
also of great importance, and the main goal of this project is to reduce the 

computational complexity of Gröbner bases construction. 

Abstract: 
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Study of generic position in Lazard's algorithm to solve polynomial systems, 

2) Find a criterion for detecting non-homogeneous regular sequences, 
3) Find degree upper bound for a regular sequence inside an ideal that remains 

regular after the homogenization process, 
4) Study the embedding of a non-homogeneous regular sequence inside an ideal, 

5) Generalization of the FGLM algorithm for one-dimensional ideals. 

Specific 

Aims: 

Polynomial ring, Gröbner basis, regular sequence, Gröbner basis computational 
complexity and FGLM algorithm 

:Keywords 
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 یبا استفاده از رصدها یو اخترلرزه شناس دهیچیپ یشبکه ها افتیستارگان تپنده با ره یها یژگیو :عنوان

 ینیو زم ییفضا یتلسکوپ ها

 یاعلیض الهام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 زنجان/زنجان یسراسر دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یاعلی+ الهام ض :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یهاشبکه افتیها، با استفاده از رهو به طور خاص تپنده ریستارگان متغ ینور راتییتغ یمطالعه حاضر به بررس در چکیده :

 یذات یهاتپش یبوده که دارا رهایگروه متغ ریپرداخت. ستارگان تپنده ز میخواه ،یدر کنار اخترلرزه شناس دهیچیپ

 ستیدر حال نی. اافتدیدرون ستاره اتفاق م یکیزیف یندهایفرآ لیبه دل ینور یدر منحن راتییکه تغ یمعن نیهستند، به ا

 یشناس. اخترلرزهکندیم ریینورشان تغ افتند،یکه خارج از ستاره اتفاق م ییندهایفرآ لیبه دل ،یذات ریغ ریکه ستارگان متغ

 لیتحل ،ییشناسا قیتا به کاوش در درون ستارگان از طر دهدیم بوده که به ما اجازه کیزیابزار مهم در اخترف کیخود 

از  که ظهور آن "دهیچیپ یهاشبکه افتیره"کار با استفاده از  نی. در امیبپرداز یاستاره یهاتپش یمدلساز نیو همچن

هر ستاره  یبرا یداریرسم گراف پد قیها، از طرانواع تپنده ینور یمنحن نیدتریجد لیبوده است، به تحل 21قرن  یابتدا

مشخصات استخراج  نیاثنا با استفاده از ا نیپرداخت. در ا میخواه یداریو استخراج مشخصات مربوط به هر گراف پد

از سواالت حل  یبعض حیدر جهت توض دگاهید نینمود که از ا میخواه یو سع میپردازیها متپنده یشده به دسته بند

ا و گونه از تپنده ه یبعض یدرخشندگ-شدن رابطه دوره تناوب یاستارگان )به عنوان مثال چند رگه نیا رامونینشده پ

 می... ( استفاده کن رهیغ

 رسم شده یشبکه از گرافها یستارگان تپنده و استخراج پارامترها ینور یمنحن ینقشه شبکه برا رسم :اهداف اختصاصی

 یشبکه ا یرسم شده و پارامترها یشبکه ها لیو تحل سهیمقا*

ستارگان تپنده با استفاده از  یاخترلرزه شناخت یو قضاوت در مورد تفاوتها یاخترلرزه شناخت یاستفاده از پارامترها*

 شبکه کردیرو

 ینور منحنی – تپنده ستاره – رمتغی ستاره – یدارپدی گراف –شبکه  کلمات کلیدی:

 

 

Characteristics of pulsating stars by the complex networks approach and 

asterosiesmology, using observations of space and ground-based telescopes 

Title: 

Elham Ziaali Applicant: 

Shahid Bahonar university of Kerman Applicant's 
Work: 

In the current study, we will analyze the light variations of variable stars and 

individually pulsating stars, by a new tool which is named “network science”, as 
practical as the traditional tools such as asteroseismology. Pulsating stars as a 

subclass of variable stars have intrinsic variations which means the variations are 
due to some physical process into the star. The extrinsic variable stars experience 

Abstract: 
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light variations because of some process out of the star. Asteroseismology by itself, 

is an important tool in astrophysics that allows us to probe the interior structure of 
stars by identifying, analyzing and modelling stellar pulsations. In this work by using 

the “network science” which was emerged in beginning of 21th century, we will 
analyze the most recent light-curves of pulsating stars through the visibility graphs 

and then extracting physical features from graphs. Furthermore, we will try to apply 

this approach to explain some unresolved question about these stars (such as having 
ridges in period-luminosity relation of some pulsating classes). 

plotting the visibility graphs for pulsating stars by using the newest light curves and 

extracting the network characteristic of each graph 

Specific 

Aims: 

network – visibility graph – variable star – pulsating star – light curve :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4002493 

 خودران یهایتاکس رشیپذ یتوسعه مدل رفتار :عنوان

 یممدوح ررضایام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 راه ها یمنیحمل و نقل و ا ک،یتراف تیریدر مد دیجد یروش ها کاربرد :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یممدوح ررضای+ ام :همکاران

 یعباس نیمحمدحس +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 ستمیدر عملکرد س یانقالب جادیا لیخودران پتانس لیاتومب یو ظهور فناور یاشتراک یهاسیانتشار رو به رشد سرو چکیده :

 لیوسا نیخواهند بود. با گسترش ا رگذاریبشر تأث یاز زندگ یمختلف یهاخودران بر جنبه یهالیونقل را دارد. اتومبحمل

راد قل افسفر مست ک،یتراف انیجر ییشبکه و کارا تی(، ظرفیانسان یاز کاهش خطا ی)ناش یو فوت یتعداد تصادفات جرح

 و یطیمحستیز یهاندهیانتشار آال ن،یزم یکاربر ،یشخص یخودرو تیمالک یالگو نامه،یمسن، معلول و فاقد گواه

و  یخودران اعم از خصوص یهالیاتومب ادیز یایخواهد شد. با وجود مزا رییدستخوش تغ یلیفس یهامصرف سوخت

و  یمسائل قانون ،یمنیا ت،یکنندگان بالقوه مانند امنمختلف مصرف یهاینگران لیبه دل ندهیها در آآن رشیپذ ،یاشتراک

مستلزم شناخت عوامل مؤثر در  یاستیو س یو کارآمد هرگونه فناور زیآمتیموفق ینامشخص است. اجرا یخصوص میحر

ر عوامل مؤث ییمنظور شناسابه یتوسعه مدل رفتار ،یافراد نسبت به آن است. هدف از پژوهش جار دگاهیآن و د رشیپذ

استفاده  و رشیپذ کپارچهی هیهمچون نظر یفناور رشیپذ یهاهیبا استفاده از نظر یخودران اشتراک لیدر استفاده از اتومب

به  لیو تما تیمقبول زانیم انگریب یفناور نیدر مورد ا یافکار عموم یشده و اعتماد است. بررسدرک سکی، ر2یاز فناور

 شودیها مسازمان ریخودرو و سا دکنندگانیتول یبرا یدرک جادیتوسط مردم است و موجب ا ییهاستمیس نیچن دیخر

 را توسعه هارساختیدر ز یگذارهیو هرگونه سرما اتیو مال مهیب یهااستیس نیخودران و همچن هینقل لیوسا دیکه با

 ان،یو مجر گذاراناستیو کمک به س رشیپذنرخ اتخاذ، ارتقا  ینیبشیکننده جهت پو اتخاذ مصرف رشیپذ نیدهند؛ بنابرا

عوامل  یپژوهش به بررس نیجوامع است که در ا رشیمنوط بر پذ یفناور نیاثرات بالقوه ا یتمام ،یاست. به عبارت یاتیح

 پرداخته شده است یخودران اشتراک یهالیو قصد استفاده اتومب رشیپذ یافراد در راستا یشناختتیو جمع ینگرش

سال کشف و کاوش، پژوهشگران کاشف و  ،ییایبر اساس مناطق جغراف یسنگنهیپار یهامحوطه عی. استخراج آمار توز3 :اختصاصیاهداف 

 هانوع محوطه

، 2 یو استفاده از فناور رشیپذ کپارچهی هیشده، نظردرک سکیر هینظر ،یفناور رشیپذ ،یخودران اشتراک یهالیاتومب کلمات کلیدی:

 .یمعادالت ساختار یسازمدل

 
 

A behavioral model of autonomous taxi acceptability Title: 

Amir Reza Mamdoohi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

The growing diffusion of shared services and the advent of automotive technology 

have the potential to revolutionize transportation system performance. Self-driving 

cars will affect various aspects of human life. With the development of these 
vehicles, the number of injuries and fatalities (due to human error reduction), 

Abstract: 
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network capacity and traffic flow efficiency, independent travel of the elderly, 

disabled and unlicensed individuals, personal car ownership pattern, land use, 
environmental pollutants and fossil fuel consumption will change. Despite the many 

benefits of self-driving cars, both private and shared ones, their future acceptance is 
uncertain due to various potential consumer concerns such as security, safety, legal 

issues and privacy. Successful and efficient implementation of any technology and 

policy requires determining the factors influencing its acceptance and people's 
attitudes. This research aims to develop a behavioral model to identify the factors 

affecting the use of shared autonomous vehicles (SAVs) using technology acceptance 
theories such as UTAUT2, perceived risk and trust. Public opinion surveys on the 

technology show the popularity and willingness of people to buy such systems, 

creating an understanding for automakers and other organizations that need to 
develop self-driving vehicles, as well as insurance and tax policies and any 

investment in infrastructure. Therefore, consumer acceptance is critical to predict 
adoption rates, promote acceptance, and assist policymakers and implementers. In 

other words, all the potential effects of this technology depend on the acceptance of 
communities. In this study, the attitudinal and demographic factors of individuals 

have been used to investigate the acceptance and intend to use of SAVs. 

Development of a behavioral model to investigate the acceptance of shared 
autonomous vehicles using attitudinal factors 

2. Investigating the Significance, Relative Impact and Direction of Relationships 

Between the Structures of Attitude Theories and Acceptance of shared autonomous 
vehicles 

3. Investigating the direct and indirect effects of attitudinal theory constructs on the 
acceptance of shared autonomous vehicles 

4. Investigation of the significance and existence/non-existence of heterogeneity in 

the acceptance of shared autonomous vehicles through the moderating effect of 
socio-economic and demographic characteristics on the acceptance of shared 

autonomous vehicles 

Specific 
Aims: 

hared Autonomous Vehicle, Technology Acceptance, Perceived Risk Theory, Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology 2, Structural Equation Modelling 

:Keywords 
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 بدن هیناح میسیب یهابا قرار دادن گره رله در شبکه یآگاه از انرژ یابیریطرح مس :عنوان

 پناه تیرعا یمحمد عل :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 پناه تیرعا ی+ محمد عل :همکاران

 انهیعاطفه عبداله اب +

 245000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

خارج از  ایاز راه دور، در داخل  ماریب شیو پا یجهت ارائه خدمات پزشک یدیجد یبدن، فناور هیناح میسیب یهاشبکه چکیده :

 یرادرمان ب یها نهیبا کاهش هز ماریب تیبهبود وضع یبررس یابزار قدرتمند برا کیبه  یفناور نیاست. ا مارستانیب

 نیبهداشت بدل شده است. در ا یهاسازمان یکادر درمان برا یروین نیتام یها نهیکاهش هز گرید یو از سو مارانیب

ها از ادهد نانیقابل اطم یابیریوابسته به مس مارستانیب طیخارج از مح یبهداشت یهامراقبت تیفیک نیتضم ن،یح

منظور در  نیا ی. براباشدیطول عمر شبکه م شیشبکه به منظور افزا یبه گره چاهک و کاهش انرژ یستیز یحسگرها

مکان مناسب جهت نصب  افتنیحال،  نی. با اکنندیاستفاده م یرله جهت کاهش مصرف انرژ یهاها از گرهنوع شبکه نیا

از دست دادن  ای ریکه از تاخ یها، به نحوتوسط رله نانیقابل اطم یرهایمس قیرله و ارسال اطالعات از طر یهاگره

 میسیب یها در شبکه هامتناطر با استفاده از رله یهاکند، از چالش یریو بروز ازدحام در شبکه جلوگ یکیولوژیاطالعات ب

-با استفاده از ارتباطات چند یآگاه از انرژ یابیریرله و مس یهادستگاه یابیطرح، مساله مکان نیر اد نیاست. بنابرا یبدن

ها از امن توسط رله یرهایرله به منظور انتقال اطالعات از مس یهاتوابع تراکم به گره صیرله( و تخص هیهاپ )برپا

 یمصرف یانرژ یسازکه با هدف حداقل نانیاطم تیاز قابل یبه چاهک و برآوردن حدآستانه مشخص یستیز یحسگرها

واقع خواهد شد.  یها( مورد بررستعداد رله یسازها )به طور معادل، حداقلنصب رله نهیهز یسازتوسط شبکه و حداقل

 یاضیر قیدق تمیحل آن الگور یگردد و برا انیمناسب ب یاضیشده توسط مدل ر انیخواهد شد مساله ب یسع جانیدر ا

 خواهد شد سهیمقا ات،یموجود و ارائه شده در ادب یهابا روش یشنهادیپ یاضیعملکرد مدل ر ن،یشود. همچن یطراح

 در داخل بدن انسان ایبدن  یحسگرها رو یریگو مکان قرار یمشخص کردن توپولوژ :اهداف اختصاصی

 هادر نصب تعداد رله تیحسگرها و اعمال محدود نیرله در ب یهاگره یابیمکان . 2

 ها(داده یحسگر به چاهک )محل جمع آور یهاها از گرهداده یابیریمس .3

 بدن میسیطول عمر شبکه حسگر ب شیافزا .4

 یورود یهارله براساس داده یهاکنترل تراکم در گره .5

 ها به چاهکمحاسبه احتمال انتقال موفق داده .6

 شده انیمساله ب یمناسب برا یاضیمدل ر کی هیارا .7

 شده هیارا یاضیحل مدل ر یمناسب برا تمیالگور هیارا .8

 هیناح میسیب یهاشبکه، شبکه یمساله طراح ،یساز نهیبه خته،یآم-حیصح یخط یزیربرنامه د،یمق یاضیر یزیربرنامه کلمات کلیدی:

 گره رله نان،یاطم تیقابل ،یابیریبدن، مس
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An Energy-Aware Routing Scheme with Node Relay Placement in Wireless Body Area 

Network. 

Title: 

Mohammad Ali Raayatpanah Applicant: 

Kharazmi university Applicant's 
Work: 

Wireless body area network (WBAN) is a new technology that provides medical 
services and remote patient monitoring, inside or outside of the hospital. This 

technology has become a powerful tool to assess the improvement of patient illness. 

It would reduce the treatment cost for the patient and reducing the cost of providing 
medical staff for health organizations. However, ensuring the quality of patient 

health care, outside of the hospital, depends on reliable data transmission from the 
biosensors to sink and decreasing network energy consumption in order to increase 

WBAN lifetime. To do this, relays are used in order to decrease network energy 

consumption. However, finding a suitable place to install relays and transferring data 
through reliable path using relays, in a way that prevent delay and biomedical data 

losses and also prevent congestion occurrence in such networks are the number of 
challenges corresponding to WBAN that include relays. Therefore, in this research, 

relay locating problem and energy-aware data routing problem using multi-hop 
communication (relay-based) will be addressed, while each relay would be assigned 

to reliability function in order to have reliable data transmission from biosensors to 

sink, such that satisfy some threshold probability parameter with the purpose of 
minimizing network energy consumption and relay install cost (equivalently, 

minimizing the number of relays) as well. Here, it will be tried to express the 
mentioned problem as a suitable mathematical model and design an accurate 

mathematical algorithm to solve it. In addition, the performance of the proposed 

mathematical model would be compared with the existing methods in literature. 

Abstract: 

Specify the topology and location of the sensors on the body or inside the human 

body. 

2. Relay nodes locating among biosensors and restrict the number of installed relays. 
3. Routing data from biosensor nodes to sink (the place of data collector) 

4. Increase the body wireless sensor network lifetime. 
5. Congestion control in relay nodes based on input data. 

6. Calculate the probability of successful data transfer to the sink. 
7. Provide a suitable mathematical model for the problem. 

8. Provide a suitable algorithm to solve the proposed mathematical model 

Specific 

Aims: 

Constrained mathematical programming, Mixed integer linear programming, 
Optimization, Network design problem, Wireless body area network, Reliability, 

Relay node 

:Keywords 
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به منظور استحصال  یذوزنقه ا یانعکاس یهاکننده تیتقو یشگاهیعملکرد و ساخت نمونه آزما یبررس :عنوان

 از امواج منظم ریدپذیتجد یها یانرژ

 مسعود محموداف دیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یو علوم جو یشناس انوسیاق یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیو نو + افزا ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 مسعود محموداف دی+ س :همکاران

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 کیو ساخت نمونه در طرح،  یکاربرد تیعدد )با توجه به ماه 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 ثبت اختراع انشااهلل جزو تعهدات طرح خواهد بود.(

مواجه  "یصرفه اقتصاد"مهم  اریبس تیبا محدود ییایدر ریپذ دیتجد یها یمبدل انرژ یسامانه ها یاستفاده و اجرا چکیده :

 شیبه منظور افزا یانرژ یراندمان مبدل ها شیمعطوف افزا نهیزم نیدر ا یتوسعه ا یاز طرح ها یاریهستند. لذا بس

ورت امواج به ص یمتمرکز کننده انرژ یسامانه  کیاست که  نیبر ا یسع یطرح پژوهش نیبوده اند. در ا یصرفه اقتصاد

امواج در  یمورد نظر انرژ ی. در سامانه ردیو مطالعه قرار گ یو راندمان آن مورد بررس یساخته و بازده یشگاهیآزما

. البته با ابدی یم شیافزا یمکان یمحدوده  کیامواج در  یانرژ ینسبتا کوچک متمرکز شده و عمال چگال یمحدوده 

انه مورد راندمان سام نیبه باالتر یدر دسترس یهندس طیشرا نیتر نهیبه ،یانرژ یچگال یاثر عوامل مختلف بر رو یبررس

 نیباال و قابل قبول ا یفناورانه در صورت اثبات بازده-یطرح پژوهش نیبا انجام ا نیقرار خواهد گرفت. بنابر ا یبررس

 یه در طرح هاک ییشود. اما از آنجا یموج برداشته م ریدپذیتجد یمؤثر در استحصال انرژ یگام ق،یمورد تحق یسامانه 

طرح  یلذا محل اجرا رد،یمورد توجه قرار گ دیطرح با یاز محل اجرا یمنافع مل زیاز هر چ شیب دیمشابه، با یپژوهش

 مورد پژوهش، سواحل مکران در جنوب شرق در نظر گرفته شده است یشگاهیآزما ینمونه  تیدر صورت موفق لوتیپا

 امواج منظم یبرا یتیعملکرد تقو نیبهتر افتنیامواج و  یذوزنقه ا یانعکاس یسامانه ها یتیعملکرد تقو یبررس :اهداف اختصاصی

 یتیمورد نظر در عملکرد تقو یسامانه  یعوامل هندس ییشناسا -

 یشنهادیپ یسامانه  یتیدر عملکرد تقو یکینامیدرودیعوامل موثر ه ییشناسا -

 یانوسیامواج اق یذوزنقه ا یانعکاس یسامانه  هیساخت مدل اول -

 یانرژ یکننده ذوزنقه ا تیتقو ر،یدپذیتجد یانرژ ،یشگاهیآزمل یموج، مطالعه  انعکاس کلمات کلیدی:

 

 

Performance investigation and fabrication of an experimental prototype of the 

reflective trapezoidal amplifier to harness of renewable energy of regular waves 

Title: 

Seyed Masoud Mahmoudof Applicant: 

Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science Applicant's 
Work: 

The implementation and installation of renewable energy convertor systems are 

dealing with restrictions of “economic efficiency”. Therefore, so many developing 
studies have been dedicated to increasing the mechanical efficiency of these systems 

to gain more economic efficiency. The objective of the present study is to fabricate 
an experimental wave energy focusing system and investigate its efficiency. In this 

Abstract: 
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system the wave energy is concentrated in a limited focal zone and the energy 

density is increased. The best geometry condition and the influence of several 
hydrodynamic factors will be assessed to attain the highest efficiency of the studied 

system. This study can play an effective role to harness the renewable energy of 
oceanic waves. In all of national research project, the national interests must be paid 

attention more than anything. So, in this study the Makran coasts, in the southern- 

east of the country, is a candidate as the potential location to install of the pilot full-
scale system. 

Investigation of amplifying performance of the wave reflective systems and finding 

the best amplifying performance for regular waves 
• Exploration of geometrical factors influencing the amplifying performance of the 

studied system 
• Exploration of hydrodynamic factors influencing the amplifying performance of the 

proposed system 
• Fabrication of the experimental model of the trapezoidal reflective system of 

oceanic waves 

Specific 

Aims: 

Wave reflection; experimental study; renewable energy; trapezoidal energy amplifier :Keywords 
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 بازده شیکم به منظور افزا یلیهد خ نیتورب یو تجرب یعدد لیتحل :عنوان

 یاسیر رضایعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یشبکه ها یو هوشمند ساز یداریپا شیپراکنده، کاهش ، کاهش تلفات، افزا دیو نو + تول ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 برق عیانتقال و توز

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یاسیر رضای+ عل :همکاران

 یبروجن ینیبحر ریام +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
استحصال  تیکه قابل شوندیم یبندکوچک طبقه تیبا ظرف یآب یهانی( به عنوان توربVLHکم ) یلیهد خ یهانیتورب چکیده :

موجود در نقاط مختلف  یارودخانه یهالیمتر دارند. با توجه به پتانس 4.5با هد کمتر از  یمکان یهاتیرا در موقع یانرژ

ست. کم در حال رشد و توسعه ا یلیهد خ یهانیتورب ینوپا یتکنولوژ ست،یز طیبا مح هانیتورب نیا یسازگار زیو ن ایدن

ابحال از که ت ییبا در نظر گرفتن پارامترها یشگاهیو آزما یکم به صورت عدد یلیهد خ نیتورب کیعملکرد  یلذا بررس

هد  نیهندسه رانر تورب یرو در درجه اول مطالعه عدد شی. هدف پژوهش پباشدیم یاند ضروردور مانده نیمحقق دید

تا از راس نیحساس با تمرکز بر عملکرد بهتر خواهد بود. در ا یکیدرولیه یبردن به پارامترها یکم به منظور پ یلیخ

 یپارامترها افتنیو  یطراح یپارامترها تی( به منظور مشخص کردن درجه اهمScreening) یگرغربال یهاروش

از  زی( نsurrogate modelling) یاضیر نیگزیمدل جا لیتشک یاستفاده خواهد شد. برا ،یسازنهیدست اول در به

 یرهاپارامت نهیبه ریمقاد یسازنهیبه یهاتمینمونه استفاده و با استفاده از الگور یفضا یدر طراح شیآزما یروش طراح

دو  یاز مدل ساز ،یشگاهیآزما طیبا شرا کینزد یطیدر شرا نیعملکرد تورب یسازهیشب ی. براشودیاستخراج م یطراح

ج از و خار یشده در نقطه طراح یساز نهیبه نیعملکرد تورب ی. به منظور مطالعه تجربشودیسطح آزاد استفاده م یفاز

وباز ساخته و در کانال ر نیمدل تست تورب ن،یدر فاصله پله باالدست و تورب ژهیبه و انیجر یمطالعه الگو نیآن و همچن

 تست خواهد شد کیمکان یدانشکده مهندس یجنبشو آب ییایدر یهایانرژ شگاهیآزما

 برق پراکنده دیتول یکشور برا ازیکم با توجه به ن یلیبا هد خ یآب نیتورب یطراح یساز یبوم :اهداف اختصاصی

 ساخت مدل تست -2

 یشگاهیتست آزما -3

 ستیز طیدوستار مح ،یمحاسبات االتیس کینامی، ساخت مدل، تست مدل، دVLH نیتورب کلمات کلیدی:

 
 

Numerical and Experimental Analysis of a Very Low Head (VLH) Turbine in Order to 

Increase the Yield 

Title: 

Alireza Riasi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Very low head turbines (VLHs) are classified as small capacity water turbines that 

are capable of extracting energy in locations with a head fewer than 4.5 meters. Due 
to the potential of rivers in different parts of the world and the compatibility of these 

turbines with the environment, the new technology of very head turbines is growing 

Abstract: 
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and developing. The primary objective of the present study is to numerically analyze 

the geometry of a very low turbine head in order to determine the most critical 
hydraulic parameters that can improve the performance. By utilizing screening 

methods, in this case, we will be able to determine the importance of design 
parameters and obtain first-hand parameters for optimization. Surrogate modeling is 

formed using the design of experiment method for the sample space, and the optimal 

values of the design parameters are obtained using optimization algorithms. 
Simulations of turbine performance are performed with free-surface models in 

conditions close to those in the laboratory. Experimental evaluation of the 
performance of the optimized turbine at the design point and beyond it, in addition 

to studying flow patterns, was accomplished through the testing of a turbine model 

built in the open channel at the laboratory. 

he Localization of Very Low Head Turbine Design 

- Performance Improvement 
- Model Testing 

Specific 

Aims: 

VLH, Experimental Study, CFD, Optimization, Free Surface :Keywords 
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 لیو تحل یبعدسه نتیبا استفاده از روش پر یستیز شهیش یحاو یتیکامپوز یساخت داربست استخوان :عنوان

 آن یکیخواص مکان یاسیچندمق

 یمانیا ثاقیم دیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 بافت ی/مهندسیپزشک ی+ مهندس الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یمانیا ثاقیم دی+ س :همکاران

 یبیلعبت ط +

 انیذوالفقار یعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

عدد )حداقل تعداد مقاالت  Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (Q1در سطح 

ورد م دهید بیآس یاستخوان یبافت ها یو بازساز میترم یهستند که برا یمتخلخل یسازه ها یاستخوان یداربست ها چکیده :

 یکیخواص مکان یدارا دیمطلوب، با یستینقش خود عالوه بر خواص ز یفایا یها براسازه نی. ارندیگ یاستفاده قرار م

 یهاساخت داربست یکه امروزه برا ییهااز روش یکیاز حفرات باشند.  یاوستهیشبکه به هم پ نیمناسب و همچن

با طرح دلخواه  ییهاروش امکان ساخت داربست نیاست. ا یبعدسه نتیروش پر رد،یگیمورد استفاده قرار م یاستخوان

سه  یتیکامپوز یاستخوان یهاساخت داربست یبرا FDM یبعدسه نتیپژوهش از روش پر نی. در اآوردیرا فراهم م

ساخته شده در ادامه و به منظور  یهااستفاده خواهد شد. داربست نایآلوم- یستیز شهیش-کاپروالکتون یپل یجزئ

 نیتریاز اصل یکی یقرار خواهند گرفت. از طرف یابیآنها تحت مشخصه یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیخواص مکان ییشناسا

ست دارب کیآن است.  یکیخواص مکان ردیقرار گ یابیبطور مناسب مورد ارز دیکه با یداربست استخوان کی یهایژگیو

شود.  یان واقعاستخو نیگزیبرخوردار باشد تا بتواند بطور موقت جا یمناسب یو سفت یکیاز استحکام مکان دیبا یاستخوان

 یدر سال ها یادیز یاست. پژوهش ها یضرور یامر یاستخوان یداربست ها یکیخواص مکان نیتخم لیدل نیبه هم

وده و ب یو عدد یشگاهیانجام گرفته است که اکثر آنها آزما یاستخوان یداربست ها یکیخواص مکان یبررس یبرا ریاخ

هت مناسب ج یپژوهش مدل نیسازه ها پرداخته شده است. در ا نیا یکیرفتار مکان یابیبه ارز یکمتر بصورت محاسبات

خواهد  یاسیاز نوع چند مق قیتحق نیبکار رفته در ا لینوع سازه ها ارائه خواهد شد. تحل نیمؤثر ا کیخواص االست لیتحل

 کرویم اسیداربست ها در مق یمحاسبه ثوابت تانسور سفت یتاناکا برا -یمور یکیکرومکانیبود که در آن از روش م

ر مؤث کیخواص االست نیتخم یمحدود برا یروش اجزا نیو همچن یکیکرومکانیم ی( و از روش هایسه جزئ تی)کامپوز

از  زیبدست آمده ن یلیتحل جینتا یاعتبارسنج یماکرو )کل سازه متخلخل( استفاده خواهد شد. برا اسیداربست ها در مق

 استفاده خواهد شد یرزونانس یفراصوت یسنج فیبدست آمده از تست ط یشگاهیآزما جینتا

 SiO2-CaO-P2O5 هی( بر پاBG) یستیز شهیسنتز ش :اهداف اختصاصی

 نتیپر یمختلف برا یهابا نسبت PCL/BG/Al2O3 یتیکامپوز افیساخت ال -2

بافت استخوان با  یکاربرد در مهندس یمناسب برا یسه جزئ یتیمتخلخل کامپوز یاستخوان یهاساخت داربست -3

 FDM استفاده از روش

 ساخته شده یاستخوان یهاداربست یابیمشخصه -4

 ساخته شده یهاداربست یتنبرون یابیو ارز یفعال ستیز یابیارز -5
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 ساخته شده یهاعملکرد داربست یبررس -6

 ینجاستخوان اسف میترم یجهت استفاده برا یستیو ز یکیداربست از نظر خواص مکان نیتربه مناسب یابیدست -7

 دهید بیآس

 ساخته شده یتیکامپوز یاستخوان یهاداربست انگیجهت بدست آوردن مقدار مدول  یاسیچندمق یارائه مدل -8

 یاسیبدست آمده از روش چندمق انگیمدول  یشگاهیآزما یاعتبارسنج -9

 یروش ها ،یاسیچندمق ی، روش مدل ساز یشگاهیروش آزما ،یستیز شهیش ،یتیکامپوز یاستخوان داربست کلمات کلیدی:

 یکیمحدود، خواص مکان یروش اجزا ،یکیکرومکانیم

 

 

3D printing of bioglass containing composite bone scaffold and multiscale analysis of 

its mechanical properties 

Title: 

Seyyed Misagh Imani Applicant: 

Babol Noshirvani University of Technology Applicant's 
Work: 

Bone scaffolds are porous structures which are used to repair, regenerate, and 

restore the functions of damaged bone tissue. These structures should have 
appropriate biological properties as well as suitable mechanical properties and 

interconnected network of pores to play their role. 3D printing is recently used to 
fabricate bone scaffolds. Using this approach, it is possible to produce the scaffolds 

with desired design. In this research study, FDM 3D-printing method will be used to 

fabricate PCL/Bioglass/Al2O3 composite bone scaffolds. Fabricated samples will 
then be characterized in order to evaluate their mechanical, chemical and biological 

properties. On the other hand, one of the most important features of a bone scaffold 
that should be investigated is its mechanical properties. A bone scaffold should 

possess suitable mechanical strength and stiffness to be able to temporarily replace 
the actual bone. Thus, estimation of the mechanical properties of the bone scaffolds 

is essential. Analytical studies on the evaluation of the mechanical properties of the 

scaffolds are rarely found in the literature and the current knowledge is mostly 
numerical or experimental. In this research study, an analytical model will be 

proposed to estimate the effective elastic properties of these structures. Multi-scale 
modeling method will be used in this study. In this approach, the Mori-Tanaka 

scheme will be used to calculate the components of the stiffness tensor of the 

scaffolds at microscale (i.e. the PCL/Bioglass/Al2O3 composite) and the 
micromechanical approach as well as this finite element method will be used to 

estimate the effective elastic properties of the scaffolds at macroscale (i.e. the whole 
porous structure). Results obtained from the resonant ultrasound spectroscopy 

experimental test will be used to validate the analytical findings. 

Abstract: 

Fabrication of the bioglass based on SiO2-CaO-P2O5 
2- Fabrication of the PCL/Bioglass/Al2O3 composite fibers suitable for printing 

3- Fabrication of the porous composite scaffolds suitable for bone tissue engineering 
applications by FDM method 

4- Characterization of the fabricated scaffolds. 

5- Bioactivity study and In-vitro investigation of the biological properties of 
fabricated samples. 

6- Investigation of the properties of the samples. 
7- Specifying the most suitable scaffold in order to replace a damaged cancellous 

bone tissue 

8- Developing a multiscale model to analytically estimate the Young's modulus of the 
scaffolds 

Specific 
Aims: 

Composite bone scaffold; Bioglass; Experimental method; Multi-scale modeling 
method; Micromechanical approaches; Finite element method; Mechanical properties 

:Keywords 
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 و کاربرد یوریمربوطه، ت لیغالب و مسا نهیمساله مجموعه کم یبرا افتهی عیتوز یها تمیالگور :عنوان

 پور یعل شراره :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یادیبن یدانش ها پژوهشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 پور ی+ شراره عل :همکاران

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 لیاست. مسا افتهی عیغالب در مدل توز نهیمجموعه کم یمساله  یکارا برا یها تمیالگور ی هیپروژه هدف ارا نیدر ا چکیده :

 لیسااز م یکیشده است.  هیارا یمختلف یها و راه حل ها تمیشده است و الگور یبررس افتهی عیتوز یدر مدل ها یمختلف

 جالب و چالش یمساله  زین افتهی عیتوز ریغالب است که در حالت غ نهیمجموعه کم یگراف مساله  هیدر نظر یاساس

 یمشابه آن م لیغالب و مسا نهیمساله مجموعه کم یمختلف برا یها تمیالگور هیپروژه هدف ارا نیاست. در ا یزیانگ

 یه هاداد یبر رو نیمحاسبه و اثبات خواهند شد. همچن یوریها به شکل ت تمیالگور نیا بیتقر بیباشد.زمان اجرا و ضر

 خواهند شد هیارا جیها اجرا و نتا تمیالگور یواقع

 افتهیبهبود  بیتقر بیغالب با زمان اجرا و ضر نهیمساله مجموعه کم یبرا افتهی عیتوز یها تمیالگور هیارا :اهداف اختصاصی

 یبیتقر یها تمی، الگور افتهی عیتوز یها تمیغالب، الگور نهیکم مجموعه کلمات کلیدی:

 

 

Distributed Algorithms for Minimum Dominating Set problem and its variations, 
theory and applications 

Title: 

Sharareh Alipour Applicant: 

Institute for research in fundamental sciences Applicant's 

Work: 

 
In this project, we study the minimum dominating set (MDS) problem and the 

minimum total dominating set MTDS) problem which have many applications in real 
world. We aim to propose new ideas to compute approximate MDS and MTDS. Next, 

we want to give an upper bound on the size of MDS of a graph. We also aim to 
present distributed randomized algorithm that produces a (total) dominating subset 

of a given graph whose expected size equals the upper bound. Next, we aim to give 

fast distributed algorithms for computing approximated solutions for the MDS and 
MTDS problems using our theoretical results. 

The MDS problem arises in diverse areas, for example in social networks, wireless 
networks, robotics, and etc. Most often, we need to compute MDS in a distributed or 

parallel model. So we want to implement our algorithm on massive networks and 

compare our results with the state of the art algorithms to show the efficiency of our 
proposed algorithms in practice. We also show how to extend our idea to propose 

algorithms for solving k-dominating set problem and set cover problem. 

Abstract: 
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presenting theoretical results for minimum dominating set(MDS) 

present distributed algorithms for MDS. 
implement the algorithm, 

Specific 

Aims: 

minimum dominating set, distributed algorithms, k-dominating set problem, set 

cover problem 

:Keywords 
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 یجامد-حالت-تمام یهاکروابرخازنیم یساختار یسازنهیو به یچاپ جوهرافشان :عنوان

 یناصر مهینع :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یناصر مهی+ نع :همکاران

 مقدم یساجد یعل +

 یفتح آباد الدیم +

 زاده یالهام خوراشاد +

 550000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 کارگروه( دییمورد تا ایعدد ) Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 دانش فن

به  یترده اگس یقاتیتحق یتالش ها ،یدنیقابل حمل/پوش یکیو ادوات الکترون یانرژ نیتام-خود یها ستمیتوسعه س با چکیده :

راستا،  نیدر حال انجام است در ا ریکوچک با وزن کم و انعطاف پذ اریبا ابعاد بس یانرژ رهیذخ یجهت ساخت واحدها

توجه  ییبرهم افزا تیو ماه نییپا متیق ،یریهمچون دقت باال، تنوع پذ ییها یژگیو لیبه دل یچاپ جوهرافشان یفناور

 یانرژ رهیذخ یها ستمیس شتریحال، توسعه هرچه ب نیه است. با اادوات به خود جلب کرد نیساخت ا یرا برا یادیز

 رندهیکه در برگ یسم ریقابل چاپ و غ دار،یپا یبودن تنوع جوهرها نییپا لیروش، به دل نیساخته شده به ا ریانعطاف پذ

ت حال یها کروابرخازنیکه م میپروژه ما تالش دار نیباشند، محدود شده است. در ا ییایمیمواد رسانا و فعال الکتروش

. میکن جادیرسانا ا یمرهایو پل یدوبعد ینانوساختارها یچاپ جوهرافشان قیمنعطف را از طر یها هیرالیز یبر رو یجامد

قابل چاپ مورد استفاده قرار خواهند گرفت.  یجهت توسعه جوهرها یمناسب یحالل یها ستمینانومواد، س قیبا انتخاب دق

 خازنکروابریرود که م یقطعات ساخته شده، انتظار م نهیمواد چاپ شده و ابعاد به یانرژ رهیذخ تیاز قابل یریبا بهره گ

 دیبدست آ یو طول عمر چرخه ا یتوان یچگال ،یانرژ یچگال ت،یبا عملکرد باال از نقطه نظر ظرف ییها

 یدوبعد یقابل چاپ از نانوساختارها یجوهرها هیو ته یفرمول بند یدانش فن نیتدو :اهداف اختصاصی

 یکروابرخازنیم ی. و ساخت الکترودها یچاپ جوهرافشان -2

 یمربوطه در روش جوهرافشان یدانش فن نیحاصل و تدو کروابرخازنیساخت م -3

 رسانا یمرهایپل ،یدوبعد ینانوساختارها ،یانرژ رهیذخ ،ی، چاپ جوهرافشان کروابرخازنیم کلمات کلیدی:

 

 

Inkjet printing and Structural Optimization of All-solid-state Microsupercapacitors Title: 

Naimeh Naseri Applicant: 

Department pf physics, Sharif university of technology Applicant's 

Work: 

With the advent of self-powered systems and portable/wearable electronic devices, 

many research efforts have been oriented for the fabrication of miniaturized energy-

Abstract: 
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storage units that are small in size, lightweight, and flexible. In this regard, inkjet 

printing technology has attracted significant interest for the manufacture of these 
devices owing to its high-precision, versatile, low-cost and fully-additive features. 

Nevertheless, further development of the inkjet-printed flexible energy-storage 
systems has been restrained by limited variety of printable, stable, and non-toxic 

inks containing conductive and electrochemically active nanomaterials. Herein, we 

aim to fabricate solid-state microsupercapacitors on flexible substrates by inkjet 
printing of 2D nanomaterials as well as conducting polymers. Through careful 

selection of the nanomaterials, appropriate solvent systems will be utilized for the 
formulation of printable inks. Profiting from the electroactivity of inkjet-printed 

materials and proper geometrical structure of the fabricated devices, we expect to 

achieve high-performance micro-supercapacitors in terms of capacitance, energy 
density, power density, and cycle life. 

Developing technical knowledge and synthesis of printable inks based on 2D 
nanomaterials 

2- Ink-jet printing and fabrication of micro-supercapacitor electrodes 

3- Fabrication of final micro-supercapacitor device and related technical knowledge 
in ink-jet printing apprach 

Specific 
Aims: 

Microsupercapacitor, Inkjet Printing, Energy Storage, Two-dimensional 

Nanostructures, Conductive Polymers 

:Keywords 
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 مورد استفاده در خطوط انتقال نفت و گاز یونتور سنجیدر دب یچند فاز انیجر یبررس :عنوان

 ژائمیب یخسرو حامد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

و  یساز رهیذخ ش،یپاال ل،یداخل + تبد عیصنا تیمرتبط با اولو زاتیآالت و تجه نیو ساخت ماش یطراح یفن دانش :اولویت

 و نفت یعیانتقال گاز طب

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ژائمیب ی+ حامد خسرو :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 مانند یمهندس یاز کاربردها یاریدر بس یبه صورت لحظه ا یجرم یدب یریاندازه گ یبرخط برا یسنج چندفاز یدب چکیده :

 یمخزن، محاسبات مال تیریمد ی. براردیگ یمورد استفاده قرار م ییگرما نیزم یچاه ها نینفت و گاز و همچن یچاه ها

از  یکیاست که  ازیهر فاز مورد ن یو کسر حجم یدب یلحظه ا یریاندازه گ یبرا یبه ابزار دیتول تیریمد نیو همچن

-یرفشا طیشرا یباال برا یریدقت اندازه گ یدارا دیسنج با انینوع جر نیاست. ا یسنج ونتور انیآنها جر نیتر جیرا

 یدر لوله ها یچندفاز انیجر یدگیچیباشد. با توجه به پ یو سه فاز یدو فاز انیمختلف جر یها میخاص در رژ ییدما

مورد  انیبر حسب خواص جر یفازها و روابط دب عیاز توز قیمختلف، اطالعات دق یها یدر کسر حجم یو عمود یافق

ش تاکنون پژوه نکهیسنج استفاده نمود. مضاف بر ا ینرم افزار مورد استفاده در دب یاست تا از آن بتوان در طراح ازین

 انیرج یمنظور در طرح حاضر به بررس نیاست. بد ازیمورد ن یشتریمنتشر شده و مطالعات ب نهیزم نیدر ا یاندک یها

ن آ یمتفاوت پرداخته و در راستا ییو دما یفشار طیمختلف و در شرا یانیجر یها میگاز در رژ-نفت-آب یدو و سه فاز

 یاداده ه نیب یا سهیمقا نیاستفاده خواهد شد. همچن ایپا یشرکت پترو فن آور یشگاهیآزما جیدر صورت امکان از نتا

با  یدب نییتع یبرا یروابط انیموجود صورت خواهد گرفت. در پا یبا روابط تجرب یو تجرب یعدد جیبدست آمده از نتا

 انیمختلف جر یها میدر رژ یریقابل اندازه گ یها تیمربع خطاها بر حسب کم یساز نهیخطا با استفاده از کم نیکمتر

 گردد یم شنهادیپ یو لخته ا یقطره ا ،یحلقو ،یاز جمله حباب یچندفاز

 ی، لخته ا یقطره ا ،یمانند حلقو انیمختلف جر یها میرژ یبرا یسنج ونتور یگاز در دب-عیما یدوفاز انیمطالعه جر :اهداف اختصاصی

 و ...

 متفاوت هر فاز یو سرعت ها یکسر حجم یبرا یسنج ونتور یگاز در دب-نفت-آب یسه فاز انیجر یبررس •

 یچندفاز انیمختلف جر یها میدر رژ یریقابل اندازه گ یتهایبر حسب کم یدب نیتخم یبرا یارائه روابط •

 )در صورت امکان( ایپا یشرکت پترو فن آور شگاهینفت در آزما-آب انیجر یشگاهیآزما یبررس •

 یمحاسبات االتیس کینامید ال،یمدل حجم س ،یلریاو-یلریاو ،یسنج ونتور یدب ،یچندفاز انیجر کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of multiphase flow through venturi flow meter used in oil and gas 
pipelines 

Title: 

Hamed Khosravi Bizhaem Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 

Work: 

An online multiphase flow meter (MPFM) is employed to estimate flow rate in various 

industrial applications such as oil, gas, and geothermal wells. In order to reservoir 
management, financial calculations, and production control an instrument is required 

Abstract: 
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for instantaneous measurement of flow rate and volume fraction of each phase that 

venturi flow meter is one of the most popular them. This tool must be precious 
adequately in special pressure and temperature conditions besides various flow 

patterns in two and three-phase flow with different volume fractions. Regarding the 
complexity of multiphase flow in horizontal and vertical pipe in various 

concentrations, detailed information of phase distribution and flow rate relation 

according to flow properties is required in order to use in software development of 
venturi flow meter. Moreover, it should be noted that reported researches in this 

field are rare and further studies are needed. Therefore, in this work two and three-
phase flow of water-oil-gas in the various flow patterns and pressure-temperature 

conditions will be investigated. Experimental results obtained in Petro Fan Avari 

Paya company’s test setup will be used if was available. Also, a comparison between 
numerical and experimental results and available correlation will be performed. 

Finally, some correlations with minimal error will be proposed using minimization of 
squared errors for flow rate estimation according to measurable variables in 

different flow regimes including bubbly, annular, mist, and slug. 

nvestigation of gas-liquid two-phase flow through venturi flow meter for various 
flow regimes such as bubbly, mist, slug, and etc. 

• Water-oil-gas three-phase flow study in venturi flow meter for different volume 
fractions and velocities of each phase 

• Propose correlations for estimation of flow rate based on measurable variables 

within different flow regimes of multiphase flow 
• Experimental study of water-oil flow in Petro Fan Avari Paya company’s test setup 

(if it was available) 

Specific 
Aims: 

multiphase flow, venturi flow meter, Eulerian-Eulerian, volume of fluid, 
computational fluid dynamics (CFD) 

:Keywords 
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 رانیا یهارودخانه زیآبر یهادر حوضه یکیتیدروپلیه یهاتنش تیوضع شیپا :عنوان

 محمودزاده داود :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 (Water security) یآب تیدر امن یفیو ک یکم مطالعات :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + داود محمودزاده :همکاران

 دیمر دیسع +

 یحامد کتابچ +

 یصفائ ریام +

 بزرگ زاده یسیع +

 816000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

عدد )باتوجه به مالحظات  Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 الزم( یو کسب مجوزها یتیامن

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

کمبود آب  زین یفرا مرز یهاآب را به همراه داشته است. در حوضه یازهاین شیتنوع و افزا ،یو اجتماع یاقتصاد تحوالت چکیده :

 رانیشده است. کشور ا هایریاختالفات و درگ یبوده و منجر به برخ رگذاریمنطقه تأث یکشورها نیب یاسیبر روابط س

 ازین یاز منظر آب گانیتعامالت خود با همسا تیریبه مد نرویآب است، از ا ندهیدر اثر مصرف فزا یشاهد کاهش منابع آب

 یهاتنتش تیوضع توانیپرسش پاسخ بدهد که چگونه م نیبه ا یو کاربرد یلیتحل کردیپژوهش تالش دارد با رو نیدارد. ا

کاهش  یبرا ییو راهکارها کردهاینمود و چه رو شیرا پا رانیا یفرا مرز یهارودخانه زیآبر یهادر حوضه یکیتیدروپلیه

نها آ یابیو روند یکیتیدروپلیه عیوقا شیانتظار داشت که پا توانیهمجوار وجود دارد. م یها در قبال کشورهاتنتش نیا

 تیریمد هیهمسا یها با کشورهاتا دامنه تنش دیکمک نما یفرا مرز یهاکشور در حوضه یگذار استیبه س تواندیم

مطالعات انجام شده در  یهدف، ابتدا با بررس نیبه ا دنیرس یشود. برا ادهیپ یالزم اقدامات کنترل یهاشود و در زمان

. سپس شودیپرداخته م یهمکار ایعلل تعارض  یبندو دسته ییامدنظر است به شناس یالمللنیو ب یسطح مل

 یمبان نییبا تب رانیا یفرا مرز یهارودخانه زیآبر یهادر حوضه یکیتیدروپلیه یهاتنش تیوضع شیپا یبرا یشناسروش

 یکیتیدروپلیه تیوضع یکینامید شیپا یبرا یندیمطالعه توسعه فرآ نیا ی. نوآورشودیها توسعه داده مو شاخص

 یو برا یابیارز شیپا یهااز روش یمتنوع فیط زیراستا ن نیاست. در ا رانیا یفرا مرز یهارودخانه زیآبر یهاحوضه

 ردیگیاهداف پژوهش حاضر مدنظر قرار م

 یهانهرودخا یساحل یکشورها نیب یمناقشه و همکار یکیتیدروپلیه تیوضع شیپا یمناسب برا یشناسروش نیتدو :اهداف اختصاصی

 رانیا یفرا مرز

مناقشه و  نیدر تبب TWINS ایو  یمانند صلح مثبت و صلح منف یکیتیدروپلیه یو ابزارها میکارکرد مفاه یابیارز (2

 در مناطق هدف یهمکار

 واقع شوند دیساختار مدنظر مف یبرا توانندیکه م ییهانشانگرها و شاخص یو بررس یابیارز (3

 (و مناقشه یها )همکارو علل رخداد یاز فراوان یابیارز (4

 یتعارض، همکار ،یکینامید شیپا ران،یا رودخانه یهاحوضه ،یکیتیدروپلیه یهاتنش کلمات کلیدی:
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Monitoring status of hydro-political tensions within Iran’s river basins Title: 

Davood Mahmoodzadeh Applicant: 

Tehran University Applicant's 

Work: 

Social and economic changes can rise water demands. Also, in transboundary basins, 

the lack of water has caused some disputes and conflicts at the political level 
between the countries of the region. Iran is witnessing a decrease in water resources 

due to rising water consumption, so it needs to manage its relations with its 

neighboring countries from a hydro-political perspective. This research, through an 
analytical and applied approach, attempts to respond to the question that how to 

monitor the status of hydro-political tensions within Iran’s transboundary river 
basins and what approaches and solutions are needed to reduce the tensions 

towards neighboring countries. It can be expected that monitoring of hydro-political 

events and their routing can be helped the country's policy in transboundary basins 
to manage the range of tensions and the control actions are applied when necessary 

with neighboring countries. To this end, first, the causes of conflict or cooperation 
are identified and classified by reviewing studies in Iran and the world. Then, the 

methodology is developed to Monitor the status of hydro-political tensions within 
Iran’s transboundary river basins through the explaining of principles and indicators. 

The novelty of this study is developing " dynamic monitoring of the hydro-political 

state" in Iran’s transboundary river basins. In this regard, a variety of monitoring 
methods are evaluated and considered for the purposes of the present study. 

Abstract: 

Developing an appropriate methodology for monitoring the hydro-political state of 

conflict and cooperation between the coastal countries of Iran's transboundary rivers 
2) Evaluate the function of hydro-political concepts and tools such as positive peace 

and negative peace or TWINS in explaining conflict and cooperation 
3) Evaluate the indicators and indices that can be useful for the structure 

4) Evaluation of the frequency and causes of events (cooperation and conflict) 

Specific 

Aims: 

Hydro-political tensions, River basins, Dynamic monitoring, Conflict, cooperation. :Keywords 
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 ناهموار با کاربردها یهاکینامحدب توسط تکن یسازنهیحل مسائل به :عنوان

 مشکورزاده الیفر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 مشکورزاده الی+ فر :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
در  یها توابع به صورت محدب مماسناهموار و نامحدب که در آن یسازنهیاز به یپژوهش مسائل مهم و پرکاربرد نیدر ا چکیده :

به صورت  یسازنهیمانند به یدر علوم کاربرد یمسائل مهم ،ی. به عبارترندیگیمورد مطالعه قرار م شوندینظر گرفته م

با  یسازنهیو مسائل به یدوسطح یزیرمسائل برنامه ستوار،ا یسازنهی(، مسائل بهDTC) یتفاضل توابع محدب مماس

ناهموار،  زیدر آنال یاست که به کمک ابزار محاسبات نیطرح ا نی. هدف ما در اباشندی( مد نظر ما مMPEC) یتعادل ودیق

به  جی. عالوه بر آن کاربرد نتا میبه دست آور یمماس لیفرانسیردیتحت عنوان ز یدیرا بر اساس مفهوم جد ینگیبه جینتا

 میدهینشان م یدست آمده خود را در مسائل مختلف علوم واقع

 زیدر آنال یمناسب محاسبات یبا استفاده از ابزارها رمحدبیمهم غ یدر مسائل کاربرد ینگیبه دیجد جینتا استخراج :اهداف اختصاصی

 ناهموار

 یمماس لیفرانسیردیز ،ینگیبه طی،شرا رمحدبیغ یسازنهیناهموار،به یساز نهیبه کلمات کلیدی:

 
 

Solving  nonconvex optimization problems via nonsmooth techniques with 

applications 

Title: 

Feryal Mashkoorzadeh Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 
Work: 

This research is devoted to the study of an important class of nonsmooth and 
nonconvex optimization problems where all the defined functions are tangentially 

convex. In fact, our study is focused on problems in applied sciences such as DTC 

programming, robust optimization, MPECs and bilevel programming. The main aim in 
this proposal is to obtain optimality conditions via tangential subdifferntial as a new 

concept in nonconvex optimization and by using suitable computational tools in 
nonsmooth analysis. Moreover, these consequences are used in several applied and 

real sciences. 

Abstract: 

Obtaining new optimality conditions in important nonconvex applied problems via 
suitable computational tools in nonsmooth analysis. 

Specific 
Aims: 

nonsmooth optimization,nonconvex optimization,optimality coditions,tangential 

subdifferential 

:Keywords 
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 ییایمیگرافن به روش الکتروش هیبر پا یسینانوذرات مغناط تیکامپوز ییایمیوش یکیزیخواص ف یمهندس :عنوان

 زورهایجهت استفاده در انواع حسگرها و کاتال

 یانصار نرگس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ نرگس انصار :همکاران

 یفاضله فقه +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یاز کاربردها یعیوس فیط یاز خواص مناسب، برا یبا دارا بودن گستره قابل توجه یسیدهه حاضر نانوذرات مغناط در چکیده :

کرده اند.  را جلب عیاز پژوهشگران و صنا یاریتوجه بس یکیو الکترون ییایمیش ،یطیمح ستیز ،ییغذا عیصنا ،یپزشک

خاب و به دقت انت دیذرات با یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف ،یسیکاربردها خواص مغناط نیاز ا کیاست که در هر  یهیبد

 باتیرکت نیعمده ا دیتول یبرا گرید یشوند. از سو یریپذ اسیو مق یریتکرارپذ یشوند و سپس مورد آزمون ها میتنظ

 یعلم یطرح بررس نیا یکنند. هدف اصل یم فایا ینانومواد نقش اساس تیفیک یکنواختیو  یدو عامل صرفه اقتصاد

 باشد یم یسینانوموادمغناط نیا ریپذ اسیمق دیخواص و تول یعوامل موثر در مهندس

 ییایمیسنتز شده بر بستر گرافن به روش الکتروش یسینانوذرات مغناط ییایمیو ش یکیزیعوامل موثر بر خواص ف یبررس :اهداف اختصاصی

 ییایمیسلول الکتروش انیجر یاثر چگال یبررس •

 تیالکترول pH اثر یبررس •

 یدهایاکس ،یتی: آهن صفر ظرفریساختار با نانوذرات متفاوت نظ ییایمیمغناطش اشباع و خواص ش یمهندس •

 و کبالت کلین باتیآهن، ترک یسیمغناط

 مختلف یعملکرد نانوذرات حاصل در کاربردها یبررس •

 عملکرد نانوذرات حاصل در انواع حسگرها یبررس •

 ستیعملکرد نانوذرات حاصل به عنوان جاذب و کاتال یبررس •

 ییایمیگرافن، نانومواد، سنتز الکتروش ،یسیمغناط نانوذرات کلمات کلیدی:

 

 

Adjusting physical and chemical properties of the graphene-based composite of 

magnetic nano particles by electrochemical synthesis for sensing and catalyst 

applications 

Title: 

Narges Ansari Applicant: 

Alzahra University Applicant's 

Work: 

 
In the present decade, magnetic nanoparticles, with a significant range of adequate 

properties, have attracted many researchers and industries for various medical, food, 

environmental, chemical, and electronic applications. Obviously, in each of these 

Abstract: 
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applications, the particles' magnetic, physical, chemical, and biological properties 

must be carefully selected and adjusted and then subjected to reproducibility and 
scalability tests. On the other hand, for the bulk production of these compounds, two 

factors of economic efficiency and uniformity of nanomaterial quality play a key role. 
The main purpose of this project is to scientifically investigate the factors affecting 

the engineering properties and scalable production of these magnetic nanomaterials. 

Investigation of factors affecting the physical and chemical properties of magnetic 
nanoparticles synthesized on graphene substrate by electrochemical method 

• Investigation of the effect of electrochemical cell current density 

• Investigation of the effect of electrolyte pH 
• Saturation magnetization engineering and chemical properties of structures with 

different nanoparticles such as zero-valent iron, magnetic iron oxides, nickel and 
cobalt compounds 

• Investigation of the performance of the resulting nanoparticles in various 
applications 

• Evaluation of the performance of nanoparticles in various sensors 

Specific 
Aims: 

Magnetic nanoparticles, Graphene, Nanomaterial, Electrochemical synthesis :Keywords 
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 میقرآن کر یهااز منظر آموزه تیرابطه عواطف و عقالن :عنوان

 یمژگان محمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یو علوم اسالم معارف :زیرشاخه/گرنت

 یقرآن علوم :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمحمد+ مژگان  :همکاران

 زیابوالفضل صبرآم +

 یقاسم درز +

 رئوف درضایحم +

 280000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

مسئله را با  نیا میخواهیم نجایاست؛ و در ا یقرآن یهااز منظر آموزه تیعواطف بر عقالن ریتأث قیتحق نیا یاصل مسئله چکیده :

 دگاهیاس د. بر اسمیبگذار قیبه بحث و تحق یشناخت یهاافتهیخصوص مباحث متأثر از و به یدرنظر گرفتن مباحث فلسف

در  یضیفلسفه شاهد نظرات ضد و نق خیدرانسان است و مترتب بر آن، تار یاز ساحت عقل زیمتما یساحت عاطف یسنت

الش را به چ تیعواطف از عقالن ییجدا یسنت هینظر د،یجد یشناخت یهادگاهیخصوص رابطه عاطفه با عقل بوده است. د

دچار مشکالت فراوان در  یاحساس -یروان یهاییدادن تواناافراد با ازدست ها،دگاهید نیکشانده است. بر اساس ا

یدارند و عملکرد آنها م تیدر عقالن یرگذاریعواطف نقش تأث می. از نظر قرآن کرشوندیم یزیرو برنامه یریگمیتصم

 یرگذاریبه صرف تأث تیباشد. اما رابطه عواطف با عقالن تیعقالن تیو هم در جهت تقو تیعقالن فیهم در جهت تضع تواند

 تیعواطف از عقالن یریناپذکیتفک انگریب یشواهد و قرائن قرآن یو برخ شودیمنحصر نم تیعقالن فیتضع ای تیدر تقو

که نقش  یمیدر مفاه توانیشواهد را م نیطور مثال ا. بهرندیگیرا همراه با عواطف در نظر م تیکه عقالن یطوراست به

واطف ع یبر برخ قرآن دیتأک زیو ن یو سپاسگزار یشتنداریمانند خو یحاالت نفسان یدارند و برخ یدر خردورز یاساس

 یرا بررس تیعواطف بر عقالن ریتأث یو شناخت یبا توجه به مباحث فلسف میدرصدد هست قیتحق نیجستجو کرد. ما در ا

عاطفه در مرکز خرد قرار دارد را در  نکهیبر ا یشناسان ابراز شده مبنعصب یبرخ یکه از سو هیفرض نیا نیهمچن م؛یکن

 .میکن یو شواهد دال بر آن را بررس میبگذار یبه بحث و بررس میقرآن کر

و  یفلسف قاتی. تحقستین یقرآن یهابا آموزه یو شناخت یفلسف یهادگاهید قیو تطب سهیمقا قیتحق نیهدف ما در ا

. عالوه رسانندیم یاریگوناگون بحث  یایشدن زواو روشن تیمفهوم عاطفه و عقالن شتریب قیصرفا ما را در تدق یشناخت

 نیگذارند. ا یم ارمانیرا در اخت میبه آن توجه داشته باش یقرآن یهاآموزه یدر بررس دیکه با یایمسائل اصل ن،یبر ا

ر موضوع را د نیا یسنت یهادگاهیو نقد د دیجد یهادگاهید نییو تب حیجهت که در صدد است با توض نیاز ا قیتحق

 دیآیبه حساب م میو عواطف در قرآن کر تیمطالعه نو در رابطه عقالن کیقرار دهد،  یمورد مطالعه و بررس میقرآن کر

 آن عبارتند از: یاست و اهداف فرع میدر قرآن کر تیعواطف بر عقالن ریو شناخت تأث یبررس قیتحق نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 میدر قرآن کر "عواطف"و  "تیعقالن" میمهم مفاه یها یژگیو یو بررس یشناخت اجمال -

 اتیادله موجود به نفع هر کدام از نظر نییو تب تیدرمورد رابطه عواطف و عقالن یو شناخت یفلسف اتینظر یبررس -

 یعلم اتیشواهد و قرائن موجود به نفع هر کدام از نظر نییو تب میدر قرآن کر تیعواطف بر عقالن ریتأث یبررس -

 فلسفه ،یعلوم شناخت ت،یعواطف، عقالن م،یکر قرآن کلمات کلیدی:
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The relationship between emotions and rationality from the perspective of the 
teachings of the Holy Quran 

Title: 

Mozhgan Mohammadi Applicant: 

Academic   Center for Education, Culture  & Research Applicant's 

Work: 

The main issue of this research is the effect of emotions on rationality from the 

perspective of Quranic teachings, and here we want to discuss and research this 

issue by considering philosophical issues and especially issues influenced by 
cognitive findings. According to the traditional view, the emotional area is different 

from the intellectual area in human beings, and consequently, the history of 
philosophy has witnessed contradictory views about the relationship between 

emotion and reason. New cognitive perspectives have challenged the traditional 

theory of the separation of emotions from rationality. According to these views, the 
loss of psycho-emotional abilities causes people to have many problems in decision-

making and planning. According to the teachings of the Holy Quran, emotions play an 
influential role in rationality and their action can be both to weaken rationality and 

to strengthen rationality. But from the point of view of the Holy Qur'an, the 
relationship between emotions and rationality is not limited to influencing the 

strengthening or weakening of rationality, and there is some evidence that emotions 

are actually part of rationality. For example, this evidence can be found in concepts 
that play an essential role in reasoning and some states of soul such as self-control 

and gratitude, as well as the Qur'an's emphasis on certain emotions. In this research, 
we intend to examine the effect of emotions on rationality according to philosophical 

and cognitive issues; Let us also discuss the hypothesis expressed by some 

neuroscientists that emotion is at the center of wisdom in the Holy Qur'an and 
examine the evidence for it. 

Abstract: 

The main purpose of this research is to study and recognize the effect of emotions on 

rationality in the Holy Quran and its sub-objectives are: 
- Overview and study of important features of the concepts of "rationality" and 

"emotions" in the Holy Quran 
- study and research of philosophical and cognitive theories about the relationship 

between emotions and rationality and explaining the existing arguments in favor of 
each of the theories 

- research of the effect of emotions on rationality in the Holy Quran and explaining 

the available evidence in favor of each of the scientific theories 

Specific 

Aims: 

Holy Quran, rationality, emotions, cognitive sciences, philosophy :Keywords 
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دانشکده معقول و منقول  سیتأس ندیفرا ی: مطالعه موردرانیدر ا کیآکادم یپژوه نید یخیتار لیتحل :عنوان

 دانشگاه تهران سیامروز( در بدو تأس اتی)اله

 ایدنیوح آالء :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یو علوم اسالم معارف :زیرشاخه/گرنت

+  ی/دانشگاه نظام آموزشیو غرب در عرصه فرهنگ رانیغرب/ا تیو مدن رانی/اــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 ،یفرهنگ یها استی/سیو غرب در عرصه فرهنگ رانیغرب/ا تیو مدن رانی/اــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 ـــــــــــــــــــــــــــــی+ تار یفرهنگ ینوساز

 یادیبن :نوع طرح

 ایدنی+ آالء وح :همکاران

 280000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 صفحه( 250کتاب حدود  کیعدد ) 1چاپ کتاب: 

و همزمان با  دیدانشگاه احساس گرد سیضرورت تأس ته،یاز غرب و مدرن ریتأث انیاول به دنبال جر یدر دوران پهلو چکیده :

شگاه دان ۀگاناز شعب شش یکیبه عنوان  -اکنون  اتیاله -دانشکده معقول و منقول سابق  ران،یدانشگاه در ا سیتأس

الوه ع ،ینیبار علوم د نیاول یکه برا میما شاهد هست یمقطع زمان نی. در ادیگرد یاندازتهران به عنوان دانشگاه مادر راه

 دی. حال باردیگیمورد بحث و فحص قرار م زیاست ن یغرب یآورددر دانشگاه که ره ،ینیو مدارس د هیعلم یهابر حوزه

 یامر به اقتضائات بوم انیمتول ند،یفرا نیدر ا ایمنجر شده و آ ینیدر علوم د یتیتحول به چه ماه نیشود که ا یبررس

 یخیپژوهش برآن است که براساس نگاه تار نی. اریخ ایاند داشته یالتفات یعلوم در ممالک غرب نیا یخیتار ندیخود و فرا

هت کل در ج کیدهنده را به عنوان  لیتشک یهاو گفتمان لیدخ یهاانیزمان، مکان، جر ندیفرا شه،یاند خیتار ژهیو به و

 یاتحول به دست دهد. طرحواره نیا تیاز سرمنشأ و ماه یتا تصور روشن ردیبه کار گ یشگانیتحول اند نیا یسازروشن

 ی/ناکارآمدیکارآمد ای قی/عدم توفقیتوف رینظ یبعد یهایابیجهت ارز یامقدمه تواندیم شود،یتالش حاصل م نیکه از ا

 تحول باشد نیا

 شناخت. تیبه رسم کیآکادم یارا بعنوان مقوله نیکه د یشناخت عوامل :اهداف اختصاصی

 .یتا زمان انقالب فرهنگ کیآکادم یدر فضا ینیعلوم د تیشناخت ماه -

 نیا قیعدم توف ای قیتوف یدر راستا یبعد یهایابیجهت ارز اتیدانشکده اله سیاز منشأ تأس یکل ییبه شما دنیرس-

 .ندیفرا

 ک،یآکادم یپژوه نید ات،یدانشکده الهدانشکده معقول و منقول،  کلمات کلیدی:

 
 

Historical Analysis of Academic Theology in Iran: Case study of the process of 

establishing the Faculty of “Mʿaqūl and Manqūl”- now "Theology and Islamic 
Studies" 

Title: 

Ala Vahidnia Applicant: 

INSTITUTE FOR HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Applicant's 

Work: 

During the first Pahlavi era, following the influence of the West and modernity, the 

necessity of establishing a university was felt and at the same time with the 

establishment of the university in Iran, the former Faculty of “Mʿaqūl and Manqūl”- 

Abstract: 
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now "Theology and Islamic Studies" - was established as one of the six branches of 

Tehran University. At this point in time, for the first time, religious sciences, in 
addition to seminaries and religious schools, are also being discussed at the 

university. It is now necessary to examine what this change has led to in the 
religious sciences and whether in this process, the authorities have taken into 

account their indigenous needs and the historical process of these sciences in 

Western countries. Based on the historical perspective and especially the history of 
thought, this research intends to provide a clear picture of the origin and nature of 

this evolution. The schema that emerges from this effort can be a prelude to further 
evaluations such as the success / failure or efficiency / inefficiency of this evolution. 

Understanding the factors that contributed to the recognition of religion as an 

academic category 
- Knowing the nature of religious sciences in the academic environment until the 

Cultural Revolution. 
- Reaching an overview of the origins of the establishment of the Faculty of Theology 

for further evaluation of the success or failure of this process. 

Specific 

Aims: 

Historical Analysis- Faculty of Theology and Islamic Studies, Faculty of Mʿaqūl and 
Manqūl 

:Keywords 
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ت باف یهانیبر سطوح هپاتوک دیاس کیهمراه با مصرف اورسول یو استقامت یمقاومت نیهفته تمر 8 ریتاث :عنوان

 HFD-STZ شده با یابتینر سالمند د یهارت یکبد

 یمحمد فرامرز :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  ژهیو یدر گروه ها یزندگ تیفیو ارتقاء  ک یبدن تیخاص/فعال ی/ورزش و گروه هایورزش عـــــــــــــــــــــلوم :اولویت

 یبدن تیسالمندان/مدل مناسب فعال یبدن تی/مدل توسعه فعالی/ورزش سالمندیعـــــــــــــــــــــلوم ورزش

 /ویسالمندان در کشور + عـــــــــــــــــــــلوم ورزش

 یادیبن :نوع طرح

 یفارسان ی+ زهرا همت :همکاران

 یمحمد فرامرز +

 320000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 راتییبر تغ یو استقامت یمقاومت نیو تمر (UA) دیاس کیاورسول یاریمکمل ریتأث یهدف از مطالعه حاضر، بررس چکیده :

 نیانگینر سالمند )م ییصحرا یهاسر موش 70 یبر رو ،یمطالعه تجرب نیاست. ا یابتیسالمند د یهاموش هانیهپاتوک

ها در شروع بر اساس وزن موش یبه صورت تصادف ییصحرا یهاانجام خواهد شد. موش ستاریماهه( نژاد و 19-21سن: 

کننده  مصرف د،یاس کیمصرف کننده اورسول ،یابتیشامل کنترل سالم و کنترل د ییتاده یپژوهش در هفت گروه مساو

 یاستقامت نیتمر ،یمقاومت نیتمر ،یاستقامت نی+ تمردیاس کیمصرف کننده اورسول ،یمقاومت نی+ تمردیاس کیاورسول

و  یبا استفاده از نردبان مقاومت یحمل اراد تیدرصد حداکثر ظرف 60با شدت  یمقاومت ناتیخواهند شد. تمر میتقس

جوندگان، پنج روز در هفته به مدت هشت هفته  لیبا استفاده از تردم نهیشیدرصد سرعت ب 60-75 یاستقامت نیتمر

 هیخواهد شد. تجز یریگمورد نظر به روش وسترن بالت اندازه یهانیهپاتوک انیب نیدوره تمر انیخواهد بود. بعد از پا

 انجام خواهدشد P≤0/ 05 یداریبا سطح معن سیبا استفاده از آزمون کروسکال وال یآمار لیتحل

 نیپروتئ انیب زانی( بر مUA) دیاس کیبه همراه مکمل اورسول یو استقامت یمقاومت ناتیهشت هفته تمر ریتاث نییتع :اهداف اختصاصی

ANGPTL6 شده با  یابتید ستارینر سالمند نژاد و یهادر بافت کبد رتHFD-STZ 

 نیپروتئ انیب زانیمبر  (UA) دیاس کیبه همراه مکمل اورسول یو استقامت یمقاومت ناتیهشت هفته تمر ریتاث نییتع .2

Fetuin A شده با یابتید ستارینر سالمند نژاد و یهادر بافت کبد رت HFD-STZ 

 نیپروتئ انیب زانیبر م (UA) دیاس کیبه همراه مکمل اورسول یو استقامت یمقاومت ناتیهشت هفته تمر ریتاث نییتع .3

Fetuin B شده با یابتید ستارینر سالمند نژاد و یهادر بافت کبد رت HFD-STZ 

 نیپروتئ انیب زانیبر م (UA) دیاس کیبه همراه مکمل اورسول یو استقامت یمقاومت ناتیهشت هفته تمر ریتاث نییتع .4

Hepassocin شده با یابتید ستارینر سالمند نژاد و یهادر بافت کبد رت HFD-STZ 

 نیپروتئ انیب زانیبر م (UA) دیاس کیبه همراه مکمل اورسول یو استقامت یمقاومت ناتیهشت هفته تمر ریتاث نییتع .5

LECT2 شده با یابتید ستارینر سالمند نژاد و یهادر بافت کبد رت HFD-STZ 

 نیپروتئ انیب زانیبر م (UA) دیاس کیبه همراه مکمل اورسول یو استقامت یمقاومت ناتیهشت هفته تمر ریتاث نییتع .6

Selenoprotein P  شده با یابتید ستارینر سالمند نژاد و یهاکبد رتدر بافت HFD-STZ 
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، Selenoprotein P،ANGPTL6،سالمند، (UA) کیاورسول دیمکمل اس ،یاستقامت نیتمر ،یمقاومت نیتمر کلمات کلیدی:

Fetuin A ،Fetuin B ،Hepassocin ،LECT2 
 

 

The effect of 8 weeks of resistance training and endurance training with ursolic acid 
consumption on hepatokine levels of hepatic tissue in male rats diabetic with HFD-

STZ 

Title: 

Mohamad Faramarzi Applicant: 

ESFAHAN Applicant's 
Work: 

The aim of this study was to evaluate the effect of ursolic acid supplementation (UA), 

resistance training and endurance training on hepatokine changes in elderly diabetic 
mice. 

This experimental study will be performed on 70 elderly male Wistar rats (mean age: 
19-21 months). 

Rats were randomly selected based on the weight of mice at the beginning of the 
study in seven equal groups (n = 10) including healthy control and diabetic control, 

ursolic acid consumer, ursolic acid consumer + resistance training, ursolic acid 

consumer + endurance training, training Resistance, endurance training will be 
divided. 

Resistance training with an intensity of 60% of the maximum voluntary carrying 
capacity using a resistance ladder and endurance training with 75-60% of the 

maximum speed using a rodent treadmill, will be five days a week for eight weeks. 

At the end of the training period, the expression of the desired hepatokines will be 
measured by Western blotting. Statistical analysis will be performed using Kruskal-

Wallis test with a significance level of P≥0.05. 

Abstract: 

Determining the effect of eight weeks of resistance and endurance training with 

ursolic acid supplementation (UA)on the expression of ANGPTL6 protein in the liver 

tissue of elderly male Wistar diabetic rats with HFD-STZ 
Determining the effect of eight weeks of resistance and endurance training with 

ursolic acid supplementation (UA) on the expression of Fetuin A protein in the liver 
tissue of elderly male Wistar diabetic rats with HFD-STZ 

Determining the effect of eight weeks of resistance and endurance training with 

ursolic acid supplementation (UA) on the expression of Fetuin B protein in the liver 
tissue of elderly male Wistar diabetic rats with HFD-STZ 

Determining the effect of eight weeks of resistance and endurance training with 
ursolic acid supplementation (UA)on the expression of Hepassocin protein in the liver 

tissue of elderly male Wistar diabetic rats with HFD-STZ 

Determining the effect of eight weeks of resistance and endurance training with 
ursolic acid supplementation (UA) on the expression of LECT2 protein in the liver 

tissue of elderly male Wistar diabetic rats with HFD-STZ 
Determining the effect of eight weeks of resistance and endurance training with 

ursolic acid supplementation (UA)on the expression of Selenoprotein P protein in the 
liver tissue of elderly male Wistar diabetic rats with HFD-STZ 

Specific 

Aims: 

Resistance training, endurance training, ursolic acid supplementation (UA), Older, 

ANGPTL6, Fetuin A, Fetuin LECT2, Hepassocin, LECT2, Selenoprotein P, HFD-STZ 

:Keywords 
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 ن،یژنآر-+النیآلکانول آم نینو ییبا استفاده از محلول دوتا دکربنیاکس یعملکرد جذب د یمطالعه تجرب :عنوان

 احتراق-پس ندیشکل جهت فرا -T کروراکتوریدر م

 دایوالهءش وندیپ :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یو نفت + روش ها یعیو انتقال گاز طب یساز رهیذخ ش،یپاال ل،ی+ تبد یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 ریپذدیتجد یهایو کاربرد انواع انرژ یکاهش مصرف انرژ

 یکاربرد :نوع طرح

 دایواله ش وندی+ پ :همکاران

 شکوه سرلک +

 171500 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

عمده  ینگران کیکربن به  دیاکس ید ژهیبه و ،یگلخانه ا یاز انتشار گازها یناش نیگرم شدن کرهء زم ر،یاخ یدر سالها چکیده :

 ییایمیش یصنعت یعنوان ماده خام در واحدهااست، به یانرژ یکه منبع اصل ،یعیگاز طب گر،ید یشده است. از سو لیتبد

 یآن، بروز مشکالت خوردگ یباعث کاهش ارزش حرارت یعیدر گاز طب دکربنیاکسی. وجود درودیبکار م هایمیو پتروش

 CO2مختلف جذب  یها یگاز خواهد شد. گرچه تاکنون فن آور یمورد استفاده در فراور زاتیدر خطوط لوله و تجه

پس از  یروش در واحدها نیترمناسب ،ییایمیاست که جذب ش نیدر حال حاضر اعتقاد بر ا کنیارائه شده است ، ل

انتخاب حالل مناسب  ،ییایمیدر روش جذب ش ندیفرا یهانهیبر هز رگذاریعامل تأث نیتر. مهمرودیاحتراق به شمار م

ود از گاز را با خ یشتریبتواند مقدار ب نیمع ییفشارجز کیجذب و در  طیاست که در شرا ی. حالل مناسب حاللباشدیم

 دیبا ،یحالل انتخاب ن،یباشد. عالوه بر ا یبه حالل کمتر ازیکه ن یاگونهحمل کند و باعث باالرفتن راندمان جذب شود به

 یلاص یها جاذب ها نیآلکانول آم یآب یباشد. در حال حاضر، محلول ها نیینوسان پا رییباال و تغ یحرارت یداریپا یدارا

 ر،یهدر رفت باال در اثر تبخ رینظ ییها تیمحدود یها دارا نیآلکانول آم کن،یکربن هستند، ل دیاکس یجذب د یبرا

 ،یحرارت داریمحصوالت پا لیکربن، تشک دیاکس یواکنش با د نییباال، سرعت پا متیق اء،یاح یبرا ازیمورد ن یباال یانرژ

 کینتیکه س د،یمؤثر جد یکردن حالل ها دایهستند. لذا، پ ستیز طیبا مح یعدم سازگار تیو در نها یخوردگ جادیا

 نیتضم یراب نییپا تینوسان و عدم قطع رییباال ، تغ یحرارت یداریپا ن،ییپا اءیاح یجذب باال، انرژ تیظرف ع،یواکنش سر

به  ،ییمخلوط دوتا یاست. امروزه کاربرد حاللها یشوند، ضرور یدر نظر گرفته م ییایمیجذب ش ندیفرآ یامکان اقتصاد

متر، در ک ازیمورد ن یحالل و انرژ نییمانند نرخ جذب باال، فشار بخار پا ییایمیو ش یکیزیخواص ف یبیاثر ترک لیدل

 ترش مورد توجه قرار گرفته است. یاز گازها CO2حذف  یندهایفرآ

یدر جذب د نیآرژن-و ال MEA/MDEAشامل یشنهادیپ نیحالل نو ییدوتا یهاعملکرد مخلوط ی: بررسیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یکار یاحتراق در دماها-پس یاز گازها دکربنیاکس

 نیآرژن-( ، الNAaV(، شار انتقال جرم )KGaVفاز گاز ) یانتقال جرم کل بیضر کروراکتور،یجذب، م دکربن،یاکسید کلمات کلیدی:

 

 

Experimental study of CO 2 absorption performance using novel binary mixture 

solutions of alkanolamine+L-Arginine in a T-shaped microtactor for the post-

combustion process 

Title: 

Peyvand Valeh E Sheyda Applicant: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Kermanshah University of Technology Applicant's 

Work: 

In recent years, global warming due to greenhouse gas emissions, especially carbon 

dioxide, has become a major concern. On the other hand, natural gas, which is the 

main source of energy, is used as a raw material in chemical industrial units and 
petrochemicals. The presence of carbon dioxide in natural gas will reduce its heating 

value, causing corrosion problems in pipelines and equipment used in gas processing. 
Although various CO2 absorption technologies have been proposed so far, chemical 

absorption is currently believed to be the most appropriate method in post-

combustion plants. The most important factor influencing the process costs in the 
chemical absorption technology is the selection of the appropriate solvent. A suitable 

solvent is a solvent that can carry more gas under absorption conditions and at a 
certain partial pressure, increasing the absorption efficiency so that less solvent is 

required. In addition, the selective solvent must have high thermal stability and low 
oscillation change. At present, aqueous solutions of alkanolamines are major 

absorbents for carbon dioxide absorption. However, alkanolamines have limitations 

such as high evaporation loss, high energy required for reduction, high cost, and low 
reaction rate with carbon dioxide, formation of thermally stable products, causing 

corrosion and ultimately incompatibility with the environment. Therefore, it is 
necessary to find new effective solvents, which are considered as fast reaction 

kinetics, high absorption capacity, low reduction energy, high thermal stability, 

oscillation change and low uncertainty to guarantee the economic feasibility of the 
chemical absorption process. Nowadays, the use of binary mixed solvents, due to the 

combined effect of physical and chemical properties such as high absorption rate, 
low vapor pressure of the solvent and less energy required, in the processes of CO2 

removal from sour gases has been considered. 

Abstract: 

Investigation of the effect of amino acid concentration on CO2 uptake by ARG + 
MDEA/MEA 

2. Determining the optimal ratio of the aqueous solution of amine +amino acid 
3. Comparison of the performance of the overall mass transfer coefficient and the 

mass transfer flux in the proposed solution with the common aqueous solvent MEA 

and MDEA in the micro-reactor 
4. Investigation of the effect of operational variables including absorption 

temperature, liquid flow rate, gas flow rate, and amino acid concentration on the 
percentage of carbon dioxide removal separation and the overall mass transfer 

coefficient of the gas phase at atmospheric pressures 

5. Achieving a cost-effective method with the least destructive impact on the 
environment and the least amount of energy consumption 

6. Predicting the effective parameters and the contribution of each of the operational 
parameters on the leather transfer flux and the percentage of carbon dioxide 

emissions 

Specific 
Aims: 

Carbon dioxide, absorption, microreactor,overall gas phase mass transfer coefficient 
(KGaV), mass transfer flux (NAaV), L-arginine 

:Keywords 
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 منطقه کرمانشاه ییزنان روستا یتوانمندساز یو راهبردها هابیآس ییشناسا :عنوان

 یگیب یعل نیرحسیام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/یراز دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یجوامع محل ی/توانمدسازایدر جغراف ینی/کارآفرــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یگیب یعل نیرحسی+ ام :همکاران

 یگیب یمعصومه تق +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 (یبه زبان مردم یجیبروشور ترو کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

به عهده دارند. بدون مشارکت زنان در امور مختلف  ییروستا داریدر توسعه پا یمهم اریتوانمند نقش بس ییزنان روستا چکیده :

زنان و  یتوانمند یابیناممکن است، لذا ارز یامر ییو باتبع توسعه روستا داریپا شتیمع ،یشتیو مع یاجتماع ،یاقتصاد

خواهد بود. با توجه  یآنان ضرور یتوانمندساز یزنان و استخراج راهبردها یتوانمندساز یها بیآس ییشناسا ن،یهمچن

زنان  یتوانمندساز یا شهیر یها و عارضه ها بیآس یی( حاضر با هدف شناسایکم-یفی)کختهیمسئله پژوهش آم نیبه ا

آن ها در استان کرمانشاه انجام خواهد شد. ابتدا با استفاده  یتوانمندساز یراهبردها یبندتیو اولو ییو شناسا ییروستا

خانه دار و سرپرست خانوار  ییزنان روستا یبخش جامعه آمار نیخواهد شد. در ا یابیارز یتوانمند زانیاز پرسشنامه م

 موجود تیاستفاده خواهد شد. سپس بر اساس وضع یاز روش چندمرحله ا یرینمونه گ یاستان کرمانشاه هستند. برا

خواهد شد. در ادامه با مصاحبه از صاحبنظران و خبرگان  ییزنان شناسا یتوانمند زانیزنان، عوامل موثر بر م یتوانمند

ها در  بیآس نیخواهد شد. سپس ا ییزنان شناسا یتوانمندساز یها بیاستان کرمانشاه آس ییمرتبط با امور زنان روستا

مرحبه  نیا یخواهد شد. جامعه آمار یبررس یشیمایپژوهش پ کیوجود آن ها در قالب  زانیو م نیقالب پرسشنامه تدو

 ییبا مصاحبه از صاحبنظران و خبرگان مرتبط با امور زنان روستا یخواهند بود. در بخش بعد ادشدهی ییزنان روستا زین

 یبندتیخواهند شد. اولو ییمناسب شناسا یراهبردها Meta-SWOT یلیتحل سیاستان کرمانشاه و با استفاده از ماتر

 Expert Choiceافزار در نرم یصورت سلسله مراتببه یزوج سهیمقا یبر مبنا AHP کیراهبردها با استفاده از تکن

 لیاز تحل زیآنها ن یتوانمند زانیزنان و م یاو حرفه یفرد یهایژگیو نیارتباط ب یانجام خواهد شد. به منظور بررس

مستند در  یضمن ارائه گزارش تواندیپژوهش م جیمناسب استفاده خواهد شد. نتا یآمار یهاچندگانه و آزمون ونیرگرس

 یاتیعمل یزنان با ارائه راهبردها و راهکارها یتوانمندساز یها بیو آس ،ییزنان روستا یموجود توانمند تیارتباط با وضع

رونق  و انییروستا داریپا شتیصورت مع نیراهگشا باشد که در ا ،ییزنان روستا یتوانمندساز یراهبرد یزیردر برنامه

 بود میرا شاهد خواه یبخش کشاورز

 استان کرمانشاه؛ ییزنان روستا یتوانمند زانیم یبررس :اهداف اختصاصی

 آنها؛ یتوانمند زانیبا م ییزنان روستا یو حرفه ا یفرد یها یژگیو نیارتباط ب یبررس-

 استان کرمانشاه؛ ییزنان روستا یتوانمندساز یافتگیتوسعه ن یاشهیها و علل ر بیآس ییشناسا-

 استان کرمانشاه؛ ییزنان روستا یتوانمندساز یراهبردها ییشناسا -

 استان کرمانشاه؛ ییزنان روستا یتوانمندساز یراهبردها یبند تیاولو-

 داریتوسعه پا ،یشناس بیآس ،ییزنان روستا ،یتوانمندساز ،یتوانمند کلمات کلیدی:
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Investigating the root causes and identifying empowerment strategies for rural 
women in Kermanshah Region 

Title: 

Amirhossein Alibaygi Applicant: 

razi university Applicant's 

Work: 

Empowered rural women have a very important role to play in sustainable rural 

development. Without women's participation in various economic, social and 

livelihood affairs, sustainable rural livelihood is impossible, so it will be necessary to 
assess women's empowerment and also identify the root causes of women's 

unempowerment and extract their empowerment strategies. The present mixed 
(qualitative-quantitative) research will be conducted with the aim of identifying the 

root causes of unempowerment of rural women and identifying and prioritizing their 

empowerment strategies in Kermanshah province. First, the level of empowerment 
will be evaluated using a questionnaire. The statistical population is rural women 

housewives and heads of households in Kermanshah province. Multi-stage method 
will be used for sampling. Then, based on the current status of women's 

empowerment, the factors affecting women's empowerment will be identified. In the 
following, interviews with experts related to rural women's affairs in Kermanshah 

province will identify the root causes of women's unempowerment. Then, these 

issues will be compiled in the form of a questionnaire and their existence will be 
evaluated in the form of a survey research. The statistical population of this stage 

will be the mentioned rural women. In the next section, appropriate strategies will 
be identified through interviews with experts related to rural women in Kermanshah 

province and using the Meta-SWOT analytical matrix. Strategies will be prioritized 

using AHP technique based on pairwise comparison hierarchically in Expert Choice 
software. Multiple regression analysis and appropriate statistical tests will be used to 

investigate the relationship between personal characteristics of women and their 
level of empowerment. The results of the study can provide a documentary report on 

the current situation of rural women's empowerment, and the challenges of women's 

empowerment, and also strategies for rural women's empowerment planning. In 
which case we will see sustainable rural livelihoods. 

Abstract: 

Determining the level of empowerment of rural women in Kermanshah province; 
- Investigating the relationship between personal characteristics and professions of 

rural women and their level of empowerment; 

- Identifying the root causes of underdevelopment of rural women empowerment in 
Kermanshah province; 

- Identifying the empowerment strategies for rural women in Kermanshah province; 
- Prioritizing empowerment strategies for rural women in Kermanshah province; 

Specific 
Aims: 

Empowerment, Rural women, Root Causes Analysis, Sustainable development :Keywords 
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جم ح زانیم یساز نهیو به دروژنیگاز ه یسنگ کربناته بر ترشوندگ یکیزیپتروف رخواصیمطالعه تاث :عنوان

 قیتزر

 ییآقا حامد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یی+ حامد آقا :همکاران

 یقائد یمجتب +

 وشاره یجهانبان نیمع +

 یدیفاطمه زارع مو +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ن،یو اثرات نامطلوب آن در گرم شدن کره زم یلیفس یدر اثر سوزاندن سوخت ها یگلخانه ا یانتشار گازها شیافزا با چکیده :

 کی وژندریه انیم نیهستند. در ا یو آب یدیباد، خورش یمانند انرژ ریدپذیبه دنبال منابع تجد یکنندگان انرژ دیتول

 کند. ییزدارا کربن یپر انرژ یبخش ها ریو سا شیتواند حمل و نقل، گرما یپاک است که م یحامل انرژ

 خواص ریتاث یحاضر با هدف بررس یطرح مطالعات دروژن،یه یساز رهیموجود در کشور جهت ذخ لیبه پتانس تیبا عنا

با مرکز  رازینفت دانشگاه ش یبخش مهندس انیم یمشترک یهمکار یپروسه ط نیکربناته بر ا یسنگ ها یکیزیپتروف

بار طرح حاضر مطالعه  نینخست یبرا ژهیشده است. بو فیتعر (DTU) دانمارک یمطالعات نفت و گاز دانشگاه صنعت

 منظور نیکربناته اجرا خواهد کرد. بهم یدر سنگ ها قیحجم تزر یساز نهیو به دروژنیگاز ه یبر ترشوندگ یقیدق

 یشده و امکان سنج لیدو دانشگاه تشک نیدر ا میاعضا ت انیچند ماه گذشته م یط یجلسات برخط منظم و متناوب

 یبرنامه ها یآماده اجرا ازیمورد ن یمال تیحما افتیاست و بمحض در دهیبانجام رس رازیطرح در دانشگاه ش نیا یاجرا

 .باشند یشده م یطراح

ند مشغول هست یاز لحاظ پرداخت یچشم داشت چگونهیو بدون ه یپژوهش-یبا اهداف علم میت یقابل ذکر است که اعضا

 باشد یم یشگاهیآزما یها نهیهز نیو هدف از ارائه طرح حاضر تام

 قیحجم تزر یساز نهیتخلخل بر به ریتاث یبررس :اهداف اختصاصی

 دروژنیگاز ه یبر ترشوندگ یتولوژیل ریتاث یبررس

 به فشار، دما و حجم مخزن رها شده تیبا عنا قیپروسه تزر یساز نهیو به انیجر یساز هیشب

 دانمارک DTU دانشگاه یدر کشور با همکار دروژنیه یساز رهیذخ یگروه مطالعات نینخست لیتشک

 انیجر یساز هیشب ،یکیزیخواص پتروف ،یترشوندگ دروژن،یه یساز رهیذخ کلمات کلیدی:

 

 

Effect of Carbonate’s petrophysicsl properties on Hydrogen wettability and optimum 
injection volume 

Title: 

Hamed Aghaei Applicant: 

Shiraz Applicant's 

Work: 

 Abstract: 
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Having the greenhouse gas emissions increase due to burning of fossil fuels and its 

adverse effects on global climate change, energy producers are now looking for 
renewable sources such as wind, solar and hydropower. Hydrogen is a carrier of 

clean energy that can decarbonize transportation, heating and other energy-
intensive sectors.Considering the existing potential in the country for hydrogen 

storage, the present study aims to investigate the effect of petrophysical properties 

of carbonate rocks on this process. Specifically, for the first time this study will 
perform a precise study on the wettability and optimum injection volume in 

carbonate rocks. 
The present research plan has been defined in a joint collaboration between 

Petroleum Engineering Department at Shiraz University and the Center for Oil and 

Gas Studies of the Danish University of Technology (DTU). To this end, and following 
regular and intermittent online meetings over the past few months, team members 

are formed and feasibility study for the implementation of this project has been 
completed at Shiraz University. As soon as they receive the required financial 

support, they are ready to implement the designed programs. It is noteworthy that 
team members are mainly seeking scientific-research goals without any expectation 

in terms of payment. 

To investigate the effect of porosity on optimum injection volume 
To investigate the effect of lithology on wettability of hydrogen in Carbonates 

Flow simulation and optimization of the injection volume considering the PVT 

parameters of the depleted reservoir 
Establishment of the first research group in hydrogen storage within the country in a 

collaboration with DTU 

Specific 
Aims: 

Hydrogen storage; Wettability; Petrophysical properties; Flow simulation :Keywords 
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 رانیعرب در ا یرونق بازار گردشگر دیکل یزبان عرب آموزش هدفمند :عنوان

 یزارع برم یمرتض :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/دامغان دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یگردشگر ی/زبان و آموزش راهنمای/زبان و گردشگریو زبــــــــــــــان شناس زبــــــــــــــان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یزارع برم ی+ مرتض :همکاران

 یچوشل ییپوران رضا +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

/ سازمان یوزارت گردشگر یبرا یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یفرهنگ و ارتباطات  اسالم

 نیحلقۀ اتصال ب تواند،یم یدر صنعت گردشگر یآموختگان رشتۀ زبان عربو دانش انیبالقوه دانشجو ییاز توانا استفاده چکیده :

دن متنوع، تم یمیاقل طیگسترده، شرا عتیکشور ما در کنار طب رایباشد، ز رانیاشتغال در ا جادیو ا یآموزش دانشگاه

به  شودیبرخوردار است که باعث م ستهیشا یو درمان یو بهداشت یحیتفر ،یاز امکانات رفاه لیکهن و فرهنگ و ادب اص

ان بخش از جه نیا یایدر نظر گرفته شود. نگاه به نقشۀ جغراف ایدر غرب آس یعنوان قطب مهم و قابل اعتماد گردشگر

ا ب یگیهمسا ازیاگر امت د،یاست. بدون ترد هیهمسا یعرب یاز کشورها یبا تعداد قابل توجه رانیکه ا سازدیآشکار م

ه ب رانیعرب در ا یکشور قدر دانسته شود، بازار گردشگر یهانشگاهدر دا یزبان عرب یهاتوسط گروه ،یعرب یکشورها

 لیتبد یآموختگان زبان عربو دانش انیاز افراد، از جمله دانشجو یاریبس یشغل با داوم برا جادیو ا ییکانون درآمدزا

و توان  یزبان عرب یهاگروه یآموززبان یهاتیتحول کالن، الزم است دربارۀ ظرف نیبه ا دنیرس یخواهد شد. برا

 در پژوهش نیو قابل استناد به دست آورد؛ بنابرا دیاند، اطالعات مفکه آموخته یاز زبان یآموزان در استفادۀ عملزبان

در  ینظر مدرسان زبان عرب شود،یم تیحما افتهیساختارمهیکه با استفاده از ابزار مصاحبۀ ن یو کم یفیحاضر با روش ک

و همزمان با  شودیم یآورجمع رانیزبان در ا نیآموزش ا یهاو روش یآموزش زبان عرب یهاسرفصل تیفیرابطه با ک

 یزبان یهاکه بتوانند از مهارت یبه سطح یزبان عرب انیرساندن دانشجو یها دربارۀ آموزش هدفمند زبان و راهکارهاآن

در کنار مدرسان آموزش  زین ینی. مدرسان کارآفرودشیاستفاده کنند، مصاحبه م ی( به صورت عملیزبان عرب یعنیخود )

 یکاربران زبان عرب یزبان یهامهارت یسازیدربارۀ امکان تجار ،یمد نظر هستند تا اطالعات جامع و کاربرد یزبان عرب

با  یزبان عرب یهاگروه یمشروط به همکار ران،یبازار عرب در ا ی. به عبارت بهتر، توسعۀ گردشگردیبه دست آ رانیدر ا

. دیکه در باال به آن اشاره شد، فراهم آ یبه نقطۀ تحول دنیامکان رس ،یهمکار نیا ۀیاست تا در سا ینیمدرسان کارآفر

هستند، روش  رانیا یسراسر یهادانشگاه ینیپژوهش، مدرسان گفت و شنود و مدرسان کارآفر نیا یجامعۀ آمار

و  یزبان عرب یدرس مهارت شفاه ر،یکه در پنج سال اخ یاست، مدرسان اریمع کیبر تکن یهدفمند مبتن یریگنمونه

 سنجیفیافزار کپژوهش با نرم یهاداده شوند،یپژوهش م نیاند وارد ارا آموزش داده تیریرشتۀ مد ینیدرس کارآفر

ATLAS TI یآموختگان رشتۀ دانشگاهو دانش انیکه دانشجو دهدیپژوهش نشان م جی. نتاردیگیقرار م یمورد بررس 

زبان  نیاز ا توانندینم یعنیاما مهارت به فعل رساندن آن را ندارند،  فهمند،یم اند،دهیرا که آموزش د یزبان ،یزبان عرب

مؤثر هستند که در صدر  یضعف ساختار نیا جادیدر ا یعوامل متعدد رسد،یاستفاده کنند. به نظر م یبه صورت عمل

مورد  دیقرار دارند که با انیزبان به دانشجو نیا یآموزش و مهارت آموز یهاوهیو ش یآموزش زبان عرب یهاها سرفصلآن

است که بتوانند در  یانیمشروط به آموزش دانشجو ،یزبان عرب یسازیمسلم است که تجار رند؛یقرار بگ یجد یبازنگر
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 ،یرگردشگ نۀیها در زماست که به آن یضرور ن،ی( استفاده کنند. عالوه بر ایزبان عرب یعنیدوم )زبان  یهاعمل از مهارت

کلمه بتوانند بازار  یواقع یالزم داده شود تا به معنا یهاهم آموزش گرانیارتباط با د یبرقرار یهاو روش یمجاز یفضا

 از رفاه و کرامت برسند یاستهیتوسعه به سطح شا نیبابت ا زیتوسعه بدهند و خود ن رانیعرب را در ا یگردشگر

 .یسازیکشور با هدف تجار یازهایبراساس ن یعرب اتیروزآمد ساختن رشته زبان و ادب :اهداف اختصاصی

و کم  یبه کشور، بهبود وضع اقتصاد یکه سبب ارزآور رانیزبان در ابا جذب گردشگران عرب یتوسعه گردشگر -

 .شودیبرکشور م یاقتصا یهامیتحر ریشدن تاثرنگ

 .داشته باشند ینقش مؤثر یتا در حوزه گردشگر یآموختگان رشته زبان عربو دانش انیبه دانشجو ییارائه راهکارها-

ورود موفق  لیتسه یبرا ینیو مدرسان درس کارآفر یزبان عرب یشفاه یهااستفاده از نظر مدرسان دروس مهارت -

 .یبه صنعت گردشگر یزبان عرب انیآموختگان و دانشجودانش

 نرایکه با ورود گردشگران عرب زبان به ا یشغل یهااستفاده از فرصت یبرا یآموختگان زبان عربدانش یسازتوانمند-

 .شودیم جادیا

 .عرب یبازار گردشگر ،یزبان، آموزش هدفمند زبان، توسعه گردشگر یسازیتجار ،ینیکارآفر کلمات کلیدی:

 
 

Targeted Arabic language training is the key to the prosperity of the Arab tourism 

market in Iran 

Title: 

Morteza Zare Beromi Applicant: 

Damghan Applicant's 
Work: 

Utilizing the potential of Arabic language students and graduates in the tourism 

industry can be a link between university education and job creation in Iran. That is 
because our country has proper welfare, recreational, health, and medical facilities, 

along with the vast nature, diverse climate, ancient civilization, and rich culture and 
literature, which makes it an important and remarkable tourist destination in West 

Asia. A look at the geographical map of this part of the world reveals that Iran is 
neighbors with a significant number of Arab countries. Undoubtedly, if Arabic 

language groups in the country's universities take good advantage of being 

neighbors with Arab countries, the Arab tourism market in Iran will become a source 
of income and stable job for many people, including students and graduates of the 

Arabic language. To achieve this huge transformation, it is necessary to obtain useful 
and credible information about the language learning capacities of Arabic language 

groups and the ability of language learners to make practical use of the language 

they have learned; Therefore, in the present study, which is supported by qualitative 
and quantitative methods using semi-structured interview tools, the views of Arabic 

language teachers on the quality of Arabic language teaching topics and teaching 
methods in Iran are collected and at the same time they will be interviewed about 

targeted language teaching and strategies for bringing Arabic language students to a 

level where they can put their language skills (ie Arabic) into practice. 
Entrepreneurship instructors, along with Arabic language instructors, are considered 

to provide comprehensive and practical information about the possibility of 
commercializing the language skills of Arabic language users in Iran. In other words, 

the 

Abstract: 

A targeted criterion-based sampling method is used in this research. Instructors who 
have taught Arabic language skills and management entrepreneurship courses in the 

last five years are included in this study. Research data are analyzed with ATLAS TI, 
a qualitative data analysis software. The results show that students and graduates of 

the Arabic language university understand the language they have been taught, but 

lack the skills to speak it, ie they can not use this language in practice. It seems that 
several factors are effective in creating this structural deficiency, among which are 

the topics of teaching Arabic language and the methods of teaching this language to 
students, which should be heavily reexamined; It is clear that the commercialization 

of the Arabic language is conditional on the education of students who can use 

Specific 
Aims: 
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second language skills (ie Arabic) in practice. In addition, it is necessary to provide 

them with the required training in tourism, social media, and communication 
methods in order to truly develop the Arab tourism market in Iran, and also for them 

to attain welfare and dignity to a proper extent. 

Keywords: Entrepreneurship, Language Commercialization, Targeted Language 
Teaching, Tourism Development, Arab Tourism Market. 

:Keywords 
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 یلیتبد عیصنا عاتیاز ضا دهایدر استخراج کاروتنوئ یونینانوامولس یهاستمیس یریبکارگ یبررس :عنوان

 ویکروویفراصوت و ما ماریت شیبا پ یکشاورز

 وانیج یجالل یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 لیاردب/یلیانشگاه محقق اردب د :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

  د،یلتو عاتی/کاهش ضاییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 + ییو غذا یمحصوالت کشاورز یحمل و نقل و فرآور

 یکاربرد :نوع طرح

 وانیج یجالل ی+ مهد :همکاران

 630000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یالمتو س هیتغذ نیکنندگان از ارتباط بمصرف یجهت، و ارتقا آگاه کیاز  یمشکالت مرتبط با سالمت شیبا افزا امروزه چکیده :

 باتیترک نیاز جمله مهمتر دهایاست. کاروتنوئ یجد ازین کی ییغذا یهامیتوجه به غذاداروها در رژ گر،یاز جهت د

و  یریگشیدر پ یا ژهیو بخشیاثرات سالمت یدارا زیبوده و ن A نیتامیو سازشیپ هانیاز ا یغذادارو بوده که تعداد

جود با از منابع مو ایبوده و  کیاز نوع سنتت ای باتیترک نیباشند. ا یها مو انواع سرطان یعروق-یقلب یها یماریدرمان ب

 دنیانجام فرآ ،ییماندن حالل در محصول نها یهمچون باق یبیمعا یشوند که دارا یاستخراج م یآل یهااستفاده از حالل

در طرح  نروی. از اباشدیم یطیمح-ستیز لیمسا زیو ن طیشرا نیاستخراج شده در ا بیترک یباال بیباال و تخر یدر دما

به منظور  نیهمچن شودیپرداخته م ییدارو-ییبا درجه غذا یهاونینانوامولس یبا فناور باتیترک نیحاضر بر استخراج ا

 نکهیمن اخواهد شد. ض یاستخراج بررس ییبر کارا ویکروویفراصوت و ما ماریتشیپ ریاستخراج، تاث ییکارا یبهبود احتمال

نوع سامانه  کیدر  یبا نمونه استخراج شده با حالل آل سهیدر مقا ونیاستخراج شده با سامانه نانوامولس دیکاروتنوئ یداریپا

با  یانزپوشینانور ندیفرآ ریبتاکاروتن، تاث یداریبودن پا نیقرار خواهد گرفت و در صورت پائ یمورد بررس ییمدل غذا

 خواهد شد یبررس یخوراک دیساکار یپل یاستفاده از نوع

 شیبا پ ییغذا-یکشاورز یلیتبد عیصنا عاتیاز ضا دهایامکان استخراج کاروتنوئ یپژوهش بررس نیاز انجام ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یاردیاستخراج، پا ییدر ادامه عالوه بر کارا نیاست. همچن یونینانوامولس یهاتحت سامانه ویکروویفراصوت و ما ماریت

 قرار خواهد گرفت. یفعال استخراج شده مورد بررس ستیز بیترک ییایمیش

 .یداریپا ،یزپوشانینانور و،یکروویفراصوت، ما ون،ینانوامولس د،یکاروتنوئ کلیدی:کلمات 
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Nowday with increasing health-related problems on the one hand, and raising 

consumer awareness of the relationship between nutrition and health on the other, 
paying attention to dietary bioactive compounds is a demanded need. Carotenoids 

are among the most important food compounds, some of which are precursors of 
vitamin-A and also have special health benefits in the prevention and treatment of 

cardiovascular disease and various cancers. These compounds are either synthetic or 

extracted from existing sources using organic solvents, which have drawbacks such 
as solvent retention in the final product, high temperature process and high 

degradation of the extracted compound under these conditions. Therefore, in the 
present project, the extraction of these compounds with food-drug grade 

nanoemulsions technology will be investigated. Also, in order to possibly improve the 

extraction efficiency, the effect of ultrasonic and microwave pretreatments on the 
extraction efficiency will be investigated. In addition, the stability of carotenoids 

extracted with nanoemulsion system will be investigated in comparison with the 
sample extracted with organic solvent into a food model system, and if needed, the 

effect of nanoencapsulation will be investigated using a polysaccharide. 

Abstract: 

Carotenoids extraction 
Stabilty investigation 

Specific 
Aims: 

Carotenoids, nanoemulsion, ultrasound, microwave, nanoencapsulation, stability :Keywords 
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راشستان  یچوب یایکربن بقا ریذخا یاقتصاد یارزش گذار یبرا یآلومتر یمدل ها یساز هیو شب یطراح :عنوان

 شمال کشور یجنگل ها یها

 یاصغر واحد یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/مازندران یعیو منابع طب یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 تجارت کربن و اقتصاد سبز یاقتصاد یابی/ارزخاک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یاصغر واحد ی+ عل :همکاران

 فالحاصغر  +

 رضا اخوان +

 یحیذب یکرمعل +

 یانینسترن نظر +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 27 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

حداکثر  یافتاده درختان که در مجموع دارا یاز چوب ها ییبخش ها ایکف جنگل و  زیافتاده ر یچوب ها هیمعموال کل چکیده :

شوند. طبق  ی( محسوب مFWDافتاده ) یها زچوبیر ای زیر یباشند به عنوان خرده چوب ها یمتر م یسانت 5/7قطر 

کربن کف جنگل محسوب شده و  یحوضچه ها نیاز بزرگتر یکیمذکور به عنوان  یخرده چوب ها IPCCدستورالعمل 

 یانباشتگ لیمزبور به دل یهاکربن در حوضچه ریذخا نی. همچندینمایم فایدر روند چرخه کربن ا یبارز ارینقش بس

ثر مورد در اک نیا یرا داشته باشد. ول یند سهم قابل مالحضه اتوا یم یآن در سطح جنگل به لحاظ ارزش اقتصاد عیوس

در جنگل محسوب شده و  یچوب عاتیضا ایمازاد  یداخل کشور به عنوان چوب ها ییاجرا یدستگاه ها یگزارش ها

 نیا شود. در یم یتلق زیآن ناچ تیموارد اهم یقرار نگرفته و در برخ یمطالعات بوم شناس یطبقات یمعموال در دسته ها

 یو نوسانات مال یپول یارزش واقع نیکف جنگل و تبب یهاچوبکربن خرده یو موجود تودهیز ریمقاد یابیراستا ارز

 یتیریمد یازهایبه منزله رفع ن یاساس یکارهااز راه یکی تواندیتجارت کربن و اقتصاد سبز م نهیمزبور در زم یهاحوضچه

 یعیروند طب تیاز حاکم یبا الگوبردار ،یرکانیه یهاپس از اتمام طرح مصوب استراحت جنگل کهیمحسوب شود طور

 تیریمد طهیاساس در ح نی. بر اردیآنها مدنظر قرار گ یو انباشتگ یموجود زانیم یشناسجنگل اتیعمل یدر اجرا

بر مستندات  یمبتن ربطیذ ییاجرا یاهجامع توسط معاونت یحقوق نامهنییآ کیحداقل  نیبا تدو توانیم زین یجنگلدار

 یجنگل یهاسازگانمزبور از بوم یچوب یهااستخراج حوضچه تیمنظور ممنوعبه یاقتصاد یهایگذارو ارزش یشناسبوم

 نیکه در ا نیو قابل مصرف سوخت اشاره کرد. با توجه به ا یزمیصرفا ه یهاچوب ای ارزشیبه عنوان مازاد مقطوعات ب

 نیتر یادیاز بن یکی کیمعادالت آلومتر یطراح شودیجامع و معتبر مشاهده نم یمزبور مستند یجنگل ها یبرا نهیزم

 یهامخازن کربن جنگل یاصل ریتوده و ذخا یز یموجود راتییدر رابطه با تغ یواقع دگاهیاستنباط د یبرا یراه کار اساس

آن  یعالوه بر معرف یرکانیه یهاجنگل یبرا کیمعادالت آلومتر یالزام طراح لی. از اهم دالشودیمحسوب م یرکانیه

 انزیم یارتباط اساس م،یاقل راتییسازمان فائو در ارتباط با رفع معضل تغ GlobeAllomeTree یالمللنیب گاهیدر پا

درختان،  یها( تودهیوانرژی)ب یانرژ ستیز یهایژگیو ،یمواد آل عیجنگل، توز داتیکربن با تول یموجود راتییتغ

 یهاسازگانبوم یشناسستیو ز یشناختبوم یها دهیاز پد گرید یاریخاک، چرخه آب و چرخه کربن و بس یزیخحاصل



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

به  ورزاناستیبانان و سجنگل یکارآ برا اریبس یبه عنوان ابزرا تواندیراستا معادالت مزبور م نیباشد. در ا یم یجنگل

 یجنگل، نحوه تنک کردن و اجرا شیرو زانیو م یموجود شیپا ،یاعمال بهره بردار یبرا نهیروند به میمنظور ترس

 ریادجنگل با احتساب هدررفت مق یعیطب یها یپساآشفتگ طیشرا یبرا یاصول یو برآورد یشناسجنگل اتیعمل حیصح

با هدف ارائه  یشنهادیرو، طرح پ نیمختلف محسوب شود. از ا یو مکان یسطح یهااسیدر مق ینیزم یتوده رو یز

 استاندارد در یدر صدد ارائه پروتکل محاسبات یو هوش مصنوع یآمار یسنت یهالیتحل یبر مبنا کیآلومتر یهامدل

مخازن  یو به تبع آن ارزش اقتصاد ینیزم یکربن رو یموجود توده،یز ریمقاد تیبرآورد رو به واقع یبرا یسطح مل

مختلف شمال کشور  یهابند حوزه انیدر ارتفاعات م یرکانیراش ه ختهیآم یهامزبور در جنگل یچوب یهاکربن حوضچه

شده و در دو  فیتعر متریسانت 1 -5/2، 5/2 -5/4، 5/4 -5/7 یمدنظر در سه کالسه قطر یهاباشد. خرده چوب یم

فاع از شده ارت فیدر دامنه تعر عیوس یمنظور با جنگل گردش نی. بدرندیگ یمورد مطالعه قرار م دهیکالسه سالم و پوس

با احتساب "متفاوت  یمختلف از گونه ها یهامنتخب، چوب یهاشگاهیاز رو کیمتر( در هر  750 -1650) ایسطح در

 یکیزیفستیز یهایژگی. ورندیگیمدنظر قرار م نیو توز ینمونه بردار یبرا "(دهیپوس ای)سالم  یدگیدرجات پوس

بر اساس  نی. همچنشوندیم یریگاندازه یدگیها و درجه پوسطول کامل چوب ،یانی( چوب ها شامل قطر مکیزیوفی)ب

و  یراحشامل ط شرفتهیپ یها لیو تحل یتوان هیبا استفاده از مدل پا ونیرگرس نیتخم یبر منحن یمبتن یهالیتحل

 تیضوابع عتو یبر حسب معرف یمنطق فاز کیو استفاده از تکن هیپرسپترون چندال یشبکه عصب یتوپولوژ یمعمار

 یمخازن کربن رو ریو ذخا تودهیز یپاسخ شامل موجود ریمقاد هیکل ،یفاز تمینامتقارن در هر الگور ایشناخته شده و 

 اتیضفر ریتفاس نیخواهد شد. با ا یسازهیموجود شب اتیبر واقع یمبتن ادتریمذکور با دقت هر چه ز یهاحوضچه ینیزم

با  ادیز یمقدار همبستگ لیدرختان به دل نهیاست که قطربرابرس نیتواند مطرح شود ا یرو م شیکه در طرح پ یاساس

 ییو در سطح کل جنگل مورد پژوهش به تنها شگاهیدر هر رو کیآلومتر نهیبه یدر مدل ها ینیزم یتوده رو یز ریمقاد

 ،یتوپوگراف طیشرا راتییتغ لیبه دل نی. همچندهدیرا به خود اختصاص م انسیوار راتییدرصد از تغ 70از  شیب

و  ونیمعادالت رگرس یرود که پارامترها یمورد پژوهش انتظار م یهاشگاهیرو نیب یاگونه بیو ترک یمیاقل یپارامترها

نظرات  یبر مبنا یفاز تمیشده در هر الگور نییقواعد تب یباشند ول یبارز راتییتغ یدارا یشبکه عصب یهامدل یمعمار

مطرح  تواندیکه م یمختلف یهاراستا ابهامات و پرسش نیمختلف مشابه هم باشند. در هم یهاشگاهیرو یخبرگان برا

مورد پژوهش در  یو در سطح کل جنگل ها شگاهیدر هر رو یستیرزیو غ یستیاز عوامل ز کیاست که کدام  نیشود ا

اصل از ح یچوب یایبا توجه به بقا یاست؟ از طرف یادهیعد راتیتأث یرو دارا شیهدف پژوهش پ ریمقاد ینیب شیروند پ

 یتوده و موجود یز ریچند درصد از مقاد یفوقان یهامختلف، درختان غالب در آشکوب یدرختان در آشکوب ها یهاگونه

 نیهمچن دهد؟یمدنظر را به خود اختصاص م یچوب یهاکربن حوضچه ریذخا یو به تبع آن ارزش پول ینیزم یکربن رو

هدف چند  یکربن حوضچه ها ریذخا یارزش مال شیبه منظور پا شگویپ یمدل ها یمعرف یبرا یانتخاب یها لیتحل

 به خود اختصاص خواهد داد یو منطقه ا یرا در سطح محل یو دقت برآورد انسیوار هیدرصد از توج

 یسنت لیحلت یبر مبنا یکیزیف ستیز یها یژگیعامل شامل و یرهایاستاندارد بر حسب متغ یپروتکل محاسبات کیارائه  :اهداف اختصاصی

 .Globe Allome Tree گاهیکشور و ثبت در پا ییاجرا یبه دستگاه ها کیآلومتر نهیبه یمدل ها یبه منظور معرف

 ی)فاکتورها یبوم شناخت یورود یها سیعامل فوق الذکر و ماتر یرهایمتغ یبا معرف یساختار شبکه عصب یطراح -ب

نه روش یها یژگیدرختان هدف، و یمختصات مکان ،یشگاهیعوامل رو ،یگونه ا بیتوده ها و ترک پیت( همانند کیاکولوژ

 یموجود راتییتغ زانیبر م یبوم شناس رگذاریعوامل تأث نیمهم تر نییبه منظور تب یو مراحل تحول یها، عوامل آشفتگ

 .شمال کشور یراشستان ها یچوب یایکربن بقا

 یکم و یزبان یورود یها سیماتر یبا معرف یمنطق فاز کیبه کمک تکن ی( فازنیقواعد )قوان نیو تدو یساز هیشب -ج

 افتیدر و یتیریروند مد یساز نهیبه یامر( برا نیبه منظور استفاده از نظرات خبرگان )متخصص تیدر قالب توابع عضو

 یچوب یایکربن بقا ریذخا راتییتوده و تغ یز یموجود راتییتر اطالعات جامع در رابطه با تغ قیتر و دق عیهر چه سر

 .شمال کشور یراشستان ها

کف  یچوب یشده در حوضچه ها رهیکربن ذخ ریمقاد یارزش مال نییتب یبرا شرفتهیپ یها لیتحل یینها یجمع بند -د

 جنگل

ش هو ک،یمعادالت آلومتر خته،یخالص و آم ¬یهاکربن، راشستان یهاحوضچه م،یاقل راتییکربن، تغ یتجارت اقتصاد کلمات کلیدی:

 .یمصنوع
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Developing and Simulating Allometry Models for Predicting Economic Value of fine 

woody Debris Carbon Stock in the Hyrcanian Beech Forests 

Title: 

Ali Asghar Vahedi Applicant: 

Mazandaran Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, 
AREEO, Sari 

Applicant's 
Work: 

Usually, all fallen wood of the forest floor or parts of fallen wood of trees, which have 

a maximum diameter of 7.5 cm in total, are considered as fine wood or fallen wood 
(FWD). According to the IPCC guidelines, these wood chips are considered as one of 

the largest carbon ponds on the forest floor and play a very important role in the 
carbon cycle process. Also, carbon reserves in these ponds can have a significant 

share in terms of economic value due to their large accumulation in the forest 

surface. However, this case is considered in most reports of the executive organs of 
the country as surplus wood or wood waste in the forest and is usually not included 

in the class categories of ecological studies, and in some cases, its importance is 
considered insignificant. There is no standard and reliable calculation protocol to 

evaluate the biomass and carbon stockpiles of the forest floor wood ponds as to 
meet the management needs and even to obtain accurate research information in 

the Hyrcanian forests. Given that there is no comprehensive and valid documentation 

for these forests, the design of allometric equations is one of the most fundamental 
ways to deduce the true view of changes in biomass inventory and the main reserves 

of carbon deposits in Hyrcanian forests. Be. One of the main reasons for designing 
allometric equations for Hyrcanian forests, in addition to its introduction in the 

International GlobeAllomeTree database of the FAO in relation to climate change, the 

basic relationship between carbon stocks and forest production, organic matter 
distribution, bioenergy characteristics (bioenergy) Tree masses, soil fertility, water 

cycle, and carbon cycle and many other ecological and biological phenomena are the 
ecosystems of forest organisms. In this regard, these equations can be used as a 

very effective tool for foresters and politicians to map the optimal trend for 

exploitation, inventory monitoring, and forest growth, how to thin and properly 
perform forestry operations, and principles for post-turbulent conditions. Natural 

forests should be considered at the different surface and spatial scales, taking into 
account the loss of land biomass. Therefore, the proposed design 

Abstract: 

Presenting a standard computational protocol in terms of operating variables 

including biophysical properties based on traditional analysis in order to introduce 
optimal allometric models to the executive organs of the country and register in the 

Globe Allome Tree database. 
B- Designing the neural network structure by introducing the above-mentioned 

factor variables and ecological input matrices (ecological factors) such as mass type 

and species composition, habitat factors, spatial coordinates of target trees, clear 
characteristics Etc. In order to explain the most important factors influencing 

ecology on the number of changes in carbon inventory of wood waste in the northern 
parts of the country. 

C- Simulation and formulation of fuzzy rules (rules) with the help of fuzzy logic 
technique by introducing linguistic and quantitative input matrices in the form of 

membership functions in order to use the opinions of experts to optimize the 

management process and receive each The faster and more accurate the 
comprehensive information on changes in biomass inventory and changes in carbon 

reserves of wood waste in the northern parts of the country. 

Specific 

Aims: 

Economic trade in carbon, climate change, carbon pools, pure and mixed residues, 
allometric equations, artificial intelligence. 

:Keywords 
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 یهایگلوتامات با استفاده از باکتر-L دیجهت تول ییغذا عاتیضا یحاو ریکشت تخم طیمح یسازنهیبه :عنوان

 یصنعت هیآن با سو سهیو مقا یبوم کیالکت دیاس

 یزدی یطباطبائ دهیفر :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

  د،یلتو عاتی/کاهش ضاییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 ییو غذا یمحصوالت کشاورز یحمل و نقل و فرآور

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یزدی یطباطبائ دهیفر + :همکاران

 یعیوس رضایعل +

 فرشته فالح +

 یغظنفر نینگ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 8 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

بدون مانع محصوالت  دیتول یبرا وپروسسیب یفرآور یهایبالقوه خود در توسعه فن آور ییتوانا لیبه دل هاسمیکروارگانیم چکیده :

جهان که به طور مداوم در حال رشد است، قابل توجه  تیروزافزون توسط جمع یتقاضا نیتأم یو مکمل ها برا ییغذا

 نیو بنابرا دهندینم لیرا تشک یآلودگ یمنبع اصل هاسمیکروارگانیبر م یمبتن یهاروش ن،یشناخته شده اند. عالوه بر ا

 یم یمرسوم ناش ییایمیش یکه از روش ها ،یطیمح ستیز یغلبه بر مشکالت جد یبرا نیگزیجا یهابه عنوان روش

صنعت به عنوان  شودیاستفاده م یدنیدر غذا و نوش یاگلوتامات، که به طور گسترده-Lشوند، قابل استفاده هستند. 

 یبه خود اختصاص داده است. بازار جهان 2014را در سال  نهیآم یدهایاس دتولی کل از ٪40 بایکننده طعم، تقر تیتقو

L-میکننده عطر و طعم و تنظ تیبه عنوان تقو یدنیو آشام ییغذا عیکاربرد در صنا شیافزا لیگلوتامات به دل pH  ارزش

حل مشکل کمبود منابع برآمدند.  یمختلف در پ یهایتکنولوژ شتریب یبه منابع انرژ ازیو ن تیجمع شیدارد. با افزا ییباال

 یاریباشد. بس یو قابل استفاده م دیمحصوالت مف دیکارخانجات مختلف در تول عاتیها استفاده از ضاراه حل نیاز ا یکی

استفاده از  نی. بنابراباشندیو... م هانیتامیو ها،نیپروتئ ها،دراتیمختلف از جمله کربوه باتیترک یمنابع حاو نیاز ا

و  دیتول یهانهیکاهش هز یبرا یکار مناسبراه نهیآم یدهایمحصوالت با ارزش مانند اس دیتول یصنعت غذا برا عاتیضا

عامل  یکروبیم یهاتیمتابول دیکشت مناسب جهت تول طیمح نهیکه هز یی. از آنجارسدیبه نظر م ییاتالف منابع غذا

محصول با استفاده از  دیترو بهبود بازده تولاستفاده از منابع ارزان نیبنابرا باشد،یم یصنعت یندهایمهم در فرآ اریبس

به  ریتخم ندیدر فرآ ییغذا عاتیمطالعه استفاده از ضا نیهدف از ا باشدیم یضرور یامر ریتخم طیشرا یسازنهیبه

 با ارزش نهیآم دیاس دیتول یساز نهیبه نیاز پساب کارخانجات و همچن یناش یطیمح ستیز یهایمنظور کاهش آلودگ

L-دیتول تی. در نهاباشدیم یریتخم ییشده از مواد غذا یجداساز یبوم کیدالکتیاس یهاهیگلوتامات با استفاده از سو 

 مناسب صورت خواهد گرفت فرمانتور لهیبه وس یصنعت مهین اسیدر مق

 .یصنعت ¬هیآن با سو سهیو مقا یبوم یهاهیگلوتامات توسط سو دیراندمان تول یسازنهیبه :اهداف اختصاصی
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از  نهیاستفاده به نیو همچن دیجهت بهبود راندمان تول ایسو یو قند و روغن کش یلبن یهاکارخانه عاتیاستفاده از ضا

 .عاتیضا

 .یشگاهیآزما طیدر مح دیتول طیشرا یساز نهیتوسط دستگاه فرمانتور، پس از به تیمتابول نیا یصنعت مهین دیتول

 کیالکت دیاس یها یگلوتامات، باکتر ات،یلبن ،یپسماند صنعت کلمات کلیدی:

 

 

Optimization of fermentation culture medium containing food waste for L-glutamate 

production using native lactic acid bacteria and comparison with industrial strain 

Title: 

Farideh Tabatabaie Yazdi Applicant: 

Ferdowsi Mashhad Applicant's 
Work: 

Microorganisms are known for their potential ability to develop bioprocessing 

technologies for the unhindered production of food products and supplements to 
meet the ever-growing demand of the world's population. In addition, 

microorganism-based methods are not the main source of contamination and can 

therefore be used as alternative methods to overcome serious environmental 
problems arising from conventional chemical methods. L-glutamate, which is widely 

used in food and beverages The industry as a flavor enhancer accounted for 
approximately 40% of total amino acid production in 2014. The global L-glutamate 

market is highly valued due to its increasing use in the food and beverage industries 
as a flavor enhancer and pH regulator. With increasing population and the need for 

more energy resources, various technologies sought to solve the problem of resource 

scarcity. One of these solutions is the use of waste from various factories in the 
production of useful and usable products. Many of these sources contain various 

compounds such as carbohydrates, proteins, vitamins, etc. Therefore, using food 
industry waste to produce valuable products such as amino acids seems to be a good 

way to reduce production costs and waste food resources. Since the cost of a 

suitable culture medium for the production of microbial metabolites is a very 
important factor in industrial processes, so the use of cheaper resources and 

improving crop production efficiency by optimizing fermentation conditions is 
essential. The study is the use of food waste in the fermentation process to reduce 

environmental pollution caused by industrial effluents and also to optimize the 

production of the amino acid L-glutamate using native lactic acid strains isolated 
from fermented foods. Finally, production on a semi-industrial scale will be done by a 

suitable fermenter. 

Abstract: 

Optimization of glutamate production efficiency by native strains and comparison 

with industrial strains. 

Use of dairy waste and sugar and soybean oil to improve production efficiency as 
well as optimal use of waste. 

Semi-industrial production of this metabolite by fermenter machine, after optimizing 
production conditions in laboratory environment. 

Specific 

Aims: 

Industrial waste, dairy, glutamate, lactic acid bacteria :Keywords 
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زنبور  یساز رهیو امکان پرورش و ذخ ک،یمرفومتر اتیخصوص ،یمثل دیتول یها یژگیو ،ییکارا :عنوان

 یها، جهت کنترل شپشک Aenasius bambawalei (Hym.: Encyrtidae) دیتوئیپاراز

 آردآلود

 یسوهان یزند نینوش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 خوزستان/خوزستان  یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ریموجود در کشور و سا دیمف انیبا استفاده از بند پا کیولوژیمبارزه ب یعمل یکاربرد یطرح ها ی/اجرایاهپزشکیگ :اولویت

 گلخانه و مزرعه طیها در شرا یباکتر رینظ گرید یکیولوژیعوامل کنترل ب

 یکاربرد :نوع طرح

 یسوهان یزند نی+ نوش :همکاران

 یطرف یتامول میابراه +

 300000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 انیطغ یبرخوردار است. از طرف یفراوان تیسبز سالم از اهم یبه غذا و فضا ازین ا،یدن تیروزافزون جمع شیبا توجه به افزا چکیده :

 ییغذا تیجبران آنها، امن رقابلیو خسارت غ عیوس یزبانیدامنه م نیآرد آلود، همچن یآفات نوظهور همچون شپشک ها

 یآرد آلود رو یگونه از شپشک ها 3000به  کی. در حال حاضر نزددهدیقرار م دیرا مورد تهد یسبز شهر یو فضا

ند. کن یوارد م یدیخسارت شد ینیچ یختم رینظ ینتیز اهانیو مرکبات و گ شکریهمچون ن یو باغ یمحصوالت زراع

مقاومت در آفات و  جادیآرد آلود در دراز مدت، باعث ا یکنترل شپشک ها یبرا ییایمیاستفاده از سموم ش یاز طرف

 یو فضا یمانده سموم در محصوالت کشاورز یوجود باق نی. همچنگرددیم یعیمجدد آنها و حذف دشمنان طب انیطغ

کنترل  یروش برا نیو قابل اعتمادتر نیبهتر نیکند. بنابرا یم جادیا ستیز طیانسان و مح یبرا یمشکالت یسبز شهر

 Aenasius دیتوئی. زنبور پارازباشدیم کیولوژیو کنترل ب یعیدشمنان طب یرو یگذار هیها سرماشپشک

bambawalei Hayat  و کفشدوزک شکارگرNephus arcuatus Kapur  هم اکنون در استان خوزستان و

آرد آلود بخصوص شپشک آردآلود پنبه در  یشپشک ها یعامل محدود کننده رو کیکشور به صورت  یمناطق جنوب

 ریسا یزنبور رو نیا یستیز یهایژگیو و ییکارا ،یزبانیم حیترج یرو یقیباشند. اما اطالعات دق یم تیحال فعال

وه و پرورش انب یزنبور در حضور کفشدوزک شکارگر ، سرما نگهدار ییکارا نیآردآلود فعال در استان، همچن یهاشپشک

 شده است یذکر شده طراح یناشناخته یجنبه ها یابیبه منظور ارز قیتحق نیرد. ازنبور وجود ندا

بالغ آردآلود مرکبات ، آردآلود جنوب و  یهاشپشک یرو A. bambawalei دیتوئیزنبور پاراز یزبانیم حیمطالعه ترج :اهداف اختصاصی

 .یرانتخابیو غ یانتخاب یدسترس قیاز طر یآرد آلود صورت

بالغ آردآلود مرکبات، آردآلود  یهاشپشک یرو A. bambawalei دیتوئیزنبور پاراز یمثل دیتول یهاتیفعالمطالعه  -2

 .یجنوب و آردآلود صورت

بالغ آردآلود  یهاشپشک یرو افتهیپرورش  A. bambawalei دیتوئیزنبور پاراز کیمرفومتر یها یژگیمطالعه و -3

 .یمرکبات، آردآلود جنوب و آرد آلود صورت

بالغ آردآلود  یهاشپشک یرو A. bambawalei دیتوئیزنبور پاراز نیاز بلوغ و طول عمر بالغ شیمطالعه دوره پ -4

 . یمرکبات، آردآلود جنوب و آرد آلود صورت
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در حضور و عدم حضور کفشدوزک  زبانیدر انتخاب م A. bambawalei زنبور یسنج ییایمطالعه بو -5

 Nephus arcuatus Kapurشکارگر

 یعیو طب یشگاهیآزما طیشپشک آرد آلود پنبه در شرا یرو A. bambawalei دیتوئیزنبور پاراز ییمطالعه کارا -6

 N. arcuatus در حضور و عدم حضور کفشدوزک شکارگر

 .زنبور یساز رهیجهت ذخ A. bambawalei دیتوئیزنبور پاراز یمطالعه سرما نگهدار -7

 .جهت کنترل شپشک آرد الود پنبه A. bambawalei دیتوئیانبوه زنبور پاراز یمطالعه پرورش و رهاساز -8

 یکیولوژیکنترل ب ،یشپشک آرد آلود پنبه، شپشک آرد آلود مرکبات، شپشک آرد آلود صورت کلمات کلیدی:

 

 

Efficiency, Reproduction characterisitics, morphometric features, and possibility of 
augmntation and storage of the parasitoid Aenasius bambawalei (Hym.: Encyrtidae), 

to control mealybugs 

Title: 

Nooshin Zandi Sohani Applicant: 

Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan Applicant's 
Work: 

 
Due to the growing population of the world, the need for food and healthy green 

space is very important. On the other hand, the outbreak of emerging pests such as 

mealybugs, as well as their wide host range and irreparable damage, threatens food 
security and urban green spaces. At present, nearly 3,000 species of mealybugs 

cause severe damage to crops and orchards such as sugarcane and citrus and some 
ornamental plants like Chinese hibiscus. On the other hand, the long-term use of 

chemical pesticides to control mealybugs, causes pest resistance, pest resurgence, 

and eliminates natural enemies. Also, the presence of pesticide residues in 
agricultural products and urban green spaces creates problems for humans and the 

environment. Therefore, the best and most reliable way to control mealybugs is the 
use of natural enemies and biological control. The parasitoid wasp Aenasius 

bambawalei Hayat and the predatory ladybug Nephus arcuatus Kapur are currently 

active in Khuzestan province and the southern regions of the country as a limiting 
factor on mealybugs, especially cotton mealybug. However, there is no detailed 

information on host preference, efficiency, and biological characteristics of the wasp 
on other active mealybugs in the province, as well as the efficiency of the wasp in 

the presence of predatory ladybird, cold storage, and mass rearing of the wasp. This 
research is designed to evaluate the mentioned unknown aspects. 

Abstract: 

Study of host preference of the parasitic wasp, A. bambawalei, on the adults of citrus 

and pink mealybugs through selective and non-selective tests 
2- Study of reproductive activities of the parasitoid wasp, A. bambawalei, on the 

adults of citrus and pink mealybugs. 

3- Study of morphometric characteristics of the parasitoid wasp, A. bambawalei, 
reared on the adults of citrus and pink mealybugs. 

4-Study of pre-adult period and the adult longevity of the parasitoid wasp, A. 
bambawalei on the adults of citrus and pink mealybugs. 

5- Olfactory response of A. bambawalei to host in the presence and absence of the 
predatory ladybug Nephus arcuatus Kapur 

6- Study of the efficacy of A. bambawalei on cotton mealybug in laboratory and 

natural conditions in the presence and absence of the predatory ladybug N. arcuatus. 

Specific 

Aims: 

cotton mealybug, pink hibiscus mealybug, citrus mealybug, biological control :Keywords 
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 .Ficus Carica L cv) خشک رقم سبز استهبان ریگاما در انج یجهش با استفاده از اشعه یالقا :عنوان

Sabz) یمتحمل به خشک یکلون ها جادیجهت ا 

 یسلوکلوئ یاکبر قاسم یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/یاتم یانرژ پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

دارند،  یارزآور ایباال بوده و  یارزش اقتصاد یکه دارا یو درختان مقاوم به خشک اهانیگ یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 آنها دیتول طیدر نقاط مختلف کشور و شرا دیتول یبرا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یسلوکلوئ یاکبر قاسم ی+ عل :همکاران

 یکوروش وحدت +

 یکرد رستم یمجتب +

 یمسلم جعفر +

 سهیمق میابراه +

 یاعظم برزوئ +

 یریجابر نص +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 56 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یحداقل سه کلون متحمل به خشک لیعدد )تحو 3: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 2019در سال  FAOبوده و در حال حاضر بر اساس آمار  رانیا یو بوم یخوراک یها وهیم نیتر یمیاز قد یکی ریانج چکیده :

 ریکشت انج ری، سطح ز1398به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارنامه سال  دیرتبه چهارم را از نظر تول رانیکشور ا

محصول  نیکه ا یکشت شده است. به طور میهزار هکتار به صورت د 39مقدار  نیباشد که از ا یهزار هکتار م 60 بایتقر

 شیاز فرسا یریعالوه بر جلوگ یکار میدر مناطق مساعد د اهیگ نیکاشت ا جی. تروشودیاستان کشور کشت م 22در

در  ریانج دیشود. تول یاز منابع موجود م یکشور و بهره بردار یبرا یدرآمد، ارزآور شیخاک و حفظ منابع، باعث افزا

 دکنندگانیتول یبرا یچالش اساس کیباشد و نوسانات بارش ساالنه به عنوان  یبارش وابسته م زانیبه م م،کامالید طیشرا

ده را کاهش دا دیشده و سطح تول میردیاز باغات انج یقسمتها یمستمر باعث نابود یها یاست و وقوع خشکسال ریانج

ارد، ند یکیباشد و تنوع ژنت یسبز م ریرقم انج رانیخشک ا ریانج یمهم که تنها رقم تجار نیاست. لذا با توجه به ا

 یم یرقم در کشور ضرور نیبرتر ا یکلون ها ریسا دیتول یکارساز برا یاز روش ها یکیتنوع به عنوان  جادیا نیبنابرا

جه به مورد با تو نینمود که در ا جادیا یدبخشیام یهاتوان کلون یرقم م نیدر ا یکیتنوع ژنت جادیبا ا نیباشد. بنابرا

د. چرا که باش یم یمقاوم به خشک یکلون ها یبرا نشیگز یکیتنوع ژنت جادیقدم بعد از ا نیمحصول، اول نیا میکشت د

 مناطق خشک کشور حاصل ریمحصول در سا نیگسترش کشت ا یبرا یتیباشد موفق نیاز ا ریغ یا هیاول نشیاگر گز

و  یبا صفات کم یارقام یجهت معرف یبهنژاد یبعد یهاشده در برنامه جادیا یهااز کلون توانیم نی. همچنشودینم

 ریه، تاثمنابع صورت گرفت یاستفاده نمود. باتوجه به بررس یو شور یمقاوم به خشک یهاهیپا نشیگز یبهتر و حت یفیک

مختلف از جمله  یاهداف اصالح یبرا یباغبان اهانیگ یکیتنوع ژنت جادیاز جمله اشعه گاما در ا یکیزیف یموتاژن ها

 یهااز موتاژن یکیطرح از پرتو گاما به عنوان  نیدر ا نیشناخته شده است. بنابرا یبخوب یطیمح یتحمل به تنش ها

 استفاده خواهد شد ریانج یمتحمل به خشک یبه موتانت ها یابیو دست یکیتنوع ژنت جادیپرکاربرد در ا
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 رقم سبز ریدر انج یدز مناسب اشعه گاما جهت پرتوتاب نییتع :اهداف اختصاصی

 رقم سبز با استفاده از اشعه گاما ریدر انج یکیتنوع ژنت جادیا یامکان سنج (2

 ی( موتانت از نظر تحمل به خشکیکلون )ها نیبهتر ییشناسا (3

با  دبخشیام یدر موتانت ها یتحمل به خشک یها سمیو مکان ییایمیوشیب ،یولوژیزیمرفوف اتیخصوص یبررس (4

 تحمل یهااستفاده از شاخص

 یموتاژن، تنش خشک ون،یموتاس زه،یونی یپرتوها ،یستیز ریجهش، تنش غ وه،یاصالح درختان م کلمات کلیدی:

 

 

Induced mutation based on gamma irradiation in Estahban Sabz cultivar dried fig 
(Ficus Carica cv. Sabz) to estabilish drought tolerant clones 

Title: 

Ali Akbar Ghasemi Soloklui Applicant: 

Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research 

Institute (NSTRI).Atomic Energy Organization of Iran 

Applicant's 

Work: 

Fig is one of the oldest edible and native fruits of Iran and currently, according to 
FAO statistics in 2019, Iran is ranked fourth in terms of production. According to the 

statistics of 1398, the area under cultivation of is approximately 60,000 hectares, of 
which 39,000 hectares have been cultivated as rainfed. So that this product is 

cultivated in 22 provinces of the country. Promoting the planting of this plant in 
favorable rainfed areas, in addition to preventing soil erosion and conserving 

resources, will increase income, currency for the country and the use of available 

resources. Fig production in rainfed conditions is completely dependent on rainfall, 
and annual rainfall fluctuation is a major challenge for fig growers, and the 

occurrence of continuous droughts has destroyed parts of fig orchards and reduced 
production levels. Therefore, due to the fact that the only commercial dry fig cultivar 

in Iran is the Sabz fig cultivar and has no genetic diversity, so creating diversity as 

one of the effective methods to produce other superior clones of this cultivar in the 
country is necessary. Therefore, induced genetic diversity in this cultivar, can be 

created promising clones, in which case, considering the rainfed cultivation of this 
crop, the first step after induced genetic diversity is selection for drought-resistant 

clones. Also, can be clones created will use in subsequent breeding programs; also, 
can be used to introduce cultivars with better quantitative and qualitative traits and 

even to select drought and salinity resistant rootstocks. According to the littered 

review, the effect of physical mutagens such as gamma ray on the genetic diversity 
of horticultural plants for various breeding purposes, including tolerance to 

environmental stresses is well known. Therefore, in this project, gamma ray will be 
used as one of the most widely used mutagens in creating genetic diversity and 

achieving drought tolerant mutants in figs. 

Abstract: 

Determining the appropriate dose of gamma rays for radiation in sabz cultivar figs 
2) Feasibility study of creating genetic diversity in green cultivar figs using gamma 

rays 

3) Identify the best mutant clone (s) in terms of drought tolerance 
4) Investigation of morphophysiological, biochemical and drought tolerance 

mechanisms in promising mutants using tolerance indices 

Specific 
Aims: 

Fruit tree breeding, Moutation, Drought stress, Mutagens, Abiotic stress :Keywords 
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 هیباال بر پا تیو با حساس عیسر یآشکارساز تیبا قابل قیحر ییو ساخت ادوات حالت جامد شناسا یطراح :عنوان

 یهاد مهین ینانوساختارها

 ینادر ماین :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یمواد و انرژ پژوهشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینادر مای+ ن :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 یهاد مهین ینانوساختارها هیآشکارساز حالت جامد شعله بر پا ق،یحر ییسرعت شناسا شیپژوهش جهت افزا نیا در چکیده :

 یاشعه فرابنفش از خود ساطع م یمقدار قابل توجه یورکه اجسام در حالت شعله ییشود. از آنجا یو ساخته م یطراح

 نهیدر صورت به نی. بنابراباشدیشعله آتش را دارا م عیسر صیتشخ ییحسگر فرابنفش توانا کی یآشکارساز هیناح ندینما

 یومشود. بهره کوانتکارامد واقع  قیحر ییشناسا یها ستمیتواند در س یحسگر نور فرابنفش م ،یبازه آشکارساز یابی

 یازآشکارس یباال اریحفره و سرعت بس-جفت الکترون دیجهت جذب نور و تول یهاد مهین ینانوساختارها یباال اریبس

اشد. ب یحالت جامد م قیساخت آشکارساز حر یایآشکارسازها از جمله مزا ادیباال و طول عمر ز یرینور فرابنفش، تکرارپذ

گاف  یمختلف جهت مهندس یستالیکر زیبا سا یهاد مهین یحسگر مربوطه، از نانوساختارها یبازه آشکارساز میتنظ یبرا

(، با قیشده توسط حر جادی)طول موج ا یاز طول موج نور فرود یگردد تا بتواند در محدوده مشخص یاستفاده م یانرژ

( با MSMفلز )-یهاد مهین-فلز ی. ساخت آشکارساز نور دینما یرا آشکارساز یفوتون تابش حفره،–جفت الکترون  جادیا

قطعات  ساخت طیشرا یابی نهیو به یهاد مهین ینانوساختارها هیبر پا یسد شاتک جادیفلزات مختلف جهت ا ینشان هیال

 تیبلآن قا یکیشود آشکارساز ساخته شده به همراه ماژول الکترون یم ینیب شیباشد. پ یپژوهش م نیاهداف ا گریاز د

که  عیوس یها یاز آتش سوز یریداشته باشد و بتواند سبب جلوگ هیاز ثان یباال را در کسر تیشعله با حساس ییشناسا

 آورد، گردد یرا به بار م یادیز یطیمح ستیشود و تبعات ز یم یعیجنگلها و منابع طب یدباعث نابو

 باال یبا گاف انرژ یهاد مهین ینانوساختارها یابی نهیسنتز و به :اهداف اختصاصی

 سنتز شده یها یهاد مهین یو ساختار یکیخواص اپت یبررس -

 (یگاف انرژ ی)مهندس یستالیکر زیسا رییتغ قینانوساختارها از طر یگاف انرژ میتنظ -

 شده نهیبه ینانوساختارها هیفلز بر پا-یهاد مهین-و ساخت آشکارساز فرابنفش فلز یطراح-

 قیحر ییعملکرد آنها جهت شناسا یابی نهیساخته شده و به یآشکارسازها یکیخواص اپتوالکترون یبررس-

 یگاف انرژ یمهندس -سنسور فرابنفش  - یهاد مهین ینانوساختارها - قیحر آشکارساز کلمات کلیدی:

 
 

Design and fabrication of ultrafast and sensitive solid state flame detectors based on 

semiconductor nanostructures 

Title: 

Nima Naderi Applicant: 

Materials and Energy Research Center Applicant's 

Work: 
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In this research, ultra-fast solid-state flame detectors based on semiconductor 

nanostructures is presented. Ultraviolet sensors with the optimized range of 
selectivity can be used in flame detection application because burning objects 

irradiate ultraviolet radiation with specific wavelength. Nanostructures with elevated 
quantum gain and high surface absorption which generate higher rate of electron-

hole pairs can be used in ultra-fast and durable solid state flame detectors. Band gap 

engineering of nanostructures with different crystallite size can provide suitable 
range of wavelength selectivity in order to be used in fire detection by generation of 

electron-hole pairs upon receiving the incident photons (with specific wavelength 
related to flame). The other aim of this research is to fabricate and optimize the 

metal-semiconductor-metal (MSM) photodetectors using different Schottky contacts 

based on semiconductor nanostructures. It is expected that the fabricated detector 
with its electrical module provides a high sensitivity to incident photons from flame 

source in a fraction of a second. Therefore, it prevents the extensive fire from 
destroying jungles and environmental resources. 

Abstract: 

Synthesis and optimization of wide band-gap semiconductor nanostructures 

- Structural and optical characterization of synthesized semiconductors 
- Band-gap tuning of nanostructures using variation in crystallite size (band-gap 

engineering) 
- Design and fabrication of metal-semiconductor-metal ultraviolet detectors based 

on optimized nanostructures 

- Optoelectrical characterization of fabricated detectors and optimization of their 
operation for flame detection 

Specific 

Aims: 

Flame detector, Semiconductor nanostructures, Ultraviolet sensor, Band-gap 

engineering 

:Keywords 
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اه با دستگ رانیمهم ا یمرتع اهانیگ یبرخ شهیتوسط ر شیخاک در برابر فرسا یکیمکان تیتقو یبررس :عنوان

 شهیر-برش خاک

 یمحمد رضا مصدق :متقاضی

 استاد :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یمختلف مرتع یگونه ها یو مرتع/معرف یعی+ منابع طب داری/حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پاخاک :اولویت

 شیمختلف مبارزه با فرسا یروش ها یو مرتع/معرف یعی+ منابع طب یمرتع یخاک ها یزیجهت بهبود حاصلخ

 مختلف یو خاک ها می( در اقالیقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ محمد رضا مصدق :همکاران

 یسعادت نینسر +

 انیمحمدرضا سبزعل +

 یمهرنوش جعفر +

 250000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

است که شدت و  یعامل مهم یاهیدارد. پوشش گ یادیز تیاهم یاهیخاک، پوشش گ شیعوامل مؤثر بر فرسا نیب در چکیده :

خاک  شیفرسا شیمنجر به افزا یاهیپوشش گ بی. تخرکندیرا کنترل م یخاک سطح شیو فرسا یسطح انیجر یفراوان

 یکیمکان یها یژگیخاک از جمله و یها یژگیبر و یقابل توجه ریدر خاک تأث اهیگ شهیشود. حضور ر یآب م لهیبه وس

 یاریبس تیاهم اهانیگ یها شهیو ر یاهیموثرند. پوشش گ شهیخاک بر رشد و توسعه ر یها یژگیو نیآن دارد. همچن

در حفاظت دامنه ها و خاک  یعامل مهم و اصل یاهیخاک دارند. پوشش گ یکیمکان یداریو بهبود پا شیدر کنترل فرسا

 یشو مقاومت کش شهیر-خاک یبر مقاومت برش یمرتع اهیاثر نوع گ یپژوهش با هدف بررس نیاست. ا یعیمنابع طب یها

 یمرتع یگونه ها شهیاثر حضور ر یبررس -1 یپژوهش در دو بخش کل نیانجام خواهد شد. ا شهیر یکیمکان یو پارامترها

 یکیمکان یو پارامترها یبر مقاومت کشش یمرتع اهیاثر نوع گ یبررس -2مرتبط و  یخاک و پارامترها یبر مقاومت برش

کشت، کاشت  یلوله ها یساخت و آماده ساز م،یانجام خواهد شد. بخش اول شامل ساخت دستگاه برش مستق شهیر

بلند، بروموس تومنتلوس و بروموس  یوی)فسک یمرتع یگونه ها شهیر-خاک یمقاومت برش یریدر لوله ها، اندازه گ اهیگ

انجام خواهد گرفت. بخش  یآمار لیو تحل هیو تجز شهیر یپارامترها یریاندازه گ م،ی( با دستگاه برش مستقسینرمیا

 شهیر باتیترک زیآنال نستران،یبا دستگاه ا اهیگ یها شهیر یمقاومت کشش یریاندازه گ شه،یر یدوم شامل نمونه بردار

 رفتیصورت خواهد پذ یآمار لیو تحل هی(، تجزنیگنیسلولز و ل یسلولز، هم یریها )اندازه گ

و  Festuca arundinacea Schreb  ،Bromus tomentollus) یمرتع اهیاثر نوع و گونه گ یبررس :اهداف اختصاصی

Bromus inermis Leyssشهیر-خاک ی( بر مقاومت برش 

،  Festuca arundinacea Schreb یمرتع اهانیگ شهیر یکیمکان یو پارامترها یمقاومت کشش یبررس -

Bromus tomentollus و Bromus inermis Leyss 

 خاک شیخاک، فرسا یکیمکان تیتقو اه،یگ شهیر یخاک، مقاومت کشش یمقاومت برش کلمات کلیدی:
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Evaluation of soil reinforcement against erosion by the roots of selected important 

rangeland plants in Iran using a soil-root shear apparatus 

Title: 

Mohammad Reza Mosaddeghi Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 
Work: 

Vegetation is an important factor affecting soil erosion which can effectively control 
the surface runoff and soil erosion. Vegetation degradation leads to an increase in 

soil erosion by water. The presence of root in soil has a significant impact on soil 

properties including mechanical properties. Soil can affect the growth and 
development of roots as well. Plant cover and roots are important in controlling 

erosion and improving the soil mechanical stability. Vegetation cover is an important 
factor in stabilization of hillslopes and natural lands. This study aimed to investigate 

the effect of plant type on soil-root shear strength, root tensile strength and 

mechanical parameters. This research will be conducted in two parts: 1) to 
investigate the effect of rangeland species root on soil shear strength and related 

mechanical parameters, and 2) to evaluate the effect of rangeland species on root 
tensile strength and mechanical parameters. In the first study, a direct shear device 

will be designed and constructed for the measurement of soil-root shear strength of 
planted soil columns. Three rangeland species (tall fescue, Bromus tomentelus and 

Bromus inermis) will be planted in soil columns, and the soil-root shear strength and 

parameters, and root parameters will be determined and statistically analyzed. In 
the second study, the roots will be sampled. Tensile strength of plant roots will be 

measured by general compression-tension Instron device. Root compounds 
(cellulose, hemicellulose and lignin) will be determined and statistically analyzed as 

well. 

Abstract: 

Effect of plant type on soil-root shear strength 
2) Effect of plant type on root tensile strength and mechanical parameters 

Specific 
Aims: 

Soil shear strength, Root tensile strength, Soil reinforcement, Soil erosion :Keywords 
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 ریرلوکتانس متغ یالوله یخط زالوریو ساخت ر نهیبه یطراح :عنوان

 یداریق یریزهرا نص :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

اهش ک ی+ روش ها ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیو نو + افزا ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

ساخت و  شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها ریپذدیتجد یهایو کاربرد انواع انرژ یمصرف انرژ

 مواد نو و مواد هوشمن ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیتول

 یکاربرد :نوع طرح

 یداریق یری+ زهرا نص :همکاران

 300000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ردیگ یمورد توجه قرار م یاز نوع لوله ا ریرلوکتانس متغ یخط تیو ساخت حسگر موقع یطرح، طراح نیا در چکیده :

 یخط یموتورها یبرا تیو ساخت حسگر موقع یطراح :اهداف اختصاصی

 محدود. یاجزا لیتحل ت،یموقع نییحسگر تع ،یسیحسگر الکترومغناط ،یخط زالوریر کلمات کلیدی:

 
 

Optimal Design and Prototyping of Tubular Linear Variable Reluctance Resolver Title: 

Zahra Nasiri-Gheidari Applicant: 

Sharif uni. of Tech. Applicant's 
Work: 

In this project optimal design and prototyping of tubular VR resolver as a position 

sensor is considered. 

Abstract: 

design and prototyping of linear tubular resolver Specific 

Aims: 

Linear Resolver, Electromagnetic Sensor, Position Sensor, Finite Element Analysis :Keywords 
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و  یعیبه رنگدانه طب دهییآال تونیانواع مختلف روغن ز یکیبر رفتارالکترواپت یکیالکتر دانیم ریتاث :عنوان

 شگریو صفحات نما یکیکاربرد آن در ادوات اپت یسنجامکان

 یسادات موسو زهرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ زهرا سادات موسو :همکاران

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
منظور  نیا یبرخوردار است.برا ییبسزا تیاز اهم کیاپتوالکترون عیکاربرد آنها در صنا لیمواد به دل یکیالکترواپت خواص چکیده :

 یاعمال یکیالکتر دانیمناسب آنها در مقابل م یاند و با توجه به رفتارهاقرار گرفته یو بررس قیمورد تحق یمواد مختلف

گران  ،یو نظام کیاستراتژ یگونه مواد با کاربردها نی. از آنجا که اروندیکار مبه یکیو ادوات اپت کیاپتوالکترون عیدر صنا

 یپژوهشگر بر رو یسخت است. با توجه به مطالعات قبل یآنها کار یو پژوهش بر رو یهستند، دسترس میو تحر متیق

ر با سازگا ،یعیطب یاماده تونیاست. از آنجا که روغن ز یقابل توجه یکیثابت الکترواپت یماده دارا نیا تون،یروغن ز

 کردیآن با رو یکیالکترواپت یهایژگیو نهیدر زم قیثابت کر باالست تحق تیدردسترس، ارزان و با قابل ست،یز طیمح

صنعت در کشور  نیا شرفتیدر پ یگام موثر تواندیم شگریو صفحات نما یکیاستفاده از آن در ادوات اپت یساز یکاربرد

اال)در ب یمختلف در ولتاژها یهاشده( در ضخامت هی)فرابکر،بکر و تصفتونیمنظور، انواع مختلف روغن ز نیا یباشد. برا

 شیافزا ریتاث نیقرار خواهند گرفت. همچن ی)در حد چند ولت( مورد بررسنییپا یولتاژها زیحد چند صد ولت( و ن

رفت. مورد مطالعه قرار خواهد گ نهیبه طیبه شرا یبایدست یها برانمونه یکیزعفران بر رفتار الکترواپت یعیرنگدانه طب

ب به کس کیاپتوالکترون عیدستاوردها در صنا یساز یکاربرد یحاصل از طرح محققان را در راستا جینتا رودیانتظار م

 هرچند اندک رهنمون سازد ییهاتیموفق

 سهیمقا متفاوت و یمتفاوت در ولتاژها یمختلف با ضخامت ها تونیکر چند نمونه روغن ز یکیثابت الکترواپت یریگاندازه :اهداف اختصاصی

 کیاپتوالکترون عیکاربرد در صنا یبرا یکیثوابت الکترواپت یساز نهیآنها با هدف به نیب

 تالیجید شگری،نمایکیادوات اپت ،یاثر کر، روش شدت خنث تون،یروغن ز ک،یالکترواپت ک،یفوتون ،یرخطیغ کیاپت کلمات کلیدی:

 

 

Effect of electric field on the of electro-optical properties of different kinds of olive oil 
mixtures with natural dye and feasibility of its application in optical devices and 

displays screen 

Title: 

Zahra Mousavi Applicant: 

Islamic Azad university, South tehran branch Applicant's 
Work: 

The electro-optical properties of materials are very important due to their application 

in the optoelectronic industry. For this purpose, various materials have been studied 
and are used in optoelectronics due to their appropriate behavior against applied 

electric field. Because these materials are strategic and with military applications, 
they are expensive and sanctions, and access to and research on these materials is 

difficult. According to the researcher's previous studies on olive oil, this substance 

has a high electro-optical Kerr constant. Since olive oil is a natural material, 

Abstract: 
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environmentally friendly, available, inexpensive and with high Kerr constant, 

research on its electro-optical properties with the approach of applying it to optical 
devices and digital screens can be an effective step in the development of this 

industry in our country. For this purpose, different types of olive oil (extra virgin, 
virgin and refined) in different thicknesses at high voltages (up to several hundred 

volts) and low voltages (up to several volts) will be studied. Also, the effect of 

increasing the natural pigment of saffron on the electro-optical behavior of the 
samples to achieve optimal conditions will be studied. The results of the project are 

expected to lead researchers to achieve some successes in applying the 
achievements in optoelectronics industry. 

study electro-optical constants of different types of olive oil(extra virgin, virgin and 

refined) in different thicknesses of samples at high and also low voltages in order to 
study their abilities in optoelectronics applications 

Specific 

Aims: 

nonlinear optics, Photonics ,electro-optics,olive oil, Kerr effect, Nulled intensity 

method, digital monitoring 

:Keywords 
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 Bactrocera) تونیز وهیدر کنترل مگس م یزیتخمر یروش جلب و شکار با بازدارنده ها قیتلف :عنوان

oleae) 
 یمژده یعباس محمدرضا :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیاستان گ یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 یمژده ی+ محمدرضا عباس :همکاران

 انیهانیاکبر ک یعل +

 یعیبهاره رف +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
قابل  ی نهیآن با صرف هز ازیدر صد مورد ن 90است که ساالنه بالغ بر  یکشور روغن خوراک ییاز اقالم مهم غذا یکی چکیده :

هفتاد توسعه  یدهه  لیواردات، از اوا ینیگزیجا استیمبنا با اتخاذ س نیشود. بر هم یوارد م یخارج یاز مباد یتوجه

ز کاستن ا یمتفاوت برا یهایدر زمانبند یمتعدد یمورد توجه قرار گرفت و برنامه ها یروغن اهانیاز گ یکشت تعداد ی

 . دیرس بیبه تصو یوابستگ میحجم عظ نیا

وجه ت ی هیمرغوب نقاط مختلف کشور بودکه در سا ریغ یدر اراض تونیکشت ز ریسطح ز شیبرنامه ها افزا نیاز ا یکی

 تونیکه کشت ز یبرخوردار بوده است به طور یخوب شرفتیازپ ییاجرا رانیمد ریو سا یبخش کشاورز رانیمد یریگیوپ

 یهکتار بود، اکنون در اکثر استانها38 00و حداکثر نیزنجان و قزو الن،یبرنامه محدود به سه استان گ یکه قبل از اجرا

 ,Ministry of Agriculture Jihad) است دهیهزار هکتار رس 121کشت آن به  ریکشور متداول و سطح ز

 Bactrocera) تونیمگس ز یا نهیبا ورود آفت قرنط 83در سال  تونیکشت ز یدر روند توسعه  تیموفق .(2015

oleae (Dip. Tephritidae) (با نگران1383،ییو رضا یجعفر )حشره از آفات مهم  نی. ادیمواجه گرد ییها ی

 کند یخسارت وارد م یو وحش یاهل تونیبوده و به انواع ز یو چند نسل زبانهیم کیباشد که  یم تونیز یدیوکل

(Tzanakakis,1989). میمستق بیو تخر وهیم زشیر وه،یسطح م یرو یزیشامل آثار تخمر تونیخسارت مگس ز 

 کرویم ورود لیباعث تسه یالرو هیگردد. تغذ یکنسرو م هیته یبرا وهیارزش شدن م یباشد که سبب ب یم وهیگوشت م

از جهان که  یگردد. در نقاط یروغن م تیفیو افت ک یدگیپوس جادیمنجر به ا تیو در نها وهیها به داخل م سمیارگان

 زانیدر صد از بابت کاهش م 80بالغ بر  یشود، خسارت یآن اعمال نم هیعل یو کنترل مناسب دهیمستقر گرد تونیمگس ز

ز ا یبردن کل محصول بوده و در پاره ا نیآفت قادر به ازب یاز ارقام کنسرو یگردد. دربعض یروغن عارض م تیفیو ک

 ,Haniotakis) باشد ینم ریل آفت،امکان پذکنتر یاقتصاد هیبه علت عدم توج یکنسرو تونیاروپا کشت ز ینواح

1982). 

 تونیدر کنترل مگس ز یمس باتیروش جلب و شکار و ترک قیاثر تلف یبررس :اهداف اختصاصی

و  یرومونف یجلب کننده ها ییآن با کارا سهیو مقا تونیدر کنترل مگس ز ییبه تنها یمس باتیترک ییکارا یبررس -2

 ییغذا
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 یقیجلب و شکار، کنترل تلف ،یزیبازدارنده تخمر تون،یز مگس کلمات کلیدی:

 

 

Combining lure and kill method with deterrent compounds in the control of olive fruit 

fly (Bactrocera oleae) 

Title: 

Mohammad Reza Applicant: 

agricultural ,education and natural research center of Guilan Applicant's 
Work: 

One of the important food items of the country is edible oil, which annually imports 

up to 90% of its needs at a significant cost from foreign sources. Accordingly, with 
the adoption of the import substitution policy, since the early seventies, the 

development of cultivation of a number of oil plants was considered and several 

programs were approved in different schedules to reduce this huge volume of 
dependence. One of these programs was to increase the area under olive cultivation 

in different parts of the country so that olive cultivation, which before the program 
was limited to three provinces of Gilan, Zanjan and Qazvin and a maximum of 3800 

hectares, is now common in most provinces and its area under cultivation. It has 
reached 121 thousand hectares (Ministry of Agriculture Jihad, 2015). Success in the 

development of olive cultivation in 2004 with the entry of the quarantine pest of the 

olive fly Bactrocera oleae (Dip. Tephritidae) (Jafari and Rezaei, 2004) was faced with 
concerns.This insect is one of the key pests of olives that is a host And is multi-

generational and damages all types of domestic and wild olives (Tzanakakis., 1989). 
Olive fly damage includes spawning effects on the fruit surface, fruit drop and direct 

destruction of fruit flesh, which makes the fruit worthless for canning. Larval feeding 

facilitates the entry of microorganisms into the fruit and ultimately leads to rot and 
loss of oil quality. In parts of the world where olive flies are established and not 

properly controlled, up to 80 percent of the damage is caused by reduced oil quantity 
and quality. In some canned cultivars the pest is able to destroy the entire crop and 

in some parts of Europe it is not possible to grow canned olives due to lack of 

economic justification for pest control (Haniotakis, 1982). 

Abstract: 

Study the effect of combining lure and kill methods and copper compounds in the 

control of olive flies. 
2- Evaluation of the efficiency of copper compounds alone in the control of olive flies 

and its comparison with the efficiency of pheromone and food attractants 

Specific 

Aims: 

olive fruit fly, deterrent compounds, lure and kill, Integrated control :Keywords 
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با هدف  (OMiD: Optimized Microorganism Disinfection) دیام یافزار بومتوسعه نرم :عنوان

 هاسمیکروارگانیم ینابود یبرا ازیموردن ونسازیتابش  ینوع و انرژ یابیارز

 نایس قهیصد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یپزشک کیزیف :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 نایس قهی+ صد :همکاران

 یمحمد جواد مرتضو دیس +

 پور یعیرف مانیپ +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 یزندگ تیفیک یپزشک یها مپلنتیو کارآمد و ا دهیچیپ یپزشک یو ساخت ابزارها یپزشک زاتیصنعت تجه شرفتیپ با چکیده :

قطعات  مرها،یچون پل یمواد حساس یحاو دیجد یپزشک یاز ابزارها یاریداشته اند. بس یادیز شرفتیانسانها پ

 یاستاندارد مرسوم چون اتوکالوها، گازها یتوان با روشها یها هستند که آنها را نم پیکروچیسنسورها و م ،یکیالکترون

 دیسالمت بشر را تهد زا،یماریب زجاندارانیاز ر یناش یهایماریاست که ب یمتماد یهانمود. سال لیکننده، استر لیاستر

. در باشدیها با تابش مناسب مآن یمضر پرتوده زجاندارانیبردن ر نیاز ب یشده براشناخته یهااز راه یکی. کندیم

اال به منظور ب یبا انرژ یالکترون کهیو بار کسیچون اشعه گاما، ا ییمعموال از تابش ها ون،یزاسیلیبه منظور استر یپرتوده

 یو برا 137-میو سز 60-کبالت یپرتوزا یهاتابش گاما معموال از چشمه ی. براگرددیاستفاده م زجاندارانیر ینابود

 زاتیکردن تجه لیاستر ی. براشودیاستفاده م کسیها و المپ مولد اشعه ااز شتابدهنده کسیو اشعه ا یالکترون کهیبار

 متیزمان بر و گران ق اریبس یاستفاده کرد چرا که اوال پروسه ا یپرانرژ یبا پرتوها یتوان از پرتوده ینم یحساس پزشک

قطعات مورد استفده در ساخت آنها شود. لذا در  تیفیتواند باعث اختالل عملکرد و افت ک یم یدز باال و عمق ایبوده و ثان

 ،یرژپران یهاچشمه یبه جا یانرژبه سمت تابش کم لیتما ،یو حفاظت یمنیا ،یمسائل اقتصاد لیبه دال ریاخ یهاسال

 زاتیکردن تجه لیاستر یبرا یمناسب یها نهیبا عمق نفوذ کم گز یکم انرژ یاست. استفاده از چشمه ها افتهی شیافزا

کم و  ی نهیتوان به سرعت باال، هز یروش ها، م نیا یایمزا نیباشند و از بزرگتر یم یمواد مختلف با کاربرد پزشک ایو 

 اشاره نمود. یبه ارسال به مراکز پرتوده ازیدر محل بدون ن ونیزاسیامکان استرل

در  ،یکروبیم تینود درصد جمع یساز رفعالیغ یبرا ازیکه عبارت است از مقدار دز مورد ن D-موسوم به مقدار یتیکم

. در ردیگیمورد استفاده قرار م اریها به کمک انواع تابش ها بس سمیکرواورگانیم یفعالساز ریغ کیولوژیوبیمطالعات راد

توسعه داده خواهد  تونیپا یسیبرنامه نو طیو مح Geant4-DNA یساز هیافزار در بستر ابزار شبنرم کی قیتحق نیا

 نیا یخروج تیرا محاسبه کرد. در نها یسلول یبقا یبه دست آمده از نمودارها D-ریشد که به کمک آن بتوان مقاد

 خواهد شد یسنجو صحت سهیمقا یتجرب جیموارد خاص با نتا یافزار در برخنرم

 OMiD: Optimized Microorganism) دیموسوم به ام یبوم یکارلوافزار مونتنرم کیتوسعه  :اهداف اختصاصی

Disinfectionهی( بر پا Geant4-DNAینیو پروتئ یهندس یهااز مدل یعیآن بتوان با پوشش وس ی لهی، که به وس 

را به  D-ریسلول و مقاد یبقا ینمودارها ،یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف یندهایفرآ یسازادهیبه همراه پ هاسمیکروارگانیم

 دست آورد.
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 زجانداران،یر ون،یزاسیلیتابش گاما، استر کلمات کلیدی:

 

 

Development of OMiD (Optimized Microorganism Disinfection) in-house software to 

determine the required type, and energy of ionizing radiation for eliminating 

microorganisms. 

Title: 

Sedigheh Sina Applicant: 

Shiraz university Applicant's 

Work: 

With the development of the medical equipment industry and the manufacturing of 
sophisticated and efficient medical devices and medical implants, the quality of 

human life has greatly improved. Many new medical devices contain sensitive 

materials such as polymers, electronics, sensors, and microchips that cannot be 
sterilized by conventional standard methods such as autoclaves, sterilizing gases. 

Diseases caused by pathogenic microorganisms have been threatening human health 
for many years. One of the well-known ways to kill harmful microorganisms is to 

irradiate them with proper radiation. In sterilization irradiation, radiation such as 
gamma rays, X-rays, and high-energy electron beams are commonly used to kill 

microorganisms. 

Gamma-ray sources of cobalt-60 and cesium-137 are commonly used for gamma 
irradiation, and accelerators and X-rays are used for electron beams and X-rays. 

Irradiation with high-energy beams cannot be used to sterilize sensitive medical 
equipment, because firstly, it is a very time-consuming and expensive process, and 

secondly, high and deep dose delivered can cause dysfunction and loss of quality of 

the sensitive parts used for manufacturing them. Therefore, in recent years, due to 
economic, safety and protection issues, the tendency to low-energy radiation instead 

of high-energy sources has increased. The use of low-energy sources with low 
penetration depth are suitable options for sterilization of equipment or various 

materials with medical applications, and the biggest advantages of these methods 

are high speed, low cost and the possibility of sterilization on site without the need 
for sending the equipment to irradiation centers. 

Abstract: 

Development of a native Monte Carlo software called OMID (Optimal Microorganism 
Disinfection), based on Geant4-DNA, that can cover a wide range of geometric and 

protein models of microorganisms; along with the implementation of physical, 

chemical, and biological processes for obtaining the D-values. 

Specific 
Aims: 

Gamma irradiation, sterilization, microorganisms, Geant4-DNA :Keywords 
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تال به مب یدر رت ها ییو نورون زا ینیتوکیس راتییبر تغ یو معمول دهیچیچرخ دوار پ یاریاخت نیتمر ریتاث :عنوان

 مریآلزا یماریب

 یطالب دیوح :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 یبدن تیسالمندان/مدل مناسب فعال یبدن تیتوسعه فعال/مدل ی/ورزش سالمندیعـــــــــــــــــــــلوم ورزش :اولویت

 سالمندان در کشور

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یطالب دی+ وح :همکاران

 یعلمدار یآزال میکر +

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 طهیعدد )در مجالت ح Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یورزش  یولوژیو با یعصب شناس

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

در افراد مسن است که  یعصب بیتخر یهابیآس نیترعیاز شا یکینوع زوال عقل و  نیتر عی( شاAD) مریآلزا یماریب چکیده :

 ،یو از دست دادن عملکرد یریبا برگشت ناپذ AD. دهدیم لیتشک تیجمع نیدرصد موارد زوال عقل را در ا 90حدود 

و مراقبت  یماریب یو انسان یاجتماع نهیاست. هز رانگریو یماریب کی AD. شودیمشخص م شروندهیپ یو رفتار یشناخت

متحده در سال  االتیقابل باور است. به عنوان مثال در ا ریغ AD یاقتصاد یهانهیکه هز یدارد، بطور یادیز اریبس

هزار دالر  48از زوال عقل  گریهر نوع د ای ADسال مبتال به  65 یباال ماریهر ب یمراقبت ساالنه برا یهانهی، هز2017

 یر براعامل خط نیاست که بزرگتر یحال. در ینوع زوال عقل چیفرد بدون ه کیاز  شتریبرابر ب میسه و ن ایبود،  کایآمر

 یعصب یهاو سلول یعصب یهاناپسیبا از دست دادن س ADدانند. مطالعات نشان دادند -یرا سن م مریآلزا یماریب

 پوکامپیمغز همچون ه دهیچیپ یهامرتبط با عملکرد ی. نواحشودیمشخص م شروندهیپ یشناخت بیهمراه با تخر یهرم

در برابر  رانهیشگیپ یاستراتژ کیبه عنوان  دهیچیو پ یاریورزش اخت ریتاث یرا دارند. بررس بیآس نیشتریو نئوکورتکس ب

بودن از نظر  یمختلف از نظر غنا )غن یهاطیها در محرفتن نورون نیسن و از ب شیاز دست دادن حافظه مرتبط با افزا

عوامل بروز  نیاز بزرگتر یکیسن به عنوان  شیمخاطرات افزا تواندیذهن(؛ م یکم چالش برا ایپر چالش  طیمح ،یذهن

همچون  ینیتوکیسا راتییبر تغ یبدن تیاثر فعال یدارد بررس یمطالعه سع نیا نیرا کاهش دهد. بنابرا مریآلزا یماریب

به عنوان  sLRP1و  ییفاکتور نورون زا کیبه عنوان  NG2و  Ki-67 ،یفاکتور ضد التهاب کیبه عنوان  10 نینترلوکیا

نقش ورزش  یبررس یطرح مطالعات نیهدف از ا نیانجام دهد. بنابرا مریمبتال به آلزا یهادر رت ABحامل و حذف کننده 

 است مریآلزا یماریمبتال به ب یهادر رت ییو نورون زا ینیتوکیسا راتییدر تغ دهیچیساده و پ یاریاخت

 یهارت یو قشر حرکت پوکامپیه هیدر ناح IL-10بر سطوح  دهیچیساده و پ یاریاخت نیهفته تمر 12 ریتاث یبررس :اهداف اختصاصی

 مریمبتال به آلزا

مبتال  یهارت یو قشر حرکت پوکامپیه هیناح NG2 بر سطوح دهیچیساده و پ یاریاخت نیهفته تمر 12 ریتاث یبررس

 مریبه آلزا

 مریمبتال به آلزا یهارت sLRP1 بر سطوح دهیچیساده و پ یاریاخت نیهفته تمر 12 ریتاث یبررس

و قشر  پوکامپیه هیدر ناح Ki-67 یمیتوشیمنوسیا راتییتغ دهیچیساده و پ یاریاخت نیهفته تمر 12 ریتاث یبررس

 مریمبتال به آلزا یهارت یحرکت
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 مریآلزا یماریب -یینورون زا -نیتوکیس -چرخ دوار -یاریاخت ناتیتمر کلمات کلیدی:

 

 

The Effect of Wheels Running Normal and Complicated on Cytokine Changes and 

Neurogenesis in Rats with Alzheimer's Disease 

Title: 

Vahid Talebi Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 
Work: 

Alzheimer's disease (AD) is the most common type of dementia and one of the most 

common neurodegenerative disorders in the elderly, accounting for about 90% of 
dementia cases in this population. AD is characterized by irreversibility and 

progressive functional, cognitive, and behavioral loss. AD is a devastating disease. 

The social and human costs of disease and care are so great that the economic costs 
of AD are unbelievable. For example, in the United States in 2017, annual care costs 

per patient over 65 years old with AD or any other type of dementia America 48 
thousand dollars, or three and a half times more than a person without any 

deterioration Rational. However, age is considered to be the biggest risk factor for 
Alzheimer's disease. Studies have shown that AD is characterized by loss of nerve 

synapses and pyramidal nerve cells with progressive cognitive impairment. Areas 

associated with complex brain functions such as the hippocampus and neocortex are 
most affected. Investigating the effect of voluntary and complex exercise as a 

preventive strategy against age-related memory loss and neuronal loss in different 
enrichment environments (mentally rich, challenging or low-challenge environments 

for Mind); It can reduce the risk of aging as one of the major causes of Alzheimer's 

disease. Therefore, this study attempts to investigate the effect of physical activity 
on cytokine changes such as interleukin 10 as an anti-inflammatory factor, Ki-67 and 

NG2 as a neurogenic factor and sLRP1 as an AB carrier and deletion in rats with 
Alzheimer's disease. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of 

simple and complex voluntary exercise in cytokine changes and neurogenesis in rats 

with Alzheimer's disease. 

Abstract: 

Evaluation of the effect of 12 weeks of simple and complex voluntary training on IL-

10 levels in the hippocampus and cortex of rats with Alzheimer's disease 
Evaluation of the effect of 12 weeks of simple and complex voluntary training on NG2 

levels in the hippocampus and motor cortex of rats with Alzheimer's disease 

Evaluation of the effect of 12 weeks of simple and complex voluntary training on 
sLRP1 levels in rats with Alzheimer's disease 

Evaluation of the effect of 12 weeks of simple and complex voluntary exercise on Ki-
67 immunocytochemical changes in the hippocampus and motor cortex of rats with 

Alzheimer's disease 

Specific 

Aims: 

Voluntary exercise - Rotating wheel - Cytokines - Neurogenesis- Alzheimer's disease :Keywords 
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( )مقالد ی)سدة هشتم هجر یحسن بن زاهد کرمان ییایمیدر مجموعه آثار ک قیو تحق یانتقاد حیتصح :عنوان

 الکنوز، تذکره و منتخب مفتاح(

 رضا کوهکن :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیحکمت و فلسفه ا یموسسه پژوهش :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

  :نوع طرح
 + رضا کوهکن :همکاران

 میرح یکاوس یعل +

 315000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 14 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 .(یمل شیمقاله در هما کیعدد )ارائه حداقل  1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1چاپ کتاب: 

پربار بوده است و دانشوران  اریدر ادوار گذشته بس یاست که در قلمرو تمدن اسالم یدانش یاز جمله حوزه ها ایمیک چکیده :

 یدر محافل علم یاسالم یایمیآورده اند. گرچه اصالت و قوت ک دیپد یعرصه ظهور کرده و آثار گرانسنگ نیدر ا ینامدار

 یبازخوان شانیا شۀیتوان نام برد که آثار و اند یرا م یدورۀ اسالم اگرانیمیاز ک یاریشده است اما هنوز بس رفتهیپذ یجهان

دورۀ  یایمیک ۀیگمنام ضرورت دارد تا نظر اگرانیمیک نیا اتیعالمانه و محققانه آثار و نظر ینشده است. بررس یو بازنمائ

دۀ هشتم س اگریمیک یدانشوران گمنام، حسن بن زاهد کرمان نیاز ا یکیاست شناخته شود.  ستهیآنچنان که شا یاسالم

زدوده شده  یاز چهرۀ و یدهندگان طرح حاضر غبار گمنام شنهادیاست که البته در چند سال گذشته و توسط پ یهجر

 شیتراز اول به شمار آورد. پ یاسالم اگرانیمیاز جمله ک دیاو را با ،یکرمان ییایمیو اتقان مباحث ک یاست. نظر به استوار

 شده و یادانتق حیاز پژوهشگران و فناوران کشور کتاب مفتاح الرموز تصح تیارزشمند صندوق حما تیبا حما نیاز ا

آثار حسن بن زاهد  گریطرح در نظر دارد د نیمفصل در دست چاپ است. ا ینوشت ها یو پ یقیتحق یمنضم به مقدمه ا

 ییایمیک اتیمفصل در تجرب یو چاپ کرده و دربارۀ آنها پژوهش کند که عبارتند از:. کتاب مقالدالکنوز که اثر حیرا تصح

 ییایمیتذکرۀ ک کی تایمستقل است و نها یرغم عنوانش اثر یمختصر و عل یاست، کتاب منتخب مفتاح الرموز که کتاب

 که در بردارندۀ منابع مورد استفاده حسن بن زاهد است

 در باب آنها؛ شامل: قیو انتشار همه آثار شناخته شده حسن بن زاهد و تحق حیتصح :اهداف اختصاصی

 کتاب مقالدالکنوز؛ .1

 است؛ یو خودش اثر مستقل ستیبا عنوان منتخب مفتاح الرموز که البته منتخب مفتاح الرموز ن یرساله ا .2

 .ییایمیتذکره ک .3

 .چاپ قرار دارد ریشده و ز حیطرح تصح نیدهندگان ا شنهادیاثر او، مفتاح الرموز، قبال توسط پ گرید

 .ییایمیمقالدالکنوز، منتخب مفتاح الرموز، تذکره ک ،یدر دوره اسالم ایمیک ،یحسن بن زاهد کرمان کلمات کلیدی:

 

 

Critical edition and research on alchemical compilations of Hassan ibn Zâhed 

Kermâni (8th Century) (Meqlâd al-Konuz, Tadhkara and Montakhab-e Meftâh) 

Title: 

Reza Kouhkan Applicant: 

Iranian Institute of Philosophy Applicant's 
Work: 
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Islamic civilization was very fruitful in the field of alchemy in the medieval era. 
Although the wealth of Islamic alchemy is an accepted fact, there are still many 

alchemists of the Islamic period whose works and ideas have not been studied or 
represented. One of these unknown scholars is Hassan Ibn Zāhed Kermāni, an 

alchemist of the eighth century AH. Because of his theorization and consistency of 

his alchemical thought, he should be considered one of the first-rate Islamic 
alchemists. Previously, with the valuable support of the Iran National Science 

Foundation, we have critically edited his book entitled Meftāh al-Romuz which will 
be published soon. This project intends to correct and publish the other treatises of 

Ibn Zāhed and to research about them, which are: Meqlād al-Konuz, a detailed work 

on alchemical experiments; Muntakhab of Meftāh al-Romuz, that despite of its title, 
is an independent compilation of Meftāh al-Romuz; and finally an alchemical 

bibliography, namely Tadhkara, containing the titles of the sources used and 
referenced by Hassan Ibn Zāhed. 

Abstract: 

Critical edition, research about and publication of Kermāni`s alchemical heritage, 

including: 
1. Meghlād al-Konuz 

2. Muntakhab of Meftāh al-Romuz, 
3. Alchemical index (Tadhkara) 

Specific 

Aims: 

Hassan ibn Zâhed Kermâni, Islamic Alchemy, Meqlâd al-Konuz, Alchemical Tadhkara, 

Montakhab-e Meftâh. 

:Keywords 
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 ستمیس قیاز طر نیمقاوم به دارو توسط فوکوزانت MCF-7 یبر سلول ها نیسیاثر دوکسوروب شیافزا :عنوان

 هدفمند یدارورسان

 یلوائ رخیپر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یرضو خراسان/یخراسان رضو یدانشگاه جهاد :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یلوائ رخی+ پر :همکاران

 ترانه سادات زوار +

 یعامر میمر +

 ینجمه گرد نوشهر +

 انیرضا کاراژ +

 آبنوس لیخل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهاییتعهدات 

 کیو به عنوان  افتی یخوراک یقهوه ا یارزشمند است که عمدتا در جلبک ها یدهایاز انواع کاروتنوئ یکی نیفوکوزانت چکیده :

 یج یپ نیپروتئ ژهیو بو ATP-Binding Cassetteبر  ریتواند با تاث یم دیکارتنوئ نیشود. ا یشناخته م ییماده غذا

P-gpر اث شیمقاوم به درمان شود. به منظور افزا یبر سلول ها یدرمان یمیاثر ش شی((، آن ها را مهار کرده و سبب افزا

نمود.  توان استفاده یآپتامر م هیهدفمند بر پا یدارورسان ستمیاز س یورود به سلول سرطان تیو اختصاص نیفوکوزانت

 یتوانند به طور خاص به مولکول ها یهستند که م دینوکلئوت 100تا  20با طول  یتک رشته ا RNA ای DNAآپتامرها 

 نینانوذرات کونژوگه شده به درون سلول ها عمل کنند. به هم ایورود خود  یهدف متصل شوند و به عنوان واسطه برا

ده ش یطرح سع نیهدفمند استفاده شوند. در ا یدارو رسان یآل برا دهیا یگاندهایان لتوانند به عنو یآپتامرها م ل،یدل

( و نانوذرات ی)موش4T1و  MCF-7 یهاسلول یاختصاص AS1411هدفمند با استفاده از آپتامر یدارورسان ستمیس کی

د شود که بتواند به صورت هدفمن یبه عنوان دارو، طراح نیو فوکوزانت نیسیبه عنوان حامل و دو ماده دوکسوروب کایلیس

در حضور  نیسیکرده و اثر دوکسوروب تیهدا یعاد یسرطان یهامقاوم به دارو و سلول یسرطان یهادارو را به سمت سلول

. سپس گرددیبه عنوان گروه کنترل استفاده م زین CHO یهاگردد. از سلول یبررس یسرطان یهابر سلول نیفوکوزانت

 یداخل یاندام ها ریسا نیهدفمند دارو بر اندازه تومور و همچن ستمیس ریکوچک تاث یموش ها یتومور بر رو جادیبا ا

از  ن،یسیو آپتامر/دوکسوروب نیآپتامر/فوکوزانت یهاورود کمپلکس زانیو م تیسم یبررس ی. براگرددیم یموش بررس

شده  یرسدر سرم بر زیکمپلکس ن یداریگردد. پا یفلورسانس استفاده م کروسکوپیو م یتومتری، فلوساMTTیتست ها

و  DLSو دارو به آن توسط  نیخواهد شد. اندازه نانوذرات و اتصال فوکوزانت دهیمختلف سنج یها pHو رهش دارو در 

SEM دیخواهد گرد یبررس 

 دارو، -نانوذره -و آپتامر نیفوکوزانت -نانوذره -آپتامر یکمپلکس ها لیتشک :اهداف اختصاصی

 -نیدر حضور و عدم حضور فوکوزانت نیسیدوکسوروب تیسم یبررس

 شده در سرم جادیکمپلکس ا یداریپا یبررس

 هدفمند یداوسان ن،یسیآپتامر، دوکسوروب ن،یفوکوزانت کلمات کلیدی:
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Enhancing the effect of doxorubicin on multidrug-resistant MCF- 7 cells by 

Fucoxanthin via  targeted drug delivery. 

Title: 

Parirokh Lavaee Applicant: 

Jahad Daneshgahi of Mashhad Applicant's 
Work: 

Fucoxanthin is a natural orange carotenoid found mainly in edible brown algae and is 
known as a nutritional ingredient. Affecting ATP-binding cassette, especially P-

glycoprotein protein (P-gp), these carotenoids can inhibit them and increase the 

effect of chemotherapy on resistant cells. A specific aptamer is used for targeted 
drug delivery. Aptamers are single-stranded DNA or RNA with 20-100 nucleotides in 

length that can specifically bind to target molecules and can bind to the target cell 
membrane and mediate themselves or conjugated nanoparticles to enter into cells. 

In this project, we will design a targeted drug delivery system using Aptamer AS1411 

specific for MCF-7 and 4T1 cells (mouse) and silica nanoparticles as a carrier and two 
substances doxorubicin and Fucoxanthin as a drug, which can specifically direct the 

drug to drug-resistant cancer cells and normal cancer cells and investigate the effect 
of doxorubicin in the presence of Fucoxanthin on cancer cells. CHO cells are also 

used as a control group. Then, by creating a tumor in small mice, the effect of the 
targeted drug system on the size of the tumor as well as other internal organs of the 

mouse is investigated. MTT, flow cytometry and fluorescence microscopy tests are 

used to evaluate the toxicity and entry rate of aptamer / Fucoxanthin and aptamer / 
doxorubicin complexes. The stability of the complex in the serum will be investigated 

and the release of the drug will be measured at different pHs. The nanoparticle size 
and binding of Fucoxanthin and drug to it will be investigated by DLS and SEM. 

Abstract: 

Formation of aptamer-nanoparticle- Fucoxanthin and aptamer-nanoparticle- drug 

complexes 
Evaluation of doxorubicin toxicity in the presence and absence of fucosanthin 

Evaluation of the stability of the complex created in the serum 

Specific 

Aims: 

Fucoxanthin; Aptamer; Doxorubicin; Drug delivery :Keywords 
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 چاله ها اهیافق س کینزد کینامید :عنوان

 افشار درضایحم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضوخراسان /مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 افشار درضای+ حم :همکاران

 زاده نیحس دیوح +

 ینیمحمد عابد +

 رینرگس آقام +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

. با دهند یچاله ها بدست م اهیافق س کیموثر در نزد کیزیاز ف یمناسب فیدر دو بعد توص التونید-گرانش اتینظر چکیده :

 یها اهچالهیس یکوانتوم فیبه توص اتینظر نیموجود در ا یدر دو بعد و تقارن ها اتینظر نیا کیمطالعه هولوگراف

 میپرداز یم نیفر بایتقر

ناوردا و ابرگرانش  زمیومورفیفید یرهایتخت در مرز شعاع محدود. محاسبه جبر مشاهده پذ یفضا یهولوگراف مطالعه :اهداف اختصاصی

 یتخت دو بعد یدر فضا یالتونید

 یمجانب یتقارن ها -فاز هموردا  یفضا -در دو بعد  یالتونیگرانش د - یک یمدل اس وا -کرم چاله ها  -چاله ها  اهیس کلمات کلیدی:

 فرم همتافته-

 
 

Near horizon dynamics of black holes Title: 

Hamid Reza Afshar Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

Two dimensional dilation-gravity models can describe near-horizon dynamics of 

higher dimensional black holes. We set up a holographic study of these models to 
approach a quantum description of near extremal black holes. 

Abstract: 

We aim to study flat space holography at finite cutoff. The algebra of observables in 

flat space 2D dilaton-gravity models. 2D Dilaton-Supergravity. 2D Higher-spin 
gravity. 

Specific 

Aims: 

Black holes, Wormholes, SYK model, 2D dilation-gravity, Covariant phase space 

method, Asymptotic symmetries, Symplectic form 

:Keywords 
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 لغزش در استان زنجان نیو خطر زم لیپتانس یابیارز :عنوان

 زاد یرستم قباد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/استان زنجان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مرتع/معرف یعیچالش ها وراهکاره + منابع طب  دها،یتهد ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ یامدهایپ ی/بررسخاک :اولویت

 مختلف یو خاک ها می( در اقالیقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب شیمختلف مبارزه با فرسا یروش ها

  :نوع طرح
 زاد ی+ قباد رستم :همکاران

 نژاد یعبد زیپرو +

 یزهرا عبداله +

 دسترنج یعل +

 محمد طهمورث +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و  میمستق یهانهیبه صورت هز یاریهرساله باعث خسارات بس ،یکیاز مخاطرات ژئومورفولوژ یکیبه عنوان  لغزش،نیزم چکیده :

مراتع  بیتخر ،یو بعضا تلفات انسان یانسان ساتیتأس بیدر تخر یادیو نقش ز گردندیدر مناطق مختلف م میرمستقیغ

نوان عبه لغزشنیزم سکیاستعداد، خطر و ر یابیارز قیتحق نیدارند. لذا در ا زیآبخ یهارسوب در حوزه جادیها و او جنگل

مطالعه در  نی. اردیگیموردمطالعه قرار م یبیو ترک ینظارت ،یجهت اقدامات فن رانیگ میو تصم زانیربرنامه یبرا یابزار

ه منطق یها لغزشنیاز نقشه زم لغزش،نیاستعداد زم یابیشود. جهت ارز یزنجانرود اجرا م زیاستان زنجان و در حوزه آبخ

استفاده خواهد شد؛ در  شده،هیته 1/ 20000اسیبا مق 1345سال ییهوا یهااز عکس یعیکه توسط اداره کل منابع طب

 شودیم نییها تعو ابعاد آن ییشناسا دیجد یهالغزشنیزم یو سازمان یو منابع محل ،یدانیم یدهایبازد قیادامه از طر

خواهد شد،  هیدر منطقه ته لغزشنی( نقشه شواهد زمArcGIS10.5) ییایسامانه اطالعات جغراف طیدر مح تیو درنها

، غربال  SPSSافزار ( در نرمPCA) یاصل یهامؤلفه لیتحل یهابر اساس آزمون لغزشنیعوامل مؤثر بر وقوع زمسپس 

( و RF) ی(، جنگل تصادفME) یحداکثر آنتروپ یکاوبا سه مدل داده لغزشنینقشه استعداد زم تیو انتخاب و درنها

شده و انتخاب یابیارز ROC یمنحن ریبر اساس مساحت ز. مدل برتر شودیم یابی( ارزSVM)بانیبردار پشت نیمدل ماش

 لیمرحله تحل یمدل برتر خطر برا یابی( ارزSR)تیبر اساس شاخص نرخ موفق جی. نتاردیگیخطر قرار م یابیارز یو مبنا

عناصر در  یو مساحت یطول ،یعدد یابتدا نقشه فراوان سکیر یابی. جهت ارزشودیانتخاب م لغزشنیزم سکیر یابیو ارز

ی)کاربریعی( و منابع طبییو روستا ییالیو یهاساختمان ،یآسفالته و خاک یها)جاده هارساختیمعرض خطر شامل ز

عناصر  یریپذبی. آسشودیم هیته یدانیم دیگوگل ارث و بازد ،یمرتع، جنگل و زراعت( با استفاده از منابع سازمان یها

، با در نظر گرفتن دو عامل شدت خطر و مقدار ارزش عناصر در معرض خطر و با 0-1 یدر معرض خطر در بازه عدد

با ضرب سه عامل خطر،  تی. درنهاشودیمحاسبه م Expert Choiceدر نرم افزار  یسلسله مراتب لیکمک روش تحل

. شودیسبه مخطر موردنظر، محا یویحوضه در سنار لغزشنیزم سکیعوامل، ر یریپذبیعناصر در معرض خطر و آس

عناصر در معرض خطر بر اساس منابع  یبازساز ای میترمیالیارزش ر یبا بررس لغزشنیوقوع زم یالیخسارت ر

 شودیم یابی( ارزیزداریو آبخ یعیخسارت سازمان منابع طب یابیحوادث، بخش ارز مهیبحران، ب تیری)مدیسازمان

 .لغزشنیعوامل مؤثر در وقوع زم نیترمهم نییتع :اهداف اختصاصی
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 لغزشنیاستعداد و خطر زم یابیارز .2

 لغزشنیخسارت زم زانیو م سکیر یابیارز .3

 یسلسله مراتب لیتحل ندیخطر، فرا یپهنه بند ،یریپذ بیلغزش، آس نیزم کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of the potential and risk of landslide in Zanjan Province Title: 

Ghobad Rostamizad Applicant: 

Zanjan Agricultural  and  Natural  Resources  Research Center Applicant's 

Work: 

Landslides, as one of the geomorphological hazards, cause a lot of damage every 
year in the form of direct and indirect costs in different areas and play a major role in 

the destruction of human facilities and sometimes human casualties, destruction of 

rangelands and forests and sedimentation in watersheds. Therefore, in this research, 
potential of landslide risk and risk assessment is studied as a tool for planners and 

decision makers for technical, regulatory and combined measures. This study is 
carried out in Zanjan province (Zanjanrood watershed).To assess the landslide 

potential, will be used a landslide map of the region that prepared by the General 
Directorate of Natural Resources from aerial photographs with a scale of 1.20000 in 

1966 year. Then, through field survey and local organizational resources, new 

landslides and identified their dimensions. Finally, will be prepared a landslide 
evidence map in the region by GIS, then the factors affecting on the landslide 

occurrence by Principal component analysis (PCA) tests in SPSS software, screening 
and selection, and finally landslide susceptibility mapping are evaluated with three 

data models: Maximum Entropy (ME), Random Forest (RF), and Support Vector 

Machine (SVM). The superior model is evaluated and selected based on the area 
under the ROC curve and is the basis for risk assessment. To assess the risk, First the 

numerical frequency map of Length and area of endangered elements including 
infrastructure (roads, villa and rural buildings) and natural resources (landuse of 

rangeland, forest and agriculture uses) are provided using organizational resources, 
Google Earth and field survey. Vulnerability of endangered elements in the numerical 

range of 1-0, taking into account the two factors of risk severity and value of 

endangered elements and is calculated using the hierarchical analysis process in 
Expert Choice software. Finally, is calculated by multiplying the three risk factors 

include endangered elements and the vulnerability of the factors, the landslide risk 
of the basin in the hazard scenario. The extent of landslide damage is assessed by 

assessing the value of repairing or rehabilitating endangered elements based on 

organizational resources (crisis management, accident insurance, damage 
assessment department of the Natural Resources and Watershed Management 

Organization). 

Abstract: 

Determining the most important factors in the occurrence of landslides. 
2. Landslide risk and risk assessment 

3. Landslide risk assessment and damage 

Specific 
Aims: 

Landslides, vulnerabilities, hazard zoning, hierarchical analysis process :Keywords 
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 شده با پالسما ماریسرد و آب ت یبذور با پالسما نگیمیپرا یو مولکول ییایمیوشیوبیزیف یپاسخ ها :عنوان

(PAW) در جنس Ferula spp 

 یرینص جابر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/یاتم یانرژ پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

فظ، ح ،یی/شناسایاهپزشکیو معطر + گ یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یو باغبان زراعت :اولویت

( کشور + آب و یو حشره ا ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریمد

 مختلف یآب در بخش ها ییکارا شیفناورانه افزا ی/روشهایزداریآبخ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یری+ جابر نص :همکاران

 یمحمدرضا نقو +

 یکردرستم یمجتب +

 ییاعظم برزو +

 سهیمق میابراه +

 یسلوکلوئ یاکبر قاسم یعل +

 یابوالفضل مازندران +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

جنس بزرگ و شناخته شده از  نیگونه، سوم 180با  .Ferula spp جنس ،یچند ساله علف یاهیگونه گ کیبه عنوان  چکیده :

 ژهی)به و یو جنوب غرب یمرکز یایعمدتا در سراسر آس .Ferula spp رهیشود. ت یمحسوب م Apiaceae خانواده

 F. tabasensisمختلف،  یگونه ها انیشده است. در م عیتوز ترانهیو مد یو افغانستان(، شرق دور، هند شمال رانیا

 ،F. gummosa و F. persica نکهیبوده ، ضمن ا رانیا یبومF. assa-foetida یبوم اهیگ کیبه عنوان  زین 

 .F. gummosa  ،F از جمله .Ferula spp مختلف یکند. جنسها یو افغانستان رشد م رانیا ر،یدر کشم

persica و F. assa-foetida دیقادر به تول یبه طور کل "oleo-gum–resins" (موسوم به asafoetida, 

sagapenum, galbanum, ammoniacum) و سالمت انسان هستند. مشابه  یمختلف در پزشک یبا کاربردها

 یآنها انجام م یبوم طیمعموال در مح یجوانه زن ندیفرآ نی، مناسب تر .Ferula sppدر جنس ،ییدارو اهانیگ ریبا سا

وانه است ج دیشود، بع یکه کشت )بصورت کشت در مزارع( انجام م یزمان ای یشگاهیآزما طیکه تحت شرا یشود، در حال

گرم  طیخواب دانه و شرا ،یجوانه زن یجنس بخاطر دوره طوالن نیدر ا یجوانه زن ندی. بعالوه، فرآفتدیاتفاق ب یخوب یزن

 روش کیبه عنوان  (PAW) سرد همراه با آب فعال شده با پالسما یپالسما را،یهمراه است. اخ یبا مشکالت زین

priming وجود، در جنس نیشده است. با ا یمعرف یاهیگ یاز گونه ها یغلبه بر موانع فوق در برخ یمناسب برا 

Ferula spp. وجود ندارد. در  اهچهیو رشد گ یروند جوانه زن عیروش در تسر نیدر مورد استفاده از ا یقیتحق چی، ه

سرد  یصورت خواهد گرفت تا نقش بالقوه پالسما یارزشمند، تالش ییگاه دارو نیا تیبنا به ضرورت و اهم ق،یتحق نیا

 F. assa-foetida و F. gummosa  ،F. persica در اهچهیدر شکستن خواب بذر، و بهبود رشد گ PAW و
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-ویزیف یها سمیاز مکان یو به دنبال آن برخ یمربوط به جوانه زن یها یژگیاز و یراستا، تعداد نیشود. در ا یابیارز

 شود یم یبررس اتیبا جزئ یو مولکول ییایمیوشیب

 .Ferula sppبذور جنس  یسرد در بهبود جوانه زن یاستفاده از پالسما یامکان سنج یبررس :اهداف اختصاصی

 .Ferula spp بذور جنس یدر بهبود جوانه زن PAW استفاده از یامکان سنج یبررس

 یو مولکول ییایمیوشیوبیزیف ،یبه دو فاکتور فوق الذکر در سطح مورفولوژ اهیپاسخ گ یبررس

 PAW سرد و یبه پالسما اهیدر پاسخ گ اهیگ یمتابولوم راتییتغ یبررس

 ی، پالسما(F. persica) نهیسکب ایکما  (F. assa-foetida) ، آنغوزه(F. gummosa) جهیبار ،ییدارو اهیگ کلمات کلیدی:

 یشده با پالسما، جوانه زن ماریسرد، آب ت

 

 

Physio-biochemichal and molecular responses of seeds priming via cold plasma and 

plasma activated water (PAW) in Ferula spp. 

Title: 

Jaber Nasiri Applicant: 

Nuclear Science and Technology Research Institute Applicant's 
Work: 

 

As an herbaceous perennial plant species, the genus Ferula spp. with ~180 species is 
assumed as the third largest and a well-known genus of the Apiaceae family. The 

genus Ferula spp. is predominantly distributed throughout central and South-West 
Asia (especially Iran and Afghanistan), the far-East, North India, and the 

Mediterranean. Among various species, F. tabasensis, F. gummosa, and F. persica are 

argued to be endemic of Iran, followed by F. assa-foetida, which grows as a native 
plant in Kashmir, Iran and Afghanistan. Various genera of Ferula spp. inluding F. 

gummosa, F. persica and F. assa-foetida are generally able to generate “oleo-gum–
resins”, with diverse applications in medicine and human health. Resembling other 

medicinal plants, in the genus Ferula spp., the most appropriate germination process 
is usually taken place within their native environments, while under laboratory 

circumstances or when cultivation is endeavored, the good germination would be 

unlikely occurred. Furthermore, germination process in the genus Ferula spp. is also 
limited with long germination period, seed dormancy and warm conditions. Recently, 

cold plasma followed by plasma-activated water (PAW) have been emerged as a 
suitable priming approach to overcome the aforesaid obstacles in some plant species. 

Nonetheless, in the genus Ferula spp., there is no investigation about applying this 

approach in accelerating germination process and seedling growth. Here, as a result, 
an endeavor will be made to assess potential roles of both cold plasma and PAW in 

breaking seed dormancy, and improving seedling growth in F. gummosa, F. persica 
and F. assa-foetida. In this sense, a number of germination related features, followed 

by some physio-biochemical and molecular mechanisms will be investigated in 

details. 

Abstract: 

Potential application of cold plasma in breaking seed dormancy, and improvement of 

seedling growth in Ferula spp. 
Potential application of PAW in breaking seed dormancy, and improvement of 

seedling growth in Ferula spp. 

Investigation of plant responses to the above two factors at the morphological, 
physio-biochemical and molecular levels 

Specific 

Aims: 

Medicinal plants, F. gummosa, F. persica, F. assa-foetida, cold plasma, plasma-

activated water (PAW) 

:Keywords 
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جامعه  کردی: رویمطالعه مورد ردار؛یواگ یها یمارینسبت به ب شامدرنیجوامع پ یکردهایرو یتبارشناس :عنوان

 هیدر دوره صفو رانیا

 یمنوچهر یعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیدانشگاه تبر :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یاجتماع خی/تاریموضوع ینگار خی/تارخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

  :نوع طرح
 یمنوچهر ی+ عل :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 /(یبه فرهنگستان علوم پزشک یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

از علل مرگ و  یکیبه عنوان  رداریو واگ یمسر یها یماریبا مسئله ب شهیخود هم یخیدر طول ادوار تار رانیا جامعه چکیده :

 ریاز عوامل مرگ و م یکیدوره  نینبوده است. در ا یامر مستثن نیاز ا زین یزودرس مواجه بوده است. دوره صفو ریم

در مورد بهداشت در  یدانش ناکاف ،یدر دانش پزشک یامروز یهاشرفتیبود. نبود پ یمسر یها یماریب وعیزودرس، ش

 یماریب نیا وعیاز عوامل بروز و ش ی(و. .. همگیجار یغلط)مثل غسل دادن اموات در آب ها یمذهب یاجتماع، سنت ها

. کنندیگزارش م شتریب یاول صفو مهیطاعون را در ن ژهیها، به و یماریب وعیش یمنابع عصر صفو یبود. بررس رانیها در ا

آن است تا  یگرفت. پژوهش حاضر در پ یم زین یادیز اریشده و تلفات بس عیدوره شا نیا رانیطاعون و وبا مکرر در ا

چه  رانیبه وجود آمده و جامعه ا یو عوامل طیچه شرا ریتحت تأث رداریواگ یها یماریب ینشان دهد که در دوره صفو

( در یسنت یو پزشک تی)حکومت، مردم، روحانرانیکرده است؟ جامعه ا یموضوع اتخاذ م نیدر مواجهه با ا یکردهایرو

منفعل و گاه عمل  یکردهایدادند. رو یاز جانب خود بروز م یمتفاوت یکردهایرو ریعالمگ یها یماریب نیمواجهه با ا

 یسنت یو .. توسط پزشک ینوسیبه کاربستن طب جال ت،یطبقه روحان یاز سو یمذهب یحکومت ، پزشک یاز سو انهیگرا

 دهد یرا نشان م یعصر صفو رانیاجهه جامعه اتوده مردم نحوه مو یاز سو انهیعام یو باورها ییو توسل به خرافه گرا

 (یدمی)اپرداریواگ یها یماریبا ب یصفو رانینشان دادن نحوه مواجهه حکومت و جامعه ا :اهداف اختصاصی

 افراد جامعه یاجتماع یزندگ تی( بر وضعیدمی)اپرداریواگ یها یماریب رینشان دادن تأث

 (یدمی)اپرداریواگ یها یمارینشان دادن کارکرد حکومت در مواجهه با ب

 هیتوده مردم در نزد حکومت صفو یو روان یجان تیسالمت و امن گاهیجا تینشان دادن اهم

 مذهب، طاعون، وبا ،یمردم، پزشک ه،یحکومت صفو ردار،یواگ یها یماریب کلمات کلیدی:

 

 

Genealogy of approaches of pre-modern societies towards infectious diseases; Case 
study: The approach of Iranian society in the Safavid period. 

Title: 

Ali Manoochehri Applicant: 

Tabriz University Applicant's 

Work: 

 

Iranian society throughout its history has always been concerned with the issue of 

infectious diseases Has been encountered as one of the causes of premature death. 
The Safavid period was no exception. during this period, one of the causes of 

Abstract: 
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premature mortality was the prevalence of infectious diseases. Lack of modern 

advances in medical knowledge, insufficient knowledge about community health, 
false religious traditions (such as bathing the dead in running water) and ... all of 

them were the causes and prevalence of these diseases in Iran. A study of the 
sources of the Safavid era reports the prevalence of diseases, especially the plague in 

the first half of the Safavid period. plague and cholera were frequent in Iran during 

this period and many casualties were reported. The present study seeks to show 
what conditions and factors arose under the Safavid period under the influence of 

infectious diseases and what approaches did the Iranian society take in dealing with 
this issue? anian society (government, people, clergy and traditional medicine) took 

different approaches in dealing with these global diseases. Passive and sometimes 

pragmatic approaches by the government, religious medicine by the clergy, the use 
of Galenian medicine, etc. by traditional medicine and the appeal of superstition and 

popular beliefs by the masses show how the Safavid Iranian society is faced. 

Demonstrating how the government and society of Safavid Iran deal with infectious 

diseases (epidemic) 

Demonstrating the effect of infectious diseases (epidemics) on the social life status 
of people in the community 

Demonstrate the function of government in dealing with infectious diseases 
(epidemics) 

Demonstrating the importance of the health and safety status of the masses in the 

eyes of the Safavid government. 

Specific 

Aims: 

Keywords: Infectious diseases, Safavid rule, people, medicine, religion, plague, 

cholera. 

:Keywords 
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 و غرب رانیآن در ا شنهیو پ ریگروتسک س یقیتطب یبررس :عنوان

 ینیفرشته السادات حس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :علمی متقاضی رتبه

 زن :جنسیت

 اصفهان/دانشگاه اصفهان :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یقیتطب اتی/ادبیفارس اتی/ادبیفــــــــــــارس اتیزبـــــــــان و ادب :اولویت

  :نوع طرح
 ینی+ فرشته السادات حس :همکاران

 یمسعود آلگونه جوقان +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 سوره( یبه وزارت ارشاد/ حوزه هنر یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

. کندیم مملل رافراه گرید اتیمشترکات با ادب افتنیو  ییکه موجبات آشنا ستیاز مطالعات ادب یاشاخه یقیتطب اتیادب چکیده :

که  ستیهنر -یادب یهااز گونه یکی. گروتسک ستیقیتطب اتیمهم در ادب یپژوهش یهااز حوزه یکیها گونه ریس یبررس

 نیدر ا های، بررس رانیآن در ا یهایژگیبودن ودارد، اما با وجود پررنگ یطوالن یاآن در غرب سابقه رامونیپژوهش پ

 یبه بررس کسانیبه طور  بایحوزه صورت گرفته است، تقر نیا که در ییهاو تمام پژوهش رسدیم ریاخ یهابه سال نهیزم

 هسیو مقا رانیگونه در ا نیا ریس یبه بررس یپژوهش چیتا کنون ه رسدیاند، به نظر مگونه در متون مختلف پرداخته نیا

گونه  نیا ریآن و س یهایژگیگروتسک، و فیجستار، پس از تعر نیدر ا سندگانیآن با غرب نپرداخته است. نو یقیتطب

 خواهند پرداخت رانیگروتسک در غرب و ا ریس یقیتطب یبه بررس ،یقیتطب -یلیتحل یبا روش ران،یدر غرب و ا

 آن در دو قلمرو یمؤلفه ها قیو غرب و تطب رانیگروتسک در ا یبررس :اهداف اختصاصی

 غرب اتیادب ران،یا اتیها، گروتسک،ادبگونه ،یقیتطب اتیادب کلمات کلیدی:

 
 

    :A comparative consideration of Grotesque and its history in Iran & west Title: 

Fereshte Sadat Hosseini Applicant: 

Imam Khomeini International University Applicant's 
Work: 

 

Comparative literature is a branch of literature studies that causes familiarity and 
commonality with the literature of the United States. Examine species is one of the 

important research field in the comparative literature. Grotesque is a kind of literary-
artistic genre, the research on which has a long history in the West. However, 

despite the prominence of the characteristics of this genre in Iran, it is a less-

touched upon area of research, and the conducted studies are restricted to the 
recent years. All the studies carried out in this regard have examined this kind of 

genre in various texts in almost the same way. It seems that no study has ever been 
devoted to address the evolution of this genre in the West and Iran applying a 

comparative study. In the present study, first the definition, characteristics, and 

evolution of the grotesque in the West and Iran are presented. Then, a comparative 
study of the grotesque in the West and Iran has been performed using an analytical-

comparative method. 

Abstract: 
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A study of Grotesque in Iran and the West and the application of its components in 

the two domains 

Specific 

Aims: 

Comparative literature, genre's, Grotesque, Iranian literature, Western literature :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99019811 

 یفارس یهانامهمعراج یشناسنوع :عنوان

 یعیشف رایسم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یعیشف رای+ سم :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
آن  یسازگار ۀدرج نییو تع یهر اثر ادب یشناسنوع ای ینوع یبنداعمال طبقه یۀجهان و نقد آن بر پا اتیاعظم ادب بخش چکیده :

 ابد؛ییبه درون آن نم یناقد راه ایخواننده  ،یاثر ادب کی ینوع یبندبدون طبقه ییبوده است؛ گو ینوع یهایژگیاثر با و

ارسطو را درباب  یسنت یبندهمان طبقه توانینم گرید ن،ینو یانیب یهاروش یۀبر پا یآثار ادب یبندبا طبقه یاز طرف

همواره  یالدیاز اواسط قرن نهم م یفارس اتینامه در ادبمعراج ۀبود. گون خیو قائل به ثبات انواع در طول تار رفتیانواع پذ

را به خود اختصاص داده  یمنظوم و منثور فارس اتیاز ادب یمعاصر، بخش اعظم ۀهمراه بوده و تا دور یفارس اتیبا ادب

ل مختلف و به اشکا د،یفزایب یشعر و نثر فارس یبه غنا ییمحتوا ثیاند از حتوانسته نکهیدسته آثار عالوه بر ا نیاست. ا

 یارسف اتیادب یبه غنا زین ثیح نیاند و از اشده انیب زیمتفاوت ن ییروا یهاوهیگوناگون با ش یهاها و سبکدر قالب

ساختار، محتوا و زبان  ثیاز ح ییهابه تفاوت توانیم ،یآثار در طول قرون متماد نیا یاجمال یاند. با بررسکمک کرده

ه امر رهنمون بود ک نیما را بر ا ،یفارس اتیدر ادب گریدسته آثار بهم و تفاوت آنها با انواع د نیبرد. شباهت ا یدر آنها پ

 نیب گر،یمنحصر به فرد خود را دارا هستند؛ از طرف د یانیو ب یساختار ،یاند و مختصات زبانجداگانه یآثار نوع نیا

ساختار و محتوا و زبان وجود  ثیاز ح ییهاداد، باز هم تفاوت مینامه قرار خواهمعراج ۀگون لیآثار که ما همه را ذ نیهم

با توجه به آنچه گفته شد،  کند؛یم ییراهنما یمادر و اصل ۀگون نیا لیدر ذ رگونهیما را به وجود ز زیامر ن نیدارد و هم

محتوا و  ،ینوع ادب نیعام و شامل حاکم بر ا یساختارها ۀجانبهمه یها و کشف و بررسنامهبه درون معراج دنیرس یبرا

و  یشناسنوع یکردهایو رو یاو ابزار کتابخانه یلیتحل _ یفیبا روش توص میپژوهش، قصد دار نیآثار، در ا نیزبان ا

 میبپرداز یاز ابتدا تا قرن دهم هجر یمنظوم عرفان یادب فارس یهانامهمعراج یبه بررس یشناستیروا

 هانامهمعراج یکردن محتوا مشخص :اهداف اختصاصی

 نامهمعراج یعام و شامل در نوع ادب یساختارهامشخص کردن 

 هانامهمعراج ییروا یهاتفاوت نییتب

 نامهمعراج یهارگونهیو مشخص نمودن ز فیتعر ن،ییتب

 شانیهارگونهیها و زنامهمعراج یقایمشخص کردن بوط

 هانامهنوع زبان به کار رفته در معراج یو بررس نییتب

 هانامهقالب معراج مشخص کردن سبک و

 .یشناستیروا ت،یروا ،یشناسنوع ،ینامه، نوع ادبمعراج، معراج کلمات کلیدی:

 

 

Typology  Of persian Me`raj-Namehs Title: 

Samira Shafiee Applicant: 
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- Applicant's 

Work: 

Major part of world literature and its criticism has been based on applying tyipical 

classification or typology of any literary work and determine its degree of 

compatibility of that work with the typical characteristics; Me thinks without the 
typical classification of a literary work the reader or the critic will not find a way into 

it; In a sense by classifying literary works that based on new methods of expression 
it is no longer possible to accept the same traditional classification of Aristotle and 

the stability of genres in history. The genre of Me`raj-Nameh has always been 

attended with persian literature since the middle of the nine century AD and has 
occupied a large part of persian poetry and prose until the contemporary period. 

These works have also added to the prominence of Persian poetry and prose in terms 
of content, and have been expressed in different forms, formats and styles and with 

different narrative methods. with brief review of these works over the centuries we 
can find out their differences in structure, content and language. The similarities and 

differences between this group of works and other genres in Persian literature show 

us that these works are a separate genre and have unique linguistic, structural and 
expressive features. On the other hand, between these works, all of which we will 

place under the Me`raj-Nameh genre still there are differences in structure, content 
and language & this leads us to the existence of sub-genre in following of this 

mother and main genre. According to what has been said, to reach within Me`raj-

Namehs and to discover and comprehensively study the general, inclusive and 
dominant structures of this literary genre and also the content and language of these 

works In this research, we decide to study Me`raj-Namehs from the beginning to the 
tenth century AH with descriptive-analytical method and library research method 

and also approaches of typology and narratology. 

Abstract: 

Specify the content of M`eraj-Namehs 
- Identify general structures and include in the literary type of M`eraj-Namehs 

- Explain the differences in the validity of M`eraj-Namehs 
- Explain, define and specify the subspecies of the M`eraj-Namehs 

- Identify the poets of the M`eraj-Namehs and their subspecies 

- Explain and examine the type of language used in M`eraj-Namehs 
- Specify the style and format of M`eraj-Namehs 

Specific 
Aims: 

Me`raj, Me`raj-Nameh, Genre, Typology, Narration, Narratology. :Keywords 
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 ییآمار فضا یهازلزله با روش یاقتصاد انیخسارت و ز یابیارز :عنوان

 یبسطام یمرتض :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/زلزله یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیب پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 زلزله ینیبشیپ یهاسازه ها و راه یلرزه ا رفتار :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یبسطام ی+ مرتض :همکاران

 هیقرانق یرحمان یمهد +

 فالح نیافش +

 ماجد دیوح +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
یم خسارات نیا ینیبشیو پ نییهمراه دارد. تعرا به یو جان یخسارات مال شیشهرها در بستر مناطق پرخطر افزا توسعه چکیده :

 زانیم نییتع یبرا یادیز یهابحران و حفظ جان و مال افراد داشته باشد. مدل تیریدر نظام مد ینقش اساس تواند

روبرو هستند. استفاده  ییهاتیو عدم قطع هایها با کاستمدل نیشده است. اتوسعه داده یاقتصادانیخسارت و ز ب،یآس

( و نقض استقالل مشاهدات ی)مکانییفضایدهد. با توجه به همبستگ شیرا افزا هانیدقت تخم تواندیم یدانیم یهااز داده

در ساعات  بیآس نییاستفاده کرد. تع رندیگیمشاهدات را درنظر م نیب ییفضایکه همبستگ ییآمارفضا یهااز روش دیبا

 سمیمتفاوت است. استفاده از مکان شدهیآورچند ماه پس از رخداد زلزله با توجه اطالعات جمع ایچند روز و  ه،یاول

متناسب با نوع و  واندتیم ییو آمار فضا ینوآورانه مهندس یهاو روش ییفضا یبردارنمونه یهاها، روشداده یگمشدگ

 نیکند. ا کینزد تیرا به واقع یاقتصاد یهاخسارت به ساختمان بخش جهیو درنت بیها برآورد آسداده یهایژگیو

 یاقتصاد انیز تواندیم یکینامیستانده د-داده یها. استفاده از مدلشوندیم یاقتصاد انیسبب ز یخسارات اقتصاد

 برآورد کند یدوره زمان کی یط یرا براساس خسارات اقتصاد یمختلف اقتصاد یهابخش

ر د یگمشدگ سمیو مکان ییآمارفضا یهااز آن براساس روش یناش بیآس ایو  لرزهنیزمشدت نییتع یارائه مدل برا :اهداف اختصاصی

 اول( یویزلزله )سنار هیساعات اول

 ییضاف یریگو نمونه ییآمارفضا یهابراساس روش لرزهنیاز زم یها ناشساختمان بیآس زانیم نییتع یارائه مدل برا -2

 دوم( یویپس از بازگشت آرامش به منطقه )سنار

 سوم( یوی)سنار لرزهنیاز زم یها ناشساختمان بیموثر در آس یپارامترها نییتع -3

 ستانده سازگار و-براساس مدل داده یاقتصاد یهابخش یاقتصاد انیها به زساختمان یخسارات اقتصاد نیب وندیپ -4

 ستانده سازگار-منطقه به مدل داده یبازساز یبرا هیکار و سرما تیافزودن محدود

 .یاقتصاد انیز ،یخسارت اقتصاد ،یکیزیفبیآس کلمات کلیدی:

 

 

Assessment of Earthquake Economic Damage and Loss Using Spatial Statistics 

Methods 

Title: 

Morteza Bastami Applicant: 

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology Applicant's 
Work: 
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Disaster management due to limited facilities and financial resources requires a 

reliable estimate of the fatalities, economic damage, and loss. Earthquake damage is 
estimated based on engineering methods (such as HAZUS) and statistical methods. 

Combining both methods can improve the accuracy and ability to estimate the 
damage. Statistical methods are based on field data. These data have spatial 

correlations and possibly anisotropy. The use of classical statistical methods is not 

appropriate due to the condition of independent observations while observations 
have a spatial correlation. Therefore, spatial statistics methods should be used. At 

different time stages after the disaster, the available data are gradually collected. In 
the first hours when disaster management requires approximate knowledge of the 

range and extent of the damage for the response phase, damage estimation models 

can be of great help. The collected damage data after an earthquake are very 
incomplete and from a statistical point of view could be considered missing, 

therefore, such estimates should include the missing data mechanism. Similarly, 
after a few days to a few weeks, it is possible to survey the area based on spatial 

sampling to estimate the damage intensity. Finally, a few weeks to a few months 
after the disaster, the damaged buildings are surveyed and it is possible to evaluate 

properties and factors affecting the damage intensity. At this stage, the economic 

damage is determined based on the real destruction to the buildings and the level of 
assessment for repair or reconstruction. The economic damage causes changes in 

economic production due to business disruption. Economic loss models such as 
input-output models have constant coefficients and do not include the production 

change due to earthquake shock. To make accurate and realistic estimates, 

production changes in the model must be considered overtime. Therefore, the 
dynamic input-output model is necessary to estimate the economic loss. 

Abstract: 

Propose a model to determine the intensity and the damage of an earthquake using 

spatial statistics methods and missing data in the early hours of the earthquake 
2- Propose a model to determine damage levels of buildings due to an earthquake 

using spatial statistics methods and spatial sampling a few days after the earthquake 
3- Determining effective parameters in building damage 

4- Linking economic damage of buildings and economic sector losses 

Specific 

Aims: 

Physical damage, Economic damage, Economic loss :Keywords 
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 یهابر اساس بانک داده اسیو شدت آر نیشتاب زم نهیشیسنجه ب نیارتباط ب یبرا یرابطه تجرب شنهادیپ :عنوان

 رانیبه روز ا

 یزعفران دیحم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/زلزله یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیب پژوهشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

مترقبه +  ریکشور جهت مقابله با حوادث غ یسازه ها،راهها و منابع آب یساز منیدر صنعت ساختمان + ا داریپا توسعه :اولویت

 زلزله ینیبشیپ یهاسازه ها و راه یرفتار لرزه ا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یزعفران دی+ حم :همکاران

 محمدرضا سقراط +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

ابزار  کیامر آن را به  نی. اکندیرا فراهم م گرید یپارامتر از پارامترها کیامکان برآورد  یالرزه یپارامترها نیب رابطه چکیده :

مشاهده شده )شدت(  یهاداده لیبه تبد توانیکاربردها م نیکه از ا کندیم لیمختلف تبد یاهداف و کاربردها یموثر برا

لرزه،  نیهشدار زود هنگام زم ب،یآس لیپتانس یو بررس نیلرزش زم عیسر یابیارز ن،یحرکت زم یمهندس یبه پارامترها

ر اشاره داشت. د نانیاطم تیقابل یابیو در ارز یخطر لرزه ا لیو تحل هیزلزله مانند تجز یمهندس یها و نرم افزارهابرنامه

 یمهندس ی( دو پارامتر پرکاربرد در کارهاIA) اسی( و شدت آرPGA) نیشتاب زم نهیشیب ،یلرزه ا یپارامترها انیم

 نیهمچن و یمهندس یاست که در برنامه ها نیشتاب زم یریگانواع اندازه نیترجیاز را یکی نیشتاب زم نهیشیهستند. ب

در واحد  یتجمع یانرژ زانیم انگریب اسیذکر است که شدت آر انی. شاشودیاستفاده م یساختمان یهانامه نییاز آ یبرخ

از توان دوم نگاشت شتاب در طول  یریسنجه شدت بر اساس انتگرال گ نی. اباشدیزلزله م انیوزن جذب شده در پا

 .شودیمدت کل رکورد حاصل م

 2020تا  1976از سال  رانیدر فالت ا اسیشدت آر یتوسعه بانک داده بر مبنا :اهداف اختصاصی

 اسیشتاب و شدت آر نهیشیسنجه ب نیب یتوسعه رابطه تجرب

 رانیفالت ا ،یبانک داده شتابنگار ،یخطر، رابطه کاهندگ لیتحل اس،یآر شدت کلمات کلیدی:

 

 

New Empirical Relationship between Arias Intensity and Peak Ground Acceleration 
based on updated Iranian database 

Title: 

Hamid Zafarani Hamid Applicant: 

IIEES Applicant's 

Work: 

Updating Iranian strong-motion database 

2) Development of empirical relationship between Arias Intensity and Peak Ground 

Acceleration for Iran 

Abstract: 

Updating Iranian strong-motion database 

2) Development of empirical relationship between Arias Intensity and Peak Ground 
Acceleration for Iran 

Specific 

Aims: 

Strong-motion data, Iran, PSHA, Arias Intensity, PGA :Keywords 
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 خودرو کیرپنوماتیغ یرهایتا دیو تول یطراح :عنوان

 یآزاد محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/سمنان دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد آزاد :همکاران

 انیانیشکوه دز +

 یمحمد جواد رضو دیس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 ،یدعملکر یهااست. معموال بحث ریدارد، تا ییبسزا ریآن تاث یکینامیخودرو که بر رفتار د کیمهم  یهااز بخش یکی چکیده :

 یاز موارد مد نظر طراحان در صنعت خودروساز ش،یو سا یخمش یعمر خستگ ،ی(، اثرات دما، استحکام فشارزیصدا )نو

اد استفاده از مو ،یتکنولوژ عیسر شرفتیدر کنار پ ،یندگیسوخت و آال یهاتیمحدود شیاست. امروزه با توجه به افزا

( چندگانه الیشامل فرامواد )متامتر ،یموارد فناور نیاز ا یکی. باشدیمورد توجه مهندسان م د،یجد یهایطراح ای نینو

 یسازنهیشامل به ینامه، هدف اصل انیپا نیاست. در ا یبعدسه ینترهایبا پر یشیافزا دیخودرو و استفاده از تول ریدر تا

ور، منظ نیا یاست. برا یخمش یو عمر خستگ یخودرو از فرامواد چندگانه با تابع هدف استحکام فشار ریتا یتوپولوژ

 یسازنهیها، انتخاب شده و در کنار بهسازه نیمورد از ا نیفرامواد مطالعه شده و چند یمختلف سازه برا یابتدا الگوها

ربوطه م یمحدود در نرم افزارها یاجزا یسازهیبا استفاده از شب ندیفرا نیواقع خواهد شد. ا لیمورد تحل ،یشکل و توپولوژ

استاندارد  یها. سپس، نمونهشودیم یریگیپ ،یخمش یو عمر خستگ یهمچون اباکوس، با توابع هدف استحکام فشار

و در  شوندیساخته م FDM یسه بعد نتی(، توسط پرTPUو  PLA بیآزمون با سازه فرامواد چندگانه )همچون ترک

مشخص گردد. با استفاده از  یعدد جینتا یگذارتا صحه رندیگیقرار م یدوران یخمش یادامه، تحت آزمون خستگ

خواهد شد. در انتها،  لیو رفتار شکست ماده و سازه، تحل یخراب یهازمیمکان ز،ی( نSEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم

زمون ساخته شده و تحت آ یبعدسه نتریشده(، توسط پر لیدر ابعاد کوچک )بصورت اسک رینمونه تا کیدر صورت امکان، 

 ردیگیقرار م یفشار

ر با توابع هدف وزن، استحکام و عم یسه بعد نتریآن با پر دیاز فرامواد چندگانه و تول کیپنومات ریغ ریتا یساز نهیبه :اهداف اختصاصی

 یخستگ

 یفرامواد، استحکام، خواص خستگ ،یسه بعد نتریخودرو، پر ریتا کلمات کلیدی:

 

 

Design and fabrication of non-pneumatic vehicle tires Title: 

Mohammad Azadi Applicant: 

Semnan University Applicant's 

Work: 

In this project, the finite element simulation will be done on multi-material 
metamaterials with the application of non-pneumatic vehicle tires. Firstly, the 

Abstract: 
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optimization will be performed with the objective of the weight, the strength, and 

the fatigue lifetime. Then, the scaled component will be 3D-printed and tested under 
cyclic loadings. 

Optimization of multi-material metamaterials with the objective of weight, strength 

and fatigue lifetime 

Specific 

Aims: 

Metamaterial, Non-pneumatic vehicle tire, 3D-printing :Keywords 
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-مورفو اتیخصوص یبررشد و برخ کونیلیو س دیاس کیزیآبس یو محلول پاش یاثر تنش خشک :عنوان

 شنیآو یهاگونه ییایمیتوشیو ف کیولوژیزیف

 یقیحق میمر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

دارند،  یارزآور ایباال بوده و  یارزش اقتصاد یکه دارا یو درختان مقاوم به خشک اهانیگ یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

از  یاداقتص یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایآنها + زراعت و باغبان دیتول طیدر نقاط مختلف کشور و شرا دیتول یبرا

 کشور یکیژنت ریذخا

 یکاربرد :نوع طرح

 یقیحق می+ مر :همکاران

 پور یعال میمر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 از عوامل شتریکشت، ب اتیو در عمل اهانیگ یعیپوشش طب عیموقت، در رشد و توز ایطور دائم کمبود آب به تنش چکیده :

مشخص شده  یخوبدارد. به ییخانواده نعناع است و مصارف دارو اهانیگ نیتراز مهم شنیمحدودکننده است. آو یطیمح

ملکرد و بر رشد، ع یش خشکاثر تن یمنظور بررسدارد. به اهیگ پیبه ژنوت یبر رشد و عملکرد بستگ یکه اثر تنش آب

کنترل شده  طیدر شرا یشیشده آزما یکه از مناطق مختلف جمع آور شنیمختلف آو یهاگونه هیثانو یها تیمتابول

 ،یکیصفات مورفولوژ انیجهت انتخاب گونه حساس و مقاوم انجام خواهد شد و در پا یامزرعه طیگلخانه و شرا

 هیثانو یها تیمقاومت به تنش و متابول شیجهت افزا شی. در ادامه آزماشودیم یها بررسآن ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف

 ازیو صفات مورد ن شودیاستفاده م یانتخاب یهادر گونه یپاشبه صورت محلول دیاس کیزیو آبس کونیلیس بیاز دو ترک

رار خواهند ق یاسانس مورد بررس باتیترک وسنتزیب ریمؤثر در مس یهاژن انیو ب یابی یتوال تیخواهد شد و در نها یابیارز

پالت  یو نمودار با یآمار یهالیو تحل هیتجز هیو کل Excelافزار خام به کمک نرم یهاداده سیماتر انیگرفت. در پا

 LSDاز آزمون  هانیانگیم سهیانجام خواهد شد و مقا Statgraphicsو  SAS 9.4 یافزار آمارها با استفاده از نرمآن

 شودیاستفاده م %5در سطح احتمال 

گلخانه و  طیدر شرا یتحت تنش خشک شنیمختلف آو یهاگونه ییایمیوشیو ب کیولوژیزیف ک،یصفات مورفولوژ یابیارز :اهداف اختصاصی

 یمزرعه و انتخاب گونه متحمل و حساس به خشک

 یهار گونهها د تیمتابول شیو افزا یتنش خشک یکاهش اثرات منف یبرا کونیلیو س دیاس کیزیآبس ریتأث یابیارز .2

 انتخاب شده

 مهم اسانس باتیمرتبط با سنتز ترک یاز ژن ها یبرخ انیب یبررس .3

 اسانس د،یاس کیزیآبس کون،یلیس ،یتنش خشک شن،یآو کلمات کلیدی:

 

 

Effect of drought stress and foliar application of abscisic acid and silicon on growth 
and some morpho-physiological and phytochemical traits of thyme species 

Title: 

Maryam Haghighi Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 
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Water deficit stress, permanent or temporary, limits the growth and the distribution 
of natural vegetation and the performance of cultivated plants more than any other 

environmental factors. Thyme (Thymus vulgaris L.) is an important medicinal plant in 
perfume and medical industry. In order to investigate the effect of drought stress on 

growth, yield and secondary metabolites of different thyme species collected from 

different areas, an experiment will be conducted in greenhouse and field conditions 
to select sensitive and resistant species and morphological, physiological and 

biochemical traits will be examined. To increase resistance to stress and secondary 
metabolites, two compounds of silicon and abscisic acid are used as foliar application 

in selected species. In the last experiment, sequencing and expression of genes 

involved in the biosynthesis of essential oil compounds will be examined. Statistical 
analysis will be performed using SAS 9.4 and Statgraphics software. Means 

comparison will be done at 5 % probability level by LSD test. 

Abstract: 

Evaluation of morphological, physiological and biochemical traits of different species 

of thyme under drought stress in greenhouse and field conditions and selection of 

drought tolerant and sensitive species 
2. Evaluation of the effect of abscisic acid and silicon to reduce the negative effects 

of drought stress and increase metabolites in selected species 
3. Study of expression of some genes related to the synthesis of important essential 

oil compounds 

Specific 

Aims: 

Thyme, Drought stress, Abscisic acid, Silicon, Essential oil :Keywords 
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 ترفتاالت لنیاتیپل افتیاز باز ریپذبیتخر ستیز کیآرومات کیفاتیآل استریکوپل دیتول :عنوان

 ینجف محمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

ه بست ل،ی،تبدی)نگهدار یکشاورز یلیتبد عیصنا یها یفناور ی+ ارتقا یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 ک،یاترونمک ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یمحصوالت( + پژوهش ها عیو توز یبند

 یکاهش مصرف انرژ یمواد نو و مواد هوشمند + روش ها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ محمد نجف :همکاران

 فرج زاده ارشیک +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

مواد  نیا ترعیترفتاالت جهت کاربرد وس لنیاتیپل افتیاز باز ریپذبیتخر ستیز کیآرومات کیفاتیآل استریکوپل دیتول چکیده :

در  ریاپذدنیتجد یهاکیپالست یکاهش اثرات منف نیو همچن یو کشاورز یبندبسته عیدر صنا ستیز طیسازگار با مح

طور خاص با ترفتاالت به پاتیآد لنیبوت یپل استریمنظور سنتز کوپل نیها صورت گرفته است که به اآن افتیکنار باز

همراه  الیو بوتان د دیاس کیترفتال د،یاس کیپیآد یمونومرها رینظ هیمواد اول نیو همچن یافتیاستفاده از مواد باز

مختلف از  یهامذکور توسط تست مریکوپل لیو تشک شودیباال و دو مرحله فشار مجزا انجام م یدر دما یفلز زوریکاتال

و  یرئولوژ ،یحرارت ،یکیشده و سپس خواص مکان دیی( تاFTIRفروسرخ ) هیفور لیتبد یسنجفیجمله ط

به همراه  یدانش فن نیطرح به تدو یخواهد شد که خروج یبررس یمتعدد یهاآزمون لهیبوس یریپذبیتخرستیز

 رهینمودارها و غ ،یفیو ک یاطالعات کم یمحصول همراه تمام یفن یهایژگیداده شامل خالصه عملکرد و و یهاورق

 منجر خواهد شد

 استریپل هیته یترفتاالت برا لنیات یدر استفاده از پسماند پل یدانش فن هیو ته ییمحصول نها یبرا نهیبه طیشرا نییتع :اهداف اختصاصی

 قیز طرا ستیز طیمح یبه هدف کاهش آلودگ یو کشاورز یمختلف بسته بند عیجهت کاربرد در صنا ریپذبیتخرستیز

 ریپذبیتخرستیبا نوع ز یمعمول یهاکیپالست ینیگزیو جا افتیباز

 استریپل افت،یباز ر،یپذبیتخر ستیز کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of biodegradable aliphatic aromatic copolyesters from poly(ethylene 

terephthalate) recycling 

Title: 

Mohammad Najafi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Production of biodegradable aromatic aliphatic co-polyesters from poly(ethylene 

terephthalate) recycling for application of these environmentally friendly materials in 
packaging and agriculture industries as well as reducing the negative effects of non-

renewable plastics along with their recycling. Using recycled materials as well as raw 

materials such as adipic acid, terephthalic acid and butane diol monomers with metal 
catalyst at high temperature and two separate pressure stages, the formation of the 

Abstract: 
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copolymer is confirmed by various tests such as Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). Then the mechanical, thermal, rheological and biodegradability 
properties will be examined by several analyses. 

Determining the optimal conditions for the final product and providing technical 

knowledge in the use of poly(ethylene terephthalate) waste for the production of 
biodegradable polyester for use in various packaging and agricultural industries to 

reduce environmental pollution through recycling and replacement of conventional 
plastics with biodegradable. 

Specific 

Aims: 

Biodegradable, recycled, polyester :Keywords 
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 کمان نیرنگ یمهم در قزل آال یاقتصاد روسیهمزمان سه و صیتشخ تیو ساخت ک یطراح :عنوان

 یدریح یرعلیام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یدریح یرعلی+ ام :همکاران

 یسلطان یمهد +

 یمحمد یعل +

 یعقوبی نیرام +

 530000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 التیکمان اشاره کرد. بر اساس آمار سازمان ش نیرنگ یبه قزل آال توانیدر کشور م یآبز یپرورش یهاگونه نیاز مهمتر چکیده :

را به خود اختصاص  نیریکمان در آب ش نیرنگ یقزل آال دیتول یتوانسته رتبه نخست جهان ریاخ یهادر سال رانی، ا

 یامواجه کرده است به گونه یجد یهاکمان را با چالش نیرنگ یپرورش قزل آال یعفون یزایماریدهد. امروزه عوامل ب

رستان، اصفهان، ل راحمد،یو بو هیلویفارس، کهگ رینظ ییهاکمان استان نیرنگ یقزل آال یماه داتیاز تول یکه بخش اعظم

کند  یم دیصنعت را تهد نیکه ا یعامل نیاست.مهمتر افتهیان، همدان، کرمانشاه کاهش مازندر ،یاریچهارمحال بخت

ارائه خدمات  ،یروسیو یهایماریبه موقع ب صی. لذا تشخباشندیم یروسیو یها یماریب ژهیبو یعفون یهایماریب

زم ال یهاو ارائه دستورالعمل یروسیو یها یماریب هیعل یدرمان یپروتکل ها یموثر، بررس یواکسن ها دیتول ،یامشاوره

کند. در  یریجلوگ یماریب وعیاز ش تواندیم یماریکن کردن ب شهیو ر یریشگیبه پرورش دهندگان و متعاقبا اقدامات پ

 ینکروز عفون یماری( ، بVHSدهنده ) یزیخونر یسم یسپت یماریب رینظ یروسیمهم و یماریسه ب وعیش ریاخ انیسال

سبب بروز  IPN یماریگزارش شده است. ب رانی( در اIHNخونساز ) یبافت ها ینکروز عفون یماری( و بIPNپانکراس )

سبب بروز تلفات در مراحل بچه  IHN یماری. ب شودیم یماه ریقزل آال در مزارع تکث انیتلفات گسترده در الرو ماه

 یارمیبه گسترش روز افزون ب . با توجهشودیم زین یبازار یدرشت تر و حت انیسبب تلفات ماه VHS یماریو ب یماه

 اریدر نقاط مختلف کشور بس یماریب شیپا اتیزا و انجام عمل یماریبه موقع عوامل ب صیتشخ ران،یدر ا یروسیو یها

 دیبا دقت عمل باال تول یصیتشخ تیک کیاست که بتوان  نیدارد ا یادیز تیاهم نیب نیاست. آنچه که در ا یضرور

 یناکه بر مب یشده ا دییواحد و تا یتجار تیعمل کند. در حال حاضر ک قیدق اریاند بسبتو یصیکرد تا در موارد تشخ

 دهد، وجود ندارد صیواکنش تشخ کیباشد و بتواند هر سه عامل را در  Real time PCR کیتکن

 Real time PCRپلکس با روش  یمولت یصیتشخ تیک دیتول :اهداف اختصاصی

 Real time PCR ، روشIHN روسی، وIPN روسی، و VHS روسیو کلمات کلیدی:

 

 

Designing and construction of a kit for simultaneous diagnosis of three economically  

viral pathogens in rainbow trout 

Title: 
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Amir Ali Heidari Applicant: 

shiraz university Applicant's 
Work: 

rainbow trout is One of the most important aquaculture species in Iran. According to 

the reports of the Fisheries Organization Iran has been able to rank first in the world 
in the production of rainbow trout in fresh water , in recent years. Today, infectious 

pathogens have faced serious challenges in raising rainbow trout, so that most of the 

rainbow trout production in provinces such as Fars, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, 
Isfahan, Lorestan, Chaharmahal Bakhtiyari , Mazandaran, Hamedan, Kermanshah 

has decreased. The most important factor that threatens this industry are infectious 
diseases, especially viral diseases. Therefore, timely diagnosis of viral diseases, 

providing counseling services, production of effective vaccines, review of treatment 
protocols against viral diseases and providing the necessary instructions to breeders 

and subsequent measures to prevent and eradicate the disease can be Prevent the 

spread of the disease. In recent years, the prevalence of three major viral diseases 
such as hemorrhagic septicemia (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN) and 

infectious necrosis of hematopoietic tissues (IHN) has been reported in Iran. IPN 
disease causes widespread losses in salmon larvae in fish breeding farms. IHN 

disease causes deaths in juvenile stages and VHS disease causes larger and even 

market fish deaths. Due to the increasing prevalence of viral diseases in Iran, timely 
diagnosis of pathogens and disease monitoring operations in different parts of the 

country is very important. What is very important in the meantime is to be able to 
produce a diagnostic kit with high operating accuracy so that it can operate very 

accurately in diagnostic cases. There is currently no single, approved commercial kit 

based on Real-time PCR that can detect all three factors in a single reaction 

Abstract: 

Production of multiplex diagnostic kit by Real time PCR method Specific 

Aims: 

IPN virus, IHN virus, VHS virus, Real time PCR :Keywords 
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 ریبراساس تصاو قیعم یریادگی یهابر روش یمبتن یالکل ریکبد چرب غ یماریشدت ب صیتشخ :عنوان

 ینیو اطالعات بال یسونوگراف

 شالباف احمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 کیمتابول یهایماریب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + احمد شالباف :همکاران

 انیحامد زمان +

 یمحمدرضا زال +

 یبهزاد حاتم +

 100000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 تابیمفرط، د یچون چاق یلیمختلف و بخصوص در کشورمان، به دال یدر کشورها یرالکلیکبد چرب غ یماریبه ب ابتال چکیده :

 شرفتیکرده است. باتوجه به احتمال پ دایپ وعیش یبه طور روزافزون و قابل توجه یهورمون یهاینوع دوم و ناهمگون

آن به  شدت نییو تع یماریب نیا قیدق صیکبد، تشخ یاز کارافتادگ تیو سرطان کبد و در نها سیروزیبه س یماریب

باشد. هدف از  یم یضرور یمتعاقب امر یو درمان یصیتشخ یهانهیامر و کاهش قابل توجه هز نیاز ا یریجهت جلوگ

افراد  صیشخت یبرا نیماش یریادگی شرفتهیپ یهاتمیبر اساس الگور یکاربرد ع،یسر تمیالگور کیارائه  ،یشنهادیطرح پ

التراسوند،  ریدادگان تصاو بیآنها به کمک ترک یماریب یشدت و مرحله گستردگ نییو تع یرالکلیکبد غ یمبتال به چرب

ه ب نیماش یریادگیمختلف  یهابه کمک روش میکن یباشد. لذا تالش م یم ینیخون و ادرار و اطالعات بال شاتیآزما

بد ک یچرب یماریشدت ب صیغالب تشخ یشاخص ها قیعم یریادگی یهاو روش شرفتهیپ یعصب یخصوص شبکه ها

سب شده اطالعات ک یو التهاب لوبوالر، با دقت از رو نگیبالون زانیم س،یدرجه استئاتوس س،یبروزیکه عبارتند از سطح ف

مرجع  به عنوان مارانیشده از ب یآورکبد جمع یوپسیب یدقت روش پاتولوژ جهیبه نت تیدر نها میبتوانمحاسبه کرده و 

 میابیدست  یریگاندازه

ند، التراسو ریاز تصاو یبه صورت مجموعه ا یالکل ریکبد چرب غ یماریمبتال به ب مارانیبانک داده از ب کی یآور جمع :اهداف اختصاصی

 لیو اطالعات حاصل از تحل براسکن،یف جهینت ،یخون، ادرار، شرح حال کل شاتیآزما جهیمثل نت ینیاطالعات بال

 کبد برداشته شده به عنوان مرجع. یوپسینمونه ب یکیپاتولوژ

ات التراسوند و اطالع ریبراساس تصاو یروند درمان فیافراد جهت تعر یالکل ریکبد چرب غ یماریو شدت ب صیتشخ -2

 .قیعم یریادگی یهابه خصوص روش نیماش یریادگی شرفتهیپ یهاتمیبه کمک الگور ینیبال

 یریادگی هشرفتیپ یهاتمیبه کمک الگور ینیالتراسوند و اطالعات بال ریتصاو یتهاجم ریاستفاده و پردازش دادگان غ -3

 .اریبس یتهایبا محدود یتهاجم یروش کیکبد به عنوان  یدقت روش پاتولوژ جهیبه نت یابیدر دست قیعم

 ،یسونوگراف ،سیاستئاتوس بروز،یف ،یکیپاتولوژ یشاخص ها ،یکالس بند ن،یماش یریادگی ،یرالکلیکبد چرب غ یماریب کلمات کلیدی:

 براسکنیف

 
 

Diagnosis of severity of Non-alcoholic fatty liver disease by deep learning methods 
based on ultrasound images and clinical information 

Title: 
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Ahmad Shalbaf Applicant: 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Non-alcoholic fatty liver disease has become increasingly prevalent in various 

countries, especially in our country, due to obesity, type 2 diabetes, and hormonal 
heterogeneities. Due to the possibility of disease progression to cirrhosis and liver 

cancer and eventually liver failure, accurate diagnosis of this disease and its severity 

is necessary to prevent this and significantly reduce the subsequent diagnostic and 
treatment costs. The aim of the proposed study is to provide a rapid, practical 

algorithm based on advanced machine learning algorithms to diagnose people with 
nonalcoholic fatty liver and determine the severity and extent of their disease with 

the help of a combination of ultrasound images, blood and urine tests and clinical 
information. Therefore, we try to accurately diagnose the severity of fatty liver 

disease, including the level of fibrosis, the degree of steatosis, the rate of ballooning 

and lobular inflammation, with the help of various machine learning methods, 
especially advanced neural networks and deep learning methods. Finally, we want to 

obtain the accuracy of the pathology method of liver biopsy collected from patients 
as a measurement reference with the proposed method. 

Abstract: 

Providing a data bank of the infected patients with non-alcoholic fatty liver as a 

collection of ultrasound images, clinical information including blood experiment, 
urine, overall health description, fibroscan result, and the information resulted from 

the pathology of a biopsy sample of the liver as the reference 

- Diagnosis the type and the severity of non-alcoholic fatty liver disease for defining 
a treatment procedure based on ultrasound images and clinical information by using 

of advanced machine learning algorithms, specially deep learning methods 
- Employment and processing of non-aggressive data of ultrasound images and 

clinical information with advanced deep learning algorithms in achieving to the 
accuracy of the liver pathology method as an aggressive way with many limitations 

Specific 

Aims: 

non-alcoholic fatty liver, machine learning, classification, pathological indices, 

fibrosis, steatosis, sonography 

:Keywords 
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 بر فراسطوح یمبتن ینور یشبکه عصب یطراح :عنوان

 یساناز زارع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ی+ مهندس یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زریل :اولویت

 یپزشک ریو پردازش تصاو یپزشک یبردار ری/تصویپزشک

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ ساناز زارع :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

مانند  یدیآنها در امور کل یکاربردها لیبه دل یمصنوع یعصب یمانند شبکه ها نیماش یریادگی شرفتهیپ یتمهایالگور چکیده :

د جلب را به خو یاریتوجه بس ،یپزشک صیاحساسات و تشخ لیگفتار، پردازش زبان، تحل صیتشخ ر،یتصو صیتشخ

ند. در شده ا یدر مغز الگوبردار گنالیهستند که از پردازش س یمحاسبات یمدلها ،یمصنوع یعصب ینموده اند. شبکه ها

 هستند. یکیولوژیب یمدل ساده شده شبکه عصب کی یمصنوع یعصب یواقع شبکه ها

 -یسیرمات یضربها یبرا ازیمورد ن یاضیر یضرب و جمع )که عنصر اساس اتیاز عمل ینیبه طرز سنگ یعصب یشبکه ها

آنها، به  یاجرا یبرا یقو یسخت افزار به اندازه کاف کیکنند که باعث شده فراهم نمودن  یاست( استفاده م یبردار

که اساس  Von Neumann یسنت یبماند. در معمار یچالش باق کیحجم بزرگ داده مورد پردازش، به صورت  لیدل

الزم است داده به صورت رفت و برگشت  نیاست، واحد پردازش از حافظه جدا است، بنابرا یامروز یپردازشگرها شتریب

 Von Neumann یشود که به تنگنا یدر سرعت پردازش ممانع  جادیدو واحد در حرکت باشد که باعث ا نیا نیب

که دستورات به  یشده به گونه ا یطراح یمحاسبات سر یبرا وتریکامپ ینوع از معمار نیا ن،یمعروف است. عالوه بر ا

 نهیبه میحج یبا داده ها یانجام کارها یبرا Von Neumann یمعمار نیشوند. بنابرا یصورت پشت سرهم اجرا م

 %100و بصورت  Von Neumann یوترهایبا کامپ یمصنوع یعصب یشبکه ها ینرم افزار یساز هیو شب ستین

 .مصرف خواهد کرد یانرژ MW500 انسان تا کنون محقق نشده است و حداقل کیمغز  اسیبالدرنگ و در مق

 یکه مناسب برا دیسخت افزار جد یتوسعه معمار یدر صنعت و دانشگاه برا یراستا، تالش رو به افزون نیدر هم

 نیگزیجا کی ینور یعصب یباشد در حال انجام است. شبکه ها قیعم یریادگیو  یمصنوع یعصب یشبکه ها یکاربردها

 بیرض باند رقع یاز تنگناها یغلبه بر برخ لیآنها پتانس رایهستند، ز کیالکترون-و نور کیکروالکترونیم یبرا ددهندهینو

که با  ییباال اریبس یتوانند به سرعت محاسبات یورد اتصاالت وجود دارد، را دارند و مخود مانند آنچه در م یکیالکترون

 یعصب یعملکرد آنالوگ شبکه ها لیبدل نی. همچنابندیشود، دست  یم سریم THz10 برابر با یعرض باند مخابرات نور

 Von یتنگنا) در خالل خواندن و رفت و برگشت داده از حافظه یکه با مصرف زمان و انرژ ییتهایاز محدود ،ینور

Neumann) گردد یشود، اجتناب م یم لیتحم. 

 بر فراسطوح )در صورت امکان( یمبتن ینور یبهبود عملکرد شبکه عصب یبرا یرخطیاستفاده از توابع فعالساز غ :اهداف اختصاصی

 یاتو سرعت محاسب تیظرف شیافزا یفرکانس برا ایمانند طول موج  ینور یبه شبکه عصب دیاضافه نمودن بعد جد -2

 شبکه

 یاز طبقه بند ریغ یانجام امور یبر فراسطوح برا یمبتن ینور یشبکه عصب یطراح-3

 فراسطوح ،یمحاسبه نور ،ینور یعصب شبکه کلمات کلیدی:
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Design of optical neural network based on metasurfaces Title: 

Sanaz Zarei Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

Advanced machine learning algorithms such as artificial neural networks (ANNs) 

have received significant attention for their potential applications in key tasks such 
as image recognition, speech recognition, language processing, emotion analysis, 

and medical diagnosis. Artificial neural networks are computational models inspired 

by signal processing in the human brain. In fact, artificial neural networks are a 
simplified model of biological neural networks. 

Neural networks make heavy use of multiply-accumulate (MAC) operations (the 
fundamental mathematical element required for matrix-vector multiplications), 

which providing sufficiently powerful hardware to run them, remains challenging due 

to the large amount of data being processed. In the conventional Von Neumann 
architecture that most processors are based on today, the processing unit is 

separated from the memory. Consequently, the data need to be shuffled back and 
forth between both, which leads to a speed barrier known as Von Neumann 

bottleneck. Moreover, this computer architecture is designed for serial computing, 
such that the commands are carried out consecutively. Thus, the Von Neumann 

architecture is not optimal to solve data-heavy tasks and the software simulation of 

artificial neural networks with Von Neumann computers in 100% real-time and at the 
scale of the whole human brain has not yet been achieved and would consume at 

least 500MW energy. 

Abstract: 

Using nonlinear activation functions to improve the performance of optical neural 
networks based on metasurfaces (if possible) 

2- Adding a new dimension to the optical neural network such as wavelength or 
frequency to increase the capacity and computational speed of the network 

3- Designing an optical neural network based on metasurfaces to do tasks other than 

classification 

Specific 
Aims: 

Optical neural networks (ONNs), Optical computing, Metasurfaces :Keywords 
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 یشده در زبان فارس یبرچسب ده تاستید کیپرسش و پاسخ و ارائه  های پاسخ در انجمن بندی طبقه :عنوان

 یلیهشام ف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو جهان یاطالعات در سطح مل یدر خصوص آثار تحوالت فناور ینگر ندهیاطالعات و آ یفناور توسعه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یلی+ هشام ف :همکاران

 یگلشن السادات افضل +

 ینغمه جمال +

 300000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ده ش لیبه ندرت تعد یجوامع نیبدست آورده اند. چن یادیز تیپرسش و پاسخ به صورت برخط، عموم یهاانجمن امروزه چکیده :

 کیاست که  نیا هیدهند وجود دارد. جنبه مثبت قض یپاسخ م ایرا مطرح کرده  یکه سوال یبر افراد یکم تیو محدود

ط خوب و مرتب ییو انتظار داشته باشد که پاسخ ها دیجوامع مطرح نما نیتواند به صورت آزادانه سوال خود را در ا یفرد م

ه تالش ب ازیسوال ن کی یارائه شده برا یهمه پاسخ ها یابیو ارز یاست که بررس نیا هیقض یکند. اما جنبه منف افتیدر

 و صرف زمان دارد.

ر مجموعه د دینما یارائه شده است که مشخص م قیعم یریادگیو  یبر شبکه مولد رقابت یمبتن یکردیپژوهش رو نیدر ا

 نیو بدون استفاده هستند. در ا رمرتبطیغ کیمناسب بوده و کدام  کیسوال، کدام  کی یارائه شده برا یپاسخ ها

اسخ ها، بکار پ یاستفاده در طبقه بند و برچسب زن یبرا ییبازنما نی. ادیآ یبدست م ییبازنما کیهر پاسخ  یبرا کرد،یرو

 یممکن را بدست آورد، به گونه ا ییبازنما نیهر پاسخ، مناسب تر یاست که بتوان برا نیا یرود. در واقع، هدف اصل یم

 .دقت انجام شود نیبا باالتر یندکه طبقه ب

 یقابل استفاده است و برا زین ترییمانند تو یاجتماع یعالوه بر جوامع پرسش و پاسخ، در رسانه ها ،یشنهادیپ کردیرو

 نظرات، موارد یتوان پس از طبقه بند یحالت م نیشود. در ا ینظرات مرتبط با هر پست بکار گرفته م یطبقه بند

 .نمود لتریو نامناسب را ف رمرتبطیغ

 فروم کیانتخاب پاسخها در  یبروز برا ستمیس کیارائه  :اهداف اختصاصی

 یزبان فارس یشده برا یبرچسب ده تاستید کیارائه  -

 جوامع پرسش و پاسخ -یبند طبقه کلمات کلیدی:

 
 

answer selection in community question answering; release a Persian dataset Title: 

Heshaam Faili Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Community question answering (QA) systems are gaining popularity online. Such 

systems are seldom moderated, quite open, and thus they have little restrictions, if 
any, on who can post and who can answer a question. On the positive side, this 

means that one can freely ask any question and expect some good, honest answers. 

On the negative side, it takes efforts to go through all possible answers and make 
sense of them. 

Abstract: 
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In this thesis, we propose a deep learning-based approach that can help automate 

this process by identifying the posts in the answer thread that answer the question 
well vs. those that can be potentially useful to the user vs. those that are just bad or 

useless. In this proposed approach, answer-specific representation would be 
generated and then, this representation is used for classification and labeling. The 

main purpose is to obtain an appropriate representation which leads to having high 

accuracy in classification. 
This approach will be also applied for classifying and labeling twitter comments. 

providing a system for answer classification 

- release Persian dataset 

Specific 

Aims: 

classification- community question answering :Keywords 
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 یمدلساز کردیبا استفاده از رو ینیرزمیز یهاآب تیو وضع یاریآب تیریارتباط و برهمکنش مد یبررس :عنوان

 یقیتلف

 یحامد کتابچ :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یحجم لیو تحو زیآبر یدر حوضه ها نفعانیآب با مشارکت ذ نهیمصرف به تیریاعمال مد ی/چگونگیزداریو آبخ آب :اولویت

 یتعادل بخش ی/چگونگیزداری+ آب و آبخ دیایبه وجود ن یکه مشکالت اجتماع یبه نحو ازیآب در زمان و مکان مورد ن

 یو کاهش مصرف ساالنه آب برا ینیرزمیز یسفره ها یمنابع آب

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ حامد کتابچ :همکاران

 یعباس برزیفر +

 انیسحر اقبال +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 کارگاه یبرگزار

 ریاخ یهااست که در دهه یموضوع ،یاریآب یهاو نحوه اثر آن از برنامه یو آب سطح ینیرزمیکنش آب زبرهم یبررس چکیده :

سطح آب  یعیرطبیغ زیاز افت و خ یریجلوگ یحل برادر شناخت عوامل و ارائه راه یمورد توجه قرار گرفته و نقش مهم

سطح آب شده  شیدچار افزا 1384انتقال آب از سد کرخه از سال  لی. آبخوان دشت عباس به دلکندیم فایا ینیرزمیز

واجه بالاستفاده شدن م یکشت و حت یالگو رییتغ ،یهمچون زهدار شدن اراض یاز مناطق با مشکالت یاریکه بس یطوربه

از  یناش تواندیم زیکه خ ییاست. از آنجا یسطح آب در منطقه ضرور زیخ یمنشا اصل افتنیراستا ابتدا  نیهستند. در ا

و  ادیالوصل، زعدم پمپاژ توسط کشاورزان که از سهل لیها به دلشدن چاه استفادهیب ای ینادرست آب سطح یهالیتحو

 فیکه قابل اجرا باشند تعر یموثر و کاربرد یوهایسنار ز،یمنشا خ افتنیباشد، با  رد،یگیمنشا م یبودن آب سطح گانیرا

( اشاره نمود. با یها )زهکش عمودپمپاژ از چاه ای یآب سطح یهالیتحو رییبه تغ توانیم وهایخواهد شد. از جمله سنار

 یوهایرا داشت، سنار ینیرزمیاز آنها، بتوان کنترل سطح آب ز یعمود یحساس در آبخوان که با زهکش یهاچاه افتنی

 یچندجانبه موارد یراستا با نگاه نی. در اردیگیقرار م یمناسب مورد بررس یآب سطح لیبا تحو قیمختلف پمپاژ در تلف

ت مورد کش یتوجه به الگو نیدر نظر گرفته خواهد شد. همچن یاقتصاد یارهایبرتر با مع ویسنار یمحل رشیپذ لیاز قب

تا راس نیمورد نظر قرار خواهد گرفت. در ا زین ،یشنهادیپ ویسنار یاستفاده و عدم افت عملکرد محصول کشاورزان در پ

خواهد  یسازهیشب یو آب سطح ینیرزمیبرهمکنش آب ز FREEWATدر پلتفرم  MODFLOW-FMPبا استفاده از 

 گرددیمدل محاسبه م یهادر سلول هیتغذ زانیم ،یزراع یآب مثل تقاضا یتقاضا یشد و با در نظر گرفتن انواع واحدها

از بسته  باشدیم زیعملکرد محصول که متاثر از تراز سطح آب ن یسازهیشب ی. براشودیزده م نیتخم زیو تراز سطح آب ن

CGM در  یاهیمدل رشد گMODFLOW تراز سطح آب مطلوب منطقه،  زانی. با مشخص بودن مشودیاستفاده م

من ( که ضیآب سطح لیتحو تیریحساس و مد یهااز چاه یعمود یزهکش قیچندجانبه )تلف یبا نگاه ویسنار نیبهتر

 گرددیآورد مشخص م نییتا حد مطلوب پا زیحفظ عملکرد محصول در حد مطلوب، تراز سطح آب را ن
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 سطح آبخوان لیتعد ی( براینیرزمیز ی)بجز زهکش یتیریمد یراهکار ارائه :اهداف اختصاصی

 .آبخوان دشت عباس ینیرزمیسطح آب ز زیمنشا خ افتنی

 .نمود جادیاز آنها بتوان حداکثر افت را در آبخوان ا یعمود یحساس که با زهکش یهاچاه افتنی

 .ردیکه سطح آبخوان در حد استاندارد قرار گ یطورمناسب به یآب سطح-ینیرزمیآب ز یقیتلف ویارائه سنار

آبخوان دشت عباس  ینیرزمیز-یبرهمکنش آب سطح یسازهیشب یدر راستا MODFLOW_FMP استفاده از مدل

 .محتمل ینیرزمیو آب ز یاریآب تیریمختلف مد یوهایسنار یاثربخش یو بررس

 MODFLOW-FMP ،FREEWAT ،یاریآب تیریحوضه، مد النیب ،ینیرزمیسطح آب ز زیخ کلمات کلیدی:
 

 

Investigating the Relationship and Interaction between Irrigation Management and 
Groundwater Resources Status using a Combined Modeling Approach 

Title: 

Hamed Ketabchi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Investigating the interaction of groundwater and surface water and how it affects 

irrigation practices is a topic that has been considered in recent decades and plays a 
crusial role in identifying factors and providing solutions to prevent abnormal 

fluctuations in groundwater levels. The water level of Dasht-e-Abbas aquifer has 

increased since 2005 due to the transfer of water from Karkheh Dam, so that many 
areas are facing problems such as land drainage, changing cultivation patterns and 

even being unused. In this regard, finding the main source of rising water levels in 
the region is necessary. Since the rise can be due to incorrect deliveries of surface 

water or misuse of wells due to lack of pumping by farmers, which originates from 

the ease, abundance and free surface water, finding the source will define effective 
and practical scenarios that are workable. Scenarios include changing surface water 

deliveries or pumping from wells (vertical drainage). By finding sensitive wells in the 
aquifer from which groundwater level can be controlled by vertical drainage, 

different pumping scenarios in combination with appropriate surface water delivery 

are investigated. In this regard, with a multifaceted view, issues such as local 
acceptance of the best scenario with economic criteria will be considered, as well as 

attention to the cultivation pattern used and the no decline in farmers' yields 
following the proposed scenario. In this regard, using MODFLOW-FMP in FREEWAT 

platform, the interaction of groundwater and surface water will be simulated and 
considering the types of water demand units such as crop demand, the amount of 

recharge in the model cells will be calculated and water level is also estimated. To 

simulate crop yield, which is also affected by water level, the CGM package of the 
plant growth model in MODFLOW is used. By determining the preferred water level in 

the region, the best scenario is determined by a multifaceted view (combination of 
vertical drainage from sensitive wells and surface water delivery) which, while 

maintaining product performance at the desired level, also lowers the water level to 

the desired level. 

Abstract: 

Solutions for Aquifer level (no sub-surface drainage) 

Finding the reason for increase of Dasht-e-Abbas aquifer level 
Finding the sensitive wells for pumping to cause maximum depletion in the aquifer 

Combined scenarios of groundwater-surface water to control the standard aquifer 

level 
Using MODFLOW-FMP to simulate the interaction of groundwater-surface water 

resources of Dasht-e-Abbas aquifer and investigation on effectiveness of a variety of 
irrigation and groundwater management scenarios 

Specific 

Aims: 

Groundwater level rise, Basin balance, Irrigation programming, MODFLOW-FMP, 

FREEWAT platform 

:Keywords 
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حاد  یدر فازها یاز سکته مغز یناش عهیخودکار ضا یو حجم سنج یبندهیسامانه ناح یساز ادهیو پ یطراح :عنوان

 یفیچند ط یسیمغناط دیتشد یسه بعد ریو مزمن با استفاده از تصاو

 انیخسروان هیآس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش یصنعت دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یپزشک ریو پردازش تصاو یپزشک یبردار ری/تصویپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 انیخسروان هی+ آس :همکاران

 یکامران کاظم +

 یاردالن اعراب +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

است که  یسکمیاز ا یناش یدر سراسر جهان است. حمالت مغز یذهن یاز علل عمده مرگ و ناتوان یکی یمغز حمله چکیده :

یها مختل شود. در صورتکه عملکرد نورون گرددیسبب م ده،یپد نیشود. ا یمغز م یهابه نرون یرسانباعث کاهش خون

رخ  یمحل وقوع سکته مغز یآپوپتوز در بافت مغز ایناکروز  یقطع شود، مرگ سلول یاز حد طوالن شیخون ب انیجر که

 ینیبال یهمبستگ یابیو ارز مارانیدرمان ب یبرا یسکته مغز عیسر صی. تشخشودیم یمغز عاتیو موجب ضا دهدیم

( با MR) یسیمغناط دیتشد ای( CT) یوتریکامپ یمانند توموگراف یربرداریتصو یهاکیاست. تکن یضرور یکیآناتوم

 یو دست یبصر یابیبا ارز یسکته مغز عاتیمکان و وسعت ضا نییتواند به پزشکان در تع یم وژنیپرف یربرداریتصو

زمانبر و وابسته به  یخودکار( امر ریو غ یصورت دستتوسط پزشک )به ریتصاو یابیکمک کند. ارز MR/CT ریتصاو

 یدبن هیدشوار است. ناح اریگرفته شده در حالت مزمن، بس ریموارد، مانند مطالعه تصاو یتجربه شخص بوده و در برخ

 راتییتغ ن،یاست. عالوه بر ا زیچالش برانگ یامر عات،یتفاوت در نوع، اندازه و محل ضا لیبه دل یسکته مغز عاتیضا

مقابله با  ی. براگذاردیم یمنف ریتأث یمغز عاتیضا یبند هیبر ناح زهایو نو ییشدت روشنا یدر افراد، ناهمگن یکیآناتوم

 شود. یکمک به پزشکان و محققان ارائه م یبرا ،یمغز عاتیخودکار ضا یبند هیناح کردیرو کیچالش ها،  نیا

حاد و مزمن  یدر فازها یاز سکته مغز یناش یمغز عاتیسالم و ضا یهاخودکار بافت یبندهیسامانه جهت ناح یطراح :اهداف اختصاصی

 MRI یفیچند ط ریدر تصاو

 یسیمغناط دیتشد یفیچند ط ریاز تصاو یبند هیناح یبرا قیعم یعصب یکانتور فعال و شبکه ها یهامدل بیترک

 در حجم آنها در طول زمان راتییتغ یابیو ارز عاتیضا یحجم سنج

 قیعم یکانتور فعال، شبکه عصب ،یسیمغناط دیتشد ریتصو ،یبند هیناح ،یسکته مغز عهیضا کلمات کلیدی:

 

 

Design and implementation of a framework for automatic segmentation and 

volumetry of stroke lesions in acute and sub-acute phases from three-dimensional 

multimodal magnetic resonance images 

Title: 

Asieh Khosravanian Applicant: 

a Applicant's 

Work: 

Stroke is a leading cause of disability, death, and dementia worldwide. Ischemic 
stroke may result in loss of neuronal function in the brain tissue in which blood flow 

has fallen below the necessary level for sustained neuronal function. If the blood 

Abstract: 
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flow is interrupted for too long, cell death by necrosis or apoptosis is occurred in the 

brain tissues under stroke, resulting in brain lesions. A rapid diagnosis of stroke is 
essential for the treatment of the patients and for assessing clinical anatomical 

correlation. 
Imaging techniques such as computed tomography (CT) or magnetic resonance (MR) 

with perfusion imaging can help clinicians to determine the location, extent, volume 

and evolution of stroke lesions by visually and manually assessing MR/CT images. 
However, Manual segmentation of stroke lesions is very time-consuming, observer-

dependent, and sometimes very difficult, especially at subacute stages. Also, it is 
challenging owing to variations in type, size, and location of the lesions. In addition, 

anatomical variation in individuals, intensity non-uniformity, and noises adversely 

affect brain lesion segmentation. To address these challenges, an automatic lesion 
segmentation approach is demanded that would help clinicians and researchers to 

render their findings more reliable and reproducible in follow-up image sequences. 
We aim at developing a framework/tool for automatic stroke lesion segmentation, 

change detection and volumetry analysis by integrating deep learning with active 
contour in acute and sub-acute phases. Since lesion segmentation on Diffusion-

Weighted Imaging (DWI) data and Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) is 

more sensitive in the acute phase than during the subacute phase we will use multi-
modal MR images consisting of 3D T1- and T2-weighted MR images, FLAIR, and 

diffusion-weighted MR images. The MR data collection will be performed in Amiens 
University Hospital, Amiens, France. 

Developing a framework for automatic stroke lesion segmentation in acute and sub-

acute phases. 
Integrating deep learning with active contour for automatic segmentation from 

multi-modal MR images. 

Volumetry and change detection of segmented lesions. 

Specific 

Aims: 

Stroke lesions, Segmentation, Magnetic resonance image, Active contour, Deep 

neural network 

:Keywords 
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 زیدرولیه یبرا یسیمغناط دیدوگانه و گرافن اکسا یاهیال دیدروکسیبا استفاده از ه نیسیف میآنز تیتثب :عنوان

 یهانیپروتئ یدانیاکسیو آنت ییایمیکوشیزیف یهایژگیو یابیو ارز یبادام وحش نیپروتئ یهیجدا

 آن یشده زیدرولیه

 یاکوثرین مهرداد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یکننده ها و ...( در جهت اقتصاد مقاومت نیریکننده ها، روغن، ش داریها، پا ی)افزودنیو مل یبا محصوالت بوم ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 یاکوثری+ مهرداد ن :همکاران

 یریزهرا تحس +

 ینیهاشم حس دمحمدیس +

 نسب یمرجان مجد +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

خاص باشد. با استفاده از  یکیولوژیبا خواص ب دیمختلف پپت یهایتوال دیممکن است قادر به تول یبادام وحش نیپروتئ چکیده :

 ییکرد. از آنجا لیمختلف تبد ییایمیکوشیزیف یهایژگیبا و دیو به پپت زیدرولیرا ه هانیپروتئ توانیم یمیآنز زیدرولیه

و احتمال  انتشیکنترل فعال یبرا یالهیآنها به عنوان وس تیاند تثبکرده دایدر صنعت پ یاندهیفزا یکاربردها هامیکه آنز

دارا بودن  لی( که به دلLDHدوگانه ) یاهیال یدهایدروکسیبرخوردار است. از ه ییباال تیکاربرد چندباره آن از اهم

به عنوان حامل  توانیکند م یریرا بارگ نیپروتئ یباال ریآن قادر است مقاد یو ساختار دوبعد ونیانتقال  یباال تیظرف

ن نانو صفحات که تجمع آنهاست غلبه کرد. گراف نیا یکه بتوان بر مشکل اصل یبهره برد در صورت میآنز تیمناسب تثب

در  ژنیاکس یعملگرا یها-گروه یهستند که حاو یساختار دوبعد یدارا یهااز نانوحامل گرید ی(، نوعGO) دیاکس

 ونیدر آب به عنوان سوسپانس GO یتوانند به پراکندگ ینه تنها م ژنیاکس یعملگرا یهاگروه نیصفحات خود است. ا

آورند.  یفراهم م زیمواد نانو را ن ریبا سا ونیداسیبریعملکرد و ه یفعال برا یهاکمک کنند، بلکه مکان داریپا یدیکلوئ

 دانیم کیدر  ستمی، و قرار دادن سLDHکردن نانو حامل  یسیمغناط قیخواهد شد از طر یپژوهش سع نیدر ا

 LDHرا بر سطح  نیسیپروتئاز مانند ف کیبار  نیاول یرا مرتفع ساخته و برا LDHمشکل تجمع  ریمتغ یسیمغناط

از  استفاده مجدد ،ییدما یداریپا شیافزا ت،یفعال زانیامر باعث بهبود م نیاست ا دینمود. ام تیشده تثب یسیمغناط

 گردد نیمؤثرتر پروتئ زیدرولیآن در ه ییو توانا میآنز

 تیقابل م،یآنز تیمختلف فعال یهاجنبه یو بررس LDHs  ،SPGO( بر سطوح EC 3.4.22.3) نیسیف میآنز تیتثب :اهداف اختصاصی

 شده تیتثب میآنز یداریاستفاده مجدد و پا

 شده تیتثب میعمل آنز نهیبه طیشرا نییتع-

 میمل آنزبازده ع یریگو اندازه یبادام وحش نیپروتئ هیشده مذکور بر جدا تیتثب میآنز ریتاث قیاز طر دیپپت دیتول-
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بر  نیسیف یشده تیتثب ستیوکاتالیاثر ب لهیبوس یدانیاکسیآنت تیفعال با خاص ستیز یدهایپپت دیامکان تول یبررس -

 یبادام وحش یهانیپروتئ هیجدا

 نیسیف د،یدوگانه، گرافن اکس یاهیال یدهایدروکسیه ،یبادام وحش نیپروتئ کلیدی:کلمات 

 
 

Ficin Immobilization through Magnetic Layered Double Hydroxide and Graphene 

Oxide for Hydrolyzing of Wild Almond Protein Isolate and Assessment of 
Physicochemical and Antioxidative Properties of Wild Almond Protein Isolate 

Hydrolysates 

Title: 

Mehrdad Niakousari Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Wild almond protein may be able to produce different peptide sequences with 
specific biological properties. By using enzymatic hydrolysis, proteins can be 

hydrolyzed to peptides with different physicochemical properties. Since enzymes 

have found increasing applications in industry, their immobilization as a means of 
controlling their activities and reusability is of great importance. High ion 

exchangeability and two-dimensional structure of layered double hydroxide (LDH) 
make it good enzyme support to high capacity enzyme loading If the main problem 

of these nanosheets, which is their accumulation, can be overcome. Graphene oxide 

(GO) is another type of nanocarrier with a two-dimensional structure that contains 
functional oxygen groups in its plates. These oxygen functional groups can not only 

contribute to the dispersion of GO in water as a stable colloidal suspension but also 
provide active sites for operation and hybridization with other nanomaterials. In this 

study, we will try to solve the problem of LDH accumulation by magnetizing the 

mentioned nanocarrier of LDH and GO and placing the system in a variable magnetic 
field, and for the first time, a protease such as Ficin was fixed on the surface of 

magnetized LDH. It is hoped that this will improve activity, increase temperature 
stability, reuse the enzyme, and its ability to hydrolyze protein more efficiently. 

Abstract: 

Developing a framework for automatic stroke lesion segmentation in acute and sub-

acute phases. 
Integrating deep learning with active contour for automatic segmentation from 

multi-modal MR images. 
Volumetry and change detection of segmented lesions. 

Specific 

Aims: 

Stroke lesions, Segmentation, Magnetic resonance image, Active contour, Deep 

neural network 

:Keywords 
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پروس مزو هیبر پا افتهیارتقاء  کلین یها ستیکاتال لهیبوس دکربنیاکس ید یمتان ساز ندیفرا یبررس :عنوان

 ومینی/آلوممیزیمن یا هیدوگانه ال یدهایدروکسیو ه ایزیمن

 یختائ رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستهای+ کاتال یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یختائ رضای+ عل :همکاران

 انیزهرا طاهر +

 یعروج نیاسی +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ایزیو مزوپروس من MgAl یا هیدوگانه ال یدروکسیه هیبا/بدون ارتقاء دهنده بر دو پا کلین ستیطرح حاضر، کاتال در چکیده :

 ,XRD یها کیها با تکن ستیکاتال یابیشوند. سپس مشخصه  یسنتز م میمستق یبطور جداگانه به روش همرسوب

BET, TEM, HR-TEM, XPS, TPR, TPO یمتان ساز ندیها در فرا ستیشود. در مرحله بعد، کاتال یانجام م 

شوند. در  یواقع م یابیمختلف مورد ارز یو نسبت خوراک ها ییفضا یکربن در دماها، زمان ها، سرعت ها دیاکس ید

 زمیمکان نیشوند. همچن یگزارش م ندیگذار بر فرا ریشده و عوامل تاث سهیها با هم مقا ستیکاتال یداریپا ت،یفعال تینها

 شود یم حیتشر زیها ن ستیهر گروه از کاتال

 یانرژ حامل کیو  یعیاز گاز طب یآن به متان به عنوان بخش قابل توجه لیکربن و تبد دیاکس ید یاحذف گاز گلخانه :اهداف اختصاصی

 مناسب.

 یبه روش همرسوب ایزیو مزوپروس من MgAl یا هیدوگانه ال یدروکسیشامل ه ستیکاتال هیسنتز دو نمونه پا-2

 سنتز شده یها هیبر پا کلین ستیکاتال حیتلق -3

 مختلف یبا ارتقاءدهنده ها کلین ستیاصالح کاتال -4

 قیدق یزهایها با آنال ستیکاتال یابیمشخصه  -5

 .واکنش دما و زمان یپارامترها رییکربن با تغ دیاکس ید یمتان ساز ندیهادر فرا ستیکاتال یداریو پا تیفعال یبررس-6

 ایسر ا،یتری، اCO2 یمتان ساز ا،یزیمزوپروس من ،یا هیدوگانه ال یدروکسیه کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of CO 2 methanation by promoted-Ni catalysts supported on MgO and 

MgAl layered double hydroxides (LDHs) 

Title: 

Alireza Khataee Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 

In the present work, nickel catalysts with/without promoters are synthesized 
separately on two supports including MgAl layered double hydroxides and 

mesoporous magnesia by direct co-precipitation method. Then the catalysts are 

characterized by XRD, BET, TEM, HR-TEM, XPS, TPR, TPO, and EDS/MAP techniques. 
Next, the catalysts are evaluated in the process of CO2 methanation in different 

Abstract: 
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temperatures, times, GHSVs, and reaction feed ratios. Finally, the activity and 

stability of the catalysts are compared and the effective factors on the process are 
reported. The mechanism of each group of catalysts is also described. 

Eliminate carbon dioxide greenhouse gas and convert it to methane as a significant 

part of natural gas and a suitable energy carrier 
Synthesis of two supports including MgAl layered double hydroxides and mesoporous 

magnesia by co-precipitation method 
3- Impragnetion of nickel catalysts on synthesized supports 

4- Modification of nickel catalyst with various promoters 

5- Characterization of catalysts 
6- Investigation of the activity and stability of catalysts in the CO2 methanation 

process. 

Specific 

Aims: 

Layered double hydroxides, Mesoporous magnesia, CO2 methanation, Yttria, Ceria :Keywords 
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 لنج یشناورها یمورد استفاده بر رو یپروانه ها یکینامیدرودیه یساز نهیبه :عنوان

 یمیابراه ابوذر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/چابهار ییایو علوم در یانوردیدر دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و کاربرد انواع  یکاهش مصرف انرژ ی+ روش ها ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیافزا :اولویت

 ریپذدیتجد یهایانرژ

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یمی+ ابوذر ابراه :همکاران

 یمحمدرضا زارع +

 ینگهدارمحمدرضا  +

 یابوذر اباذر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

درصد  60از  شیشوند و ب یساخته م یو باربر یریگیهستند که در دو نوع ماه یبا اندازه متوسط یبوم یلنج ها شناورها چکیده :

 شود. یشناورها انجام م نیمکران توسط ا یایفارس و در جیدر محدوده خل ییایو حمل و نقل در انیآبز دیص

 یکنند که اغلب آنها دارا یم تیهزار فروند لنج در کل کشور فعال 10از  شیب ،یانوردیسازمان بنادر و در یطبق آمارها

 یمعمول یو پروانه ها زلیلنج ها، موتور د نیتمام ا یرانش مورد استفاده بر رو ستمیتن هستند. س 400تا  20 نیتناژ ب

شوند. با توجه به  یبرنز و برنج ساخته م یاژهایمتر است و معموال از آل 1پروانه ها در حدود  نی) گام ثابت( است. قطر ا

شناور  نیا ازیرانش مورد ن ستمیلنج، س راتیساخت و تعم نهیفعال در زم یانجام شده، اغلب شرکت ها یاندیم قاتیتحق

ارز از کشور  یکه سبب خروج مبلغ قابل توجه کنندیم یداریخر یخارج یشامل موتور، جعبه دنده و پروانه را از شرکتها

 .گردد یم

قاومت م یبر رو یادیز ریشناورها است. فرم بدنه شناور تاث نیمهم در لنج ها، فرم بدنه خاص ا اریاز نکات بس گرید یکی

 یو بار یدایص یها یبا فرم کشت یادیرانش آن دارد. فرم بدنه لنج ها تفاوت ز ستمیس یو بازده یکشت یکینامیدرودیه

یم یطراح ایدر دن جیرا یها یکشت یپروانه ها را برا زیسازنده پروانه ن یخارج یدارد و معموال شرکت ها ایدر دن جیرا

ول لنج ط رینظ یپروانه مناسب به مالک شناور، فقط اطالعات شنهادیپ یشرکت ها برا نیمعموال ا ل،یدل نی. به همکنند

 ریغ ارهایمع نیاست انتخاب پروانه با ا یهیشود. بد یبه فرم بدنه نم یشود و توجه یم دهیو سرعت آن از مالک پرس

توان  یلنج ها م ژهیو یپروانه ها ینداشته باشد. با طراح یمناسب یلنج بازده یشود پروانه بر رو یاست و سبب م قیدق

 .رانش آن بدست آورد ستمیس یرا برا یبهتر یبازده

 پروانه لنج ها و کاهش مصرف سوخت یساز نهیبه :اهداف اختصاصی

 لنج ها یمورد استفاده بر رو یهندسه پروانه ها یساز یبوم

 پروانه لنج ها یطراح یبه دانش فن یابیدست

 یادیص یلنج ها-بازده-پروانه-کینامیدرودیه-یساز نهیبه کلمات کلیدی:

 
 

Hydrodynamic Optimization of Marine Propellers Used on Launch Vessels Title: 

Abouzar Ebrahimi Applicant: 
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Chabahar Maritime and Marine science University Applicant's 

Work: 

Launches are medium-sized vessels that are built in two types of fishing and cargo, 

and more than 60% of fishing and maritime transport in the Persian Gulf and the 

Makran Sea are done by these vessels. 
According to the Ports and Maritime Organization, more than 10,000 launches 

operating throughout the country have a tonnage of between 20 and 400 tons. The 
propulsion system used on all these launches is a diesel engine and conventional 

propellers (fixed pitch). These propellers are about 1 meter in diameter and are 

usually made of bronze and brass alloys. According to field research, most companies 
involved in the construction and repair of the launches buy the propulsion system 

required for the vessel, including the engine, gearbox, and propeller, from foreign 
companies, which causes a significant amount of currency to leave the country. 

Another essential point in launches is the unique hull shape of these vessels. The 
body form of the ship has a great impact on the hydrodynamic resistance of the ship 

and the efficiency of its propulsion system. The shape of the hull of the launches is 

very different from the shape of the typical fishing and cargo ships in the world. 
Usually, foreign companies that make propellers also design the propellers for the 

typical ships in the world. For this reason, these companies usually only ask the 
owner for information such as the length of the launch and its speed and do not pay 

attention to the shape of the hull to offer a suitable propeller to the owner of the 

vessel. The choice of propeller with these criteria is inaccurate and causes the 
propeller on the launch to not have high efficiency. By designing special propellers 

for launches, better efficiency can be achieved for its propulsion system. 
This study aims to design an optimal propeller suitable for the body form of the 

launches to achieve higher hydrodynamic efficiency and, therefore, less fuel 

consumption. 

Abstract: 

Optimizing the propellers of the launches and reduce fuel consumption 

Localization of the geometry of the propellers used on the launches 
Acquisition of technical knowledge of designing launch propellers 

Specific 

Aims: 

Optimization-hydrodynamics-propeller-efficiency-fishing boats-Makran Sea :Keywords 
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 اهوافض یهاستمیدر س یباتر-یدیخورش یبر انرژ یتوان مبتن نیتأم ستمیو عملکرد س یبازده یارتقا :عنوان

 گر یکوف درضایحم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 فتهشریپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیافزا :اولویت

و کاربرد انواع  یکاهش مصرف انرژ یمواد نو و مواد هوشمند + روش ها ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول

 بیه یخودروها یها ی+ فناور ریپذدیتجد یهایانرژ

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 گر یکوف درضای+ حم :همکاران

 یلیفاطمه اسماع +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهایی تعهدات مصوب

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ستمی( س3 ،یکننده انرژ-رهی( ذخ2 ه،ی( منبع تغذ1: شوندیم لیتشک یاز سه بخش اصل یبطور کل یانرژ نیساختار تام چکیده :

 یدیخورش یمعموال از انرژ هاستمیس نیجرم در ا تیمثل محدود یکیزیف یهاتیمحدود لیکنترل و انتقال توان. بدل

 یها . سامانهدیحاصل آ یدیخورش یهاهیآرا نیتوان با کمتر نیشتریکه ب یبه طور شود،یاستفاده م هیبعنوان منبع تغذ

مقدار  یدیخورش یانرژ ستمیس یدیتوان تول یهستند؛ ول یاز انرژ یداریمقدار ثابت و پا افتیدر ازمندیهوافضا همواره ن

توان  افتیجهت در ن،ی. بنابراکندیم رییبار، تغ یهایژگیدما و و راتییتغ د،یندارد و با توجه به مقدار تابش خورش یثابت

 رهیبعنوان منبع ذخ هایباطر نرو،یفراهم باشد. از ا ییهوافضا یهاستمیدر س یانرژ رهیامکان ذخ یستیثابت با یکیالکتر

 یهابه سلول میدر هنگام شارژ و دشارژ امکان اتصال مستق هایباطر نکهی. با توجه به ارندیگیمورد استفاده قرار م یانرژ

 ستمیاست که س ازین یو باطر یدیخورش ستمیباالنس نمودن دو قسمت س یبرا یواسط ستمیرا ندارد، س یدیخورش

 تیشارژر کنترل با قابل یهامبدل یساز نهیو به یطرح، طراح نی. در اشودیم دهیکننده شارژ نامکنترل ایکنترل توان 

 یتهایعدم قطع ،یعمل یتهایخصوص محدود نیشود. در ا یانجام م یباتر -یدیخورش ستمیو کاهش ولتاژ در س شیافزا

است که در ادامه انجام  یهدف یشگاهیساخت نمونه آزما ن،ی. همچنردیگ یمدنظر قرار م یو اغتشاشات خارج ستمیس

 طرح دنبال خواهد شد نیموفق ا

 یبازده شیانتقال توان و افزا ستمیس یساز ادهیو پ یطراح -الف :اهداف اختصاصی

 و اغتشاشات تهایکنترل شارژ در حضور عدم قطع ستمیعملکرد س یارتقا -2

 یباتر -شارژ کنترلر -یبازده شیافزا -هیمدار تغذ -ریدپذیتجد یانرژ کلمات کلیدی:

 

 

Improving the efficiency and performance enhancement of solar-battery based 
power supply in aerospace systems 

Title: 

Hamid Reza Koofigar Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

The power supply structure generally consists of three main parts: 1) power supply, 

2) energy storage, 3) power control and transmission system. Due to physical 
constraints such as mass constraints, these systems typically use solar energy as the 

Abstract: 
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power source, so that maximum power is obtained with the least amount of solar 

arrays. Aerospace systems always need to receive a constant and stable amount of 
energy; However, the production capacity of the solar energy system is not constant 

and varies according to the amount of solar radiation, temperature changes and 
charge characteristics. Therefore, in order to receive a constant electrical power, it is 

required to store energy in aerospace systems. Hence, batteries are used as a source 

of energy storage. Due to the fact that batteries can not be directly connected to 
solar cells during charging and discharging, an interface system is needed to balance 

the two parts of the solar system and the battery, which is called the power control 
system or charge controller. In this design, the design and optimization of control 

charger converters with the ability to increase and decrease voltage in the solar-

battery system is done. In this regard, practical limitations, system uncertainties and 
external disturbances are considered. Also, making a laboratory setup is a goal, 

pursued in the continuation of the successful implementation of this project 

Design and implementation of power transmission system and increase efficiency 

b) Improving the performance of the charge control system in the presence of 

uncertainties and disturbances 

Specific 

Aims: 

Renewable energy - power supply circuit - increase efficiency - controller charge - 

battery 

:Keywords 
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جهت استفاده همزمان از سلول  یدو ورود یبا بهره ولتاژ باال و دارا یبیترک نورتریو ساخت ا یطراح :عنوان

 یو باتر یدیخورش

 یعباس دیوح :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یعباس دی+ وح :همکاران

 یهمت روسیس +

 انیاحمد نایس دیس +

 مقدم یوسفی دیفرش +

 140000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

نو مورد توجه و مطالعه قرار  یها یدر انرژ یخروج-یچند ورود یو دارا یبیترک یبحث مبدل ها ریاخ یسال ها در چکیده :

ارتباط دو جهته با مدار  یها دارا یاز ورود یکیکه  یمبدل با دو ورود کیاستفاده از  یدیخورش ستمیگرفته است. در س

 یمبدل ها دارا نیساخته شده اند. ا زین یو موارد دهیح گردمطر ریباشد در مطالعات اخ ی( میدشارژ باتر-شارژ ی)برا

ا سطح ت یکاهندگ تیخاص دیو جهت شارژ آن با یهستند که البته در سمت باتر یولتاژ در سمت خروج شیافزا تیخاص

 یبرا تیباشد که محدود یم DCبه صورت  یارائه شده ولتاژ خروج یرا داشته باشند. در نمونه ها یولتاژ استاندارد باتر

دم ع گریخواهد داشت. نکته د یشترینمود ب رانیمشکل با توجه به نوع مصرف در ا نیکند. ا یم جادیمصرف کننده ا

 یرا منجر م یشتریب تیاست که محدود یشنهادیپ یها-از مبدل یولتاژ به سطوح استاندارد در برخ شیافزا تیقابل

و بهره  ینورتریا تی( با خاصیدو جهته متناسب با باتر یورود کی ی)دارا یمبدل دو ورود کیو ساخت  یگردد. طراح

 تیکند که توان را با قابل یو جدا از شبکه را فراهم م یبه صورت محل یدیخورش یاز انرژ یولتاژمناسب، امکان بهره ور

بدون امکان  ایدور افتاده  یها-نمونه جهت استفاده در محل نیدهد. ا یم لیمناسب به مصرف کننده تحو نانیاطم

مبدل به صورت مجزا  نیجهت محل مورد استفاده، ا یدیبودن توان تول یاتصال به شبکه مناسب است. در صورت کاف

و  یکنترل یها تمیشود. کاهش الگور یکم م نهیاتصال به شبکه و ... از کل هز نهیخواهد داشت و هز یشتریب ییکارآ

 یم یمبدل طراح یکار یمدها یباشد که بر مبنا یطرح م نیا یایاز جمله مزا کپارچهی یکنترل ستمیس کی یطراح

 گردد

دشارژ -درگاه دو جهته جهت شارژ یبهره ولتاژ مناسب و دارا ،ینورتریا تیبا خاص یبیمبدل ترک کیو ساخت  یطراح :اهداف اختصاصی

 چیو سوئ صیتشخ تیبا قابل کپارچهیکنترل کننده  کی یموضوع به طراح نیاست. ا یشنهادیمطالعه پ یهدف اصل یباتر

از  یخواهد داشت. عملکرد با راندمان باال در توان نام ازین یدیسلول خورش یمتناسب با توان لحظه ا یکار یمدها نیب

شود، تلفات  یساخته م 300W یتوان نام یحداقل برا یشنهادیپروژه خواهد بود. از آنجا که مبدل پ نیجمله اهداف ا

 در مطالعات لحاظ گردد. یبه خوب دیو کاهش آن با

 -یدشارژ باتر-شارژ -درگاه دو جهته  -یبیمبدل ترک کلمات کلیدی:
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Design and implementation of composed inverter with high voltage gain and 

including two input ports for using PV cell and battery simultaneously 

Title: 

Vahid Abbasi Applicant: 

kermanshah university of technology Applicant's 
Work: 

 
Combined converters with multiple inputs and outputs have been studied in 

renewable energies during last years. In solar energy systems using a converter with 

two input ports consisting a bidirectional port for charging/discharging battery is 
presented and some cases are implemented. These converters boost voltage in 

output side and reduce voltage in battery port to charge it in standard form. The 
presented multi-port converters are DC in output side which causes limitation for 

customers. This problem would be more visible due to type of energy consumption in 

Iran. Design and implementation of a converter with two input ports (a bidirectional 
input port suitable for battery), inverter property and suitable voltage gain makes 

possibility of utilizing solar energy locally and separated from network which 
transfers power to costumer with appropriate reliability. This type of converter 

would be suitable for remote locations or locations without possibility of connecting 
to network. If produced power is enough for using in the location, it would be more 

efficient and cost of connection to network would be deduced from total cost. From 

the other side, the proposed combined converter with inverter property can be 
connected to network. In addition, reduced control algorithm and designing of a 

unified control system can be introduced as its advantages which will be designed 
based on operation modes. 

Abstract: 

Design and implementation of a combined converter with inverter property, high 

voltage gain and a bidirectional input port for charging/discharging battery is the 
main goal of the proposed investigation. This topic requires designing of a unified 

control system with ability to detect and switch between operation modes fitting 

instantaneous power of PV cell. Performance with high efficiency in nominal power is 
the other goal of the project. Since the converter will be implemented for 300W 

nominal power, power losses and reduction of them should be considered 
appropriately during the study. 

Specific 

Aims: 

combined converter- bidirectional port- charging/discharging battery :Keywords 
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 رشتیتوان ب یبرا یکیدر اتصال قطعات الکترون تیمواد کامپوز یحرارت تیهدا شیافزا یمطالعه تجرب :عنوان

 ینور یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 (NEMSو  MEMS) یکیالکترومکان یستمهایس زی...... ر دیساخت و تول یها یزفناوریمرتبط با ر یها پژوهش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینور ی+ عل :همکاران

 یکاظم نایس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 دستگاه هنگام کارکردن الزم است کیدر  یکیذوب شدن قطعات الکترون یاز حد و حت شیاز گرم شدن ب یریجلوگ یبرا چکیده :

 یقطعات و هوا نیب ییانتقال حرارت جابجا بیدستگاه به دو عامل ضر یشوند. عوامل موثر در خنک کار یخنک کار

معروف است  یحرارت ریخم ایآن ها که بنام چسب  نیقطعات و ماده اتصال دهنده ب ییگرما تیبه هدا یگریاطراف و د

ماده اتصال دهنده است. جنس  یحرارت تیبودن هدا نییپا یخنک کار نیدر ا یاصل یاز چالش ها یکیدارد.  یبستگ

 رمیپل کی یطرح است. اپوکس نیآن تا حد امکان از اهداف ا یحرارت تیهدا شیاست و افزا یاپوکس یحرارت ریخم نیا

 تیابا هد یشده است. با اضافه کردن نانو ذرات لیماده سفت کننده تشک کیو  هیپا مریپل کیاست که از  ییدو جز

 نیوجود اداد.  شیرا افزا ریخم یحرارت تیهدا توانیمخلوط آن ها م ای یکونیلیباال از جمله نانو ذرات گرافن، س یحرارت

 یمحسوب م یحرارت قیعا یقطعات که به نوع نیب ییمنفذ هوا ایانتقال حرات از وجود هر گونه درز  شیضمن افزا ریخم

شود  یکه به آن اضافه م ینانو ذرات یبه جنس، ابعاد و درصد وزن یحرارت تیهدا شیافزا زانیکند. م یم یریشوند جلوگ

 کیاز  نکاریا یشود. برا یریآن اندازه گ یحرارت تیهمراه با ذرات الزم است هدا یحرارت ریدارد. پس ساخت خم یبستگ

مدار  کیدستگاه شامل  نیطرح است. ا نیا گریاز اهداف د زیشود که ساخت آن ن یاستفاده م یریدستگاه اندازه گ

و دما  یاست که توان مصرف ادینازک در حد چند صد نانو متر با دقت ز اریبس چیمارپ یمیس سکید کیو  یکیالکتر

حل معادله انتقال حرارت و  یبرا یورود طیها بعنوان شرا یریاندازه گ نیداشتن ا اریکند. با در اخت یم یریرااندازه گ

 رودیبکار م یحرارت تیمحاسبه هدا

 یمقاومت لحظه ا یریو ساخت دستگاه اندازه گ یطراح :اهداف اختصاصی

 در مخلوط با نانو ذرات تیکامپوز یحرارت تیهدا شیافزا زمیمکان ییشناسا -2

 تیکامپوز یحرارت تیهدا شیبه حداکثر افزا یجنس، اندازه و درصد نانوذرات بمنظور دسترس ریتاث یبررس -3

 نانو ذرات گرافن ،ینفوذ حرارت ،یحرارت تیهدا ،یحرارت ریخم مر،یپل ت،یکامپوز کلمات کلیدی:

 

 

Experimental Study of Increasing Thermal Conductivity of Composite Materials in 

Electronic Components Fittings for More Power 

Title: 

Ali Nouri Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 
Work: 

Design and manufacturing a device for instantaneous measurement 

2- Identifying the mechanism of increasing thermal conductivity of 
composite in a mixture with different nanoparticles 

3- Investigation of the effect of material, size, and percentage of nanoparticles in 

Abstract: 
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order to achieve maximum thermal conductivity of the composite 

Composite Material, Polymer, Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity, 
Nanoparticles, Graphene 

Specific 
Aims: 

 :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4002089 

و  یرارتخواص ح ینیب شیبه منظور پ یو اتم قیدق یاتم نیب لیپتانس جادیدر ا نیماش یریادگی یریبکارگ :عنوان

 یمواد دو بعد یکیمکان

 رجب پور یعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 نیقزو/)ره( ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

ساخت و  یها یزفناوریمرتبط با ر ی+ پژوهش ها کروینانو و م یو فعال سازها زات،حسگرهایک،تجهیکروالکترونیم :اولویت

 (NEMSو  MEMS) یکیالکترومکان یستمهایس زی...... ر دیتول

 یکاربرد :نوع طرح

 رجب پور ی+ عل :همکاران

 هیکال یمیرضا کر +

 یخراز نیمحمد مع +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

نقش  کیرترموالکت یانرژ لیو تبد یکیالکتر هینقل لی، وسا کیمدرن مانند نانوالکترون یها یدر فن آور یحرارت تیریمد چکیده :

مطلوب  یونی ومیتیل یها یو باتر یکیالکترون یتراشه ها یباال برا ییگرما ییراستا مواد با رسانا نیدارد. در ا یاتیح

 یکنند. در مقابل ، برا یریاز حد جلوگ شیدهند و از گرم شدن ب لیشده را به طور موثر تحو دیتول یهستند تا گرما

 نیی، تع نیابرا. بنابدی شیافزا لیداشته باشند تا بازده تبد یکم ییگرما ییرسانا دی، مواد با کیترموالکتر یانرژ لیتبد

ت. مهم اس اریکاربرد موثر آنها بس ی، برا دیجد باتینانو و ترک ی، ساختارها اژهایآل ژهیمواد ، به و یحرارت تیهدا قیدق

تواند به  یدارد و م یشگاهیآزما یها نهیدر کاهش هز یدر حال حاضر نقش اساس یا انهیرا یو مدلساز یساز هیشب

 ییوش ها، ر بیترت نی. به اردیمورد استفاده قرار گ یحرارت اتیخصوص نییتع یبرا یشگاهیآزما یروشها نیگزیعنوان جا

مورد توجه  اریبس یمولکول کیمنای( و دDFT)به عنوان مثال  یمانند معادله ترابرد بولتزمن بر اساس محاسبات کوانتوم

 نیب یها لی( و پتانسDFTمحاسبات  ی)برا ادیمانند زمان محاسبات ز ییها تیروش ها محدود نیاز ا کیاست. هر 

 یها تمیطرح، با استفاده از الگور نی( دارد. در ایمولکول کینامیمحاسبات د یبه اندازه )برا یو وابستگ قیردقیغ یاتم

سعه مرسوم تو یبا روش ها سهیدر مقا یمحاسبات کوانتوم قیاز طر یاتم نیمناسب ب یها لی، پتانس نیماش یریادگی

 یساختارها را با دقت قابل توجه یحرارت اتیخصوص نیدهد و تخم شیرا افزا یتواند سرعت محاسبات یکه م ابد،ی یم

ر اساس ب نیماش یریادگی یها تمیو توسعه الگور یسیمانند برنامه نو یمنظور ، مراحل مختلف نیا یبهبود بخشد. برا

 یها لیاجرا خواهد شد. سرانجام ، با استفاده از پتانس یاتم نیب یها لیپتانس نییو تع یمحاسبات کوانتوم یداده ها

 یم ی( بررسTMDکربن و  دیتری)مانند ن یدوبعد یساختارها یحرارت تی، هدا نیماش یریادگیبر اساس  افتهیتوسعه 

 اهد بودخو دیمف زیسبز ن شرفتهیپ یها یفن آور یطراح یبرا قیتحق نیا جیمطالعه خواهد شد. نتا جیشود و صحت نتا

 نیماش یریادگیتوسعه  :اهداف اختصاصی

 یاسیمحاسبات چند مق

 عیسر یا انهیرا یهایساز هیشب

 یکیخواص مکان ،یمواد دوبعد ،ییگرما یرسانندگ ،یمولکول کینامید کلمات کلیدی:

 

 

Using machine learning to develop an accurate and fast model of interatomic 

potential to study thermal and mechanical properties of 2D materials 

Title: 
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Ali Rajabpour Applicant: 

Imam Khomeini International University Applicant's 
Work: 

Thermal management plays a vital role in modern technologies such as electronics, 

electric vehicles and thermoelectric energy conversion. In this regard materials with 
high thermal conductivities are desirable for electronic chips and lithium ion 

batteries to efficiently deliver the generated heat and avoid overheating issues. In 

contrast, for thermoelectric energy conversion the materials should exhibit low 
thermal conductivity to enhance the conversion efficiency. Therefore, accurate 

determination of the thermal conductivity of materials, especially alloys, 
nanostructures, and new compounds, is really important for their application. 

Computer simulations and modeling now-a-days play essential roles in reducing the 
experimental costs and can be used as alternatives to laboratory methods to 

determine the thermal properties. In this way, methods such as Boltzmann transport 

equation based on the quantum computations (e.g. DFT) and molecular dynamics are 
of great interest. Each of these methods has limitations such as high computational 

time (for DFT calculations) and inaccurate interatomic potentials and size 
dependency (for molecular dynamics computations). In this project, employing 

machine learning algorithms, appropriate interatomic potentials will be developed 

through few quantum computations compared to conventional methods, which can 
increase computational speed and improve the estimation of thermal properties of 

structures with considerable accuracy. To this end, various steps such as 
programming and developing machine learning algorithms based on data from 

quantum computations and determining interatomic potentials will be implemented. 

Finally, using the potentials developed on the basis of machine learning, the thermal 
conductivity of 2D structures (such as carbon-nitride and TMDs) will be examined 

and the accuracy will be discussed. The results of this research will be beneficial for 
the design of advanced green technologies. 

Abstract: 

Machine learning Specific 

Aims: 

Molecular dynamics :Keywords 
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جهت ارائه به  کوسیتیپاراهمول ویبریدرک حد نصاب و ستمیمهارگر س یها یباکتر صیو تشخ یجداساز :عنوان

 یبوم یتجار کیوتیبه عنوان پروب گویمزارع پرورش م

 یدزفول یزهرا طوالب :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 خوزستان/چمران اهواز دیدانشگاه شه یدامپزشک دانشکده :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

 کشور انیآبز ورویدر صنعت دام، ط زایماریخطر مرتبط با عوامل ب یو حذف فاکتورها ییشناسا  -3/یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یدزفول ی+ زهرا طوالب :همکاران

 انیتکاور محمد +

 یشاهیعل یمجتب +

 یسلطان یمهد +

 یبیغر وشیدار +

 مهرزاد مصباح +

 816000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یپرورش یگویم متیشده است. ق لیجهان تبد یاز کشورها یاریدر بس یدیمهم تول یهاتیاز فعال یکیبه  انیآبز پرورش چکیده :

 به منابع مولد مناسب، ی، عدم دسترس یو مزارع پرورش ریدر مراکز تکث دیتول یبودن بازده نییپا ،یجهان یدر بازارها

 یاه یماریب ریو سا دیمانند لکه سف ییها یماریو بروز ب دیمختلف تول یو در بخش ها تیریبودن سطح مد نیپائ

کالت صنعت با مش نیبه حداقل رسانده و باعث شده تا ا رانیرا در ا گویم دیدر استان خوزستان و بوشهر تول یروسیرویغ

 یگوهایم یروسیو ریغ یماریب نی( مهم ترEMS/ AHPNDنکروز حاد هپاتوپانکراس ) یماریروبرو شود. ب یفراوان

 2009بار در سال  نیاول یماریب نیشود. ا یدر ماه اول دوره پرورش م ژهیبه و دیاست که منجر به تلفات شد یپرورش

 تیتقو یپرور یدر صنعت آبز هایماریاز ب یریشگیکنترل و پ یمناسب برا یاز روش ها یکی.دیگزارش گرد نیدر چ

نده اند که ز ییها سمیکروارگانیها م کیوتیکننده است. پروب یریشگیاقدامات پ یبا اجرا انیدر آبز یدفاع یهاسمیمکان

از  یآورند .ک یزا ممانعت به عمل م یماریو ب دیرمفیغ یها سمیکروارگانیم تیاز فعال زبان،یبا قرار گرفتن در روده م

 ستمیمهار س یگونه دارا یباشد، برخ یم یصنعت یولوژیکروبیاز نظر کاربرد در م یادیز لیپتانس یمهم که دارا یهایباکتر

 تیلاز انواع متابو یمتنوع ریمقاد دیتول لیبه دل یها از نظر تجار یباکتر نی( است. انگیدرک حد نصاب )کوروم سنس

هستند. کوروم  تیاهم یژن ها دارا یها و آنت نیها، پروتئ میو آنز ییایمیها، مواد ش کیوتیب یمانند: آنت هیثانو یها

وروم مهار ک نکهیها واجد نقش است. با توجه به ا یحدت باکتر یژن ها انیب میاست که در تنظ یسمیمکان نگیسنس

ستفاده حاضر ا قیمطرح است، هدف از تحق ییایباکتر یضد حدت در کنترل عفونت ها یاستراتژ کیبه عنوان  نگیسنس

 یمنیح اسط شیافزا د،یتول شیدر استان خوزستان در جهت افزا گویدر کشت متراکم م یطیمح یبوم یها کیوتیاز پروب

 است.  گویم یو بهبود بازماندگ ییایو باکتر یروسیو یها یماریجهت مقابله با بدر  گویم

 یغرب دیسف یگویاز روده م ویبریدرک حدنصاب و ستمیمهار س ییتوانا یدارا ییایباکتر یهاهیجدا ییو شناسا یجداساز :اهداف اختصاصی

 یتنبرون طیدر شرا ویبریدرک حدنصاب و ستمیدر مهار س هاهیجدا ییسنجش توانا .2

 مهارگر یهاهیجدا یکیوتیتوان پروب یابیارز .3
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 جینتا یپس از استفاده و بررس گویم رهیعنوان مکمل جبه یحاضر و معرف قیتحق یها هیو انتخاب جدا یجداساز .4

 مثبت حاصله

 مهارگر یها ی.باکترکیوتی.پروب گوی.مکوسیتیپاراهمول ویبریو کلمات کلیدی:

 
 

Isolation and characterization of quorum quenching Vibrio parahaemolyticus as local 

probiotic used in farmed shrimp 

Title: 

Zahra Tulaby Dezfuly Applicant: 

shahid chamran university of Ahvaz Applicant's 

Work: 

Aquaculture has become one of the most important production activities in many 
countries of the world. Prices of farmed shrimp in world markets, low production 

efficiency in breeding centers and farms, lack of access to suitable productive 
resources, low level of management and in various sectors of production and 

occurrence of diseases such as white spot and other non-viral diseases in Khuzestan 

province And Bushehr has minimized shrimp production in Iran and has caused this 
industry to face many problems. Acute hepatopancreatic necrosis (EMS / AHPND) is 

the most important non-viral disease of farmed shrimp, leading to severe mortality, 
especially in the first month of rearing. The disease was first reported in China in 

2009. One of the best ways to control and prevent diseases in the aquaculture 

industry is to strengthen the defense mechanisms in aquatic animals by 
implementing preventive measures. Probiotics are living microorganisms that, when 

present in the host intestine, inhibit the activity of useless and pathogenic 
microorganisms. Some of the important bacteria that have great potential for use in 

industrial microbiology, some species have systemic inhibition. Understand the 

quorum. These bacteria are commercially important because they produce a variety 
of secondary metabolites, such as antibiotics, chemicals and enzymes, proteins, and 

antigens. Chromosome sensing is a mechanism that is involved in regulating the 
expression of bacterial virulence genes. Considering that inhibition of chromosome 

sensing is an anti-virulence strategy in controlling bacterial infections, the aim of 
this study was to use native environmental probiotics in intensive shrimp cultivation 

in Khuzestan province to increase production, increase shrimp safety level to combat 

With viral and bacterial diseases and improve the survival of shrimp. 

Abstract: 

Isolation and Identification of Bacterial Isolates Capable of quorum quenching of 

Litopenaeus vannamei Intestine 

2. Assessing the ability of isolates to quorum quenching in outpatient settings 
3. Evaluation of probiotic potency of inhibitor isolates 

4. Isolation and selection of isolates of the present study and introduction as a 
shrimp diet supplement after use and evaluation of positive results 

Specific 

Aims: 

Vibrio parahaemolyticus,probiotic ,shrimp,quorum quenching :Keywords 
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 کاتیلیناسیآلوم ستیمزوحفره در نانوکاتال یساختارها یبه منظور القا یدیآم هیبر پا یمرهایاستفاده از پل :عنوان

 MTO ندیعملکرد آن در فرا یو بررس یتیزئول

 فرد یلیخل مهسا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نفت یعیو انتقال گاز طب یساز رهیذخ ش،یپاال ل،ی+ تبد ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 فرد یلی+ مهسا خل :همکاران

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یمیپتروش عیاصن یسنگ بنا لن،یو پروپ لنیات لیسبک از قب یها نیباعث شده است که الف یروزافزون صنعت یهاتیفعال چکیده :

 لیبدت ندیفرا ریاخ یهابرخوردار شوند. در سال یمیارزش صنعت پتروش رهیدر توسعه زنج یفراوان تیو از اهم رندیقرار گ

موردتوجه  (MTO) سبک یها نیبه الف یرنفتیعنوان منابع غبه ومسیو ب یعیاتر حاصل از گاز طب لیمت یمتانول و د

 کاتیلیناسیآلوم ستیکاتال یداریپا زانیمنظور باال بردن مبر آن است که به یسع شرویقرارگرفته است. در پژوهش پ

متانول  لیراندمان و درصد تبد شیافزا نیمذکور و همچن ستیطول عمر کاتال شیو افزا SAPO-34 تیبا اولو یتیزئول

و  ستیزطیسازگاربامح یمرهایسبک، از پل یها نینسبت به الف ستیکاتال یریسبک و بهبود انتخاب پذ یها نیبه اولف

 رییتغ استفاده گردد و با ستیحفرات مزو، در ساختار کاتال جادکنندهیعنوان عامل ابه دیآم لیآکر یپل هیبر پا متیقارزان

 یپارامترها رییسنتز، تغ هیمواد اول بیدرصد ترک ون،یزاسیستالیسنتز، زمان کر یدما لیاز قب ییایمیکوشیزیف یپارامترها

 یابیمورد ارز یراکتور یهادر آزمون ستیو عملکرد کاتال یبررس ستیکاتال یدیاس یهاگاهیو جا ینگیبلور زانیم ،یاتیعمل

 ستیکاتال ینگیبلور SAPO-34 ستیدر ساختار کاتال یمریپل باتیبا قرار گرفتن ترک رودیانتظار م نیبنابرا رد؛یقرار گ

 شیه برافزاکه عالو یاگونهبه ابدی شیافزا ستیو طول عمر کاتال یداریو به دنبال آن پا افتهیآن بهبود یدیاس یهاگاهیو جا

 نیشدن ا رفعالیزمان غ د،یآم لیآکر یپل هیبر پا SAPO-34 شدهاصالح ستیکاتال یباال یریو انتخاب پذ یبازده

 ز،یش نصرفه گردد. در ادامه پژوهبهمقرون یازلحاظ اقتصاد ندیفرا جهیو درنت ابدیبهبود  یصورت کنترلبه زین ستیکاتال

نوع  و تهیدیاس د،یآم لیآکر هیبر پا یمرهایمزوحفرات توسط پل یو القا ستیاندازه حفرات کاتال عیتوز یجهت طراح

 قرا خواهد گرفت یابیمورد ارز Solid NMR و FTIR Pyridine یها کیبا استفاده از تکن تهیدیاس

چه در شدن )باالتر ازآن رفعالیو طول عمر باال در مقابل غ یداریبا پا یستیبه کاتال یابیپژوهش دست نیاز ا یهدف اساس :اهداف اختصاصی

 یدیمناسب ازجمله قدرت اس یو خواص ساختار نهیاست( به همراه عملکرد به دهیذکر گرد نیشیپ یمطالعات مرور

 لیتبد دنیسبک در فرا یها نینسبت به الف ستیخوب کاتال یریانتخاب پذ نیآن و همچن یباال ینگیمتوسط و بلور

ز منابع در سنت یبررس یبرا ومینیو آلوم ومیسیلیس یماده مختلف حاو شیپ نیمنظور از چند نیمتانول است. به ا

 یداریمنظور باال بردن دوام و پا. در ادامه بهگرددیاستفاده م SAPO-34 تیبا اولو یتیزئول کاتیلینوسیآلوم ستیکاتال

ارزان، محلول در آب و سازگار با  دیآم لیآکر یپل مرینسبت به رسوب کک در حفرات آن، پل SAPO-34 ستیکاتال

مزو حفره با  ستیو کاتال ددگریم یبارگذار دروترمالیبه روش ه ستیدر ساختار کاتال یعنوان افزودنبه ست،یز طیمح

سرعت  تیمتان و کک و درنها دیتول ،یدیاس یهاتیتا ضمن اصالح قدرت سا گرددیسنتز م یساختار سلسله مراتب

فعال و  یهاگاهیجا تهیدیاس ،یشناسختیر یهایژگیپژوهش و نیعالوه در ا. بهابدیکاهش  ستیشدن کاتال رفعالیغ

 یها نیمتانول به الف لیتبد ندیآن در فرا یستیشده بر عملکرد کاتالاصالح SAPO-34 ستیحفرات کاتال اتیخصوص

 یاثر پارامترها ه،یو غلظت مواد اول یزمان ،ییدما یپارامترها رییبا تغ تی. درنهاردیگیقرار م یابیسبک مورد ارز
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مورد  یراکتور یهامحصوالت در آزمون عیتوز یبر رو یصرفه اقتصادبهمقرون ستیدر عملکرد کاتال نهیبهبوددهنده و به

مزوحفرات توسط  یو القا ستیاندازه حفرات کاتال عیتوز ی. در ادامه پژوهش، به منظور طراحردیگیقرار م لیوتحلهیتجز

قرار خواهد  یابیمورد ارز FTIR Pyridin کیبا استفاده از تکن تهیدیو نوع اس تهیدیاس د،یآم لیآکر هیبر پا یمرهایپل

 یسنتز و بررس یعنی ،یهدف اصل یاست در راستا نیبر ا یکرد که در پژوهش حاضر سع انیب توانیم جهیگرفت. درنت

گام بهعنوان اهداف گامرا به ریموارد ز MTO ندیفرا یبر رو دیآم لیآکر یبا پل شدهمیتنظ SAPO-34 ستیعملکرد کاتال

 پژوهش نام برد: نیرو در انجام ا شیپ

 دیآم لیآکر یپل ست،یو طول عمر کاتال یداریپا ،یریپذ نشی، گزSAPO-34سبک، متانول،  یها نیاولف کلمات کلیدی:
 

 

Using amid-based polymers to loaded mesopores structures in zeolite aluminasilicate 
nanocatalyst and investigation its performance to MTO process 

Title: 

Mahsa Khalilifard Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Light olefins such as ethylene, propylene, and butylene are mainly used in the 

petrochemical industry and are mainly supplied from petroleum sources, as they 

have added value more than petrochemical raw materials such as gas and naphtha. 
The growth of industrial activities caused to the Light olefins such as ethylene, 

propylene, and butylene became basis in petrochemical industrial. In recent years, 
the process of converting methanol and dimethyl ether from natural gas and biomass 

as non-oil sources to light olefins (MTO) has been considered. In the present study, 
environmentally, friendly, and cheap polyacrylamide will be loaded to zeolite 

aluminasilicate nanocatalyst with priority to SAPO-34 to creating mesoporous in 

structure of SAPO-34 in order to increase the stability of SAPO-34 catalyst and 
increase the life time of this catalyst, as well as increase the efficiency and 

percentage of conversion of methanol to light olefins and improve the selectivity of 
catalysts compared to light olefins and by changing the physicochemical parameters 

such as synthesis temperature, crystallization time, percentage of synthesis raw 

materials, change of operating parameters, crystallinity and acid positions of the 
catalyst will be evaluated and the performance of the catalyst in reactor tests is 

investigating. Therefore, it is expected that by placing polymer compounds in the 
structure of SAPO-34 catalyst, the crystallinity of the catalyst and its acidic bases will 

be improved, followed by the stability and longevity of the catalyst. Such a way that 

in addition to increasing the efficiency and high selectivity of the modified SAPO-34 
polyacrylamide-based catalyst, the inactivation time of this catalyst is also improved 

in a controlled manner, resulting the process is economically affordable. In the 
continuation of the research, in order to design the size distribution of catalyst 

cavities and induction of mesopores by polymers based on acrylamide, acidity and 
type of acidity will be evaluated using FTIR Pyridine and Solid NMR techniques. 

Abstract: 

The main purpose of this study was to achieve a catalyst with stability and long life 

against inactivation (higher than what was mentioned in previous review studies) 
with optimal performance and suitable structural properties such as medium acidity 

and high crystallinity as well as good selectivity to light olefins in converting 

methanol to olefins process. For this purpose, several different precursors containing 
silicon and aluminum are used to study the sources in the synthesis zeolite 

aluminasilicate nanocatalyst with priority to SAPO-34. In order to increase the 
durability and stability of the SAPO-34 catalyst against coke deposition in its cavities, 

a cheap, water-soluble and environmentally friendly polyacrylamide polymer is 
loaded as an additive in the catalyst structure by hydrothermal method and the 

mesopores catalyst is synthesized with a hierarchical structure to modify the 

strength of acidic sites, reduce methane and coke production, and ultimately reduce 
the rate of catalyst inactivation. In addition, in this study, the morphological 

properties, acidity of active sites and the properties of modified SAPO-34 mesopores 
catalyst on its catalytic performance in the process of converting methanol to light 

Specific 

Aims: 
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olefins are evaluated. Finally, by changing the temperature, time and concentration 

parameters of raw materials, the effect of improving and optimal parameters on 
cost-effective catalyst performance on the distribution of products in reactor tests 

will be analyzed. In the continuation of the research, in order to design the size 
distribution of catalyst cavities and induction of mesopores by polymers based on 

acrylamide, acidity and type of acidity will be evaluated using FTIR Pyridine and 

Solid NMR techniques. 

light olefins, methanol, SAPO-34, selectivity, stability and life time of catalyst, poly 

acrylamide 

:Keywords 
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 رانیغرب ااز غرب و شمال بیس یآلوده کننده یدهایروئیو ییزایماریو ب یمشخصات مولکول نییتع :عنوان

 زاده یمحمد حاج :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 هرز یو علفها یاهیگ یهایماریآفات و ب تیریخسارت و مد نییتع ک،یولوژیب یبررس ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زاده ی+ محمد حاج :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
( در  ICTVا )ه روسیو یطبقه بند یالملل نیب تهیشده است که توسط کم ییشناسا دیروئیگونه و یاز س شیب تاکنون چکیده :

(. در Di Serio et al., 2017قرار گرفته اند ) Avsunviroidaeو  Pospiviroidaeهشت جنس و دو خانواده 

 یدگیچروک دیروئی( ، و ASSVd)بیس یا نهیپوست پ دیروئیشامل و بیس یآلوده کننده  دیروئیحال حاضر هفت و

 Hadidi) ( PBCVd) یگالب یشانکر تاول دیروئی(، و ADFVd) بیس وهیم یفرورفتگ دیروئی(، و AFCVd) بیس وهیم

et al., 2017)بیس وهیم کیلکه کلروت دیروئی، و (Leichtfried et al., 2019) (ACFSVd )  از جنس

Apscaviroidیکوتولگ دیروئی، و ( رازکHSVd  از جنس )Hostuviroid  متعلق به خانوادهPospiviroidae 

(Vamenani et al., 2015) بیس یسرچکش دیروئیو و (AHVd  متعلق به جنس )Pelamoviroid  و خانواده

Avsunviroidae (. گزارش شده استSerra et al., 2018با توجه به ا )یروسیو یها یماریاز ب یریشگیپ کهنی 

نترل ک یراه برا نیتر یرو، عمل نیباشد از ا یموثر، مقدم بر درمان م ییایمیش یفقدان روش ها لیبه دل یروسیو شبه و

خود مستلزم توسعه  یبه نوبه نیاست و ا ریتکث یبرا یاز آلودگ یسالم و عار یاهیزا استفاده از مواد گ یماریعوامل ب نیا

 باشد یآن ها م یابیرد یمولکول یروش ها یساز نهیو به

 رانیدر غرب و شمال غرب ا بیدر مناطق عمده کاشت درختان س بیآلوده کننده س یدهایروئیو پراکنش و ییشناسا :اهداف اختصاصی

 طرح نیبه دست آمده در ا یدهایروئیو یمشخصات مولکول نییتع

 یعلف یزبانهایم یآن رو یهمسانه عفونت زا قیاز طر قیتحق نیغالب به دست آمده در ا دیروئیو ییزایماریمطالعه ب

 ،یگالب یانکر تاولش دیروئیو ب،یس وهیم یفرورفتگ دیروئیو ب،یس وهیم یدگیچروک دیروئیو ب،یس یا نهیپوست پ دیروئیو کلیدی:کلمات 

 رازک یکوتولگ دیروئیو ب،یس وهیم کیلکه کلروت دیروئیو

 

 

Molecular characterization and pathogenicity of apple viroids in west and northwest 
of Iran 

Title: 

Mohammad Hajizadeh Applicant: 

University of Kurdistan Applicant's 

Work: 

Up to now, based on the ICTV report, more than 30 viroid species have been 
identified which belong to eight genera and two families; Pospiviroidae and 

Avsunviroidae. Among them, seven viroids infecting apple have been identified 
including Apple scar skin viroid (ASSVd); Apple Fruit crinkle viroid (AFCVd), Pear 

blister canker viroid (PBCVd); Apple chlorotic fruit spot viroid (ACFSVd) belong to 

genus Apscaviroid, Hop stunt viroid (HSVd) belong to genus Hostuviroid (Hadidi et 
al., 2017), and Apple hammerhead viroid (AHVd) belong to Pelamoviroid (Serra et al., 

Abstract: 
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2018). Due to the lack of effective chemical methods for viral disease, use of healthy 

plant materials is the most practical way to viroids control. Therefore, development 
and optimization of molecular methods is needed for apple viroid detection. 

Detection and distribution of apple viroids from several provinces in west and 

northwest of Iran 
Molecular characterization of the detected apple viroids 

Pathogenicity of the dominant apple viroid on a herbaceous plant 

Specific 

Aims: 

Apple scar skin viroid, Pear blister canker viroid, Apple dimple fruit viroid, Apple 
hammerhead viroid 

:Keywords 
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 یتکامل یهاو روش یاماهواره ،ینیبر منابع آب با استفاده از مشاهدات زم میاقل رییاثرات تغ یبررس :عنوان

 یسازنهیبه

 یآقاجان یحاج دیسع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یو منابع آب یطیمح ستیو نقش آن در تحوالت ز میاقل رییتغ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یآقاجان یحاج دی+ سع :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
که اکثر مناطق جهان را  یا. مسئلهباشدیبه منابع آب م یدسترس یرقابت برا یمهم در جهان کنون یهااز چالش یکی چکیده :

مناطق، مسئله  نیمهم کاهش منابع آب در ا لیاز دال یکی. کندیاز چالش م یانه چندان دور وارد ابعاد تازه یاندهیدر آ

ان به عنو یجتماعو ا یمختلف اقتصاد یهاآن بر بخش یو اثرات احتمال میاقل ریی. موضوع تغباشدیم یجهان میاقل رییتغ

 رییغت ونیهمچون کنوانس یمختلف یالملل نیمهم ب یهاکه سازمان یبشر مطرح است، به طور یفرارو یهااز چالش یکی

 رییغت یالملل نیب یسازمان ملل متحد و شورا ستیز طیو برنامه مح یهواشناس یسازمان ملل متحد، سازمان جهان میاقل

 شده است. لیموضوع تشک نیا یبررس یبرا میاقل

 یر طوالنکه د ییآب و هوا نیانگیم تیوضع یمورد انتظار برا یمشخص در الگوها رییعبارتست از هرگونه تغ میاقل رییتغ

 رییدر وضع آب و هوا، تغ یمنجر به دگرگون راتییتغ نی. ادهدیرخ م یجهان میکل اقل یبرا ایمنطقه خاص  کیمدت در 

ر منابع آب ب یمنف ریتأث تیو در نها ینیرزمیز یهاسفره آب هیتغذ ر،یتبخ ،یسطح اناتیبارش، جر یو زمان یمکان عیتوز

 .گذاردیدر سطح جهان م

مربوط به  یهاداده نیو همچن میمربوط به اقل ی. اطالعات هواشناسگرددیاستفادده م یمختلف یهاداده قیتحق نیدر ا

اطالعات  نیاز جمله ا GRACE و مشاهدات ماهواره کیسنوپت یهاستگاهیمشاهدات ا ،یزومتریمشاهدات پ ،ینیشبیپ

 .باشندیم

 یمیمدل اقل ،یهواشناس یهابا استفاده از داده گری. به عبارت دشودیپرداخته م یینما اسیزمقیدر وهله اول به بحث ر

و تحرکات  هاانیهستند، جر یبصورت جهان یمیاقل یهاکه مدل یی. از آنجاگرددیم یبه حالت محل لیمورد نظر تبد

 یبه حالت محل یمیمدل اقل لیبمنظور تبد یینما اسیزمقیر اتیاز عمل بیترت نی. بددهندیرا نشان نم یکوچک محل

اده استف یینما اسیزمقیر یخروج یابیو ارز اتیعمل نیا یساز برهیبمنظور کال یهواشناس یها. از دادهگرددیاستفاده م

صورت  زین ینیشبیپ اتیعمل Automated statistical downscaling افزارنرم. در ادامه با استفاده از گرددیم

 یابیها بمنظور ارزداده هیکردن و از بق برهیها بمنظور کالسال یموجود در برخ یها. الزم به ذکر است از دادهردیگیم

 .گرددیاستفاده م

نند ما یتکامل تمیالگور کیوارد  نهیمدل به کیمختلف بمنظور انتخاب  یهابدست آمده از مدل یهایدر وهله بعد خروج

 .باشندیافزار متلب در دسترس منرم یابزارهادر قالب جعبه یتکامل یهاتمیالگور ی. مبناگردندیم یمصنوع یشبکه عصب

قسمت با  نی. ادیمحاسبه خواهد گرد زین GRACE با استفاده از ماهواره ینیرزمیز یهاسطح آب راتییدر ادامه تغ

 یهااز مدل یریگبهره ازمندین اتیعمل نی. ارفتیصورت خواهد پذ تونیبه زبان پا ایافزار متلب و در نرم یسیاستفاده کد نو

 .باشدیم GLDAS مانند یکیدرولوژیه
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 یمیاقل یهاشاخص رییتغ نیارتباط ب یوجود و چگونگ یبه بررس یآمار یهامرحله با استفاده از روش نیپس از انجام ا

 .پرداخته خواهد شد یمربوط به منابع آب راتییو تغ

یم قسمت نیو در ا رفتیصورت خواهد پذ یمیاقل راتییتغ ینیشبیمحاسبه شده، پ نهیدر ادامه با استفاده از مدل به

 نمود ینیشبیبهتر پ تیریدر طول زمان و بمنظور مد زیرا ن یمنابع آب راتییتغ توان

 یواشناسه یهاو با استفاده از داده یینمااسیزمقیر اتیدر قالب عمل یمیمدل اقل یابیو ارز برهیکال قیتحق نیهدف ا نیاول :اهداف اختصاصی

NCEP ینیشبیمدل پ یهای، خروج WRF غالب  ریبه متغ یابیو در ادامه دست کینوپتیس یهاستگاهیو مشاهدات ا

مورد  یپارامترها یبرا یآمار یهاشاخص یابیارز ی. هدف بعدباشدیدرجه حرارت و بارش م یمدل کردن پارامترها یبرا

. به باشدیخطا م نیکمتر جادیمدل به لحاظ ا نیمحاسبه بهتر یمختلف در راستا ییآب و هوا طیبا شرا ینظر در روزها

 یها. در ادامه سطح آبگرددیاستفاده م یمصنوع یمانند شبکه عصب یتکامل یهاهدف از روش نیبه ا یابیمنظور دست

 یزومتریپ یهامشاهدات چاه نیو همچن GRACEمانند  یامنطقه با استفاده از مشاهدات ماهواره ینیرزمیو ز یسطح

 نیهدف ا نیترمدل انتخاب شده مهم یمیاقل راتییها و تغسطح آب راتییروند تغ انیرابطه م ی. بررسگرددیمحاسبه م

تخب منطقه با استفاده از مدل من یمنابع آب راتییتغ نیو همچن یمیاقل راتییتغ ینیبشیپ تیبود. در نها مطالعه خواهد

 .رفتیصورت خواهد پذ

 GRACE - WRF - یشبکه عصب - یهواشناس -منابع آب  - میاقل کلمات کلیدی:

 

 

Assessing the effects of climate change on water resources using terrestrial and 

satellite observations and evolutionary methods of optimization 

Title: 

Saeid Haji Aghajany Applicant: 

K.N.Toosi University of Technology Applicant's 
Work: 

One of the major challenges in today's world is competition for access to water 

resources. An issue that will challenge most parts of the world to new dimensions in 
the not-too-distant future. One of the main reasons for the reduction of water 

resources in these areas is the issue of global climate change. The issue of climate 
change and its possible effects on various economic and social sectors is one of the 

challenges facing humanity, so that various important international organizations 

such as the United Nations Convention on Climate Change, the World Meteorological 
Organization and the program The United Nations Environment and the International 

Council on Climate Change have been set up to look into the matter. 
Climate change is any specific change in patterns expected for the average climate 

situation that occurs over a long period of time in a particular region or for the global 

climate as a whole. These changes lead to changes in climate, changes in the spatial 
and temporal distribution of precipitation, surface currents, evaporation, 

groundwater aquifer nutrition, and ultimately a negative impact on global water 
resources. 

In this research, different data are used. These include climate meteorological data 
as well as forecast data, piezometric observations, synoptic station observations, and 

GRACE satellite observations. 

In the first place, exponential mesoscaling is discussed. In other words, using 
meteorological data, the desired climate model becomes local. Because climate 

models are global, they do not represent small local currents and movements. Thus, 
misoscale exponential operations are used to convert the climate model to the local 

state. Meteorological data are used to calibrate this operation and evaluate the 

exponential misoscale output. Then, prediction operations are performed using 
automated statistical downscaling software. It should be noted that the data 

available in some years is used for calibration and the rest of the data is used for 
evaluation. 

Abstract: 

The first objective of this research is to calibrate and evaluate the climate model in 

the form of mesoscale operations using NCEP meteorological data, WRF prediction 
model outputs and synoptic station observations. The next goal is to evaluate the 

statistical indicators for the desired parameters on days with different weather 

Specific 

Aims: 
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conditions in order to calculate the best model in terms of creating the least error. In 

order to achieve this goal, evolutionary methods such as artificial neural network are 
used. Then the surface and groundwater level of the region is calculated using 

satellite observations such as GRACE as well as observations of piezometric wells. 
The most important purpose of this study is to investigate the relationship between 

water level changes and climate change in the selected model. Finally, climate 

change as well as changes in water resources in the region will be predicted using 
the selected model. 

Climate - Water resource - Meteorology - Neural network - WRF - GRACE :Keywords 
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 اقدامات یابیها و ارزآن نگیفول یخواص آنت یو بررس نیمالن-توسانیک یدیبریسنتز سبز نانوذرات ه :عنوان

 در استان هرمزگان هانگیوفولیجهت کاهش اثرات ب یتیریمد

 یاحسان کامران :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 هرمزگان/هرمزگان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

 ارزش افزوده جادیا یبرا یعیو منابع طب یکشاورز یو محصوالت جانب عاتیاز ضا نهیبه استفاده :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ احسان کامران :همکاران

 یغطاو جهیخد +

 ییاحمد هما +

 یصابر وشیدار +

 یریمسلم دل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

در  ا،یموجود در آب در زاتیهر نوع تجه نیو...( و همچ هایکشت ،ییایدر ی)سکوها ییایدر یشدهیمهندس یهاسازه چکیده :

ها سازه نیبه ا یادیز اریبس یاقتصاد یهاباعث خسارت تواندیم نگیوفولیب یدهیهستند و پد ییایدر طیمعرض دائم مح

ها  نگیولوفیب یریشگیکنترل و پ یکه برا ییاز روش ها یکیها داشته باشد. آن یبر رو یمخرب اریبس راتیشود و تأث

دارد، ممنوع اعالم شده  ستیزطیمح یکه برا یادیمخاطرات ز لیاست که امروزه به دل ییایمیروش ش رد،یگیانجام م

و  یستیز یهاسمیمکان یهستند که دارا ییایاز موجودات در یاست. پژوهشگران و محققان درصدد استفاده از گروه

 یهمانند ماه یمهرگانیاز ب باتیترک نیاستخراج ا ن،ی. بنابراباشندیمدر برابر موجودات چسبنده  ییاگسترده یکیزیف

 تواندیم نیو همچن شودیم ستیزطیسازگار با مح یستیز یهاها و پوششرنگ شیمنجر به افزا تواندیم گویمرکب و م

 Penaeus) یموز یگویاز م توسانیمنظور ابتدا نانو ذرات ک نیگردد. بد یطیمحستیباعث کاهش اثرات ز

merguiensisیاز جوهر ماه نی( و نانو ذرات مالن ( مرکبSepia pharaonis استخراج شده و در ادامه نانو ذرات )

که در صورت  ردیگیقرار م یابیآن مورد ارز ینگیفول یآنت یهاتیو فعال شودیسنتز م نیمالن -توسانیک یدیبریه

وم ضمن (،در فاز دنیمالن-توسانینانوذرات ک یدیبریسنتز سبز ه ینگیفول یآنت تیبودن فاز اول )فعال زیآم تیموفق

به استفاده  یلینفعان تما یذ ایکه آ شودیم یبررس هانگیفول تیریمد یبرا یجهان یاعمال استانداردها تیوضع یابیارز

 خواهند داشت یستیز یها نگیفول یاز آنت

-انتوسینانو ذرات ک یستیسنتز ز نگیفول یآنت تیخاص ی( بررس1پژوهش که در دو فاز انجام خواهد شد: ) نیهدف از ا :اهداف اختصاصی

استان هرمزگان در جهت  یادیو ص دیدر بخش ص هانگیوفولیموجود اقدامات کاهنده ب تیوضع یابی( ارز2و ) نیمالن

 ها است.و کاهش اثرات آن هانگیوفولیب تیریبهبود مد

 هرمزگان ،یتیریاقدامات مد نگ،یفول یآنت ن،یمالن-توسانیک یدیبریسنتز سبز، نانوذرات ه کلیدی:کلمات 

 

 

Green synthesis of chitosan-melanin hybrid nanoparticles and investigation of their 
antifouling properties and evaluation of management measures to reduce the effects 

of biofouling in Hormozgan province 

Title: 

Ehsan Kamrani Applicant: 
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university of Hormozgan Applicant's 

Work: 

Marine engineering structures (marine platforms, ships, etc...) and such equipment 

in seawater, are exposed to permanent marine environments, and the biofouling 

phenomenon can cause many economic damage to these structures and have very 
harmful effects on them. Be One of the methods used to control and prevention of 

biofouling is the chemical method that is forbidden for many risks for the 
environment. Researchers seek to use a group of marine creatures that have a 

biological and physical mechanism against sticky creatures. Therefore, the extraction 

of these compounds from invertebrate, such as squid and shrimp, can lead to 
increasing colors and biological coatings compatible with environmental and can also 

reduce environmental effects. To this end, the nanoparticles of chitosan are derived 
from Penaeus merguiensis and nanoparticles of melanin from Sepia Pharaonis and 

synthesize chitosan-melanin nanoparticles and its antifouling activity is evaluated. 
The success of the first phase (antifouling activity of the hybrid green synthesis of 

chitosan-melanin nanoparticles), in the second phase, while evaluating the status of 

global standards for managing biofouling, is reviewed whether they will be reluctant 
to use biological anti-follings ? 

Abstract: 

The purpose of this research will be carried out in two phases 

(1) Investigation of the antifouling properties of biological synthesis of nanoparticles 
of chitosan-melanin and (2) assessment of existing status of biofouling reduction 

measures in the fishing and fishing sector of Hormozgan province to improve 
biofouling management and reduce their effects. 

Specific 

Aims: 

Green synthesis, chitosan-melanin hybrid nanoparticles, antifouling , management 

measures, Hormozgan 

:Keywords 
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 یبه روش کف پوش یا وهیم یلبن یدنیپودر نوش دیعصاره زعفران و کاربرد آن در تول یزپوشانیر :عنوان

 معتمدزادگان یعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/یسار یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 عی+ صنا ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور ی/استفاده از نانو تکنولوژییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

با  نیو همچن یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا

 عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیاستفاده از ضا

 یکاربرد :نوع طرح

 معتمدزادگان ی+ عل :همکاران

 ینعمت تایآز +

 یالنیجعفر محمد زاده م +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یحمل و نقل و نگهدار یها نهیبه منظور کاهش هز یمواد به شکل پودر عیفرم ما لیاغلب به دنبال تبد یتجار اهداف چکیده :

پودر رنگ دانه ها به منظور کاهش  دیتول یبرا یروش ضرور کی یباشد. کف پوش یآن ها م یماندگار شیافزا نیو همچن

 یزپوشانیعصاره ر دیمطالعه در بخش اول به تول نیباشد. در ا یکردن م زهیبا اتم سهیدر مقا ازیمورد ن یها و تکنولوژ نهیهز

و  یها مورد بررس نهیزپوشیر یژگیشود و و ی( پرداخته میو الکترواسپر پوزومینانول ،یروش ) کف پوش 3شده زعفران با 

. ردیگ یم ( قراریو الکترو اسپر پوزومی)نانو ل یپوشان زیر گریبا دو روش د سهیمورد مقا ینمونه منتخب با روش کف پوش

 ایقدرت اح ون،یانکپسوالس ییزتا، کارا لیشامل ) اندازه ذرات، پتانس ردیگ یکه در بخش اول انجام م ییآزمون ها

 زانیم ،یکروبیضد م تیفعال د،یکارتنوئ زانیم ن،یانیآنتوس یداریپا ن،یانیآنتوس زانیکل، م یفنل باتیترک ،یکنندگ

ره مشخص کنسانت یبا نسبت ها یا وهیم یلبن یدنیباشد. در مرحله بعد نوش ی( م شیرها کیسنت یو بررس شیرها

( درصد 1/0-3/0)  حانی( و محلول صمغ ر%3-5تخم مرغ ) دهیگردد و مقدار مورد نظر از سف یم هیته تیپرتقال و پرم

 قهی( دق8، 6، 4سرعت به مدت ) نیشتریبا ب یبه آن اضافه شده و مخلوط مورد نظر با هم زن برق ش،یبر اساس طرح آزما

 یکف، بررس یداریپا ،ییکف زا تیکف، قابل تهیشامل) دانس یدنیکف نوش هیاول یشود. سپس آزمون ها یهمزده م

وش شود.سپس با استفاده از ر یساختار کف( انجام م زیر یبررس ،یبافت سنج ،یکشش سطح ته،یسکوزیو ،یکیلوژرئو

شود. در مرحله بعد اثر اولتراسوند حمام و پروب با دو  یانتخاب م نهیبه ماریاکسپرت ت نیزایسطح پاسخ و نرم افزار د

گرد. در مرحله بعد با توجه به  یم ینمونه بررس یبر رو (قهیدق 10و  7، 4، 0) یزمان ها یدرصد( ط 100و  70شدت )

 یهموژن م یدنیشود و به همراه کف نوش یم هیشده( ته یزپوشانیآزمون) نمونه فاقد عصاره، عصاره آزاد و ر یمارهایت

( 800و  640، 480با توان ) ویکرووی( و ما80و  65، 45)  یمختلف آون با دماها یمارهایت طیگردد. خشک کردن در شرا

 یشود شامل ) محتوا یمرحله انجام م نیکه در ا ییشود.آزمون ها یانجام م متریلی( م5و 3با دو ضخامت ) ریدرا زیو فر

 ته،یکوزسیو ،یریمجدد پودر، نم گ یریاتصال آب، آبگ تیظرف ت،یخشک کردن، حالل کینتیس ،یآب تیرطوبت، فعال

pHشهیذار شگ یدما ،یالکترون کروسکوپیم زیرنگ، آنال راتییتغ کینتیس ،یپودر، تخلخل، رنگ سنج یریپذ انی، جر 

 باشد ی( میحس یابیو ارز یدانیاکس یآنت تی، ظرفFTIR ،یا
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ه آزاد با شده و عصار یپوشان زیشده با عصاره زعفران ر یساز یغن یدنیپودر نوش ییایمیش کویزیف اتیخصوص سهیمقا :اهداف اختصاصی

 نمونه فاقد آن.

 عصاره زعفران یدیکارتنوئ باتیترک یداری( در پایو الکترواسپر پوزومینانول ،ی) کف پوش یزپوشانیر ندینوع فرآ یبررس (2

 یها یگژیآن و و یداریپا ،یدنیکفنوش یکیرئولوژ یها یژگیتخم مرغ در و دهیو سف حانیاستفاده از صمغ ر یبررس (3

 یدنیپودر نوش

 یدنیپودر نوش یها یژگیو آون( بر و ویکرویما ر،یدرا زیمختلف خشک کردن با استفاده از ) فر یروش ها یبررس (4

 یدنیکف نوش یکیزیف اتیاثر اولتراسوند حمام و پروب بر خصوص یبررس (5

 زعفران ،یزپوشانیر ،یخشک کردن کف پوش ،یدنینوش پودر کلمات کلیدی:

 
 

Encapsulation of saffron extract and its application in the production of  dairy fruit 

beverage powder by foam mat drying. 

Title: 

Ali Motamedzadegan Applicant: 

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Applicant's 
Work: 

In the first part of this study, the micro-encapsulated saffron extract is produced by 
3 methods (foam mat drying, nanoliposome, and electrospray) and the 

characteristics of the micro-encapsulation are examined and the selected foaming 

sample is compared with the other two micro-encapsulation methods (nanoliposome 
and electrospray). The tests performed in the first part include (particle size, zeta 

potential, encapsulation efficiency, regenerative power, total phenolic compounds, 
anthocyanin level, anthocyanin stability, carotenoid level, antimicrobial activity, 

release rate and release kinetic examination). In the next step, fruit dairy beverage 

is prepared with specific ratios of orange and permit concentrate and the desired 
amount of egg white (3-5%) and basil gum solution (0.1 – 0.3 %)is added based on 

the experimental designand the desired mixture is stirred with an electric mixer at 
the highest speed for (4, 6, 8) minutes. Then the initial tests of the beverage foam, 

including (foam density, foamability, foam stability, rheological examination, 
viscosity, surface tension, histometry, microstructure of the foam) are performed. 

Then the optimal treatment is selected by using the response surface method and 

design-expert software. In the next step, the influence of bath and probe ultrasound 
on the sample is investigated with two intensities (70 and 100%) in(0, 4, 7 and 10 

minutes). Then, according to the test treatments (sample without extract, free 
extract and micro-encapsulated extract) is prepared and homogenized with the 

beverage foam. Drying is done under different treatments of the oven with (45, 65, 

and 80) temperatures and microwave with (480, 640 and 800) power and freeze-
dryer with two (3 and 5) mm thicknesses. Tests performed at this stage includes 

(moisture content, water activity, drying kinetics, solubility, water binding capacity, 
powder rehydration, damping, viscosity, pH, powder flowability, porosity, 

colorimetry, color change kinetics, electron microscope analysis, glass transition 

temperature FTIR, antioxidant capacity and sensory evaluation). 

Abstract: 

Comparison of physicochemical properties of fortified beverage powder with 

encapsulated saffron extract and free extract and sample without extract. 
2)Investigation of the type of encapsulating process (foam mat drying, 

nanoliposomes, and electrospray) on the stability of carotenoid compounds of 

saffron extract 
3) Investigation of the use of basil gum and egg white in the rheological properties 

of beverage, its stability, and the properties of beverage powder 
4)Investigation of different drying methods using (freeze-dryer, microwave, and 

oven) on the properties of beverage powder 

5) Investigation of the effect of bath and probe ultrasound on the physical properties 
of beverage foam 

Specific 

Aims: 

Electrospray, Beverage powder, Foam-mat drying,Encapsulation,Saffron :Keywords 
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و  ریجهت کاهش تبخ یدیخورش یانرژ یاستفاده از پنلها یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یفن لیپتانس یبررس :عنوان

 رانیا یدر مخازن سدها یانرژ دیتول

 یاسیبهزاد ق :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 نیقزو/)ره( ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

بزرگ مزارع(  یها. تاالبها. استخرها اچهی)مخازن سدها. در یآب یدر پهنه ها ریکاهش تبخ ی/راهکارهایزداریو آبخ آب :اولویت

ها و تاالب ها( و در  اچهی)مخازن سدها،در یآب یدر پهنه ها ریکاهش تبخ یو بهبود روش ها هی/ارایزداری+ آب و آبخ

 یسطح اراض

 یکاربرد :نوع طرح

 یاسی+ بهزاد ق :همکاران

 پور نیحمزه تحس +

 776000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علمانتشار 

 یدیخورش یپنلها یبرا  یسنج لیپتانس ینقشه ها دیعدد )تول 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 هیشناور در کل

د چن یمورد توجه بوده است و ط ربازیاز د رانیخشک ا مهیخشک و ن میبا توجه به اقل یسطح یآبها رهیو ذخ یسدساز چکیده :

 شتریآب جهت استفاده و کنترل بهتر و ب رهیو ذخ یمتعدد سدساز یایکرده است. در کنار مزا دایدهه قبل گسترش پ

آن  رشتیقرار گرفتن حجم ب ریدر معرض تبخ جهیآب و در نت شتریسطوح آزاد ب جادیامر موجب ا نیا ،یمنابع آب سطح

به  کیمترمکعب برآورد شده است که نزد اردیلیم 400حدود  نیانگینه در کشور به طور مبارش ساال زانیشده است. م

از  ریمقدار تبخ رویوزارت ن یمطابق آمارها نی. همچنشودیخارج م نیاز سطح زم ریدرصد آن به صورت تبخ 70تا  60

در  ریکاهش تبخ یاستفاده از روشها. لذا باشدیمتر مکعب م اردیلیم 12برابر  بایگذشته تقر یسطوح آزاد آب در سالها

 دارد. یفراوان تیاهم باشد،یم ریتبخ دهیپد دیتشد یبرا یشده است و عامل جادیا یمخازن سدها که به صورت مصنوع

 یبرا نهیو هز نی. عدم استفاده از زمشودیمحسوب م یانرژ ریدپذیمنبع پاک، سبز و تجد کیبه عنوان  یدیخورش یانرژ

 شیو افزا نهی)که باعث کاهش هز یدیراندمان عملکرد پنل خورش شیآب جهت افزا شیاستفاده از سرما تیآن و قابل

که  یشده است. به طور ریچند سال اخ یشناور ط یدیخورش یبه پنلها ژهی( باعث توجه وشودیم یدیبرق تول دیتول

تا سال  شودیم ینیبشیاست و پ هدیرس 2018مگاوات در سال  1300به  2015مگاوات در سال  70آنها از  تیظرف

 .ابدی شیدرصد افزا 22ساالنه  2024

 یراشده ب نییو پاک از اهداف تع ریدپذیتجد یانرژ دیو تول ریکاهش تبخ رو،یشده وزارت ن نییتع یهایمطابق استراتژ

 ریخاز تب یریمتعدد جهت جلوگ یمنابع آب کشور، استفاده از روشها یزاتنش تی. با توجه به وضعباشدیم یآت یسالها

پاک  یهایصنعت برق کشور به انرژ ازیبا توجه به ن نیدارد. همچن یاژهیو ضرورت و تیو کاهش منابع آب موجود اهم

ز در استفاده ا عیباال و لزوم تسر تیاست. با وجود اهم ریناپذاجتناب یامر یدیخورش یهاروگاهیاحداث ن ر،یدپذیو تجد

و  یسنجلیپتانس چیآب در مخازن سدها، تاکنون ه ریجهت کاهش تبخ یشناور به عنوان روش یدیخورش یپنلها

وجه باشد. لذا با ت یبخش خصوص گذارانهیسرما ای رویوزارت ن یبرا ییدر کشور انجام نشده است تا راهنما یسنجتیاولو

 یبرا تیواول یدارا یکه مخازن سدها لینقشه پتانس کی هیکشور به آن، ته یاساس ازیو ن یفناور نیا ریبه سرعت چشمگ

 یآن را بررس یطیمح ستیز یهانشان دهد و جنبه یو اقتصاد یشناور در کشور را از نظر فن یدیخورش یاحداث پنلها
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 جهت رانیا یمخازن سدها یطیمح ستیو ز یفن ،یاقتصاد لیپتانس یبررس قیتحق نیکند، ضرورت دارد. لذا هدف ا

و  ریکاهش تبخ زانیم نیاز مخازن سدها، تخم ریحجم تبخ زانیم نیشناوردر قالب تخم یدیخورش یاستفاده از پنلها

ور و کش یبرق در مخازن سدها دیتول لیپتانس زانیم نیشناور، تخم یدیخورش یآب در صورت استفاده از پنلها رهیذخ

 یادار یمخازن سدها نهینقشه مکان به تیاست که در نها یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یمختلف فن وهایسنار یبررس

 گرددیشناور ارائه م یدیخورش یاحداث پنلها تیاولو

 شناور یدیخورش یاحداث پنلها تیاولو یدارا ینقشه مکان مخازن سدها هیته :اهداف اختصاصی

 کشور یاز مخازن سدها ریحجم تبخ زانیم نیتخم -

 شناور یدیخورش یآب در صورت استفاده از پنلها رهیو ذخ ریکاهش تبخ زانیم نیتخم -

 کشور یبرق در مخازن سدها دیتول لیپتانس زانیم نیتخم -

 شناور یدیخورش یجهت استفاده از پنلها رانیا یمخازن سدها یطیمح ستیو ز یفن ،یاقتصاد لیپتانس -

 منابع آب ،یسنج لیشناور، پتانس یدیپنل خورش ر،یمخزن سد، تبخ کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of technical, economic and environmental potential of using floating 
solar energy panels to reduce evaporation and energy production in Iran dams 

reservoirs 

Title: 

Behzad Ghiasi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

 

Dam construction and storage of surface water have long been considered due to 
Iran's arid and semi-arid climate and have expanded over the last decades. In 

addition to the numerous benefits of dam construction and water storage for control 
and use of surface water resources, this has led to more free water surfaces and 

more evaporation. Annual rainfall in the country is estimated at 400 billion cubic 

meters, of which about 60% to 70% is evaporated. Also, according to the statistics, 
the amount of evaporation from free water surfaces is approximately equal to 12 

billion cubic meters. Therefore, evaporation reduction methods in dam reservoirs 
(which are artificially created and a factor to intensify the evaporation phenomenon) 

are essential. 

Solar energy is considered a clean and renewable energy source. Lack of land use 
and cost for it and the ability to use water cooling to increase the solar panel 

efficiency (which reduces costs and increases electricity production) has led to 
special attention to floating solar panels in recent years so that their capacity has 

increased from 70 MW in 2015 to 1,300 MW in 2018 and is predicted to increase by 

22% annually until 2024. 

Abstract: 

Optimal location map of the reservoirs with the priority of constructing floating solar 

panels 
- Estimating evaporation volume from dam reservoirs 

- Estimating evaporation reduction and water storage if floating solar panels are 

used 
- Estimating electricity generation potential 

- Economic, technical and environmental potential of Iranian dam reservoirs for use 
of floating solar panels 

Specific 

Aims: 

Dam Reservoir, Evaporation, Floating Solar Panel, Potential, Water Resources :Keywords 
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ماکرو  یبیعصاره ترک یحاو ونیشده با امولس یغن (Artemia urmiana) انایاروم ایاثر آرتم :عنوان

 دیپاسف یگویدر م یدانیاکسیآنت تیچرب، و فعال یهادیاس بیالشه، ترک بیها بر رشد، ترکجلبک

 (Litopenaeus vannamei)یغرب

 یاکبر ایپر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/چابهار ییایو علوم در یانوردیدر دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 .انیآبز ریذخا یایاح ( و حفظ وانیآبز یمهندس ه،ی)قفس، پن، تغذ یپرور یآبز نینو یتوسعه روشها -3/التیش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یاکبر ای+ پر :همکاران

 یسامان یمهسا نادر +

 یهاشم نیحس دیس +

 انیفیشر میسل +

 یاژدر الیدان +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

ماندن در بافت موجود، مشکالت  یمقاوم و باق یهاسمیکروارگانیم جادیبا ا یدرمان یهاکیوتیبیامروزه، استفاده از آنت چکیده :

رل و کنت یریشگیپ یبرا دیجد یهاراهکار افتنیبه دنبال  نینموده است لذا محقق جادیرا ا یمتعدد یطیمح ستیز

 یفعال، هدف از اجرا ستیز باتیو ترک ییاز مواد غذا ییایدر یهاکیبودن جل یهستند. با توجه به غن انیآبز یهایماریب

 سارگاسوم، (Padina astraulis) نایپاد یهاشده با جلبک یغن یایاثر استفاده از آرتم یبررس ق،یتحق نیا

(Sargassum ilicifolium) و و Stoechospermum marginatum الشه،  بیسواحل چابهار بر رشد، ترک

 (Litopenaeus vannamei)یغرب دیپاسف یگویم یهاپست الرو یدانیاکسیآنت تیچرب، فعال یهادیاس بیترک

پس از  شوندیم ییو شناسا یآورمذکور از سواحل چابهار جمع یپرسلول ییایگونه جلبک در 3منظور  نیاباشد. به یم

ها از جلبک یآب یها( با هم مخلوط و عصاره1:1:1) یکردن، سه گونه جلبک با نسبت مساو ابیشتسشو و خشک و آس

 یهابا غلظت ش،یمورد آزما ییایدر یجلبک ها یشود. در گام اول، عصاره آب یم هی( تهساندنی)خ ونیبه روش ماسراس

مورد  یسازیعنوان ماده غنها بهمحلول نیو از ا شودیدر حالل آب مقطر حل م تریبر ل گرمیلیم 600و  400، 200، 0

 یبیمختلف عصاره ترک یهاتوسط غلظت ا،یآرتم یساز ی(. پس از غن1395نسب، انی)دشت ردیگیاستفاده قرار م

عدد پست الرو در هر  100گروه و هر گروه با سه تکرار و  4در  (PL1) گویم یهامذکور، پست الرو یهاکیماکروجل

عصاره  تریگرم بر ل یلیم 600و  400، 200شده با  یغن یایبا آرتم بیبه ترت مارهایشدند ت عیتوز یتکرار به صورت تصادف

( 8، 12،4، 8)ساعات  ییوعده غذا 4نشده روزانه با  یغن یایو آرتم هیپا یو گروه شاهد تنها با غذا ییایدر یجلبک ها

یآنت تیو فعال یمنیشوند و رشد، ا-یم یسنجستیز هاگویم شیدوره آزما ی. در انتهاشوندیم هیهفته تغذ 8مدت به

 شیمورد آزما یغلظت ماکروجلبک ها نهی. در گام دوم ، با مشخص شدن سطح بهشودیم دهیسنج ماریهر ت یدانیاکس

ز عصاره حاصل ا وماسیو فنولب دیاسترول، فالنوئ نه،یآم یدهایچرب، اس یدهایاس بیترک زیبه آنال ا،یآرتم یساز یدر غن

 ها صورت خواهد گرفتماکروجلبک کسینشده با پرم یشده و غن یغن یای، آرتم گویماکروجلبک ها، م

 دیطقه و تولمن یبوم یماکروسکوپ یهاجلبک یبیو امکان استفاده از عصاره ترک لیپتانس یبررس ق،یتحق نیا یهدف کل :اهداف اختصاصی

 گو،یالرو م پست تیفیک ،یمنظور بهبود رشد، بازماندگبه گویو پرورش م ریدر صنعت تکث ییایدر یجلبک ها کسیپرم
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ن عنوابه گویدر بافت م ییمانده دارو یعدم باق ست،یز طیشده، حفاظت از مح جادیا یکروبیاز مقاومت م یریشگیپ

ت دار قابل دسترس و دوس یعیطب یهاکیوتیب یتوسط آنت گویصنعت م داریامکان توسعه پا تیو در نها ییایدر یغذاها

 عبارت است از : قیتحق نیا یی. اهداف جزباشدیم عتیطب

 نایپاد یهاجلبک) ماکروجلبک ها یبیبا سطوح مختلف عصاره ترک ونیشده امولس یغن یایاثر ناپلئوس آرتم نییتع-

(Padina astraulis) ،جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium و Stoechospermum 

marginatum)) یگویپست الرو م یدانیاکسیآنت تیچرب و فعال یهادیاس لیالشه، پروفا تیفیبربهبود رشد، ک 

 یغرب دیپاسف

صاره ع ونیحاصل از نانوامولس وماسیو فنول ب دیاسترول ، فالنوئ نه،یآم یدهایچرب، اس یدهایاس بیترک نییتع -2

 هاماکروجلبک کسیپرم ونیشده با امولس یغن یایو آرتم گویها، مماکروجلبک

 رشد، بقا ،ییایجلبک در گو،یم کلمات کلیدی:

 

 

Effect of enriched Artemia urmiana with emulsions containing combined extract of 
seaweeds on growth, carcass composition, fatty acid profile, and antioxidant activity 

of  Litopenaeus vannamei shrimp 

Title: 

Paria Akbary Applicant: 

Chabahar Maritime University Applicant's 
Work: 

oday, the use of therapeutic antibiotics has created many environmental problems by 

creating resistant microorganisms and remaining in the existing tissue, so 
researchers are looking for new solutions to prevent and control aquatic diseases. 

Due to the richness of marine vests in nutrients and bioactive compounds, the aim of 
this study was to investigate the effect of using Artemia enriched with algae Padina 

(Astraulis), Sargassum (Sargassum ilicifolium) and Stoechospermum marginatum. 

Chabahar is concerned with the growth, carcass composition, fatty acid composition, 
antioxidant activity of western white shrimp larvae (Litopenaeus vannamei).or this 

purpose, the three species of cellular algae mentioned above are collected and 
identified from the shores of Chabahar. After washing, drying and grinding, three 

species of algae in equal proportions (1: 1: 1) are mixed together and extracts Water 

is prepared from algae by massaging.In the first step, the aqueous extract of the 
tested seaweed is dissolved in distilled water solvent at concentrations of 0, 200, 400 

and 600 mg / l and these solutions are used as enrichment material. Is used 
(Dashtian Nasab, 2016). After enrichment of Artemia, shrimp post larvae (PL1) were 

randomly distributed in 4 groups with different replications by different 

concentrations of the combined macrogylic extracts of the mentioned macrogyls. 
Archaea enriched with 200, 400 and 600 mg / l seaweed extract and control group 

with basic food only and unenriched artemia daily with 4 meals (8, 12, 4, 8 hours) for 
8 weeks, respectively. They are fed.At the end of the test period, the shrimps are 

bioassayed and the growth, safety and antioxidant activity of each treatment are 
measured. In the second step, by determining the optimal level of concentration of 

macroalgae tested in Artemia enrichment, analysis of fatty acid composition, 

biomass amino acids from Artemia enriched with premix of macroalgae will be done 
and finally to produce dried biomass of rich Artemia Will be done with the optimal 

premix level of macroalgae.Finally, the production of dried Artemia biomass enriched 
with the optimal level of macroalgae premix will be done, and finally, in the last step, 

the premix resulting from the second step will be evaluated on the growth and 

survival of young larvae and shrimp. 

Abstract: 

The overall purpose of this study was to investigate the potential and possibility of 

using a combined extract of native macroscopic algae and the production of 
premixes of seaweed in the shrimp breeding industry to improve growth, survival, 

post shrimp larval quality, prevention of microbial resistance. Environmental 

protection, the absence of drug residues in shrimp tissue as seafood and ultimately 
the possibility of sustainable development of the shrimp industry by natural 

Specific 

Aims: 
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antibiotics available and nature-friendly. The detailed objectives of this research 

are:Determining the effect of Napoleus Artemia enriched with different levels of 
combined extracts of macroalgae (Padina astraulis, Sargassum (Sargassum 

ilicifolium and Stoechospermum marginatum)) on growth, carcass quality, carcass 
quality, activity and fatty acid profile of western white shrimp. 

Shrimp, primax, growth, survival :Keywords 
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 ایدوپا یدیبریمرکب ه یهامتشکل از ورق ایچندپا نگیو ساخت بال مورف یطراح :عنوان

 نژاد انیروزیف احمد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 نژاد انیروزی+ احمد ف :همکاران

 816000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 نیرنشبدون س یمایهواپ رینظ ییفضا یهابه منظور بهبود عمکلرد سازه نگیاستفاده از سطوح کنترل و بال مورف امروزه چکیده :

 سازه ها با توجه به نیا یکیو خواص مکان یکیرا به خود جلب نموده است. مشخصات استات نیاز محقق یاریتوجه بس

 نگیبال مورف یهاسازه ی. تاکنون کاربرد عملکندیم رییتغ ازیمتفاوت بوده و برحسب ن یو بار اعمال یطیمح طیشرا

م، تحمل بار ک تیو ظرف یسفت ط،یدما و رطوبت مح راتییمتأثر بودن از تغ لیبه دل ایمرکب دوپا یهامتشکل از ورق

باال  تمرکز تنش نیها و همچن هیال نشیچ رییتغ لیمتعدد در سازه به دل یها یوستگیسازه، وجود ناپ یکپارچگیعدم 

 و رابطه معکوس یسازه هنگام پرش ناگهان یاصل یانحنا یراستا رییمتفاوت، تغ یها نشیدر خط مشترک محل ها با چ

کالت مرتفع نمودن مش یرو برا نیهمراه بوده است. از ا یادیبار، با مشکالت ز یریتحمل پذ تیبا قابل یاصل یانحنا زانیم

ت. شده اس یمعرف یمرکب و فلز یمتشکل از نوارها ایچهار پا یدیبریه نگیبال مورف کیاز  یدیجد نشیاشاره شده، چ

و سه بخش تخت تک  ایبخش دوپا کیتقارن داشته و هر سمت آن متشکل از  یانیشده نسبت به خط م یسازه معرف

 یشده است و اثر پارامترها یساز هیمحدود آباکوس شب یشده در نرم افزار اجزا یاحطر نگیباشد. بال مورف یحالته م

 یدسابعاد هن نیو همچن یفلز ی( و تعداد نوارهایو مدول کشسان ییانبساط گرما بی)ضر یکیمختلف مانند خواص مکان

پرش  یرویو ن داریپا یخارج از صفحه، حالت ها یی)جابجا یکیسازه بر مشخصات استات یایتخت و دوپا یبخش ها

 بر حسب یبحران کیو دامنه تحر یو شکل مودها، پاسخ ارتعاش یعیطب ی)فرکانس ها ی(، مشخصات ارتعاشیناگهان

ورق و  یمتمرکز وارد بر لبه ها یرویتحت اثر ن یکینامیپاسخ د نی( و همچنهیپا کیدر ارتعاشات تحر کیفرکانس تحر

شده  یاعتبار سنج یتجرب یحاصل از آزمون ها جیمطالعه و با نتا یبه صورت عدد کیزوالکتریبه وصله پ یولتاژ اعمال

رابر باالتر در ب نانیاطم بیمرسوم، ضر یطرح ها ریبا سا سهیشده در مقا یطراح نگیرود سازه بال مورف یاست. انتظار م

فحه داشته خارج از ص ییو جابجا یپرش ناگهان یروین یساز نهیدر به یشتریب یریپذاستحکام باالتر و انعطاف ،یگسستگ

 باشدیپروژه م نیا ینوآور یهاجنبه گریاز د یشگاهیآزما نگیباشد. ساخت نمونه بال مورف

 یمرکب و فلز یمتشکل از نوارها یدیبریه یایچندپا نگیساخت بال مورف یدانش فن هیته :اهداف اختصاصی

 یمرکب و فلز یمتشکل از نوارها یدیبریه یایچندپا نگیساخت نمونه بال مورف -

 یرامترهااثر پا یمحدود: بررس یشده با استفاده از روش اجزا یسازه طراح یکینامیو د یارتعاش ،یکیمطالعه رفتار استات -

بخش تخت  نشیو چ یکل یها، تعداد و جنس نوارها، مجموع عرض نوارها و ابعاد هندس هیضخامت ال ،یموثر )طول جانب

 یرس( و بریپرش ناگهان یرویخارج از صفحه، انحناها و ن ییجابجا زانیسازه )م یکیسازه( بر مشخصات استات یایو دوپا

 یروین تحت اثر یکینامیو پاسخ د هیپا کیتحت اثر تحر یمتناظر و پاسخ ارتعاش یو شکل مودها یعیطب یفرکانس ها

 (کیزوالکتریبه وصله پ یولتاژ اعمال نیمتمرکز و همچن

 حمل بارت تیخارج از صفحه و قابل ییجابجا نهیشیتوأم ب شیشده به منظور افزا یسازه طراح نهیبه یپارامترها نییتع-

 یکینامی/ رفتار د یکی/ رفتار استات یساز نهیو ساخت / به ی/ طراح یدیبری/ مواد مرکب / سازه ه نگیبال مورف کلمات کلیدی:
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Design and Fabrication of Multi-Stable Morphing Wing Consisting of Bi-Stable Hybrid 
Composite Laminates 

Title: 

Ahmad Firouzian Nejad Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

In the recent years, morphing or shape-adaptive structures increasingly being 

considered as a solution for better performance of aircraft. These structures change 

their shape and operating characteristics as a response to changes in the 
environmental and load conditions. In recent years, bi-stable composite structures 

were are considered as interesting alternative to traditional designs in morphing 
wing structures thanks to their high strength to weight ratio and multiple 

equilibrium configurations that can be maintained without the need for continuous 

energy supply. In this regard many studies have been done on the static and 
dynamic response of bi-stable composite structures. However, hygrothermal 

variability with environmental conditions, low stiffness, low snap-through load, 
change in the direction of major curvature during snap-through, inverse relationship 

of the major curvature with the load capacity and restrictive configurations of bi-
stable composite laminates limit their application in morphing structures. To address 

some of these limitations, a new lay-up of morphing wing are proposed which 

consists of composite and metal strips are proposed. The designed morphing wing is 
simulated using finite element analysis. The effect of the number, width, thickness, 

and mechanical properties (thermal expansion coefficient and Young's modulus) of 
the metal strips on the static and vibration characteristics of the structure (major 

curvatures, out of plane displacement and snap-through load in static analysis and 

first natural frequency and corresponding mode shape, dynamic response under base 
excitation and piezoelectric patches, and critical base excitation that causes the 

snapping between the two different stable shapes in vibration analysis) are 
numerically investigated in ABAQUS and experimentally validated. It is expected that 

the designed morphing wing structure will give designers the more flexibility to tune 

the parameters for a desired application. Fabrication of several hybrid bi-stable 
composite laminates and a sample of the morphing wing is another innovation of this 

project. 

Abstract: 

Provision of technical knowledge of the fabrication of multi-stable hybrid morphing 

wing consisting of composite and metal strips. 

-Fabrication of a multi-stable hybrid morphing wing consisting of composite and 
metal strips. 

-Investigating the effects of different parameters such as geometric dimensions of 
laminate and number, dimensions and mechanical properties of metal strips on static 

and dynamic characterization of the designed structure using Abacus software. 

-Investigation of static and dynamic behavior of the structure (out of plane 
displacement, curvatures and snap-through load in static analysis and natural 

frequencies and vibrational response under the base excitation and dynamic 
response under the concentrated forces and applied voltage to the piezoelectric 

patches). 
-Optimization of static characteristics (load capacity and maximum out of plane 

displacement) of the designed structure. 

Specific 

Aims: 

Morphing Wing / Composite Materials / Hybrid Structures / Designing and 
Manufacturing / optimization / Static Response / Dynamic Response 

:Keywords 
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 و تراز آب یمیاقل راتییاز اواسط هولوسن و ارتباط آن با تغ رانیا یو تکامل مانگروها شیدایخچهپیتار :عنوان

 حمزه یمحمد عل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یو علوم جو یشناس انوسیاق یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 فارس جیخل ستمیاکوس حفظ :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 حمزه یمحمد عل+  :همکاران

 یبن ینادر دیعبدالمج +

 یجانیاله زادیعل دیحم +

 910000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 :چاپ کتاب
 انیرباد و ج میرژ ،یجزرومد راتییتغ ،یمنطقه ا یمیاقل طیهستند که شرا ییایپو یساحل یها طیمانگرو مح یجنگل ها چکیده :

سوبات شود که در ر یدر آن ها م یمتنوع یستیو ز یکیزیف ،ییایمیش یطیمح طیشرا جادیغالب، منجر به ا یانوسیاق یها

 ییآب و هوا یها، الگوها یاز خشک نیریمانند جزرومد، ورود آب ش یطیمح راتییگردد. شناخت تغ یآن ها ثبت م

 تیفعال اثرات ،یعیطب راتییمانگرو است. عالوه بر تغ یمطالعات تکامل جنگل ها یاصل یاز کاربردها یانوسیو اق یخشک

ه منحصر ب یبوم ها ستیمانگرو ز یاست. از آنجا که جنگل ها یابیقابل رد یها به خوب طیمح نیدر ا زین یانسان یها

 تیبزمان تث نیو پراکنش آن ها دارد. بنابرا ایجغراف یبر رو یادیتراز آب اثرات ز راتییهستند، تغ یجزر مد نیب ینواح

 یو تکامل مانگروها یریشکل گ یتوان زمان کل یسال قبل تا کنون را م 6000از حدود  ایسطح آب در یجهان ینسب

 یمهم گاهیجا یحرا دارا یمتمرکز است، جنگل ها یجوامع انسان سیزمان که مصادف با زمان تأس نیدانست. از ا یکنون

بوده اند. امروزه، اغلب بنادر بزرگ جهان در مجاورت خورها بنا شده اند و  یریگیاز نظر تجارت و ماه یانسانجوامع  یبرا

ات به اثب رایاخ نیکرده اند. همچن نیزم یبوم ها ستیز نیو دست خورده تر نیاز آلوده تر یکیها را بدل به  طیمح نیا

 قیطر نی( در خود دارند که از اblue carbon) یکربن آل ۀریدر ذخ یادیپر ارزش سهم ز یبوها ستیز نیکه ا دهیرس

از  یرانبایاثرات ز ینواح نیا بیتخر گرید یداشته باشند. از سو یجهان شیدر کنترل گرما یتوانند نقش ارزنده ا یم

 خورها و جنگل یطیمح راتییخواهند داشت. شناخت تکامل و تغ نیزم شیگرما عیکربن به جو و تسر یآزاد ساز قیطر

 یاز گذشته تا به امروز م یطیمح طیشرا یروش ها جهت شناخت و بازساز نیاز بهتر یکیمانگرو مرتبط با آنها  یها

 باشد.

 بندیاو بلوچستان تا ن ستانیگواتر( در استان س جیعمان )خل یایدر یرانیسواحل ا هیال یاز منته رانیمانگرو ا یجنگل ها

 نیترش اگس ۀمحدود نیشتریب یساحل یتوپوگراف یها یژگیدر استان بوشهر گسترش دارند، اما به سبب و ریو بندر د

سه محدوده  نیتنها گونه درخت مانگرو در ا (Avicennia marina) حرا ۀجنگل ها در استان هرمزگان است. گون

ح تراز سط نیو همچن یطیمح-یمیلاق راتییمناسب جهت مطالعات تغ اریبس یطیتواند مح یم ینواح نیاست است. ا

 یم یمطالعه سع نیبوم حساس باشد. در ا ستیز نیدر ا یانسان یها تیدر چند هزار سال گذشته و نقش فعال ایآب در

 مهم در سه یبرداشت شده از سه جنگل حرا یرسوب یمغزه ها یبوم شناس ستیو ز یرسوب شناس یگردد تا با بررس
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و  یارزشمند ساحل یبوم ها ستیز نیو گسترش ا یریزمان شکل گ بندیاستان نام برده شده شامل گواتر، خوران و نا

 گردد یدر چند هزار سال گذشته بازساز ایو تراز سطح آب در یطیمح-یمیاقل راتییارتباط آن با تغ نیهمچن

اطالعات  ریتفس یرا برمبنا یکیولوژیب ای ییایمیش ،یکیزیف طیدارد تا شرا یسع نهیرید یطیمح طیشرا یمطالعات بازساز :اهداف اختصاصی

 طیو شرا ندهایو فهم فرا ریتفس ۀمانگروها دربردارند بومستیز ۀ. مطالعدینما یرسوبات بازساز یشده در توال رهیذخ

 ۀبه عالوه محدود راتییتغ لیو دال ینرخ، جهت، بزرگ نییو تع یبررس یبه معنا نیاست که ا ینواح نیگذشته در ا

گذشته  طیشرا ۀنیدر زم یبه سواالت مهم تواندیدست مطالعات م نیاساس، ا نیحادث شده است. بر ا یعیطب راتییتغ

 حیصح یتیریمد ماتیپاسخ گفته و ما را در اتخاذ تصم لیمانند ذ ندهیآ یاحتمال طیشرا ینیب شیو پ ینواح نیو حال ا

 :دینما یاری

چستان و بلو ستانی)س رانیا یتا جنوب غرب یجنگل ها از سواحل جنوب شرق نیو نحوه تکامل ا شیدایزمان پ نییتع .1

 تا بوشهر(

 راتییتغ نیدر ا یمیاقل یندهایبه سواحل منطقه و نقش فرا یمنته یهارودخانه یدرولوژیه راتییتغ .2

 بوم منطقه ستیبر ز ایتراز سطح آب در راتیینقش تغ یبررس .3

 یسونام ایو  یاحاره یهادر منطقه مانند توفان یو مخرب احتمال یناگهان یعیحوادث طب یابیرد .4

 فارس جیعمان، خل یایدر نه،یرید یایجنگل حرا، جغراف ،یرسوب ۀمغز کلمات کلیدی:

 

 

The history of appearance and evolution of Iranian mangroves since the Mid-

Holocene and its link to the climate and sea-level change. 

Title: 

Mohammad Ali Hamzeh Applicant: 

Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science Applicant's 
Work: 

Mangrove forests are dynamic coastal environments in which changes in climate, 

tidal currents, wind regimes and prevailing ocean currents lead to a variety of 
chemical, physical and biological conditions being recorded in their sediments. 

Understanding environmental changes such as tides, freshwater inflows from land, 
and also continental and oceanic climate patterns are the main applications of 

mangrove forest evolution studies. In addition to natural changes, the effects of 

human activities can be well traced in these environments. Because mangrove 
forests grow on intertidal zones, changes in water levels have a profound effect on 

their geography and distribution. Therefore, the time of relative global sea-level 
stabilization from about 6000 years BP until now can be considered as the time of 

formation and evolution of modern mangroves. Since that time, mangrove forests 

have been an important area for human communities for trade and fishing. Today, 
most of the world's major ports have been built in the vicinity of estuaries, making 

them one of the most polluted and disturbed ecosystems on earth. It has also 
recently been proven that these valuable ecosystems play an important role in 

storing organic carbon (known as Blue Carbon), which can play a valuable role in 
controlling global warming. On the other hand, the destruction of these areas will 

have detrimental effects by releasing carbon into the atmosphere and accelerating 

global warming. Altogether, assessing the evolution and environmental changes of 
estuaries, mangroves and related ecosystems is one of the best ways to recognize 

and reconstruct environmental conditions from the past to the present. 

Abstract: 

Reconstruction of environmental conditions attempts to assess physical, chemical, or 
biological changes based on the interpretation of information stored in sediment 

sequences. The study of mangrove ecosystems involves the interpretation and 
understanding of past processes and conditions in these areas, which means 

examining and determining the rate, direction, magnitude, and reasons for changes 
as well as the range of natural changes that have occurred. Accordingly, such studies 

can answer important questions about past and present conditions in these areas 

and predict possible future conditions, such as the following, and help us make 
sound management decisions: 

Specific 
Aims: 
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1. Determining the time of appearance and evolution of these forests from the 

southeastern to southwestern coasts of Iran (Sistan and Baluchestan to Bushehr) 
2. Hydrological changes of rivers inflowing to the coasts of the region and the role of 

climatic processes in these changes 
3. Investigating the role of sea-level changes in the region's ecosystem 

4. Tracking abrupt and destructive natural disasters in the area such as tropical 

storms or tsunamis 

sediment core, Harra jungle, paleogeography, Oman Sea, Persian Gulf :Keywords 
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 اهیقارچ عامل زنگ س دیکاند یافکتورها ییبه منظور شناسا کسیو پروتئوم کسیپتومیمطالعات ترنسکر :عنوان

 زبانیدر برهمکنش قارچ و م Puccinia graminis f.sp. tritici گندم

 یجشن یمیکر منصور :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یگرنت پژوهش :کارگروه

 آغاز گرنت :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یجشن یمی+ منصور کر :همکاران

 یمهراب میرح +

 1000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 باال( impactمقاله  2عدد )حداقل  Web Of Science: 3 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

تا حصول  یبعد یطرح ها یآن جهت اجرا یعلم جیعدد )نتا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 در مرحله آخرمورد استفا یدانش فن

 نیا پیاست که بسته به ژنوت یمولکول یها گنالیاز س یا دهیچیزا محصول تبادل پ یماریو عوامل ب اهانیگ نیب تعامل چکیده :

 یم زایماریو عامل ب زبانیدر واقع موجب تکامل م ه،یتعامل چند ال نیشود. ا یمقاومت م ای یماریموجودات منجر به ب

 زین زایماریفعال شده و عامل ب زایماریآزاد شده از عامل ب یعموم یمولکولها صیبا تشخ اهیصورت که دفاع گ نیشود بد

 یا هیثانو یمولکولها دیتول خاموش نمودن دفاع فعال شده، ایو  اهیگ یسلول یها رندهیتوسط گ ییجهت فرار از شناسا

رتر به موث یکرده و پاسخ دفاع ییافکتورها را شناسا نیمقاومت ا یبا کسب ژن ها اهی. متعاقبا گدینما یبنام افکتور م

 جادیاست که با ا Puccinia graminis f. sp. triticiمهم قارچ  یزایماریعوامل ب نیاز ا یکیدهد.  یم مارگریب

طول عمر استفاده از ارقام  نیشود و همچن یبه محصول م یخسارت قابل توجه جادیگندم موجب ا اهیزنگ س یماریب

 یم وتروفیو ب یاجبار تیقارچ پاراز کی اهیزنگ س یماریدهد. عامل ب یسال کاهش م 5تا  4مقاوم اصالح شده را به 

 ونیاسو موت زبانیحاصل از مقاومت م یانتخاب. لذا همواره فشار دیغلبه نما اهیگ یمنیا ستمیبر س دیباشدو جهت بقا با

 موجب دیجد یافکتورها دیتول ایو  رییشود که قادرند با تغ یقارچ م تیجمع رییو تغ دیجد یمنجر به بروز نژاد ها

 یبه آن حساس هستند در اغلب کشورها ایدن یکیژنت ریکه اغلب ذخا Ug99مانند  یینژادها رایگردند. اخ اهیگ تیحساس

است که  Ug99از  افتهیتکامل  یاز بروز نژادها یدر کشور ما گزارش شده است. بعالوه، گزارشها حاک یو حت ییقایآفر

 یژنها منابع مهم گریژنها به همراه د نیاز ا یدارند. برخ اهیمقاوم به زنگ س یژنها یبر رو یشتریب روالنسیبه مراتب و

مکن الزم م یکیذخائر ژنت هیو ته زایماریعامل ب شیهستند و در صورت غفلت از پا زیکشور ما ن یاز مقاومت در ارقام زراع

ها و  مسیمکان ییو شناسا یماریاز قارچ عامل ب ی. لذا شناخت کافدیگندم وارد آ دیبه تول یریاست خسارت جبران ناپذ

 ریو استفاده از ذخا یماریامل بقارچ ع تیریمتناسب در مد یها یما را در انتخاب استراتژ ییزایماریدرب لیدخ یژنها

ه ژنوم قارچها، ب شتریب یو دسترس یتوال نیی. در حال حاضر با تعدینما یم یاریقارچ  راتییمقاوم متناسب با تغ یکیژنت

به هم هستند، وجود دارند.  کینزد یکیمتنوع که به لحاظ ژنت یاز افکتورها در ژنوم قارچ ها یمعلوم شده است که برخ

که ژن کد کننده آنها در ژنوم  رایداشته باشد، ز ییزایماریدر ب ینقش مهم ادیهمولوگ به احتمال ز یگونه افکتورها نیا

 یمولکول یراستا و با استفاده از روشها نیحفاظت شده هستند. در ا ونیموتاس ایقارچ ها به شدت در مقابل حذف و 

 یتورهاتوان افک یو پروتئوم، م پتومیژنها در سطوح ترنسکر انیب سهیقارچها و مقا ریقارچ با سا نیژنوم ا سهیمانند مقا

طرح با پنج پروژه بوده که در واقع نقشه راه  کیپروژه در واقع قسمت اول از  نیکرد. ا ییموثر قارچ را شناسا دیکاند
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انات، به امک ازیباشد و طبعا ن یم نهیزم نیگندم بوده و در حال حاضر مطالعات مرز علم در ا اهیزنگ س یمطالعات مولکول

 گریهر پروژه، انجام قسمت د تیصورت که پس از موفق نیبلند مدت دارد، بد قیدق یزیو برنامه ر یمال یها تیحما

مورد مطالعه  1امکان انجام، فقط پروژه شماره  تیموجود و اولو یمرحله با توجه به منابع مال نیباشد. در ا یم ریامکان پذ

گندم  اهیقارچ عامل زنگ س ییزایماریموثر در ب دیکاند یافکتورها ییدر جهت شناسا یپروژه بررس نی. در اردیگ یقرار م

 ریمقاومت متناظر در ذخا یژنها ییو شناسا یدر غربالگر یآت یانجام پروژه ها یاطالعات برا یبه منظور فراهم ساز

 ییناساقارچ خواهد بود. ش تیآنها در جمع راتییو تغ ییزایماریشده در ب ییشناسا ینقش افکتورها یبررس زیو ن یکیژنت

تواند به کاربرد آنها در  یگندم م یقارچ عامل زنگها یگونه ها گریهمولوگ محتمل در ژنوم د یافکتورها و افکتورها نیا

پاتوژن،  عیسر راتییگندم در کشور و تغ عیوس دی.. با توجه به تولدیکمک نما مارگرهایب نیمقاومت با دوام نسبت به ا

 دینما لیبر پاتوژن تحم یادیز نهیاز دست دادن افکتور متناظر آن در قارچ هز ایکه جهش  یمقاومت یاستفاده از ژنها

نامه در بر زبانیمقاومت م یافکتور ها و استفاده بعنوان ابزار غربالگر نیا ییخواهد بود. شناسا دارتریموجب مقاومت پا

و  یریگیپ گرید یتواند در پروژها یاست که م یکاربرد یاهیگ یشناس یماریب یبرا یعلم تیموفق کی یاصالح یها

 گردد یصنعت

 هنیزم نیگندم بوده و در حال حاضر مطالعات مرز علم در ا اهیزنگ س یدر واقع نقشه راه مطالعات مولکول قیتحق نیا :اهداف اختصاصی

پروژه در واقع قسمت اول از  نیبلند مدت دارد. ا قیدق یزیو برنامه ر یمال یها تیبه امکانات، حما ازیباشد و طبعا ن یم

ن توا یپروژه ها را م نیباشد. ا یم ریامکان پذ گریهر پروژه قسمت د تیطرح با پنج پروژه بوده که پس از موفق کی

 نمود: ینیب شیپ ریبصورت ز

 اهیگ یآنها در هنگام آلودگ انیگندم با مطالعه ب اهیقارچ عامل زنگ س دیکاند یافکتور ها ییشناسا .1

 قارچ ها گریاوتولوگ در ژنوم د یو مطالعه افکتورها کینزد یژنوم قارچ ها سهیمقا .2

 دیمنابع مقاومت جد ییبا هدف شناسا اهیگ یرو تیموثر با مطالعه واکنش فوق حساس دیکاند یانتخاب افکتورها .3

 تهاجم قارچ ایو  ییزایماریمنتخب در ب یمطالعه نقش افکتورها .4

 پاتوژن تیمنتخب در جمع یو جهش در افکتورها یعیطب سمیمورف یمطالعه پل .5

. در ردیگ یمورد مطالعه قرار م 1امکان انجام، فقط پروژه شماره  تیموجود و اولو یمرحله با توجه به منابع مال نیدر ا

العات اط یگندم به منظور فراهم ساز اهیقارچ عامل زنگ س ییزایماریموثر در ب یافکتورها یو بررس ییپروژه شناسا نیا

 افکتورها و نیا ییخواهد بود. شناسا یکیژنت ریمقاومت متناظر در ذخا یژنها ییدر شناسا یآت یانجام پروژه ها یبرا

وسط ت میمستق ریغ ای میستقگندم که به طور م یقارچ عامل زنگها یگونه ها گریهمولوگ محتمل در ژنوم د یافکتورها

 هامارگریب نیتواند به کاربرد آنها در مقاومت با دوام نسبت به ا یداده شوند م صیمتناظر در گندم تشخ R نیپروتئ

 .دیکمک نما

 کس،یپروتئوم کس،یپتومیمقاومت، ترنسکر ،ییزایماریگندم، افکتور، ب اهیزنگ س کلمات کلیدی:

 
 

Identify core effector candidates by comparative transcriptomics and proteomics in 

Puccinia graminis f.sp. tritici -wheat pathosystem 

Title: 

Mansoor Karimi Jashni Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Stem rust disease, cause by Puccinia graminis f.sp. tritici is the major problem in 
wheat production for the concern with the frequent emergence of aggressive races 

that causes rust epidemics and significant yield loss to wheat. To prevent outbreaks 

and introduce new resistance sources, pathogen survey is a priority. Previous studies 
on tracking pathogen virulence and impressive researches aiming improvement of 

resistant cultivars had brought rust epidemics under control in almost all wheat-
growing areas. Recently, re-merging new races of Pgt such as TTKSK and its relative 

races and recently TKTTF group and also virulent races of Pst has defeated some of 

effective resistance genes in many wheat growing area of world. These fast changes 
of devastating rust diseases need continuous work to understand pathogenic 

variation, detection of effective genes, and identification of resistance sources as the 
center of wheat origin. With the advent of next generation sequencing technologies, 

Abstract: 
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genome of Puccinia graminis f.sp. tritici has become relatively easy and much more 

affordable. This now enables the identification of the effector catalogues encoded by 
fungal genome. Thus, core effectors will be identified in these fungi by comparing 

the transcriptomes (snapshots of which genes are expressed at any given time) from 
a time course of infection by different isolates of Puccinia graminis f.sp. tritici. This 

project will provide tools for continuous project and later effectors will be screened 

against wheat germplasm to ascertain which, if any, are capable of eliciting a 
resistance reaction in diverse hosts to which resistance proteins may be active 

against pathogens and be most useful to include in breeding programmes. 

Identification of effectors from Puccinia graminis f.sp. Tritici Specific 
Aims: 

Puccinia graminis f.sp. tritici , Wheat stem rust, effectors, :Keywords 
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ه ب تودهستیسوخت ز هیهمزمان برق و حرارت بر پا دیتول روگاهین یو اقتصاد یجامع فن یابیو ارز یطراح :عنوان

ها: مطالعه در گلخانه یریجهت بکارگ دیاکسیدگاز کربن یآورجمع یتکنولوژ یریهمراه بکارگ

 هیدانشگاه اروم یبرا یسنجامکان

 یاکرم احسان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

اکنده، پر دی+ تول ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیو نو + افزا ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

ها و  ندهیبرق + کاهش انواع آال عیانتقال و توز یشبکه ها یو هوشمند ساز یداریپا شیکاهش ، کاهش تلفات، افزا

 یگلخانه ا یگازها

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ احسان اکرم :همکاران

 ایآرلیشهرام خل +

 776000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 است. یانرژ ستمیس کی یمعمار یبخش مهم و اصل ه،یثانو یبه انرژ هیاول یاز حالت انرژ یانرژ لیتبد یهایتکنولوژ چکیده :

 هایتکنولوژ نیدر دسترس است. ا یمتفاوت یهایتکنولوژ شود،یکه در نظر گرفته م هیاول یبسته به نوع منابع انرژ

 یلودگبوده و هم ازنظر آ یاقتصاد ریپذهیو توج داریصورت پابه ازیموردن هیثانو یانرژ کنندهنیهم تأم ،یبه نحو یستیبا

بر  یمبتن یهاستمیو در چهارچوب س شدهیبررس قاتیباشند. با توجه به مقاالت و تحق هیقابل توج یطیمحستیز

BECCSبه  هتودستیسوخت ز هیهمزمان برق و حرارت بر پا دیتول روگاهین یسازکپارچهی نهیدر زم یامطالعه ، تاکنون

استفاده در بخش  یکربن برا دیاکسیگاز د یاورجمع ی(، و تکنولوژWtE) یهدر رفت به انرژ لیتبد یهمراه تکنولوژ

 یار گازهاکنترل انتش نهیدر زم سیتوافق پار یهااستیبر س دیاساس و با تأک نینشده است. بر همانجام ،یاصنعت گلخانه

 یمترهاپارا یمفروض در نظر گرفته خواهد شد و به بررس ستمیس یسازکپارچهی یمختلف برا یویچند سنار ،یاگلخانه

ظر برتر از ن یویسنار یو اقتصاد یکینامیجامع ترمود یسازهیبا شب نیها پرداخته خواهد شد. همچنمختلف عملکرد آن

برتر،  ویخواهند شد و با انتخاب سنار سهیباهم مقا ،یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یو اگزرژ یبازده انرژ یهاشاخص

 نیترنهیتا بتوان بر اساس آن به شودیآن انجام م ی( برانهیبه اتیعمل طیمنظور انتخاب شراچندهدفه )به یسازنهیبه

 برتر به دست آورد ویسنار یرا برا جیو نتا طیشرا

 ستیوخت زس هیتوان همزمان بر پا دیمتوسط تول ایکوچک  اسیمق روگاهین یسازکپارچهی هیبر پا یانرژ ستمیس کیارائه  :اهداف اختصاصی

 کربن به منظور استفاده در صنعت گلخانه دیاکسیگاز د یآورجمع یٔ  تکنولوژ یریتوده و بکارگ

 یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یکینامیترمود یهاشاخص یبر مبنا یاتیمختلف عمل یوهایارائه سنار •

 مذکور یوهایسنار یو اقتصاد یکینامیجامع ترمود یسازهیشب •

 ستمیمحدود کننده س یانجام شده و با توجه به پارامترها یسازهیشب یبر مبنا یمفهوم یارائه طراح •

 یسنجکربن؛ مطالعه امکان دیاکسید یآورهمزمان؛ جمع دیتول ؛یو اقتصاد یجامع فن لیتحل کلمات کلیدی:

 
 

Comprehensive design and techno-economic evaluation of combined heat and power 
plant with the use of CO 2 capture technology for utilizing in greenhouses: Feasibility 

study for Urmia University 

Title: 

Ehsan Akrami Applicant: 
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Urmia University Applicant's 

Work: 

Energy conversion technologies from primary to secondary energy are an important 

part of the architecture of an energy system. Different technologies are available 

depending on the type of considered primary energy sources. These technologies 
must somehow both provide the required secondary energy in a sustainable and 

economically justifiable way and be justifiable in terms of environmental pollution. 
According to the reviewed articles and researches and in the framework of BECCS 

based systems, so far a study on the integration of power plants based on biomass 

and Waste to Energy technology (WtE), and carbon capture and storage technology 
wasn't done in industrial greenhouse units. According to the Paris Agreement in the 

field of controlling greenhouse gas emissions, several different scenarios will be 
considered for the integration of the assumed system and different parameters of 

their performance will be examined. Also, with comprehensive thermodynamic and 
economic simulation, the top scenario in terms of energy efficiency and exergy 

efficiency, and economic performance will be selected, and multi-objective 

optimization will be done to obtain the system's optimal condition. 

Abstract: 

Provide an energy system based on the integration of small or medium-scale 

biomass-fueled CHP systems while using carbon capture technology for use in 

industrial greenhouses. 
• Presenting different operational scenarios based on thermodynamic and economic 

indicators 
• Comprehensive thermodynamic and economic simulation of these scenarios 

• Presenting a conceptual design based on simulation and considering the limiting 

parameters of the system 

Specific 

Aims: 

Techno-economic; Combined Heat and Power; CO2 Capture; Feasibility study :Keywords 
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 زیدر شهرستان تبر کیارگان یکشاورز یبر برندساز دیبا تأک ییاقتصاد روستا ییایپو یارائه الگو :عنوان

 ریه یاریمحسن آقا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یسکونتگاه ها یمحل یزی/برنامه رییروستا کپارچهی یزی/نظام برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 ییروستا

 یکاربرد :نوع طرح

 ریه یاری+ محسن آقا :همکاران

 باختر الیسه +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یبه وزارت جهاد کشاورز یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یبردهاو راه هایمطرح است و استراتژ ایبه عنوان آرمان هزاره سوم در دن کیارگان دیبر تول یمبتن داریپا یکشاورز ضرورت چکیده :

 کیانارگ یمهم، جهت بسط کشاورز یو ابزارها یاساس یاز راهبردها یکیشده است.  نییتحقق آن تع یبرا ینیمع یتحول

مصرف، صادارت و استفاده از  د،یتول ،یبسترساز ،یسازمؤثر در آگاه یرهایاست که متشکل از عوامل و متغ یبرندساز

 ییایپو است. تحقق یاقتصاد ییایپو افتیبا استفاده از ره کیارگان یکشاورز ندهیو آ یکنون تیوضع یابیارز یآنها برا

آنها به  یرا برا یداریاقتدار و پا کند،یرا به کاالها و خدمات برآورده م انیروستائ یازهایعالوه بر آنکه ن ،ییاقتصاد روستا

 تی. حال با توجه به اهمشودیرا سبب م ییدر اقتصاد روستا دیو بهبود تول شیو افزا یداخل دیهمراه داشته و توجه به تول

ر مناطق د کیارگان یکشاورز یبر برندساز دیبا تأک ییاقتصاد روستا ییایپو یموضوع، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو

است که  یلیتحل -یفیوصت تیو از نظر ماه یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نی. اشودیانجام م زیشهرستان تبر ییروستا

 کار،کیپژوهش شامل کشاورزان ارگان نی. واحد مشاهده اردیگیانجام م یبیترک یشناسروش یریکارگ با به

والت محص کیارگان دیدر ارتباط با تول یو خصوص یبخش عموم انیکارشناسان و متول ن،یکنندگان، متخصصمصرف

اطالعات  یآورجهت جمع یا. از روش کتابخانهباشدیم یدانیو م یااطالعات، کتابخانه یگردآور وهیاست. ش یکشاورز

از پرسشنامه  یریها با بهرهگداده یآورجمع یبرا یدانیپژوهش و از روش م یهاو شاخص ینظر یمربوط به مبان

 یهاداده لیو تحل هیمشاهده استفاده خواهد شد. جهت تجز یواحدها ریساخته و مصاحبه با کارشناسان و سامحقق

 یهاکیتکن ریو سا یعامل لیتحل ،یمانند سوارا، کوداس، معادالت ساختار یمختلف یهاکیها و تکنبدست آمده از روش

ره هب ختهیروش آم نیو همچن یدارشناسیپژوهش از روش پد یفیپژوهش استفاده خواهد شد. در بخش ک ازیمتناسب با ن

 گرفته خواهد شد

 .زیشهرستان تبر یهاتیو قابل هالیبر اساس پتانس ینسب تیمز یدارا کیارگان یشناخت محصول کشاورز :اهداف اختصاصی

 .کنندگانو مصرف دکنندگانیتول نیدر ب کیارگان یکشاورز شیریبر پذ رگذاریعوامل تأث

 .ییاقتصاد روستا ییایبر پو کیارگان یکشاورز یبرندساز ریتأث یبررس

 .ییاقتصاد روستا ییایمناسب پو یارائه الگو

 .زیاقتصاد، شهرستان تبر ییایپو یالگو ،ییاقتصاد روستا ،یبرندساز ک،یارگان یکشاورز کلمات کلیدی:
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Presentation of the Model of Rural Economy Dynamics with Emphasis on Organic 

Agricultural Branding in Tabriz County 

Title: 

Mohsen Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

The need for sustainable agriculture based on organic production is considered as 
the ideal of the third millennium in the world, and specific transformation strategies 

and strategies have been determined to achieve it. One of the basic strategies and 

essential tools for the development of organic agriculture is branding, which consists 
of factors and variables affecting awareness, context, production, consumption, 

export and use to assess the current and future status of organic agriculture utilizing 
the approach of economic dynamics. Realizing the dynamism of the rural economy, in 

addition to meeting the needs of the villagers for goods and services, brings 

authority and stability to them and causes attention to domestic production and 
increase and improve production in the rural economy. Now, considering the 

importance of the subject, the present study aims to provide a model of rural 
economy dynamics with an emphasis on organic farming branding in rural areas of 

Tabriz. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in 
nature, which is done using a combined methodology. The observation unit of this 

research includes organic farmers, consumers, specialists, experts, and public and 

private sector managers about organic production of agricultural products. The 
method of collecting information is library and field. The library method will be used 

collect information related to theoretical foundations and research indicators. The 
field method will be used to collect data using a researcher-made questionnaire and 

interviews with experts and other observation units. to analyze the obtained data, 

various methods and techniques such as Savara, Kodas, structural equations, factor 
analysis and other techniques appropriate to the research needs will be used. In the 

qualitative part of the research, the phenomenological method and the mixed 
method will be used. 

Abstract: 

Recognition of organic agricultural products with comparative advantage based on 

the potentials and capabilities of Tabriz county. 
Identifying the factors affecting the acceptance of organic agriculture among 

producers and consumers. 
Investigating the effect of organic product branding on the dynamics of the rural 

economy. 

Provide an appropriate model of rural economic dynamics. 

Specific 

Aims: 

Organic Agriculture, branding, Rural economy, Economic dynamics model, Tabriz 

County. 

:Keywords 
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 یمولکول یبا استفاده از نشانگرها رانیدر ا .Elymus L جنس یو تاکسونوم یلوژنومیمطالعه ف :عنوان

 یدیاله سع حجت :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یدی+ حجت اله سع :همکاران

 یقهفرخ یمینگار کر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
یبینوترک جادیا جهیکه در نت شودیقلمداد م اهانیگ یکیژنت یمحتوا رییعوامل در تغ نیرگذارتریاز تاث یکی یدیپلوئیپل چکیده :

و  یطیمح طینسبت به شرا اهیواکنش گ رییمنجر به تغ یژن انیب شیو افزا دیجد یژن یعملکردها ،یکروموزوم یها

 .شودیم ییزاو گونه زیتنوع، تما تیو در نها یمیاقل

 یهااز گونه یاریبس یتکامل خچهیاز آن است که تار یحاک یژن یاز تبارنماها یاسهیمقا یزهایو آنال یمطالعات تکامل

مختلف اتفاق  یهابه وفور در تاکسون یدیپلوئیدارد. در واقع پل (reticulate evolution) یاحالت شبکه یاهیگ

 یهاگروه یتکامل تیموفق لیمورد مطالعه قرار نگرفته است و دال یآن به خوب یتکامل یهاسمیحال مکان نیبا ا افتد،یم

 .ستتیواضح ن دیپلوئیپل

ابهامات  کنندیم فایا یعیطب یهاتیکه در تکامل جمع یدو برابر شده و نقش یهادر رابطه با سرنوشت ژنوم گرید انیبه ب

 .وجود دارد یادیز

 یهااسترس رینظ یاست که در مجاورت عوامل وزیم نیها حعدم کاهش گامت یدیپلوئیمنجر به پل یاز عوامل اصل یکی

به منظور بقا  عتیمهم طب یاز راهکارها یکی یدیپلوئیپل رسدی. به نظر مابدییم شیافزا یکیزیف یهابیو آس یطیمح

 یمعنادار راتیتاث یکیژنت یو محتوا انیب رییبا تغ دیپلوئیپل یهاتیاست و جمع یطیمح طیشرا یداریدر مواجه با ناپا

دانش ما را در رابطه  تواندیم دهایپلوئیپل یتکامل یهاسمیدرک مکان نی. بنابراگذارندیم هاستمیاکوس یبر سرنوشت تکامل

 .دهد شیدر طول تکامل افزا ییزاو گونه یابیزیتما یبا روندها

 یاریو بس باشندیگندم، جو و کتان م ریباال نظ یبا ارزش اقتصاد یاهانیگ دهایپلوئیپل یاز آنجا که برخ گرید یاز سو

و  یدیپلوئیپل یمطالعه روندها شوند،یاصالح نباتات محسوب م یبرا یمناسب یمنبع آلل دیپلوئیپل یهااز گونه گرید

 .بر اصالح نباتات فراهم آورد یمطالعات مبتن یبرا یاطالعات با ارزش تواندیآن م جینتا

متعدد گروه  یهاو برخوردار از ژنوم دیپلوئیپل کیتاکسونوم یهاگروه نیتراز بزرگ یکیبه عنوان  .Elymus L جنس

ها و تعداد ها، سنبلچهسنبله ن،یآذ. صفات مربوط به گلشودیمحسوب م کیلوژنومیروابط ف یبررس یبرا یمناسب

حال نرخ  نی. با اشوندیجنس محسوب م نیدر ا کیو تاکسونوم یارزش تکامل یگلچه از جمله صفات دارا یهافیرد

 فیمحققان در تعر تیدم موفقبه آن موجب ع کینزد یهاجنس ریجنس و سا نیا یدر اعضا یدیپلوئیپل یباال

 یبرا یاصل یاز کاراکترها یکیاعضا  یژنوم بیشده و در حال حاضر ترک کیجنس بر اساس صفات مورفولوژ یتاکسونوم

 .باشدیم کیتاکسونوم یهایبندگروه فیتعر

 رانیدر ا Elymus مختلف در جنس یهاژنوم یروابط تکامل یبررس :اهداف اختصاصی

 رانیدر ا Elymus موجود در جنس یدهایپلوئیانواع پل نیب یروابط تکامل یبررس -2
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 یهادر تکامل گونه کیهر ریتاث سهیمختلف و مقا یهادر گونه یدیپلوئیانواع درجات پل نیب یروابط تکامل یبررس -3

 رانیجنس در ا

 رانیدر ا Elymus جنس یمنجر به حضور هر ژنوم در اعضا یتکامل ریمس یبررس -4

 رانیجنس در ا کیتاکسونوم تیوضع یبررس -5

 یکیتنوع ژنت -تکامل  - یخزانه وراثت - یدیپلوئ یپل - یلوژنومیف کلمات کلیدی:

 
 

Phylogenomic and taxonomic study of the genus Elymus L. in Iran using molecular 

markers 

Title: 

Hojjatollah Saeidi Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

Polyploidy is considered to be one of the most influential factors in changing the 
genetic content of plants, which results in chromosomal recombination, new gene 

functions and increased gene expression, leading to changes in plant response to 
environmental and climatic conditions and ultimately diversity, differentiation and 

speciation. 

Evolutionary studies and comparative analyses of gene trees indicate that the 
evolutionary history of many plant species is reticulate. In fact, polyploidy occurs 

abundantly in various taxa, however, its evolutionary mechanisms have not been 
well studied and the reasons for the evolutionary success of polyploid groups are not 

clear. 

In other words, there are many ambiguities about the fate of duplicated genomes 
and the role they play in the evolution of natural populations. 

One of the main factors leading to polyploidy is the lack of reduction of gametes 
during meiosis, which increases in the presence of factors such as environmental 

stress and physical damages to the plant. Polyploidy seems to be one of nature's 
important strategies for survival in the face of environmental instability, and 

polyploid populations have significant effects on the evolutionary fate of ecosystems 

by changing their expression pattern and genetic content. Therefore, understanding 
the evolutionary mechanisms of polyploids can increase our knowledge of 

differentiation and species formation processes during evolution. 
On the other hand, since some polyploids are plants with high economic value such 

as wheat, barley and flax, and many other polyploid species are suitable allelic 

sources for plant breeding, the study of polyploidy trends and their results can 
provide valuable information for breeding-based studies. 

Abstract: 

Study of evolutionary relationships of different genomes in the genus Elymus in Iran 

2- Evaluation of evolutionary relationships between different types of polyploids in 
the genus Elymus in Iran 

3- Evaluating the evolutionary relationships between different degrees of polyploidy 
in different species and comparing the effect of each on the evolution of species in 

Iran 
4- Evaluation of the evolutionary pathway leading to the presence of each genome in 

members of the genus Elymus in Iran 

5- Study of the taxonomic status of the genus in Iran 

Specific 

Aims: 

Phylogenomy, Polyploidy, Evolution, Genetic diversity, Gene pool :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4002488 

 دیاکسیمنگنز د یبر رو یمنعطف، مبتن یباتر یالکترودها یابیمشخصهساخت و  :عنوان

 یکالهدوز اصفهان محمدرضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران یفن یدانشکده ها سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمدرضا کالهدوز اصفهان :همکاران

 نژاد یول یرعلیام +

 یسنائ نبیز +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 شیکه پ یطیها و شرادر مکان یکیحضور ادوات الکترون یبرا دهایام کیو گسترش روزافزون صنعت الکترون شرفتیپ با چکیده :

تطابق  یراانتظارها ب ا،یاش نترنتیا ریچشم گ شرفتیبا پ گریاست. از طرف د افتهی شیامکان حضور نداشته اند افزا نیاز ا

 یها ینیب شی. هر چند که پابدی یم شیروز به روز افزا ایاش نترنتیمدنظر ا یبا کاربردها کیصنعت الکترون یحداکثر

ال چند اتص ینیب شیآنها پ یوجود دارد، اما تمام یآت یدر سال ها ایاش نترنتیمتصل به ا یاز تعداد دستگاه ها یمختلف

اطالعات  یرجمع آو یدستگاه برا ادیز اریتعداد بس نیکنند. ا یم دییرا تا یدر دهه آت ایاش نترنتیدستگاه به ا اردیلیده م

ع مناسب منب افتنی نیهستند. بنابرا ازیمورد ن یانرژ نیتام یبرا یمنبع ازمندیخود، ن یها تیفعال هیو ارسال آنها و کل

 شود. یمحسوب م ایاش نترنتیصنعت ا یبرا یاتیح یامر ،یکیتعداد باال از ادوات الکترون نیا یبرا

به آن ها شده است.  یتوجه دوباره ا ریاخ یباشد که در سال ها یم دیاکس یمنگنز د یرو یها، باتر یاز انواع باتر یکی

 یها یبه نسبت باال در باتر یانرژ یو چگال شتریب تیکمتر، امن یطیمح ستیبه طور خالصه ارزان بودن، اثرات مخرب ز

در  به آنها ژهیهستند که باعث توجه و دیاکس یمنگنز د یرو یها یباتر یها یژگیو نینازک( از جذاب تر هیکوچک )ال

 یر ماده روب یمبتن یباتر یالکترودها یابیسنتز و مشخصه  یرساله دکترا، بررو شنهادیپ نیشده است. ا ریاخ یسال ها

از روش  میشده است. در ساخت الکترود قصد دار فینازک و قابل انعطاف تعر هیال یکاربرد در باتر یبرا دیاکس یمنگنز د

ساخته شده جهت کاربرد در ادوات  یماده فعال استفاده گردد. بعالوه تالش خواهد شد تا باتر ینشان هیال یچاپ برا

 ستیبا یانعطاف مشخص م طیساخت الکترود و قرار دادن آن در شرا منظور پس از نیمناسب باشد. به ا ایاش نترنتیا

، EIS ،CV) ییایمیو الکتروش (XRD ،SEM ،TEM ،AFM ،BET) یالزم از جهت ساختار یها یابیمشخصه 

GCD) ردیقرار گ یمورد بررس یباتر ریانجام شود تا رفتار انعطاف پذ 

 (یبر رو یآند منعطف )مبتن ساخت :اهداف اختصاصی

 (دیاکس یبر منگنز د یساخت کاتد منعطف )مبتن

 و تحت تنش یعاد طیآند و کاتد در شرا یابیمشخصه 

 یندیفرآ یپارامترها نیمواد و هم چن بیدر ترک راتییبهبود عملکرد الکترود در حالت انحنا و خمش با تغ یتالش برا

 یچاپ کیالکترون د،یاکس یمنگنز د یرو یمنعطف، باتر ینازک، باتر هیال یباتر کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication and characterization of Zn-MnO 2 flexible battery electrodes Title: 

Mohammadreza Kolahdouz Esfahani Applicant: 
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University of Tehran Applicant's 

Work: 

 

With the tremendous progress of electronics, hopes have risen for electronic devices 

to be present in places and conditions that were not previously possible. On the 
other hand, with the significant development of the Internet of Things (IOT), the 

expectations for the maximum adaptation of the electronics industry to the intended 
applications of the IOT are increasing day by day. Although there are various 

forecasts for the number of IOT-connected devices in the coming years, they all 

confirm the prediction that tens of billions of IOT devices will be connected in the 
next decade. These too many devices need a source of energy to collect and send 

information and for all their activities. Therefore, finding the suitable source for this 
high number of electronic devices is vital for the IOT industry. 

One type of battery is the manganese dioxide battery, which has received renewed 
attention in recent years. In short, cheapness, less harmful environmental effects, 

more safety and relatively high energy density in small batteries (thin layer) are the 

most attractive features of manganese dioxide batteries that have attracted special 
attention in recent years, especially for supplying IOT devices. This doctoral 

dissertation proposal is defined on the synthesis and characterization of zinc-
manganese dioxide battery electrodes for use in thin-film and flexible batteries. In 

making the electrodes, we intend to use the printing method for the electrode layers. 

In addition, efforts will be made to make the battery suitable for use in IOT devices. 
For this purpose, after making the electrode and placing it in specific curved 

conditions, the necessary structural (XRD, SEM, TEM, AFM, BET) and electrochemical 
(EIS, CV, GCD) characterizations should be performed to investigate the compliant 

behavior of the battery. 

Abstract: 

Fabrication of Flexible anode (based on Zn). Specific 
Aims: 

Thin Film Battery, Flexible Battery, Zinc-Manganese Dioxide Battery, Printed 

Electronics 

:Keywords 
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 ستیز یهاستیبا استفاده از کاتال دهایترواپوکسیو آلفان هارنیترواستایفسفر به ن یهادوستهسته شیافزا :عنوان

 سازگار

 توکل نیحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 توکل نی+ حس :همکاران

 مطلق ینیشمس الد مایس +

 یکاظم اوشیس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ها و  رنیترواستایبه بتا ن تیفسف لیفن یو تر تیفسف لیمت یتر لیفسفر از قب یهسته دوستها شیافزا ق،یتحق نیدر ا چکیده :

 لیلف از قبسازگار مخت ستیز یستهایها( با استفاده از کاتال رنیترواستایبتا ن شی)حاصل از اکسا دهایاپوکس ترویآلفا ن

 اشهیافزا نیقرار خواهد گرفت. محصوالت ممکن از ا یمورد بررس کیاتکت یو محلول ها یسه بعد یکربن یساختارها

بل قرار خواهند گرفت. قا ییمورد سنتز و شناسا دیجد یباتیبوده و به عنوان ترک یستیو ز ییدارو تیفعال یاغلب دارا

متنوع و  یآل اتبیبه ترک لیفراوان آنها در تبد یتهایبه علت قابل دهایاپوکس ترویها و آلفا ن رنیترواستایذکر است بتا ن

 رو به رشد و یها نهیاز زم باتیترک نیا یسنتز یمورد توجه دانشمندان قرار گرفته اند و توسعه جنبه ها رایاخ دیمف

 ستیسنتز و توسعه کاتال ق،یتحق نیا یعالوه بر اهداف سنتز ان،یم نیباشد. در ا یم یآل یمیش طهیدرخور توجه در ح

 قرار خواهد گرفت یداشته باشند مورد توجه و بررس یآل التیدر تبد ییباال یتهایکه قابل دیسازگار جد ستیز یها

 داشته باشند یآل التیدر تبد ییباال یتهایکه قابل دیسازگار جد ستیز یها ستیسنتز و توسعه کاتال :اهداف اختصاصی

 دیبه محصوالت مف دهایاپوکس ترویها و آلفا ن رنیترواستایتا ن لیتبد -2

 کیمحلول اتکت ت،یفسف د،یاپوکس ترویآلفا ن رن،یترواستاین ،یکربن ستیکاتال کلمات کلیدی:

 

 

Addition of phosphorus nucleophiles to nitrostyrines and alpha-nitroepoxides using 
biocompatible catalysts 

Title: 

Hossein Tavakol Applicant: 

Isfahan university of Technology Applicant's 

Work: 

In this study the addition of phosphorus-based nucleophiles such as 

trimethylphosphite and triphenylphosphite to β-nitrostyrenes and α-nitroepoxides 

have been investigated using different biocompatible catalyst such as 3D-carbon 
catalysts and eutectic solvents. The possible products of these reactions have mostly 

biological and pharmaceutical properties and will be prepared and characterized as 
newly synthesized compounds. Noticeably, β-nitrostyrenes and α-nitroepoxides have 

been recently focused by scientists because of their high abilities in the preparation 
of useful organic compounds. Moreover, the development of synthetic aspects of 

Abstract: 
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these compounds are one of the pioneer fields in organic chemistry. In this line, in 

addition to the synthetic purposes, the synthesis and development of new 
biocompatible catalysts will be considered. 

Using biocompatible catalysts in the addition of phosphorus nucleophiles to 

nitrostyrines and alpha-nitroepoxides for the synthesis of useful compounds is the 
major aim. Moreover, the synthesis of alpha cyanophosphonates and alpha 

ketophosphonate esters is the minor aims of this project. 

Specific 

Aims: 

Carbon catalyst; nitrostyrene, α-nitroepoxide, phosphite, eutectic solution :Keywords 
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افراد  یاسترس و آرامش روان زانیبر م (Biophilic)محور عتیطب یشهر یفضا یرطراحیتاث یواکاو :عنوان

 زیدرتبر یشهر یی: فضایمطالعه مورد -یکم یبر الکتروآنسفالوگراف یمبتن

 یگاوگان یملک دایآ :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یهنر اسالم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یگاوگان یملک دای+ آ :همکاران

 یقباد سایپر +

 نژاد یک یمحمد عل +

 یموحد زدانی +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یو شهردار یبه وزارت راه و شهر ساز یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (زیتبر

استرس و آرامش  زانی( بر م Biophilicمحور) عتیطب یشهر یفضا یطراح ریتاث یپژوهش حاضر با عنوان واکاو در چکیده :

 یکم یبر الکتروآنسفالوگراف یافراد مبتن

اهداف، سواالت و  ق،یتحق نهیشیپ ق،یتحق ندیمسئله، روش و فرآ انیمشتمل بر ب اتیدر بخش اول از پژوهش ، کل

وجود  یدیپژوهش، دو قسمت مجزا و کل ینظر یمبان. در بخش دوم با عنوان چارچوب و شودیم یو ... بررس اتیفرض

و در قسمت دوم اضطراب  کیلیوفیب یشهر یفضاها یطراح پژوهش در حوزه ینظر اتیادب یدارد. در قسمت اول به بررس

مخاطبان کمک خواهد کرد.  یمدل ذهن نییکار به تب نیپرداخت. ا میخواه گریکدیو آرامش افراد و سپس ارتباط آنها با 

و مرور منابع است. با  یابه روش مطالعه کتابخانه یفیک یهاداده یآورجمع ازمندیمرحله از پژوهش ن نیاساس ا نیبر ا

ده، سپس ش یو بررس لیو اضطراب و آرامش، تحل کیلیوفیب یطراح نهیمنابع مربوط به زم کیستماتیس ینیروش بازب

حاصل  یطراح یدر قالب مدل پژوهش ارائه خواهند شد راهنماها یطراح یو راهنماها شوندیمنابع انتخاب م نیترمرتبط

 لیشده پس از آن به منظور تکم بیترک گریکدیبا  یاستخراج یهامحتوا، داده لیپس از تحل ،یااز مطالعات کتابخانه

 .دگردیم یآورباب، به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع نینظر در اصاحب دینظرات اسات ،یبوم کردیمدل با رو

 .شودیارائه م قی، ابزارها و مراحل تحق: روشیشناسدر بخش سوم روش

 :یهدف کل :اهداف اختصاصی

 یاسترس و آرامش روان زانیبر م ( Biophilic)محور عتیبر ساختار طب یمبتن یشهر یو ارتباط فضاها راتیتاث یبررس

 زیشهر تبر یافراد در فضاها

 QEEG -زیتبر -(Biophilicمحور) عتیطب-یروانآرامش -اضطراب -استرس کلمات کلیدی:

 
 

Investigating the Effect of Biophilic Urban Space Design on Stress and Mental 

Relaxation Based on Quantitative Electroencephalography - Case Study: An Urban 
Space in Tabriz 

Title: 

Aida Maleki Gavgani Applicant: 
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TABRIZ ISLAMIC ART UNIVERSITY Applicant's 

Work: 

In the present study entitled Analysis of the effect of nature-based (Biophilic) urban 

space design on the level of stress and relaxation of people based on quantitative 

electroencephalography 
In the first part of the research, generalities including problem statement, research 

method and process, research background, goals, questions and hypotheses, etc. are 
examined. In the second part, entitled Research Framework and Theoretical 

Foundations, there are two separate and key parts. In the first part, we will review 

the theoretical literature of research in the field of biophilic urban space design, and 
in the second part, we will discuss the anxiety and calmness of individuals and then 

their relationship with each other. This will help explain the audience's mental 
model. Accordingly, this stage of the research requires the collection of qualitative 

data through library study and resource review. By systematically reviewing the 
resources related to the field of biophilic design and anxiety and relaxation, are 

analyzed and reviewed, then the most relevant resources are selected and design 

guides will be presented in the form of a research model. Content analysis, extracted 
data are combined with each other, then in order to complete the model with a 

native approach, the opinions of experts in this field are collected using a 
questionnaire and interviews. 

In the third section, methodology: research methods, tools and steps are presented. 

Abstract: 

Fabrication of flexible cathode (based on manganese dioxide) Specific 
Aims: 

Stress – Anxiety- Mental Relaxation-Biophilic-Tabriz-QEEG :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4002363 

 ستیز طیاز نگاه مح یشهر داریارائه مدل برآورد توسعه پا :عنوان

 ینیعبدالرسول سلمان ماه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یدانشگاه علوم کشاورز :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 یداریپا یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

  :نوع طرح
 ینی+ عبدالرسول سلمان ماه :همکاران

 یسولماز عموشاه +

 یمراد نیحس +

 یزیتبر یلیکائیم رضایعل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 تیجمع شیو افزا یگسترش شهر نی. اافتی ندهیفزا یتوسعه شهرها رشد ،یانقالب صنعت جادیو ا یتکنولوژ شرفتیپ با چکیده :

 نی. به همدیدر شهرها و مناطق اطراف آن گرد یادهیمشکالت عد جادیشده مالزم آن، منجر به ا جادیا یهابحران ریو سا

ن عنوا دیمف یهااز راه یکی. ابدیآن ب یبحران و کاهش اثرات منف نیا یبرا یاآن شد تا چاره یدر پ یجامعه جهان ل،یدل

ست که ا یاتوسعه داریتوسعه پا ف،یبود. بر اساس تعار یمناطق شهر داریتوسعه پا یبرا ییراستا ارائه الگو نیشده در ا

شور کند. ک نیتام شانیازهاین یسازبرآورده یبرا ندهیآ یهانسل یینسل حاضر را بدون فدا کردن توانا یازهایبتواند ن

موجب  رانیمسئله در ا نی. اکندیشدن حرکت م یشهر یرشد کرده و با سرعت به سو یهمراه با جامعه جهان زین رانیا

 قیحقدر ت یاست. هدف اصل دهی( گردداری)ابعاد توسعه پا یو اجتماع یاقتصاد ،یستیزطیدر سه بعد مح یمشکالت جادیا

ر عمدتا ب نجایدر ا یستیز طیمح یداریها است. پاآن یبندو رتبه رانیا یشهرها یستیز طیمح یداریپا یابیحاضر ارز

 اساس،در نیمتمرکز است. بر ا یو اجتماع یاقتصاد یجنبه ها یشهرها و به شکل ضمن یو ساختار یعیطب یجنبه ها

در  یستیز طیمح داریتوسعه پا ندیموثر بر فرآ یها()شاخص ارهایمع نییتع یدر راستا یاحاضر، ابتدا پرسشنامه قیتحق

. ردیگیقرار م لیو تحل هیها مورد تجزپرسشنامه نینظران، انظر صاحب یآورشده و پس از جمع یطراح رانیا یشهرها

از شهرها بر اساس  کیهر  گاهیقرار گرفته و پس از آن جا یمورد بررس یداریپا یابیگوناگون ارز یهاسپس، روش

 یشده بررس نییگوناگون تع یارهایمع زیشهرها و ن نی. آنگاه،اگرددیم نییاستخراج شده از مرحله قبل تع یهاشاخص

ار مطالعه خواهد شد. انتظ یستیز طیاز جنبه مح داریشهر پا کیشهرها به  نیا لیتبد یشود و چگونگ یم یبندو رتبه

 تیریو محققان قرار گرفته و در جهت بهبود مد رانیگمیمورد استفاده تصم ندهیپژوهش بتواند در آ نیا جینتا رودیم

 مناطق مستعدتر به کار رود یگسترش شهرها به سو تیشهرها و هدا

در  یرشه داریتوسعه پا جادیا یرا در راستا ریتاث نیشتریکه ب یعوامل ییهدف مطالعه حاضر بر آن است که به شناسا :اهداف اختصاصی

مناسب  یمختلف بر عهده دارند پرداخته و بر اساس آن با انتخاب روش یبه اجرا در آمدن آن در شهرها یو چگونگ رانیا

 .دینما جادیا یدر مناطق شهر شتریب یداریپا جادیجهت ا ییراهکارها

 شاخص ران،یشهر، ا دار،یتوسعه پا کلمات کلیدی:

 
 

Developing an environmentally-oriented model to evaluate urban sustainability Title: 
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Abdolrassoul Salmanmahiny Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

 

Increasing technological advances and the industrial revolution have allowed urban 
areas to grow unprecedentedly. This growth along with the increasing population 

and its associated concerns have also posed serious challenges to cities and their 

suburbs. For this reason, the international community has sought to find a solution 
to these challenges and alleviate their negative impacts. One of the useful 

approaches has been to devise models for sustainable urban development. According 
to definitions, sustainable development is a development that fulfills the needs of the 

present generation without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. Together with the rest of the world, Iran has been growing fast and 

moving towards urbanization. In Iran, however, this process has brought about a 

host of environmental, economic, and social problems. The main purpose of the 
present study is to evaluate the environmental sustainability of Iranian cities and 

rank them accordingly. Environmental sustainability here focuses mainly on cities' 
natural and structural aspects while implicitly considering their economic and social 

characteristics. A questionnaire will be designed to identify indicators and sub-

indicators contributing to the process of environmentally sustainable development in 
Iranian cities to be filled by relevant experts. Then, various sustainability assessment 

methods will be employed to rank cities based on the indicators and sub-indicators 
extracted from the previous step. Afterward, the shortages of cities in terms of 

sustainability will be studied and methods and measures to eliminate these 

shortages will be offered. The results are expected to assist decision-makers and 
scholars in better management of cities and directing their growth towards more 

suitable trajectories. 

Abstract: 

This study aims to identify the indicators and sub-indicators that have the greatest 

impact on creating sustainable urban development in Iran. In addition, we study the 

use of these indicators and sub-indicators in different cities and choose the 
appropriate method to create more sustainable solutions in Create urban areas. 

Specific 

Aims: 

Sustainable development, Urban area, Iran, Indicators :Keywords 
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 ییایمیالکتروش یمدل ها یبر مبنا ونی ومیتیل یها یعمر باتر ینیب شیپ :عنوان

 فر یاحیر رضا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یپژوهشگاه مواد و انرژ :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

  :نوع طرح
 فر یاحی+ رضا ر :همکاران

 یمحمد دیوح +

 زاده یشاه عل بیط +

 یاصغر صادق یعل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یآنها در سال ها تیظرف شیاست. با وجود افزا تیحائز اهم اریها بس یمسئله طول عمر باتر ونی ومیتیل یها یباتر در چکیده :

ها آن دیو کاهش طول عمر مف یاجزا آن از جمله الکترودها بیباعث تخر یکیو مکان ییایمیعمدتا ش یها زمیمکان ریاخ

 زانیمخرب و م ییایمیش یواکنش ها حی. درک صحندیگو یم یدر باتر یریبا گذر زمان را پ یشود. کاهش عمر باتر یم

،معادالت معادله نفوذ رینظ یمعادالت هیبر پا یکیزیف یمسئله دارد. مدلساز یاضیر یبه مدلساز ازین یریآنهادر پ ریتاث

شود.  یانجام م تیوالمر در فصل مشترک ماده فعال الکترول -مانند باتلر  یکینتیو معادالت ک یکیالکتر لیپتانس عیتوز

به کمک  ریاخ یهمزمان حل شوند. در سالها دیهستند و با یخط ریغ یریپ ینیب شیپ یمعادالت به همراه مدلها نیا

 نیاستفاده شود. در ا یباتر تیریمد یشده اند تا از آنها بتوان در مدارها یمعادالت ساده ساز نیا یاضیر یها بیتقر

خواهد  یشود. سپس سع یحل م یریموثر بر پ یبا در نظر گرفتن پارامترها یباتر یمیالکتروش هیپژوهش معادالت برپا

بر  یلکیس یآزمونها نیشوند. همچن لیتبد کروپروسسورهایقابل استفاده در م یبه معادالت یاضیر یشد با ساده ساز

قرار خواهند  یو ساختار ییایمیالکتروش یانجام خواهد شد . سل ها پس از انجام تست مورد آزمونها 18650سل  یتعداد

 و اصالح خواهد شد یسیمدل بازنو یشگاهیو آزما یتئور جینتا سهیبا مقا تیگرفت.در نها

 شیپ ،یباتر BMS یمعادالت حاکم بر مسئله، قابل استفاده کردن معادالت برا ی، ساده سازSEI هیرشد ال یمدلساز :اهداف اختصاصی

 ونی ومیتیل یها یمانده باتر یعمر باق ینیب

 یحالت سالمت باتر مانده،یباق دیعمر مف ،یریپ ون،ی ومیتیل یباتر ،یاضیر یمدلساز کلمات کلیدی:

 

 

Prediction of lithium ion battery life time based on electrochemical models Title: 

Reza Riahifar Applicant: 

Materials and Energy Research Center Applicant's 

Work: 

In lithium-ion batteries, the issue of battery life is very important. Despite their 
increasing capacity in recent years, mainly chemical and mechanical mechanisms 

cause the destruction of its components, including electrodes, and reduce their 
useful life. The decreased battery life over time is called battery aging. 

Understanding destructive chemical reactions and their effects on aging requires 

mathematical modeling of the problem. Physical modeling is based on equations 
such as the diffusion equation, the electric potential distribution equation, and the 

kinetic equation such as the Butler-Walmer equation in the electrolyte interface. 

Abstract: 
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These equations come with nonlinear aging prediction models and must be solved 

simultaneously. In recent years, these equations have been simplified with the help 
of mathematical approximations so that they can be used in battery management 

systems (BMS). In this research, the equations based on battery electrochemistry are 
solved by considering the parameters affecting aging. Then, with mathematical 

simplification, it is tried to turn them into equations that can be used in 

microprocessors. Cyclic tests will also be performed on a number of 18,650 
cylindrical cells. The cells will be subjected to electrochemical and structural tests 

after the cycling tests. Finally, the model will be reformulated and modified by 
comparing the theoretical and laboratory results. 

Characterization of anode and cathode under normal and under stress conditions. Specific 

Aims: 

Mathematical Modeling, Li-ion Battery, the Remaining useful life (RUL), State of 

health(SOH) 

:Keywords 
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 اسیچندمق یسازهیشب یمطالعه کی: یونیچندکات یونیعاتیما یبر رو CO2 گاز یکیزیجذب ف :عنوان

 ترکزاده زیمهرانگ :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 ترکزاده زی+ مهرانگ :همکاران

 یموسو دیمج +

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

است که نقش مهم جذب  نیگرم شدن کره زم لیدال نیاز مهمتر یکی یلیفس یاز احتراق سوخت ها CO2گاز  انتشار چکیده :

 ن،یآم یحاو یحالل ها ژهی، جذب حالل، به وCO2جذب  یمتعدد برا یها کیتکن انیکند. از م یکربن را برجسته م

 یاحال، حالل ه نیشده است. با ا شنهادیروش پ نیتر یو عملکرد آسان، به عنوان کاربرد یانرژ یباال یبهره ور لیبه دل

 یداریباال، پا تیباال، فرار یاز جمله مصرف انرژ یاشکاالت ی( دارانی)به عنوان مثال، مونو اتانول آم یفعل نیآم یحاو

کم  تی، فرار CO2یرا برطرف کرده و جذب انتخاب ییکمبودها نیاتاق چن یدر دما یونی عاتیهستند. ما رهیو غ فیضع

 ما، مطالعات گزارش یها یدهند. بر اساس بررس یرا از خود نشان م ییباال ییایمی/ الکتروش یحرارت یداریپا نیو همچن

ار ب یدارا ونیکه هر کات یونیتک کات یونی عاتیما یاتاق بر رو یدر دما یونی عاتیتوسط ما CO2شده در مورد جذب 

هستند که در آنها هر  یونی عاتیاز خانواده ما یدیدسته جد یونیکاتچند  یونی عاتیواحد است متمرکز بوده اند. ما

سترده تر، گ عیو دامنه ما شتریب یحرارت یداریپا لیبه دل باتیدسته از ترک نیواحد بار است. ا کیاز  شیب یدارا ونیکات

 باتیاز آنجا که تعداد ترک ن،یدارند. عالوه بر ا یونیتک کات یونی عاتینسبت به ما یمتعدد یایمختلف مزا یدر کاربردها

آنها را تا  ییایمیکوشیزیف اتیتوان خصوص یاست، م شتریب یونیچند کات یونی عاتیها درما ونیها و آن ونیکات یاحتمال

در دسترس  یونیچند کات عاتیتوسط ما CO2در مورد جذب  یکم اریحال، اطالعات بس نیکرد. با ا میتنظ یشتریحد ب

 کمتر شناخته شده است. یدر سطح مولکول یونی عاتیدسته از ما نیجذب گاز در ا اتیاست و خصوص

 و مونت کارلو (MD) یمولکول کینامی، د (QC) یکوانتوم یمیش یاز روش ها یبیبار، ترک نیاول یکار، برا نیدر ا

(MC) رهیو غ لیدروکسیه یعامل یاضافه کردن گروه ها ،یجانب لیآلک رهیطول زنج ون،یاثرات تقارن کات یبررس یبرا 

 ریاثت یبر رو یمحاسبات قیتحق چیانجام خواهد شد. تا به امروز، ه یونیدو و سه کات یونی عاتیدر ما CO2 جذب یبر رو

 CO2 درک رفتار جذب ن،یانجام نشده است. بنابرا یونیچند کات یونی عاتیما یموارد ذکر شده در جذب گاز بر رو

و  CO2 در جذب یونیچندکات یونی عاتیما یمنطق یطراح یتواند برا یم یدر سطح مولکول یونی عاتیما نیتوسط ا

 دیمف رهیانو و غن یکیالکتر یدستگاه ها ،یونی عاتیبر ما یمانند سنسور گاز مبتن ،یمیش یمهندس یاصل یندهایفرآ ریسا

 باشد

 :دهیچک 

 .CO2 یو حضور مولکول ها ابیدر غ ونیآن-ونیکات یقدرت و نوع برهمکنش ها یالف( بررس :اهداف اختصاصی

 .CO2 یو مولکول ها یونی عاتیما یها ونی نیب یقدرت و ذات برهمکنش ها یب( بررس
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 .شوند یم CO2 گاز یکیزیکه سبب جذب ف یونی عاتیما یاصل یاجزا ییج( شناسا

 .موردمطالعه یونی عاتیما یکینامیو د یبر خواص ساختار CO2 یاثر افزودن مولکول ها ید( بررس

اضافه  ون،یکات یجانب ی رهیطول زنج رییتغ ون،یها مانند عدم تقارن در نوع کات ونیاثر ساختار کات ی سهیو مقا یه( بررس

 .موردمطالعه یونی عاتیدر ما CO2 و ... بر جذب گاز لیدروکسیه یعامل یشدن گروه ها

 .موردمطالعه یونی عاتیما یمختلف برا یدر فشارها CO2 جذب یهم دماها یو( بررس

 موردمطالعه یونیو سه کات یونیدوکات یونی عاتیدر ما CO2 گاز تیحالل تیظرف نیب ی سهیز( مقا

 مونت کارلو یساز هیشب-یمولکول کینامید یساز هیشب -DFTمحاسبات -CO2جذب -یونیچندکات یونی عاتیما کلمات کلیدی:
 

 

The physical absorption of CO 2 on multi-cationic ionic liquids: A multi-scale 
simulation study 

Title: 

Mehrangiz Torkzadeh Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

CO2 emission from the combustion of fossil fuels is one of the major causes of global 

warming, which highlights the important role of carbon capture. Among multiple 
techniques for CO2 capture, solvent absorption, especially amine-containing 

solvents, was proposed as the most applicable technique due to its high energy 

efficiency and facile operation. However, the current amine-containing solvents used 
(e.g., monoethanolamine) have drawbacks including high energy consumption, high 

volatility, poor stability, and so on. The emerging room temperature ionic liquids 
(RTILs) eliminate such shortcomings and show selective absorption of CO2, low 

volatility as well as high thermal/electrochemical stability. To our knowledge, the 

reported studies on CO2 capture by RTILs are concentrated on mono-cationic ILs, 
where each cation carries single unit charge. Multi-cationic ILs are new members of 

ILs family, in which each cation carries more than one unit of charge. This class of 
compounds present several advantages over the mono-cationic ILs in different 

applications due to their greater thermal stability and wider liquid range. Moreover, 

since the number of possible combinations of cations and anions in multi-cationic ILs 
are greater than that in mono-cationic ones, their physicochemical properties can be 

tuned to a greater extent. However, very little information is available on the CO2 
capture by multi-cationic ILs and the gas adsorption properties of these ILs are less 

well known at the molecular level. 

Abstract: 

Investigating the strength and type of cation-anion interactions in the absence and 
presence of CO2 molecules 

-Investigating the strength and nature of interactions between ions and CO2 
molecules. 

-Identifying the main components of ionic liquids that cause the physical absorption 

of CO2 gas. 
-Investigating the effect of adding CO2 molecules on the structural and dynamical 

properties of the studied ionic liquids. 
-Investigating the effect of cation structure such as asymmetry in the type of cation, 

change in the side chain length of the cation, addition of hydroxyl functional groups, 
etc. on the absorption of CO2 gas in the studied ionic liquids. 

-Investigating CO2 adsorption isotherms at different pressures for the studied ionic 

liquids. 
-Comparison between the CO2 solubility in di-cationic and tri-cationic ionic liquids. 

Specific 
Aims: 

multi –cationic ILs; CO2 capture; DFT calculation; Molecular dynamics simulation; 

Monte Carlo simulation. 

:Keywords 
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 و نیبه منظور حذف فلزات سنگ دیجد یسیمتخلخل مغناط یآل یمرهایپل یابیسنتز و مشخه  ،یطراح :عنوان

 یرنگ یهاپساب

 یناریمحمد د :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یناری+ محمد د :همکاران

 یطاهر نینازن +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یآلودگ نهیدر زم یاساس یبا چالشها زیدرحال توسعه، جهان ن یشدن در کشورها یسرعت روند صنعت شیبا افزا امروزه چکیده :

و مواد رنگزا اشاره کرد که مقدار قابل  نیبه فلزات سنگ توانیآب م یروبرو شده است. از منابع مهم آلودگ یمنابع آب

 گذشته، انواع یدهه ها ی. طشوندیمنتقل م ستیز طیبه مح یصنعت یکارخانه ها تیمواد به علت فعال نیاز ا یتوجه

 یبرا رهیمتخلخل و غ یآل یمرهایپل ،یکربن ینانولوله ها تها،یمانند کربن فعال، زئول یو معدن یآل یمختلف جاذب ها

متخلخل به علت  یآل یمرهایپل ان،یم نیو مواد رنگزا سنتز و مورد استفاده قرار گرفتند. در ا نیحذف فلزات سنگ

باال  ییایمیش ،یحرارت یداریقابل توجه، پا عیسطح وس ژهیاز جمله مساحت و یرینظ یب یهایژگیاز و یبرخوردار

 و یطراح یبرا یاریبس ی. تا به امروز، پژوهش هاندیآ یاستفاده به عنوان جاذب به شمار م یبرا یمناسب یداهایکاند

 یمتخلخل با استفاده از روشها یآل یمرهایمتخلخل کارآمد اختصاص داده شده است . اغلب پل یآل یمرهایسنتز پل

 دلیروش فر قیمواد از طر نیبه سنتز ا یکمتر یسنتز شده و پژوهش ها ونیزاسیمیکلوتریباز وس-فیجفت شدن، ش

ر تر بوده و کنترل واکنش آسان ت میکرفتس مال دلیفر یواکنش در روش سنتز طیاست. شرا افتهیکرفتس اختصاص 

تس کرف دلیواکنش فر نکهی. با توجه به اشودیاستفاده م یزانتر و در دسترس ترروش از مواد ار نیدر ا نیاست. همچن

 فیتوان از آنهادر ط یبرخوردار بوده و م یباالتر یداریروش از پا نیبه دست آمده از ا یمرهایاست پل ریبرگشت ناپذ

 یآل یرهامیبه سنتز پل ازیامروزه ن کهییاست استفاده کرد. از آنجا ازین مریپل یباال یداریازکاربردها که به پا یعیوس

ز پروژه سنت نیدر ا یهدف اصل شود،یبه شدت احساس م متریمال طیکم و شرا دیتول نهیباال، هز یداریمتخلخل با پا

ز کارخانجات ا یحذف مواد رنگ یو سپس استفاده از آنها به عنوان جاذب برا یبنزن باتیترک هیمتخلخل بر پا یآل یمرهایپل

 باشد یآلوده م یاز آب ها نیو حذف فلزات سنگ ینساج

و سپس استفاده از آنها به عنوان جاذب  یبنزن باتیترک هیمتخلخل بر پا یآل یمرهایپروژه سنتز پل نیدر ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 .باشدیآلوده م یاز آبها نیو حذف فلزات سنگ یاز کارخانجات نساج یحذف مواد رنگ یبرا

 کرفتس دلیحذف رنگ، فر ن،یمتخلخل، حذف فلزات سنگ یآل یمرهایپل کلمات کلیدی:

 
 

Design, Synthesis and Characterization of Novel Magnetic Porous Organic Polymers 
for Removal of Heavy Metals and Dyes from Textile Wastewater  

Title: 

Mohammad Dinari Applicant: 
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Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

 

Todays with the rapid growth rate of industrialization in developing countries, world 

has faced crucial challenges in water pollutions. Two important sources of water 
pollution are heavy metals and dyes most of which are released to the environment 

because of industrial activities. Since the last decades, different types of organic and 
inorganic adsorbents such as active carbon, clay minerals, zeolites, porous organic 

polymers (POPs), etc. have been employed for heavy metal sequestration and dye 

removal. In comparison, POPs exhibit superiority over others. Friedel-Crafts reaction 
has considered for synthesizing POPs due to low-cost, easy handling and mild 

synthesis conditions. 
To our knowledge, there is a few documents on the synthesis of novel POPs via 

Friedel-Crafts reaction for heavy metals removal. Considering the unique potentials 
of Friedel-Crafts reaction, conducting research on developing highly efficient 

adsorbents of heavy metals based on this reaction is of great importance. In this 

regard, this research work aims at synthesizing different magnetic POPs through the 
Friedel-Crafts reaction for employing them as novel efficient adsorbents for removal 

of heavy metals and dyes from wastewater. 

Abstract: 

Attempts to improve electrode performance in curvature and bending mode with 
changes in material composition as well as process parametersThis research work 

aims at synthesizing different magnetic POPs through the Friedel-Crafts reaction for 
employing them as novel efficient adsorbents for removal of heavy metals and dyes 

from wastewater 

Specific 
Aims: 

Porous organic polymers, removal of heavy metals, dye removal, Friedel-Crafts 
reaction 

:Keywords 
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سنتز سبز  یبرمبنا یدر منابع آب هاکیوتیبیآنت ییشناسا یبرا نینو ییایمیحسگر الکتروش کی یطراح :عنوان

 یفلز دینانوذرات اکس

 نژاد میرح یمصطف :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابل یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت
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 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نژاد میرح ی+ مصطف :همکاران

 رزان زختاره +

 قاسم نجف پور +

 مله یمیحسن کر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
به  ستیز طیمح یبشر بر همگان آشکار است. آلودگ یزندگ تیفیبر سالمت و ک یطیمح ستیعوامل ز تیاهم امروزه، چکیده :

و سالمت انسان خطرناک است،  ستیز طیمح یکه به طور بالقوه برا طیدر مح یبه عنوان حضور عامل یصورت ساده و کل

اشد. ب یعیطب یروهاین ای یمهم است و منشأ آن ممکن است عوامل انسان یمعضل جهان کی ده،یپد نی. اشودیم فیتعر

. گذاردیم یبر سالمت جوامع انسان یریدارد و اثر چشم گ یانسان یها تیبا فعال یارتباط تنگاتنگ ستیز طیمح یآلودگ

 باتیآفتکش ها، سورفکتانت ها، ترک ،یمحصوالت مراقبت شخص ،ییدارو ینوظهور مانند فرآورده ها یها ندهیحضور آال

ر د ستمیاکوس یبرا یخطرات جد ستیز طیکننده در مح یها و مواد ضدعفون ندهیشو ز،یغدد درون ر یمختل کننده 

 .شوندیپراکنده م یطیمح ستیز یها سیشده و در ماتر طیمختلف وارد مح یها از منابع انسان ندهیآال نیدارد. ا یپ

متحرک و  یستیز یها رندهیتوانند در هوا، آب، خاک، رسوبات و گ یاندک م یدر غلظت ها ینوظهور حت یها ندهیآال

کرده اند.  جادیا یادیز یآن ها نگران یایو بقا ییدارو ینوظهور، فرآورده ها یها ندهیانواع آال انیباشند. در م داریپا

 هیمرتبط با آن ها )محصوالت تجز یها تیموجودات زنده و متابول ریمورد استفاده توسط انسان و سا ییدارو باتیترک

 و حذف ادیاز مصرف ز یآب یها طیدر مح باتیترک نیا ی. حضور گسترده شوندیم یشده( پس از مصرف وارد منابع آب

اربرد پرک ییدارو یاز فرآورده ها یها گروه کیوتیب ی. آنتردیگیپساب نشأت م ی هیتصف یندهایفرآ نیناقص آن ها ح

 کیوتیب یمقاوم به آنت ی. گسترش ژن هارندیگیدرمان عفونت ها مورد استفاده قرار م یهستند که به طور گسترده برا

 یهمچون جهش ها یگریاست؛ هرچند مشکالت د ستیز طیدر مح باتیترک نیاز حضور ا ینگران لیدل نیتر یاصل

عرض و درازمدت درم وستهیاز عوارض قرار گرفتن پ زیبدن ن یعیطب یکروفلورهایو اختالل در م تیبروز حساس ،یکیژنت

 دکنندهیخطرات تهد تیریدر مد یدیکل یموضوع یطیمح ستیز یها ندهیآال شیپا ن،یها هستند. بنابرا کیوتیب یآنت

. درسیبه نظر م یضرور اریآن ها بس ییشناسا یساده و مؤثر برا یروش یاست و ارائه  یو سالمت عموم ستمیاکوس ی

ها  کیتویب یآنت یریو اندازه گ ییشناسا یکارآمد برا ییایمیحسگر الکتروش کیو ساخت  یپژوهش، طراح نیهدف از ا

دارد  ازین یستیعملکرد مناسب به کاتال یمطلوب برا ییایمیحسگر الکتروش کیکه  ییاست. ازآنجا یآب یها طیدر مح

ابزار  یطراح یمناسب برا یمواد اصالح کننده  افتنیباشد،  داریحساس و پا ر،یپذ نشیفعال، گز ت،یکه نسبت به آنال

منحصر به فرد خود همچون مساحت سطح  یها یژگیو لیبه دل یفلز دیاست. نانوذرات اکس تیحائز اهم اریسنجش بس

سنتز  ن،یمورد استفاده قرار گرفته اند. بنابرا ییایمیالکتروش یمطلوب به طور گسترده در ساخت حسگرها ییو رسانا ادیز
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 گریشده از د یعملکرد حسگر طراح یارتقا یو به کار گرفتن آن ها برا یاهیگ ینانوذرات بااستفاده از عصاره ها نیسبز ا

 رودیپژوهش به شمار م نیاهداف ا

 ؛یاهیگ یبااستفاده از عصاره  داریهمگن و پا یفلز دیسبز نانوذرات اکس سنتز :اهداف اختصاصی

اهنده شدن عوامل ک نیگزیجا لیبه دل یفلز دینانوذرات اکس دیتول ندیاز فرآ یناش یستیز طیمح یها یکاهش آلودگ -

 اه؛یگ یو خطرناک با عصاره  یسم ی دارکنندهیو پا

 ؛یفلز دینانوذرات اکس دیتول ی نهیکاهش هز -

 سازگار؛ ستیو ز یسم ریغ من،ینانوذرات ا دیتول -

 ؛یها در منابع آب کیوتیب یمقدار آنت نییو تع ییشناسا یبرا نینو ییایمیحسگر الکتروش کی یطراح -

 اصالح سطح حسگر؛ یشده با به کار گرفتن نانوذرات سنتزشده برا یبهبود عملکرد حسگر طراح -

 .شده یپرمصرف به صورت هم زمان بااستفاده از حسگر طراح کیوتیب یمقدار چند آنت نییو تع ییشناسا -

 سنتز سبز ،ییایمیها، حسگر الکتروش کیوتیب ینوظهور، آنت یها ندهیآال ست،یز طیمح یآلودگ کلمات کلیدی:

 
 

Designing a new electrochemical sensor for detection of antibiotics in water sources 

based on green synthesis of metal oxide nanoparticles 

Title: 

Mostafa Rahimnejad Applicant: 

babol noshirvani university of technology Applicant's 
Work: 

Today, the importance of environmental factors on human health and quality of life is 
obvious to everyone. Environmental pollution is simply and generally defined as the 

presence of a factor in the environment that is potentially hazardous to the 

environment and human health. This phenomenon is an important global problem 
and its source may be human factors or natural forces. Environmental pollution is 

closely related to human activities and has a significant impact on the health of 
human communities. The presence of emerging contaminants such as 

pharmaceuticals, personal care products, pesticides, surfactants, endocrine 

disruptors, detergents and disinfectants in the environment poses serious risks to 
the ecosystem. These pollutants enter the environment from various human sources 

and are dispersed in environmental matrices. Emerging pollutants, even in low 
concentrations, can be mobile and stable in air, water, soil, sediments, and 

bioreceptors. Among the various emerging contaminants, pharmaceuticals and their 
residues are of great concern. Medicinal compounds used by humans and other living 

organisms and their associated metabolites (degraded products) enter water sources 

after consumption. The widespread presence of these compounds in aquatic media 
emanate from high consumption and their incomplete removal during wastewater 

treatment processes. Antibiotics are a group of widely used medicinal products that 
are widely used to treat infections. The spread of antibiotic-resistant genes is a 

major cause for concern about the presence of these compounds in the environment; 

However, other problems such as genetic mutations, allergies, and abnormalities in 
the body's natural microflora are also side effects of continuous and long-term 

exposure to antibiotics. Therefore, monitoring environmental pollutants is a key 
issue in the management of threats to ecosystems and public health, and it seems 

essential to provide a simple and effective way to identify them. The purpose of this 
study is to design and fabricate an efficient electrochemical sensor for detection and 

measurement of antibiotics in aquatic media. Since an electrochemical sensor 

requires a catalyst that is active toward, selective about, sensitive to, and stable to 
analyte to function properly, it is important to find suitable modifiers to design the 

measuring instrument. Metal oxide nanoparticles have been widely used in the 
manufacture of electrochemical sensors due to their unique properties such as high 

surface area and desirable conductivity. Therefore, the green synthesis of these 

nanoparticles using plant extracts and their use to improve the performance of the 
designed sensor is another goal of this study. 

Abstract: 
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Green synthesis of homogeneous and stable metal oxide nanoparticles using plant 

extract 
- Decreasing environmental pollutions induced by metal oxide nanoparticles 

production process as a consequence of replacing toxic and dangerous reducing and 
stabilizing agents with plant extract. 

- Reducing metal oxide nanoparticles production cost. 

- Producing safe, non-toxic and biocompatible nanoparticles. 
- Design of a novel electrochemical sensor for detection and determination of 

antibiotics in water resources. 
- Improving the designed sensor performance applying the as- synthesized 

nanoparticles to modify the surface of the sensor. 

- Simultaneous detection and determination of some commonly used antibiotics 
using the designed sensor. 

Specific 

Aims: 

Environmental pollution, emerging pollutants, antibiotics, electrochemical sensor, 
green synthesis 

:Keywords 
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 یو بررس لکویگل لنیسنتز شده با استفاده از سورفکتانت ات یا هیال ییدوتا دیدروکسیاهن ه-کلیسنتز ن :عنوان

 آب شیآن در اکسا تیفعال

 یرضوان ذوالفقار :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ ذوالفقار رضوان :همکاران

 نیفروز یجعفر الیل +

 267000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

سنتز  بعنوان سورفکتانت کولیگل لنیآهن با استفاده از ات -کلین یا هیال ییدوتا یدهایدروکسیپژوهش ابتدا ه نیدر ا چکیده :

 روسکوپکی، م یروبش یالکترون کروسکوپیم کس،یپراش اشعه ا یخواهد شد. سپس مواد سنتز شده با استفاده از الگو

 یو.... مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. نمونه ها تروژنیمادون قرمز، جذب و واجذب ن یسنج فیط ،یعبور یالکترون

 یا هیال ییدوتا یدهایدروکسیمورد استفاده قرار خواهند گرفت. ه زگریآب بعنوان الکتروکاتال شیسنتز شده جهت اکسا

 شیاشروع اکس لیپتانس یا هیال ییدوتا یها دیدروکسیمساحت سطح ه شیافزا لیآهن قادر خواهند بود، به دل -کلین

 آب و اضافه ولتاژ را کاهش دهند

ا آب ب شیجهت اکسا ازیآب و کاهش اضافه ولتاژ مورد ن شیشروع اکسا لیکاهش پتانس یشنهادیطرح پ یهدف اصل :اهداف اختصاصی

عنوان سورفکتانت ب کولیگل لنیباشد. استفاده از ات یآهن م-کلین یا هیال ییدوتا دیدروکسیه زگریاستفاده از الکتروکاتال

آهن -کلین یا هیال ییدوتا دیدروکسیمساحت سطح ه شیآهن بمنظور افزا-کلین یا هیال ییدوتا دیدروکسیدر سنتز ه

آب با  شیمورد استفاده در اکسا زگریمساحت سطح الکتروکاتال شیباشد. افزا یحاضر م یشنهادیاهداف طرح پ گریاز د

 باشد. یپژوهش م نیا یاز جمله اهداف فرع زین کولیگل لنیآسان و فقط با استفاده از ات یروش

 زگریآهن، الکتروکاتال-کلین یا هیال ییدوتا دیدروکسیآب، ه شیاکسا کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis of NiFe-Layered double hydroxide using ethylene glycol and investigation 

its activity for water oxidation 

Title: 

Zolfaghar Rezvani Applicant: 

Azarbaijan Shahid Madani University Applicant's 

Work: 

 
In this study, layered double hydroxides (LDH) will be prepared using ethylene glycol 

as a surfactant. Then, the prepared materials will be studied using, X-ray diffraction 
(XRD), scanning electron microscopy (SEM), Transmission electron microscopes 

(TEM), Fourier transmission infrared spectroscopy (FT-IR), and Nitrogen adsorption–

desorption analysis (BET). The synthesized samples will be used as an electrocatalyst 
for water oxidation. The prepared NiFe-LDH will be able to decrease onset potential 

and overpotential due to an increase in their surface area. 

Abstract: 
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The main purpose of the proposed project is decreasing the onsetpotential for water 

oxidation and the overpotential of water oxidation using a nickel-iron layered double 
hydroxide electrocatalyst. Use ethylene glycol as a surfactant in the synthesis of 

nickel-iron layered double hydroxide in order to increase the surface area of nickel-
iron layered double hydroxide is another purpose of this proposal. Increasing the 

surface area of the electrocatalyst using an easy method and by ethylene glycol is 

one of the sub-objectives of this study. 

Specific 

Aims: 

Water oxidation, Electrocatalyst, NiFe-Layered double hydroxide :Keywords 
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ن در و کاربرد آ یصنعت اسیدر مق یپولک ماه عاتیازضا تیآپات یدروکسینانو ذرات ه دیو تول هیته یبررس :عنوان

 یاستخوان یها مپلنتیبه عنوان ا تیاپات یدروکسیه-میزیمن ریپذ بیتخر یها تیکامپوز

 یاحسان غسال دیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یمواد و انرژ پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ک،یربات ،ونید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یپسماندها و کاربرد زائدات در مصالح ساختمان تیریمواد نو و مواد هوشمند + مد ک،یمکاترون

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاحسان غسال دی+ س :همکاران

 یعروج نیاسی +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 ISIمقاله  کیعدد )حداقل  Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (ISCمقاله  کیو 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 تیآپات یدروکسی)کپور( نانو ذرات ه یو خصوصا پولک ماه التیش عیصنا عاتیخواهد شد از ضا یپژوهش سع نیا در چکیده :

رها  یطیمح ستیراستا با توجه به معضالت ز نیشوند. در ا دیتول یصنعت دگاهیبا د یساده حرارت ده ندیفرآ کی یط

 توان اظهار داشت یکود م عیاز آن ها در صنا یقسمت اندک یریبکار گ نیو همچن ایدر در انیآبز عیصنا عاتیضا یساز

ن را به توان آ یگردد بلکه م یمحسوب م افتیباز ینه تنها به نوع عاتیمنبع ضا کیاز  تیآپات یدروکسیه دیکه تول

با ارزش افزوده باال جهت مصارف داخل و صادرات در نظر گرفت.  یبه محصول یطیمح ستیز دیتهد کی لیعنوان تبد

 ازیدر کنار ن یمختلف گرما ده یها کلیس ،یحرارت ده یمختلف سنتز بر مبنا یپژوهش، پارامتر ها نیدر ا جهیدر نت

قرار  یمورد بحث و بررس ،ینانو متر زیبا حلوص باال و در سا یبه محصول دنیرس یبرا یلیبه مراحل تکم ازیعدم ن ای

، FTIR کس،یپراش پرتو ا یسنج فیط یها زیمحصول شامل آنال یابیخواهد گرفت. پس از سنتز پودر، مشخصه 

Ramanول محص شتریهر چه ب یارزش آور تیجهت تقو تیو ... انجام خواهد شد. در نها یروبش یالکترون کروسکوپی، م

و  یکیزیشده و خواص ف هیته یجرقه ا یپالسما نتریسنتز شده توسط روش س تیآپات یدروکسیه-میزیمن تیکامپوز

 قرار خواهد گرفت یآن مورد بررس یکیمکان

 ساده یبا روش حرارت ده یپولک ماه عاتیاز ضا میحج اسیدر مق تیآپات یدروکسینانو ذرات ه هیته :اهداف اختصاصی

 الیومتریبا ،یسنتز، پولک ماه ت،یآپات یدروکسینانو ه کلیدی:کلمات 

 

 

Investigation on the industrial scale preparation and synthesis of hydroxy apatite 

from fish scale and its application as bone implant in the biodegradable Mg-apatite 

composites 

Title: 

Ehsan Ghasali Applicant: 

materials and energy research center Applicant's 

Work: 

in this present work, the hydroxy apatite nano powders will be produced through a 
simple heat treatment method as mass production industrial method. different 

heating parameters including heating rate, temperatures and cycles will be 

Abstract: 
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investigated to prepare a proper nano powders with high purity and proper size. the 

characterization of synthesized powders will be done through XRD, SEM, FTIR, 
RAMAN, etc. finally after the optimization process, Mg-HA biodegradable composite 

will be prepared through spark plasma sintering and its physical and mechanical 
properties will be investigated 

preparation nano hydroxy apatite (HA) powders through a simple industrial method 

based on heat treatment of fish scales as waste material. 
preparation a methodology for mass production of HA 

preparation Mg-HA metal matrix composite as biodegradable material 

Specific 

Aims: 

nano hydroxy apatite, fish scale, synthesis, biodegradiable :Keywords 
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 حساس شده با رنگ یدیخورش یهاجهت ساخت سلول ینلیاسپ یسنتز و کاربرد مواد معدن :عنوان

 این یعتیشر زهرا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 این یعتی+ زهرا شر :همکاران

 یمحمود کایمل +

 زادهیعل نیام +

 یرودگر آمل یمصطف +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
ساختارها به صورت  نیو اضافه نمودن هرکدام از ا ینلیاسپ یمعدن باتیترک یابیپژوهش، سنتز و مشخصه نیهدف از ا چکیده :

اوت( و متف بیبا درصد ترک یشفاف فتوآند )به عنوان مثال، بصورت ناخالص ایمتخلخل و/ یهاهیال یرو ایجداگانه به و/

 نی. در اباشدیحساس شده با رنگ م یدیآن ها به عنوان بستر انتقال بار در سلول خورش کیمطالعه خواص فتوولتائ

 آن توسط یرو ایشده  بیفتوآند ترک هیبا ال ژل و احتراق ژل سنتز شده و سپس-روش، ابتدا هر ساختار با روش سل

وآند، با متخلخل فت هیال یرو ایمتفاوت در و/ بیساختارها با درصد ترک نیشوند. اثرات ا یم ینشان هیال دیروش دکتر بل

 یهانور در سلول یپراکندگ شیافزا ایسرعت انتقال الکترون و/ شیافزا قیحفره از طر-الکترون بیهدف کاهش بازترک

ساخته شده  یدیخورش یهاسلول کیفتوولتائ یها یژگی. ورندیگیحساس شده با رنگ مورد مطالعه قرار م یدیخورش

 یمختلف یزهاینمونه ها، آنال یو نور یساختار یابیانجام مشخصه یشوند. برا یم یابیولتاژ ارز-انیجر یچگال زیتوسط آنال

(، PL) نسانسیفوتولوم یسنج فی(، طEIS) ییایمیامپدانس الکتروش یسنج فی(، طXRD) کسیمانند پراش پرتو ا

 یالکترون کروسکوپیم ری( و تصاوBETمساحت سطح و تخلخل ) یری(، اندازه گDRS) یبازتاب نفوذ یسنج فیط

 ( استفاده خواهند شدFESEM) دانینشر م یروبش

 هستند: ریطرح شامل موارد ز یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 حساس شده با رنگ یدیخورش یسلول هاساخت  -1

 ینلیاسپ یاصالح ساختار فوتوآند با استفاده از مواد معدن -2

 افزوده شده به فوتوآند ینلیاسپ یمعدن یساختارها نهیبه ریبه دست آوردن مقاد -3

 در فوتوآند ینلیاسپ یمواد معدن یها تیاستفاده از نانوکامپوز -4

 حساس شده با رنگ یدیخورش یبازده سلول ها شیافزا -5

 حساس شده با رنگ یدیخورش یو مقاومت به رطوبت و هوا در سلول ها یداریپا شیافزا -6

حفره، خواص -الکترون بیبازترک ،یابینانوذرات، مشخصه  ،ینلیاسپ یمعدن بیحساس به رنگ، ترک یدیخورش یسلول ها کلمات کلیدی:

 کیفتوولتائ

 

 

Synthesis and application of inorganic spinel materials for fabrication of dye 
sensitized solar cells 

Title: 

Zahra Shariatinia Applicant: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic) Applicant's 

Work: 

The aim of this research is synthesis and characterizations of inorganic spinel 

compounds and adding these structures separately into and/or onto the porous 

and/or transparent photoanode layers (for example, as the impurity in diverse 
percentages) and studying their photovoltaic properties as the charge transfer 

substrate in dye sensitized solar cells. In this process, firstly each structure is 
synthesized using the sol-gel and gel combustion method and then is mixed with the 

porous layer or is deposited onto this layer using the doctor blade method. The 

effects of these structures with diverse amounts in and/or over the porous 
photoanode layer will be investigated in order to decrease the electron-hole 

recombination through increasing the electron transport rate and enhancement of 
the light dispersion in the dye sensitized solar cells. The photovoltaic properties of 

the fabricated solar cells will be evaluated using the current density-voltage analysis. 
In order to perform the structural and spectral characterizations of samples, diverse 

analyses such as X-ray diffraction (XRD), electrochemical impedance spectroscopy 

(EIS), photoluminescence (PL) spectroscopy, diffuse reflectance spectroscopy (DRS) 
and field emission scanning electron microscopy images will be utilized. 

Abstract: 

Attempts to make a battery based on Zinc-Manganese dioxide with the ability to 

charge and dischargeThe main goals of this project include following items: 
1) Fabrication of dye sensitized solar cells 

2) Modification of photoanode structure using spinel structures 
3) Finding the optimum amount of spinel structures added to the photoanode 

4) Application of spinel nanocomposites in the photoanode 

5) Increasing efficiency of dye sensitized solar cells 
6) Increasing stability and resistance to moisture and air of dye sensitized solar cells 

Additional goals of this project include following items: 

Specific 

Aims: 

Dye sensitized solar cells, Inorganic spinel material, Nanoparticles, Characterization, 

Electron-hole recombination, Photovoltaic properties 

:Keywords 
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 کیپرتروفیبه منظور رفع اسکار ها کونیلیاز س افتهیبهبود ونیفرموالس کی هیته :عنوان

 یگودرز فرجام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک دانشکده :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ فرجام گودرز :همکاران

 سارا درخشان +

 یانیک ریام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

، و مولکولها رشد یفاکتورها ها،نیکموکا ها،نیتوکایسا ،یرسانامیپ یرهایاز مس یااسکار شامل شبکه لیزخم و تشک میترم چکیده :

ع و تجم بروبالستهایاز حد ف شیب تیخارج شود، منجر به فعال یعیآنها از حالت طب انیکه تعادل م ی. زمانباشدیم

 کونیلیاسکار، استفاده از س یبرا یموضع یاز درمانها یکی. شودیم جادیو ساختار اسکار ا شود،یم یسلولخارج کسیماتر

اندک آن با  ریمحصوالت باال بوده و مقاد نیا هیته نهیهز شود،یذکر م کونیلیس یکه برا ییتهایتمام مز رغمیاست. عل

محصول باال  یمصرف زانیم کون،یلیبودن دوره درمان با س ی. با توجه به طوالنرسدیبه فروش م ادینسبتا ز یهامتیق

یم یکنون یدرمان ی. از مشکالت روشهاشودیم یرتهاجمیدرمان موثر و غ نیتمام شدن ا متیقموجب گران نیبوده و ا

حال، با صرفه  نیدرع من،یو ا بیموثرتر و مهمتر از آن، کم آس یدرمان یهانهیبه گز ازینمود که ن یریگ جهینت توان

 الستیتران یاز دارو میقصد دار کون،یلیس یدادن اثربخش شیبه منظور افزا ق،یتحق نی. در ارسدیالزم به نظر م یاقتصاد

 یهایماریاز ب یعیوس فیدر درمان ط تواندیم الستیو مصرف تران زیکه تجو دهدیشده نشان مانجام قاتی. تحقمیریبهره بگ

 دهید یابالته یهایماریدر ب لستیکه از تران یموثر واقع شود. باتوجه به اثرات خوب کیپرتروفیاز جمله اسکار ها یالتهاب

کپسول و قرص( در ژاپن و  ،یضدالتهاب )قطره چشم ییبه عنوان دارو یدارو هم اکنون به طور گسترده ا نیشده است ا

رسد ساخت  ینشده؛ لذا بنظر م دیتول رانیاز آن در ا یگردد اما تاکنون محصول و فراورده ا یمصرف م یکره جنوب

ه نشد دهید یخاص یدارو تاکنون اثر جانب نیاز ا ،ییباشد. از سو یمنطق رانیدارو در ا نیاز ا ییبا فرم دارو یفراورده ا

مطمئن و قابل تحمل بوده است. ما در مطالعه  مارانیاکثر ب یها، براآن به مدت ماه یاست؛ و مصرف دوز نسبتا باال

 جیتا. نمینمود هیته ،یوانیدر مدل ح کیپرتروفیبه منظور رفع اسکار ها یموضع یاهفراورد الستیاز تران مان،نیشیپ

در کنترل و بهبود اسکار دارد. بنابر آنچه  یریچشمگ ریدارو تاث نیا یموضعنشان داد که استعمال  قیتحق نیحاصل از ا

و  یراحط الستیو تران کونیلیشونده از سخشک-ژل خود ونیفرموالس کیاست که  نیهدف ا قیتحق نیگفته شد، در ا

 جیه نتاب یابیاز دست . پسردیقرار گ یابیمورد ارز ک،یپرتروفیاسکار ها یوانیآن، ابتدا در مدل ح یشود و اثربخش هیته

 نیکه ا رودیقرار خواهد گرفت. انتظار م یمورد بررس مارانیمحصول بر ب یاثربخش ،یموردانتظار، در مرحله بعد

 باشد دییکلو زیبرطرف نمودن آثار اسکار و ن یبرا یمناسب یدرمان نهیبتواند گز ونیفرموالس

 یاثربخش یابیشونده و ارزبه شکل ژل خودخشک کون،یلیاز س افتهیبهبود ونیفرموالس کی هیته ق،یتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 .باشدیخرگوش م یوانیدر مدل ح کیپرتروفیها یدر بهبود اسکارها یفراورده موضع نیا

 الستیتران کون،یلیزخم، س میترم ک،یپرتروفیاسکار ها کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of an improved silicone formulation for hypertrophic scar Title: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Farjam Goudarzi Applicant: 

Kermanshah University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Wound healing and scar formation involve signaling pathways, cytokines, 

chemokines, growth factors, and other molecules. When the balance between these 
factors is loss, it leads to excessive activity of fibroblasts and accumulation of 

extracellular matrix, and scar is created. One of the topical treatments for 

hypertrophic scar is silicone products. Despite all the advantages considering to 
silicone, the cost of their production is high and are sold at relatively high prices. Due 

to the extended period of silicone treatment, the use of these products is long-term 
and this makes treatment expensive. From the difficulties of current treatment 

options, it can be concluded that the need for more effective and, more importantly, 
safe treatment options, at the same time, seems to be cost-effective for patients. In 

this study, in order to improve the effectiveness of silicone, we intend to use 

tranilast. Studies show that prescribing and consuming tranilast can be effective in a 
wide range of inflammatory diseases, including hypertrophic scars. Due to the 

satisfactory results of tranilast in inflammatory diseases, the drug is now widely used 
as an anti-inflammatory drug (eye drop, capsule and tablet) in Japan and South 

Korea; but so far any product from this drug in Iran is not produced; therefore, it 

seems reasonable to make a product of this drug in Iran. On the other hand, no side 
effects have been reported from this drug so far; and its relatively high dose for 

months has been safe and tolerable for most patients. In our previous study, we 
prepared a topical tranilast formulation for the treatment of hypertrophic scar in an 

animal model. The results of this study showed that tranilast topical application 

significantly improved hypertrophic scars. According to what has been mentioned, 
the aim of this study is to design and prepare a self-drying gel formulation of silicone 

and tranilast, and its effectiveness will be evaluated in the animal model of 
hypertrophic scar. After achieving the expected results, in the next step, the 

effectiveness of the product will be evaluated on patients. It is expected that this 
product can be a good therapeutic option to improve the hypertrophic scar. 

Abstract: 

The main purpose of this study was to prepare an improved self-drying gel 

formulation of silicone and evaluate the effectiveness of this topical product in 
improving hypertrophic scars in the animal model. 

Specific aims: 

Specific 

Aims: 

Hypertrophic scar, wound healing, silicone, tranilast :Keywords 
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 یشگاهیآزما جیبه نتا یابیاتانول: دست دیاساس مدل به منظور تولبر  Zymomonas mobilis زیآنال :عنوان

 در پاسخ به استرس کیمتابول یبه منظور مهندس دیجد

 ینور یهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینور ی+ هد :همکاران

 یمیمق دیحم +

 صراف زاده نیمحمد حس +

 یمرعش ریام دیس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

دارد  یمنحصر به فرد یهایژگیو یباکتر نی. اباشدیاتانول م کنندهدیو تول یاریاخت یهوازیب ،یگرم منف یباکتر کی چکیده :

 یورکم، بهره تودهستیز دی( با تولEDانتردودوروف ) ریاستفاده از مس توانیم انیم نیکه در صنعت مورد توجه است. در ا

ا چالش رو ب یطیمح یاتانول در مقابله با استرس ها یصنعت دیدر تول یباکتر نیاتانول را نام برد. ا دیو بازده باال در تول

 ،یکروبیم یها هیعملکرد سو ی( جهت بهبود منطقGEM) اسیژنوم مق کیمتابول یبه رو است. با توجه به کاربرد مدل ها

 2020و همکاران در سال  یکه توسط نور تیمتابول 894واکنش و  859ژن،  446شامل  iHN446 کیمدل شبکه متابول

 ،کیژنت یجهت انجام مهندس یکاربرد یها تمیشده بود، مورد استفاده قرار خواهدگرفت. با استفاده از الگور یبازساز

کشت عملکرد  طیو مح یطیمح یکه استرس ها ییبدست خواهد آمد. از آنجا انیکاهش ب ای شیافزا یبرا ییدهایکاند

 کیمتابول یپژوهش، مهندس نیدهد، هدف از انجام ا یقرار م ریبازده آن تحت تاث زانیاتانول و م دیرا در تول هیسو نیا

Z. mobilis طیحت شرات ولواتانیب دیتول شیبه منظور افزا یکیشبکه متابول کیستمیس یها ینیب شیبر اساس پ 

 باشد یاسترس م

 طیتحت شرا یرشد باکتر طیشرا یساز نهیبه قیموثر اتانول از طر دیبه منظور تول Z. mobilis کیمتابول یمهندس :اهداف اختصاصی

 استرس

 .Zشده یبازساز یکیشبکه متابول ینیب شیبر اساس پ Z. mobilis ZM4 هیدر سو یمنطق یکیژنت یدستورز •

mobilis 
 تمیتوسط الگور کیستمیس یزهایحاصل از آنال جینتا یدر حضور استرس بر مبنا Z. mobilis اتانول در دیتول شیافزا •

 یکیمختلف شبکه متابول یها

 ژناردرویاتانول شامل )الکل ده دیموثر در تول یاصل یموثر در استرس به همراه ژن ها یژن ها یانیب لیپروفا یبررس •

 (الزیدکربوکس رواتیو پ

همچون دما و حضور مهار  گرید یاسترس طیتحت شرا یشده و وحش یمهندس یهاهیمقاومت و رشد سو سهیمقا •

 کیاست دیهمچون فورفورال و اس یگنوسلولزیل یهاکننده

 Zymomonas mobilis ک،یمتابول یمهندس اس،یژنوم مق کیاسترس ، شبکه متابول واتانول،یب کلمات کلیدی:
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Model-based analysis of Zymomonas mobilis for bioethanol production: new 

experimental achievements for metabolic engineering in stress response 

Title: 

Hoda Nouri Applicant: 

university of Tehran Applicant's 
Work: 

Zymomonas mobilis ZM4 is a gram negative, facultative anaerobic and ethanologenic 
bacterium. This organism has unique features which is desirable in industry. Using of 

ED (Entner–Doudoroff) pathway with low biomass production and high ethanol 

productivity and yield were reported. This strain faces crucial obstacles in ethanol 
production process in stressful environment. As genome-scale metabolic network 

model (GEM) are applied to rationally enhance metabolic performance of microbial 
strains, iHN446 metabolic network model that is reconstructed by Nouri et al. in 2020 

and involves 446 genes, 859 reactions, and 894 metabolites would be used. By using 

genetic engineering algorithms, candidate genes for knock-out or overproduction 
processes will gain. As environment and culture medium stresses affect the ethanol 

production and yield, the aim of this research is metabolic engineering of Z. mobilis 
based on systematic predictions of metabolic network for improved ethanol 

production under stress condition. 

Abstract: 

Metabolic engineering of Z. mobilis for efficient ethanol production based on 
optimization of cultivation condition in stress. 

• Rational engineering of Z. mobilis based on predictions of metabolic network of Z. 
mobilis 

• Enhanced ethanol production of Z. mobilis under stress condition, based on 

systematic analysis of metabolic network by using different algorithms. 
• Evaluation of expression profile of effective genes in stress condition and ethanol 

production (alcohol dehydrogenase and pyruvate decarboxylase) 
• comparison of resistance and growth of engineered and native Z. mobilis under 

some stress conditions like, high temperature and lignocellulosic inhibitors such as 

furfural and acetic acid 

Specific 
Aims: 

Bioethanol, stress, genome-scale metabolic network, metabolic engineering, 

Zymomonas mobilis 

:Keywords 
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 PCN-600(Ni)/ZIF-67 (Co, Cu) یآل-فلز یمتخلخل از چارچوب ها یکربن ینانوساختارها دیتول :عنوان

 یستیبهبود خواص )الکترو(کاتال یبرا

 خواجه یمصطف :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/زابل دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیو نو + افزا ریدپذیتجد یها ی+ انرژ ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 خواجه ی+ مصطف :همکاران

 صفا دیسع +

 یسیاوو رضایعل +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

باالتر از حد مجاز سبب عالقه دانشمندان به  یاگلخانه یگازها دیتول نیشدن جهان و همچن یرو به رشد صنعت روند چکیده :

ز مختلف ا یهاباد آغاز و بعد از آن، مدل یبا استفاده از انرژ ریمس نیشده است. ا یانرژ نیتام یبرا نیگزیجا یرهایمس

 نیبرابر متان( و همچن 4باال ) یانرژ تهیدانس لیبدل دروژنیهمواره ه نینو یهایفناور نیاست. در ب افتهیتوسعه  روگاهین

از  یکی رایقرار گرفته است. اخ یبخار آب( همواره مطرح و مورد استفاده به صورت جزئ دیکامال سبز )تول یانرژ کلیس

منبع  گر،یمطرح گشته است. از طرف د زین PEM یسوخت لیدر پ دروژنیاز ه یاستفاده کاربرد یهاصورت نیمهمتر

 دارد. یادیز یدگیآال نیو همچن ادیز یبه انرژ ازیخود ن یدروکربنیه هیواکنش تجز قیاز طر دروژنیه دیتول

 یمبتن دنیفرآ نیمورد توجه قرار گرفته است. ا اریمولکول آب بس یستیالکتروکاتال یبر جداساز یمبتن یهاروش رایاخ

شود تا  یط دیالکترود با یسطح یواکنش ها سد انرژ نی. در اباشدیم زیالکترول قیاز طر ژنیو اکس دروژنیه دیبر تول

 بوده و نیمربوط به پالت لیسد پتانس نیانجام گردد. از آنجا که کمتر (HER) یگاز دروژنیه دیو تول ل،یواکنش تکم

 دهینرس یبه مرحله صنعت یستیبر خواص الکتروکاتال یمبتن یاست، واکنش ها نیزم یعناصر رو نیفلز جزء گرانتر نیا

 .اند

و بشدت متخلخل، بحث فوق  یساختار چند اتم لیبدل (MOF) یآل-چارچوب فلز یساختارها یبعد از معرف را،یاخ

 یبودن تمام اریسبب در اخت MOF شده کیدر حال انجام است. در واقع ساختار تفک یادیز یهادوباره مطرح و پژوهش

ه ب یانیکمک شا یچند اتم یساختارها گری. از طرف ددهدیشده به صورت تک اتم( را به ما م دهی)چ ستیسطح کاتال

با هدف فوق الذکر مورد  MOF یطرح ساختارها نیدر ا نیخود خواهند نمود. بنابرا ییایمیدر واکنش ش یالکترود فلز

پروتون داخل الکترود، از ساختار کربن  تیدر هدا یکیلکتررسانش ا تیاهم لیبدل نیاستفاده قرار خواهند گرفت. همچن

 سطح استفاده خواهد شد یرشد داده شده بر رو وبینانوت

 ZIF-67 (Co, Cu)و  PCN-600(Ni,Fe) یآل-فلز یچارچوب ها هیته :اهداف اختصاصی

 ییایمیبا روش ش PCN-600(Ni,Fe)/ZIF-67 (Co, Cu) از یبیمتخلخل و ترک یساختار کربن دیتول -2

 یبیساختار ترک یبر رو یکربن یو رشد نانولوله ها ی( سطحونیزاسی)کربن نگیزیکربرا -3

 یستیخواص )الکترو(کاتال یبررس -4

 یستی. خواص الکتروکاتالیتیمختلط. ساختار کامپوز یفلز یآل چارچوب کلمات کلیدی:
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PCN-600(Ni)/ZIF- 67 (Co, Cu) MOFs-derived porous carbon for improving their 

(electro)catalytic performance 

Title: 

Mostafa Khajeh Applicant: 

Zabol University Applicant's 
Work: 

 
Concerning the importance of electrical conductivity and porosity of electrocatalysts, 

herein we want to combine the intrinsic electrocatalytic properties of PCN-600(Ni, 

Fe) ZIF-67 (Co, Cu), and Carbon nanostructures for better performance 

Abstract: 

1- Synthesis of PCN-600(Ni, Fe) ZIF-67 (Co, Cu) 

2- Carborizing and in situ growth of carbon nanostructures on the MOF 

3- Evaluation of electrocatalytic performance and other typical physical 
characterizations 

Specific 

Aims: 

Carbon nanostructures, MOF PCN-600, Electrocatalyst, Composite :Keywords 
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 ی ندهیآال شیپا یبرا دیسولف یتنگستن د یبر نقاط کوانتوم یمبتن نسانسیلوم یکم یسنسورها یطراح :عنوان

 A فنول سیب یطیمح ستیز

 حالج یطوب :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم یدانشگاه علوم پزشک - یو مولکول یسلول قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 حالج ی+ طوب :همکاران

 یمحمد امجد +

 یرضوان نجف +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ها آزاد شده از آن ییایمیو مواد ش یکیپالست یجهان پخش زباله ها یطیمح ستیمعضالت ز نیتر یاز اصل یکیامروزه  چکیده :

 ییایمیرشیاز آنها به صورت غ یاریشوند که بس یبه کار برده م کهایدر پالست یمختلف یدر سراسر جهان است. مواد افزودن

 نیا نیاز متداول تر یکیکنند.  یم دایراه پ ستیز طیبه مح یبه راحت لیدل نیشوند. به هم یبه ساختار آنها اضافه م

به  یاپوکس یها نیکربنات و رز یپل دیدر تول یکیباشد که به عنوان مونومر پالست یم A (BPA) فنول سیب هایافزودن

 یعیبه طور وس رهیو غ ییها و مواد غذا یدنینوش یاستفاده فراوان در بسته بند لیرود و به دل یبکار م یطور گسترده ا

شناخته  یسم ندهیبه عنوان آال کایآمر ستیز طیتوسط سازمان حفاظت مح BPA .پخش شده است ستیز طیدر مح

 نیباشد. بنابرا یآن مضر و خطرناک م یها سمیارگان هیو کل ستیز طیمح یآن برا ییجز ریمقاد یشده است که حت

برخوردار است. طرح  یخاص تیاز اهم یطیمح ستیز یزهایدر آنال ییها ندهیآال نیو کنترل مقدار چن یریگاندازه

بر  یمبتن نسانسیلومیکم یهاستمیو ارزان با استفاده از س عیساده، سر یروشها یطراح یحاضر در راستا یپژوهش

و  یریگاندازه یکه برا باشد،یم (WS2) دیسولف یتنگستن د یمانند نقاط کوانتوم ستیز طینانومواد سازگار با مح

منظور ابتدا نقاط  نی. به همشودیارائه م BPA از جمله یو خطرناک یسم یطیمح ستیز یهاندهیکنترل مقدار آال

 کوپکروسیمتداول مانند م یصحت سنتز با روش ها دییشوند و پس از تا یسنتز م دروترمالیبه روش ه WS2 یکوانتوم

. در ادامه ردیگ یو مطالعه قرار م یمورد بررس فیضع نسانسیلوم یکم یها ستمیس گنالیآنها بر س یتیاثر تقو ،یالکترون

 ندهیآال یریو اندازه گ صیتشخ یبرا یدر توسعه سنسور WS2 یشده با نقاط کوانتوم تیتقو نسانسیلوم یکم ستمیس

سنتز شده  WS2 یکه کاربرد نقاط کوانتوم نیعالوه بر ا بیترت نیشود. به ا یبه کار برده م BPA مانند یکیپالست یها

 یریگاندازه یشده برا یمعرفCL و حساس دیجد یهاستمیس شود،یتوسعه داده م نسانسیلومیکم یدر واکنشها

 شوندیبه کار برده م یطیمح ستیز یهاندهیآال

بر  یمبتن نسانسیلومیکم یهاستمیو ارزان با استفاده از س عیساده، سر ییهاروش یحاضر ارائه یاز طرح پژوهش هدف :اهداف اختصاصی

 است. یطیمح ستیز یهاندهیآال شیو پا یریگاندازه یبرا WS2 ینقاط کوانتوم

سنتز شوند و اثر  ستیز طیسازگار با مح هیاز مواد اول WS2 یاست که نقاط کوانتوم نیبر ا یسع یطرح پزوهش نیدر ا

یم یمعرف یدیجد CL یهاستمیس بیترت نی. به اردیقرار گ یمختلف مورد بررس نسانسیلومیکم یهاآنها بر واکنش

 یهاستمی. در ادامه سگرددیم ستیز طیدوستدار مح یکنندهنسانسیکاربرد نانومواد لوم شیامر منجر به افزا نی. اگردند

CL شوندیبه کار برده م یطیمح ستیز یهاندهیآال یریگاندازه یشده برا یمعرف. 

 فنول سیب -یطیمح ستیز یها ندهیآال -تنگستن دیسولف ید ینقاط کوانتوم -نسانسیلوم یکم کلمات کلیدی:
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Designing of chemiluminescence sensors based on WS 2 quantum dots for monitoring 

bisphenol A as an environmental pollutant 

Title: 

Tooba Hallaj Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

Today, one of the crucial worldwide environmental problems is the plastic remains 

and additives scattered around the world. Various chemical compounds applied as 
plastic additives can leach out to the environment because of their physically 

binding. Bisphenol A (BPA), used as a monomer in the synthesis of polycarbonate 
and epoxy resins, has been known as one of the most common plastic additives 

found in the environment. It is classified as “toxic” by the United States 

Environmental Protection Agency and is hazardous for all organisms in the 
environment even in low concentrations. So, the determination and monitoring of 

BPA as a hazardous and toxic pollutant is of importance in environmental analysis. In 
the present project, we will introduce the simple and sensitive methods based on 

chemiluminescence of ecofriendly nanomaterials such as tungsten disulfide quantum 
dots (WS2 QDs) for the detection of hazardous environmental pollutants including 

BPA. For this purpose, WS2 QDs will be synthesized by a simple hydrothermal 

method and characterized by TEM imaging. Then, the enhancing effect of prepared 
WS2 QDs will be studied on the week chemiluminescence (CL) systems. The WS2 

QDs enhanced CL systems will be applied to design a simple and sensitive sensor for 
monitoring plastic pollutants such as BPA in the environmental samples. 

Abstract: 

Establishment of sensitive CL sensors based on WS2 QDs for the determination of 

environmental pollutants 
2-Development of the analytical application of WS2 QDs 

Specific 

Aims: 

Chemiluminescence; WS2 QDs; Plastic pollutants; Bisphenol A :Keywords 
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ه مقاوم ب سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما یها هیالقا شده توسط سو DNAونیالسیمت لیپروفا راتییتغ یبررس :عنوان

 کیدندرت یدارو در سلول ها

 ادتیداور س دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست - یولوژیکروبیم قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ادتیداور س دی+ س :همکاران

 یبوذر دیسع +

 پور یمیکر یمرتض +

 یریارفع مش +

 ینیمسک میمر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 باشد( 3 یمقاله باال مپکتیعدد )ا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 نیاز بزرگتر یکیبشر شناخته شده است و به عنوان  خیدر طول تار یعفون یهایماریب نیاز مخربتر یکیبه عنوان  سل چکیده :

باشد و ظهور  یم رانیدر حال توسعه مثل ا یاز کشورها بخصوص کشورها یاریبهداشت و درمان بس ستمیمشکالت س

 تیوضع رییرا در تغ یمشکل را دو چندان نموده است. مطالعات گذشته نقش عوامل عفون ییبا مقاومت دارو یهاهیسو

 یکیژنتیاپ یهاسمیمکان نیتراز مهم یکیDNA ونیالسیاند. متدر طول عفونت نشان داده زبانیم یهاسلول کیژنت یاپ

ها باالدست ژن یمیتنظ یکه معموال در پروموتر و نواح CpG یدهاینوکلئوت یاز د یغن یکه غالبا در نواح باشدیم

با  هاسمیاز ارگان یاری. بسشوندیژن م یباعث خاموش یبردارنسخه یو با کاهش اتصال فاکتورها دهدیهستند، رخ م

باعث القا  الیکوباکتریما یلودالتونیک 19 نیپوپروتئیو ل دیساکار یپوپلیل کان،یدوگلیمثل پپت ییایمحصوالت باکتر دیتول

 یول گردندیها معفونت هیآپوپتوز و حفاظت عل ،یمنیمسئول ا یهاهمچون ژن ییهانا به جا در ژن DNAونیالسیمت

شده است. مطالعات  یکمتر بررس یومیکوباکتریما یها-در عفونت DNA ونیالسیبخصوص القا مت یکیژنتیاپ راتییتغ

 یهادر سراسر ژنوم، بخصوص ژن DNA ونیالسیمت تیوضع رییباعث تغ سیتوبرکلوز ومیکوباکترینشان داده اند که ما

س کمپلک یهامثل ژن یمنیا یهادر پاسخ ریدرگ یهاو ژن یچرخه سلول میتنظ سم،یمتابول نگ،یگنالیدر س لیدخ

HLAدر  تواندیها مو عفونت هایماریدر انواع ب یکیژنت یاپ راتییتغ ی. بررسباشدیکمپلمان م ستمیو س هانیتوکای، س

 یهاسلول DNA ونیالسیمت لیپروفا نییباشد. پس تع دیزود هنگام مف صیتشخ یکارآمد برا ییومارکرهایجهت توسعه ب

تر سل  قیمقابله و کنترل دق یبرا ییهایاستراتژ نییجهت تب سیتوبرکلوز ومیکوباکتریقبل و بعد از عفونت ما زبانیم

کننده  نییتع یهاسمیها و مکاناز ژن یاریمحدود بوده و بس اریبس نهیزم نیدر ا شرفتیحال، پ نیاست. با ا تیحائز اهم

مانده است. اکثر مطالعات  یهمچنان نامشخص باق یکیژنتیاپ راتییبخصوص در رابطه با تغ یویبه سل ر تیحساس

هم به اندازه  کیدندرت یهاسلول نکهیاند. با اکرده یبررس یماکروفاژ یرا در رده سلول DNA ونیالسیمت تیوضع

رود با  یشده است. انتظار م یآنها کمتر بررس DNA ونیالسیمت یدارند، اما الگو تیماکروفاژها در عفونت سل اهم

 یویسل ر هیعل یمنیا تیدر جهت تقو ییبتوان راه کارها یمنیا ستمیس ریمس یهاژن DNA ونیالسیمت لیپروفا یبررس

با  سیوزتوبرکل ومیکوباکتریما ییبا مقاومت دارو یهاهیارتباط سو نییمطالعه تع نیمنظور، هدف از ا نیا یارائه نمود. برا

 خواهد بود کیدندرت یهادر سلول DNA ونیالسیالگو مت
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م.  RifRو MDR-TBمرجع، حساس،  هیالقا شده توسط سو کیدندرت یسلول ها DNAونیالسیمت لیپروفا یبررس :اهداف اختصاصی

 سیتوبرکلوز

 سیمرجع م. توبرکلوز هیشدن با سو یقبل و بعد از عفون کیدندرت یسلول ها DNA ونیالسیمت تیوضع نییتع •

 RifR وMDR-TBحساس،  یها هیتوسط سو کیدندرت یالقا شده در سلول ها DNA ونیالسیمت تیوضع نییتع •

 سیم. توبرکلوز

 یانتخاب نیتوکایس یژن ها ونیالسیمت تیوضع نییتع •

 یبررس یبرا ییتوان راهکارها یم سیم. توبرکلوز یها هیالقا شده توسط سوDNA ونیالسیمت راتییتغ نییبا تع •

 ینمود. تا بتوان به طور انتخاب یمعرف دیجد یاهداف درمان نییزود هنگام و تع صیکارآمد جهت تشخ ییومارکرهایب

 .نمود جادیا یومیکوباکتریما یعفونت ها هیعل یپاسخ موثر تیرا القا نموده و در نها یکیژنت یاپ راتییتغ

 سل کیدندرت ،ییمقاومت دارو ،یوی، سل ر DNAونیالسیمت کلمات کلیدی:
 

 

The Investigation of DNA Methylation Profile Alterations Induced by Resistant 
Strains of Mycobacterium tuberculosis in Dendritic Cells 

Title: 

Seyed Davar Siadat Applicant: 

Pasteur Institue of Iran Applicant's 

Work: 

Tuberculosis is known as one of the most destructive infectious diseases in human 

history and is one of the biggest problems in the health care system of many 

countries, especially developing countries such as Iran. Past studies have shown that 
the role of infectious agents in changing the epigenetic status of host cells during 

infection has doubled. DNA methylation is one of the most important epigenetic 
mechanisms that often occur in the CpG dinucleotides-rich region, usually in the 

promoter and upstream regions of genes, and turn off the gene by reducing the 

binding of transcription factors. Many organisms, by producing bacterial products 
such as peptidoglycans, lipopolysaccharides, and 19-kDa mycobacterial lipoprotein, 

induce abnormal methylation in genes such as genes responsible for immunity, 
apoptosis, and protection against infections. Genetics, in particular the induction of 

DNA methylation in mycobacterial infections, has been less studied. Studies have 

shown that Mycobacterium tuberculosis alters methylation status throughout the 
genome, especially in non-CpG regions, where most methylations are in genes 

involved in signaling, metabolism, cell cycle regulation, and genes involved in the 
response. Immune systems such as HLA complex genes, cytokines, and complement 

systems. The study of epigenetic changes in a variety of diseases and infections can 
be useful in developing effective biomarkers for early detection. Determination of 

methylation profile of host cells before and after infection. Tuberculosis is important 

for explaining strategies for more accurate TB control and control. However, 
progress in this area has been very limited, and many of the genes and mechanisms 

that determine susceptibility to pulmonary tuberculosis, especially in relation to 
epigenetic changes, remain unclear. Most studies have examined the state of DNA 

methylation in the macrophage cell line. Although dendritic cells are as important as 

macrophages in TB infection, their methylation pattern has been less studied. It is 
expected that by studying the DNA methylation profile of genes in the inflammatory 

pathway, strategies can be proposed to enhance immunity against pulmonary 
tuberculosis. For this purpose, the aim of this study was to determine the correlation 

between Mycobacterium tuberculosis drug resistance strains and DNA methylation 
pattern in dendritic cells 

Abstract: 

 Specific 

Aims: 

 :Keywords 
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 شیو متعاقبا کنترل رها کیدیکروفلوئیم کیتوسط تکن زولونیپردن لیمت یدارو یحاو کروحاملیم دیتول :عنوان

 گوش یها یماریآن جهت درمان ب

 یخان محمد یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیا یدانشگاه علوم پزشک -قاعده جمجمه  قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یخان محمد ی+ مهد :همکاران

 یجالس میمر +

 یمحمد فرهاد +

 یالهام بدل +

 سجاد حسن زاده +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 21 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

در  یازبازس یدر پزشک یو کاربرد ییدر علوم دارو ازیپر بحث و مورد ن یاز چالش ها یکیدارو به عنوان  ونیالسیانکپس چکیده :

 سازمان غذا و دارو مطرح دییسازگار و مورد تا ستیز یمریپل باتیاز ترک کرواسفرهای. مباشدیمورد بحث م ریاخ یدهه ها

 یمنظور تا کنون روش و مواد ب نیرا به همراه دارند و بد یو ساختار ، عملکرد درمان یکه براساس نوع طراح باشندیم

 نیترمهم از یکی نیب نیروش را ارائه شده است. در ا نیچند قیاستفاده قابل قبول در انتقال دارو را از طر یرا برا یشمار

پسوله کردن ، انک تیاست که قابل نیا کیدیکروفلوئیم کیبا استفاده از تکن یهابه شکل حامل کرو کروژلیم یکاربردها

( کرونیم 100حدود  -کوچک  اریبس زیسا لی)به دل یحالت تهاجم زانیم نیبا کمتر قیقابل تزر یداروها در ساختارها

 بافت یبرا قیهر تزر یرا به ازا یکسانی یدوز دارو زانیم تواندیحاملها م کسانیاندازه ذرات  عیتوز لیرا دارد و به دل

که بخشند، بل ینه تنها را ارتقا م رایهستند ز یجذاب یها نهیگز کرونیبا ابعاد م یها دروژلیفراهم آورد و . ه دهید بیاس

به بافت بدن از لحاظ نسبت  کینزد طی. و شراندینما میرا تنظ دروژلیه ییایمیو ش یکیزیقادرند خواص ف نیهمچن

 نینسبت به نانوذرات ا یکرونیم یحامل ها تیو داربست را فراهم آورد. مز گریکدیداربست و سلول و ارتباط سلولها با 

کنند و  یمنتقل و عبور نم یلنفاو ستمیس قیاز طر توانندینانومتر نم 100است که آنها به علت داشتن ابعاد بزرگتر 

در  کیدیکروفلوئیبا استقاده از ابزار م الیکروسیقطرات م دیعمل کاربرد دارند. تول یانتقال به صورت محلدر  نیبنابرا

شکل  یاز جمله قطرات کرو یندیفرا ماتیاست. از نظر ساختار ابزار بسته به تنظ ریانجام پذ یمتفاوت یشکل و عملکردها

 دی. تولشوندیساخته م انیبا تمرکز جر یهندس انیهم جهت و جر انیشکل ، جر Tانها به صورت اتصال  کپارچهی ای

ه به رقابت ، بست رفعالیقابل اجرا است. در روش غ رفعالیغ ایفعال  یبا استفاده از روشها یدیکروفلوئیبر م یقطرات مبتن

قطره  جت ، ،ی، قطرا یفشار یتواند قطرات در حالت ها یم ،یو کشش سطح ینگیی، مو الیس تهیسکوزیو یروهاین نیب

 یاز کنترل ها یخارج یروهایقطرات با استفاده از ن دیدر کنترل فعال ، تول تیشوند. همچن دیتول انیدر نوک جر

و خواص مواد از جمله  الیسرعت س میتنظ قیاز طر یذات یروهایاصالح ن ایاز مرکز و  زیو گر یسی، مغناط یکیالکتر

 یه اغالبا ابزار دو روزن ستمیس نیشود. در ا یم تیریشدن کانال ، کنترل و مد سی، خ یسطح نی، تنش ب تهیسکوزیو

 کیبا استفاده از  ونیزاسیمری. پلشودیم سپرسیمونود کروحاملیم دیمنجر به تول ونیامولس یهم مرکز بهمراه روشها
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 کی قیذرات از طر لیها عموما تشک ستمیس نیافتد. در ا یسنتز شده اتفاق م مریپل تیبر اساس ماه ییایمیواکنش ش

 یحامل انجام م عیدر روغن به عنوان ما W / O / W ستمیس کیو  یکینامیدرودیتمرکز ه انیابزار با ساختار جر

د التهاب ض ی( به عنوان دارو دیاستروئ کوی)کورت زولونیپردن لیمت یدارو یحاو ریکروسفیم دیمطالعه تول نی. در اردیپذ

 ستمیس یاحبا طر ریکروسفیم یشنهادیو توسعه داده خواهد شد. نوع روش پ یطراح کیدیکروفلوئیم ستمیبا استفاده از س

 نی. در اباشدیم یدروژلیه کلیپارت جادیا ستمیو س ییایمیهمراه با واکنش ش یابا استفاده از نازل هم جهت دو روزنه

شده  یرضع نکیکراسل ییایمیسازگار توسط واکنش کنترل شده ش ستیز مریفنول متصل به پل یعامل یروش گروه ها

 کرویم نیو ا شودیساختار محبوس م نیدر ا زولونیپردن لیمت یو دارو دیآیشکل به دست م یکرو دروژلیکروهیو م

 و جهت درمان عفونت گوش به کار گرفته خواهد شد یابیذره ارز

کننده  نیکمپرسور تام ،یدو و سه روزنه ا یدیکروفلوئیابزار م ،یسرنگ یشامل پمپ ها کیدیکروفلوئیم ستمیس یاه اندار :اهداف اختصاصی

 فشار هوا

 با استفاده از نرم افزار اتو کد یدیکروفلوئیم یوساخت ابزار ها یطراح -

ر ابزار د یو کانال خارج یکانال داخل یها الیس انیشدت جر رینظ یاتیعمل یپارامترها یساز نهیو به کروذرهیم دیتول -

 مریها و پل نکریغلظت کراسل ،یدیکروفلوئیم

 زیسا کنواختی عیو توز کرونیم زیدارو در سا یذره حاو کرویم دیتول

 گوش میآن در ترم ریتاث زانیو م زولونیپردن لیمت شیرها تیقابل یابیارز

 زولونیپردن لیگوش، مت یماریب کروحامل،یم ،ییایمیواکنش ش ،یابزار دو روزنه ا ستم،یس کیدیکروفلوئیم کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication of methylprednisolone loaded hydrogel microparticle via microfluidic 

technique for treatment of inner ear diseases 

Title: 

Mehdi Khanmohammadi Applicant: 

Iran University of Medical Sciences-Skull base research center Applicant's 
Work: 

Despite the high incidence of inner ear diseases, there are currently no dedicated 

medicines available on the market. Indeed, the inner ear is one of the 5 most 
challenging target organs for drug delivery. Inner ear diseases are not adequately 

treated by systemic drug administration mainly owing to the blood-perilymph barrier 
that reduces exchanges between plasma and inner ear fluids. Local drug delivery 

methods containing intratympanic and intracochlear administrations are currently 

developed to remedy inner ear disorders more efficiently. Previous system includes 
the MicroWick, Microcatheter and polymer devise have several limitations for 

example persistent tympanic perforation, infection of the middle ear and need 
surgery and invasive. A satisfactory drug delivery system for intratympanic and 

intracochlear administration should be minimally invasive and easily injectable in 

control manner. It should achieve a prolonged residence time in the middle ear, a 
therapeutic concentration in the inner ear and a sustained release of the drug in 

order to reduce the number of injections. Besides, It should be biodegradable and 
biocompatible without any negative effects on hearing or balance function. 

Abstract: 

The proposed research will be pursued at the Skull base reseach center & ENT and 

Head & Neck research center at Hazrat Rasoul Hospital, Iran University of Medical 
sciences under a collaborative supervision of Drs. Farhadi, Hasanzadeh, Jalesi, and 

Khanmohammadi. Dr. Farhadi and Jalesi are Professors in the department of ENT and 
also the leader of the Tissue Engineering and Skalled based Core Research Groups 

respectively. They have experienced in the development and application of stents 

and drugs in cochlear implants. Our research group is required to develop applicable 
smart drug content constructs to utilize for their patients. Dr. Khanmohammadi, are 

graduated in tissue engineering and highly experienced in the synthesis and 
fabrication of modular cell/drug-loaded constructs through microfluidic technique 

and nanotechnology. Besides, He is as a new member of the research team of ENT 

department and expert in microfluidic system. We have successfully collaborated on 
studies on nano-materials/hydrogels and microfluidic techniques. Our expertise, in 

Specific 

Aims: 
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biomedical engineering are distinctive complementary, and essential for the 

applicant to successfully carry out the proposed research. The synthesis of cross-
linkable biomaterials, design and microfabrication technique and evaluation of these 

hybrid devices including quantification of the effective parameters on the release 
pattern are central focused here. 

Microfluidic system, Two-orifice instrument, Cross-linking reaction, Microcarrier, Ear 

disease, Ciprofloxacin 

:Keywords 
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آن بر عملکرد خواندن، حافظه  یاثربخش یابیو ارز ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یافزار شناختنرم یطراح :عنوان

 آموزان با اختالل خواندندر دانش یو توجه انتخاب یکار

 زهرا نقش :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یشناخت یروان شناس /عصبی/موضوعات شناختیروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + زهرا نقش :همکاران

 خو کیفاطمه ن +

 یقم ینیطاهره حس +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 به آموزش و پرورش( یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

آن بر عملکرد خواندن،  یاثربخش یابیو ارز ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یافزار شناختنرم یهدف پژوهش حاضر طراح چکیده :

 خواندن خواهد بود. یریادگیاختالل  یدر کودکان دارا یو توجه انتخاب یحافظه کار

 ییفراهم آورد. در واقع به الگو یریادگیکودکان با اختالل  یارتقا و توانمندساز یرا برا نهیزم تواندیپژوهش م نیا جینتا

 .منجر خواهد شد یریادگیدر کودکان با اختالل  یشناخت هایارتقا توانمند یبرا یبوم

ترل آزمون با گروه کنو پس آزمونشیبا طرح پ یشیآزما مهیروش ن نیاست. ا یشیآزما مهیاز نوع ن یفیپژوهش حاضرتوص

 :دیکنیطرح را مشاهده م نیا اگرامید ریاجرا خواهد شد. در ز

 شی. سپس گروه آزماشودیو کنترل اجرا م شیگروه آزما یاعضا یبر رو آزمونشیصورت است که ابتدا پ نیطرح به ا نیا

و  شی)تنها تفاوت گروه آزما ردیگیقرار نم ریمتغ نی. اما گروه کنترل در مقابل اردیگیمستقل قرار م ریدر مقابل متغ

 شیگروه آزما یطرح اعضا نی. در اشودیهر دو گروه اجرا م یپس آزمون بر رو انیاست( . در پا نیهم گریکدیکنترل با 

 .رندیگیها قرار مگروه نیطور هدفمند و در دسترس، در او کنترل، به

وجه و ت یآن بر عملکرد خواندن، حافظه کار یاثربخش نییو تع ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یافزار شناختنرم یطراح :اهداف اختصاصی

 آموزان با اختالل خواندندر دانش یانتخاب

 :یاهداف فرع

و بهبود مهارت  یافتیو در یانیزبان ب یهادر جهت رشد مهارت ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یافزار شناختنرم یطراح

 یریادگیخواندن در کودکان با اختالل 

 یریادگیآموزان با اختالل آن در دانش یهامهارت خواندن و مولفه تیتقو

 یریادگیآموزان با اختالل در دانش یواج شناخت یآگاه تیتقو

 یریادگیتالل آموزان با اخدر دانش یفرازبان یآگاه تیتقو

 یریادگیآموزان با اختالل در دانش یحافظه کار تیتقو

 یریادگیآموزان با اختالل و کنترل هدفمند آن در دانش یتوجه انتخاب تیتقو

 ا اختالل خواندن ،یتوجه انتخاب ،یعملکرد خواندن، حافظه کار ،ییاجرا یکارکردها کلمات کلیدی:
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Designing cognitive software based executive Function and evaluating its 

effectiveness on reading performance, working memory and selective attention in 
students with reading disorder 

Title: 

Zahra Naghsh Applicant: 

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran Applicant's 

Work: 

The aim of this study is to design cognitive software based on executive functions 

and evaluate its effectiveness on reading performance, working memory and 

selective attention in children with reading learning disabilities. 
The results of this study can provide the basis for the promotion and empowerment 

of children with learning disabilities. In fact, it will lead to an indigenous model for 
improving cognitive abilities in children with learning disabilities. 

The present study is a descriptive quasi-experimental study. This quasi-experimental 

method will be performed with pre-test and post-test design with control group. You 
can see the diagram of this design below: 

The plan is that the pre-test is first performed on the members of the experimental 
and control group. The experimental group is then confronted with an independent 

variable. But the control group is not opposed to this variable (this is the only 
difference between the experimental and control groups). At the end, the post-test is 

performed on both groups. In this plan, the members of the experimental and control 

groups are purposefully and accessibly placed in these groups. 
This research is an applied form. The present study population includes all students 

who have received the final diagnosis of learning disability from specialists based on 
DSM_5 and are studying in elementary schools in normal schools in Tehran and also 

receive services from learning disability centers in Tehran. 30 students with learning 

disabilities will be selected as a sample and will receive a cognitive program based 
on executive functions. It is worth noting that since students do not have 

homogeneous group learning disabilities and have different strengths and 
weaknesses, we will try to design the content and exercises included in the 

comprehensive cognitive program in accordance with the characteristics of the 

sample group with different levels of difficulty. The implementation steps are as 
follows: 

Abstract: 

Translation types 
Text translation 

Source text 

605 / 5000 
Translation results 

The main objective: 
Designing cognitive software based on executive functions and determining its 

effectiveness on reading performance, working memory and selective attention in 

students with reading disorders 
Sub-objectives: 

Specific 
Aims: 

Executive functions, reading performance, working memory, selective attention, 
reading disorder 

:Keywords 
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 ییکارا و ینینشتیا ریغ افتهیکاهش  یچند منظوره با گرانرو یمریکوپل یها تینانوکامپوز دیو تول یطراح :عنوان

 مریپل عیدر صنا یکاهش مصرف انرژ یبرا یو اقتصاد نینو یمطلوب: راهبرد یکیمکان

 درنژادیح درضایحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها یمصرف انرژ یکالن سامانه ها یمهندس :اولویت

 ریپذدیتجد یهایو کاربرد انواع انرژ یکاهش مصرف انرژ یمواد نو و مواد هوشمند + روش ها ک،یمکاترون ک،یربات

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 درنژادیح درضای+ حم :همکاران

 یفاطمه گوهرپ +

 816000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

شان به خالص یمریپل نهیبا زم سهیمذاب آنها در مقا یگرانرو شیافزا لیبه دل یمریپل یتهایفرآورش نانوکامپوز یدشوار چکیده :

 نیده بود. اش ینیب شیپ زین نینشتیشود که توسط ا یآنها شناخته م یو مصرف یدیتول عیمانع مهم درصنا کیعنوان 

ط دستگاه توس یکیالکتر یمصرف انرژ دیشد شیدر اثر اضافه شدن نانوذرات به آنها منجر به افزا مرهایپل یگرانرو شیافزا

 و دیتول نی( در حیمریپل عیصنا یدستگاهها ریو سا قیتزر یفرآورش و ساخت )همچون اکسترودرها، دستگاهها یها

 جامد.ان یدسته از مواد پرکاربرد م نیا دیشود که به نوبه خود به کاهش نرخ تول یم ییها تینانوکامپوز نیمصرف چن

 نیوتادب -رنیاستا یمرهایاالستومر همچون کوپل کیترموپالست یبلوک یمرهایاستفاده از کوپل یایمزا گریاز طرف د

(SBC) رنیاستا -زوپرنیا -رنیو استا (SIS) هامریکوپل نیا رایها شناخته شده اند؛ ز تیدر نانوکامپوز نهیبه عنوان زم 

منجر به  یژگیو نیکنند. هم یها عمل م کیبه الست هیاز نظر خواص شب یبوده ول کهایبه پالست هیشب ندیاز نظر فرآ

 و رهایسرد و گرماذوب، مواد تا یمختلف همچون چسب ها یمریپل عیها در صنا تینانوکامپوز نیاستفاده گسترده از ا

ده ش زوگامیو ا ریق یکفش، اصالح کننده ها رهیها، ز کیالست رها،یپاندها و مستربچ ها، روکش کابل، درزگواشرها، کام

 دتریشد شیفزاا لیاالستومر به دل کیترموپالست یمریکوپل یها تیدر فراورش نانوکامپوز شتریب یحال دشوار نیاست. با ا

 یها تیبا نانوکامپوز سهیدر مقا یشتریب اریبس یدر حضور نانوذرات مختلف به مصرف انرژ مرهایکوپل نیا یگرانرو

 تیوکامپوزدسته از نان نیکننده و مصرف کننده ا دیتول یمریپل عیموضوع با توجه به تعدد صنا نیانجامد. ا یم یمریهموپل

 یها تیبا نانوکامپوز ریدرگ عیدر صنا یشود؛ لذا کاهش مصرف انرژ یمنجر م یبه مصرف کالن انرژ یمریکوپل یها

 .در اقتصاد مطرح است یمهم و اثرگذار اریاالستومر به عنوان چالش بس کیترموپالست یها نهیزم یحاو

آنها  یکاهش گرانرو یها برا تینانوکامپوز ونیبه فرموالس ندیاز مواد روانساز و کمک فرآ یریالزم به ذکر است که بهره گ

 شیها صرف نظر از افزا یافزودن نیا رایشود. ز ینم شنهادیو مصرف آنها پ دیتول نیح یکاهش مصرف انرژ جتایو نت

شوند.  یم یمریپل یها تینانوکامپوز یکیمکان -یکیزیخواص ف دیتمام شده محصول، منجر به از دست رفتن شد نهیهز

 ،یهدف )همچون خواص ظاهر یها تیوکامپوزبه خواص مطلوب در نان یابیدست ندها،یبعالوه روانسازها و کمک فرآ

ه مختلف مواج یها تیمواد با محدود نیسازند؛ لذا استفاده از ا یمواجه م یو ...( را با مشکالت متعدد یحرارت ،یکیالکتر

 .ستین زیآم تیبوده و اغلب موفق

 یمریوپلک یها تیکننده و مصرف کننده نانوکامپوز دیتول یمریپل عیدر صنا دینرخ تول شیو افزا یکاهش مصرف انرژ* :اهداف اختصاصی

 .مواد نیتوأم با حفظ خواص مطلوب ا ینینشتیا ریغ یکاهش گرانرو قیاالستومر از طر کیترموپالست
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در حضور نانوذرات  (SBC) نیبوتاد-رنیاالستومر استا کیترموپالست یمرهایکوپل یبه افت گرانرو یابیو دست یابیارز*

 .یکیخواص مکان ژهیارتقا خواص مطلوب به و ایبا حفظ 

مشخص  یها یو ارائه استراتژ SBC یها تیالقا شده با نانوذرات در نانوکامپوز یعوامل مؤثر بر افت گرانرو ییشناسا*

 .ها تینانوکامپوز نیا یطراح یبرا

ارائه  االستومر و کیترموپالست یمریکوپل یها تینانوکامپوز ریحاصله به سا یطراح یها یو استراتژ جینتا میتعم*

و  ینیتنشیا ریغ افتهیکاهش  یاالستومر با گرانرو کیترموپالست یها تینانوکامپوز یطراح یجامع برا یها یاستراتژ

 .مطلوب یکیمکان ییکارا

 .االستومر کیترموپالست یمریکوپل یها تیخواص مطلوب در نانوکامپوز ریو سا یکیبهبود خواص مکان*

 یها تیکننده و مصرف کننده نانوکامپوز دیتول عیدر صنا ندهایمصرف روانسازها و کمک فرآ حذف و کاهش*

 .االستومر کیترموپالست

 االستومر کیترموپالست ،یبلوک مریکوپل ت،ینانوکامپوز ،ینینشتیا ریغ یگرانرو ،یانرژ کلمات کلیدی:

 

 

Design and production of multifunctional copolymer nanocomposites with non-
Einstein reduced viscosity and desirable mechanical performance: A new and 

economical strategy to reduce energy consumption in polymer industries 

Title: 

Hamid Reza Heydarnezhad Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 
Work: 

The difficult processability of the polymer nanocomposites due to their increased 

viscosity compared to their polymer matrices is well-known as an important problem 
in relevant manufacturing and consumer industries, which was also predicted by 

Einstein. The melt viscosity enhancement of polymers due to the addition of 

nanoparticles to them leads to a sharp increase in electrical energy consumption by 
processing and manufacturing equipment (such as extruders, injection machines and 

other equipment in the polymer industry) during the production and consumption of 
such nanocomposites, which decrease the production rate of this widely used 

materials. 

Abstract: 

Reducing energy consumption and increasing the production output in the 
manufacturing thermoplastic elastomer copolymer nanocomposites via nanoparticle-

induced viscosity reduction while maintaining the desired properties of these 
materials. 

* Evaluation and achievement of the viscosity loss of SBC thermoplastic elastomer 

copolymer in the presence of nanoparticles by maintaining or enhancing the desired 
properties, especially mechanical properties. 

* Identify the factors affecting the nanoparticle-induced viscosity reduction in SBC 
nanocomposites and provide specific strategies for the design of these 

nanocomposites. 
* Generalize the obtained results and design strategies to other thermoplastic 

elastomer copolymer nanocomposites and provide comprehensive strategies for the 

design of thermoplastic elastomer nanocomposites with non-Einstein reduced 
viscosity and desirable mechanical performance. 

Specific 
Aims: 

Energy, non-Einstein viscosity, nanocomposite, block copolymer, thermoplastic 

elastomer 

:Keywords 
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 یخطا کوانتوم حیو تصح هااهچالهیاز مشکل اطالعات س ییهاجنبه :عنوان

 ناصح یعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یادیبن یدانش ها پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ناصح ی+ عل :همکاران

 یزنجان یبهراد تقو +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: شیهما یبرگزار

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 ￼چهار دهه یرا در ط یادیز کدانانیزیامروز است که ف ینظر کیزیمسائل باز ف نیتراز مهم هاچالهاهیاطالعات س مشکل چکیده :

را درباره  یارزشمند یهامسئله درس نیحل شدن کامل ا رودیانتظار م ن،همچنی. است کرده مشغول خود به گذشته

ال به دو س کی. در نزددینما کیگرانش نزد یکوانتوم هیو ما را به شناخت کامل نظر اموزدیبه ما ب یگرانش کوانتوم

 یزبا یمحور یدر آن نقش یدسیاقل یهاشده است که کرمچاله جادیمشکل ا نیحل ا یدر راستا یگذشته، تحوالت مهم

 منجر به ظهور ،یگرانش ریدر انتگرال مس یدسیاقل یهادر نظر گرفتن سهم کرمچاله ر،یتحوالت اخ نی. در اکنندیم

 نیشده است و بنابرا رهیذخ نگیکه اطالعات آن در تابش هاک شودیم چالهاهیدر پشت افق س رهیموسوم به جز یاهیناح

 کندیم جادیرا ا یگریمحاسبات، مشکالت د نیدر ا یدسیاقل یهاکرمچاله یحال، نقش اساس نیاست. با ا یابیقابل باز

 ریمشکل، تعب نیبرطرف نمودن ا یهااز راه یکیتابع پارش اشاره نمود.  یریبه مشکل جداپذ توانیآنها م نیترهمکه از م

بوده و  یاشکاالت یزمان و باالتر دارا-است که خود در چهار بعد فضا AdS/CFT یو دوگان یاز هولوگراف یآنسامبل

 یدسیاقل یهاکرمچاله ترقیتا با مطالعه دق میقصد دار یرساله دکتر یطرح پژوهش نیاست. ما در ا ترقیفهم عم ازمندین

 ترقیعم فهم نیبه ا یکوانتوم یخطا حیتصح یو کدها یاز گرانش با آشوب کوانتوم یآنسامبل ریارتباط تعب یو بررس

 میبردار یدسیاقل یهاو فهم بهتر نقش کرمچاله یریحل مشکل جداپذ یدر راستا یکمک نموده و گام

 یکوانتوم یخطا حیتصح یو کدها یآشوب کوانتوم هی، نظرAdS/CFT یاز دوگان یآنسامبل ریتفس نیارتباط ب مطالعه :اهداف اختصاصی

 پشت افق هیخارج شدن اطالعات از ناح یمطالعه چگونگ -2

 یکوانتوم یخطا حیتصح یکدها ،یدسیاقل یها، کرمچالهAdS/CFT یدوگان ها،چالهاهیمشکل اطالعات س کلمات کلیدی:

 
 

Aspects of Black Hole Information Problem and Quantum Error  Correction Title: 

Ali Naseh Applicant: 

Institute for research in fundamental sciences Applicant's 

Work: 

Black hole information problem is one of the most important open questions in 

today's theoretical physics which has occupied physicists for the past four decades. 
In addition, it is expected that a full resolution to this problem should be able to 

teach us invaluable lessons about quantum gravity and take us closer to formulating 

a quantum theory of gravity. In the past two years, there have been some important 
developments in resolving this problem in which Euclidean wormholes a play a 

Abstract: 
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central role. In these developments, including the contribution of Euclidean 

wormholes in the gravitational path integral leads to appearance of a region behind 
the horizon, dubbed “Islands”, whose information can be reconstructed from 

Hawking radiation. In spite of this success, the central role of Euclidean wormholes 
in these calculations causes other problems, the most important of which is probably 

the partition function “factorization problem”. One of the ways to resolve this 

problem is an ensemble interpretation of holography and AdS/CFT duality which is in 
itself problematic in four space-time dimension and higher and begs for a deeper 

understanding. Our objective in this dissertation research project is to facilitate 
reaching this deeper understanding through further investigation of Euclidean 

wormholes and the relation between ensemble interpretation of gravity, quantum 

chaos, and quantum error correcting codes. This might take us a step closer to a full 
resolution of the factorization problem and a better understanding of the role of 

Euclidean wormholes. 

tudying the relation between ensemble interpretation of gravity, quantum chaos, and 

quantum error correcting codes. 

2-Studying the mechanism through which the information escapes the black hole 
region. 

Specific 

Aims: 

Black hole information problem, AdS/CFT duality, Euclidean wormholes, Quantum 

error correcting codes 

:Keywords 
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 ایمانشیآلوده به ل یدر مدل موش توزانیسازگارکا ستیز افیدروالیآرتزونات با استفاده از ه یموضع شیرها :عنوان

 برون تن و درون تن یابارزی –ماژور

 ایک یسمانه هاشم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نینو ی/روشهایپزشک یبافت + مهندس ی/مهندسیپزشک یدارو + مهندس شیرها نینو ی/روش هایپزشک یمهندس :اولویت

 هایماریو درمان ب صیتشخ

 یکاربرد :نوع طرح

 ایک ی+ سمانه هاشم :همکاران

 یمیفاطمه حک +

 فرهاد فرهنگ پژوه +

 یرمضان یعل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یم رانیمختلف از جمله ا یدر کشورها یریمناطق گرمس یانگل یها یماریب نیتر عیاز شا یکی یپوست سیازیشمانیل چکیده :

به  یپوست سیازیشمانیدرمان ل یموجود برا یموضع یدارورسان یندارد. سامانه ها یباشد که درمان قابل قبول و مطلوب

ماندن آثار زخم و  یشدن زمان درمان، بر جا یباال، طوالن ی نهیمناسب، هز یسازگار ستیز-علل مختلف از جمله عدم

 زخم پوش کیبار  نینخست یمطالعه برا نیباشند. در ا یال نم دهیا سیوزیشمانیل یموثر بر زخم ها یعدم اثرگزار

د شد. خواه یآرتزونات بارگذار یو توسط دارو هیته توسانیک دروژلیه-افیاز خواص نانوال یریبا بهره گ یفیدرونانولیه

ده با روش ش هیته افیخواهد شد. سپس نانوال یساز نهیو به دیتول یسیبا استفاده از روش الکترور توسانیک افینانوال

Freeze-Thaw رار ق هیال هیبه صورت ال توسانیمنظم در ساختار ژل مانند ک یبه فاصله  ییدما یها کلیس یدر ط

با غلظت مناسب انجام خواهد شد. خواص  دروژلیو هم در ه افینانوال ی هیآرتزونات هم در ال یخواهد گرفت. بارگزار

د. در خواهد ش نهیو به یبرون تن بررس طیدر مح دروژلیه-افینانوال تیدارو و سم شیرها ،یکیمکان ،ییایمیکوشیزیف

قرار  یابی، مورد ارزBalb/Cموش  یوانیدر مدل ح یپوست سیازیشمانیل یمذکور، جهت بهبود زخم ها ستمیس تینها

 ردیگ یم

 آرتزونات یشده با دارو یبارگذار توسانیسازگار ک ستیز دروژلیه-افینانوال ی هیته :اهداف اختصاصی

 آن ییایمیو ش یکیزیخواص ف یو بررس دروژلیه-افیساخت نانوال طیشرا یساز نهیبه

 برون تن طیشده در شرا هیته دروژلیه-افینانوال یسازگار ستیو ز یریپذ بیتخر ستیز یابیارز

 برون تن طیآرتزونات در شرا یدارو شیرها زانیم یریاندازه گ

 یوانیدر مدل ح یپوست سیازیشمانیزخم ل میشده در روند ترم هیته دروژلیه-افینانوال یاثرگذار یبررس

 آرتزونات توسان،یزخم پوش، ک ا،یلشمان دروژل،یه اف،یال نانو کلمات کلیدی:

 

 

Topical Delivery of Artesunate by Chitosan Biocompatible Hydro-Fiber in Mice Model 

Infected with Leishmania major - in vitro and in vivo evaluation 

Title: 

Samaneh Hashemikia Applicant: 
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Urmia University of Technology Applicant's 

Work: 

Cutaneous leishmaniasis is one of the most common parasitic diseases in tropical 

regions in various countries, including Iran, which has no acceptable and desirable 

treatment. Existing topical drug delivery systems are not ideal for the treatment of 
cutaneous leishmaniasis because of a variety of reasons, including poor 

biocompatibility, high cost, prolonged treatment time, scarring, and ineffectiveness 
on leishmaniasis wounds. In this study, for the first time, a hydro nanofibrous wound 

dressing using the properties of chitosan nanofibers-hydrogel will be prepared and 

loaded with artesunate. Chitosan nanofibers will be produced and optimized using 
the electrospinning method. The prepared nanofibers will then be layered at regular 

intervals in the gel structure such as chitosan during temperature cycles by the 
Freeze-Thaw method. Artesunate will be loaded in both nanofiber and hydrogel 

layers at appropriate concentrations. The physicochemical and mechanical 
properties, drug release, and in vitro cell compatibility will be investigated and 

optimized. Finally, the system will be evaluated for the healing of cutaneous 

leishmaniasis wounds in the Balb/C mice animal model. 

Abstract: 

Preparation of biocompatible chitosan nanofibers-hydrogels loaded with artesunate 

-Optimization of nanofiber-hydrogel manufacturing conditions and investigation of 

its physical and chemical properties 
- In vitro evaluation of the biodegradability and biocompatibility of the prepared 

nanofibers-hydrogels 
-In vitro evaluation of the release rate of artesunate 

Specific 

Aims: 

Nanofiber, Hydrogel, Leishmaniasis, Wound dressing, Chitosan, Artesunate :Keywords 
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 هیعصر صفو یمحل خیدر توار رانیا یامام انیعیش یاجتماع خیبازتاب تار :عنوان

 سادات کشاورز زهرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 یاجتماع خی/تاریموضوع ینگار خی/تارخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + زهرا سادات کشاورز :همکاران

 اصغر منتظرالقائم +

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

به وزارت فرهنگ ارشاد اداره کل  یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 ا هیاستان اصفهان و حوزه علم

و توان  یا شهیاند یها تیظرف ت،یجمع بیتواند به شناخت ترک یم ،یمذهب یگروه ها یانسان یایاز جغراف یآگاه چکیده :

 رانیدر ا جیکه از آغاز اسالم به تدر عهیخود کمک کند. مذهب ش یگسترش باورها یبزرگان آن مذهب برا یتیریمد

اندان قدرت خ انیکه صفو یاالتی. در اافتیگسترش  رانیاز ا یدر مناطق قابل توجه انیبود، در دوره صفو افتهی یهواداران

 خیدر جهت شناخت تار یاستقالل برخوردار بودند، آثار ارزشمند یو حکام آن از نوع دهیبرنچرا هنوز  یحاکم محل یها

در  یاجتماع خیتار نیتدو یپژوهشگران را برا ازیآثار، مواد خام مورد ن نیاز ا یشده است. برخ فیعصر تأل نیا یاجتماع

ند چ یمحتوا یو بررس لیدر تحل یاست که نگارنده سع یمحل خینوع آثار توار نیاز ا یکیدهند.  یآنان قرار م اریاخت

ر د خیگونه توار نیاعتبار، ا نیمرسوم بوده است. به هم ینگار خینوع از تار نیا زین هیمورد از آن را دارد. در عصر صفو

رف ش خیمازندران، تار خیتار ،یخاندان مرعش خیتار الن،یگ خیتار ،یخان خیهمانند تار زی( ن1شماره  وستی)پ هیعصر صفو

 یگاهآ یبرا یآن، منبع ارزشمند ریو نظا یالفردوس خان اضیکرمان، ر هیالملوک، تذکره صفو اءیکردها، اح خیتار اینامه 

 ،یاریآب وهیش ،یندارینظام زم ،یاتی)نظام مال یو اقتصاد یاوضاع کشاورز ،یادار التیتشک ،یمردم یتوده ها یاز زندگ

ها، مناسک  نییآداب و رسوم، باورها، آ ،ی)طبقات اجتماع یو فرهنگ ی( و اوضاع اجتماعدیتول وهیخراج، داد و ستد، ش

 یخیتار یو جامعه شناس یاجتماع خیدر باب تار دیجد یکردهایروند. امروزه رو ی( به شمار مرهیو غ التیاقوام و ا ،یمذهب

 االتیشهرها و ا یرونیو ب یتوجه به ساختار درون زیو ن یخیتار یها انیجر لیو تحل هیدر تجز یو آمار یاقتصاد کردیو رو

فراوان در نزد جامعه شناسان و مورخان برخوردار  تیاز اهم یمحل خیسبب شده است که توار یخیمختلف تار یدر دوره ها

دانش  یهمه انسان ها و به طور کل انیجامعه، توجه به روابط م نییتوجه به اقشار پا ای تیحاکم یمنها خیگردد. تار

. دیانم یرا بازگو م یاجتماع خیتار یها ژهیاز کار و یبخش ،یاجتماع و مردم شناس یها-تیفعال ایگروه ها  خیتار یبررس

وجه ت یبه جا یاقشار اجتماع خیتوجه به تار ،یخیبعد از مباحث تار نیخاص ا ازیو امت یژگیتوان گفت و یم نیبنابرا

 حکام و پادشاهان است. خیصرف به تار

 یجامعه شناخت یکه برخالف پژوهش ها یاجتماع خیبه روش تار ینیمطالعه د دیجد یکردهایپژوهش، همنوا با رو نیدر ا :اهداف اختصاصی

 یانتزاع یتمرکز بر نظام ها یدهد، به جا یو ابعاد مختلف را تحت پوشش قرار م ستین یتک روش ،یمردم شناخت ای

 یو فلسف یکالم ،یفقه ،یمیآنچه به طور عام در متون تعل ینخبگان با بررس ینید یباورها و شعائر با تمرکز بر رفتارها

دوره، متمرکز  نیبر ا ینظر با نگاه هیعصر صفو یمحل خیتوار یو به طور خاص از البه ال یامام عهیش یو علما سندگانینو

 رانیا یو معمول یزانه مردم عادرو یدر ساختار زندگ عیدر مذهب تش یاجتماع خیتار یشده، حضور و بروز مؤلفه ها
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 آنان در نقطه انهیفرهنگ عام یعنیمردم  نیا یبستر و محمل کنش ها ط،یمح ،یبررس نیشود و طبعاً در ا یم یبررس

 تمرکز مطالعه قرار خواهد گرفت.

 یمحل خیتوار ران،یا ه،یصفو ان،یعیش ،یاجتماع خیتار کلمات کلیدی:

 

 

Reflection of Social History of the Imami Shiites of Iran in the Local Histories of the 

Safavid era 

Title: 

Zahra Sadat Keshavarz Applicant: 

Esfahan Applicant's 
Work: 

Knowledge of the human geography of religious groups can help to understand the 

composition of the population, the intellectual capacity and managerial ability of the 
elders of that religion to spread their ideas. The Shiite religion, which had gradually 

spread in Iran since the beginning of Islam, spread to significant areas of Iran during 
the Safavid period. Valuable works have been written to understand the social 

history of this era in the provinces where the Safavids have not yet lost the power of 

the local ruling families and whose rulers enjoyed a kind of independence. Some of 
these works provide researchers with the raw materials needed to compile social 

history. One of these works is local histories, some of which the author tries to 
analyze. This type of historiography was also common in the Safavid era. Similarly, 

histories such as the history of Khani, the history of Gilan, the history of the Marashi 

dynasty, the history of Mazandaran, the history of Sharafnameh or the history of the 
Kurds, the revival of the Safavid period (Appendix 1). Kings, Safavid Tazkereh of 

Kerman, Riyadh Ferdows Khani as well as a valuable source for knowledge of mass 
life, administrative organization, agricultural and economic conditions (tax system, 

land system, irrigation method, tribute, trade, production method) and social and 
cultural conditions ( social classes). , Customs, beliefs, mirrors, religious customs, 

tribes and clans, etc.) are considered. Today, new approaches to social history and 

historical sociology and economic and statistical approaches in the analysis of 
historical trends, as well as attention to the internal and external structure of cities 

and states in different historical periods, have given importance to local histories. 
Widely used by sociologists and historians. History minus sovereignty or attention to 

the lower strata of society, attention to the relations between all human beings and 

in general "knowledge of the study of the history of groups or activities of society" 
and anthropology, recounts some special works of social historyTherefore, it can be 

said that the special feature and privilege of this dimension of historical issues is to 
pay attention to the history of social strata instead of just paying attention to the 

history of rulers and kings. 

Abstract: 

 Specific 
Aims: 

 :Keywords 
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 یو اسالم یخیدر دوران تار رجانیدشت س یمنظر فرهنگ :عنوان

 یافضل نبیز :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکترطرح  :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 ثی/موارــــــــــــــــــــــــــــــــخی)تحول و تداوم( + تار یرانیا تی/هوــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 شمیمشترک با ممالک همجوار/جاده ابر یو تمدن یفرهنگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یافضل نبی+ ز :همکاران

 انیمیحسن کر +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 راثیو پژوهشگاه م راثیبه وزارت م یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یفرهنگ

 تیمناسب از اهم ییایجغراف تیو موقع یارتباط یقرار گرفتن بر سر راهها لیبه دل رانیا یدر جنوب شرق رجانیس دشت چکیده :

ها ونتگاهو توسعه سک یریگشکل یبرا یخوب یدشت به عنوان بسترها نیا یطیمح ستیز لیبرخوردار است. پتانس یادیز

مهم  یقرار گرفتن در بزرگراه ها لیآن به دل ییایجغراف تی، موقع نیتا کنون بوده است.عالوه بر ا یریگشکل یاز ابتدا

یامر شواهد بدست آمده از بررس نیا لیمنطقه داده است. دل نیبه ا یا ژهیو تیاهم رانیشرق به غرب و جنوب به شمال ا

به  یخیاز منابع مکتوب تار یدر تعداد قابل توجه نیتا به امروز است. همچن خیاز تار شیاز دوره پ یباستان شناس یها

و  رجانیس میوجود اما مطالعات عمده بر شهر قد نیاند. با ادشت سرجان پرداخته یمختلف منظر فرهنگ ییهاجنبه

تحوالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش  نیا یبه عنوان منظر فرهنگ رجانیت سسنگ بوده و دشقلعه

به  یختشناروشمند باستان یها یتا با مطالعه منابع مکتوب، استفاده از منابع سنجش از دور و انجام بررس میحاضر برآن

بوم آن  تسیو امکانات ز هاتیسان از قابلاستفاده ان یو چگونگ رجانیدشت س یعیانسان و پهنه طب انیتعامل م یبررس

 یعیکه توان طب دهدینشان م یتا حدود جی. نتامیبپرداز یو اسالم یخیدشت در دوران تار یو تحوالت فرهنگ رییتغ زیو ن

در طول  یبه خوب زیفراهم آورده و انسان ن یانسان یاستقرارها یریگشکل یبرا ادیز یها تیو و ظرف رجانیدشت س

 صنعت و تجارت بهره برده است ،یچون پهنه زراع یاهداف اقتصاد یاز آن در راستا خیتار

 رجانیدشت س یو اسالم یخیها در دوران تارمحوطه یاستقرار یالگو :اهداف اختصاصی

 رجانیدشت س یهامحوطه ینیگزمؤثر بر مکان یطیعوامل مح -

 و منابع مکتوب یشناسباستان یهاداده قیاز طر رجانیدشت س یاو فرامنطقه یاروابط منطقه یبازساز -

 .یو اسالم یخیدوران تار ،یفرهنگ یمحوطه ها ،یمنظر فرهنگ رجان،یدشت س کلمات کلیدی:

 
 

Cultural Landscape of Sirjan Plain During the Historical and Islamic Periods Title: 

Zeinab Afzali Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Sirjan plain is located in the southeast of Iran. This plain has been of great 

importance for a long time due to its location on important roads and suitable 

Abstract: 
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geographical location. The environmental potential of the Sirjan Plain have emerged 

as powerful platforms for the foundation and development of settlements during a 
long time. In addition, its geographical location has given special importance to this 

region due to its location on important highways from east to west and south to 
north of Iran. The reason for this is not only an archaeological evidence from the 

prehistory to the present. But also a considerable amount of written and illustrated 

sources in which various aspects of the landscape of Sirjan plain have been 
discussed. Nevertheless, there is no comprehensive studies about archaeological 

problems of the plain. Evidence of this is not only archaeological evidence, but also 
written sources that deal with various aspects of life in the Sirjan plain. Attention is 

drawn. Therefore, in the present study, we decided to study the written heritage, use 

remote sensing sources, and conduct methodological archaeological studies to 
examine the interaction between humans and the natural area of the Sirjan Plain and 

the way of life and possibly human life. Let's discuss the cultural changes of the plain 
during the Sassanid and Islamic eras. The results show to some extent that the 

natural potential of the Sirjan plain and the large capacities for the formation of 
human settlements have been provided and human beings have used it well 

throughout history for economic purposes such as agriculture, industry and trade. 

Identification and introduction of cultural relic of the historical and Islamic period of 
Sirjan plain. 

Identifying the cultural area of Sirjan plain and cultural relations with regional and 

trans-regional areas. 
Study of environmental influences in the formation and distribution of settlements. 

Specific 
Aims: 

Cultural Landscape, Sirjan Plain, Archaeological Survey, Cultural sites. :Keywords 
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 موفق در شهر تهران یسالمند یکننده ها نییتع :عنوان

 پور یساسان محمد :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/کشور تیجمع یجامع و تخصص تیریمطالعات و مد مؤسسه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 در اقشار مختلف  جامعه/سالمندان یزندگ تیفی/کیاجـــــــــــــتماع عــــــــــــــــــــلوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 پور ی+ محمد ساسان :همکاران

 320000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 به وزارت بهداشت و درمان و یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یرخسالم است. ب یزندگ یو سالها تیفیک شیافزا یعمده، چگونگ یاز چالش ها یکیشود،  یم ریپ تیکه جمع یهنگام چکیده :

 یدهااز راهبر یکیچالش پاسخ دادند. امروزه  نیسالم به ا یسالمند یمرتبط با ارتقا یاستهایس یو اجرا یجوامع با معرف

 کاهش یبرا یموفق است که راه حل مناسب یبه هدف سالمند دنیبر ارتقاء سالمت در اقشار سالمند، رس رگذاریتأث

بر اساس ادراک افراد  یابزار چند بعد کی جادیباشد. مطالعه حاضر با هدف ا یم یدوران سالمند یها نهیمشکالت و هز

موفق در جامعه، پرداخته اند و از  یسالمند یتا به حال، کمتر به سنجش کم ،یشود. محققان داخل یسالخورده انجام م

مطالعه در تالش است  نیاساس، ا نیباشد. بر هم یم انیدر جامعه سالمندان کشورمان کامال نما یقاتیرو خالء تحق نیا

دهد که سالمندان ساکن شهر تهران  حیسالمندان شهر تهران بپردازد و توض دگاهیموفق از د یتا به درک مفهوم سالمند

باشد. ابتدا، پس از  یم شیمایمطالعه، پ نیدر ا قیدانند. روش تحق یموفق م یرا نشان دهنده سالمند ییارهایچه مع

مرتبط مرور خواهند شد. بر  اتینظر نیمطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچن ،قیتحق اتینگارش کل

ه پرسشنام یبر اساس نمونه تصادف ،ی. در مرحله بعدردیگ یآن صورت م ییپرسشنامه و روا یطراح ،یاساس مدل نظر

و  هیمطالعه بر اساس پرسشنامه، استخراج و مورد تجز یها افتهیافراد سالمند قرار خواهد کرد. به عالوه،  اریها در اخت

مندان سال یموفق برا یو مدل سالمند ردیگ یصورت م یریگ جهیها، نت افتهیبر اساس  نی. همچنردیگ یقرار م لیتحل

 شود یدر شهر تهران ارائه م

 موفق یسالمند یشاخص ها ییشناسا یموجود برا اتیمنظم ادب یبررس :اهداف اختصاصی

 موفق یابعاد سالمند یبند تیاولو (2)

 موفق یعوامل موثر بر سالمند ییشناسا (3)

 موفق یعوامل بر سالمند نیا یرگذاریساز و کار تاث (4)

 یروان ،یاجتماع ،یموفق، شهر تهران، جسم یسالمند کلمات کلیدی:

 
 

Determinants of successful aging in Tehran Title: 

Mohamad Sasanipour Applicant: 

Institute comprehensive management expertise population Applicant's 
Work: 

As the population ages, one of the major challenges is how to increase quality and 

years of healthy living. Some communities have responded to this challenge by 

Abstract: 
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introducing and implementing policies related to promoting healthy aging. Today, 

one of the effective strategies to promote health in the elderly is to achieve the goal 
of successful aging, which is a good solution to reduce the problems and costs of old 

age. The present study aims to create a multidimensional tool based on the 
perception of older people. Domestic researchers have so far done little to quantify 

successful aging in society, and therefore the research gap in the elderly community 

of our country is quite visible. Accordingly, this study seeks to understand the 
concept of successful aging from the perspective of the elderly in Tehran and explain 

what criteria the elderly living in Tehran consider successful aging. The research 
method in this study is survey. First, after writing the generalities of the research, 

studies conducted in and outside the country as well as related theories will be 

reviewed. Based on the theoretical model, the questionnaire is designed and 
validated. In the next step, based on a random sample, the questionnaires will be 

provided to the elderly. In addition, the findings of the study are extracted and 
analyzed based on a questionnaire. Also, based on the findings, conclusions are made 

and a successful aging model is presented for the elderly in Tehran 

Regular review of the existing literature to identify indicators of successful aging (2) 
Prioritize the dimensions of successful aging (3) Identify the factors affecting 

successful aging (4) The mechanism of influence of these factors on successful aging 

Specific 
Aims: 

Successful aging, Tehran, physical, social, psychological :Keywords 
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نانو  و یتیسل ژل کامپوز یبا استفاده از پوشش ها میزیو من ومینیآلوم یها اژیآل یمحافظت فعال از خوردگ :عنوان

 یتیکامپوز

 زاده فیس داود :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 لیاردب/یلیانشگاه محقق اردب د :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زریل :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده فی+ داود س :همکاران

 ترزنق یجعفر ییحی +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یبسترها یسل ژل بر رو یپوشش ها یبهبود خواص ضد خوردگ یبرا یخوردگ یاستفاده از بازدارنده ها دهیکار ا نیا در چکیده :

MOF ،SBA [21 ]همچون  یراستا در بخش اول کار، نانو ذرات نیمطالعه خواهد شد. در ا میزیو من ومینیآلوم یاژهایآل

 باتیخواهد شد. در ادامه ترک یسل ژل بررس یپوشش ها یخواص حفاظت خوردگ یسنتز شده و اثر آنها بر رو رهیو غ

 تیلکترولا یکپسوله کردن با غالف پل لیمناسب از قب یو ... با روش ها نیونیمت کلوفناک،ید میهمچون سد یبازدارنده ا

 یشده در غلظت مناسب به پوشش ها هیروشها در داخل نانو ذرات سنتز شده وارد شده در ادامه نانوحامل ته ریسا ایو 

 یاز پژوهش، بازدارنده خوردگ یگریخواهد شد. در بخش د یبررس یمقاومت خوردگ یسل ژل اضافه شده و اثر آنها بر رو

آن اعمال  یوارد شده و پوشش سل ژل بر رو ،یا هیدوگانه ال دیدروکسیه هیال ریدر داخل ز نینولیک یدروکسیه -8

 گردد. یبررس میزیمن اژیآل یمقاومت خوردگ یبر رو LDH-8HQ@Sol-gel تیکامپوز ریخواهد شد تا تاث

 XRD ،SEM ،XPS ،TGA ،TEM ،BETشامل یمتعدد یسنتز شده از روشها ینانو ذرات و پوششها ییشناسا یبرا

،DLS ،AFM ،FTIR یسل ژل از روش ها یپوشش ها یرفتار خوردگ یابیارز یبرا نیو ... استفاده خواهد شد. همچن 

استفاده خواهد  ییمایامپدانس الکتروش یو روش اسپکتروسکوپ کینامیودیپتانس ونیزاسیپالر رینظ ییمایمناسب الکتروش

 شد

 یباالتر نسبت به پوششها یژل فعال و هوشمند با مقاومت خوردگ-سل یپوششها هیته یطرح پژوهش نیا ی( هدف از اجرا :اهداف اختصاصی

 یخوردگ یبازدرنده ها یحاو MOFو  SBA-15آسان با گنجاندن نانو حامل  یروش حرارت کیژل با -سل یمعمول

 در داخل پوشش سل ژل. نیونیمت -Lو  کلوفناکید میسد رینظ

 تیقابل یفعال مورد نظر و بررس یتیپوشش نانوکامپوز هیته یبرا ستیز طیدار محساده و دوست یارائه روش(2

 .یدیباران اس طیآنها در مقابله با عوامل خورنده موجود در مح یضدخوردگ

 تینانوکامپوز-سل ژل-پوشش-یخوردگ -ومینیو آلوم میزیمن یاژهایآل کلمات کلیدی:

 

 

Active Corrosion protection of aluminum alloy using composite and nano composite 
sol-gel coatings 

Title: 

Davod Seifzadeh Applicant: 

University of Mohaghegh Ardabili Applicant's 

Work: 

In this work, the idea of using corrosion inhibitors to improve the anti-corrosion 
properties of sol-gel coatings on aluminum and magnesium alloy substrates will be 

studied. In this regard, in the first part of the work, nanoparticles such as MOF, SBA, 

Abstract: 
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etc. are synthesized and their effect on the corrosion protection properties of sol-gel 

coatings will be investigated. Inhibitory compounds such as diclofenac sodium, 
methionine, etc. are then introduced into the synthesized nanoparticles. Suitable 

methods such as encapsulation with polyelectrolytes or other methods will be used 
used for this process. The prepared nanocarriers are then added to the sol-gel 

coatings and their effect on the corrosion resistance will be investigated. In another 

part of the study, 8-hydroxyquinoline corrosion inhibitor is inserted into the LDH 
sub-layer and a sol-gel coating is applied to investigate the effect of the LDH-8HQ @ 

Sol-gel composite on the corrosion resistance of magnesium alloy. 

The aim of this research project was to prepare active and intelligent sol-gel coatings 
with higher corrosion resistance than conventional sol-gel coatings by including 

nanocarriers of SBA-15 and MOF containing corrosion inhibitors such as sodium 
diclofenac and L-methionine inside the sol-gel coating. 

Specific 
Aims: 

Aluminum and magnesium alloys-Corrosion-Coating-Sol gel- Nanocomposite :Keywords 
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عرضه شده در سطح شهر  سیسوس یدر فرآورده گوشت (PCBs)چند کلره یها لیفن یب زانیسنجش م :عنوان

 GC/MS تهران با استفاده از

 یکیغالمرضا جاهد خان :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یدانشگاه علوم پزشک -بهداشت دانشکده :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ییمواد غذا یمنیو ا بهداشت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یکی+ غالمرضا جاهد خان :همکاران

 فر یعتیشر ینب +

 آرا قیصد سایپر +

 یستانیمارال ن +

 186000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 )ترجمان دانش(عدد  1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

حرارت  یدر فراورده گوشت (PCBs)چند کلره یها لیفن یب زانیدر خصوص سنجش م یو کاربرد یفیتوص یمطالعه ا چکیده :

نمونه فراورده  32انجام خواهد گرفت. تعداد  GC/MS عرضه شده در سطح شهر تهران با استفاده از سیسوس دهید

 سیگوشت قرمز و سوس%50 سیگوشت قرمز، سوس%70 سیگوشت قرمز،سوس%80سی)سوس دهیحرارت د یگوشت

ساده انجام خواهد گرفت. نمونه  یبصورت تصادف یمختلف انتخاب خواهد شد. نمونه بردار ی( از برندها%40گوشت قرمز 

هموژن شده است و  سیسوس یگردد. سپس به نمونه فرآورده گوشت یمنتقل م شگاهیبه آزما یبهداشت طیها در شرا

ه قرار داده و پس از آن ب کیگردد.در ادامه کار، نمونه را در اولتراسون یسولفات افزوده و کامال مخلوط م میزیو من لیترین

د منتقل کرده و به آن استاندارد مور گریرا به بشر د ییاز فاز باال یگردد. پس از دوفاز شدن مقدار یمنتقل م فوژیسانتر

 PSA(Primary گردند.به ماده حاصله یم لتریساعت ف 1.5ده و پس از قرار دا زرینظر اافزوده و سپس بشرهارا در فر

secondary Amine) قیزرت یبرا تیافزوده و در نها کیفرم دیکرده سپس به آن اس فوژیاضافه کرده و مجددا سانتر 

 (PCBs)چند کلره یها لیفن یمقدار ب GC-MS به دستگاه قیگردد. پس از تزر یآماده مGC-MS به دستگاه

قرار  یآمار لیو تحل هیمورد تجز SPSS یبدست آمده با استفاده از نرم افزار آمار یشود. سپس داده ها یسنجش م

 خواهد گرفت

و  80با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 28 وپاکیبا شماره آ یها PCBغلظت  نییتع :اهداف اختصاصی

 درصد 40و  60و  70

 80با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 52 وپاکیبا شماره آ یها PCB غلظت نییتع-

 درصد 40و  60و  70و 

با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 101 وپاکیبا شماره آ یها PCB غلظت نییتع-

 درصد 40و  60و  70و  80

با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 118 پاکویبا شماره آ یها PCB غلظت نییتع-

 درصد 40و  60و  70و  80

با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 138 وپاکیبا شماره آ یها PCB غلظت نییتع-

 درصد 40و  60و  70و  80
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با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 153 وپاکیبا شماره آ یها PCB غلظت نییتع-

 درصد 40و  60و  70و  80

با درصد گوشت قرمز  سیسوس یمختلف فراورده گوشت یدر برندها 180 وپاکیبا شماره آ یها PCB غلظت نییتع-

 درصد 40و  60و  70و  80

 استاندارد ریبا مقاد (PCBs) چند کلره یها لیفن یب ریمقاد زانیم سهیمقا-

 سالمت مصرف کننده س،یسوس ی(، فرآورده گوشتPCBsچند کلره) یها لیفن یغذا، ب یمنیا کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of polychlorinated biphenyls (PCBs) in meat products of sausage 

distributed in Tehran city 

Title: 

Gholamreza Jahed Khanikikhaniki Applicant: 

School of Public Health/Tehran University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

 

Sausage is a heated meat product which is consumed in much amount in Tehran 
city.A descriptive and applied study will be performed to measure the level of 

polychlorinated biphenyls (PCBs) in heated meat products such as saussage in 

Tehran city. 32 samples of heated meat products (80% red meat sausage, 70% red 
meat sausage, 50% red meat sausage and 40% red meat sausage) from different 

brands will be selected. Sampling will be done by simple random method. The 
samples are transferred to the laboratory under hygienic conditions. The samples 

were homogenized. Then, acetonitrile and magnesium sulfate were added to the 
homogenized sausage meat product sample and it thoroughly mixed. After that, the 

sample was placed in a ultrasonic instrument and then it was transferred to a 

centrifuge. After that it was induced two-phases, and some of the upper phase was 
transfer into a becker and added Internal standard solution to it. Then the sample 

was placed in a freezer and it filtered after 1.5 hours. PSA(Primary secondary Amine) 
was added to the sample material and it was centrifuge again. Then Formic acid was 

added into it and finally prepared for injection into the GC-MS instrument. After 

injection into the GC-MS, the content of polychlorinated biphenyls (PCBs) is 
measured. Then the obtained data will be statistically analyzed using SPSS statistical 

software. 

Abstract: 

Determining the concentration of PCBs with IUPAC 28 number in different brands of 

sausage meat products with red meat percentage of 80, 70, 60 and 40% 

Determining the concentration of PCBs with Iupac number 52 in different brands of 
sausage meat products with red meat percentage of 80, 70, 60 and 40% 

Determining the concentration of PCBs with IUPAC 101 number in different brands of 
sausage meat products with red meat percentage of 80, 70, 60 and 40% 

-Determination of concentration of PCBs with Iupac number 118 in different brands 

of sausage meat products with red meat percentage of 80, 70, 60 and 40% 
Determining the concentration of PCBs with Iupac number 138 in different brands of 

sausage meat products with red meat percentage of 80, 70, 60 and 40% 

Specific 

Aims: 

Food Safety; Polychlorinated biphenyls; meat products; sausage GC/MS :Keywords 
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آلوده شده  یدر موش ها لوسیالکتوباس یهاگونه یکیوتیپروب میو نانو سلن یکیوتیپروب یاثر حفاظت یبررس :عنوان

 7H:157O یکل ایشیبا پاتوژن غذازاد اشر

 یاریزهرا اسفند :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یدانشگاه علوم پزشک :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

  :نوع طرح
 یاری+ زهرا اسفند :همکاران

 یشعاع سایپر +

 یلیبهاره وک +

 شهرزاد آهنگرزاده +

 یمحمد رایالم +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

با  جینتا هیعدد )امکان ارا Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 وجود دارد(Q2در دو مقاله درمجله با سطح  کیوتیدو پروب ای Q1مقاله د رمجله با سطح  کیدر  کیوتیچهار پروب
 یهااست که منجر به خسارت یاز مشکالت مهم بهداشت عموم یکیمنتقله از راه غذا  یزایماریبا عوامل ب یآلودگ چکیده :

 157O یاکلیشیمانند اشر یکالیا ای یکلایشیبا پاتوژن غذازاد اشر یشده است. آلودگ ایگسترده در سراسر دن یاقتصاد

 غذازاد یاکلیشیاسهال با اشر یعوامل اصل نیاز مهمتر یکیاست.  عیشا اریدرحال توسعه بس یدر کشورها 104Oو 

 stx حامل ژن یاکلیشی. اشرباشدیم کیانتروهموراژ یاکلیشی/ اشرگایش نیتوکس دکنندهیتول یاکلیشیمربوط به اشر

 دیتول یلاکیشیاشر ای گایش نیکننده توکس دیتول یاکلیشیکه به عنوان اشر است (Stxs) گایش نیتوکس دکنندهیتول

 کیترومبوت یپورپورا ک،یهموراژ تیکول ،یاسهال خون یهایماریو عامل ب شودیشناخته م نیکننده وروتوکس

یم ادی کیانتروهموراژ یاکلیشیو معموال از آن به عنوان اشر باشدیم کیاورم-کیتیو سندرم همول کیتوپنیترومبوس

ند و از منابع غذازاد هست شتریب کیانتروهموراژ یاکلیشی/ اشرگایش نیتوکس دکنندهیتول یاکلیشیاشر یها. عفونتشود

 ریسا و هاوهیم جات،یخام، سبز ینیزم بیو س یخام، ساالد، تره فرنگ ریمختلف شامل گوشت گاو پخته نشده، ش ییغذا

 .باشدیقابل انتقال م ییموادغذا

 زایماریب یهااز گونه یاما برخ دهدیم لیرا تشک واناتیاز فلور نرمال روده انسان و ح یقسمت یاکلیشیاشر یعیطببطور 

پاتوژن منجر به اسهال  یاکلیشیکند. معموال عفونت اشر جادیا یدیشد یهایماریروده را آلوده و ب توانندیم یاکلیشیاشر

 هایباکتر ها،روسیاسهال وجود دارد. بعد از و یماریمورد ب ونیلیب 7/1 بای. هرساله در سراسر جهان تقرشودیم دیشد

ساالنه  یهانهیاسهال در کودکان است. هز % 10تا  8باعث  یاکلیشیاشر یباکتر انیم نیعامل اسهال هستند. در ا نیدوم

 .باشدیدالر م اردیلیم 1حدود  یماریب نیا یبرا کایبهداشت و درمان آمر ستمیس یپزشک

 نیضد اسهال، تسک ی(، داروهایدیور ای ی)دهان ییغذا میرژ قیاز طر یو آبرسان تیاسهال با حفظ تعادل الکترول یماریب

مقاوم باشند  کیوتیبیبه آنت توانندیم یاکلیشیاشر یهاهیاز سو یقابل درمان است اما برخ کیوتیبیدرد و آنت یهادهنده

استفاده  یاکلیشیبا اشر یآلودگ یریشگیدرمان و پ گرید یهااز راه یکیسالمت است.  ستمیس یاز مشکالت فعل یکیکه 

 یالمتبر س یدیها اثرات مفآن یهستند که مصرف کاف یازنده یهاسمیکروارگانیم هاکیوتیاست. پروب هاکیوتیاز پروب

رشد  شیاباعث افز هاکیوتیمصرف پروب نیروده هستند، بنابرا وتایکروبیاز م یقسمت هاکیوتیاز پروب یانسان دارد. برخ

 .گرددیپاتوژن م یهایها با باکترآن ینیگزیو باعث جا شودیمضر م یهاسمیکروارگانیروده و کاهش م دیمف یهایباکتر
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 مختلف یهاها در گروهدستگاه گوارش موش یبافت یهادر نمونه stx2و stx1 تیسم زانیم نیانگیم نییتع :اهداف اختصاصی

 یاکلیاشرش وم،یاکتردوبیفیب وم،یباکتر ی، فکال ومیدیکلستر لوس،یالکتوباس یهاجنس یتعداد باکتر نیانگیم سهیمقا .2

با  قیزرقبل از ت میشده با نانوذرات سلن یغن یهاکیوتیو و پروب کیوتیکنندگان پروب افتیگروه در 6و انترکوکوس در 

 در قبل و بعد از مداخله 7H:157Oیاکلیشیاشر

 یاکلیاشرش وم،یدوباکتریفیب وم،یباکتری، فکال ومیدیکلستر لوس،یالکتوباس یهاجنس یتعداد باکتر نیانگیم سهیمقا .3

و  میشده با نانوذرات سلن یغن یها کیوتیو پروب کیوتیگروه تحت درمان با پروب 6و انترکوکوس در هر 

 در قبل و بعد از مداخله 7H:157Oیاکلیشیاشر

 یاکلیاشرش وم،یدوباکتریفیب وم،یباکتری، فکال ومیدیکلستر لوس،یالکتوباس یهاجنس یتعداد باکتر نیانگیم سهیمقا .4

 . 1،2و  6 یهاو انترکوکوس در گروه

 یلاکیاشرش وم،یدوباکتریفیب وم،یباکتری، فکال ومیدیکلستر لوس،یالکتوباس یهاجنس یباکتر نیانگیم راتییتغ سهیمقا .5

 مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله یهاگروه نیو انترکوکوس ب

 O157:H7 یاکلیاشرش ،یاثر حفاظت ک،یوتیپروب ومینانوسلن ک،یوتیپروب کلمات کلیدی:
 

 

Preventive effects of probiotic and Nano Selenium Probiotics strains of lactobacillus 
against infected mice with foodborne pathogen Escherichia coli O157: H7 

Title: 

Zahra Esfandiari Applicant: 

Isfahan University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Contamination with foodborne pathogens is one of the major public health issues 

which has led to widespread economic damage around the world. Infection with the 

foodborne pathogen including Escherichia coli (E. coli) such as Escherichia coli O157 
and O104 is very common in developing countries. One of the major causes of food-

borne diarrhea with Escherichia coli is associated with toxin-producing Shiga type 
(Escherichia coli enterohemorrhagic disease). Escherichia coli carries the stx gene, 

which produces the Shiga toxin (Stxs) as verotoxin. This toxin causes bloody 

diarrhea, hemorrhagic colitis, thrombocytopenic thrombotic purpura and hemolytic-
uremic syndrome as well as is commonly referred to as enterohemorrhagic 

Escherichia coli. The source of enterohemorrhagic Escherichia coli is usually 
foodborne and can be transferred from various food sources including uncooked 

beef, raw milk, salads, leeks and raw potatoes, vegetables, fruits and other foods. 
Escherichia coli naturally forms part of the normal intestinal flora of humans and 

animals. However, some types of Escherichia coli can infect the gut and cause 

serious illness. The infection of Escherichia coli pathogen usually leads to severe 
diarrhea. Approximately, 1.7 billion cases of diarrhea occur each year worldwide. 

After viruses, bacteria are the second leading cause of diarrhea. Escherichia coli 
causes 8 to 10% of diarrhea in children. The annual medical cost of the US health care 

system for this disease is about $ 1 billion. Diarrhea can be treated by keeping 

electrolyte balance and hydration through diet (oral or intravenous), anti-diarrheal 
drugs, pain relievers and antibiotics. But some strains of Escherichia coli can be 

resistant to antibiotics, which is one of the current problems in the health system. 

Abstract: 

Determining the mean toxicity of stx1 and stx2 in tissue samples of rat 
gastrointestinal tract in different groups 

2- Comparison of the mean number of Lactobacillus, Clostridium, fecalibacterium, 
Bifidobacterium, Escherichia coli and Enterococcus genera in 6 groups of rats 

receiving probiotic and enriched probiotics with nanoselenium before inoculation 
with Escherichia coli O157:H7 in pre and post intervention 

3- Comparison of the effects of probiotics and enriched probiotics with nanoselenium 

on the mean number of Lactobacillus, Clostridium, fecalibacterium, Bifidobacterium, 
Escherichia coli and Enterococcus in 6 groups of rats treated with probiotics and 

infected with Escherichia coli 7 H: 157O in pre and post intervention 
4- Comparison of the mean number of Lactobacillus, Clostridium, fecal bacterium, 

Bifidobacterium, Escherichia coli and Enterococcus in groups 1, 2 and 6 

Specific 
Aims: 
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5- Comparison of the mean number of Lactobacillus, Clostridium, fecal bacterium, 

Bifidobacterium, Escherichia coli and Enterococcus in groups case and control before 
and after intervention 

Probiotic, Nano selenium Probiotics, Preventive effects, Escherichia coli O157: H7 :Keywords 
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یتجربه ب اینر: آ یسور یهادر موش وژنیپرفی/ریسکمیا بیحاد بر آس یخوابیب ییالقاشیاثرات پ یبررس :عنوان

 تیفعال شیشده و موجب افزا کوالریدر هسته پاراونتر نیتوسیاکس یحاد سبب فعال شدن نورونها یخواب

 شودیم وکاردیقبل از انفارکتوس م یقلب کیسمپات ستمیس

 یمانیا رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یمانیا رضای+ عل :همکاران

 یمرجان آقاجان +

 یهیفق هیمهد +

 مقدم یاحسان کاظم +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 22 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 دو باشد( یمقاله باال مپکتیعدد )ا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

و  یقلب یهایماریاغلب ب یینها جهیبه عنوان نت یقلب یینارسا وعیش ریاخ یدر سالها ریچشمگ یشرفتهایرغم پ یععل چکیده :

نقص  ژهیکه منحصرا و به طور و یاست و کمبود عوامل درمان شیدر حال افزا ایدر دن ریاز عوامل عمده مرگ و م یکی

ن بط وکاردیکه در م یو ساختار یکیستوپاتولوژیه راتییشده را مورد هدف قرار دهد، محسوس است. تغ جادیا یسلول

بوده  وکاردیبافت قلب به انفارکتوس م یو جبران یشود که پاسخ سازش یبطن چپ م ییمنجر به بازآرا افتدیچپ اتفاق م

یبطن چپ شود. با وجود یدهد تا مانع از نقص عملکرد پمپ یبه خود م دیجد یبافت شکل و ساختار نیا لهینوسیو بد

شده  قلب چندان شناخته یاحتقان ییآن به سمت نارسا شرفتینامناسب بطن چپ و پ ییدر بازآرا لیدخ سمیمکان که

 ،یبقل دهیطول کش کیپاتولوژ یپرتوفیها یعنی) یبطن یجبران رینامطلوب و غ ییکه بازآرا شودیم انیاما ب ست،ین

در  هانیوتئپر بیسنتز و تخر نیرا در تعادل ب یراتیی( تغیاستولی/دیستولیبطن چپ و نقص عملکرد س ونیالتاسید

راستا بر نقش  نی. در ادهدیقرار م یزندگ و مرگ نیرا در معادله ب هاتیوسیکرده و م جادیها اسلول

 میر تنظد یالتهاب یهانیتوکایو س ویداتیاسترس اکس ،یخارج سلول کسیموجود در ماتر ینازهایمتالوپروتئکسیماتر

 یلبق ییممکن است منجر به نارسا نهایاز ا کیشده است و عدم تعادل در هر  دیدر مطالعات مختلف تاک یقلب ییبازآرا

 ستمیشدت آن نقش دارد، س زانیمجدد و م وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش یبهایکه در آس یااز عوامل عمده یکیشود. 

 یعصب یهاانهیاز پا نینفریاپ یادیز ریسبب آزاد شدن مقاد یطوالن یوکاردیم یها-یسکمیاست. ا کیسمپات یعصب

. البته گرددیمجدد م وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیآس شیسبب افزا نینفرینوراپ یباال ریمقاد نیشده و ا کیسمپات

که  یاگونه قائل هستند، به یامجدد نقش دوگانه وژنیپرف -یسکمیا یبهایدر آس کیسمپات یعصب ستمیس راتیتاث یبرا

 دیتول قیکوتاه مدت از طر یهایسکمیکه در ا یاثرات مضر است در حال یدارا مدتیطوالن یهایسکمیدر ا نینفر ینوراپ

جهت کاهش اثرات  یریچشمگ یشرفتهایپ ریاخ ی. در سالهاشودیباعث بروز اثرات مثبت م یعضله قلب یبرا یانرژ

 قلب یسکمیکا دننمو شرطی پیشراستا،  نیصورت گرفته است. در ا وکاردیم یسمکیمجدد بعد از ا وژنیمخرب پرف

اعث ب یقلب یسکمیحاد خواب قبل از ا تیرا به دنبال داشته است. مطالعات نشان داده است که محروم یدرخشان جینتا

بعد از انفارکتوس  یقلب یهایتمیکاهش بروز آر قیرا از طر ییالقاشیشده و اثرات مثبت پ کیسمپات تیفعال شیافزا

ا مرتبط ب ینورون یرهایمس یکه در آن به بررس یاعهما، مطال یهاوجود بر اساس دانسته نیبه دنبال دارد. با ا وکاردیم

آنها بر عملکرد  یو نحوه اثرگذار وکاردیحاد قبل از انفارکتوس م یخوابیدر اثر استرس ب کیسمپات ستمیفعال شدن س
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 پرداخته باشد، وجود قلب یسکمیکشدن ا شرطی پیشارتباط آنها با  زیو ن یقلب یسکمیبعد از ا یعروق-یقلب ستمیس

یسنتز کننده اکس ینورونها ،یخوابیمغز در اثر ب کوالریاند که با فعال شدن هسته پاراونترندارد. مطالعات نشان داده

 یعصب ستمیبا توجه به نقش س نی. بنابراابدییم شیافزا کیسمپات ستمیفعال شده و عملکرد س پوتاالموسیدر ه نیتوس

ل از خواب قب زانیکاهش م ایشود که آ یسوال مطرح م نیمجدد ا وژنیپرف -یسکمیاز ا یشنا بیبر شدت آس کیسمپات

شده و  نیتوسیکاهش سطح اکس ای شیسبب افزا کوالریهسته پاراونتر یبر نورونها ریبا تاث تواندیم وکاردیانفارکتوس م

آن  مطالعه بر نیقرار دهد؟ لذا در ا ریرا تحت تاث وکاردیبطن چپ بعد از انفارکتوس م ییو بازآرا یقلب ییشدت نارسا

 یآزادساز ایبر مهار و  وکاردیحاد قبل از انفارکتوس م یخوابیاثر تجربه ب یتا بر اساس شواهد موجود به بررس میشد

 رییو تغ نیتوسیسطح اکس نیارتباط ب یراستا با بررس نیو در ا میبپرداز کوالریهسته پاراونتر یاز نورونها نیتوسیاکس

باالنس سمپاتوواگال  رییتغ زیحاد از خواب و ن تیمحروم ییالقاشیحاد، اثرات پ یخوابیدر اثر ب کیسمپات ستمیعملکرد س

قرار  یابیمورد ارز وکاردیبطن چپ بعد از انفارکتوس م ییو بازآرا یقلب ییبر شدت نارسا زیو ن یقلب یهایتمیرا بر بروز آر

 میده

 یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یمجدد قلب وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیحاد خواب بر آس تینقش محروم یبررس :اهداف اختصاصی

(، SBP ،DBP ،HR  ،LVSP ،LVEDP. LVDP ،RPP ،±dp/dtقلب ) کینامیهمود یهاشاخص یابی( با ارزیقلب

در سرم  MB (CKMB)-نازیکنیکرات می( و آنزنینفری)نوراپ کی(، عملکرد سمپاتPAB) ویداتیاسترس اکس یهاشاخص

 نر یسور یهاموش

 یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یمجدد قلب وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیحاد خواب بر آس تینقش محروم یبررس .2

انفارکته بطن چپ  ریغ هیدر ناحTIMP-1 و (MMP-2 ،MMP-9) نازهایمتالوپروتئکسیماتر یژن انیب یابی( با ارزیقلب

 نر یسور یهادر موش

 یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یمجدد قلب وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیحاد خواب بر آس تینقش محروم یبررس .3

 نر یسور یهادر موش یقلب بروزیانفارکتوس و ف زیسا یابی( با ارزیقلب

 یهامغز موش کوالریپاراونتر هیدر ناح نیو وازوپرس نیتوسی، اکسc-Fos انیحاد خواب بر ب تینقش محروم یبررس .4

 نر یسور

مجدد  وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیحاد خواب بر آس تیمحروم راتیدر تاث کیسمپات یعصب ستمینقش س یبررس .5

، SBP ،DBP ،HR  ،LVSP) قلب کینامیهمود یهاشاخص یابی( با ارزیقلب یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یقلب

LVEDP. LVDP ،RPP ،±dp/dt)ویداتیاسترس اکس یها، شاخص (PAB)( و نینفری)نوراپ کی، عملکرد سمپات

 نر یسور یهادر سرم موش MB (CKMB)-نازیکنیکرات میآنز

مجدد  وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیحاد خواب بر آس تیمحروم راتیدر تاث کیسمپات یعصب ستمینقش س یبررس .6

 و (MMP-2 ،MMP-9) نازهایمتالوپروتئکسیماتر یژن انیب یابی( با ارزیقلب یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یقلب

TIMP-1نر یسور یهاانفارکته بطن چپ در موش ریغ هیدر ناح 

مجدد  وژنیپرف -یسکمیاز ا یناش بیحاد خواب بر آس تیمحروم راتیدر تاث کیسمپات یعصب ستمینقش س یبررس .7

 نر یسور یهاموش یقلب بروزیانفارکتوس و ف زیسا یابی( با ارزیقلب یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یقلب

مغز  کوالریپاراونتر هیدر ناح نیو وازوپرس نیتوسی، اکسc-Fos انیبر ب کیسمپات یعصب ستمینقش س یبررس .8

 نر یسور یهاموش

از  یناش بیحاد خواب بر آس تیمحروم راتیدر تاث کوالریدر هسته پاراونتر نیتوسیاکس ینقش نورونها یبررس .9

، SBP) قلب کینامیهمود یهاشاخص یابی( با ارزیقلب یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یمجدد قلب وژنیپرف -یسکمیا

DBP ،HR  ،LVSP ،LVEDP. LVDP ،RPP ،±dp/dt)ویداتیاسترس اکس یها، شاخص (PAB) عملکرد ،

 نر یسور یهادر سرم موش MB (CKMB)-نازیکنیکرات می( و آنزنینفری)نوراپ کیسمپات

از  یناش بیحاد خواب بر آس تیمحروم راتیدر تاث کوالریدر هسته پاراونتر نیتوسیاکس ینقش نورونها یبررس .10

در  TIMP-1 و (MMP-2 ،MMP-9) نازهایمتالوپروتئکسیماتر یژن انیب یابیبا ارز یمجدد قلب وژنیپرف -یسکمیا

 نر یسور یهاانفارکته بطن چپ در موش ریغ هیناح
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از  یناش بیحاد خواب بر آس تیمحروم راتیدر تاث کوالریدر هسته پاراونتر نیتوسیاکس ینقش نورونها یبررس .11

 یهاموش یقلب بروزیانفارکتوس و ف زیسا یابی( با ارزیقلب یهایتمیقلب و بروز آر یی)بازآرا یمجدد قلب وژنیپرف -یسکمیا

 نر یسور

 ینورونها والر،کیهسته پاراونتر ک،یسمپات یعصب ستمیحاد خواب، س تیمحروم وژن،یپرفیر-یسکمیا بیقلب، آس ییبازآرا کلمات کلیدی:

 یموش سور ن،یتوس-یاکس

 

 

The study of pre-conditioning effects of acute sleep deprivation on 
ischemia/reperfusion injury in male mice: Does experience of acute sleep deprivation 

activate oxytocin neurons in the paraventricular nucleus and drive cardiac 
sympathetic nerve activatio 

Title: 

Alireza Imani Applicant: 

Tehran University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Despite the significant advances in recent years, the incidence of heart failure as 
result of most cardiovascular disease (CVD) has increased which is responsible for 

both high morbidity and mortality worldwide. In this regard, the lack therapeutic 
strategies that may target all cellular impairments exclusively, is perceptible. 

Alterations in cardiac function play a key role in the pathogenesis and progression of 

myocardial infarction (MI) and heart failure (HF). Histopathological and structural 
changes in the left ventricular (LV) myocardium lead to LV remodeling which is a 

compensatory and adaptive response of cardiac tissue to restructure and reshape 
itself and blunt LV pump dysfunction. However, progressive and decompensated 

response of LV remodeling (i.e. prolonged pathologic cardiac hypertrophy, LV 
dilatation and systolic/diastolic dysfunction) seems to occur due to gradual and 

maladaptive changes of cellular elements of the myocardium and cause increased 

risk of HF and mortality. Although this process of complete intracellular contractile 
apparatus reorganization leads to deterioration of ventricular function, the 

underlying mechanisms of this phenomenon is not fully understood. It is believed 
that unfavorable LV remodeling brings some changes in the balance between 

synthesis and destruction of cellular proteins and enters cardiomyocytes in a vicious 

cycle. In this regard, different studies have insisted on the role of extracellular 
matrix metalloproteinases, oxidative stress and inflammatory cytokines that may 

regulate LV remodeling and an imbalance in each factor may cause heart failure. 
Sympathetic nervous system (SNS) is one of the main factors that affects 

ischemia/reperfusion injuries and their severity. Prolonged myocardial infarction 
may result in release of norepinephrine from sympathetic nerve endings which 

ultimately may aggregate ischemia/reperfusion injuries. However, it is believed that 

SNS has a dual effect on ischemia/reperfusion injuries, i.e. although it may serve 
detrimental effects during prolonged ischemia, following short-term 

Abstract: 

The study of acute sleep deprivation effects on ischemia/reperfusion injury (LV 

remodeling and incidence of cardiac arrhythmia) in male mice through evaluation of 
hemodynamic and oxidative stress parameteres as well as sympathetic activity 

(norepinephrine) and creatin kinase-MB (CK-MB) levels in serum 
2) The study of acute sleep deprivation effects on ischemia/reperfusion injury (LV 

remodeling and incidence of cardiac arrhythmia) in male mice through evaluation of 
matrix metalloproteinases (MMP2 and MMP-9) and TIMP-1 expression in non-

infarcted LV. 

3) The study of acute sleep deprivation effects on ischemia/reperfusion injury (LV 
remodeling and incidence of cardiac arrhythmia) in male mice through evaluation of 

infarct size and cardiac fibrosis. 
4) The study of acute sleep deprivation effects on expression of c-Fos, oxytocin and 

vasopressin in PVN in male mice. 

5) The study of SNS role in acute sleep deprivation effects on ischemia/reperfusion 
injury (LV remodeling and incidence of cardiac arrhythmia) in male mice through 

Specific 

Aims: 
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evaluation of hemodynamic and oxidative stress parameteres as well as sympathetic 

activity (norepinephrine) and creatin kinase-MB (CK-MB) levels in serum 
6) The study of SNS role in acute sleep deprivation effects on ischemia/reperfusion 

injury (LV remodeling and incidence of cardiac arrhythmia) in male mice through 
evaluation of matrix metalloproteinases (MMP2 and MMP-9) and TIMP-1 expression 

in non-infarcted LV. 

cardiac remodeling, ischemia/reperfusion, oxytocin, paraventricular nucleous :Keywords 
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 SOx ندهیاز انتشار آال یریبه منظور جلوگ عیاز سوخت ما یستیفوتوکاتال ییگوگردزدا :عنوان

 یمیسادات الر افسانه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/روین پژوهشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 یمی+ افسانه سادات الر :همکاران

 320000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 در ژهیدر صنعت به و زیدر بخش حمل و نقل و ن ریاخ یهادر سال  عیما یدروکربنیه یها سوخت یتقاضا برا شیافزا چکیده :

ر پ یها ندهیاز آال یکیبه عنوان  یگوگرد یدهایها در جو شده است. اکس ندهیغلظت آال شیها، منجر به افزا روگاهین

ها به شدت وابسته به مشخصات سوخت مورد نظر است.  ندهیانتشار آال زانیشوند. واضح است که م یچالش شناخته م

 یدروکربنیه یها گوگرد در سوخت زانیاز کشورها جهت کاهش م یاریدر بس یطیمح ستیز یها تیرو محدود نیاز ا

از آن که موجب به  یدر هوا و مشکالت ناش هاندهیآال زانیم شیبا افزا ر،یاخ یهادر سال زین رانیاست. در ا دهیمقرر گرد

ه وجود آمده و از ب عیبه هوا توسط صنا هاندهینسبت به ورود آال ییهاتیحساس گردد،یخطر انداختن سالمت جامعه م

 یها را در خصوص مقدار مجاز گوگرد موجود در سوخت یمشخص یاستانداردها ستیز طیرو سازمان حفاظت مح نیا

 .کرده است نییتع عیما

 ع،یما یها گوگرد در سوخت زانیدر کاهش م یاقتصاد یباال لیحال با پتانس نیو در ع نینو یاز راهکارها یکی

به واسطه  فتهایبهبود  یها ستیفوتوکاتال ان،یم نیباشد. در ا یها م ستیدر حضور فوتوکاتال یونیداسیاکس ییگوگردزدا

 .اندمورد توجه قرار گرفته  اریو منحصر به فرد بس ژهیفراهم نمودن خواص و

د بود. هسوخت مدل خوا کی یونیداسیاکس ییگوگردزدا ندیکارآمد در فرآ ستیفوتوکاتال افتنیپروژه  نیهدف از انجام ا

 یونیداسیاکس ییگوگردزدا ندیمشخصه شده و در فرآ نییسنتز خواهد شد و سپس تع ستیصورت که ابتدا فوتوکاتال نیبه ا

 زانیداکثر مح یبرا نهیبه طیشرا زیو ن ستیفوتوکاتال نهیبه ونیفرموالس تیخواهند شد و در نها یابیسوخت مدل ارز کی

 خواهند شد یمعرف ییگوگردزدا

 قیتحق نی. ااست یستیفوتوکاتال ییگوگردزدا یمدل با استفاده از تکنولوژ از سوخت ییگوگردزدا قیتحق نیا یهدف اصل :اختصاصیاهداف 

از  یریگ انجام واکنش با بهره تیو قابل ییگوگردزدا زانیبه حداکثر م یابیشکل گرفته است: دست یاصل دهیبراساس دو ا

 ییرخ گوگردزدان شیبا ساختار مناسب نه تنها سبب افزا ستیبه فوتوکاتال یابیاست که دست یهی. بدیدیپاک خورش یانرژ

ذب و در ج تیبه حداکثر قابل یابیبه منظور دست یمرئ هیسبب بهبود گستره جذب نور به ناح تواندیگردد بلکه م یم

اده از و با استف طیدر دما و فشار مح عیما یلیفس یهااز سوخت  ییانجام گوگردزدا تیگردد. قابل دیاستفاده از نورخورش

 عیناص بیترغ جهیو در نت ییگوگردزدا اتیعمل نهیکاهش هز نیقیبه  یدیپاک و در دسترس خورش مت،یارزان ق یانرژ

 ندهیشده، انتشار آال ییروش را به همراه خواهد داشت. به دنبال استفاده از سوخت گوگردزدا نیگوناگون به استفاده از ا

SOx را به دنبال  یطیمح ستیمتعدد ز یایکه خود مزا ابدی یبه شدت کاهش م یلیفس یها حاصل از احتراق سوخت

ازد س یوارد م یانتقال و مصرف از نقطه نظر خوردگ زاتیبه تجه یکمتر بیشده آس ییسوخت گوگردزدا نیدارد. همچن

 ست،یفوتوکاتال یشده در حوزه  دیتول یدانش فن نیرا به دنبال خواهد داشت. همچن یاتیعمل یها نهیکه خود کاهش هز
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خالصه  نیتوان چن یطرح را م نیهدف عمده ا نیقابل کاربرد خواهد بود. بنابرا زین یستیفوتوکاتال یندهایفرآ گریدر د

 کرد:

 یابیساخت، مشخصه  قیاز طر عیما یلیفس یهاحاصل از احتراق سوخت  (SOx) یگوگرد یها ندهیکاهش انتشار آال

 از سوخت مدل ییگوگردزدا ندیفرآ یکارآمد برا یها ستیفوتوکاتال یابیو ارز

 عیسوخت ما ست،ینانوفوتوکاتال ،ییگوگردزدا کلمات کلیدی:

 

 

Photocatalytic desulfurization of liquid fuel in order to prevent the release of SOx Title: 

Afsanehsadat Larimi Applicant: 

Niroo Research Institute Applicant's 

Work: 

Increasing demand for liquid hydrocarbon fuels in recent years in the transportation 
sector as well as in industry, especially in power plants, has led to an increase in the 

concentration of pollutants in the atmosphere. Sulfur oxides are known to be one of 

the most challenging pollutants. It is clear that the emission of pollutants is highly 
dependent on the desired fuel characteristics. Therefore, environmental restrictions 

have been set in many countries to reduce the amount of sulfur in hydrocarbon fuels. 
In Iran, in recent years, with the increase in air pollutants and the resulting 

problems that endanger public health, there are sensitivities to the entry of 

pollutants into the air by industry, and therefore the Environmental Protection 
Agency has set certain standards regarding the allowable amount of sulfur in liquid 

fuels. 
One of the new solutions with high economic potential in reducing the amount of 

sulfur in liquid fuels is oxidation desulfurization in the presence of photocatalysts. In 
the meantime, improved photocatalysts have received much attention for providing 

special and unique properties. 

Abstract: 

The main purpose of this research is desulfurization of liquid fuels using 
photocatalytic desulfurization technology. This research is based on two main ideas: 

achieving maximum desulfurization and the ability to perform the reaction using 

clean solar energy. Obviously, achieving a well-structured photocatalyst not only 
increases the desulfurization rate but can also improve the absorption range of light 

to the visible area in order to achieve maximum absorption and utilization of 
sunlight. The ability to desulfurize liquid fossil fuels at room temperature and 

pressure and using cheap, clean and available solar energy will certainly reduce the 
cost of desulfurization operations and thus encourage various industries to use this 

method. Following the use of desulfurized fuel, the emission of SOx pollutants from 

the combustion of fossil fuels is drastically reduced, which in turn has numerous 
environmental benefits. Moreover, desulfurized fuel will cause less damage to the 

transmission and consumption equipment from the point of view of corrosion, which 
will reduce operating costs. In addition, the technical knowledge produced in the 

field of photocatalyst will be applicable in other photocatalytic processes. Therefore, 

the main purpose of this research can be summarized as follows: 
Reducing the emission of sulfur pollutants (SOx) from the combustion of liquid fossil 

fuels through the synthesis, characterization and evaluation of efficient 
photocatalysts for the desulfurization process of liquid fuels 

Specific 
Aims: 

Desulfurization, Photocatalyst, Liquid fuel :Keywords 
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با  ریدپذیتجد یهایمجهز به انرژ یکیالکتر یخودروها یو شارژ باتر ضیتعو یهاستگاهیا یانرژ تیریمد :عنوان

 پاسخگو یمشارکت بارها

 یردهیج یاحمد یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یردهیج یاحمد ی+ مهد :همکاران

 تبار یسهراب دیوح +

 175000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

در حال  ریاخ یهادر سال یجهان یهوا و گرما یها و روند رو به رشد آن، آلودگکنندهمصرف یتقاضا شیبا توجه به افزا چکیده :

مرسوم  یهستند. خودروها یلیفس یهابر سوخت یمبتن یخودروها یآلودگ دیتول یاز منابع اصل یکیبوده است.  شیافزا

بخش  تواندیم یکیالکتر یخودروها ینیگزیکه جا یدارند به صورت یطیمح ستیز یهاندهیدر کاهش آال یینقش بسزا

 یبه موارد توانیکه م آوردیرا به وجود م یدیامر مسائل جد نیرا کاهش دهد؛ اما ا یطیمح ستیاز مشکالت ز یادیز

. ها اشاره کردآن نهیبه تیریشارژ و مد یهاستگاهیا یانرژ نیتأم ،یکیالکتر یبودن زمان شارژ خودروها یهمچون طوالن

 یهایمجهز به انرژ یکیالکتر یخودروها یو شارژ باتر ضیتعو یهاستگاهیا یانرژ تیریمد یطرح پژوهش نیدر ا

رح ط نیو مشارکت ا یراستا، اهداف اصل نیقرار خواهد گرفت. در ا یابیپاسخگو مورد ارز یبا مشارکت بارها ریدپذیتجد

 کرد: انیب ریبه صورت ز توانیرا م یپژوهش

 .ستگاهیابعاد ا نییو تع یباتر ضیتعو یهاستگاهیاحداث ا یسنجامکان -1

 .ستگاهیابعاد ا نییو تع یباتر ضیتعو یهاستگاهیاحداث ا یسنجمکان :اهداف اختصاصی

 .ریدپذیتجد یهایبه انرژ یباتر ضیشارژ و تعو یهاستگاهیا زیامکان تجه یبررس -2

 .یو شارژ باتر ضیتعو یهاستگاهیعملکرد ا یسازنهیبه یبرا یاتیاضیر یسازارائه مدل -3

 .مسئله مطرح شده یسازنهیکننده در بهمشارکت مصرف ریتأث یبررس -4

 .مقاومت مدل ارائه شده شیافزا یموجود در مسئله برا یهاتیعدم قطع یابیو ارز لیتحل -5

 .داخل کشور یواقع یهاتست و داده یهاستمیموارد فوق با استفاده از س یسازادهیپ -6

مدل، مشارکت  یسازنهیبه ،یطیمح ستیز یآلودگ ر،یدپذیتجد یهایانرژ ،یباتر ضیتعو ستگاهیشارژ خودرو، ا ستگاهیا کلمات کلیدی:

 .یانرژ تیریبار، مد

 

 

Energy management of electric vehicles charging and swapping stations equipped 

with renewable energies incorporating responsive loads 

Title: 

Mehdi Ahmadi Jirdehi Applicant: 

Kermanshah University of Technology Applicant's 
Work: 

 

Due to the increasing demand of consumers and its growing trend, air pollution and 
global warming are increased in recent years. One of the main sources of pollution is 

Abstract: 
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fossil fuel based vehicles. Conventional vehicles play an important role in reducing 

environmental pollutants such that replacing electric vehicles can decrease a major 
part of the environmental problems, however, this raises new issues such as the long 

charging time of electric vehicles, the power supply of charging stations, and their 
optimal management. In this research, energy management of electric vehicles 

charging and swapping stations equipped with renewable energies incorporating 

responsive loads is investigated. Hence, the main objectives and contribution can be 
stated as follows: 

Studying the feasibility of constructing battery swapping stations and determining 

the dimensions of the station. 
2- Investigating the possibility of equipping charging and swapping stations with 

renewable energies. 
3- Providing mathematical modeling to optimize the performance of charging and 

swapping stations. 
4- Analyzing the effect of consumer participation in the optimization problem. 

5- Evaluating the uncertainties in the problem to increase the robustness of the 

proposed model. 
6- Implementing the above steps using real test systems in Iran. 

Specific 

Aims: 

vehicle charging station, battery swapping station, renewable energy, environmental 

pollution, model optimization, load participation, energy management. 

:Keywords 
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 پاسخ به مسئله چارچوب یعواطف برا تیظرف :عنوان

 زیابوالفضل صبرآم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 در فلسفه شگامیو پ دیجد ینو در فلسفه/پژوهش در حوزه ها یفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 زی+ ابوالفضل صبرآم :همکاران

 یمژگان محمد +

 زاده یمهسا مهد +

 245000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 نیاست. در ا افتهیرشد  یعقالن یریگ میآن بر تصم ریبحث درباره عواطف و تاث یعلوم شناخت یرشتها انیدر حوزه م چکیده :

 یدمن تیظرف ایکرد آ میخواه ی. بررسمیکنیمسئله خاص، به نام مسئله چارچوب را طرح م کیعواطف بر  ریطرح تاث

در ساخت  ینشان دادن چالش ی. مسئله چارچوب نخست براریخ ایمسئله چارچوب است  یبرا یحل-راه یعاطف

مسئله در شکل  نیا ،یچارچوب در هوش مصنوع ۀموضوع مسئل اتیهوشمند طرح شده بود. با الهام از ادب یهانیماش

 تواندیدر مورد جهان، چگونه م اریبس یفرد با باورها کیطرح شده است که  گونهنیانسانها ا یشناسانه آن و برامعرفت

 نجایا یه اصلخود را روزآمد کند. مسئل یدر مورد جهان است، باورها یکه مستلزم اعتقادات استوار یعمل یهنگام اجرا

 ییو چه باورها شوند،یم ینیدچار بازب ییچه باورها میدانیاز کجا م ای شود،یباورها چگونه انجام م ینیاست که بازب نیا

 یآن مربوطند و کدام باورها نامربوطند. نوع جیکه کدام باورها به عمل ما و نتا میدان-یچگونه م گری. به عبارت دشوندینم

دام ک نکهیعواطف ما هستند که حوزه مربوط به ا نیا یعنیانسانهاست.  یعاطف یتمندیپاسخ به مسئله چارچوب، ظرف

پاسخ  نیکنند. ا یرا مشخص م شوندینم ینیو کدام حوزه بازب شوندیم ینیبازب دیباور جد یدر اثر به روزرسان دیباورها با

ه مسئل نیبا ا نیعواطف، نحوه کارکرد عواطف در ذهن و رابطه عواطف و باور است. و همچن یستیروشن شدن چ ازمندین

 یبه روز رسان یو به چگونگ نندینشیعواطف به کنار م گرید ییحوزه مرتبط و نامرتبط کشف شد، گو یکه وقت مییروبرو

یم یطرح سع نیع پاسخ است. در انو نیا یبرا یکه خودش مساله ا یندارد، امر یباورها در خود حوزه مرتبط، کار

 میابینقدها ب یبرخ یبرا یرابطه باور و عواطف پاسخ یبررس قیمسائل، از طر نیا یضمن بررس میکن

به حل مسئله چارچوب  یانسان چه کمک یعاطف یتمندیمطلب است که ظرف نینشان دادن ا تیدر نها یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 خواهد کرد.

 باور. یروزرسانباور؛ به ؛یعواطف؛ مساله چارچوب؛ هوش مصنوع کلمات کلیدی:

 

 

The Capacity of Emotions to Respond to the Frame Problem Title: 

Abolfazl Sabramiz Applicant: 

institute of human science and Social studies Applicant's 

Work: 

In the interdisciplinary field of cognitive science, the debate over emotions and their 
relationship with decision-making has grown. In here, we demonstrated the effect of 

emotions on a particular issue, called the frame problem. The frame problem was 
designed to illustrate the challenge of building intelligent machines. Inspired by the 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

literature on Artificial Intelligence, it's epistemologically designed for humans, how 

can a person with many beliefs about the world, when performing an action that 
requires rigid beliefs about the world, updating your beliefs. The key problem here is 

how beliefs are reviewed, or how we know which beliefs are being reviewed and 
which are not. In other words, how do we know which beliefs are "relevant" to our 

action and its consequences and which beliefs are "irrelevant". One kind of answer to 

the question of frame problem is the emotional capacity of human beings. That is, it 
is our emotions that determine which areas should be revised and which areas 

should not be revised as a result of the new belief update. This answer requires 
clarifying what emotions are, how emotions work in the mind, and what is the 

relationship between emotions and beliefs. We also encounter the issue that when 

the related and unrelated domain is discovered, it appearance emotions has nothing 
to do with how beliefs are updated within the related domain itself, which is itself a 

problem for this response. In this project, while examining these issues, we try to 
find an answer to some criticisms by examining the relationship between belief and 

emotions. 

The ultimate goal is show that how human emotional capacity will help solve the 
frame problem. 

1 - Demonstrating the importance of the frame problem issue for artificial 
intelligence as well as the human mind 

2 - Separating the frame problem from similar and close problems and examining the 

answers proposed to solve this problem. 
3- Showing the main characteristics of emotions. 

4- Demonstrating the advantages and disadvantage of emotional capacity response 
to solve the framework problem. 

5- Trying to rectify the weaknesses of the emotional capacity response to solve the 

frame problem. 

Specific 
Aims: 

Emotions; Frame problem; Artificial intelligence; Belief; Updating beliefs. :Keywords 
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ضد  دیجد یدهایپپت افتنیبه منظور  ییدارو اهانیبا گ ستیهمز یتهایاندوف پتومیترانسکر یغربالگر :عنوان

 یکروبیم

 قنبرزاده زهره :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش یعلوم  پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یفارماکوگنوز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + زهره قنبرزاده :همکاران

 یهمت وایش +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

شده است. به  کیوتیب یمقاوم به آنت یها سمیکروارگانیم عیها باعث رشد سر کیوتیب یاز آنت هیرو یگسترده و ب استفاده چکیده :

. در دهه داده است شیرا افزا یکروبیضد م باتیترک افتنیروز افزون به  ازینوظهور ن یکروبیم یعفونت ها شیدایعالوه پ

 Antimicrobial peptide (AMP)که اصطالحا  یعیطب یکروبیضد م یدهایپپت افتنیبه  یادیتوجه ز ریاخ یها

 کسیله-عمدتا ساختار آلفا دهایدسته از پپت نیوجود دارد. ا دیجد یها کیوتیب یشوند و بسط و توسعه آنت یم دهینام

 یدیاس نویآم یها ماندهیباق شتریخود ب لیدروفیدر سمت ه یکروبیضد م یدهایدارند. به طور معمول پپت کیپات یو آمف

 یکروبیضد م یدهایبه اتصال پپت دروفوبیکند. بخش ه یها کمک م کروبیبا بار مثبت دارند که به اتصال آن ها به م

 یگردد. ظهور فن آور یم یمختلف منجر به مرگ سلول باکتر یها سمیکمک کرده و با مکان یدیپپت هیدوال یبه غشا

 سمیکروارگانیها، م تیاست. اندوف دهیگرد یدیپپت یباعث رشد دامنه کشف داروها دینسل جد یابی یمانند توال ییها

 یم یزندگ ییزا یمارینشانه ب چیه دیبدون تول یعال اهانیگ یداخل یهستند که در بافت ها یقارچ ای ییایباکتر یها

در برابر  اهیتحمل گ شیبه افزا تیکه اندوف یاست به شکل دیهر دو مف یبرا تیو اندوف اهیگ نیب یستیکنند. روابط همز

هستند که  ها تیشده توسط اندوف دیتول باتیاز ترک یکی دهایکنند. پپت ی)حمله پاتوژن ها( کمک م یستیز یتنش ها

وانش خ ویمرتبط با آرش یپس از استخراج خوانش ها قیتحق نیدارو مورد توجه اند. در ا دیتول یبرا یا ندهیبه صورت فزا

 یغربالگر یبرا Machine-learning based predictionبر  یمبتن یاز روش ها NCBI یاطالعات گاهیاز پا یتوال

، Neural network (NN)له ممکن از جم یمدل ها نیتر یروش از قو نیتوال ها استفاده خواهد شد. در ا

Support Vector Machine (SVM) ،Random Forest (RF)  بالقوه  یکروبیضد م یدهایپپت افتنیجهت

 ،یساختار یاه یژگیو ،یکروبیضد م تیخاص ،یاطالعات مربوط به توال پتوم،یترانسکر یگردد. ضمن غربالگر یاستفاده م

فانکشنال، سطح قابل دسترس به حالل، ساختار دوم،  یها نیدم ،یهدف، حداقل غلظت کشندگ یکروبیم یگونه ها

و شاخص  hydrophobic ratioمشخض خواهد شد. بعالوه  تهیسیدروفوبیها، و ه نیپروتئ ریبا سا AMPبرهم کنش 

Boman ینتعمر، آ مهین ت،یسم ،یدرون تن طیدر شرا دیپپت یعوارض جانب یابیمحاسبه خواهد شد. به منظور ارز زین 

 میبه پروتئازها محاسبه خواهد شد. با تنظ تیقرمز و حساس یگلبول ها زیاحتمال همول ته،یسیآلرژن ته،یسیژن

Threshold  وexpectation valueزانی، م sensitivity نیشتریبا ب ییدهایخواهد شد که پپت میتنظ یبه شکل 

specificity خواص ابندیراه  یغربالگر ییبه مرحله نها .AMP کیبه صورت صفر و  یشده در غربالگر ییشناسا یها 

افت. راه خواهد ب یرا کسب کند به مرحله مطالعه تجرب ازیامت نیشتریکه ب ییدایکاند دیخواهد شد و پپت یده ازیامت

پاتوژن  یها هیسو MLCو  MIC ریمقاد نییحاصل جهت تع یدهایسنتز خواهند شد. پپت دیکاند یدهایپپت نیبهتر

جذب  زانیم ،یباکتر یتوپالسمیبه غشا س دیپپت بیآس یابیشده استفاده خواهند شد. به منظور ارز ینیب شیپ
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propidium iodide از  یعوارض جانب زیو ن زبانینفوذ به سلول م تیقابل یابیخواهد شد. به منظور ارز یریاندازه گ

 uptake زانیم FITCبا رنگ  دیپپت یزیاستفاده شد. پس از رنگ آم Caco2و  HepG2 ،HEK یسلول یرده ها

از تست  انزبیبر سلول م دیپپت یاحتمال تیسم یابیشود. جهت ارز یم یابیفلورسنت ارز کروسکوپیتوسط سلول با م

MTT استفاده خواهد شد 

 NCBI یاطالعات گاهیها از پا تیاندوف یخوانش توال ویآرش افتنی :اهداف اختصاصی

 یکروبیضد م یدهایپپت افتنیجهت  Random Forest بر اساس مدل یخوانش توال ویآرش یغربالگر .2

 هدف سمینامرتبط با ارگان یحذف خوانش ها .3

 فانکشناال، سطح قابل یها نیدم ،یهدف، حداقل غلظت کشندگ یکروبیم یگونه ها ،یساختار یها یژگیو نییتع .4

، Hydrophobic ratio ،یدینواسیآم یها، محتوا نیپروتئ ریبا سا AMP دسترس به حالل، ساختار دوم، برهم کنش

 تی، حساسaggregation لیاحتمال تشک ،یدیپیل یبه غشا کالیهل-آلفا یدهایاتصال پپت تی، قابلBoman شاخص

 عمر مهیبه پروتئازها، و ن

 حاصل از غربال دیپپت نیسنتز بهتر .5

 شده ینیب شیپ یگونه ها ی( برایو حداقل غلطت کشندگ ی)حداقل غلظت مهارکنندگ یکروبیاثرات ضدم نییتع .6

 فلورسنت کروسکوپیبا م یجذب در کشت سلول زانیم یابیارز .7

 با تست زبانیسلول م ریمرگ و م یابیارز .8

 تیاندوف ،ییدارو اهانیگ ،یکروبیضد م دیپپت کلمات کلیدی:

 

 

Screening the sequence archive read of symbiotic endophytes with medicinal plants 
to find novel antimicrobial peptides 

Title: 

Zohreh Ghanbarzadeh Applicant: 

Shiraz University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Extensive and indiscriminate use of antibiotics has led to the rapid growth of 
antibiotic-resistant microorganisms. In addition, the emergence of novel microbial 

infections has increased the growing need to find antimicrobial compounds. In 
recent decades, much attention has been paid to discovering natural antimicrobial 

peptides (AMPs) and the development of new antibiotics. These peptides are mainly 
alpha-helix and amphipathic in structure. Antimicrobial peptides typically have more 

positively charged amino acid residues on their hydrophilic side, which helps bind 

them to microbes. The hydrophobic part helps to bind antimicrobial peptides to the 
peptide bilayer membrane and leads to bacterial cell death by various mechanisms. 

The advent of technologies such as the new generation of sequencing has led to an 
increase in the discovery of peptide drugs. Endophytes are bacterial or fungal 

microorganisms that live in the internal tissues of higher plants without producing 

any signs of pathogenesis. The symbiotic association between the plant and the 
endophyte is beneficial to both, as endophytes help increase the plant's tolerance to 

biological stresses (pathogen attack). Peptides are one of the compounds produced 
by endophytes that are increasingly being considered for drug production. In this 

study, after extracting readings related to the sequence read archive from the NCBI 

database, Machine-learning based prediction methods will be used to screen the 
sequences. This method uses the strongest possible models such as Neural network 

(NN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) to find potential 
antimicrobial peptides. Transcript screening, sequencing information, antimicrobial 

properties, structural features, target microbial species, minimum lethal 
concentration, functional domains, solvent accessibility, secondary structure, AMP 

interaction with other proteins, and distinct hydrophobicity will be identified. In 

addition, the hydrophobic ratio and the Boman index will be calculated. In order to 
evaluate the side effects of peptide in vivo, toxicity, half-life, antigenicity, 

allergenicity, the possibility of hemolysis of red blood cells and sensitivity to 
proteases will be calculated. By adjusting the Threshold and expectation value, the 

Abstract: 
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sensitivity will be adjusted so that the peptides with the highest specificity reach the 

final screening stage. The properties of the AMPs identified in the screening will be 
scored at zero and one, and the candidate peptide with the highest score will enter 

the experimental study stage. The best candidate peptides will be synthesized. The 
resulting peptides will be used to determine the MIC and MLC values of the predicted 

pathogen strains. In order to evaluate the damage of the peptide to the cytoplasmic 

membrane of the bacterium, the uptake of propidium iodide will be measured. 
HepG2, HEK and Caco2 cell lines were used to evaluate the permeability to the host 

cell and its side effects. After staining the peptide with FITC dye, the uptake rate by 
the cell is evaluated with a fluorescent microscope. MTT assay will be used to 

evaluate the possible toxicity of the peptide on the host cell. 

Finding the endophytic sequence read archive from the NCBI database 
2. Screening sequence read archive based on Random forest model to find 

antimicrobial peptides 
3. Remove readings unrelated to the target organism 

4. Determination of structural properties, target microbial species, minimum lethal 

concentration, functional domains, solvent accessible surface, secondary structure, 
AMP interaction with other proteins, amino acid content, hydrophobic ratio, Boman 

index, binding capacity of alpha-helical peptides to the lipid membrane, the 
possibility of aggregation formation, protease sensitivity, and half-life. 

5. Synthesis of the best peptides from the sieve. 

6. Determination of antimicrobial effects (minimum inhibitory concentration and 
minimum lethal concentration) for predicted species. 

7. Evaluation of uptake in cell culture by fluorescent microscopy. 
8. Assessing host cell mortality by MTT assay. 

Specific 
Aims: 

Antimicrobial peptides, Medicinal plants, Endophyte :Keywords 
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 یهاچالش تیریمد یدر راستا هیهمسا یو کشورها رانیبر دما و بارش ا میاقل رییاثرات تغ یابیارز :عنوان

 یآت کیتیدروپولیه

 انیجواد زارع محمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/آب قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 تیری/مدمیاقل راتیی+ تغ امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 انیمحمد جواد زارع+  :همکاران

 یگوهر رضایعل +

 جزه یمحمد جمال +

 یمعتمد تایآرم +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 انجام خواهد شد: لیذ یگام اصل 5پروژه در  نیا چکیده :

و  رانیمحدوده ا یبرا ECMWF یاطالعات گاهیاز پا Era5 دما و بارش شدهلیباز تحل یهاگام اول: استخراج داده

 ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان جان،یآذربا ه،یعراق، ترک یکشورها

و بر  IPCC میاقل رییتغ یهاداده گاهیاز پا هیهمسا یو کشورها رانیروزانه دما و بارش ا یهاگام دوم: استخراج داده

 (CMIP6) سازمان نیاساس گزارش ششم ا

 هامدل نیا بیهمجوار و ترک یو کشورها رانیدر برآورد دما و بارش ا AOGCM یهادقت مدل زانیم لیگام سوم: تحل

و استخراج  هیهمسا یو کشورها رانی( ا2050تا  2021) یساله آت30دما و بارش دوره  راتییتغ زانیم نییگام چهارم: تع

 ECMWF گاهیپا Era-5 شدهلیباز تحل یهامربوطه با استفاده از داده یزمان یهایسر

ر د راتییتغ نینقش ا نییو تب یدر دوره آت هیهمسا یو کشورها رانیدما و بارش ا یرهایروند متغ لیگام پنجم: تحل

 منابع آب کشور تیریمد یآت یراهبردها

 ریچند دهه اخ یدر ط هیهمسا یو کشورها رانیدما و بارش ا راتییروند تغ یبررس -الف :اهداف اختصاصی

 مجاور یو کشورها رانیدر برآورد دما و بارش ا AOGCM مختلف یهادقت مدل یبررس -ب

 مجاور یو کشورها رانیدما و بارش ا ینیبشیمختلف در پ AOGCM مختلف یهامدل بیاستفاده از ترک -ج

 آن هیهمسا یو کشورها رانیا یبر دما و بارندگ میاقل رییاثرات تغ یبررس -د

 رییکشور با توجه به اثرات تغ ستیزطیمنابع آب و مح تیریمد یرو شیپ یوهایدر خصوص سنار یاجمال یبررس -ه

 .هیهمسا یبر دما و بارش کشور و کشورها میاقل

 هیهمسا یکشورها ران،یآب، ا تیریمد م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 

 

Assessing the effects of climate change on temperature and precipitation in Iran and 

neighboring countries in order to manage future hydropolitical challenges 

Title: 

Mohamamd Javad Zareian Applicant: 
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water research institute Applicant's 

Work: 

This project will be done in the following 5 main steps: 

Step 1: Extract the analyzed Era5 temperature and precipitation data from the 

ECMWF database for Iran and Iraq, Turkey, Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, 
Turkmenistan and Pakistan. 

Step 2: Extract daily temperature and precipitation data of Iran and neighboring 
countries from IPCC climate change databases and based on the sixth report of this 

organization (CMIP6) 

Step 3: Analysis of the accuracy of AOGCM models in estimating temperature and 
precipitation in Iran and neighboring countries and the combination of these models 

Step 4: Determining the amount of temperature and precipitation changes in the 
next 30 years (2021 to 2050) of Iran and neighboring countries and extracting the 

relevant time series using the analyzed data of Era-5 ECMWF database 
Step 5: Analyze the trend of temperature and precipitation variables in Iran and 

neighboring countries in the future and explain the role of these changes in future 

strategies of water resources management 

Abstract: 

Studying the trend of temperature and precipitation changes in Iran and neighboring 

countries during the last few decades 

B- Investigating the accuracy of different AOGCM models in estimating temperature 
and precipitation in Iran and neighboring countries 

C- Using a combination of different AOGCM models in predicting temperature and 
precipitation in Iran and neighboring countries 

D- Investigating the effects of climate change on temperature and rainfall in Iran 

and neighboring countries 
E- An overview of the scenarios facing the management of water resources and the 

environment of the country with regard to the effects of climate change on 
temperature and rainfall in the country and neighboring countries. 

Specific 

Aims: 

Climate change, water management, Iran, neighboring countries :Keywords 
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اطالعات  کردیتحت وب و رو ریتعاملپذ یها یبافت فرسوده با استفاده از نقشه ها یاکتساب داده ها :عنوان

 داوطلبانه ییایجغراف

 ایدنیمحمد حسن وح :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یناکارآمد شهر یبافتها ینیمسکن/بازآفر یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ایدنی+ محمد حسن وح :همکاران

 یعیشف میمر +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 (یوزارت راه و شهرساز یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 نیچن ستهیشا تیریمد یمواجه اند. در عصر کنون یشهر یمحله ها شیفرسا دهیکشور ما با پد یاز شهرها یاریبس چکیده :

 نیا یفرسوده، جمع آور یبافت ها ادیباشد. با توجه به وسعت ز یبه روز و معتبر م یداده ها ازمندین یشهر یفضاها

سب منا یمشارکت شهروندان فرصت تیباشد. استفاده از ظرف یم نهیزمان بر و پرهز یاز داده توسط سازمان ها امر زانیم

شهروند محور مطرح شده  GIS زین ریاخ یاباشد. در سال ه یم قیتحق نیا یاست که هدف اصل یشهر رانیمد یبرا

( داده اند. VGIداوطلبانه ) ییایخود را به اطالعات جغراف یجا یسازمان یمکان یاز کاربردها، داده ها یاریاست و در بس

وده و با بافت فرس یبرا ییایداوطلبانه جغراف یاکتساب داده ها یبرا یمدل یمعرف قیتحق نیا یمشارکت اصل ن،یبنابرا

که بتواند مشخصات  ریسامانه نمونه تعاملپذ کی یباشد. طراح یم 2و وب  ینقشه جهان یها سیسرو یها یاتکا به فناور

 رانیبه هنگام به مد یو با ارائه نقشه ها د؛ینما رهیذخ یبافت فرسوده را در بانک اطالعات یطرح نوساز طیامالک واجد شرا

 ردیگ یرساند، در دستور کار قرار م یاری یاقدامات آت یبند تیو اولو یریگ میدر امر تصم یشهر

 یداده جهت ثبت اطالعات بافت فرسوده، به همراه طراح گاهیپا کیدر قالب  یفیو اقالم توص یمدل داده مکان یطراح :اهداف اختصاصی

 تیموجود یبرا یکیزیف یو مدلساز یمنطق یمدلساز ،یمفهوم یداده شامل مدلساز گاهیپا یها و مولفه ها: طراح ندیفرآ

ه است ک نیهدف ا گرید یباشد. از سو یبخش م نینمونه آن هدف ا یساز ادهیمرتبط با موضوع بافت فرسوده و پ یها

 موضوع بافت فرسوده یبرا زیسامانه و نحوه گردش و استفاده از داده ها ن یبرا ازیمورد ن یاصل یها تیها و قابل ندیفرآ

 ارائه شود.

هدف توسعه  :VGI یریبکارگ یارهاینرم افزار نمونه با توجه به مع یساز ادهیو پ یستمیمدل س کیو توسعه  یطراح -

 ر،یلپذتعام یو نقشه ها یمکان یها سیسرو یو شبکه، مولفه ها یافتگی عیمتن باز، توز یها یفناور یمدل بر مبنا کی

بافت فرسوده  یداده ها یساز رهیثبت و ذخ یداده، برا گاهیپا تیریمد ستمی، سWeb 2.0 بر یمبتن یواسط کاربر

 .باشد یتوسط افراد م

 نقشه یها سیبافت فرسوده، سرو ،ی، مدلساز(VGI) داوطلبانه ییایاطالعات جغراف کلمات کلیدی:
 

 

Acquisition of urban decay data using web-based interactive maps and volunteered 
geographic information approach 

Title: 
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Mohammad Hassan Vahidnia Applicant: 

Science and Research Branch, Islamic Azad University Applicant's 
Work: 

Many cities in our country are facing the phenomenon of urban decay. In the current 

era, proper management of such urban spaces requires up-to-date and valid data. 
Due to the large area of worn-out tissues, the acquisition and collection of this 

amount of data by organizations are time-consuming and costly. Using the capacity 

of citizen participation is a good opportunity for city managers, which is the main 
purpose of this research. Citizen-oriented GIS has also been introduced in recent 

years, and in many applications, organizational spatial data has been replaced by 
volunteered geographic information (VGI). Therefore, the main contribution of this 

research is the introduction of a model for the acquisition of volunteered geographic 
data for urban decay and relying on the technologies of online map services and Web 

2.0. Designing an interactive web-based system that can store the specifications of 

eligible properties in the worn-out renovation plan in the database as well as 
providing updated maps to help city managers decide and prioritize future actions, 

will be on the agenda. 

Abstract: 

Designing a spatial data model and descriptive items in the form of a database to 
record urban decay information, along with designing processes and components: 

Database design including conceptual modeling, logical modeling, and physical 
modeling for worn-out tissue entities and implementing a prototype system form the 

main purpose of this section. On the other hand, the aim is to provide the main 

processes and capabilities required for the system and how to circulate and use data. 
- Design and development of a system model and implementation of prototype 

system according to VGI criteria: The purpose is to design and develop a model 
based on open source technologies, being distributed on the network, geospatial 

components and interactive map services, dynamic interface based on Web 2.0, and 
database management system for recording and storing worn-out tissue data by 

individuals. 

Specific 
Aims: 

Volunteered Geographic Information (VGI), Modeling, Urban decay, Map service :Keywords 
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دوپ شده همزمان با دهنده و  یتانایت یراهمیو خواص غ یکیالکتر یخواص د ،یحرارت یداریپا یبررس :عنوان

 X9R نوع یکاربرد در خازن ها یبرا نگینتریوسیالکترون ساخته شده به روش ماکروو رندهیگ

 یشهرک یمحمد مالک :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/مراغه دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یشهرک ی+ محمد مالک :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

در  قطعات یناتورسازیکه در م میعظ کیالکتر یبا ثابت د کیالکتر یمواد د یبه رشد برا یرو یتقاضا شیبا افزا چکیده :

بزرگ  کیترالک ید بیبا ضر کیالکتر ید نیو نو دیکاربرد دارند، کشف مواد جد یانرژ رهیو دستگاه ذخ کیکروالکترونیم

مانند خازن ها مورد  یعمل یاز الزامات را داشته باشند تا در کاربردها یبرخ دیمواد نو با نیدر حال گسترش است. ا

،  نیباشد. عالوه بر ا 0.1کمتر از  دیبا مقدار بزرگ ، فاکتور اتالف با کیالکتر ید بی. عالوه بر ضررندیاستفاده قرار گ

 یداریآنها در محدوده قابل قبول باشد. پا رییتغ ایاز فرکانس مستقل باشند  دیو فاکتور اتالف با کیالکتر یثابت د

از  یدی، کالس جد رایمهم است. اخ یاز فاکتورها گرید یکی DC اسیدر برابر دما و ولتاژ با کیالکتر ید اتیخصوص

منحصر به فرد  کیالکتر ید اتیخصوص یکه دارا ومیتانیت دیاکس یبر د یمبتن میعظ اریبس کیالکتر ید بیمواد با ضر

و فااکتور اتالف  105تا  میعظ کیالکتر یثابت د کیشده است.  یمعرف چریهستند ، توسط هو و همکاران در مجله ن

شاهده م ومینئوب دیو اکس میندیا دیدوپ شده به طور همزمان با اکس ومیتانیت دیبه طور همزمان در اکس 0.1کوچکتر از 

قاط از ن یکیدهند.  یاز خود نشان م زین نییبا ولتاژ شکست پا یراهمیمواد رفتار غ نیا ،یشده است. به طور اعجاب آور

 کیالکتر یبدست آوردن خواص مناسب د یاست که برا یو زمان پخت طوالن ادیپخت ز یمواد دما نیضعف مهم در ا

ان کاهش دما و زم یبرا کیتکن نیقدرتمندتر ویکروویبه روش ما نگینتریس ، یفرآور یها کیالزم است. از نظر تکن

 یها کیسرام یکیالکتر اتیو خصوص زساختاریبر ر نگینتریس ویکرووی، اثر ما قیتحق نی، در ا نیاست. بنابرا نگینتریس

 X9R نوع یکاربرد خازن ینمونه ها برا نیا یحرارت یداری، پا نیخواهد شد. عالوه بر ا یدوپ شده بررس ومیتانیت دیاکس

 خواهد شد یبررس

 ندیآن بر فرا ریو تاث نگینتریووسیمطالعه ماکرو :اهداف اختصاصی

 مطلوب یکیالکتر یبدست آوردن خواص د .2

 یدر برابر ولتاژ اعمال یکیالکتریخواص د یداریبهبود پا .3

 یراهمیخواص غ یبررس .4

 یخازن ها یحرارت یداریبا پا سهیو مقا یحرارت یداریخواص پا یبررس .5

 X9R ،یحرارت یداریپا ،یکیالکتر ید بیضر وم،یتانیت دیاکس کلمات کلیدی:
 

 

The study of thermal stability, dielectric and non-Ohmic properties of co-doped TiO 2 
fabricated by microwave sintering for X9R type capacitor application 

Title: 

Mohammad Maleki Shahraki Applicant: 
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University of Maragheh Applicant's 

Work: 

With the soaring demand for novel colossal dielectric constant materials which used 

for miniaturizing in microelectronics and energy storage device area, the finding of 

new huge permittivity dielectric materials is being promoted. These materials should 
meet some requirements to utilize in practical applications like capacitors. In 

addition to a high value of dielectric constant, the loss factor of colossal dielectric 
materials should be lower than 0.1. Furthermore, both dielectric constant and loss 

factor are better to be frequency independent or their change be in acceptable range. 

The stability of dielectric properties against temperature and bias DC voltage is 
another important factor. Recently, a new class of colossal dielectric materials based 

on TiO2 which exhibit unique dielectric properties has been introduced by Hu and 
coworkers. A colossal dielectric constant up to 105 and a low loss factor smaller than 

0.1 were simultaneously observed in indium and niobium co-doped TiO2 (INTO). 
Surprisingly, this material exhibits a non-Ohmic characteristic with a low breakdown 

electric field One of important weaknesses in ITNO is a high sintering temperature 

and a long sintering time which is required to obtain suitable dielectric properties. 
From point view of processing techniques, microwave sintering is a most powerful 

technique for shortening of sintering temperature and time. Therefore, in this 
research, the effect of microwave sintering on the microstructure and electrical 

properties of (Nb, In) co-doped TiO2 ceramics will be investigated. Furthermore, the 

thermal stability of these samples will be explored for XR9 type capacitor 
application. 

Abstract: 

The study of microwave sintering on electrical properties 

to obtain suitable electrical property 
Enhancing thermal stability 

Comparing with X9R capacitor 

Specific 

Aims: 

co-doped TiO2, Dielectric properties, Thermal stability, X9R :Keywords 
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 رانیدر ا Tirmania pinoyi قارچ دنبالن یساز یکاشت و تجار :عنوان

 یجمال صمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد -یرازدانشگاه  :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیحفاظت از مح یبرا ی/آموزش و مشارکت مردمستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیر برنامه :اولویت

  :نوع طرح
 ی+ صمد جمال :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

از  یوجود دارند، اما تعداد کم یعنوان قارچ خوراکبالقوه به لیبا پتانس زیکوریدهنده م لیتشک یهااز قارچ یادیز تعداد چکیده :

 Terfeziaاند از اند که عبارتکاشت شده یابانیب یهادو گونه از دنبل یقارچ یهاگونه نیا نیاند. در بها کاشت شدهگونه

claveryi و  ایدر اسپانTerfezia boudieri ایبا ترفز یاشهیرقارچ اهیگ نی. از زمان کاشت اوللیدر تونس و اسرائ 

 شیافزا زیکشورها ن ریبلکه در سا ایمحصول نه تنها در اسپان نیا یتقاضا برا شیافزا ا،یاسپان یایدر مورس 1999در سال 

بزرگ سوق داده  اسیدر مقسمت کاشت در سطح کوچک به یهاشیرا بر آن داشته که از آزما نیکرده است و محقق دایپ

اکنش و پر یدر خصوص بررس قاتیتحق شتریدنبالن ها صورت نگرفته است و ب یتا کنون کاشت تجار رانیشوند. در ا

 یخوراک یقارچ ها نیاز ارزشمندتر یکیکه  Tirmania pinoyiآنها بوده است. گونه  یها زبانیدنبالن ها و م ییشناسا

دارد و به صورت خودرو توسط  شیاستان فارس رو یاز جمله مناطق جنوب رانیا ریدر مناطق گرمس اشدییم رانیدر ا

رسد که  یهزار تومان م 300تا  200به  یگونه ارزشمند خوراک نیازا لویهر ک متیشود. ق یم یجمع آور یافراد محل

ود. ش یصادر م یعرب یباال به کشورها متیو با ق یداریتوسط افراد واسطه خر یتوسط افراد محل یغالبا پس از جمع آور

 یریلوگج نیو همچن یریمناطق گرمس یمرتع ستمیاکوس ایگونه در اح نیگونه ارزشمند، نقش ا نیا یعالوه بر ارزش تجار

از جمله مناطق خشک و  رانیاز نظر دور نگه داشت. الزم به ذکر است چون ا دیمناطق را نبا نیخاک در ا شیاز فرسا

 نیاست، به هم ازین یگونه قارچ نیکاشت دنبالن ها و از جمله ا یبرا یآب کم زانیم یاست و از طرف ایخشک دن مهین

 یازس یتجار نیهستند. بنابرا خشکمهیخشک و ن یدر نواح یمحصوالت کشاورز یبرا یمناسب ینیگزیآنها جا لیدل

ا توجه باشد. ب یم تیاهم زیمراتع، حا ستمیاکوس یبرا ادیز یایبلکه از نظر مزا یگونه ارزشمند نه تنها از نظر تجار نیا

 نیصورت نگرفته است و ا اینقاط دن ریو سا رانیگونه در ا نیا یساز یتجار یبرا یفوق الذکر تا کنون تالش تیبه اهم

 داشته باشد زین یو جهان از بعد علم رانیدر ا ییبسزا تیتواند اهم یم قیتحق

 رانیدر ا Tirmania pinoyi یکاشت تجار :اهداف اختصاصی

 یجهان شیگرما ستم،ی، اکوسTirmania pinoyi کلمات کلیدی:

 
 

Cultivation of Tirmania pinoyi in Iran Title: 

Samad Jamali Applicant: 

Razi Applicant's 

Work: 

There are many mycorrhizal fungi with potential for edible fungi, but few species 

have been planted. Among these fungal species, two species of desert truffles have 
been planted: Terfezia claveryi in Spain and Terfezia boudieri in Tunisia and Israel. 

Abstract: 
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Since the planting of the first truffle root plant in Murcia, Spain, in 1999, demand for 

the product has increased not only in Spain but also in other countries, prompting 
researchers to use small-scale experiments to push the planting site on a large scale. 

In Iran, no commercial planting of desert truffles has been done so far and most of 
the research has been on the distribution and identification of identification and their 

hosts. Tirmania pinoyi, which is one of the most valuable edible mushrooms in Iran, 

grows in tropical regions of Iran, including the southern regions of Fars province, 
and is collected by local peoples. The price of each kilo of this valuable food reaches 

200,000 to 300,000 tomans, which is often bought by local people after being 
collected by intermediaries and exported to Arab countries at a high price. In 

addition to the commercial value of this valuable species, the role of this species in 

restoring tropical rangeland ecosystems as well as preventing soil erosion in these 
areas should not be overlooked. It should be noted that Iran is one of the arid and 

semi-arid regions of the world and on the other hand a small amount of water is 
needed for planting these fungi, so they are a good alternative to agricultural 

products in arid and semi-arid regions. Therefore, commercialization of this valuable 
species is important not only commercially but also in terms of many benefits for 

rangeland ecosystems. Due to the above-mentioned importance, no attempt has 

been made to commercialize this species in Iran and other parts of the world, and 
this research can be of great importance in Iran and the world in terms of science. 

cultivation of Tirmania pinoyi in Iran Specific 

Aims: 

Tirmania pinoyi, ecosystem, global warming :Keywords 
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 یفاژ درمان دیبه عنوان کاند یلوریپ کوباکتریهل ینیبال یها هیموثر بر سو یوفاژهایباکتر یجداساز :عنوان

 یعیصن پرستو :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 یعی+ پرستو صن :همکاران

 فرشته افتخار +

 انیفرنوش عطار +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

مالت در ارتباط  یمعده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما یدر معده انسان مستقر شده و با التهاب معده، زخم ها تنها چکیده :

 یکیوتیب یآنت یدرمانها ییاست که کارا یباکتر نیبا مقاومت چندگانه در ا یها هیسو شیاست. گزارشات نشان دهنده افزا

کند که  یرا مطرح م هیفرض نیا H. pylori یها هیسو یفاژ از برخ یتعداد محدود یرا کاهش داده است. جداساز

ز مطالعه ا نیاستفاده کرد. در ا یباکتر نیدرمان عفونت ا یبرا یبه عنوان راه یبتوان از روش فاژ درمان ندهیدر آ دیشا

 یحتمالا یفاژها یو خالص ساز یجداساز ،یبه منظور غربالگر مارانینمونه مدفوع ب نیو همچن یسوپرناتانت کشت باکتر

 استفاده خواهد شد H.pyloriموثر بر 

 یباکتر ریهمگام با سا کیوتیب یمقاوم به چند آنت یها هیظهور سو نیو همچن H. pyloriیمتوال یدرمان یشکست ها :اهداف اختصاصی

 .Hعفونت  هیعل نیگزیجا یتوسعه روش ها  لیدل نیمواجه کرده است. به هم یمدرن را با چالش جد یها، پزشک

pylori داد تع یباشد. جداساز یگوارش یها یمیاز بدخ یریشگیمهم در کنترل و پ یها تیاز اولو یکی ندهیدر آ دیشا

 یو جداساز یی، شناسا یبا غربالگر دیکند که شا یرا مطرح م هیفرض نیا H. pylori یها هیسو یفاژ از برخ یمحدود

 یدرمان ها نیگزیجا ایو  رانهیشگیدرمان پ یبرا یبه عنوان راه یبتوان از روش فاژ درمان ندهیدر آ H. pylori یفاژها

 استفاده کرد. یباکتر نیعفونت ا یفعل

صورت  نهیزم نیدر ا یمطالعه ا رانیوجود دارند. در ا H.pylori موثر بر یدر رابطه با فاژها یمطالعات کم ایدر دن

مطالعات  نکهیوجود ندارد. با توجه به ا رانیا یبوم H.pylori یها هیموثر بر سو یدر مورد فاژها ینگرفته و اطالعات

متفاوت  گریکدیبا  یمختلف انسان یتهایشده از جمع یجداساز H.pylori یها هیمختلف به وضوح نشان داده اند که سو

 - یکیوتیب یآنت یبا در نظر گرفتن مقاومت باال - رانیا H.pylori ینیبال یها هیموثر بر سو یفاژها یهستند، جداساز

 .کند یهموار م نهیزم نیدر ا یمطالعات بعد یاست که راه را برا تیاهم زیبا ارزش و حا یکار

 وفاژیباکتر -یلوریپ کوباکتریهل کلمات کلیدی:

 
 

Isolation of bacteriophages against clinical H. pylori isolates as phage therapy 
candidates 

Title: 

Parastoo Saniee Applicant: 

Faculty of Life Sciences and Biotechnology- Shahid beheshti University Applicant's 

Work: 
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Helicobacter pylori is a helical shaped Gram-negative bacterium that colonizes the 

human stomach. It is associated with several human pathologies, such as gastritis, 
peptic ulcer, and gastric cancer. The standard first-line treatment is a one week triple 

therapy: the association of two antibiotics, most frequently amoxicillin and 
clarithromycin, and a proton pump inhibitor. Despite the evolution of the treatment 

strategy, quadruple therapy, there is an increasing percentage of failure of the 

antibiotic therapy, due to antibiotics resistance. Phage therapy is the therapeutic use 
of lytic bacteriophages to treat pathogenic bacterial infections and H. pylori is a good 

target. However there are no available phage collections, and H. pylori phages 
description is diminutive on literature. 

Abstract: 

One of the most important factors for successful bacteriophage therapy is, 

undoubtedly, the isolation of excellent therapeutic candidate bacteriophages. There 
are only a few reports about active bacteriophages in the fastidious bacteria 

Helicobacter pylori. 

Specific 

Aims: 

Helicobacter pylori, Bacteriophage :Keywords 
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 مطالعه داده مبنا کیبر اساس تجارب روان درمانگران خبره:  یاختالالت روان یبنداکتشاف طبقه :عنوان

 یگودرز یمحمد عل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 /کاربسترانیدر ا یروان شناس ی/چالش هایروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یگودرز ی+ محمد عل :همکاران

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یسازمان نظام روانشناس یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

به  یشناختاختالالت روان یشناسبیآس یهادر حوزه یعلم یهاتیفعال نیتردر شمار مهم ،یاختالالت روان یبندطبقه چکیده :

 یراهنما باشند،یم یشناسنشانه یکه صرفا بر مبنا نیا لیبه دل یاختالالت روان یفعل یها یبند. طبقهرودیشمار م

مبنا هداد قیتحق یهااست که با استفاده از روش نیطرح ا نیکنند. هدف ا یفراهم نم یدرمان اختالالت روان یبرا یمناسب

 یهاالزم بر اساس روش یهایو پس از کدگذار دینما یآوردرمانگران خبره را جمعروان زیآمتیموفق یدرمانتجارب روان

 یریگبر اساس روش نمونه قیتحق نی. در ادیارائه نما یالالت رواناخت یبندطبقه کیتجارب را در قالب  نیمبنا اداده

 زیآمتیدر سرتاسر کشور مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت و تجارب موفق یدرماننفر از متخصصان روان 100حداقل  ینظر

 یهمزمان با گردآور هایباشد و کدگذار یم یشیدایاز نوع پ قیآنها ثبت و ضبط خواهد شد. روش تحق زیآمتیموفق ریغ ای

 یریگنمونه افتنی انی. پس از پاافتیخاتمه خواهد  یریگنمونه یبه اشباع نظر دنی. پس از رسشودیها انجام مداده

 ارائه خواهد شد یو کاربرد یمنطق یبندطبقه کیانجام شده در قالب  یهایکدگذار

با توجه به تجارب روان درمانگران خبره در  یاز اختالالت روان یمقدمات یبندطبقه کیهدف پژوهش حاضر استخراج  :اهداف اختصاصی

 است. رانیکشور ا

 یو اثرگذار بر درمان اختالالت روان یاستخراج عوامل اصل

 یاختالالت روان یریگو شکل ییآدیو اثر گذار بر پد یاستخراج عوامل اصل

 درمانگرانتجارب روان یبر مبنا یاختالالت روان یمقدمات یبندطبقه کی شنهادیپ

 مبناداده هینظر ،یدرمانروان ،یروان یشناس بیآس ،یاختالالت روان یبندطبقه کلمات کلیدی:

 
 

Exploration of Mental Disorders Classification Grounded on Expert Psychotherapists’ 

Experiences: A Grounded Theory Based Study 

Title: 

Mohammad Ali Goodarzi Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Classification of mental disorders is one of the most important scientific activities in 

the field of psychopathology. Current classifications of mental disorders do not 
provide a suitable guide for the treatment of mental disorders because they are 

purely based on symptomatology. The aim of this project is to collect expert 
psychotherapists’ successful experiences using a grounded theory design and extract 

a classification of mental disorders based on these experiences. In this study, based 

on theoretical sampling method, at least 100 expert psychotherapists across the 
country will be interviewed and their successful or unsuccessful experiences will be 

Abstract: 
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recorded. The research method is emergent and coding is done simultaneously with 

data collection. After reaching the theoretical saturation, sampling will end. After 
sampling, the data will be presented in the form of a logical and practical 

classification. 

General purpose: 
The aim of this study was to extract a preliminary classification of mental disorders 

according to the experiences of expert psychotherapists in Iran. 
Specific objectives: 

Extraction of main and effective factors in the treatment of mental disorders 

Extraction of the main and effective factors on formation and emergence of mental 
disorders 

Proposing a preliminary classification of mental disorders based on the experiences 
of 

expert psychotherapists 

Specific 
Aims: 

Mental Disorder Classification, psychopathology, Psychotherapy, Grounded Theory :Keywords 
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 زیحشرات و آنال مارگریب ینماتد بوم ی هیجدا کی کیژنوم لیو تحل هیو تجز ییزایماریب ت،یهو نییتع :عنوان

 یستیآن به عنوان عامل موثر مهار ز ییایباکتر ستیهمز کیمتاژنوم

 یالهام ساالر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/کرمان یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکی( کشور + گیحشره ا

 کم خطر یو آفت کشها ییایمیش

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ الهام ساالر :همکاران

 یهرند یحیفص دیمج +

 یمنصور یمهد +

 یمحمد یمحمدعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
از حشرات آفت  یعیوس فیدر کنترل ط یستیعوامل کنترل ز نیاز موثرتر یکی( EPNsحشرات ) مارگریب یها نماتد چکیده :

باشند.  یخطر م یهدف ب ریموجودات غ ریسالمت انسان و سا یباال، برا یطیمح ستیز یمنیمهم بوده و عالوه بر ا

ت. از آن ها منتشر شده اس یبرخ کیولوژیکنترل ب ییدر کارا یاز ناسازگار ییباال، گزارش ها یمنیو ا یاثر بخش رغمیعل

روابط  زیرد و نحشرات پس از کارب مارگریب ینماتد ها یولوژیامر ممکن است به دانش محدود ما در خصوص ب نیا

رات حش مارگریب یعوامل موثر است، مرتبط باشد. اطالع از ژنوم و متاژنوم نماتد ها نیا ینیآنها که در زهرآگ یستیهمز

 شیافزا هجیآن ها و در نت زبانیبردن حشرات م نیدر از ب ستشانیهمز یها یباکتر اینقش نماتد ها و  نییتواند در تع یم

استان  عتینماتد مرتبط با حشرات از طب کی تیفعال ر،یداشته باشد. در مطالعه اخ تیآن ها اهم کیولوژیکنترل ب ییکارا

شرات آفات از ح یبرخ هیعل ییو صحرا یشگاهیآزما طیقابل توجه در شرا ییزا یماریمثل باال و ب دیتول لیکرمان با پتانس

 کی یو مولکول یشناس ختیمشخصات ر نییو تع یحاضر جداساز یقاتیپروژه تحق ی. هدف اصلمیمهم را گزارش کرده ا

ستان ا عتیآن از طب یاحتمال ستیهمز یها یباکتر کیمشخصات فنت نییحشرات و تع مارگرینماتد ب یبوم ی هیجدا

 یالرو ها یبر رو ییزا یماریب جادیآن در ا ستیهمز یها یو نقش نماتد و باکتر ییزا یماریباشد. سپس، ب یکرمان م

رو ال ومیکروبیم لیخواهد شد. در ادامه، پروفا یابیارز ،یستیدر رابطه همز ایپروانه موم خوار بزرگ، به صورت مستقل 

نظور به م ن،یمورد مطالعه قرار خواهد گرفت. عالوه بر ا ینسل بعد یابی یتوال کینماتد با استفاده از تکن یعفونت زا

 ید هانمات زیو ن یآزاد ز ینماتد ها ریبا سا سهیو مقا زی، ژنوم آن مورد آنالنماتد یبوم ی هیجدا یکیبهبود ژنت یابیارز

نمودن دانش ما را در خصوص توسعه  یسبب غن یقاتیپروژه تحق نیحاصل از ا جیحشرات قرار خواهد گرفت. نتا مارگریب

 خواهد شد رانینماتد از ا یبوم ی هیجدا نیموثر از ا ونیفرموالس یفناور کی

 ایگالر یالرو ها یمرتبط با حشرات با استفاده از طعمه گذار ینماتد ها یها تیجمع یجداساز :اختصاصیاهداف 

 یرو هاال ینماتد بر رو یها هیجدا رینفود و تکث ییتوانا یابیو ارز یجستجو گر ،ییزایماریمختلف ب یانجام آزمون ها -

 پروانه موم خوار بزرگ
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 ینماتد بوم یها هیجدا یسنج ختیر ،یشناخت ختیمشخصات ر نییتع -

 یژن یهیو ناح (,28S 18S, ITS)یاهسته یژن یهیسه ناح یابییو توال ریبا تکث یمشخصات مولکول نییتع -

 ینماتد بوم یهاهیجدا COIییایتوکندریم

 هاآن کیمشخصات فنت نییو تع ییزایماریاز نظر ب هیجدا نیموثرتر یاحتمال ستیهمز یهایباکتر یجداساز -

 ییزایماریب ادجیدر ا یستیدر رابطه همز ایبه صورت مستقل  ستیهمز یو نقش نماتد منتخب و باکتر ییزایماریب نییتع -

 یمختلف باکتر یهاغلظت ونیسوسپانس ک،یو منوزن کیآگزن یزاپروانه موم خوار بزرگ )الرو عفونت یهاالرو یبر رو

 (ستیهمز

 نماتد منتخب یزاالرو عفونت ومیکروبیم لیپروفا یینماتد و شناسا ستیهمز یمتاژنوم باکتر زیآنال -

 راتحش مارگریب یهانماتد زیو ن یزآزاد یهانماتد ریآن با سا سهینماتد منتخب و مقا یزاژنوم کل الرو عفونت زیآنال -

 ژنوم د،ینسل جد یابی یتوال ،ییزا یماریب وم،یکروبیحشرات، م مارگرینماتد ب کلمات کلیدی:

 

 

Taxonomy, Pathogenicity, and Genomics of a Local Entomopathogenic Nematode and 
Metagenomic Analyses of Its Bacterial Endosymbionts, as Efficient Biocontrol Agents 

Title: 

Elham Salari Applicant: 

Kerman University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

 

Entomopathogenic nematodes (EPNs) are considered as the most effective 

insecticidal pathogens, because of their proven efficacy against a wide variety of 
insect pests with no negative environmental or human health consequences. Despite 

their effectiveness and safety, there have been reports of inconsistencies in 
biocontrol efficiency of some EPNs. This may be attributed to our limited knowledge 

of their biology post-application, and their symbiotic relationships that drive their 

virulence. Insights into the genome and metagenome of EPNs could be important for 
determining the contribution of nematodes and/or their endosymbiotic bacteria to 

killing insect hosts and thus enhancing their biocontrol efficiency. Our recent study 
has reported a field-collected, an insect associated nematode, from Kerman region 

with high reproduction capacity and significant pathogenicity against a number of 

important insect pests in both laboratory and field trials. The main aim of this 
research project is isolation and morphological and molecular characterization of a 

native isolate of an EPN and biochemical characterization of its likely endosymbiotic 
bacteria from this region. Pathogenicity and the role of the nematode and its 

symbiotic bacteria in causing infection on greater wax moth larvae will be assessed, 
independently and in symbiotic relationship. Bacterial community of the infective 

juveniles will be profiled using next-generation sequencing. In addition, the genome 

of native nematode will be sequenced and compared with those of both free living 
and entomopathoginc nematodes in order to evaluate the possibility of its genetic 

improvement. Results of this research project will enhance our knowledge of 
developing an effective formulation technology for an indigenous isolate of EPN from 

Iran. 

Abstract: 

solation and morphological and molecular characterization of a native isolate of 
entomopathogenic nematode from Kerman province 

- Isolation and characterization of likely endosymbiotic bacteria from the native 
nematode isolate 

- Evaluation of the pathogenicity and the role of nematode and its microbiome, 

independently and in symbiotic relationship (Axenic and monoxenic infective 
juveniles, extracted endosymbiotic bacteria), in causing infection on greater wax 

moth larvae 
- Metagenomic analyses of endosymbiotic bacteria and profiling the microbiome of 

infective juveniles of native nematode isolate 

- Genomic analyses of native nematode isolate and comparing with both free living 
and entomopathoginc nematodes 

Specific 
Aims: 
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Entomopathogenic Nematodes, Microbiome, Pathogenicity, Next-Generation 

Sequencing, Genome. 

:Keywords 
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 نییمو یها شهیآن در ر کیژنتیموانع اپ یو دستکار نگیمیبا پرا کیکوریش دیاس دیتول یساز نهیبه :عنوان

 سرخارگل

 یفرهاد امکیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

حفاظت  ،یی/شناسایو معطر + زراعت و باغبان یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یو باغبان زراعت :اولویت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یو بهره بردار

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یفرهاد امکی+ س :همکاران

 زادهمیقاسم کر +

 یصالح نایم +

 ینیاحمد مع +

 ییناصر صفا +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علمانتشار 

 یهایماریاز جمله ب هایماریاز ب یاریو درمان بس یریشگیپ یبرا ییمنابع دارو نیتراز مهم یکی یعیطب یها فرآورده چکیده :

 یجامعه بشر ریگ بانیاست که گر نیکره زم یچالش اصل 19-دیکوو یروسیو یماریب یهستند. امروزه پاندم یروسیو

 لیتعد تیو خاص یروسیضدو یها تیفعال لیسرخارگل، به دل اهیگ یهامثل فرآورده  یعیطب باتیشده است. ترک

از  یکی کیکوریش دیاند. اسمورد توجه قرار گرفته  روسیو نیو مقابله با ا یریشگیجهت پ ،یمنیا ستمیس یکنندگ

کرونا  سرویفعال جهت مقابله با و ستیز بیترک نیا ریتأث رایمهم موجود در سرخارگل است که اخ هیثانو یها تیمتابول

 ریگهمه  یهایماریو وقوع مکرر ب کیکوریش دیاس ابتیضدسرطان و ضدد روس،یخواص ضدو نیشده است. همچن دییتأ

 یتجار دیوجود تول نیفعال ارزشمند شده است. با ا ستیز بیترک نیتوجه به ا شیها، باعث افزا روسیاز و یخطرناک ناش

 ،یطیمح یها یها، آلودگ سمیکروارگانیبا م یاهیمواد گ یاز جمله آلودگ یسرخارگل با مشکالت اهیاز گ کیکوریش دیاس

 نیرامواجه است. بناب شهیمشکالت برداشت ر زیبودن دوره رشد و ن یطوالن ،ییو آب و هوا یطیمح طیاز شرا یریرپذیتأث

 یسرخارگل به عنوان منبع نییمو یها شهیکشت ر ژهیو کشت بافت بو یفنار ستیمختلف ز یهااستفاده از جنبه 

 در کشت درون هیثانو یها تیمتابول وسنتزیکه ب ییشود. از آنجا یدر نظر گرفته م کیکوریش دیاس دیتول یبرا دبخشیام

 یدیراهکار کل کی تورهایسیبا استفاده از ال باتیترک نیا یوسنتزیب ریمس یالقا ابد،ی یکاهش م یادیبه مقدار ز یا شهیش

 هیثانو یها تیمتابول وسنتزیب شیافزا یبرا یقو یها به عنوان محرک ییایمیو ش یقارچ یتورهایسیراستا ال نیاست. در ا

با  یبیمختلف به صورت ترک یتورهایسیاستفاده از ال نکهیکنند. با توجه به ا یعمل م یاهیگ یا شهیش در کشت درون

در  دهند،یقرار م ریرا تحت تاث هیثانو یهاتیمتابول یوسنتزیب ریاز مس یمختلف یهم دارند نواح یکه رو ییافزا اثر هم

 رینقاط مختلف مس یریگ جهت هدف کیلیسالس دیو اس یقارچ یتورهایسیال بیبار از ترک نیاول یمطالعه حاضر برا

واکنش  عیو تسر تیبه منظور تقو نیسرخارگل استفاده خواهد شد. همچن نییمو یها شهیدر ر کیکوریش دیاس وسنتزیب

 یسرخارگل استفاده م نییمو یهاشهیر نگیمیپرا یها برا نیآم یمورد استفاده، از پل یتورهایسیدر پاسخ به ال یدفاع

مثل  یمیتنظ یها دهیپد لیبه دل اهیگ یا شهیمدت کشت درون ش یطوالن ینگهدار نکهیحال با توجه به ا نیشود. با ا
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 لهیدارنده متعامل باز ریشود، تأث یم هیثانو یها تیمتابول وسنتزیو ب تورهایسیال ییها منجر به کاهش کارا شدن ژن لهیمت

 نییمو یها شهیدر کشت ر کیکوریش دیاس وسنتزیب ریمس یها ژن انیب نیو همچن دیبر تول "نیدیتیآزاس-5"شدن 

بار،  نیاول یدر پژوهش حاضر برا یقرار خواهد گرفت. به طور کل یمذکور مورد بررس یتورهایسیسرخارگل القا شده با ال

 کیکوریش دیسا وسنتزیب ریمس یو القا یکیژنت یرفع موانع اپ نگ،یمیکشت بافت، پرا یهمزمان از تکنولوژ یریگ با بهره

 نییمو یها شهیر در کشت کیکوریش دیاس دیبر بهبود تول یسع ،یستیرزیو غ یستیز یتورهایسیاز ال یبیبا استفاده ترک

 سرخارگل خواهد شد

فاده از سرخارگل با است نییمو یها شهیدر کشت ر "کیکوریش دیاس" روسیعامل بالقوه ضد کروناو دیبهبود تول یبررس :اهداف اختصاصی

 "نیدیتیآزاس-5"شدن  لهیبا عامل بازدارنده مت نییمو یها شهیر ماریت

ت در کش کیکوریش دیاس وسنتزیب ریمس یهاژن انیبر ب "نیدیتیآزاس-5"شدن  لهیعامل بازدارنده مت ریتأث یبررس -2

 سرخارگل نییمو یها شهیر

 هاشهیکردن ر نگیمیبا استفاده از پرا تورهایسیسرخارگل به ال نییمو یهاشهیبهبود درک و پاسخ بهتر ر یبررس -3

 .C تیارچ اندوفق یسلول وارهیو د کیلیسیسال دیاس یتورهایسیبا استفاده از ال کیکوریش دیاس دیبهبود تول یبررس -4

palmarum یبیو ترک یانفراد ماریبه صورت ت 

 و کشت شاه هیثانو تیمتابول نیا دیتول نیبا باالتر یماریدر ت کیکوریش دیاس وسنتزیب ریمس یهاژن انیب یبررس -5

 شهیکشت درون ش -سرخارگل-نیدیتیآزاس-5 -ییدارو اهیگ -روسیکروناو کلمات کلیدی:

 

 

Optimization of chicoric acid production using priming and manipulating epigenetic 
barriers in Echinacea purpurea hairy root culture 

Title: 

Siamak Farhadi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Natural products are one of the most important medicine resources for the 
prevention and treatment of many diseases such as viral infections. Nowadays, 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is an ongoing public health 
emergency that has affected millions worldwide. Natural products like Echinacea 

depravities have been considered to prevent and fight against coronavirus because 

of their antiviral functions and also modulatory effects on the immune system. The 
effect of chicoric acid, one of the main Echinacea secondary metabolites (SM), has 

recently approved against coronavirus. Also, increasing attention has been paid to 
chicoric acid because of its anti-viral, -cancer and -diabetes activities and the 

frequent occurrence of viral epidemics. However, the commercial production of 
chicoric acid has faced some problems such as long Echinacea growth period, 

environmental effects, environmental restrictions and pollutions, and root harvesting 

problems. Therefore, using biotechnological approaches particularly Echinacea hairy 
roots is a promising bioproduction platform to overcome these limitations and 

produce chicoric acid on a large scale. Since the SM biosynthesis is greatly reduced in 
plant in vitro culture, induction of their biosynthetic pathway using elicitors is a key 

strategy. In this regard, the fungal and chemical elicitors act as powerful elicitors for 

enhancing SM biosynthesis production in plant in vitro culture. Given that the use of 
different elicitors, as a combined treatment, affect different parts of SM biosynthesis 

pathway and synergistically induce SM production, in this study, the different parts 
of chicoric acid biosynthesis pathway will be targeted using the combination of 

fungal and salicylic acid elicitors for the first time. Furthermore, polyamines will be 
used for priming Echinacea hairy root and reinforcing its response to elicitors. On the 

other hand, Long-term maintenance of plant in vitro culture reduce elicitor’s 

efficiency and SM production due to occurrence of regulatory phenomena such as 
gene methylation. So, the effect of methylation inhibitor “5-azacytidine” will be 

investigated on chicoric acid biosynthesis pathway and its production in Echinacea 
hairy roots culture induced by mention elicitors. In the present study, for the first 

time, ", it will be tried to improve the production of potential anti-coronavirus agent 

"chicoric acid " in Echinacea hairy roots culture by the simultaneous use of strategies 

Abstract: 
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of "priming, removal of the epigenetic barriers and induction chicoric acid 

biosynthesis pathway using a combination of biotic and non-biotic elicitors. 

Investigation of improving the production of potential anti-coronavirus agent 

"chicoric acid "in Echinacea hairy roots culture using the treatment of hairy roots 

with methylation inhibitor “5-azacytidine” 
2.Investigation of the effect of methylation inhibitor “5-azacytidine” on chicoric acid 

biosynthesis pathway genes expression in Echinacea hairy roots culture 
3- Investigating the improvement of the response of Echinacea roots to the elicitors 

using root priming 

4.Investigation of improving the production of chicoric acid using salicylic acid and C. 
palmarum cell wall elicitors either individually or as combined treatments. 

5. Investigation of chicoric acid biosynthesis pathway gene expression in the best 
treatment of its production and control. 

Specific 

Aims: 

Coronavirus, Medicinal plant, 5-azacytidine, Echinacea, in vitro culture :Keywords 
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 هاروسیدر ترنکرتوو V2 نیو نقش پروتئ یسلول ریدر سطح ز یابیرد :عنوان

 حسنوند دیوح :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 هرز یو علفها یاهیگ یهایماریآفات و ب تیریخسارت و مد نییتع ک،یولوژیب یبررس ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 حسنوند دی+ وح :همکاران

 درنژادیح ریجهانگ +

 مسعود شمس بخش +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
. شوندیم یفراوان به محصوالت کشاورز یهاهستند که باعث خسارت یاهیگ یهاروسیاز و یبزرگ رهیت هاروسیوینیجم : چکیده

اند. جنس گزارش شده رانیاز ا یحال مخرب نیو در ع یمتنوع اریبس یهاروسیوینیگذشته جم یهاسال یط

Turncurtovirus خانواده  یاز اعضا یکیGeminiviridae حبوبات،  ،ینتیز ،یمحصوالت زراع دیکه تول باشدیم

 لیبه دل هاروسی. ترنکرتووشودیم اهانیگ نیدر ا یو باعث خسارات فراوان دهدیرا کاهش م جاتیفیو ص جاتیسبز

. با توجه باشندیحشره به سرعت در حال گسترش م نیناقل قیباال و انتقال از طر یکیمتعدد، تنوع ژنت یهازبانیداشتن م

 یو بررس ییشناسا رسدیبه نظر م ر،یدر چند سال اخ یاهیگ یهاروسیگروه از و نیبه اطالعات بدست آمده در مورد ا

 یمنجر به معرف ندهیاطالعات ممکن است در آ نیاست. ا یضرور اریبس هاروسیترنکرتوو یهایژگیو و اتیخصوص

فرد بوده بهمنحصر نیپروتئ کی V2 روس،یس ترنکرتووجن یشوند. در اعضا هاروسیو نیکنترل ا یمناسب برا یهاروش

 نینقش ا نییتع رسدیرو به نظر م نینامشخص است؛ از ا اهیدر گ روسیو گسترش و یآلودگ ندیو نقش آن در فرآ

 خواهد کرد شتریب یآلودگ ندیدر فرآ اهیو گ روسیو نیبوده و درک ما را از روابط ب یضرور نیپروتئ

 هاروسیدر ترنکِرتوو V2 نینقش پروتئ نییتع :اهداف اختصاصی

 Geminiviridae ،Turncurtovirus ن،یپروتئ یابیرد کلمات کلیدی:

 
 

Subcellular detection and gene function of the V 2 protein of turncurtoviruses Title: 

Vahid Hasanvand Applicant: 

Bahonar University Applicant's 
Work: 

Geminiviruses are a large family of plant viruses that cause extensive damage to 

crops. During past years, a variety of destructive geminiviruses have been reported 
from Iran. The genus Turncurtovirus is a member of the family Geminiviridae that 

reduces and damages crops, ornaments, legumes and vegetables. Turncurtoviruses 
are spreading rapidly due to the multiple hosts, high genetic diversity, and 

transmission through insect vectors. Based on the information obtained about 

turncurtoviruses in recent years, identify and study the features of turncurtoviruses 
seems necessary. This information may in the future lead to the introduction of 

appropriate methods to control the viruses. In members of the genus Turncurtovirus, 
the V2 is a unique protein and its role unclear in the process of infection and spread 

Abstract: 
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of the virus; therefore, it seems necessary to determine the role of this protein and 

will increase our knowledge about the relationship of the virus and plant in the 
infection process. 

Gene function of V2 protein of turncurtoviruses Specific 

Aims: 

Protein detection, Turncurtovirus, Geminiviridae :Keywords 
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 یآبخوان )بررس یدروژئولوژیه اتیبر خصوص دیزنجان و ابهر با تاک یهادر دشت نیفرونشست زم یابیارز :عنوان

 و ارائه راهکارها( هابیآس

 یعبدالله زهرا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 زنجان/استان زنجان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یناسش بیآس ،ینیرزمیموثر بر اضافه برداشت از منابع آب ز یو فن یاقتصاد ،یعوامل اجتماع ی/بررسیزداریو آبخ آب :اولویت

 یتیریمد یو ارائه راهکارها

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ زهرا عبدالله :همکاران

 زاد یقباد رستم +

 نژاد یعبد زیپرو +

 محمد طهمورث +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

د در چن حیصح یاریکشت نامناسب و عدم آب یالگو ،یکاهش نزوالت جو ،ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح هیرویمصارف ب چکیده :

 ینیرزمیسطح آب ز کهیطورکشور شده است، به یهامنابع آب در اکثر دشت تیشدن وضع یدهه گذشته باعث بحران

ها اثرات دشت ینیرزمیداشته است. کاهش سطح تراز آب ز یکاهش ریمهم کشور به طور مداوم س یهادر اغلب آبخوان

 ییایرد ،یآبرفت یهابا نهشته ییدرحوضه ها ژهیبه و نیآب و فرونشست زم تیفیبه همراه داشته و کاهش ک یادیسوء ز

 ،ینیزمریمنابع آب ز تیریدر مد رگذاریتأث اریدنبال خواهد داشت. از عوامل بسرا به افتهین میتحک یااچهیدر ایکم عمق 

 ینیرزمیآب ز تیو کم تیفیدر مورد ک هیاطالعات پا دیتول قیها است که از طر-آبخوان تیوضع قیو دق یشناخت علم

در  یمناطق فرونشست احتمال ییشناسا یچارچوب جامع برا کیبا ارائه  نی. همچندیآیدست مها بهآن یعلم یو بررس

و  از وقوع فرونشست حیصح تیریکرد و با مد ییرا شناسا نیمناطق مستعدتر از نظر فرونشست زم توانیآبخوان، م کی

 نمود. یریاثرات مخرب آن جلوگ

 بیترتزنجان و ابهر به یهادشت ینیرزمیآب ز یها( سطح سفره1396استان زنجان ) یاطبق گزارشات شرکت آب منطقه

افت سطح آب  نیب یرابطه خط کیهستند. هرچند که لزوما  مواجه یمتریسانت 144و  55 یبا افت متوسط ساالنه

مال جهت، احت نیو باالست. بد یقو اریدو بس نیا نیب یهمبستگ یفرونشست وجود ندارد ول دهیو وقوع پد ینیرزمیز

 هنیگرفته در زمدشت ها وجود دارد. مطالعات انجام نیفرونشست در ا دهیدر ارتباط با وجود پد یبه شواهد یابیدست

 یبر آن است تا پارامترها یسع رو،شیپ قی. در تحقباشدیم یبه خصوص در استان زنجان ناکاف رانیدر ا نیفرونشست زم

مناطق محتمل  یابیلیپتانس یع براو جام یچارچوب عمل کیشده و  ییمختلف مؤثر در فرونشست آبخوان شناسا

 یهاآبخوان گرینقاط محتمل فرونشست در د ینیبشیپ یبرا یارائه چارچوب عمل کهیطورفرونشست ارائه داده شود. به

مهم استان  در دو دشت نیفرونشست زم یبندبار نقشه پهنه نیاول یبرا نیچنقابل استفاده باشد. هم زیحوضه ن نیا

 شودیم هیزنجان )دشت زنجان و دشت ابهر( ته

 زنجان و ابهر و ارتباط آن با فرونشست یهاآبخوان دشت ییایمیدروشیو ه یکیدروژئولوژیه اتیخصوص یابیارز :اهداف اختصاصی
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 زنجان و ابهر یهادر معرض خطر در دشت یبحران یهامحدوده نییو تع نینقشه خطر فرونشست زم هیته -2

 و یاقتصاد یامدهایو کاهش آثار و پ نیاز گسترش فرو نشست زم یریکنترل و جلوگ یهاو ارائه روش ییشناسا -3

 آن یطیمح ستیز

 یرادار ریتصاو یسنج، تداخل GARLIF کردیرو ن،یاستان زنجان، فرونشست زم ،ینیرزمیافت سطح آب ز کلمات کلیدی:

 
 

Land subsidence assessment in Zanjan and Abhar plains due to over-exploitation of 

groundwater resources with emphasis on aquifer hydrogeological characteristics 
(Damages and their Solution) 

Title: 

Zahra Abdollahi Applicant: 

Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO Applicant's 

Work: 

Irregular consumption of surface and groundwater resources, precipitation 

reduction, the lack of proper cultivation and irrigation pattern in the last few decades 

has caused a critical situation of water resources in most plains of Iran. So that, the 
groundwater level in most aquifers of the country has been steadily declining. 

Decreasing the groundwater level of the plains will have many adverse effects and 
will lead to a decrease in water quality and land subsidence, especially in basins with 

alluvial, shallow marine, or unconsolidated lake deposits. One of the most influential 

factors in the management of groundwater resources is the scientific and accurate 
knowledge of the status of aquifers, which is obtained by producing basic 

information about the quality and quantity of groundwater. Also, by providing a 
comprehensive framework for identifying potential subsidence areas in an aquifer, it 

is possible to identify areas where are more prone to land subsidence. So, subsidence 
and its destructive effects can be prevented with proper management. 

Abstract: 

To evaluate the hydrogeological and hydrochemical characteristics of aquifers in 

Zanjan and Abhar plains and their relationship with subsidence 
2- To develop the subsidence risk map and to define the critical areas at risk in 

Zanjan and Abhar plains 

3- To provide methods for controlling the development of subsidence and reduce its 
economic and environmental effects 

Specific 

Aims: 

Groundwater decline, Zanjan Province, Land subsidence, GARLIF approach, Radar 
imaging 

:Keywords 
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نجد و س اهیشده با عصاره گ یکاپروالکتون عمل آور یشده پل یسیالکترور افینانوال یساز نهیوبه یطراح :عنوان

رون د یهایژگیو یررسی: یبه عنوان زخم پوش سوختگ ینسترن وحش اهیاستخراج شده از گ دیساکار یپل

 تن و برون تن

 مجد یسجاد ایثر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمانشاه/یراز دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 مجد یسجاد ای+ ثر :همکاران

 یغالمرضا بهرام +

 یبهاره محمد +

 ینظر میمر +

 یحاتم هیراض +

 187500 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یابتید ی( و مزمن )زخم هایو سوختگ یدگیو تروما، خراش یجراح یبه دو گروه حاد )مانند زخم ها یپوست یزخم ها چکیده :

شده  جادیبسته به اندازه و عمق زخم و مقدار صدمه ا یپوست یشوند. درمان زخم ها یم می( تقسیفشار یو زخم ها

 یسطح یزخم ها میترم یمناسب زخم برا طیاز عفونت و حفظ مح یریمتفاوت است. زخم پوش ها به منظور جلوگ

در  ینسترن وحش اهیاستخراج شده از گ دیساکار یسنجد و پل اهیعصاره گ یبیمناسب است. در مطالعه حاضر، اثر ترک

. شودیم یبررس یو سلول یوانیح یهادر مدل یپوست یزخم ها یبر رو نیکاپروالکتون و ژالت یپل هیبا پازخم پوش  کی

 یسمحصول، برر ییایمیو ش یکیزیف یهایژگیو یسنتز زخم پوش، بررس اه،یاز گ یریعصاره گ یروش کار شامل فازها

باشد. در بخش روش انجام  یم شیمورد آزما یهازخم در موش میو اثر زخم پوش در ترم یاثر زخم پوش در مدل سلول

 هیبر پا یسیمطالعه، روش سنتز زخم پوش توسط الکترور نی. در اشودیها پرداخته مروش اتیبه جزئ لیبه تفص قیتحق

شود که تاکنون در زخم پوش ها استفاده  یاستفاده م یعیمحصول طب اهاویاز گ نیباشد. همچن یم دیروش جد کی

است. در صورت  دهیاز التهاب به صورت جداگانه به اثبات رس یریسلول و جلوگ یاثرات آنها در بازساز ینشده اند ول

 استفاده نمود. زین یکینیو کل یکینیکل شیتوان از آن در فار پ یم ،یپوست یزخم پوش در زخم ها نیا یجواب ده

 استفاده شود زین قیو عم یابتید ،یسوختگ یاز جمله زخم ها گرید یزخم ها میتواند در ترم یم نیهمچن

تون کاپروالک یزخم پوش پل یسیالکترور یدرون تن و برون تن و طراح یها یژگیو نییتع یمطالعه اهداف اصل نیدر ا :اهداف اختصاصی

زخم در مدت  امیجهت الت ینسترن وحش اهیاستخراج شده از گ دیساکار یسنجد و پل اهیشده با عصاره گ یعمل آور

 باشد. یکوتاه تر م

 ینسترن وحش اهیگ د،یساکار یسنجد، پل اهیکاپروالکتون، گ یپل ،یسیزخم پوش، الکترور کلمات کلیدی:
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Fabrication and optimization of co-administrated Elaeagnus Angustifolia extract and 

Rosa canina isolated polysaccharide-loated electrospun polycaprolacton nanofibers 
as the burn wound dressing: In vitro and in vivo appraisal 

Title: 

Soraya Sajadimajd Applicant: 

Razi University Applicant's 

Work: 

Skin wounds including burn ones are considered as a rapidly growing threat to the 

economy and the public health. Modified wound dressings by providing a 

regenerative and anti-bacterial environment can accelerate the healing of wounds 
and prevent infection. The aim of this study is to fabrication and evaluation of an 

electrospun wound dressing containing PCL and extracts of Elaeagnus Angustifolia 
(EEA) and isolated polysaccharide from Rosa canina (IPR) in in vitro and cutaneous 

wound in vivo model. Structural analysis will be performed to survey on physical and 

chemical properties of PCL/EEA/IPR mats. The dressings will be investigated 
regarding their surface wettability, microstructure, water absorption capacity, water 

vapor permeability, mechanical properties, blood compatibility, microbial 
penetration, and cellular behavior. The cytoprotective effect of PCL/EEA/IPR wound 

dressing will be evaluated on fibroblast cells. The anti-bacterial effects of 
PCL/EEA/IPR dressings will be determined on some bacterial species. Rats with burn 

wounds will be used to examine the regenerative and accelerated healing potentials 

of mats. PCL mats containing EEA and IPR extracts as the well-known therapeutic 
agents are expected to be able to reduce pain, stimulate re-epithelialization, induce 

vascular propagation and reduce infection. 

Abstract: 

The aim of this study is to fabrication of a two-layer wound dressing containing PCL 
nanofiber using a novel electrospinning method loaded with extracts from Elaeagnus 

Angustifolia and isolated polysaccharide to heal the chronic wounds. The cellular and 
animal models will be developed to evaluate the wound healing effects of the patch. 

Specific 
Aims: 

Wound dressing, PCL, Electrospining, Elaeagnus Angustifolia, Polysaccharide, Rosa 

canina 

:Keywords 
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 مشابهت سیبر اساس ماتر یستگاهیو ا یاماهواره یهاروزانه داده یحد یهابارش قیتلف تمیارائه الگور :عنوان

 دامنه یاسکندر یهاد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

+  یبر توسعه علم و فناور یمبتن ییآب و هوا یفیو ک یکم یمخاطرات و بحرانها یآگاه شیو پ شی/پایزداریو آبخ آب :اولویت

 ستیز طیبحران در آب و مح تیریعامل و مد ری/پدافند غستیز طیمح

 یکاربرد :نوع طرح

 دامنه یاسکندر ی+ هاد :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 کارگاه آموز یبرگزار

یم نیکل کره زم یبارش برا نیکامل، قادر به تخم یپوشش مکان کیبا فراهم کردن  یسنجش از دور یهاامروزه، داده چکیده :

که با کمبود داده و  یدر مناطق ژهیبه و یبارش یهادر برآورد داده یکمک مؤثر تواندیها مداده نیاستفاده از ا. باشند

 نیمتفاوت ا یهادر زمان یبارش یالگوها عیو نحوه توز شیشناخت آرا نهیدر زم نیاطالعات مواجه هستند باشند، همچن

 یاست که در مطالعات هواشناس ییهااز ماهواره یکی TRMMبرخوردار است. ماهواره  یقابل توجه تیروش از اهم

باشد و  یدر دسترس م گانرای صورتبه درجه ±50در محدوده  2015تا  1997و اطالعات آن از سال  شودیاستفاده م

بارش  یهااز داده گرید یکیداشت.  یبه اطالعات آن دسترس توانیادامه داده و تا زمان حاضر م GPMآن را  تیمامور

 یهااست. داده IMERGماهواره  یهاداده نییپا یستگاهیبا تراکم ا ایقابل استفاده در مناطق فاقد آمار  یسنجش از دور

IMERGچرخه  یدر بررس تواندیکه م کندیبعد زمان فراهم م کیو  یرا با دو بعد مکان یحد عیوقا یامکان بررس

در دسترس  یقبلیهاماهواره یهابارش که در مجموعه داده یحداکثرها اتیخصوص گریمساحت اثر، عمق و د ،یدرولوژیه

از محققان و کارشناسان علوم  یاریبس یروزانه که برا یزمان اسیدر مق یقیاطالعات دق نینبوده، استفاده شود، همچن

در  ی. از طرفگذاردیم رایبرخوردار است در اخت ییباال اریبس تیاز اهم هاستیدرولوژیو ه یشناسمیهوا و اقل ا،یجغراف

با استفاده از اطالعات  توانیباشد ولذا م یم یاماهواره یهاباالتر از داده اریبس یطول دوره آمار ینیزم یهاستگاهیا

ه بتواند ک ستیا یو نرم افزار تمیطرح ارائه الگور نیارائه نمود.هدف از ا یاز بارندگ یقتریدق یفراوان لیتحل یستگاهیا

 یو طول دوره آمار شتریتعداد نقاط ب یرا برا یبارش حد یهاداده را در کنار هم قرار داده و داده یدو سر نیا یایمزا

 گاهستیا یکه دارا ییهاکسلیمشترک )پ یهاداده نیخواهد بود که ب یابه گونه تمیالگور نید،ایفراهم نما تریطوالن

ها گسترش داده یو سپس از روابط بدست آمده برا آوردیدست ماعداد را به نی( ارتباط بباشندیبا آمار مطمئن م ینیزم

 سیماتر لیبا تشک نیسال آمار دارد( استفاده خواهد کرد. همچن 30)که معموال حداقل  ینیزم ستگاهیا یتا طول آمار

که  دیآ یبدست م یامجموعه داده بیترت نی. بدابدییگسترش م ستگاهیفاقد ا یهاکسلیپ ریشباهت اطالعات به سا

 یاماهواره یهاآن بر اساس داده یمکان کیسال( و تفک 30باشد )حداقل  یم هاستگاهیآن بر اساس ا یطول دوره آمار

 خواهد بود

از بانک  یاماهواره یهاداده یاز کاربر و جداساز یستگاهیدر نقاط ا یبارش حد یهاداده افتیکه با در یارائه نرم افزار :اهداف اختصاصی

 ریو غ ی)خط نیماب یپرداخته و با کشف روابط ف یزمان یدو سر یهاداده سهیبه مقا یاطالعات در همان محدوده مکان
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از  ینرم افزار بلوک نیا یشده اند بپردازد. خروج یآماربردار ینیزم یهاستگاهیکه ا یاها تا دورهداده لی( به تطو یخط

 یطول دوره آمار ،یو محدوده زمان باشدیشده م یمعرف یهاستگاهیمحدوده ا ،یانها خواهد بود که محدوده مکداده

 .باشدیمورد استفاده م یاماهواره یهاآن داده یمکان کیو تفک ینیزم یهاستگاهیا

 مشابهت سی، ماترTRMM ،IMERGروزانه، سنجش از راه دور،  یحد یهابارش کلمات کلیدی:
 

 

An Algorithm for Combining Daily Extreme Precipitation of Satellite and Gauge Data 
Based On Similarity Matrix 

Title: 

Hadi Applicant: 

university of hormozgan Applicant's 

Work: 

Nowadays, remote sensing data can Extreme Precipitation for the whole Earth by 
providing full spatial coverage. These data can greatly contribute to estimating 

precipitation data, especially in regions where there is a shortage of data and 
information. In addition, this method is of high importance for recognizing the 

arrangement and distribution of precipitation patterns at different times. The TRMM 
satellite is one of the satellites used in meteorological studies. This satellite provides 

data for the period of 1997-2015 in the range of ±50° free of charge. Its mission was 

kept on by GPM and its data are available up to now. The IMERG satellite also 
provides data for remote-sensing precipitation, which can be applied to regions with 

a lack of data or low meteorological station density. The IMERG data allows studying 
extreme events with two spatial dimensions and one temporal dimension. These data 

can be used to investigate hydrological cycles, impact area, depth, and other 

characteristics of precipitation maxima, which are not available in the ensemble of 
data of previous satellites. It also provides precise information on daily temporal 

scales, which is crucial for many researchers and experts in geography, meteorology, 
climatology, and hydrology. The length of the statistical period is, on the other hand, 

much longer in terrestrial stations than in satellite data, so these data can help 

analyze the frequency of precipitation more precisely. The present project aims to 
develop an algorithm and software that has the advantages of these two data series 

together and provides extreme precipitation data for more points and a longer 
statistical period. This algorithm will find the relationship of figures among common 

data (pixels with a terrestrial station with reliable data) and then, the relationships 
will be used to expand data up to the statistical length of the terrestrial station 

(which is typically at least 30 years). Also, by forming a similarity matrix, the data 

are expanded to other pixels that lack a station. As such, an ensemble of data is 
achieved whose statistical period will be based on stations (at least 30 years) but its 

spatial resolution will be based on satellite data. 

Abstract: 

Providing software that, by receiving limit precipitation data at station points from 
the user and separating satellite data from the database in the same spatial range, 

compares the data of two-time series and by discovering the relationships between 
(linear and nonlinear) to extend the data to the period Ground stations have been 

counted to pay. The output of this software will be a block of data, the spatial range 
is the range of the introduced stations and the time range, the length of the 

statistical period of the ground stations and its spatial separation is the satellite data 

used. 

Specific 
Aims: 

extreme daily precipitation, IMERG, remote sensing, similarity matrix, TRMM :Keywords 
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 دوگانه آب در روغن در آب ونیطعم توسط امولس زیتما نینو کیدر همبرگر با تکن یبهبود طعم شور :عنوان

 ییگهرو یهاشم یهاد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یکننده ها و ...( در جهت اقتصاد مقاومت نیریکننده ها، روغن، ش داریها، پا ی)افزودنیو مل یبا محصوالت بوم ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 ییگهرو یهاشم ی+ هاد :همکاران

 ینیمحمدهاشم حس دیس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

داشته اند و  ییغذا یها ونینمک در فرموالس زانیکاهش م یبرا یادیتالش ز ییکنندگان مواد غذا دیتا به امروز، تول چکیده :

کم  ییمواد غذا دیجهت تول یمختلف یها ینبوده است. استراتژ یقاعده مستثن نیاز ا زین یگوشت یصنعت فراورده ها

 لیام، تعدو گام به گ یجیکاهش تدر گر،ید یبا استفاده از نمک ها میسد دیکلر ینیگزیشده است مثل جا شنهادیپ میسد

 یشده است. با توجه نقش مهم نمک در فرآورده ها شنهادیپ یبند هیال کردیناهمگن نمک با رو عیاندازه بلور نمک و توز

ول محص یبر بافت، طعم، ظاهر، رطوبت و ماندگار یآن منجر به اثرات منف ینیگزیجا ایمثل همبرگر، کاهش و  یگوشت

 ینیمز بیس پسیخشک مانند چ یبه کاربرد در غذاها شتریب ستالیشکل و اندازه کر لیتعد گر،ید یخواهد شد. از سو

 جادیه اب ازیهنوز در صنعت گوشت ن ن،ی. بنابراستین یو کاربرد یعمل یگوشت یشود و در صنعت فراورده ها یمحدود م

 ردکیرو کیمطالعه، ما  نیوجود دارد. در ا یو حس یساختار تیفیبر ک ریبدون تأث میموثر جهت کاهش سد یهایاستراتژ

تضاد طعم با استفاده از  جادیآن را توسط ا یهمبرگر با حفظ مشخصات حس میسد یکاهش محتوا یبرا یکیتکنولوژ

. هدف از پژوهش میکن یم یدوگانه آب در روغن در آب، بررس ونیامولس یشده در فاز آب داخل ینمک درون پوشان

و  رهایفایدوگانه از جهت حجم فازها، غلظت نمک، نوع و غلظت امولس ونیامولس ونیمناسب فرموالس یحاضر، طراح

 ندیراف نیهدفمند نمک ح شیمنجر به رها ،یغلظت نمک در فاز آب بیش جادیتواند با ا یاست که م یرئولوژ یها یژگیو

 یذاهاغ یساز ونیصنعت غذا به منظور فرموالس یالزم برا یدانش فن دیطرح منجر به تول نیا یشود. دستاوردها دنیجو

 خواهد شد یابیمناسب و قابل دست یاستراتژ کیمطلوب با استفاده از  یحس یها یژگیکم نمک سالم با حفظ و

 :یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 دوگانه آب در روغن در آب ونیامولس ستمیهمبرگر کم نمک با روش تضاد طعم توسط س ونیفرموالس یطراح-

دوگانه آب در روغن در آب جهت  ونیامولس ستمیس ی( در فاز روغننی)دارچ یاسانس روغن یدرون پوشان ریتاث یبررس-

 ویداتیاکس یداریپا شیافزا

 هدفمند شیدوگانه، همبرگر، رها ونیطعم، امولس زیتما ،یشور کلمات کلیدی:

 

 

Saltiness enhancement in burger by taste contrast novel approach using water in oil 
in water double emulsion 

Title: 
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Hadi Hashemi Gahruie Applicant: 

shiraz university Applicant's 
Work: 

To date, food manufacturers have been made many efforts to reduce the amount of 

salt in food formulations, and the meat products industry is no exception. Different 
strategies for the development of reduced-sodium foods have been proposed such as 

sodium chloride substitution using other salts, a gradual and stepwise sodium 

chloride salt reduction, modulation of the salt crystal size, and inhomogeneous 
distribution of salt by layering approach with different concentrations. Due to the 

role of salt in meat products (i.e., burgers), salt reduction or substitution will lead to 
adverse effects on their texture, taste, appearance, moisture and shelf life. On the 

other hand, the manipulation of crystal morphology and size is mostly limited to 
application in dry foods such as potato chips and it is not practical or feasible in the 

meat processing industry. Therefore, there is still a demand in the meat industry to 

develop effective strategies to reduce sodium without affecting structural and 
sensory quality. In this study, we investigate a technological approach to reduce the 

sodium content of burger whilst retaining its sensory profile by creating taste 
contrast using encapsulated salt within the inner water phase of W1/O/W2 double 

emulsions. The present study aims to design a suitable DE formulation in terms of 

phase volume, salt concentration, type and concentration of emulsifiers and 
rheological properties that can create a salt concentration gradient in the aqueous 

phase, leading to a targeted salt release during oral processing. The system helps 
with the activity of salivary enzymes and thus improves the perception of salty taste 

in low-sodium burger formulations. The achievements of this project will lead to the 

production of technical knowledge necessary for the food industry in order to 
formulate healthy low-salt foods while maintaining the desired sensory 

characteristics using a relevant and attainable strategy. 

Abstract: 

Design of low-salt burger formulation by taste contrast approach using water-in-oil-

in-water double emulsion (DE) system 

Investigation of the effect of essential oil (cinnamon) encapsulation in the oil phase 
of DE to increase oxidative stability 

Investigation of the potential of DE stabilized with modified de-branched starch by 
octenyl succinic anhydride (OSA) in salt targeted release During oral processing to 

increase the saltiness of reduced-sodium burger 

Investigation of the effect of physicochemical and rheological properties of DE on 
salt release 

Investigation of the effects of oil phase physical state and emulsifier types on DE 
instability during oral processing 

Specific 

Aims: 

Saltiness, taste contrast, double emulsion, hamburger, targeted release :Keywords 
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 یفضا یبا کاربر یساختگ تهیوار دیجنس فستوکا به منظور تول یو مورفولوژ یولوژیزیف یهاپاسخ یبررس :عنوان

 یکم آب طیدر شرا سبز و علوفه

 ینیفاطمه ام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران حانیابور سیپرد :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  اهانیگ یی/شناسای+ زراعت و باغبان یمقاوم به کم آب یو علوفه ا یغله ا اهانیگ یو معرف یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

در نقاط مختلف کشور و  دیتول یدارند، برا یارزآور ایباال بوده و  یارزش اقتصاد یکه دارا یدرختان مقاوم به خشک

 آنها دیتول طیشرا

  :نوع طرح
 ینی+ فاطمه ام :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 60 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 شودیم اهیرشد و توسعه گ طیاست که سبب نامساعد شدن شرا یطیمح یفاکتورها نیاز مهمتر یکی یو خشک یآبکم چکیده :

ارقام متحمل  دی. تولدهدیقرار م ریرا تحت تأث اهانیگ کیو متابول ییایمیوشیب ک،یولوژیزیف ک،یمورفولوژ یهاو تمام جنبه

جنس  نیتر عیجنس فستوکا از وس ،یو مرتع یعلوفه ا اهانیگ نیاست.در ب یاصالح یهابرنامه یتنشها هدف اصل نیبه ا

جنس  نیسازگار شده اند. ا کیولوژیزیمتفاوت اکوف یضاء آن به صورت گسترده با نواحاست که اع نهیها از خانواده گرام

 یاست که برا عیوس یو با سازگار یطیمح یمقاوم به تنش ها اد،یز یامحصول علوفه یچند ساله دارا یهاشامل گونه

 یهاگونه رانی. در ارندیگیسبز مورد کشت و کار قرار م یفضا یباسازیعلوفه، حفاظت خاک و ز دیو تول یاهداف کشاورز

 سی.( و فستوکا پراتنسF. ovina L) نای.(، فستوکا اوFestuca rubra Lمهم جنس فستوکا مانند فستوکا روبرا )

(F. pratensisدر مناطق مختلف رو )یجمع آور یو خارج یداخل پیژنوت 20پژوهش از هر گونه  نیدارند .در ا شی 

عد ب یشوند.. . تنش کم آب یم نشیخشک گز مهیمناطق خشک و ن یمناسب برا یو علوفه ا یچمن یها، غربال و گونه

 ،یدگیسبز شامل قطر تاج پوش، پوشش، رنگ، درصد خشک یاعمال و صفات مختلف مرتبط با فضا اهانیاز استقرار گ

(، RWC) آب ینسب یشامل محتو یمورد بررس یولوژیزیزمستان و صفات ف یبافت برگ، خواب تابستانه و تحمل به سرما

مورد  نیپرول یو محتو لیبه کلروف دی، کارتنوئa/b لینسبت کلروف د،ی، کارتنوئb لی، کلروفa لیکل، کلروف لیکلروف

 پیخواهد شد. ژنوت یابیارز EST-SSR یژرم پالسم با مارکرها نیا یقرار خواهند گرفت. تنوع مولکول یابیسنجش و ارز

سبز  یضاف زیعلوفه و ن دیتول یبا هدف کاربرد برا یساختگ تهیوار دیو تول یبعد یهایمنتخب جهت شرکت در تالق یها

 شوند یاستفاده م

جنس فستوکا از نظر صفات مهم و صفات  یچمن یکاربر تی( و قابلDNA)در سطح  یو مولکول یکیتنوع ژنت یبررس :اهداف اختصاصی

 یاعلوفه

 EST-SSRنشانگر  ک،یولوژیزیصفات ف ،یتنش کم آب فستوکا، کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of  physiological and morphological responses of Festuca genus to 

produce synthetic varieties for turf and forage usages under water deficit conditions 

Title: 

Fatemeh Amini Applicant: 
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tehran university aburaihan campus Applicant's 

Work: 

Water deficient and drought stress are one of the most important environmental 

factors that cause unfavorable conditions for plant growth and development and 

affect all morphological, physiological, biochemical and metabolic aspects of plants. 
The production of cultivars that tolerate these stresses is the main goal of breeding 

programs. Among forage and rangeland plants, the genus Festuca is one of the 
broadest genera of the Gramineae family, whose members are widely adapted to 

different ecophysiological regions. This genus includes perennial species with high 

forage yield, resistant to environmental stresses and wide adaptation which are 
cultivated for agricultural purposes and forage production, soil protection and 

landscaping. In Iran, important species of Festuca genus such as Festuca rubra L., F. 
ovina L., F. pratensis a grow in different regions. In this study, 20 genotypes are 

collected and grass and forage species suitable for arid and semi-arid regions are 
selected. Drought stress well done after plant establishment and various traits 

associated with green space such as Canopy diameter, cover, color, drying 

percentage, leaf texture, summer dormancy and winter cold tolerance and 
physiologic traits such as Relative water content (RWC), total chlorophyll, 

chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, chlorophyll a / b ratio, carotenoids to 
chlorophyll, content of proline, will be evaluated. The molecular diversity of this 

germplasm will be evaluated with EST-SSR markers. The selected genotypes are 

used to participate in subsequent crosses and to produce synthetic varieties for the 
purpose of application for forage production as well as green space. 

Abstract: 

Investigation of genetic and molecular diversity (at the DNA level) and usability of 

Festuca grass in terms of important traits and forage traits 
Determination of species resistant to drought stress and compatible with the region 

Identification of resistant genotypes of any species 
Investigation of kinship and kinship of genotypes of each species 

Evaluation of the application of DNA molecular markers to predict progeny and use in 
estimating heterosis cycles under non-stress and dehydration stress conditions 

polycross of selected genotypes and production of the first generation of synthetic 

variety with application for forage and green space 

Specific 

Aims: 

Festuca, drought stress, physiological traits, EST_SSR markers :Keywords 
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 صیبر کاغذ اصالح شده به منظور تشخ یمبتن pH هوشمند حساس به ینانوحسگرها یابیساخت و ارز :عنوان

 شده یبسته بند (Oncorhynchus mykiss) کماننیرنگ یقزل آال یفساد در ماه عیسر

 ینیحس یول دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

 عی+ صنا ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور ی/استفاده از نانو تکنولوژییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

با  نیو همچن یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا

 عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیاستفاده از ضا

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیحس یول دی+ س :همکاران

 یزهرا نحو +

 یرواقفیم رضایعل +

 محمد آزادفالح +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

. باشدیم ریاخ یدر سالها ییغذا عیموضوعات صنا نیزتریحال چالش برانگ نیو در ع نیغذا از مهمتر یمنیو ا تیفیک چکیده :

 عیتوز ،یساز رهیذخ ،یفرآور ،ییجابجا د،ی)اعم از تول ییمواد غذا نیتأم رهیدر هر مرحله از زنج ینظارت و کنترل ناکاف

و آب  نیپروتئ ،یچرب یادیز ریمقاد یحاو یگوشت یها. فرآوردهشودیمنجر م ییمصرف( به اتالف مواد غذا ،یابیبازار

 لیبه دل هایماه ن،یب نی. در اکندیم لیو مستعد فساد تبد یکروبیرشد م یماده موثر برا کیها را به هستند که آن

تند، هس تیسرد قادر به فعال طیتحت شرا یسرمادوست عامل فساد که حت یهاسمیکروارگانیو م یداخل یهامیوجود آنز

فعال و بسته  یبسته بند ،یبسته بند شرفتهیپ یهارو، روش نی. از اشوندیم یطبقه بند ریفسادپذ یجز مواد پروتئن

به  رایو اخ شوندیشناخته م ییمحصوالت غذا یمنیو ا تیفیحفظ ک یراه ها برا نیهوشمند، به عنوان کارآمدتر یبند

از  یریشگیتا حداکثر پ رندیگیمورد توجه قرار م شتریب ساگرها و سنسورهاامکان استفاده از مواد نگهدارنده، شنا لیدل

به منظور  pH راتییبر تغ یهوشمند مبتن یهایهوشمند، بسته بند یهایاز انواع بسته بند یکیفساد را فراهم کنند. 

را  ییفساد مواد غذا سازدیمصرف کننده را قادر م نکهیبه سبب ا ینوع از بسته بند نیاست، ا ییمواد غذا یتازگ نییتع

آشکارساز حساس به  کیمطالعه، ما  نی. در اباشدیهوشمند م ینوع بسته بند نیتردهد ساده صیتشخ یاز نظر بصر

pH نی. امیکنیم یابیرا ساخته و ارز یفساد ماه صیو تشخ یبر کاغذ پوشش داده شده به منظور نظارت بر تازگ یمبتن 

 یبرچسب کاغذ نی. سپس اباشدیبه دست آمده از کنجاله کلزا به عنوان اتصال دهنده م یبرهایپوشش متشکل از نانوف

 یعضالن از مواد یفرار ناش یاساس یکه به گازها یآشکارساز تازگ کیبه عنوان  یماه یبسته بند یفضا یبه قسمت داخل

 شودیمتصل م دهدیهنگام فساد پاسخ م

 کنجاله کلزا یبرهاینانوف یحاو یهاپوشش دیتول :اهداف اختصاصی

 یپوشش دیجد ونیبر کاغذ با فرموالس یمبتن pH ساخت نانوحسگر حساس به -2

 گرادیدرجه سانت 4شده در  یقزل آال هنگام نگهدار یفساد ماه یابیدر ارز pH نانوحسگر حساس به ییتوانا یبررس -3

 (خچالی)

 بر پاسخ نانوحسگرها یبندبسته یمانند وزن نمونه و حجم فضا یبسته بند طیشرا ریتأث یبررس -4
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 ی، فساد ماه pHحساس به  یهوشمند، نانوحسگر کاغذ یبندبسته ،یکشاورز یپسماندها کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication and Evaluation of Paper-Based pH-Sensitive Intelligent Nanosensors for 

Rapid Detection of Spoilage in Packaged Rainbow Trout Fish (Oncorhynchus Mykiss) 

Title: 

Seyed Vali Hosseini Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

The annual amount of food waste or loss is about one-third of the total edible food 
globally produced for human consumption. Inadequate monitoring and control at any 

stage of the food supply chain (i.e.,production, handling and storage, processing, 

distribution and marketing, consumption) contribute to food loss or waste. Meat 
products contain high levels of fat, protein, and water, making them an effective 

medium for microbial growth and rapid spoilage rates. In between, fish are even 
more prone to spoilage due to the presence of endogenous enzymes and 

psychrophilic spoilage microorganisms, which can reproduce even under cold 

storage. Hence, advanced packaging methods, active packaging (AP) and intelligent 
packaging (IP), are the most efficient ways to maintain food quality and safety and 

are recently getting more attention due to the possibility of implementing sensors, 
detectors, and preservatives to provide maximum deterioration prevention. One type 

of intelligent packaging is the one that uses changes in pH to determine food 
freshness. The simplest intelligent package based on changes in pH is one that 

enables the consumer to detect visually food spoilage. In this study, we developed a 

novel paper-based pH-sensitive detector for real-time freshness monitoring and 
spoilage detection of muscle food. This coating consists of nanofibers obtained from 

rapeseed meal as a binder. The paper tag is then attached to the inside of the fish 
packing space as a fresh detector that responds to the essential volatile gases from 

muscle material during spoilage. 

Abstract: 

Production of coatings containing rapeseed meal nanofibers 
2- Production of paper-based pH-sensitive nanosensor with New Coating 

Formulations 

3- Evaluation of the ability of pH-sensitive nanosensor response in the evaluation of 
spoilage of salmon stored at 4 ° C (refrigerator) 

4- Investigating the effect of packaging conditions such as sample weight and 
packaging space volume on the response of nanosensors 

Specific 
Aims: 

Agricultural Waste, Intelligent Packaging PH-Sensitive Paper Nanosensor, Fish 

Spoilage 

:Keywords 
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تره در گس ییایدر یها پشتالک  هیو تغذ یگذار تخم یها مکان یبر پراکندگ میاقل رییتغ ریتأث یبررس :عنوان

 یجهان

 یگودرز فروغ :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ فروغ گودرز :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

را در سراسر  یطوالن یهاسال است که مسافت  ونیلیم 100از  شی( بChelonioidea) ییایدر یها پشت الک چکیده :

. اگر دارند یو ساحل ییایدر یهاستمیدر اکوس یاتیح یکننده نقش مصرف کیکرده و به عنوان  یجهان ط یهاانوسیاق

صدها تخم در  یفصل زادآور کیتوانند در  یها م داران باالست و ماده گروه مهره نیا یهاچه اندازه دسته تخم در گونه 

گسترده  یاست. با وجود پراکندگ نییها پا موفق تخم خیتفر زانیم یو انسان یعیطب یدهایها بگذارند اما با وجود تهد النه

 ماده فقط یها پشت گره خورده اند. الک یمثل با خشک دیتول یذاتا برا ییایدر یهاپشت  الک ،یانوسیاق طیدر مح

 اریدرون النه بس یرطوبت و دما طیها نسبت به شراگردند. تخم  یباز م یبه خشک یندر سواحل ش یگذارتخم یبرا

ابسته ها ودر آن تیجنس نییتع ن،یرا تحمل کنند. همچن رهایمتغ نیا کیتوانند نوسانات بار یحساس هستند و فقط م

 لیدل نیشوند. به هم یمتولد م یشتریب یها ماده گرادیدرجه سانت 29باالتر از  ونیانکوباس یبه دما است که در دما

 یازمطالعه مدلس نیشود. لذا، هدف از ا یمحسوب م ییایدر یو بالقوه الک پشت ها یاصل یدهایاز تهد یکی میاقل رییتغ

ر د ییایپشت در( در هفت گونه الکانوسی)در اق هی)در سواحل( و تغذ یگذارتخم یها تیسا تیو مطلوب یپراکندگ

 گردد یابیارز یآت میاقل رییها نسبت به تغ ستگاهیز نیا تیحساس زانیآن م یاست تا بر مبنا یجهان اسیمق

 ،یجهان اسیدر مق ییایدر یهاپشتالک هیو تغذ یگذارتخم یهاتیسا یپراکندگ یمدلساز :اهداف اختصاصی

 اسیدر مق ییایدر یهاپشتدر الک یانوسیو اق یمطلوب خشک یهاستگاهیز یبر پراکندگ میاقل رییتغ ریتأث یبررس (2)

 .یجهان

 ستگاهیز تیمطلوب یمدلساز ،ییایدر یالک پشتها م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 

 

Climate change effects on the global distribution of nesting and foraging sites in 

Chelonioidea 

Title: 

Forough Goudarzi Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 
Work: 

Sea turtles (Chelonioidea) have traveled long distances across the world's oceans for 

more than 100 million years and play a vital role in marine and coastal ecosystems as 
a consumer. Although the clutch size in this taxonomic group of vertebrates is high 

and females can lay hundreds of eggs in the nest in a breeding season, due to the 

natural and human threats, the rate of successful hatching is low. Despite their wide 
oceanic distribution range, sea turtles are inherently tied to land for reproduction. 

Females return to land only to lay eggs on sandy beaches. The eggs are very 

Abstract: 
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sensitive to the humidity and temperature conditions inside the nest and can only 

withstand the slight fluctuations of these variables. Also, sex determination in sea 
turtles depends on the nest temperature results in more hatchlings at incubation 

temperatures above 29 ° C. For these reasons, climate change is one of the main 
threats to sea turtles. Therefore, the aim of this study was to model the distribution 

and suitability of breeding sites (on the coast) and feeding (in the ocean) in seven 

species of sea turtles on a global scale, based on which the sensitivity of these 
habitats will be assessed in face of the future climate change. 

Modeling the distribution of breeding and feeding sites of sea turtles on a global 

scale; 
(2) Investigating the effect of climate change on the distribution of suitable 

terrestrial and oceanic habitats of sea turtles on a global scale. 

Specific 

Aims: 

Climate change, Sea turtles, Habitat suitability modeling :Keywords 
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بهبود خواص  یبرگ عناب برا یسلولز و عصاره ستالینانوکر یحاو یسیالکترور یبرهایاستفاده از نانوف :عنوان

 شیر افزاد هالمیکاربرد ف یو بررس نانیکاراگ-گوار هیفعال برپا یها لمیف یکروبیو ضد م ییایمیکوشیزیف

 سیسوس یماندگار

 یمحمد یصباح نجمه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور ی/استفاده از نانو تکنولوژییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یمحمد ی+ نجمه صباح :همکاران

 قنبرزادهبابک  +

 یاحسان یعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 ر،یپذ بیخرت ستیز یها لمیاستفاده از ف هیبر پا ییموادغذا یمورد استفاده در بسته بند یهایتکنولوژ نیدتریاز جد یکی چکیده :

و  یبازدارندگ ،یکیمکان ،یکیزیبهبود خواص ف یبرا یمریوپلیب یها لمیدر ف یسیحاصل از الکترور افیاستفاده از نانو ال

 یمرهایوپلیدشوار است چون اکثر ب مرهایوپلیاز ب یسیالکترور یبرهاینانوف دیباشد. تول یم گریاهداف د ایو  یکروبیضد م

ل و استفاده از اصالح حال مر،یوپلیچند ب بیدارند. با استفاده از ترک ینییپا دنیسیر تیقابل یدیساکار یو پل ینیپروتئ

 یبرهاینانوف دیپژوهش ابتدا تول نیداد. هدف از ا شیرا افزا مرهایوپلیب دنیسیر تیتوان قابل یمناسب م ریفایامولس

سلولز  ستالینوکرپر کننده نا ی)نشاسته اصالح شده( حاو ناتینشاسته سوکس-نیژالت هیفعال بر پا یتیکامپوز یسیالکترور

-نانیکاراگ هیفعال بر پا یها لمیف دیکننده در تول تیبه عنوان تقو برهاینانو ف نیباشد. سپس از ا یو عصاره برگ عناب م

 لمیف یکروبیو ضد م یبازدارندگ ،یکیمکان یها یژگیبهبود و تیبطور بالقوه قابل برهاینانوف نیگوار استفاده خواهد شد. ا

 لمیف ،قیتحق نیقابل استفاده خواهند بود. در ا ییمواد غذا یبسته بند یرا خواهند داشت و برا ریپذ بیتخر ستیز یها

 بر،ینانوف دیشامل سه مرحله تول شاتیمورد استفاده قرار خواهد گرفت. آزما سینوع سوس کی یبسته بند یراشده ب هیته

 خواهد بود ییمحصول غذا یفعال و مرحله بسته بند لمیف دیمرحله تول

 سلولز و عصاره برگ عناب ستالینانوکر یشده حاو یسیالکترور یبرهاینانوف دیتول :اهداف اختصاصی

 سیوسگوار، س - نانیکاراگ لمیسلولز، عصاره برگ عناب،ف ستالینانوکر ،یسیبرالکتروریفعال، نانوف یبسته بند کلیدی:کلمات 

 

 

Application of electrospinning nanofibers containing celloluse nanocrystal and Jujube 
leaf extract for improvement of physicochemical and antimicrobial properties of 

active guar-carageenan based films and investigating the films usage in enhancing 
the she 

Title: 

Najmeh Sabahi Mohammadi Applicant: 

Tabriz University of Medical Science Applicant's 

Work: 

One of the latest technologies used in food packaging based on using biodegradable 
films is the use of electrospun nanofibers in biopolymer films in order to improve 

Abstract: 
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physical, mechanical, inhibitory, and antimicrobial properties or other purposes. The 

production of electrospun nanofibers from biopolymers is difficult because most 
protein and polysaccharide biopolymers have low spinning capacity. By combining 

several biopolymers, modifying the solvent, and using the appropriate emulsifier, the 
spinning capacity of the biopolymers can be improved. The aim of this study, first, is 

to produce active electrospun nanofibers based on gelatin-succinate starch (modified 

starch) containing cellulose nanocrystal filler and Jujube leaf extract. These 
nanofibers will then be used as enhancers in the production of active films based on 

carrageenan-guar. These nanofibers have the potential to improve the mechanical, 
inhibitory, and antimicrobial properties of biodegradable films and can be used in 

food packaging. In this research, the prepared film will be used to package a type of 

sausage. The tests will include three stages; the nanofiber production stage, the 
active film production stage, and a food packaging stage. 

The production of electrospun nanofibers containing cellulose nanocrystals and 
Jujube leaf extract 

The production of active film containing nanofibers for food packaging (meat 

products such as sausage) 

Specific 
Aims: 

Active packaging, Electrospinning nanofiber, Cellulose nanocrystal, Jujube leaf 

extract, Carageenan-guar based film, Sausage 

:Keywords 
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و امکان استفاده از  Cyanothece spهیسو یپرورش یآب -سبز زجلبکیر دیساکار یپل یمحتو یبررس :عنوان

 ییغذا عیآن در صنا

 یخوئ ینیام زهرا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/چابهار -دور  یآب ها یالتیعلوم ش قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یکننده ها و ...( در جهت اقتصاد مقاومت نیریکننده ها، روغن، ش داریها، پا ی)افزودنیو مل یبا محصوالت بوم ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 یخوئ ینی+ زهرا ام :همکاران

 یاحمد محمد +

 یاکرم حاتم +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

باشد که  یباال م یستیز تیو با ظرف ژهیو یها سمیکروارگانیم ستگاهیو بلوچستان ز ستانیمکران در استان س سواحل چکیده :

. Cyanothece sp یسبز آب زجلبکیها، ر سمیکروارگانیم نیاز ا یکیمانده اند.  یاز آنها تاکنون مغفول باق یاریبس

انبوه خواهد شد. مرور منابع  مهیو کشت ن یخالص ساز ،یدر چابهار جداساز پاریبار از تاالب ل نینخست یاست که برا

ه و آن قابل مالحظه بود یستیز تیدهد که ظرف ینمک دوست نشان م زجلبکیر نیا یبر رو نیشیپ قاتیو تحق یعلم

 کی داشته و به عنوان ییغذا عیدر صنا یمتنوع یاست که کاربردها یدیساکار یمختلف پل باتیترک یحاو ژهیبه طور و

 نیا دیساکار یپل یمحتو یبا هدف بررس قیتحق نیباشد. ا یصناع باتیترک نیگزیتواند جا یسودمند م یعیطب بیترک

 ردیگیقرار م یو مورد بررس یطراح ییغذا عیو کاربرد آن در صنا زجلبکیر

 Cyanothece sp یسبز آب زجلبکیو پرور ش ر کشت :اهداف اختصاصی

 Cyanothece sp یسبز آب زجلبکیر دیساکار یپل یمحتو یبررس -2

 ییغذا عیدر صنا Cyanothece sp زجلبکیر دیساکار یپل یاستفاده از محتو یامکان سنج -3

 ییغذا عیصنا -جلبک  زیر -Cyanothece sp -دیساکار یپل کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of polysaccharides content of blue-green microalgae, Cyanothece sp. 

and its possibility to use in food industry 

Title: 

Zahra Aminikhoei Applicant: 

Agricultural Research,Education and Extension Organization(AREEO) Applicant's 
Work: 

Makran beaches in Sistan and Baluchestan provinces are home to special 

microorganisms with high biological capacity, many of which remain unknown. 
One of these microorganisms is the blue-green microalgae Cyanothece sp, which for 

the first time will be isolated, purified and semi-mass cultivated from Lipar wetland 

in Chabahar. 

Abstract: 
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A review of scientific sources and previous research on this salt-loving microalgae 

shows that its biological capacity is considerable and in particular it contains various 
polysaccharide compounds. These compounds can have various applications in the 

food industry and can replace synthetic compounds as beneficial natural compounds. 
This study aims to investigate the polysaccharide content of this microalga and its 

application in the food industry 

Cultivation of green-blue microalgae strains Cyanothece sp. 
2- Investigation of green-blue microalgae polysaccharide content of Cyanothece sp. 

3- Feasibility study of using Cyanothece sp microalgae polysaccharide content in the 

food industry. 

Specific 
Aims: 

polysaccharides, Cyanothece, blue-green microalgae, Chabahar :Keywords 
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 بر منابع آب دیتهران با تأک یشهر یآورو تاب میاقل رییتغ :عنوان

 یرعلیفائزه شجاع کالته م :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+  یشهر ی/تاب آوریشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 ی، سازگار شی/پایمیمخاطرات اقل یزی/برنامه ریمیو مخاطرات اقل راتیی/تغــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف

 یو کاهش اثرات خشکسال

 یکاربرد :نوع طرح

 یرعلی+ فائزه شجاع کالته م :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )ارائه مدل مفهو 1: یمدل مفهوم یطراح

ها بوده که اثرات مخرب و بشر و دولت یهاو چالش هاینگران نیاز مهمتر یکیدر عصر حاضر به عنوان  میاقل رییتغ چکیده :

تاب  یطیشرا نیخواهد داشت. در چن یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمختلف مح یهانهیدر زم یبر جوامع شهر یبارانیز

روزافزون  یهایدگیچیو پ ازهاین ،یجیتدر ایو  عیسر راتییپاسخ به تغ یبرا نینو یدگاههایاز د یکیبه عنوان  یشهر یآور

است که ممکن  ییدر مقابل تنشها یو تنها راه بقا و سازگار باشدیمطرح م میاقل رییشهرها در جهت کاهش اثرات تغ

 کردیبا توجه به رو میاقل رییتغ طیتهران در شرا یشهر یتاب آور زانیحاضر شناخت م قیاست اتفاق افتد. هدف تحق

 هنیکم یمیاقل یهدف، پارامترها نیا دنیرس یبر منابع آب است. برا دیو با تأک IPCCدر گزارش پنجم و ششم  دیجد

و پرسشنامه مربوط  نیزم یکاربر یها(، نقشه2018-1986 یدوره زمان یو بارش )برا یهوا، ساعات آفتاب یدما نهیشیو ب

 یچند بخش کردیرو ی. پژوهش برمبنادیگرد یمحدوده مورد مطالعه گردآور یبرا یآورتاب یبه ابعاد و مؤلفه ها

RESCCUE یو ورود هیتغذ راتییروند تغ ی. ابتدا جهت بررسردیگیآب است، انجام م یآن بر رو ی، که تمرکز اصل 

 نیشود . همچن یسن استفاده م بیکندال و ش-من یآمار لیتحل یاز منبع بارش ها از روش ها یسطح یمنابع آب ها

 زیآبخ یاز برف در محدوده حوضه ها دهیسطوح پوش کیو تفک ییبه شناسا MODISسنجنده  ریبا استفاده از تصاو

 یواداشت تابش یویو تحت دو سنار GCMمدل  9دما و بارش از برونداد  یپرداخت. در ادامه پارامترها میتهران خواه

RCP 4.5  وRCP8.5 یاقتصاد -یاجتماع یویو دو سنار SSP 2  وSSP5 تا از  گردندیم دیتول یمحل یها اسیدر مق

را در منطقه مورد  یحد یو بارشها یخشکسال ،ییمانند امواج گرما یمیبتوان احتمال وقوع مخاطرات اقل قیطر نیا

 یآت طیرا در شرا یمیوقوع مخاطرات اقل یو زمان یمکان راتییخطر، تغ یهانقشه هینموده و سپس با ته یمطالعه بررس

 لیتحل ندیکرد. در ادامه با استفاده از فرا سهیمقا هی( با دوره پا2095-2076و  2075-2056، 2045-2026 ی)بازه زمان

 زانیو نقشه م ردیگیگانه شهر تهران مورد سنجش قرار م22در مناطق  یآور، ابعاد مختلف تابAHP یسلسله مراتب

نقشه  RESCCUEارائه شده در پروژه  یهاها و مدلبا توجه به روش تی. در نهاشودیم هیمنطقه ته یمیاقل یآورتاب

 گرددیفراهم م میاقل رییمربوط به تغ یدادهایدر مقابل رو یتابآور یزیربرنامه یراه برا

 میاقل رییتغ طیتهران در شرا یشهر یآورمؤثر بر تاب یمؤلفه ها نیمهمتر نییتع :اهداف اختصاصی

 ساالنه منابع آب از منشأ بارش حوضه دشت تهران راتییتغ ،یبارش یو الگوها راتییتغ شیو پا یواکاو



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

و ...( تحت  ییامواج گرما ،یخشکسال ل،ی)س ییو هواآب دیشد یدادهایتهران در برابر رو یشهر یآورتاب زانیسنجش م

 SSP و RCP یوهایسنار

 میاقل رییمختلف تغ یوهایو تحت سنار یفعل طیتهران در شرا یشهر یریپذ بیآس سکینقشه ر هیته

 با تمرکز بر آب میاقل رییاثرات تغ یساز نهیتهران در کم یشهر یآورتاب شیافزا یبرا یاارائه برنامه

 ، شهر تهران RESCCUE، پروژه SSPیوهای، سنارRCP یوهایسنار ،یشهر یتاب آور م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 

 

Climate change and urban resilience in Tehran with emphasis on water resources Title: 

Faeze Shojae Kalateh Mirali Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Climate change in the present age has been one of the most important concerns and 

challenges of human and governments that will have destructive and harmful effects 

on urban communities in various environmental, social and economic fields. In such 
a situation, urban resilience is one of the new perspectives to respond to rapid or 

gradual change, the growing needs and complexities of cities to reduce the effects of 
climate change and is the only way to survive and adapt to the stresses that may 

occur. The purpose of this study is to identify the rate of urban resilience in Tehran in 

the future climate according to the new approach in the IPCC fifth and sixth 
assessment report and with emphasis on water resources. For this purpose, we 

obtained climatic parameters of minimum and maximum air temperature, duration of 
sunshine and precipitation (for the period 1986-2018). Land use maps and resilience 

components questionnaire were also prepared for the study area. The research is 
based on RESCCUE approach, a multisectorial approach focusing on water. We used 

the Mann-Kendall test and Sen’s slope estimator to study the trend of changes in the 

inflow of surface water resources from the rainfall source. We will also use MODIS 
satellite images to identify and separate snow-covered surfaces in the watersheds of 

Tehran. After that temperature and precipitation parameters are generated from the 
output of 9 GCM models under two RCP scenarios including RCP 4.5 and RCP8.5 and 

two socio-economic scenarios including SSP 2 and SSP5 at local scales. Then the 

possibility of climate hazards such as heat waves, drought and heavy rainfall in the 
study area are investigated. Then, we compare the spatial and temporal changes of 

climate hazards based on hazard maps in the future (period 2026-2045, 2056-
2075and 2076-2095) with the base period. Using analytic hierarchy process (AHP), 

we evaluate different dimensions of resilience in 22 districts of Tehran and prepare a 

map of climatic resilience in the region. Finally, according to the methods and models 
presented in the RESCCUE project, we provide a roadmap for resilience planning in 

the face of climate change events. 

Abstract: 

Determining the most important components affecting Tehran's urban resilience in 

the conditions of climate change 

2-Analysis of precipitation changes and precipitation patterns, annual changes of 
water resources from rainfall source in Tehran plain 

3-Measuring the rate of urban resilience in Tehran against severe weather events 
(floods, droughts, heat waves, etc.) under RCP and SSP scenarios 

4-Preparation of risk map of urban vulnerability in Tehran in the current situation 

and under different scenarios of climate change 
5- Provide a plan to increase urban resilience in Tehran to minimize the effects of 

climate change by focusing on water 

Specific 

Aims: 

Climate change, Urban resilience, RCP scenarios, SSP scenarios, RESCCUE project, 

Tehran 

:Keywords 
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ر د ستیعناصر واسطه و کاربرد آنها به عنوان کاتال ریمس و سا یمختلط حاو یسیسنتز نانوذرات مغناط :عنوان

 نیآلک-دیآز ییحلقه افزا یهاواکنش

 یاشرف یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یاشرف ی+ مهد :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 الدهیا یتسیکاتال اتیمس با خصوص یناهمگن مختلط حاو یسیمغناط یهاستینانوکاتال یکار سنتز و بررس نیاز ا هدف چکیده :

 دیبریه یسینانوذرات مغناط بیاز ترک دیجد یهاستینانوکاتال نی. در اباشدیم نیآلک-دیآز ییحلقه افزا یهادر واکنش

فاده است نیآلک-دیآز ییکارآمد در واکنش حلقه افزا ستیبه همراه مس به عنوان نانوکاتال دیشده با عناصر واسطه جد

ه حلق یهاواکنش یبرا هاستیکاتال نیاز بهتر یکیکه نانوذرات مس به عنوان  دهدینشان م هیاول یهایخواهد شد. بررس

 یدر جداساز لیشدن نانوذرات و تسه یسیحضور آهن در نانوذرات باعث مغناط ی. از طرفباشدیم نیآلک-دیآز ییافزا

 جهی. در نتباشدیمهم و ارزشمند م اریناهمگن بس یهاستیمجدد نانوکاتال استفاده یخواهد شد که برا هاستینانوکاتال

 تیرا با دارا بودن خاص یمتوال کلیس نیچند یاستفاده مجدد برا تیطرح قابل نیسنتز شده در ا یهاستینانوکاتال

 خواهد داشت نیآلک-دیآز ییو حلقه افزا یسیمغناط

عناصر  ریمس همراه با سا یناهمگن مختلط حاو یسیمغناط یستینانوذرات کاتال ییطرح، سنتز و شناسا نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

ه باشد. داشت نیآلک-دیآز ییرا جهت استفاده در واکنش حلقه افزا یانهیمطلوب و به ییکه عملکرد و کارا باشدیواسطه م

سنتز شده و  ستیکاتال یسیآسان مغناط یبه جداساز توانیم هاستینانوکاتال نیا آلدهیا یستیکاتال یایعالوه بر مزا

 استفاده مجدد از آن اشاره کرد. تیقابل

 نیآلک-دیآز ،ییحلقه افزا ،یسیمس، نانوذرات مغناط ست،ینانوکاتال کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of mixed magnetic nanoparticles containing copper and other transition 
elements and their use as a catalyst in azide-alkyne cycloaddition reactions 

Title: 

Mahdi Ashrafi Applicant: 

University of Kashan Applicant's 

Work: 

The aim of this work is to synthesize and investigate the heterogeneous magnetic 

nanocatalysts containing copper and other transition elements with ideal catalytic 

properties in azide-alkyne cycloaddition reactions. In these new nanocatalysts, the 
combination of hybrid magnetic nanoparticles with new intermediates and copper 

will be used as efficient nanocatalysts in the azide-alkyne cycloaddition reaction. 
Preliminary studies show that copper nanoparticles are one of the best catalysts for 

azide-alkyne cycloaddition reactions. On the other hand, the presence of iron in 

nanoparticles will make the magnetic nanoparticles and facilitate the separation of 

Abstract: 
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nanocatalysts, which is very important and interest for the reuse of heterogeneous 

nanocatalysts. As a result, the nanocatalysts synthesized in this study will be 
reusable for several cycles in cycloaddition reaction with optimal performance. 

The main purpose of this project is to synthesize and characterize the mixed 

magnetic nanoparticles containing copper and other transition elements that have 
optimal efficiency for use in the azide-alkyne cycloaddition reaction. In addition to 

the ideal catalytic advantages of these nanocatalysts, we can indication the easy 
magnetic separation of the synthesized catalyst and its reusability. 

Specific 

Aims: 

Nanocatalyst, Copper, Magnetic nanoparticles, Cycloaddition, Azide-alkyne :Keywords 
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اک و بر خ یاثرات جنگلکار یابیو ارز سمیتوسعه تور ،یحفاظت کردیچندمنظوره با رو یطرح جنگلدار هیته :عنوان

 شوایو پ نیورام یسرخ گز و گز گل کوچک شهرستان ها یهادر جنگل یاهیپوشش گ

 اتیمحمود ب :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق -جنگلها و مراتع کشور قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 طی+ مح یو خشکسال یکم آب طیسازگار با شرا یجنگل کار یبرا یو درختچه ا یدرخت ی/انتخاب گونه هاخاک :اولویت

 یالزم برا یآنها و رهنمودها تیجمع ییایمختلف )ارائه راهکار جهت پو یگونه ها ریذخا یاقتصاد یابی/ارزستیز

 حفاظت آنها(

 یکاربرد :نوع طرح

 اتیمحمود ب+  :همکاران

 یدریسحر ح +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
ننده ک نیکشور و استان بوده و تضم یکیو اکولوژ یدر توسعه اقتصاد یا ژهیو گاهیجا یدارا یتوران -یرانیا یها جنگل چکیده :

 و یاقتصاد ،یکیجنگل ها، مباحث اکولوژ نیدر ا یجنگلدار یهاطرح یآب و خاک کشور است. هدف اصل یداریبقا و پا

چندمنظوره که  یجنگلدار ایها، طرح جامع و پوجنگل نیا حیصح تیریمد یبوده است و ضرورت دارد برا یاجتماع

و  یمنابع جنگل تیریمد یهاطرح یاز اجرا یهدف اصل یطور کلگردد. به یباشد طراح شرانیپ یروهاین یپاسخگو

 تیها و در نهاجنگل اءیحفاظت و اح شوایو پ نیورام یهاوره در استان تهران و شهرستانچندمنظ یجنگلدار یهاطرح

طرح  یهادر کتابچه اتیعمل یکسری ینیبشیامر با پ نیاست. ا سمیمشخص کردن مناطق مستعد گسترش اکو تور

خراش  جادیبستر کاشت با ا یساز، آمادهجنگل با بذر و نهال، توسعه جنگل یسازیمصوب قابل حصول است از جمله غن

از ورود  یریجلوگ ،یمنابع مل یهاو تصرفات به عرصه بیاز تخر یریمنظور جلوگنهال، گشت و مراقبت به دیتول ،یسطح

ا ب یجوامع محل یتوانمندساز ،یاصالح و پرورش اتیعمل ق،یو اطفاء حر یریشگیشده، پ یکارجنگل یهادام به عرصه

 یچندمنظوره اقدام به طراح یطرح جنگلدار یمنطقه اجرا یابیقابل وصول است. جهت ارز یجنب یهاتیفعال ینیبشیپ

 یگذاراستیس یبرا ی( که ابزارDPSIR) ریپسید ندیپژوهش از فرآ نی. در اشودیمنطقه فوق م یبرا ریپسیچهارچوب د

)علل و عوامل  یمحرک اصل یروین نیب ریپسیدر موضوعات مختلف است استفاده خواهد شد. بر اساس چهارچوب د

مثال اجزا و  ،یعیطب یها فی)توص تی(، موقعتیریو عدم مد یهدررو ب،ی(، فشار )تخریانسان یها-تیو فعال یاقتصاد

ابله، )شامل: مق یتیریپاسخ مد تی( و در نهاامدیسالمت و رفاه انسان )پ ستم،یآن بر اکوس ی(، اثرهاستمیعناصر اکوس

 شود یم یمنته یگذاراستیبه س تی( ارتباط برقرارشده و درنهانهیبه تیریهدف، مد نییتع ،یبندتیاولو

 شوایو پ نیورام یگز در شهرستانها یاهیپوشش گ تیوضع یبررس :اهداف اختصاصی

 طرح یمنطقه اجرا یبه جنگل( روستاها یجوامع محل ی)وابستگ یاجتماع - یاقتصاد تیوضع یبررس -2

منطقه  ی( برایتیریمد یعارضه و پاسخ ها ،یکنون تیوضع ای تیمحرک، فشار، موقع یروهای)ن ریدپس ندیفرا یبررس -3

 چندمنظوره یطرح جنگلدار یاجرا

ر گز د افتهی بیتخر یها( و تودهیدگیسالم )فاقد خشک یهاخاک در توده ییمایو ش کیزیف یپارامترها سهیمقا -4

 شوایو پ نیشهرستان ورام
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ن در شهرستا سمیو توسعه جنگل و صنعت اکو تور اءیبر حفاظت، اح دیچندمنظوره با تأک یطرح جنگلدار یطراح -5

 نیورام

 و دست کاشت یعیطب یجنگل یپوشش ها بیعلل تخر یبررس -6

جهت  یکیتوان اکولوژ نییخاک به منظور تع پیو ت یاهیآنها با نقشه پوشش گ قیو تلف نیشکل زم ینقشه ها هیته – 7

 سمیمشخص کردن مناطق مستعد گسترش تفرج و تور

 یهوش مصنوع یمورد مطالعه به کمک مدلها یهادر جنگل یاهیبر خاک و پوشش گ یاثرات جنگلکار یابیارز -8

 در مناطق خشک یجنگلکار ر،یپسیحفاظت، د سم،یتور کلمات کلیدی:

 

 

Preparation of multi-purpose forestry plan with protection approach, tourism 

development and assessing effects of afforestation on soil and vegetation in Tamarix 
ramosissima and Tamarix leptopetala forests of Varamin and Pishva counties 

Title: 

Mahmoud Bayat Applicant: 

Research Institute of Forests & Rangelands (RIFR) Applicant's 

Work: 

Iranian-Turanian forests have a special role in the economic and ecological 
development of the country and the province and guarantee the survival and stability 

of the country's soil and water. The main purpose of forestry plan in these forests 
has been ecological, economic and social issues, and it is necessary to design a 

comprehensive and dynamic multi-purpose forestry plan that responds to the driving 

forces for the proper management of these forests. In general, the main purpose of 
resource management plans and multi-purpose forestry plans in Tehran province and 

Varamin county is to protect and reforestation and finally to identify desire areas to 
ecotourism. This can be achieved by anticipating a number of operations, including 

enriching the forest with seeds and seedlings, forest development, preparing the 
planting bed by creating surface scratches, producing seedlings, monitoring to 

prevent destruction and seizure of national resources. Preventing livestock from 

entering forested areas, preventing and extinguishing fires, breeding and breeding 
operations, and empowering local communities can be achieved by anticipating side 

activities. In order to evaluate the implementation area of the multi-purpose forestry 
plan, a deception framework will be designed for the above area. This research will 

use the DPSIR process (DPSIR), which is a tool for policy-making on various issues. 

Based on the framework of the balance between the main driving force (economic 
causes and factors and human activities), pressure (destruction, waste and lack of 

management), situation (natural descriptions, for example, components and 
elements of the ecosystem), its effects on the ecosystem, health and Human well-

being (outcome) and ultimately the managerial response (including: confrontation, 
prioritization, goal setting, optimal management) are communicated and ultimately 

lead to policy-making 

Abstract: 

Investigation of Gaz forest cover in Varamin 
2- Investigating the socio-economic situation (dependence of local communities on 

forests) in the villages of the project area 

3- Examining the Depsir process (driving forces, pressure, current situation, 
complication and managerial responses) for the area of implementation of the multi-

purpose forestry plan 
4- Comparison of physical and chemical parameters of soil in healthy (no drought) 

and degraded turf in Varamin city 

5- Designing a multi-purpose forestry plan with emphasis on protection, 
rehabilitation and development of forest and eco-tourism industry in Varamin city 

Specific 
Aims: 

forestry plan, Depsir, reforestartion , eco-tourism industry :Keywords 
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 یادیبن یسلولها زیرت بواسطه تما کیاتیعصب س بیدر مدل آس یو بهبود عملکرد یعصب یبازساز :عنوان

پرشده با  لیتریلونیآکر یپل تییشوان با استفاده از کاندو یمشتق شده از ژله وارتون به سلولها یمیمزانش

 گرافن ی/نقاط کوانتومدروژلیه

 یزیالهام حو :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 خوزستان/چمران اهواز دیدانشگاه شه -علوم دانشکده :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یزی+ الهام حو :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ز ا یناش یانهای. زدیآ یبه حساب م یجد یخطر یدر جوامع انسان یطیاعصاب مح ستمیس یهایماریامروزه گسترش ب چکیده :

کشف  نیدالر است. بنابرا ونهایلیساالنه بالغ بر م یاز نظر اقتصاد رانیاعصاب در ا ستمیرساننده به س بیعوامل آس

 میرمو ت هایماریب نیکاهش اثرات مخرب ا یبرا یبافت و استفاده از نانوتکنولوژ یاز جمله مهندس دیجد یدرمان یروشها

 یهالولمنحصر به فرد س یهاتیرا دربر گرفته است. با توجه به قابل یپزشک قاتیاز تحق یعیاعصاب، محدوده وس ستمیس

)  لیتریلونیآکر یسلولها را بر داربست پل نیشود ا یم یسع قیتحق نیمشتق شده از ژله وارتون، در ا یمیمزانش یادیبن

PAN ( به همراه ژل یسه بعد نتریشده با پر ی)طراح تییداده و سپس به صورت کاندو زیشوان تما یها( به سلول

آنکه  دیزد. به ام وندیپ یدرون تن طیدر شرا کیاتیعصب س بیدرمان آس یگرافن برا یذرات کوانتوم یمحتو ینیبریف

 میبردار یطیاعصاب مح یهابیدر جهت درمان آس یپروژه گام نیبتوان با انجام ا

 در بانک سلول یژله وارتون به منظور استفاده و نگهدار یمیمزانش یادیبن یو کشت سلول ها یجداساز :اهداف اختصاصی

ت سه کش طیشوان در مح یهاژله وارتون بند ناف به سلول یادیبن یمیمزانش یسلول ها یزیتما لیپتانس یبررس -2

 یبعد

 یکو پزش میدر ترم یسه بعد نتریو پر یسیساخته شده با روش الکترور یسه بعد یو کاربرد داربست ها سهیمقا-3

 یبازساخت

 شوان یسلول ها زیروند تما استفاده از کوچک مولکول ها و داربست در بهبود -4

 کیاتیعصب س عاتیدرمان ضا یبرا تییو استفاده از کاندو یسلول درمان شبردیشوان به منظور پ یهاسلول دیتول -5

 درمان بهتر یگرافن برا یبا استفاده هم زمان از نقاط کوانتوم یو نانوتکنولوژ یادغام طب سنت -6

 گرافن ینقاط کوانتوم ،یسه بعد نتریپر ،یبافت عصب، سلول درمان ی، مهندس کیاتیعصب س بیآس کلمات کلیدی:

 

 

Nerve Regeneration and Functional Recovery in a Rat Sciatic Nerve Injury Model by 
Differentiation of Wharton's Jelly Derived Mesenchymal Stem Cells into Schwann 

Cells Using Composite Hydrogel-Filled Polyacrylonitrile Conduit with Graphene 

Quantum Dots 

Title: 

Elham Hoveizi Applicant: 
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Shahid Chamran  University  of Ahvaz Applicant's 

Work: 

Today, the expanse of diseases of the peripheral nervous system in human societies 

is considered a danger. The injury caused by factors that damage the nervous system 

in Iran is millions of dollars annually. Therefore, the discovery of new therapies, 
including tissue engineering and the use of nanotechnology to reduce the harmful 

effects of these diseases and repair the nervous system, has covered a wide range of 
medical research. Due to the unique capabilities of Warton jelly-derived 

mesenchymal stem cells, this study attempts to differentiate these cells into 

Schwann cells on polyacrylonitrile (PAN) scaffold and it was then grafted as a 
conduit (designed with a 3D printer) with a fibrin gel containing graphene quantum 

dots to treat sciatic nerve injury in vivo. Expectantly, with this project, we can take a 
step towards treating peripheral nerve injuries. 

Abstract: 

Isolation and culture of Wharton jelly mesenchymal stem cells for use and storage in 

the cell bank 
2. Evaluation of differentiation potential of Wharton's jelly mesenchymal stem cells 

to Schwann cells in 3D culture 
3. Comparison and application of three-dimensional scaffolding made by 

electrospinning method and three-dimensional printer in repair and regenerative 

medicine 
4. The use of small molecules and scaffolds in improving the process of Schwann cell 

differentiation 
5. Production of Schwann cells to promote cell therapy and the use of conduits to 

treat sciatic nerve injuries 

6. Integration of traditional medicine and nanotechnology with simultaneous use of 
graphene quantum dots for better treatment 

Specific 

Aims: 

Sciatic nerve injury, Neural tissue engineering , Cell therapy, Three-dimensional 
printer, graphene quantum dots 

:Keywords 
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مختلف پس از وقوع آتش  یپرستار در زمان ها اهانیبا توجه به نقش گ یاهیپوشش گ یایروند اح یبررس :عنوان

 مختلف یها میشده با اقل یآتش سوز یها ستمیو در اکوس یسوز

 رزادهیبش مارال :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ییمختلف آب و هوا میروش اصالح مراتع در اقال نیو مرتع/بهتر یعیطب منابع :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 رزادهی+ مارال بش :همکاران

 محمد فرزام +

 یعابد یمهد +

 نایکود ورسیسول اگویسانت +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 )با ذکر تو یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یرسانده و برخ بیآس یاهیدهد که به شدت به پوشش گ یکنترل نشده در کشور رخ م یها یهمه ساله آتش سوز چکیده :

 یاه ستمیرو، اصالح اکوس نیکند. از ا یم جادیخاک ا یزینگهداشت آب و حاصلخ ،یاهیگ یستیاختالالت را در تنوع ز

. در حال است یبشر ضرور یبرا داریپا ستیز طیمح جادیو ا ییمواد غذا نیبه منظور تام یبر اثر آتش سوز افتهی بیتخر

 یزمراتع آتش سو یاهیپوشش گ میمستق یایو چاله به منظور اح اریدر ش اهانیگ یبذرکار ریروش ها نظ یحاضر، بعض

 ر،یخا یروش ها وارد شده است. در سال ها نیبه ا نییپا ییباالو کارا نهیهز رینظ یراداتیشده شناخته شده اند. هر چند، ا

 یایابراز مناسب در جهت اح کیپرستار به عنوان  اهانیاستفاده از گ عت،یپرستار با طب اهانیهمگام گ تیماه لیبه دل

تقرار در رشد و اس لیتسه قیپرستار از طر اهانیشده مورد استقبال قرار گرفته است. گ یمرتع آتش سوز یاهیپوشش گ

رستار پ اهانیگ یدر جهت معرف یگام ن،یشیاز مطالعات پ یدهند. بعض یم شیرا افزا یاهیگ یستیتنوع ز اهان،یرگیسا

تفاده مورد اس یهاسمیمکان یبررس ن،یشده نموده اند. باوجود ا یآتش سوز یها ستمیاکوس یاهیبهتر پوشش گ یایدر اح

کمتر  یگذار ریتاث نیا یو مکان یزمان یها اسیآن ها و مق یشیفرم رو ریتاث ،یاهیگپوشش یعیطب یایدر اح اهانیگ نیا

 یایمختلف در اح یشیرو یپرستار با فرم ها اهانینقش گ یابیبا هدف ارز قیتحق نیمورد توجه قرار گرفته است. لذا ا

 مختلف انجام یها میبا اقل یو مکان یزمان یها اسیشده در مق یمراتع آتش سوز یستیو حفظ تنوع ز یاهیپوشش گ

شهرستان  ،یزیفر یدر مراتع روستا یمطالعات عرصه ا ،یزمان اسیراستا، به منظور مطالعه در مق نیشود. در ا یم

آتش  یها تینشده در کنار سا یآتش سوز تیسا کیشود. مدنظر هست  یانجام م یچناران، در استان خراسان رضو

 یشیرو یپرستار با فرم ها یو دور( انتخاب و اثرات گونه ها کی)زمان نزد یشده با دو زمان مختلف آتش سوز یسوز

 نیدر هر کدام از ا یتصادف -کیستماتیبا استفاده از روش س یستیمختلف تنوع ز یجنبه ها یبر رو یو بوته ا یعلف

از  یاهیمحققان درخصوص پوشش گ یاز اطالعات قبل ،یمکان اسیمطالعه در مق یشوند. برا یها نمونه بردار تیسا

 یها گاهیاطالعات از پا نیو جهان استفاده خواهد شد. ا رانیمختلف در ا یها میشده با اقل یمرتع آتش سوز نیچند

ط که مرتب یاهیگ یصفات عملکرد یاستخراج خواهند شد. به عالوه، بعض زیبه روش متاآنال JCRداده ها و مقاالت معتبر 

 یجهان یها گاهیدر عرصه و پا یریاندازه گ قیموجود در منطقه از طر یاهیگ یگونه ها یهستند برا اهیعملکرد گ با
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خواهد شد.  هیته Rدر نرم افزار  یاهیگ یگونه ها نیا یبرا یکیلوژنتیخواهد شد و درخت ف هیاطالعات صفات ته یحاو

 نیپرستار و زم اهانیگ یتحت کانوپ یکیلوژنتیو ف یعملکرد ،یکیتنوع تاکسونوم رینظ ،یستیسپس، ابعاد مختلف تنوع ز

سنجش خواهند شد. در  Rدر نرم افزار  SES.mpdو  RaoQ ریشاخص ها نظ یباز متناظر آن ها با استفاده از بعض

اط با و در ارتب ،یبا زمان آتش سوز یستیمختلف تنوع ز یجنبه ها نیرابطه ب ،یونیرگرس یانتها، با استفاده از مدل ها

 اهانیگ یتحت کانوپ یستیمختلف تنوع ز یجنبه ها نیب راتییمختلف بدست خواهد آمد. مدنظر هست تغ یها میاقل

، سنجش گردند. سپس رمنیاسپ یروش همبستگ قیباز متناظر آن ها از طر نیمختلف و زم یشیرو یپرستار با فرم ها

 یستیمختلف تنوع ز یجنبه ها یپرستار بر رو اهانیگ یشیرو یو فرم ها میاقل ،یزمان آتش سوز رینظ ریسهم هر متغ

پوشش  یایاح یبررو یمعنادار راتیپرستار که تاث اهانیاز گ یکامل ستی. در انتها، لدیبدست آ یروش سهم بند قیاز طر

 خواهد شد هیشده داشته اند ته یمراتع آتش سوز یاهیگ

 چناران یزیدر منطقه فر یو خاک به آتش سوز یاهیعکس العمل جوامع گ ییشناسا :اهداف اختصاصی

ش پوش یایدر اح یکه نقش موثر یعملکرد یها یژگیو و یشیچندساله پرستار از منظر فرم رو اهانیگ ییشناسا -2

 .شده دارند یآتش سوز یها ستمیدر اکوس یستیو تنوع ز یاهیگ

( جوامع یکیژنتلویو ف یعملکرد ،یتنوع گونه ها یعنی) یستیمختلف تنوع ز یپرستار بر جنبه ها اهانیگ ریتاث یبررس -3

 ها ستمیچناران و در اکوس یزی( در منطقه فریزمان اسی)مق یمختلف از وقوع آتش سوز یشده در زمان ها یآتش سوز

 (یمکان اسیمختلف در جهان )مق یها میو اقل

در  شده یآتش سوز یها ستمیاکوس یاهیپوشش گ یایپرستار در اح اهانیمورد استفاده گ یها سمیمکان یبررس -4

 (یمکان اسیمختلف در جهان )مق یها میها و اقل ستمی( و در اکوسیزمان اسی)مق یمختلف از وقوع آتش سوز یزمان ها

مناسب جهت مقابله و  یو راهکارها یپس از آتش سوز یمرتع یهاعرصه یایدر اح یکاربرد یارائه دستورالعمل ها -5

 پرستار یاهیگ یو گونه ها یاهیپوشش گ تیبا توجه به ماه یاز آتش سوز یریشگیپ

پوشش  یایاح ،یستیتنوع ز ،یشیرو یفرم ها ،یو مکان یزمان اسیپرستار، مق اهانیشده، گ یآتش سوز یها ستمیاکوس کلمات کلیدی:

 یاهیگ

 
 

Study on the vegetation restoration and role of nurse plants at different times after 

fire occurrence and in ecosystems with different climatic conditions 

Title: 

Maral Bashirzadeh Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

Every year, numerous wildfires occur in different rangelands biomes of Iran. They 

can severely destroy the vegetation, and cause some disturbances in plant 
biodiversity, and soil water conservation and fertility. Therefore, restoration of fire 

affected ecosystems is a vital need for maintaining food security and sustainable 
environment for the human beings. Currently, various methods of direct restoration 

via plant seeding in pits or furrows are applied for restoration of wildfire-burnt 
rangelands. However, the current methods are criticized for being low efficient, and 

having high risk of failure. Therefore in the recent years, implication of nurse plants 

as a tool for restoration of degraded ecosystem are welcomed, because of being a 
nature adapted method. Nurse species facilitate growth and establishment of plant 

species, and thus increase plant biodiversity. Some previous studies have taken steps 
to introduce nurse plants to restore the vegetation of wildfire-burnt ecosystems. 

However, the study of mechanisms promoted by nurse plants, their life form effects 

and the temporal and spatial scales of these effects on natural restoration of wildfire 
burnt ecosystems have received less attention. Therefore, our aim is to study effects 

of nurse plant species with different life forms (i.e. grass, forb and shrub) on natural 
restoration of wild-burnt rangelands through assessing plant biodiversity in temporal 

and spatial scales with different climatic conditions. In this regard, at temporal scale, 
field studies will conduct in Frizi rangelands in Khorasan Razavi province, northeast 

Iran. Some ecologically homogeneous sites from the recent or old sites will be 

selected. A comparable unburnt site will also be selected, nearby each of the burnt 

Abstract: 
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(new or old) sites. Field sampling will be conducted on each selected site, in which 

impacts of nurse plants with different life forms on multiple facets of plant 
biodiversity will be measured via a randomize-systematic methods across temporal 

scales. To study at the spatial scale, we will use available databases on the impacts 
of nurse shrubs in wildfire-burnt ecosystems. Some information will be also be 

extracted from valid JCR databases and articles by meta-analysis. Information on 

some plant functional traits related to fire disturbance will be obtained through field 
measurements and/or from publicly available trait datasets. Furthermore, we will 

obtain phylogenetic tree for plant species presented in our studied sites in R 
environment. Different facets of biodiversity beneath nurse plants and their open 

microsites will be measured using some indices such as RaoQ and SES.mpd in R 

software. Finally, relationships between biodiversity facets with fire time, climate 
conditions and in related to life form of nurse plants will assess via regression 

models. In addition, we will analyze the correlation between the different 
biodiversity facets by conducting Spearman´s rank correlations between sites with 

different fire time, climate conditions and between microsites with different life 
forms of nurse plants. Then, to examine the relative importance of fire time, climatic 

conditions and type of nurse plants explaining variation in each diversity index, we 

will perform variation partitioning based on partial linear regression. 

Assessing the reaction of plant communities and soil to fire 

2-Identification of nurse plants that play an effective role in restoring vegetation and 

biodiversity in wildfire-burnt ecosystems. 
3-Investigating the impacts of nurse plants on different aspects of biodiversity (i.e. 

taxonomic, functional and phylogenetic facets) in temporal and spatial scales of 
wildfire-burnt ecosystems 

4- Investigating the mechanisms promoted by nurse plants in restoring the 

vegetation of wildfire-burnt ecosystems at temporal and spatial scales 
5- Providing the comprehensive manual for rangeland exploiters 

Specific 

Aims: 

Wildfire-burnt rangelands, Nurse plants, Temporal and spatial scales, life forms, 
plant biodiversity, Restoring the vegetation 

:Keywords 
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 نیپالپ دندان به دنت یادیبن یسلول ها زیاز پالکت و عصاره جفت بر تما یغن نیبریف ریتاث یبررس :عنوان

 ایحسن ن صادق :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتررساله  :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 ای+ صادق حسن ن :همکاران

 یعاطفه جوان +

 ینخانیسامان حس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ای یادیبن یکردن سلول ها زولهیبافت پالپ دندان است. با ا ،یادیبن یاستخراج سلول ها یمنابع برا نیاز بهتر یکی چکیده :

 یاسلول ها به سلول ه نیا زیتوان انتظار تما یاز فاکتورها، م یاز بافت پالپ و مواجهه آنها با تعداد توریپروژن یسلول ها

ها  از التهاب، پس از انتقال سلول یناش یموارد مرگ سلول نیشبه ادنتوبالست و استئوبالست را داشت. مشکل عمده در ا

 1(، کاسپاز روپتوزی)پ 1از التهاب وابسته به کاسپاز  یناش یمورد نظر است. در مرگ سلول تیبه همراه اسکفولد به موقع

، NLRP3جزء سنسور مانند  کیمعمول شامل  یها نفالمازومیا شتری. بشود یفعال م نفالمازومیکمپلکس ا لهیبه وس

و  ASC نیبا پروتئ NLRP3 انکنشیهستند. درمورد م 1جزء افکتور مانند کاسپاز  کیو  ASCجزء آداپتور مانند  کی

 یام مبه انج یکسانی بایتقر یها به واسطه مناطق اتصال انکنشیم نینشان داده شده است که ا ASC یخودتجمع ندیفرا

گذشتن سلول ها از مرحله التهاب پس از انتقال آن ها به محل مورد نظر، در طرح حاضر  یباال تیرسند. با توجه به اهم

بافت  یادیبن ی( بر سلول هاPlacenta Extract( و عصاره جفت )PRFاز پالکت ) یغن نیبریف یضد التهاب ریتاث

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس ن،یآن ها به دنت زیشده و تما نرالیدندان دم کسیپالپ دندان در بستر ماتر

 پالپ یادیبن یاست، که سلول ها یو بازدارنده مرگ سلول یو عصاره جفت به عنوان عوامل ضد التهاب PRFستفاده از  :اهداف اختصاصی

 شوند . یدندان پس از انتقال به همراه اسکفولد به آن دچار م

 . PRFآسان و مقرون بصرفه مانند هیقابل ته ،یعیطب ویواکتیب یبا استفاده از داربست ها یساخت بافت اختصاص .2

 نفالمازومیاز پالکت، عصاره جفت، ا یغن نیبریپالپ دندان، ف یادیبن یسلول ها کلمات کلیدی:

 

 

The Effect of Platelet-Rich Fibrin(PRF) and Placenta Extract on Differentiation of 
Dental Pulp Stem Cells to Dentin 

Title: 

Sadegh Hasannia Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

One of the best sources for extracting stem cells is dental pulp tissue. By isolating 

stem cells or progenitor cells from pulp tissue and encountering a number of factors, 

one can expect to differentiate these cells into osteoblast and osteoblast-like cells. 
The major problem in these cases is the cell death caused by inflammation, after the 

cells are transported with Scaffold to the desired location. In caspase-1-dependent 

Abstract: 
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inflammatory cell death (pyroptosis), caspase-1 is activated by the inflammasome 

complex. Most common inflammasomes include a sensor component such as NLRP3, 
an adapter component such as ASC, and a caspase-1 effector component. In the case 

of the interaction of NLRP3 with the ASC protein and the ASC self-aggregation 
process, it has been shown that these interactions occur through almost identical 

binding sites. Given the importance of passing cells through the inflammatory phase 

after transferring them to the target site, this paper presents the anti-inflammatory 
effect of platelet-rich fibrin (PRF) and placenta extract on dental pulp tissue stem 

cells. Demineralized tooth matrix will be investigated by methods such as invitro 
assay and Real Time PCR technique. In addition, the interaction of inflammasome 

proteins will be investigated. 

.The use of PRF and placenta extract as anti-inflammatory agents and inhibitors of 
cell death, to which the stem cells of the dental pulp are affected after 

transplantation with the scofold. 

Specific 
Aims: 

Dental Pulp Stem Cell, PRF, Placenta Extract, Inflammasome :Keywords 
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 از لغزش قطب ژنراتور سنکرون یریو جلوگ ینیبشیپ ص،یتشخ :عنوان

 یرضا سبوح یعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 برق عیانتقال و توز یشبکه ها یو هوشمند ساز یداریپا شیپراکنده، کاهش ، کاهش تلفات، افزا دیتول :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یرضا سبوح ی+ عل :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

شود. خروج از  یبا شبکه خارج م یاز همگام د،یخود را حفظ نما یگذرا یدارینتواند پا یدیواحد تول کیکه  یدرصورت چکیده :

بار  نیبا خارج شدن ژنراتور از شبکه، تأم گرید یشود و از سو یبه ژنراتور م دیسو منجر به صدمات شد کیاز  یهمگام

 داریدر صورت ناپا ت،یکرد و درنها یریاز خروج واحدها جلوگ دیتا حد ممکن با نیکند ؛ بنابرا یرا در شبکه مختل م

ود. که جدا ششده و ژنراتور از شب ییشناسا یخروج از همگام تیزمان ممکن وضع نیدر کوتاه تر ستیبا یشدن ژنراتور م

 تیژنراتو ر به وضع دنیمطمئن حدس زد و تا قبل از رس یرا به نحو دهیوقوع پد نیآن است که ا دستانهشیپ یاقدام

آن را به شبکه  یحت ایشده و ژنراتور زودهنگام از شبکه خارج گردد و  ینیب شیپ یخروج از همگام طیشرا ،یبحران

 بازگرداند.

اهم  ژنراتور سنکرون است. یگذرا یداریاز ناپا یریو جلوگ ینیب شیپ ص،یپروژه تشخ نیا فیاز تعر یو کل یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 است: لیبه شرح ذ یموضوعات مورد بررس

 شبکه یژنراتورها یداریپا زانیجهت سنجش شاخص م نینو یارهایارائه مع -

 یداریناپا ینیب شیپ یروشها سهیو مقا نانیاطم تیقابل زانیبه منظور استخراج م یارائه ساختار -

 یخروج از همگام ینیب شیپ یبر مبنا یداریارائه مفهوم بهبود پا -

 رله )در صورت امکان( نیبر ا یمبتن یداریناپا ینیب شیموجود در صنعت و پ یاصالح رله خروج از همگام -

 ژنراتور سنکرون ،یداریناپا ینیب شیگذرا، پ یداریپا ،یداریبهبود پا کلمات کلیدی:

 
 

Diagnosis, Prediction and Prevention of Synchronous Generator Pole-Slipping Title: 

Alireza Sobbouhi Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 

Work: 

If a generating unit cannot maintain its transient stability, it will lose its synchronism 

with the network. Out-of-step condition leads to severe damage to the generator and 
also by tripping a unit, load supply may disrupt; Therefore, the units tripping should 

be prevented as much as possible, and finally, if the generator becomes unstable, the 

out-of-step condition should be identified as soon as possible and the generator 
should be disconnected from the network. A precautionary measure is to predict the 

occurrence of this phenomenon with sufficient certainty, and before the generator 
reaches a critical state, the out-of-step condition should be predicted. 

Abstract: 

The main and general purpose of defining this project is to diagnosis, prediction and 

prevention the transient instability of the synchronous generator. The main topics 
under consideration are as follows: 

- Providing new indexes to measure the stability of the network generators; 

Specific 

Aims: 
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- Provide a structure to assess the degree of reliability and comparing the methods 

for predicting out-of-step; 
- Provide stability improvement based on out-of-step prediction; 

- Modification of the out-of-step relay used in the industry and predicting instability 
by this relay (if possible). 

The sub-topic of the research can be summarized as follows: 

Out-of-step prediction, Stability improvement, Synchronous generator, Transient 
stability 

:Keywords 
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 یشکتحت تنش خ حانیر اهیاسانس در گ تیفیو ک یمقاوم بر باال بردن مقاومت به خشک یهاتیاندوف ریتاث :عنوان

 یفاطم دهیحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 و معطر یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یفاطم دهی+ حم :همکاران

 یزیعز دیمج +

 روانبخش نیمحمد حس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
یم ینیب شیاست و پ اهانیدر گ یستیز ریتنش غ نیتربعنوان مخرب یتنش خشک ،یستیرزیغ یهاتمام تنش انیم در چکیده :

را  یمخرب اریبس راتیتاث یقرار دهد. تنش خشک ریقابل کشت را تحت تأث اراضی از ٪50از  شیب 2050که تا سال  شود

 تیفیو ک تیسبب باال بردن کم میمال یگذارد هرچند در تنش ها یم ییدارو اهانیالخصوص گ یو عل اهانیگ یبر رو

و بصورت  یجداساز یمقاوم به خشک یوحش اهانیمقاوم از گ یها تیمطالعه اندوف نیشود. در ا یم ییدارو اهانیاسان گ

مهم و  ییدارو اهانیاز گ یکیبعنوان  ییدارو حانیر اهانیگ یبررو دیو شد میتنش مال طیدر دو شرا یو گروه یتک

اسانس  تیفیو ک تیو کم یمقاومت به تش خشک ،ییایوشمیب باتیآنها بر رشد، ترک راتیخواهد شد و تاث حیپرکاربرد، تلق

 خواهند شد یبررس

موثره در  باتیباال بردن ترک یبرا بیترک نیبهتر افتنی یها برا یو مجموعه باکتر یتنش خشک نیب ندیبرآ کی افتنی :اهداف اختصاصی

 حانیر ییدارو اهیگ

 اسانس ،یتنش خشک حان،یر کلمات کلیدی:

 

 

Effect of resistance entophyte on drought resistance increasing and quality of 
essential oil in basil (Ocimum basilicum) under drought stress 

Title: 

Hamide Fatemi Applicant: 

university of mohaghegh ardabili Applicant's 

Work: 

Among abiotic stresses, drought stress is the most destructive one in plants. It is 

projected to affect more than 50% of arable land by 2050. Drought stress has very 

adverse effects on plants such as morphological, physiological, biochemical and even 
molecular levels. Medicinal plants as one of the most widely used and profitable 

plants in the field of horticulture react strongly to this stress and cause a significant 
decrease in the quantity and quality of their essential oils. However, in mild and 

controlled stresses, it partially increases the quantity and quality of active 
ingredients in these plants. In this study, endophytes will be isolated from drought-

resistant wild plants and inoculated individually and in groups under mild and severe 

stress conditions on basil plants and their effects on growth, biochemical, drought 
resistance and quantity and quality of the essential oil will be checked. 

Abstract: 
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Finding a result between drought stress and bacterial assemblage to find the best 

compound to increase plant resistance to drought stress, Increase production level 
and increase effective compounds in basil 

Specific 

Aims: 

basil, drought stress, essential oil :Keywords 
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 یتنفس یو کاربرد آنها در ماسک ها یسندگیساخته شده به روش الکترور یتینانوکامپوز یلترهایف :عنوان

 انیمحمود یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 انیمحمود ی+ مهد :همکاران

 یلیفاطمه زنب +

 256000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 هوا استفاده از ماسک یها یآلودگ شیبا افزا نیکرونا و آنفلونزا و همچن لیاز قب یعفون یها یماریب یریبا همه گ امروزه چکیده :

بافت اسپن باند و  ریغ یپارچه ا یها هیموجود در بازار از ال یشده است. ماسک ها لیضرورت تبد کیبه  یتنفس یها

ه حجم راکم بودن نسبت سطح بمت لیها به دل هیال نیساخته شده است. ا یلنیپروپ یپل ای لنیات یملت بلون پل هیال

 قیراز ط معموالیریشگیپ نیباشد و ا یاز نفوذ ذرات کوچک معلق محدود م یریآنها در جلوگ ییداشته و توانا ینییپا

 یها تیمحدود یبه طور موثر یمریپل افیساخته شده از نانول یالرهای. فردیگ یصورت م یفعال غربال گر ریغ زمیمکان

 کی به همراه ایو  ییساخته شده و به تنها یسندگیبه روش الکترور افینانوال نیرا حذف کرده اند. ا یقبل یلترهایف

 .رندیگ یساپورت متخلخل مورد استفاده قرار م

 ماسک لتریهوا توسط ف یها یحذف موثر آلودگ زیصورت موجود در بازار و ن یتنفس یبهبود عملکرد ماسک ها :اهداف اختصاصی

 الیباکتر یآنت د،یگرافن اکس ،یسندگیالکترور اف،ینانوال ،یماسک تنفس کلیدی:کلمات 

 

 

Fabrication of Modified nanocomposite filters by electrospinning and their 

application to improve face masks 

Title: 

Mehdi Mahmoudian Applicant: 

Urmia University Applicant's 

Work: 

Today, with the spread of infectious diseases such as coronavirus and influenza, as 

well as the increase in air pollutants, the use of respirators has become a necessity. 
The masks available in the market are made of spun-bond nonwoven fabric layers 

and polypropylene or polyethylene melt-blown layer. These layers due to their 

density have a low surface-to-volume ratio and their ability to prevent the 
penetration of small particles is limited, and the inhibition is done only passively 

through a screening mechanism. Filters made of polymer nanofibers largely eliminate 
the disadvantages of the common layers used in masks. These nanofibers are 

fabricated by electrospinning technique and can be used alone or on a porous 

support. 
In the present study, a film of polyphenylenesulfone nanofibers is prepared on a 

fabric support. Modified graphene oxide, zinc oxide and copper oxide nanoparticles 
are inserted into the structure of the nanofibers and the performance of the obtained 

film as a filter in the face mask is investigated. Due to the high porosity and the 

Abstract: 
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presence of active functional groups, it is expected that this layer can improve the 

performance of masks. 

Due to the spread of infectious diseases, the use of high-performance masks made of 

nanofibers can have a significant effect on preventing a wide range of diseases. In 

addition, due to the fact that many manufacturers are currently producing 
respirators, if the situation normalizes, only manufacturers who create a special 

advantage in their masks will be able to be present in the market. Therefore, the 
application of nanocomposite nanofiber mats produced in this study can make masks 

suitable for environmental pollution and create a great advantage for respiratory 

masks. 

Specific 

Aims: 

Face mask; Nanofiber; Electrospinning; :Keywords 
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 نیریش اهیگ نییمو یها شهیر هیثانو یهاتیمتابول یبر محتوا یستیز ریو غ یستیز یها توریسیال ریتاث :عنوان

 وراکتوریدر ب (.Glycyrrhiza glabra L) انیب

 بهداد هیآس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 بهداد هی+ آس :همکاران

 یگنجعل یعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ییارزشمند دارو یهاتیتجمع متابول لیبه دل ییدارو اهیگ کی.( به عنوان Glycyrrhiza glabra L) انیب نیریش اهیگ چکیده :

 نیاپونس ینوع بیترک نیاز محققان را به خود معطوف داشته است. ا یاریآن، توجه بس یهاشهیدر ر نیزیریسیگل ژهیبو

 هیرو یاست. برداشت ب یمتعدد ییخواص دارو یوجود دارد و دارا اهیگ نیا زومیو ر هاشهیاست که فقط در ر یترپن یتر

را به  یستیو کاهش تنوع ز اهیگ نیخطر انقراض ا ن،یزیریسیاستخراج گل یاز عرصه برا اهیگ نیا یهازومیو ر هاشهیر

 یابه ج نیگزیروش جا کیعنوان به ترویو نیا طیفوق در مح یها تیمتابول دیارتباط تول نیدنبال خواهد داشت. در ا

 ییاز توانا یریگرا به دنبال دارد، مطرح است. بهره یمتعدد یطیمح ستیاز عرصه که اثرات ز اهیگ میبرداشت مستق

 تیتابولم شیافزا یموثر برا یاستراتژ کی یستیز توریسیبه عنوان ال اهانیبا گ ستیهمز یتیاندوف یهایها و باکترقارچ

 یهاارچق یستیز لیپتانس یمطالعه، بررس نیهدف از ا نیمطرح است. بنابرا نییمو شهیکشت ر طیدر شرا هیثانو یها

با  اهیگ یکشتهم طیدر شرا نیزیریسیگل یمحتوا شیبر رشد و افزا انیب نیریش اهیگ زوسفریر یهایو باکتر تیاندوف

 دیاز نظر تول یماریت بیترک نیبهتر ،یبررس نیاست. در ا Agrobacterium rhizogenesمناسب  هیسو

 انیب نیریش اهیگ نییمو یهاشهیمناسب در کشت ر یهامحرک ییقرار خواهد گرفت. شناسا یابیمورد ارز نیزیریسیگل

 ستیز طیمح یایدر مصرف آب، حفظ و اح ییصادرات، صرفه جو یبرا نیزیریسیگل داریانبوه و پا دیعالوه بر تول تواندیم

 را به دنبال داشته باشد یاشتغال و ارز آور جادیو ا

 انیب نیریش نییمو شهیبا ر یدر هم کشت ومیمناسب آگروباکتر هیسو یمعرف :اهداف اختصاصی

 هیانوث یها تیمتابول شیافزا ی( برازوسفریر یها یو باکتر تیاندوف یمناسب )قارچ ها یستیز توریسیال یمعرف .2

 تورهایسیال ریتحت تاث نیزیریسیگل وسنتزیب ریدر مس ریدرگ یژن ها انیمطالعه ب .3

 وراکتوریدر ب نیزیریسیگل دیتول .4

 زوسفریر یها یباکتر ت،یاندوف یقارچ ها تور،یسیال ن،ییمو شهیر ن،یزیریسیگل ان،یب نیریش کلیدی: کلمات

 
 

The effect of biotic and abiotic elicitors on the secondary metabolites content from 

hairy roots of Glycyrrhiza glabra L. in bioreactor 

Title: 

Assieh Behdad Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 
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Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) as a medicinal plant due to the accumulation of 

valuable medicinal metabolites, especially glycyrrhizin in its roots, has attracted the 
attention of many researchers. This compound is a type of triterpene saponin that is 

present only in the roots and rhizomes of this plant and has several medicinal 
properties. Overexploitation of licorice roots and rhizomes from the field for 

glycyrrhizin extraction will lead to the risk of extinction of this plant and reduction of 

biodiversity. In this regard, the production of these metabolites in vitro experiment 
is considered as an alternative method instead of direct removal of the plant from 

the field, which has several environmental effects. Utilizing the ability of symbiosis 
endophytic fungi and bacteria with plants as biological elicitors is an effective 

strategy to increase secondary metabolites in hairy root culture conditions. 

Therefore, the aim of this study was to investigate the biological potential of 
endophytic fungi and rhizosphere bacteria of licorice on growth and increase of 

glycyrrhizin content in plant co-culture conditions with suitable Agrobacterium 
rhizogenes strain. In this study, the best treatment in terms of glycyrrhizin 

production will be evaluated. Identifying suitable stimuli in the hairy roots culture of 
licorice can lead to high and sustainable production of glycyrrhizin for export, save 

water consumption, preserve and restoration the environment, and create 

employment and currency. 

Abstract: 

Introducing the appropriate Agrobacterium strain in hairy root culture of licorice. 

2. Introduction of suitable bioelicitors (endophytic fungi and rhizosphere bacteria) to 

increase secondary metabolites. 
3. Study of expression of genes involved in glycyrrhizin biosynthesis pathway under 

the influence of elicitors 
4. Production of glycyrrhizin in a bioreactor 

Specific 

Aims: 

Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhizin, hairy root culture, endophytic fungi, Rhizosphere 

bacteria 

:Keywords 
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موش  یانعطاف شناخت یبر رو یمیمزانش یادیبن یاستخراج شده از سلول ها یاگزوزوم ها ریتاث یبررس :عنوان

 یمبتال به افسردگ یسور یها

 زنگبار یسلطان دیحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک نیدانشکده علوم نو :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

  :طرح نوع
 زنگبار یسلطان دی+ حم :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
شم  یگروه کنترل، افسردگ 3به  یخواهد شد. که به شکل تصادفاستفاده  C57راس موش نر نژاد  30مطالعه از  نیا در چکیده :

که پس  باشد یم یشم گروه یکند. گروه افسردگ ینم افتیدر یشوند. گروه کنترل درمان یم میدرمان تقس یو افسردگ

 یمدل افسردگ جادیباشد که پس از ا یم یدرمان گروه یکند و گروه افسردگ یم افتیدر PBS یمدل افسردگ جادیاز ا

 یها فاکتور یرفتار یابیو پس از ارز ردیگ یقرار م یانعطاف شناخت یابیکند. هر سه گروه تحت ارز یم افتیاگزوزم در

 ,Notch (Notch1 نگیگنالیس ریمس یو فاکتور ها Wnt (FZD3, Wnt3a, β-catenin) نگیگنالیس ریمس

NICD, Hes1) پوکمپیه یینورن زا ی. فاکتور هاردیگ یقرار م یابیمورد ارز نگیبا استفاده از وسترن بالت (DCX, 

NeuN, βIII tubulinانیشود. ب یم یابیفلوئورسانس ارز مونویا یزی( با استفاده از رنگ آم miRNA-124  و

miRNA-132 کیبا استفاده از تکن RT-PCR شود. یم یبررس 

شود.  یم جادیا (chronic restraint stress; CRS) مزمن یاسترس مهار یبا استفاده از مدل افسردگ یافسردگ

اهد صورت خو وژیفیمغز استخوان و با استفاده از روش اولترا سانتر یمیمزانش یادیبن یاستخراج اگزوزوم ها از سلول ها

اگزوزوم ها  یکیمورفولوژ یاستفاده خواهد شد. بررس یتومتریفلوسا کیبودن سلول ها از تکن یادیبن یبررس یگرفت. برا

 اده از محلولآنها با استف ینیپروتئ یمحتوا نییجدا شده با تع یو مقدار اگزوزوم ها یکیالکترون کروسکوپیبا استفاده از م

Bradford نور یکینامید یانجام خواهد شد. اندازه و درصد اگزوزوم ها با استفاده از روش پراکندگ (DLS ) نییتع 

 یابیارز (Two-choice Digging Task) یا نهیبا استفاده از تست کاوش دو گز واناتیح یشود.انعطاف شناخت یم

 شود یم

 به مبتال یسور یموش ها یانعطاف شناخت یبر رو ،یمیمزانش یادیبن یمشتق از سلول ها یاگزوزوم ها ریتاث نییتع :اهداف اختصاصی

 یافسردگ

 Wnt نگیگنالیس ریمس یفاکتور ها انیب یبر رو ،یمیمزانش یادیبن یمشتق از سلول ها یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .2

(FZD3, Wnt3a, β-catenin) یمبتال به افسردگ یسور یدر موش ها 

 Notch نگیگنالیس ریمس یفاکتور ها انیب یبر رو ،یمیمزانش یادیبن یمشتق از سلول ها یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .3

(Notch1, NICD, Hes1) یمبتال به افسردگ یسور یدر موش ها 

 miRNA-132 و miRNA-124 انیب یبر رو ،یمیمزانش یادیبن یمشتق از سلول ها یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .4

 یمبتال به افسردگ یسور یدر موش ها
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 مپپوکیه یینورن زا یفاکتور ها انیب یبر رو ،یمیمزانش یادیبن یمشتق از سلول ها یاگزوزوم ها ریتاث نییتع .5

(DCX, NeuN, βIII tubulin) یمبتال به افسردگ یسور یدر موش ها 

 پوکمپیه -یینورن زا-یافسردگ -یشناخت انعطاف کلمات کلیدی:

 

 

The effect of mesenchymal stem cells derived exosomes on cognitive flexibility and 
neurogenesis of depressed mice 

Title: 

Hamid Soltani Zangbar Applicant: 

Tabriz University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

In this study, 30 male C57 mice will be used, which are randomly divided into 3 

groups: control, sham depression and treatment depression. The control group does 

not receive treatment. The sham depression group is the group that receives PBS 
after the depression model and the depression treatment group is the group that 

receives the exosome after the depression model. In this study, 30 male C57 mice 
will be used, which are randomly divided into 3 groups: control, sham depression and 

treatment depression. The control group does not receive treatment. The sham 
depression group is the group that receives PBS after the depression model and the 

depression treatment group is the group that receives the exosome after the 

depression model. All three groups are evaluated for cognitive flexibility and after 
behavioral evaluation, Wnt signaling pathway factors (FZD3, Wnt3a, β-catenin) and 

Notch signaling pathway factors (Notch1, NICD, Hes1) are evaluated using Western 
blotting. Hippocampal neurogenesis factors (DCX, NeuN, βIII tubulin) are assessed 

using immunofluorescence staining. The expression of miRNA-124 and miRNA-132 

are evaluated using RT-PCR. Depression is caused by the chronic restraint stress 
(CRS) model. Exosomes are extracted from bone marrow mesenchymal stem cells 

using ultracentrifugation. Flow cytometry technique will be used to evaluate the 
stem cells. The morphological examination of the exosomes will be performed using 

an electron microscope and the amount of isolated exosomes are evaluated by 
determining their protein content using Bradford solution. The size and percentage 

of exosomes are determined using the Dynamic Light Scattering (DLS) method. 

Animal cognitive flexibility is assessed using the Two-choice Digging Task. 

Abstract: 

Determining the effect of exosomes derived from mesenchymal stem cells on 

cognitive flexibility of depressed mice 

2. Determining the effect of exosomes derived from mesenchymal stem cells on the 
expression of Wnt signaling pathway factors (FZD3, Wnt3a, β-catenin) in depressed 

mice 
3. Determining the effect of exosomes derived from mesenchymal stem cells on the 

expression of Notch signaling pathway factors (Notch1, NICD, Hes1) in depressed 

mice 
4. Determining the effect of exosomes derived from mesenchymal stem cells on the 

expression of miRNA-124 and miRNA-132 in depressed mice 
5.Determining the effect of exosomes derived from mesenchymal stem cells on the 

expression of hippocampal neurogenic factors (DCX, NeuN, βIII tubulin) in 
depressed mice 

Specific 

Aims: 

Cognitive flexibility - depression - neurogenesis - hippocampus :Keywords 
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-هیجدا یساز یانبوه و تجار ریتکث ،یو انگور و غربالگر بیشده از س یمخمر جداساز یگونه ها ییشناسا :عنوان

 و انگور بیپس از برداشت س یها یماریب یرو یوکنترلیب تیخاص یدارا یها

 اندوآبیمختارنژاد م نیالچ :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/یغرب جانیآذربا یعیو منابع طب یآموزش کشاورز قات،یتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یت کشهاو آف ییایمیش ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :طرح نوع

 اندوآبیمختارنژاد م نی+ الچ :همکاران

 یمیشهرام نع +

 محسن فرزانه +

 فهیحن امکیس +

 یزمرد نیشه +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (عیما ونیو فرموالس یپودر ونیعدد )دو فرموالس 2: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یو انگور جداساز بیس یها وهیفلور م یخواهد شد. مخمرها ینمونه بردر یغرب جانیو انگور استان آذزبا بیس یا وهیاز م چکیده :

 یم یو خالص ساز یمحصوالت جداساز نیا یپس از برداشت بر رو یزا یماریعوامل ب نیگردند. همچن یم ییو شناسا

پس از برداشت مورد  یها یدگیعوامل پوس هیشده بر عل یجداساز یمخمر یها هیجدا یکنترل کنندگ تیگردند. قابل

 طیانبوه آن ها در مح دیشوند و در مرحله اول تول یانتخاب م یوکنترلیب تیقابل یدارا یها هی. جداردیگیقرار م یبررس

موثر ارائه  یاز مخمرها ایموثر و پا ونیفرموالس کیخواهد شد  یسع تیشود. در نها یم یساز نهیارزان به یکشت ها

 گردد

 و انگور بیپس از بردشت س یها یدگیپوس یکنترل کنندگ تیبا قابل ییمخمرها ییشناسا :اهداف اختصاصی

 یوکنترلیب یمخمر ها ومسیب دیتول یبرا یبستر کشت مناسب با صرفه اقتصاد هیته

 یوکنترلیب تیبا قابل یمخمرها ونیفرموالس

 انبوه دیتول ون،یفرموالس ک،یولوژیکنترل ب مخمر، کلمات کلیدی:

 

 

Identification of yeast species isolated from apple and grape fruis and screening, 
mass production, and commercialization of promising isolates to biocontrol post 

harvest diseases of apple and grape 

Title: 

Lachin Mokhtarnejad Miandoab Applicant: 

Plant Protection Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural 
Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran 

Applicant's 
Work: 

 
Apple and grape fruit will be sampled from West Azerbaijan province. The yeast flora 

of apple and grape fruits are isolated and identified. Also, post-harvest pathogens 

are isolated and purified on these products. The controllability of isolated yeast 

Abstract: 
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isolates against post-harvest caries agents is investigated. Isolates with biocontrol 

capability are selected and in the first stage, their mass production is optimized in 
cheap culture medium. Finally, we will try to provide an effective and reliable 

formulation of effective yeasts 

Identification of biocontrol yeast with ability of control of post harvest disease of 
Grape And Apple 

Preparation of suitable culture medium with economical production for biocontrol 
yeast biomass 

Formulation of biocontrol yeasts 

Specific 
Aims: 

yeast, Biological control, mass production,Formulation :Keywords 
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زاگرس، استان  یهاشده در جنگلقرق و دخالت یجنگل یهاتوده یساختار یهایژگیو سهیسنجش و مقا :عنوان

 خوزستان

 یپورهاشم یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق -جنگلها و مراتع کشور قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 (یو بهره ور یشناس بی)آس یو خشک یآب یها ستمی/حفظ اکوسستیز طیمح :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یپورهاشم ی+ مهد :همکاران

 سراب یمحمودیسجاد عال +

 فردیعرفان وسفیدیس +

 150000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 10 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

دارها در داخل توده اشاره دارد و خشکه زیدرختان زنده و ن یبه نحوه استقرار و روابط درون یجنگل یهاساختار توده چکیده :

اطراف است و سه جنبه مهم تنوع  طیمح زیدرختان مستقر در توده و ن نیب یهاها و واکنشاز کنش یندینشانگر برآ

 یندهایاز فرآ یمنظور آگاه. بهکندیم یابیدرختان و تنوع ابعاد درختان را ارز یادرختان، تنوع گونه یمکان تیموقع

 سهیآن ضمن مقا ریشده و مقاد یشده( بررسقرق )حفاظت یهاالزم است ساختار توده یجنگل یهاستمیاکوس در یعیطب

. با ردیها مورد استفاده قرار گهماهنگ و درخور جنگل تیریمد یبرا یعنوان مرجعشده، بهدخالت یجنگل یهابا توده

قرق زاگرس،  یهاشده در تودهاندک بودن مطالعات انجام طورنیزاگرس و هم یهادر جنگل بیتخر ندهیتوجه به روند فزا

سه  کردنادهیاستان خوزستان انجام خواهد شد. ضمن پ ذهیشده در شهرستان اپژوهش در دو منطقه قرق و دخالت نیا

 یساختار یرهایمتغ هیصددرصد کل یدر هر منطقه، با استفاده از روش آماربردار یهکتار کیشکل  ینمونه مربعقطعه

ها با استفاده از ساختار توده قیدق تیو وضع یبندپیدارها برداشت خواهد شد. سپس، تخشک طورنیدرختان و هم

نقاط تفرق و تشابه،  ییتا ضمن شناسا شوندیم سهیدو توده مقا نیمحاسبه و ب هیهمسا نیترکیبر نزد یمبتن یهاشاخص

 شده بهره برددخالت یهاتوده تیریمد یبرا ییعنوان الگوقرق به یهابتوان از ساختار توده

 قرق در منطقه مورد مطالعه یجنگل یهاشناخت ساختار توده :اهداف اختصاصی

 شده در منطقه مورد مطالعهدخالت یجنگل یهاشناخت ساختار توده -

 نقاط تشابه و تفرق ییو شناسا یمورد بررس یهاتوده یساختار یهایژگیو سهیمقا -

 در منطقه مورد مطالعه یجنگل یهابر ساختار توده یانسان یهادخالت ژهیومختلف به یهااثر دخالت یابیارز -

 زاگرس، خوزستان، ساختار، شاخص یهاجنگل ،یجنگل پیت کلمات کلیدی:

 
 

Assessment and comparison of structural characteristics of exclosure and disturbed 

forests stands in Zagros forests, Khuzestan province 

Title: 

Mehdi Pourhashemi Applicant: 

Research Institute of Forests and Rangelands Applicant's 
Work: 

The structure of forest stands refers to the establishment and internal relations of 

living trees and deadwoods within the stand and indicates the outcome of actions 
and reactions between trees located in the stand and the environment. Structure 

Abstract: 
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evaluate three important aspects of tree spatial pattern diversity, tree species 

diversity and dimension diversity. In order to be aware of natural processes in forest 
ecosystems, it is necessary to study the structure of exclosure (protected) areas and 

its characteristics should be used as a reference for coordinated and appropriate 
forest management in comparison with the disturbed forest stands. Due to the 

increasing trend of degradation in the Zagros forests and also the small number of 

studies conducted in the Zagros exclosure stands, this study will be conducted in two 
exclosure and disturbed areas in Izeh city of Khuzestan province. While 

implementing three one-hectare square sample plots in each area, structural 
variables of all trees as well as deadwoods will be measured. Then, the type and 

exact condition of the stand structure are calculated using indices based on the 

nearest neighbor and compared between the two stands so that while identifying 
points of difference and similarity, the structure of the exclosure stand can be used 

as a model for managing the disturbed stands. 

Understanding the structure of exclosure forest stands in the study area 

- Understanding the structure of disturbed forest stands in the study area 

- Comparison of structural characteristics of the studied stands and identification of 
similarities and differences 

- Evaluating the effect of various interventions, especially human interventions on 
the structure of forest stands in the study area 

Specific 

Aims: 

Forest type, structure, index, Zagros forests, exclosure area :Keywords 
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 Curcuma) زردچوبه اهیگ یالکل-یکننده( عصاره آب یریشگی)پ رانهیشگیاثر پ یا سهیمطالعه مقا :عنوان

longa) نیو ماده مؤثرآن، کورکوم (Curcumin) و نانوذرات طال ساخته  دیاکسا میو نانوذرات سر

 و ر کیستمیس راتییبر تغ تازونیوگلی، پPPARgamma رندهیگ ستیبا آگون سهیشده با آنها درمقا

 یزدیزاده  یمحمد احسان تقو :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضوخراسان /مشهد یدانشگاه علوم پزشک - یدانشکده پزشک :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

  :نوع طرح
 یزدیزاده  ی+ محمد احسان تقو :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 انیلیزنجب رهی. زردچوبه از تشودیاستفاده م هیاست که بعنوان ادو یاهیگ Curcuma longa یزردچوبه با نام علم چکیده :

(Zingiberaceaeاست. پودر زردچوبه به رنگ زرد ت )یکی. رودیها به شمار م هیادو نیاز پرکاربردتر یکیاست که  رهی 

 یم یویر یها بیبر آس ریچشمگ یخاصت محافظت یاست که دارا نیکورکوم اهیگ نیدر ا یاصل ییایمیش باتیاز ترک

 باشد.

سبزرنگ است. هم  عیما کیو  ومهایلیدیریپ یو پرکاربرد از گروه با یقو اریبس یکش( علفومیدیلیپر یپاراکوات )د

 ،ینجذب و باعث پنومو هیپستانداران است. پاراکوات فعاالنه توسط بافت ر یویو ر کیستمیسم س کیماده  نیا نیچن

 توز،یلکوس ،یویحاد ر بیآس ،یویفشار خون ر شیبا پاراکوات موجب افزا تی. مسمومشودیم بروزیو ف یویالتهاب ر

 لیتشک قیز طرکش اآفت نی. اشودیم نینیگلوگز و کرات الز،یآم شیادم، افزا ،یویحاد کل بیبزرگ شدن قلب، آس

ROS ایاح ونیگلوتات ریموجب کاهش ذخا(GSH) دیاکس ونیگلوتات شیو افزا(GSSG) سلول و  بیتخر جهیو در نت

 .گردد-یم هیر بروزیف لیتشک

 یماریب گر،ید یاست. از سو افتهی یریبرشد و توسعه چشمگ یو درمان یمختلف پزشک یها نهیامروزه علم نانو در زم

 شده است و افراد عهیشا اریمرتبط آن بس هیر یها یماریاز جمله ب ویدانیاسترس اکس ،یالتهاب یمنتج ار روند ها یها

 جادیا یعوارض متعدد رهیو غ یدرمان یمیموجود از جمله ش یدرمان ی. در حال حاضر، روشهابرندیاز آن رنج م یادیز

ست و ا افتهیگسترش  ارینانو بس یبخصوص بهمراه علم نانو و فناور یداروئ اهانیگ یاثر درمان انیم نی. در اکنندیم

ورد م یصیدارو و موارد تشخ شیرها یبرا ژهیبه و ،یکاربرد یانواع برنامه ها یگسترده برا ینانوذرات مختلف به صورت

 .توجه و استفاده قرار گرفته است

حاد و مهار پاسخ  بیدچار آس هیدر ر دهایپیل سمیابولبر مت (PPARs) یزومیپراکس توریفریفعال کننده پرول یهارندهیگ

 یلوئولآ یها و ماکروفاژها لینوتروف ،ییهوا یمجار الیتل یاپ یهادر سلول یدیساکار یپوپلیالقاء کننده ل یالتهاب یها

منجر به موثرند. پاراکوات  B-کاپا ییفاکتور هسته ا یو فعال ساز یالتهاب شیپ یماکروفاژها یتوسط سرکوب آزادساز

در معرض قرار داده شده با  یشگاهیآزما یشود و به دنبال آن در مدل ها یم رندهینوع گ نیا انیو کاهش ب بیتخر

 .شود یم دهیدر بافت ها د یالتهاب یها نیتوکایسا ریو سا یدیساکار یپوپلیل یساختارها شیپاراکوات افزا

و ماده  (Curcuma longa) زردچوبه اهیگ یالکل-یکننده( عصاره آب یریشگی)پ رانهیشگیلذا در مطالعه حاضر، اثر پ

 تسیبا آگون سهیو نانوذرات طال ساخته شده با آنها درمقا دیاکسا میو نانوذرات سر (Curcumin) نیمؤثرآن، کورکوم

 یحرائصدر موش  یشده توسط پاراکوات استنشاق جادیا یویو ر کیستمیس راتییبر تغ تازونیوگلی، پPPARγ رندهیگ

 خواهد شد یبررس



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

( و ماده مؤثرآن، Curcuma longaزردچوبه ) اهیگ یالکل-یکننده( عصاره آب یریشگی)پ رانهیشگیاثر پ یبررس :اهداف اختصاصی

 ندهریگ ستیبا آگون سهیو نانوذرات طال ساخته شده با آنها درمقا دیاکسا می( و نانوذرات سرCurcumin) نیکورکوم

PPARγیدر موش صحرائ یشده توسط پاراکوات استنشاق جادیا یویو ر کیستمیس راتییبر تغ تازونیوگلی، پ 

 نانوذرات. ه،یپاراکوآت، ر تازون،یوگلیپ ن،یکورکوم زردچوبه، کلمات کلیدی:

 
 

A comparative study of the prophylactic effect of aqueous-alcoholic extract of 

turmeric (Curcuma longa) and its active ingredient, curcumin, and cerium oxide 
nanoparticles and gold nanoparticles made with them in comparison with 

PPARgamma receptor agonist 

Title: 

Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi Applicant: 

no Applicant's 
Work: 

Turmeric, scientifically known as Curcuma longa, is a plant used as a spice. Turmeric 

belongs to the genus Zingiberaceae. Turmeric powder is a dark yellow color that is 
one of the most widely used spices. One of the main chemical compounds in this 

plant is curcumin, which has the property of protecting the eyes against lung 
damage. 

Paraquat (diprilidium) is a very strong and widely used herbicide from the group of 

bipyridium ions and a green substance. It is also a systemic and pulmonary toxin of 
mammals. Activation of paraquat is absorbed by lung tissue and causes pneumonia, 

pulmonary inflammation and fibrosis. Paraquat poisoning causes increased 
pulmonary hypertension, acute pulmonary injury, leukocytosis, enlarged heart, acute 

renal impairment, edema, increased amylase, glucose and creatinine. This pesticide 
reduces the reduction of regenerative glutathione (GSH) and increases glutathione 

oxide (GSSG) through the formation of ROS, resulting in cell destruction and the 

formation of lung fibrosis. 

Abstract: 

Preventive effect of aqueous-alcoholic extract of turmeric (Curcuma longa) and its 

active ingredient, curcumin and cerium oxide nanoparticles and gold nanoparticles 

made with them in comparison with PPARγ receptor agonist, pioglitazone on 
systemic and pulmonary changes By inhalation paraquat in rats 

Specific 

Aims: 

turmeric, curcumin, pulmonary, PPARs, nanoparticles. :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000330 

 یفلز یهاهیرالیز یرو افتهیرشد یهاپوشش یزیو آبگر یرفتار خوردگ یبررس :عنوان

 یحلماسادات بهار :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یحلماسادات بهار+  :همکاران

 زاده یمحمدرضامحمد +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q1: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

ف ، اتال یصنعت یکارخانه ها یو گسترده در صنعت است که منجر به خاموش یمشکل جد کی ینامطلوب خوردگ اثرات چکیده :

وق شود. سطوح ف یم ستیز طیرساندن به مح بیمحصوالت و آس یآلودگ ایرفتن  نی، از ب یی، کاهش کارا یمنابع انرژ

به  یدر برابر خوردگ یبهبود حفاظت از سطوح فلز یمناسب برا یتوانند به عنوان ابزار یم عت،ی، با الهام از طب زیآبگر

توانند مقاومت در برابر  یبا سطح جامد، م عیسطوح با به حداقل رساندن سطح تماس ما نیکار گرفته شوند. در واقع ا

 یدارا نیهمچن نیساخته شده توسط محقق یمصنوع زیدهند. سطوح فوق آبگر شیافزا یرا به طور موثر یخوردگ

 یآب و روغن هستند که همچون اثر ضد خوردگ یو جداساز خیضد  ،یزشوندگیاز جمله خود تم یگریمتعدد د یکاربردها

 دارند. ژهیو ریتاث یعملکرد سطوح صنعت تیفیدر ک

 یبررس ار،یدر اخت ینشان هیال یمختلف به روش ها یها هیرالیز یبر رو زیآب گر یها هیال هیپروپوزال ته نیهدف از ا

است.  یضدخوردگ تیآن بر خاص ریو تاث یزیعملکرد اثر آب گر یدر مورد چگونگ یاطالعات افتیآنها و در یرفتار خوردگ

 :طرح را نام برد نیتوان اهداف ا یپس به طور خالصه م

تماس قطره آب بزرگتر و مقاومت  هیبا زاو یبه سطوح یابیدست ه،یرالیز یبر رو یو ضدخوردگ زیآبگر یهاپوشش هیته

 سطوح یو خواص خوردگ یزیعوامل موثر بر آب گر یو بررس یدسته بند ت،یریمد زیو ن یدر برابر خوردگ شتریب

تار رف یبررس ار،یدر اخت ینشان هیال یمختلف به روش ها یها هیرالیز یبر رو زیآب گر یها هیال هیطرح ته نیهدف از ا :اهداف اختصاصی

پس  است. یضدخوردگ تیآن بر خاص ریو تاث یزیعملکرد اثر آب گر یدر مورد چگونگ یاطالعات افتیآنها و در یخوردگ

 طرح را نام برد: نیتوان اهداف ا یبه طور خالصه م

تماس قطره آب بزرگتر و مقاومت  هیبا زاو یبه سطوح یابیدست ه،یرالیز یبر رو یو ضدخوردگ زیآبگر یهاپوشش هیته

 سطوح یو خواص خوردگ یزیعوامل موثر بر آب گر یو بررس یدسته بند ت،یریمد زیو ن یدر برابر خوردگ شتریب

 سطح یتماس، زبر هیزاو ،یزیآب گر ،یخوردگ کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of corrosion and hydrophobicity behavior of coatings grown on metallic 
surfaces 

Title: 

HelmaSadat Bahari Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

The adverse effects of corrosion are a serious and widespread problem in the 

industry that resulting in industrial plant shutdowns, waste of energy resources, 
reduction in efficiency, loss or contamination of products, and damage to the 

Abstract: 
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environment. Superhydrophobic surfaces, inspired by nature, can be considered as a 

convenient means for improving the protection of metallic surfaces against 
corrosion. Due to the possibility of minimizing the contact area between liquids and a 

surface, superhydrophobic surfaces can effectively increase the corrosion resistance. 
Artificial superhydrophobic surfaces made by researchers also have several other 

applications such as self-cleaning, anti-icing and oil-water separation, which have a 

special effect on the performance quality of industrial surfaces as an anti-corrosion 
effect. 

The purpose of this proposal is to prepare hydrophobic layers on different substrates 
by available coating methods, to study their corrosion behavior and to obtain 

information on how the hydrophobic effect works and its effect on anti-corrosion 

properties. In short, the goals of this project are: 
Preparation of hydrophobic and anti-corrosion coatings on the substrate, Fabrication 

of the surfaces with the larger water contact angles and higher corrosion resistance 
and also Management, classification and investigation of factors affecting 

hydrophobicity and Corrosion properties of surfaces. 

The purpose of this proposal is to prepare hydrophobic layers on different substrates 
by available coating methods, to study their corrosion behavior and to obtain 

information on how the hydrophobic effect works and its effect on anti-corrosion 
properties. In short, the goals of this project are: 

Preparation of hydrophobic and anti-corrosion coatings on the substrate, Fabrication 

of the surfaces with the larger water contact angles and higher corrosion resistance 
and also Management, classification and investigation of factors affecting 

hydrophobicity and Corrosion properties of surfaces. 

Specific 
Aims: 

corrosion,hydrophobicity,contact angle, surface roughness :Keywords 
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 زاگرس ییکمربند کوهزا یدربخش شمال کیمطالعه مگنتوتلور :عنوان

 یاسکوئ بهروز :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ بهروز اسکوئ :همکاران

 ونگهی اسیآندر +

 انیدیام هیصف +

 انیبیبنفشه حب +

 یمحمد رضا حاتم +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یغرب مهیاست که از شمالغرب تا جنوب شرق در ن یجوان و فعال ییاز کوهزا یزاگرس بخش یشمال ییکمربند کوهزا چکیده :

د قاره برخور انگریساخته شده و نما وسنیم لیاز اوا ایو اوراس یاست و توسط برخورد صفحات عرب افتهیگسترش  رانیا

 .باشدیم یا

 . اکتشافرودیو آستنوسفر بکار م توسفریدرون ل یکینامیژئود ندیتفاوت فرآ یبرا یدر حال حاضر دو مدل لرزه ا

 یها یساز هیو شب یقبل (MT) کیمگنتوتلور ی. برداشتهارودیحاضر بکار م یتئور هیبه منظور توج یسیالکترومغناط

با استفاده از روش  یدر زاگرس شمال یکیالکتر ییرسانا عیکه مطالعه توز دهدینشان م یسیالکترومغناط هیاول

 لیمنظور سه پروف نیاست. بد قیدو ساختار متفاوت و عم انیقائل شدن م زیتما یبرا یابزار قدرتمند کیمگنتوتلور

و  LMT بلند ودیپر ستگاهیا 10 یریکه شامل اندازه گ شودیم یطراح ادیبا فواصل ز MT یجنوب غرب-یشمال شرق

 .باشدیم BBMT گسترده یپهنا ستگاهیا 23

 جینتا ن،یمربوط به برخورد است. عالوه برا یپوسته ا یتا ساختاها قیعم یتوسفریل ییرسانا عیبازه دقت بکار رفته از توز

است. دنبال کردن خواص ناهمسانگرد  یکینامیژئود یندهایرفتار ناهمسانگرد درون پوسته بعلت فرآ انگریب یلرزه ا

 باشدیم زیچالش برانگ یلرزه ا اتیبا کشف جینتا سهیپوسته و گوشته و مقا یکیالکتر

 یکیالکتر ییرسانا یمکان عیدر زون برخورد زاگرس بر اساس توز یتوسفریساختار ل مطالعه :اهداف اختصاصی

 زاگرس ریدر ز توسفریل یریمتناقض در مورد شکل گ هیفرض شیآزما .2

 شمال و مرکز زون برخورد یدر نواح یکیالکتر ییرسانا عیتوز سهیمقا .3

 کهییسرعت، تا جا عیتوز یلرزه ا یارتباط آنها با ناهمسانگرد شیو آزما یکیناهمسانگرد الکتر یساختارها صیتشخ .4

 .دهدیامکان م یکینامیژئود میمفاه

 کی، زاگرس، مگنتوتلور یکیالکتر ییرسانا ،یناهمسانگرد کلمات کلیدی:

 
 

Magnetotelluric investigation of the northern part of the Zagros orogenic belt Title: 

Behrooz Oskooi Applicant: 
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University of Tehran Applicant's 

Work: 

The Northern Zagros orogenic belt (ZOB) is part of a young and active orogen 

extending from the northwest to southeast in the western half of Iran. It has been 

formed by the collision of the Arabian and Eurasian plates since the early Miocene 
and thus represents an active early-stage continental collision zone. Currently, two 

seismic models propose different geodynamic processes within the lithosphere and 
asthenosphere, on how the convergence is accommodated. In short, they postulate 

either lithospheric thickening or delamination. The proposed electromagnetic (EM) 

investigation aims at discriminating between the existing hypotheses. 
Past magnetotelluric (MT) surveys and preliminary EM simulations show that 

studying the deep electrical conductivity distribution beneath the northern Zagros by 
the MT method will provide a powerful tool to distinguish between the two different 

deep structures proposed by the seismic models. 
For this purpose, three NE-SW long-distance MT profiles are designed including 10 

Long-period MT (LMT) and 23 Broad Band MT (BBMT) measurements. The envisaged 

resolution ranges from the overall deep lithospheric conductivity distribution to 
crustal structures relevant to the collision. 

Abstract: 

The investigation of the lithospheric structure 

2. Testing contradicting hypothesis 
3. Comparing northern and central part of the Zagros collision zone 

4. Electrical vs seismic anisotropy within the crust and upper mantle 

Specific 

Aims: 

Electrical conductivity, Magnetotelluric, Zagros :Keywords 
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 یکاتوره ا یبندمیبا تقس 1/2 ینیاسپ یها رهیزنج یبرا ینوع ختهیدر حالت برانگ یدگیدرهمتن یآنتروپ :عنوان

 یمحمد پورانور :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 ی+ محمد پورانور :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 گانهیلت که در حا دهیدو الکترون در همتن ی. برادیآ یو کوانتوم به شمار م کیکالس کیزیف زیتما ینقطه  یدگیدرهمتن چکیده :

و هرچند که د گذارد،یم ریتأث گریالکترون د نیاسپ یاز الکترون ها بر رو یکی نیاسپ یمثال، مشاهده یقرار دارند، برا

چگال  ماده کدانانیزیف رایمورد توجه قرار گرفت. اخ یدر اطالعات کوانتوم دهیا نیدور باشند. ابتدا ا اریاز هم بس نیاسپ

 یدگیباشد، مقدار درهمتن دهیگزیدر حالت جا ستمیاند. اگر ساستفاده کرده اریگذار فاز بس یبررس یبرا تیخاص نیاز ا

ت گسترده در حال ستمیاست که س یکمتر از حالت اریبس کند،یرا محاسبه م ستمیس یهمبستگ میمستق ریکه بطور غ

. بدست آوردن ردیاز گذار فاز مورد استفاده قرار گ یبه عنوان مشخصه ا تواندیم ستمیس یدگیباشد. پس خواص درهمتن

کار  نی. البته اشودیانجام م یشده به دو قسمت مساو میتقس یهاستمیس یمعموال برا ستمیدر س یدگیخواص درهمتن

 یها یبندمیتقس دیتر کردن اطالعات، باکامل ی. براآوردیما بدست م یرا برا ستمیاز اطالعات س یتنها قسمت کم

انتخاب شوند، و  یبه صورت کاتوره ا هاستمیس ریصورت انجام داد که ز نیکار را به ا نیا توانیانجام شود. م یمتنوع

 ستمیس کی یرا برا دهیا نیا کنمیم یپروژه سع نیانجام شود. ما در ا یریمتوسط گ ،یانتخاب کاتوره ا نیا یسپس بر رو

 یکه جفت شدگ یرا در حالت ستمیس نیا یدگی.ما خواص درهمتنمیاست انجام ده 1/2 ینیاسپ یرهیکه زنج یبعد کی

گروه  یبیکار از روش تقر نیانجام ا ی. برامیآوریبدست م میصفر قرار دار ریغ یاست و در دما یاها کاتوره نیاسپ نیب

کرد. رفتار  میاستفاده خواه است، ستمیس ینوع ی ختهیبدست آوردن حالت برانگ یکه برا یقیحق یباز بهنجارش فضا

 ریغ یانتخاب شده است و در دما یبه صورت کاتوره ا ستمیس ریز کهیهنگام یکاتوره ا ینیاسپ یمدل یبرا یدگیدرهمتن

 ژه استپرو نیصفر مورد نظر ما در ا

ها  ستمیس ریز کهیصفر است، هنگام ریغ یکه در دما 1/2 نیاز اسپ یستمیس یبرا یدگیدرهمتن یبدست آوردن آنتروپ :اهداف اختصاصی

 انتخاب شده باشند. یبه صورت کاتوره ا

 صفر، ریغ ی، دما1/2 نیاسپ ،یدگیدرهمتن یآنتروپ کلمات کلیدی:

 
 

Entanglement entropy of a typical highly excited state for random disordered spin 

1/2 chains in random partitioning. 

Title: 

Mohammad Pouranvari Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 

Work: 

Entanglement, is the distinguishing point between classical and quantum physics. 
For two electrons in an entangled singlet state, for example, measuring z-component 

of the spin operator of one of the electrons, affects the outcome of the this 
measurement on the other spin, although they are far apart. This idea that firstly was 

used in the quantum information theory, recently has been attracted the attentions 

of the solid state physicists to inquiry the state of the systems. If the system is in a 

Abstract: 
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localized phase, entanglement which indirectly measures the correlation in the 

system, is lower than the case that system’s state is extended. Thus, the 
entanglement properties of a system can be used as a characterization of the phase 

transition. To obtain the entanglement entropy of a system, one usually divide the 
system into two equal subsystems. In this way, of course, we obtain only a little 

information about entanglement of the system. To complete this information, we 

need to do the partitioning in several different ways. We can achieve this goal, by 
choosing the subsystem randomly, and then averaging over the ensemble. We try to 

apply this idea to a one-dimensional spin ½ chain. We obtain the entanglement 
properties of this system in the case of having random couplings between spins, and 

also for a highly excited state. For doing this, we use the real space re-normalization 

group method for obtaining the typical excited eigen-state of the system. The 
behavior of the entanglement properties of a random spin ½ chain in a random 

partitioning for a non-zero temperature is the goal of this project. 

To obtain the entanglement entropy of random partitioning of a typical highly 

excited state for spin 1/2 chains. 

Specific 

Aims: 

Entanglement entropy, quantum entanglement, excited state, random partitioning :Keywords 
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4000254 

قرن  انیتا پا یعاشقانه از آغاز شعر فارس ییروا ییغنا یهاتحول وصف در منظومه ریس لیوتحل یبررس :عنوان

 یهشتم هجر

 ینجف آباد یهاجر فتح :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 یپرداز هیو نظر ی/متن پژوهیپژوه/زبان و متن یزبــــــــــــــان و زبــــــــــــــان شناس :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ینجف آباد ی+ هاجر فتح :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی
مورد نظر  ریدر انتقال مفهوم و تصو یشگرد ادب نیاست. ا یفنون در همه انواع ادب نیو پرکاربردتر نیتراز مهم یکی وصف چکیده :

 ریناگز ییاست و هر متن روا یداستان تیهر روا یوصف، عنصر ثانو گریشاعر در ذهن مخاطب، کارساز است. از طرف د

 ییروا ییغنا یهاجهت در منظومه نیو از ا پردازدیم هاتیمکان، زمان و شخص ییاوصاف به بازنما نیاز آن است و ا

از شاعر کارس یذهن و سبک شعر یآن در درک فضا یشگردها و کارکردها لیو تحل یدارد که بررس ژهیو گاهیعاشقانه، جا

مؤثر در شناخت  یمختلف؛ گام یهاها با سبکوصف در منظومه یشگردها و کارکردها لیو تحل یبررس ن،یاست همچن

در  اوصاف یریبه کارگ یشاعران برا یگوناگون، کشف سبک شعر یهااوصاف در سبک یریشباهت به کارگ ایتفاوت 

یمربوط به هر سبک م ییغنا ییروا یهااوصاف منظومه یهاشباهت ای زیکشف وجه تما جهیمتفاوت و در نت یهاسبک

 کندیم جادیمختلف را ا یهاعاشقانه در سبک ییروا ییغنا یهااوصاف در منظومه یامکان ارائه الگو تیو در نها شود

 ییغنا یاوصاف منظومه ها یمشخص برا یالگو نییتع :اهداف اختصاصی

 عاشقانه ییروا ییغنا یهامنظومه وصف، کلمات کلیدی:

 

 

Scrutiny and analyzing  of description transformation processing in narrative lyric 

devices from beginning of  Persian literature to end of 8th century  .  

Title: 

Fathi Najafabadi Applicant: 

azad khorasgan university Applicant's 
Work: 

 

Description is one of the most useful and important techniques in all kinds of genres. 
This literary trick help to transfer the concept and image in audience mind. 

Description is the second element in narrative story. Descriptions present place, 

time, characters so has the most important role in narrative lyric devices and 
analyzing these functions clear the poet mind and poetic styles in different kind of 

devices in literary history so clear differences and similarity of description in 
narrative lyric devices and cause to make a pattern for in narrative lyric devices in 

different kind of styles. 

Abstract: 

a form for Descriptions of narrative lyric devices. Specific 
Aims: 

Description. narrative lyric devices. :Keywords 
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به منظور کاربرد در  Ni-Co-Mn-Sn(Ge) سلریهو اژیآل یدر نوارها ییاثر مغناطوگرما یبررس :عنوان

 یسیمغناط یهاخچالی

 یکامل زیپرو :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :اجرامحل 

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکامل زی+ پرو :همکاران

 ورزنه یقطب یعل +

 397500 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 ییاژهایآل نیمنگنز بپردازد. چن-کلین یهیبر پا سلریهو یاژهایدر آل ییاثر مغناطوگرما یپروه قصد دارد به بررس نیا چکیده :

که با  دانیالقا شده با م یتیگذار مارتنز یتواند به واسطه  یشوند که م یم یمعکوس بزرگ ییمتحمل اثر مغناطوگرما

 کیاتابیآد یدما راتییهم دما و تغ یآنتروپ راتییاتفاق، تغ نیا ی جهیشود رخ دهد. در نت یمغناطش همراه م ادیز رییتغ

 ادیبا اختالف مغناطش ز یبه ماده ا یابیمطالعه به دنبال دست  نیمشاهده شود. در ا یتواند به صورت تجرب یم یبزرگ

با عنصر چهارم به دنبال  شیساخت و آال یندهایفرا رییبود که با تغ میخواه یگذار کاربرد یگذار و دما یدر محدوده

و در  شودیساخته م Ni42Co8Mn39Sn11 اژیآل یبود. در ابتدا با استفاده از روش ذوب قوس میموضوع خواه نیا

 یقلع بر رو گاهیدر جا ومیژرمان شیآال ریتاث ی. سپس به بررسدیآیبه دست م بونیر یهاادامه با استفاده از آن نمونه

تحت دما به  کسیمانند اشعه ا ییهالیبا استفاده از تحل نی. همچنشودیپرداخته م یسیو مغناط یساختار یها یژگیو

با  یابه ماده یابیساخت به دنبال دست  یپارامترها رییبود و با تغ میخواه ییدنبال فهم عوامل موثر بر پسماند گرما

. در روش شودیمحاسبه م میمستق ریو غ میبه صورت مستق ییبود. در ادامه اثر مغناطوگرما میپسماند کم خواه

 یماد راتییتغ یریاندازه گ میمغناطش و رابطه ماکسول استفاده خواهد شد و در روش مستق یها یاز منحن میرمستقیغ

 یدما راتییتغ میمستق یری. اندازه گشودیبا استفاده از دستگاه دست ساز موجود در دانشگاه باسک انجام م کیباتیآد

 ییانجام نشده است. هدف نها اژهایآل نیو اما است که تا کنون ر یرو شیپ یهاجزء چالش ینوار یهادر نمونه کیاباتیآد

 اتاق و با پسماند کم است یدما یمناسب در محدوده ییبا اثر مغناطوگرما ینوار سلریهو اژیبه آل یابیپروه دست  نیا

 Ni-Mn ی هیبر پا سلریهو یاژهایدر آل ییعوامل موثر بر پسماند گرما یبررس :اهداف اختصاصی

 میمستق ریو غ یبه روش مستق ییاثر مغناطوگرما یریاندازه گ

 یسیمغناط یها خچالیمناسب قابل استفاده در  ییبا اثر مغناطوگرما یبه نوارها یابیدست 

 ییاثر مغناطوگرما ،یی، پسماند گرما یتیگذار مارتنز سلر،یهو یاژهایآل کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of magnetocaloric effect in Ni-Co-Mn-Sn(Ge) Heusler alloy ribbons for 
magnetic refrigeration application 

Title: 

Parviz Kameli Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 
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This project intends to investigate the magnetocaloric effect (MCE) of Ni-Mn-based 

Heusler alloys. Such alloys show a large inverse MCE due to magnetic field-induced 
transiotn accompanied by a large change in magnetization. As a result, large 

isothermal entropy and adiabatic temperature changes can be observed 
experimentally. This study will seek to obtain a material with a large magnetization 

difference of austenite and martensite phase and applicable transition temperature 

with change in preparation parameters and doping with the fourth element. First, the 
Ni42Co8Mn39Sn11 alloy is made by arc melting method, and then ribbon samples are 

obtained by using it. Then the effect of Ge doping inSn site on magnetic and 
structural properties will be investigated. Also, we will explore affecting parameters 

on thermal hysteresis using X-ray analysis in different temperatures .Then the MCE 

will be measured directly and indirectly. In the indirect method, the magnetization 
curves and the Maxwell relation will be used, and in the direct method, the 

measurement of adiabatic temperature changes will be done using a homemade 
setup available from the University of Basque Country . Direct measurement of 

adiabatic temperature changes in strip samples is one of the challenging part of this 
project that for these alloys have not done so far. The ultimate goal of this project is 

to achieve a Heusseler alloy with a suitable MCE in the room temperature range and 

with low hystersis. 

Abstract: 

Investigation of effective parameters on thermal hysteresis of Ni-Mn based heusler 

alloys 

Achieving heusler alloy ribbons with high magnetocaloric effect applicable in 
magnetic refrigeration 

Direct and indirect measurements of magnetocaloric effect 

Specific 

Aims: 

Heusler alloys; Martensitic transformation; Thermal hysteresis; Magnetocaloric effect :Keywords 
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 یدوبرابر یبرگمن وزندار با وزنها یفضاها :عنوان

 یحمزه کشاورز :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ حمزه کشاورز :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 فیتعر 2014در سال  یدیجد ی. وزن هامیپردازیبرگمن وزن دار م یمختلف فضاها یها یژگیپروژه به مطالعه و نیا در چکیده :

موضوع  نیتوان به ا یفضاها م نیا یها تیقرار گرفته اند. از جذاب یو مجالت خوب دانانیاضیشده اند که مورد توجه ر

 رندیگ یقرار م کیو برگمن کالس یهارد یفضاها نیاشاره کرد که ب

 یفضاها یهنکل رو یبودن عملگرهاشاتن کالس -p میپرداز یپروژه به آن م نیکه در ا ییمساله ها نیتر یاز اصل یکی :اهداف اختصاصی

 وزن ها است. نیبرگمن با ا

 ,weighted Bergman space, Hankel operators, Schatten classes, doubling weights کلمات کلیدی:
regular weights, Bekolle-Bonami weightss 

 

 

Weighted Bergman Spaces with doubling Weights Title: 

Hamzeh Keshavarzi Applicant: 

Shiraz university Applicant's 

Work: 

In this project, we study the properties of weighted Bergman spaces. Some new 
weights have introduced in 2014 and they have a lot of interest for the 

mathematicians and good journals. Some interest for these spaces is that they are 
between the hardy spaces and classical weighted Bergman spaces. 

Abstract: 

The main purpose of this project is to characterize the p-Schatten class Hankel 

operators on weighted Bergman spaces induced by stated weights. 

Specific 

Aims: 

Weighted Bergman spaces, Hankel operators, Schatten classes, doubling 

weights, regular weights, Bekolle-Bonami weights 

:Keywords 
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 یجنگل یجاده ها یرانش یخاک ترانشه ها شیدر کنترل فرسا یمهندس ستیفنون ز یبرخ ییکارا یبررس :عنوان

 پارساخو نیدیآ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 داری/حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پاخاک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 پارساخو نیدی+ آ :همکاران

 ینیعطااله حس دیس +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

لکه  زودهنگام تیامکان تثب نیو دخالت متخصص عتیرساندن به طب یاریبدون  ران،یشمال ا یکوهستان یجنگل ها در چکیده :

را وارد  یادیکه ساالنه رسوبات ز یجنگل یجاده ها ریپذ شیدرجه( و فرسا 45از  شی)ب بیپرش یترانشه ها یرانش یها

کند، وجود ندارد. لذا در  یم نیجاده متوجه مسئول یو نگهدار یروب یرا جهت ال یادیز یها نهیآبراهه ها نموده و هز

 تیجهت تثب ماریت نیو مقرون به صرفه تر نیکارآمدتر ییو شناسا یمهندس-ستیبه موقع فنون ز یاجرا طیشرا نیا

استان  یا ترانهیمد یمیسعدآباد و شصت کالته واقع در پهنه اقل یطرح در جنگل ها نیکند. ا یم دایترانشه ها ضرورت پ

 یخاک یترانشه ها یمکان تیمورد مطالعه، موقع یها یسر یجنگل ی. در طول شبکه جاده هادیآ یگلستان به اجرا درم

با حداقل  کیهر  یترانشه رانش 56شود. سپس حداقل  یثبت م GPSکمک به یزیو خاکر یاعم از خاکبردار یرانش

شکل  حیانتخاب خواهد شد و پس از تصح یدرجه به صورت مونه بند 45-60 بیمترمربع و با ش 30مساحت قابل کار 

 تیتثب ،یسلول تینصب بالشتک، تثب ع،یبا خاک پوش ما نگیدرومالچیه اتیشاهد، عمل ماریبجز تهر کدام  یبرا ب،یش

 یبارندگ یداده ها یترانشه ها و جمع آور تیوضع شیتکرار انجام خواهد شد. پا 4پارچه، چپر مرده، چپر زنده با  نیبا زم

ه تل قیرسوب از طر لیخاک و تحو شیفرسا زانیشود. م یو زمستان انجام م زییپا یهر ماه و در طول فصل ها انیدر پا

ارتفاع رسوب  دیهر بازد یشود. ط یشده و شاهد انجام م ماریت یترانشه ها یو در ابتدا )تله مهار( و انتها یدر جو یگذار

از  لندریهر دوره حداقل سه نمونه به کمک س یخواهد شد. در انتها یریمتر( جهت محاسبه حجم رسوب اندازه گ یلی)م

محاسبه جرم  یشود. برا یم هیرسوب ته یجرم مخصوص ظاهر یریمختلف هر تله رسوب جهت اندازه گ یعمق ها

 ستیز ماریت نیبهتر انیگردد. در پا یحجم رسوب در وزن مخصوص آن ضرب م ،یریرسوب در هر مرحله اندازه گ

از  مارهایت ییمشخص خواهد شد. کارا ییکارا تیونصب و اجرا و با اول نهیکارکرد و هز یارهایبا توجه به مع یمهندس

 شودیشاهد مشخص م ماریبا ت سهیدر مقا یرانش یخاک ترانشه ها شیمقدار فرسا رییتغ یمحاسبه درصد نسب قیطر

چپر مرده و  پارچه، نیزم ،یسلول تیتثب ،یبالشتک تیتثب درومالچ،ی)ه یمهندس ستیز یمارهایت یعملکرد برخ سهیمقا :اهداف اختصاصی

 یجنگل یجاده ها یرانش یخاک ترانشه ها شیچپر زنده( در کاهش فرسا

پارچه، چپر  نیزم ،یسلول تیتثب ،یبالشتک تیتثب درومالچ،یه یمهندس ستیز یمارهایاجرا و نصب ت نهیهز سهیمقا -2

 مرده و چپر زنده

 یو خاکبردار یزیخاکر یخاک ترانشه ها تیدر تثب یمهندس ستیز یمارهایت یعملکرد برخ سهیمقا -3

 رسوب ،یمهندس ستیجاده، ز ترانشه، کلمات کلیدی:
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Investigating the efficiency of some bioengineering techniques in soil erosion control 

on cutslopes of forest roads 

Title: 

Aidin Parsakhoo Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

In the mountainous forests of northern Iran with difficult ecological conditions, 
without the help of nature and the intervention of experts, the possibility of 

stabilizing steep and erodible trenches of forest roads that bring a lot of sediment 

into the waterways annually and cost There are not many ways for the authorities to 
dredge and maintain the road. Therefore, in these conditions, the implementation of 

bioengineering techniques and identification of the most efficient, cost-effective and 
most durable treatment to stabilize trenches is necessary. This project will be 

implemented in two very humid and semi-humid climatic zones of Mazandaran and 

Golestan provinces. In the very humid climatic zone of the forest, Namkhaneh and in 
the semi-humid climatic zone of the sixty-four forests have been selected. It 

becomes. Then 42 trenches, each with a minimum usable area of 30 square meters, 
will be selected at random and for each except the control treatment, bioengineering 

or liquid mulch treatments, cushion installation, cell stabilization, stabilization with 
fabric, Dead chaperone, live chaperone will be done. Monitoring of trench condition 

and collection of rainfall and sediment data is done after each rainfall and during the 

autumn and winter seasons. The rate of soil erosion and sediment delivery is done by 
trapping in the lateral atmosphere at the beginning and end of the treated and 

control trenches. During each visit, the sediment height (meters) and the deposition 
level (square meters) will be measured to calculate the sediment volume. At the end 

of each period, three cylinder samples are prepared from each sediment trap to 

measure the apparent specific gravity of the sediment. To calculate the sediment 
mass at each measurement step, the sediment volume is multiplied by its specific 

gravity. Finally, with the help of the Analytic Hierarchy Process (AHP), the best 
bioengineering treatment will be determined according to the performance criteria, 

installation and execution costs, and durability. 

Abstract: 

Comparison of the performance of some bioengineering treatments (hydromulch, 
cushion stabilization, cell stabilization, geotextile, dead canopy and live canopy) in 

reducing soil erosion of forest road excavation trenches 
2- Comparing the cost of implementation and installation of hydraulic bioengineering 

treatments, cushion stabilization, cell stabilization, fabric, dead chaperone and live 

chaperone 

Specific 
Aims: 

Cutslope, Road, Bioenginering, sediment :Keywords 
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در  یتاالب اهانیاز گ ایمبیبخش ن ایجنس آلترنار یهاگونه یشناختو روابط تبار یکیمطالعه تاکسونوم :عنوان

 یغرب جانیو مازندران( و آذربا النیخزر )گلستان، گ یایدر هیحاش یهااستان

 عبداله احمدپور :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکی( کشور + گیحشره ا

 و کم خطر یمعدن یآفتکشها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + عبداله احمدپور :همکاران

 قوستا وبرتی +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
در سالمت، تنوع  یاژهیهستند که نقش و یآب یهاستمیاکوس یعیطب ی( از اجزاwetland plants) یتاالب اهانیگ چکیده :

 اتیح زیو ن هایها، ماهها، نهرها و برکهرودخانه ها،اچهیو حفظ در ینگهدار ،یطیمح طیشرا لیتعد ،یآب یهاستمیاکوس

یهستند که م یرینظیب یاهیپوشش و تنوع گ یدارا هیاروم اچهیخزر و در یایدر هی. سواحل حاشکنندیم فایوحش ا

 یجداساز گر،یباشند. از طرف د یاهیگ مارگریب یهاها از جمله قارچاز قارچ یانواع مختلف یبرا یمهم یهازبانیم توانند

از جنس  ایبیموجود در بخش نم یهاو سازو و به طور خاص گونه ارسالمیاو یهارهیت اهانیهمراه گ یهاقارچ ییو شناسا

 یابیدست یبرا یمورد بررس یهارهیت اهانیگ یآنها رو ییزایماریب ییکارا یو با بررس یدر مطالعات آت تواندیم ایآلترنار

 اهانیدر اغلب موارد محدود به گ ایمبیبخش ن یهاراهگشا باشد. گونه اهانیگ نیموثر در کنترل ا یستیز یهاکشبه علف

یم هانیها و گل آذساقه یسوختگ ،یلکه برگ جادیهستند و باعث ا Poalesو سازو از راسته  ارسالمیاو یهاخانواده

 نی. در ارندیهرز مزارع و باغات مورد استفاده قرار بگ یهاعلف یستیکنترل ز یبرا ییهادیبه عنوان کاند توانندیو م شوند

هستند، از مناطق مختلف  یماریمشکوک به ب یهاو نشانه میعال یکه دار یاز مناطق تاالب اهانیراستا، انواع مختلف گ

تقل من شگاهیبه آزما زبانیو نام م خیتار ت،یپس از ثبت موقع ،یآورخزر جمع یایدر هیحاش یهاو استان یغربجانیآذربا

 ییهایژگیو یمعتبر بر مبنا ییشناسا یدهایکل زیها و نمعتبر گونه فاتیها با استفاده از توصگونه ییخواهند شد. شناسا

ا هگونه قیدق ییشناسا یها انجام خواهد گرفت. براها، ابعاد و شکل هاگبررشد پرگنه، ابعاد هاگ یرنگ و نحوه لیاز قب

 ITS (Internal transcribed یهیشامل ناح یژنوم ینواح یهایآنها، توال یو مطالعه روابط تبارشناخت

spacer)-DNA دروژنازیفسفات ده-3-دیآلدهسریگل یهااز ژن یبخش ،یبوزومیر (GAPDH فاکتور گسترش ،)

 Alt a1 (Alternaria major allergen)و  II (RPB2) مرازیپل RNAبزرگ  واحدری(، زTEF1-αترجمه )

 یافزارهابا نرم نیژیبا استفاده از روش حداکثر احتمال و روش ب یتبارشناخت یهاخواهند شد و درخت یابییو توال ریتکث

ت، ثب یاطالعات یهادر بانک دیجد یهاحاضر، گونه قیقرار خواهند گرفت. در تحق لیو تحل هیو مورد تجز میترس جیرا

خص متفاوت مش یها میها در مناطق مختلف با اقلو پراکنش گونه یفراوان ،یزبانیخواهند شد و دامنه م یو معرف فیتوص

 خواهند شد
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 یهارهیت یاهیگ یهازبانیاز م ایاز جنس آلترنار ایمبیبخش ن یهاگونه یو مولکول یشناختختیر ییو شناسا یجداساز :اهداف اختصاصی

 مازندران و گلستان( الن،یخزر )گ یایدر هیحاش یهاو استان یغربجانیو سازو در استان آذربا ارسالمیاو

 رانیدر ا ایاز جنس آلترنار ایمبیبخش ن یهاقارچ یااطالعات درباره تنوع گونه شیافزا -2

 در مناطق مورد مطالعه یمختلف تاالب اهانیشده از گ ییشناسا یهاو پراکنش گونه یفراوان نییتع -3

 ریاو سازو و س ارسالمیاو یهارهیت اهانیگ یرو ایاز جنس آلترنار ایمبیبخش ن یهاگونه یزبانیم فیمشخص نمودن ط -4

 مورد مطالعه یمزارع و باغات نواح ،یدر مناطق تاالب یاحتمال یهازبانیم

 متفاوت در چهار استان کشور یهامیبراساس اقل ایمبیبخش ن یهادرگونه یاگونه یتنوع و فراوان یاسهیمقا یبررس -5

 Pleosporaceaeو سازو،  ارسالمیخانواده او اهانیگ د،یجد هیآرا ،یابی یتوال ،ینمونه بردار کلمات کلیدی:
 

 

Study on the taxonomy and phylogenetic relationships of Alternaria section Nimbya 
species on wetland plants in Caspian coasts (Golestan, Guilan and Mazandaran) and 

West Azarbaijan provinces 

Title: 

Abdollah Ahmadpour Applicant: 

Urmia University Applicant's 
Work: 

Wetland plants are natural components of aquatic ecosystems that have a special 

role in health, diversity of aquatic ecosystems, modification of environmental 
conditions, maintenance of lakes, rivers, streams and ponds, fish and wildlife. The 

coasts of the Caspian Sea and Lake Urmia have unique plant diversity that can be 
important hosts for different types of fungi, including plant pathogens. On the other 

hand, isolation and identification of fungi associated with family plants of the 

Cyperaceae and Juncaceae, in particular the species in the Nimbya section of the 
genus Alternaria can be studied and used as biological control agents in the future. 

Species of Nimbya are often restricted to plants of the family Cyperaceae and 
Juncaceae (Poales) and cause leaf spot, stems and inflorescences blight, and can be 

candidates for field and orchard weed biocontrol. In this regard, different plants from 

wetland areas with symptoms of suspected disease are collected from different 
regions of West Azerbaijan and coasts of the Caspian Sea provinces, after registering 

the location, date and name of the host and will be transferred to the laboratory. 
Species identification will be done using valid species descriptions as well as valid 

identification keys based on characteristics such as colony growth and color, 
conidiophore dimensions and shape and dimension of conidia. To accurate 

recognition species and study their phylogenetic relationships, sequences of genomic 

regions including the ITS-rDNA (Internal transcribed spacer), part of the 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), translation elongation factor 

1-alpha (TEF1-α), second largest subunit of RNA Polymerase II (RPB2) and Alt a1 
(Alternaria major allergen) genes will be amplified and sequenced, and phylogenetic 

trees will be drawn and analyzed using the maximum likelihood and Bayesian 

methods using common software. In the present study, new species will be 
registered, described and introduced in databases and the range of hosts, frequency 

and distribution of identified species in different climates will be determined. 

Abstract: 

Isolation and morphological and molecular identification of Alternaria section 

Nimbya on plant hosts of Cyperaceae and Juncaceae plant families in West 

Azerbaijan and coasts of Caspian Sea provinces 
2. Increasing information about the diversity of fungal species of Alternaria section 

Nimbya 
3. Determining the frequency and distribution of identified species of different 

wetland plants in the studied areas 

4. Determining the host spectrum of Alternaria section Nimbya species on 
Cyperaceae and Juncaceae and other possible hosts in wetlands, farms and gardens 

of the studied areas 
5. Comparison of diversity and frequency of Alternaria section Nimbya species based 

on different climates in four studied provinces . 

Specific 

Aims: 
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Sampling, Sequencing, New taxa, Cyperaceae and Juncaceae plant families, 

Pleosporaceae 

:Keywords 
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 داربست شناور یانسان بر رو یقلب کروبافتیم لیتشک :عنوان

 یمنتظر الیل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یمنتظر الی+ ل :همکاران

 سارا پهلوان +

 یکشور دیحم +

 بهاروند نیحس +

 یمحمد کرم +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
رو است. روبه ییهابا چالش هایماریب یسازمدل نیانسان و همچن یبر رو یقلب یعملکرد داروها شرفتیو پ یابیارز چکیده :

بافت و اندام هستند و عدم تعامل  کی یبعدسه یفاقد معمار یشگاهیآزما طیمرسوم در شرا یدوبعد یسلول یهاکشت

 یهابگذارد. مدل ریداروها تأث یدوز سم نیمقدار موثر و همچن ینیبشیبر پ تواندیم سیماتر-سلول و سلول-سلول

 مشابه با انسان را به داروها نداشته باشد. ییممکن است پاسخ دارو ،یاتفاوت گونه لیبه دل زین یوانیح

ها در آن ییتوانا ،یماریب یسازمدل یمعمول برا یسلول یهابا کشت سهیدر مقا کروبافتیآشکار از کشت م تیمز کی

 یاست و کاربردها یشگاهیآزما طیداخل بدن در شرا یهاعملکرد ارگان قیدق دیدر سطح اندام و تقل یاز پاتولوژ دیتقل

 جمع شده و یساختار یقلب یهاسلول کروبافت،یم کیدارد. اما در  یماریب قاتیدر کشف دارو و تحق یاریه بسبالقو

 کی یقلب که دارا یعیبافت طب کیدر  یقلب تیوسایومایکارد یهابا سلول سهیدارند که در مقا یتصادف یمورفولوژ

 یهاسلول یهااز عملکرد یاریناهمسانگرد دارند متفاوت است و بس ای زوتروپیآن یهستند و حالت دهیکش یمورفولوژ

ها وابسته ولسل یجهتبه هم ،یها و انقباضات عضالنسلول یانقباض-یکیعمل، اتصاالت تحر لیمثل انتشار پتانس یقلب

و  یترازمو ه یسلول نیاتصاالت ب نیقلب توسط ا یکیولوژیزیو الکتروف یکیالکترومکان تیفعال جهیبوده و در نت

است.  رگذاریتاث زیمورد نظر ن یبافت قلب ایسلول  ییشود که در پاسخ دارو یبافت قلب کنترل م یبعدسه یناهمسانگرد

و  دهیکش یساختار ناهمسانگرد با مورفولوژ کیکه  میهست ییهابا سلول یبافت قلب کی لیتشک ازمندیما ن نیبنابرا

 ییهاروبافتکیم رایبافت قلب ارائه دهد، ز یکیولوژیزیف طیاز شرا ترقیبهتر و دق یدیجهت داشته باشد تا بتواند تقلهم

 ،یماریب یسازمدل یبرا یمناسب یو عملکرد ارگان مورد نظر دارند ابزارها اتیدرجه شباهت را با خصوص نیکه باالتر

 .بافت و اندام هستند یبازساز یدارو و کاربردها یابیارز

 کیآنها در داخل چاهک کشت سلول،  یو قرار دادن مواز PLGA افیکروالیبا استفاده از م میخواهیکار ما م نیدر ا

 افیال نیا یآن، سلولها در راستا یدهنده قلب بر رو لیتشک یسلولها یکشتکه پس از هم میکن جادیداربست شناور ا

 ترقیهتر و دقب یدیکنند تا بتواند تقل جادیا یقلب یاصل یبه سلولها هیشب یشده و مورفولوژ دهیکرده و کش یریجهت گ

 شود هایماریب یسازو مدل ییدارو شاتیآزما یبافت قلب ارائه دهد و باعث ارتقا یکیولوژیزیف طیاز شرا
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 کیها در داخل چاهک به عنوان و قرار دادن آن یمواز افیکروالیاست که با استفاده از م نیکار ا نیدر ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

با  یقلب کروبافتیم کیها جهت داده و ها، به سلولآن یدهنده قلب بر رو لیتشک یهاداربست شناور و کشت سلول

 یث ارتقابافت قلب ارائه دهد و باع یکیولوژیزیف طیاز شرا ترقیبهتر و دق یدیتا بتواند تقل میکن جادیهمسو ا ییهاسلول

 شود. هایماریب یسازو مدل ییدارو شاتیآزما

 یقلب سازشیپ هایسلول – المنتیکروفمی – شناور داربست – یقلب کروبافتیم کلمات کلیدی:

 
 

Formation of human cardiac micro-tissue on a floating scaffold Title: 

Leila Montazeri Applicant: 

Royan Institute Applicant's 
Work: 

Evaluating and advancing the performance of cardiac drugs on humans as well as 

disease modelling faces challenges. Conventional two-dimensional cell cultures in 
vitro lack the three-dimensional architecture of tissue and organ, and cell-cell and 

cell-matrix interaction can affect the prediction of the effective dose as well as the 

toxic dose of drugs. Animal models may not have the same drug response as humans 
due to species differences. 

An obvious advantage of micro-tissue cultures over conventional cell cultures for 
disease modelling is their ability to mimic pathology at the organ level and closely 

mimic the function of body organs in vitro, and it has many potential applications in 
drug discovery and disease research. But in a micro-tissue, the cardiac cells have an 

aggregated structure and a random morphology that differs from that of a 

cardiomyocyte cell in a normal cardiac tissue that has an elongated, anisotropic 
morphology. Many cardiac cells functions, such as action potential duration, The 

Excitation-Contraction Coupling (ECC) and muscle contractions depend on the 
direction of the cells, and as a result, the electromechanical and electrophysiological 

activity of the heart is controlled by these intercellular connections and the three-

dimensional alignment and anisotropy of cardiac tissue, which also affects the drug 
response. Therefore, we need to form a cardiac tissue with cells that have an 

anisotropic structure with an elongated and directional morphology, due to fact that 
it can better and more accurately mimic the physiological conditions of the cardiac 

tissue. The micro-tissue that have the highest degree of similarity with the 
characteristics and function of the organ is a suitable tool for disease modelling, drug 

evaluation, and tissue and organ regeneration applications. 

Abstract: 

ها در داخل و قرار دادن آن یمواز افیکروالیاست که با استفاده از م نیکار ا نیدر ا یهدف اصل
ها، به آن یدهنده قلب بر رو لیتشک یهاداربست شناور و کشت سلول کیچاهک به عنوان 

 یدیتا بتواند تقل میکن جادیهمسو ا ییهابا سلول یقلب کروبافتیم کیها جهت داده و سلول

و  ییدارو شاتیآزما یبافت قلب ارائه دهد و باعث ارتقا یکیولوژیزیف طیاز شرا ترقیبهتر و دق
شود هایماریب یسازمدل . 

Specific 
Aims: 

یقلب سازشیپ یهاسلول – المنتیکروفیم –داربست شناور  – یقلب کروبافتیم  :Keywords 
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 و (p.Ter207extHisHisTer)، (p.Ter207extArgArgTer) یهااثر جهش یبررس :عنوان

(p.Ter207extLysLysTer) رهیزنج یدیلوئیآم یهایژگیو و یداریبر ساختار، پا B یانسان نیانسول 

 یوسفیرضا  :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار یو فناور ( علمBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 یوسفی+ رضا  :همکاران

 رابرات هوبر +

 یمحمد باقر شاهسون +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 20از  شیدارد. دانشمندان تاکنون ب یجد اریبس ینیو بال یکیولوژیزیف ،ییایمیوشیب یامدهایها پ نیشدن پروتئ یا توده چکیده :

 یها نیها است. پروتئ نیپروتئ یدیلوئیآم یتوده ها لیبروز آن ها تشک یکرده اند که علت اصل ییرا شناسا یماریب

 در سلول دیضمن تول نیشده اند. هورمون انسول لینانومتر تشک 6تا  1در حدود  یو طول 2با قطر  ییبرهایاز ف یدیلوئیآم

ها آن نیتراست که مهم یمتعدد یستیز فیوظا یهورمون دارا نیشود. ا یپانکراس به درون خون ترشح م یبتا یها

 دیتول ای شکل فعال و دیهستند در واقع در تول ابتید یماریکه مبتال به انواع مختلف ب یباشد. افراد یقند خون م میتنظ

 یهااسترس یحت ایو  pH ،یونیدما، قدرت  رییمانند تغ طیمح طیشرا رییباشند. تغ یناتوان م نیانسول یکاف زانیم

مت به س نیانسول یگومریال یهاموجب بر هم خوردن تعادل حالت یشگاهیآزما طی)ضربه و تکان دادن( در مح یکیمکان

دهد که با گذار  یخود را از دست م یعیشکل طب نیانسول ،یطیمح یو ادامه استرس ها شیشود. با افزا یحالت مونومر

 یاز محل صفحات بتا به هم متصل م افتهیشکل  رییتغ یآلفا به صفحات بتا همراه است. مونومرها چیاز مارپ یساختار

 لیکربوکس ی. انتهادیآ یبالغ به وجود م یبرهایآورند که ضمن تجمع آن ها، ف یرا به وجود م هیاول یبرهایشوند و ف

با  ینیانسول ییاز داروها یکند. امروزه برخ یم فایآن ا یگومریال یهاحالت لیدر تشک ینقش مهم نیانسول B رهیزنج

)اضافه  نیگالرژ نیبه انسول توانیم یتجار یداروها نیشود. از ا یم جادیا B رهیزنج لیکربوکس یجهش در انتها جادیا

 21 تیدر موقع نیسیبا گال نیآسپارژ دینواسیآم ینیگزیو جا نیانسول B رهیزنج لیکربوکس یبه انتها نیشدن دو آرژن

 نی(، انسولگریکدیبا  29 تیدر موقع نیزیو ال 28 تیدر موقع نیپرول یدهاینواسیآم ی)جابجا سپرویل نی(، انسولA رهیزنج

 ینیگزی)جا نیسیگلول نی( و انسول28 تیدر موقع نیپرول یجابه  دیاس کیآسپارت دینواسیآم ینیگزیآسپارت )جا

 یانسان نیانسول B رهینقش زنج تی( اشاره کرد. با توجه به اهم28 تیدر موقع نیپرول یجابه  دیاس کیگلوتام دینواسیآم

، (p.Ter207extArgArgTer)جهش هدفمند  3 بریف لیدر تشک نیو همچن ونیزاسیگومریدر ال

(p.Ter207extHisHisTer) ( وp.Ter207extLysLysTerدر راستا )دارو در مقابل  نیا یداریپا شیافزا ی

 و مطالعه خواهد شد یاسترس طراح طیشرا

در حضور  نیانسول B رهیزنج یدیلوئیآم یها یژگیو و یساختار یداریدر پژوهش حاضر مطالعه ساختار، پا یهدف کل :اهداف اختصاصی

( p.Ter207extLysLysTerو ) (p.Ter207extHisHisTer)، (p.Ter207extArgArgTer) یجهش ها
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 یداریپا یطیمح یاست که در برابر استرس ها یاافتهیجهش  B یهارهیزنج افتنیپژوهش بدنبال  نیواقع ااست. در 

 را از خود نشان دهند. یشتریب یساختار

 دارو، جهش ون،یالسیبریف ،یانسان نیانسول B رهیزنج کلمات کلیدی:
 

 

Role of mutations (p.Ter207extArgArgTer), (p.Ter207extHisHisTer) and 
(p.Ter207extLysLysTer) on structure, stability and amyloidogenesis of human insulin 

B chain. 

Title: 

Reza Yousefi Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Protein agglomeration has very serious biochemical, physiological and clinical 

consequences. Scientists have so far identified more than 20 diseases, the main 
cause of which is the formation of amyloid masses of proteins. Amyloid proteins are 

composed of fibers with a diameter of 2 and a length of about 1 to 6 nm. The 
hormone insulin is released into the bloodstream during production in pancreatic 

beta cells. This hormone has several biological functions, the most important of 
which is the regulation of blood sugar. People with different types of diabetes are 

actually unable to produce the active form or produce enough insulin. Changes in 

environmental conditions such as changes in temperature, ionic strength, pH, or 
even mechanical stress (shock and shaking) in the laboratory can upset the balance 

of insulin oligomeric states toward the monomeric state. As environmental stress 
increases and persists, insulin loses its natural shape, which is accompanied by a 

structural transition from the alpha helix to the beta plates. The deformed monomers 

bind together from the beta plates to form the primary fibers, which accumulate to 
form mature fibers. The carboxyl terminus of insulin B chain plays an important role 

in the formation of its oligomeric states. Today, some insulin drugs are produced by 
mutating the carboxyl terminus of the B chain. These commercial drugs include 

insulin glargine (addition of two arginines to the carboxyl terminus of insulin B chain 
and replacement of the amino acid asparagine with glycine at position 21 of chain A), 

insulin lispro (displacement of proline amino acids at position 28, and lysine at 

position 29). Insulin aspart (substitution of the amino acid aspartic acid instead of 
proline at position 28) and insulin glycosine (substitution of the amino acid glutamic 

acid instead of proline at position 28). Considering the importance of the role of 
human insulin B chain in oligomerization and also in the formation of fiber 3 targeted 

mutations (p.Ter207extArgArgTer), (p.Ter207extHisHisTer) and 

(p.Ter207extLysLysTer) will design in order to increase the stability of this drug 
against stress conditions. 

Abstract: 

The overall aim of the present study was to study the structure, structural stability 

and amyloid properties of insulin B chain in the presence of mutations 
(p.Ter207extArgArgTer), (p.Ter207extHisHisTer) and (p.Ter207extLysLysTer). In 

fact, this study seeks to find mutant B chains that show more structural stability in 
the face of environmental stresses. 

Specific 

Aims: 

Insulin B chain, Mutant, Peptide, Drug, :Keywords 
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ورقه  یندیفرآ یهایژگیبهبود و یبرا توزانیمرکایوپلیارزان به همراه با یاستفاده از مواد معدن یامکان سنج :عنوان

 یافتیباز یگنوسلولزیل افیشده با نانوال تیتقو یافتیباز افیال

 این یرحمان یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/مدرس تیدانشگاه ترب یعیمنابع طب دانشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

کاغذ و  ،یانرژ دیچوب جهت تول عیو صنا یکشاورز یو کاربرد پسماندها یوکاغذ/بررس ریچوب و خم عیو صنا علوم :اولویت

 عیدر صنا یکارخانه کاغذ ساز عاتیوکاغذ/استفاده از ضا ریچوب و خم عی+ علوم و صنا یگنوسلولزیل یچندسازه ها

 با ارزش افزوده باال داتیتول هیجهت ته یجانب

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 این یرحمان ی+ مهد :همکاران

 یالنیم یادیهما ص +

 160000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 نیبهره جسته شود تا بد یگنوسلولزیل افینانو ال دیتول یشود تا در قدم اول از کاغذ باطله برا یطرح تالش م نیا در چکیده :

مند ارزش مریوپلیاستفاده از با یمحصول ارزشمند برداشته شود و در قدم بعد نیا دیتول نهیدر کاهش هز یقدم لهیوس

رزان با ا یمعدن کروذراتیتر در کنار م انهیدر پا ژهیمهم و کارآمد در صنعت کاغذ بو اریبس یذات یها یژگیبا و توزانیکا

گردد.  نهیبه افیبه همراه نانوال یکاغذساز ندیمدنظر قرار گرفته شود تا فرا تیو بنتون تیزئول ریدر کشور نظ دیتول تیقابل

در  ژهیوکاغذ، به  افتینه چندان دور به کمک صنعت باز ندهیطرح در آ نیا یاحتمال یرسد دست آوردها یبه نظر م

 برد، بشتابد یو محصول رنج م ندیفرا نییپا تیفیکشورمان که از ک

 کروذراتیامکان استفاده از م نیکهنه و همچن یاباطله کارتن کنگره یاز کاغذها یگنوسلولزیل افینانوال هیطرح ته نیدر ا :اهداف اختصاصی

 توزانیبسپار ارزشمند کا ستیبه همراه ز یتر کاغذساز انهیدر پا یبه عنوان افزودن تیزئول ژهیمتداول و ارزان به و یونیآن

 یافتیباز یلولزگنوسیل افینانوال نیشده با ا تیتقو یافتیباز افیاز ال یدیمحصول تول تیفیو ک ندیبه منظور بهبود فرا

 خواهد شد یبررس

 یریآبگ ،یمقاومت یها یژگیو توزان،یکا ،یماده معدن ،یونیذره آن کرویکاغذ باطله، م ،یافتیباز یگنوسلولزیل افینانوال کلمات کلیدی:

 
 

Feasibility of Using Cheap minerals with Chitosan Biopolymer for Improving the 

Process Properties of Recycled Fibers Reinforced with Recycled Lignocellulosic Nano 
Fibers 

Title: 

Rahmaninia Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

In Current project, firstly producing lignocellulosic nano fibers from waste paper will 

be considered for decreasing the production cost of this valuable products. In the 
next step, using chitosan, as a valued biopolymer with important inherent 

characteristics in papermaking industry (especially wet end chemistry), with cheap 

mineral microparticles, which can be produced in country, such as zeolite and 
bentonite, will be considered for improving the properties of recycled paper 

reinforced with lignocellulosic nanofibers produced from waste paper. It seems that 

Abstract: 
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the probable achievements of this project in near future will be helpful for paper 

recycling industry especially in our country which suffers from low quality of 
papermaking process and products. 

In this project, producing lignocellulosic nanofibers for Old Corrugated Containers 

waste will be considered. Also, the feasibility of using cheap and conventional 
anionic microparticles (such as Zeolite) with chitosan biopolymer as papermaking 

wet end additives for improving the process properties and the quality of recycled 
final product reinforced with mentioned recycled lignocellulosic nanofibers will be 

investigated. 

Specific 

Aims: 

Recycled Lignocellulosic Nano Fibers, Wastepaper, Anionic Microparticle, Mineral, 
Chitosan, Mechanical Properties, Drainage 

:Keywords 
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 گرد و غبار خوزستان یهاخاک درکانون یتاب آور کردیخاک با رو داریپا تیریمد :عنوان

 مقدم یلیخل ژنیب :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 خوزستان/خوزستان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 داری/حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پاخاک :اولویت

  :نوع طرح
 مقدم یلیخل ژنی+ ب :همکاران

 یدشتک یشجاع قربان +

 یمحسن باقر +

 یوسفیاشکان  +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

از  ریپذ بیآس یکانون ها یمناسب برا یگونه ها یعدد )معرف 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (شینظر فرسا

استان خوزستان  ژهیکشور بو یغرب یاستان ها نیساکن یبرا یا دهیگرد و غبار، باعث بروز مشکالت عد یهاطوفان چکیده :

به  یداخل یکانون ها کیفاصله نزد لیبه دل یاست، ول یو خارج یگردو غبار، داخل نیاست. اگرچه منشاء ا دهیگرد

 ر،یاخ یقابل توجه است. در سال ها یداخل یخسارات کانون ها زانینفت و گاز کشور، م میعظ عیبزرگ و صنا یشهرها

 یکانون ها، نهال کار نیدر ا یخاک یها تیمحدود لی. که به دلدیاستفاده گرد یخاک، از روش نهال کار تیتثب یبرا

 داریپا تیریموفق نبوده است. مد زین یو اقدامات مجدد نهال کار دیمناطق با شکست مواجهه گرد نیاز ا ییدر بخش ها

شده در کانون گرد و غبار  بیتخر یهاستمیاکوس اءیاح یراهکار کارآمد در استفاده از منابع خاک برا کی تواندیخاک م

 یو به معنا شودیخاک به کار برده م داریپا تیریمد یبرا یستیشاخص ز کیخاک به عنوان  یخوزستان باشد. تاب آور

 یورتاب آ یبنداست. پهنه یحالت قبل رینظ دیتعادل جد کیو برگشت به  بیها در بهبود از تخرخاک یذات ییتوانا

جنوب و جنوب  زگردیدر کانون ر یانقشه نیچن هیو ته دینمایمنطقه م یاهیپوشش گ اءیبه اح یانیخاک، کمک شا

آن درصد  جهیکه در نت دینمایم یطیمح طیسازگار با شرا یهااست و کمک به کاشت نهال یشرق اهواز الزم و ضرور

 خواهد داشت یها را در پداده و رشد مناسب نهال شیها را افزانهال یزنده مان

 گرد و غبار خوزستان یهادر کانون ییایاح اتینوع عمل نییگرد و غبار بر تع یهاخاک کانون یاثر تاب آور :اهداف اختصاصی

 گرد و غبار خوزستان یهادر کانون ییایاح اتینوع عمل نییگرد و غبار بر تع یهاخاک کانون یاثر تاب آور کلمات کلیدی:

 
 

Sustainable soil management by Soil Resilience approach in Khuzestan Dust Hotspot Title: 

Bijan Khalili Moghadam Applicant: 

Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan Applicant's 

Work: 

Dust storms have caused many problems for residents of the western provinces of 

the country, especially Khuzestan province. Although the source of this dust is 
domestic and foreign, but due to the close proximity of domestic centers to large 

cities and large oil and gas industries of the country, the amount of damage to 

domestic centers is significant. In recent years, seedling method has been used to 

Abstract: 
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stabilize the soil. Due to soil restrictions in these centers, planting in some parts of 

these areas failed and re-planting efforts have not been successful. Sustainable soil 
management can be an effective solution in using soil resources to rehabilitate 

degraded ecosystems in the dust hotspot of Khuzestan. Soil resilience is used as a 
biological indicator for sustainable soil management and means the inherent ability 

of soils to recover from degradation and return to a new balance as before. Soil 

resilience zoning helps to restore the vegetation of the region and the preparation of 
such a map in the dust center of the south and southeast of Ahvaz is necessary and 

helps to plant seedlings that are compatible with environmental conditions, which in 
turn increases the survival rate of seedlings. And will lead to proper growth of 

seedlings. 

Effect of soil resilience of dust hotspots on determining the type of rehabilitation 
operations in dust hotspotss of Khuzestan 

Specific 
Aims: 

Dust, Soil Resilence, Ahvaz :Keywords 
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 شیمنظور صدور پ هیبارش  یبرآورد فصل یبرا یاو منطقه یجهان یعدد یهابر مدل یمبتن ییتوسعه الگو :عنوان

 بارش یحد عیوقا یهایآگاه

 ینجف دیمحمدسع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/آب قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ینجف دی+ محمدسع :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد 1: یقاتیپژوه تحق

 )با ذکر یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 ینیب شیمدل ها در ارائه پ نیا تیعدم قطع نیو همچن یفصل یها ینیب شیپ تیآشوبناک جو و اهم تیتوجه به ماه چکیده :

 یماهانه و فصل ینیبشیپطرح، امکان ارائه  نیدر ا ،یمخاطرات جو تیریموضوع در مد نیا تیبارش و اهم یماهانه و فصل

. ردیگیمورد مطالعه قرار م یگروه یچندمدل یبه روش روشها یو منطقه ا یجهان یبارش کشور با استفاده از مدل ها

. ردیگیقرار م یابیمورد ارز ییاروپا یمدل ها ،یشمال یکایآمر یهماد یهامختلف از جمله مدل یهامدل ییابتداکارا

به  یماهانه و فصل یها ینیب شیشود که بتوان به ارائه پ یم یالگو طراح کی یمنطقه ا یدر بستر مدل ها نیهمچن

 یبارش کشور، به کمک روش ها ینیبشیپ یمنتخب، برا یهابرونداد مدل لیپرداخت. پس از تحل یصورت زمان واقع

 شیپ یشامل خطا تواندیها ممدل یابیارز یشوند. شاخص ها یم یبند تیها اولومدل نیا ،یو آمار یاضیمختلف ر

ها مدل بیترک جینتا نیدقت آنها باشد. همچن زانیکننده در م نییتع یشاخص ها گریبا مشاهدات و د یهمبستگ ،ینیب

 یروش چند مدل جینتا ت،ی. در نهارندیگ یقرار م یابیمورد ارز رانیکشور ا یو برا یبررس یگروه بیترک یبا روش ها

 یجخرو زیو ن یو شبه مشاهدات یمشاهدات یبا داده ها دید شیتا سه پ یو منطقه ا یجهان یها ینیب شیپ یبرا یگروه

 یلگوا کیبارش کشور مشخص گردد و به  ینیبشیپ یبرا یشنهادیتا مهارت روش پ گرددیم سهیمقا یانفراد یهامدل

 منجر گردد یفصل یها ینیب شیپ جینتا قیتدق یمناسب برا

 بارش در کشور یدر برآورد فصل NMME یشمال یکایآمر یهماد یهادقت مدل یررس :اهداف اختصاصی

 بارش کشور یبرا C3S یمختلف اروپائ یهادقت مدل زانیم یبررس (2

 بارش یمختلف برا یجهان یهامدل یبند تیاولو (3

 بارش کشور ینیبشیدر پ یجهان یهابر برونداد مدل یمبتن یگروه یچند مدل یهاعملکرد روش یبررس (4

 بارش در کشور یدر برآورد فصل RegCM و WRF یو مهارت دو مدل منطقه ا ییسنجش کارا (5

 یبرا یامنطقه  یهادر بستر مدل CFSv2 مدل یگردان اسیزمقیبر ر یمبتن یگروه ینیبشیپ یبرا ییتوسعه الگو (6

 :بارش که یفصل یهاینیبشیارائه پ

 .داشته باشد یجهان یبارش نسبت به مدل ها یفصل یهاینیب شیارائه پ یبرا یکمتر تیمحدود •

 .ارائه دهد یجهان یهامختلف کشور بهتر از مدل یها میاقل یبارش در کشور را برا یریذیرپییتغ •
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 .ردیکاربران قرار گ اریدر اخت ریو بدون تأخ یبه صورت زمان واقع هاینیب شیپ •

 یآمار یهاپردازشبر اساس پس جینتا یسازنهیبه یراهکارها یبررس (7

 (نیسنگ یخشک و بارش ها یبارش )دوره ها یحد عیوقا ینیب شیمدل ها در پ نیا یتوانمند یبررس (8

 یگروه ینیب شیپ ،یمنطقه ا ی، مدل هاNMME ،C3Sبارش،  یماهانه و فصل ینیب شیپ کلمات کلیدی:
 

 

Development of a method based on global and regional (NWP) models for estimation 
of seasonal precipitation in order to issuance of seasonal precipitation extreme 

forecast 

Title: 

Mohammad Saeed Najafi Applicant: 

Water Resources Research Applicant's 
Work: 

Given the chaotic nature of the atmosphere and the importance of seasonal 

forecasts, as well as the uncertainty of these models in providing monthly and 
seasonal rainfall forecasts and finally the importance of this issue in weather risk 

management, in this project the capability of global and regional models and also 
ensemble forecast based on the results of regional and global models for seasonal 

forecasts will be discussed. At firs the performance of North-American Multi-Model 

Ensemble (NMME) and Copernicus Climate Change Service (C3S) Global Climate 
Models skill in predicting average and extreme precipitation over Iran will be 

evaluated. Then using regional models, a patter for ensemble seasonal forecasting 
will provide. In continues we assess the results of the models used for precipitation 

and extreme precipitation event forecast, and finally best models will prioritize using 

various mathematical and statistical methods. Then error indices of the models for 
calibration and verification and also, the results of ensemble forecast will be 

assessing. Finally, the results of Multi-Model Ensemble for global and regional 
forecasts up to three lead time will be compared with observational and quasi-

observational data to determine the skill of the models and proposed method for 
seasonal precipitation forecast. 

Abstract: 

Investigating the accuracy of NMME models in seasonal forecast of precipitation over 

Iran 
2) Evaluating the accuracy of European seasonal models (C3S) in seasonal forecast 

of precipitation over Iran 

3) Prioritizing performance of global models for seasonal forecast of extreme 
precipitation 

4) Investigating the performance of multi-model ensemble forecast based on the 
output of global models in predicting seasonal precipitation over Iran 

5) Assessing the efficiency and skill of WRF and RegCM models in estimating of 
seasonal precipitation 

6) Development of a pattern for ensemble forecasting based on downscaling of 

CFSv2 model in the context of regional models to provide seasonal precipitation 
forecasts 

7) Investigation of results optimization strategies based on statistical post-
processing 

8) Investigating the capability of these models in predicting extreme precipitation 

Specific 

Aims: 

Monthly and seasonal precipitation forecast, NMME, C3S, regional models, Ensemble 
forecast 

:Keywords 
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برتر دوقلوزا در گوسفند نژاد رومانوف  یقوچ ها ییمربوط به شناسا یشده تجار یساز یبوم تیک یطراح :عنوان

بر  یمبتن دیجد ومارکریو توسعه ب دایکاند یژنها دگاهیاستفاده از د :GWAS بر اطالعات یمبتن

 PCR-RFLPکیتکن

 آرش جوانمرد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  دیکاند یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2/یدام علوم :اولویت

 کشور یبوم شیبرعملکرد در گوسفند و بز و گاو م

 یکاربرد :نوع طرح

 + آرش جوانمرد :همکاران

 عباس رافت دیس +

 حسن پور میکر +

 خلویمحمد رضا ش +

 یبناباز نیمحمد حس +

 نادر اسدزاده +

 یچراغ بیحب +

 زن غیت بایفر +

 آذر یصمد حانهیر +

 280000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یرصفت ممتاز و مرتبط با اقتصاد در گوسفنددا کیبه عنوان  ،ییو در راس آنها صفت ارزشمند چندقلوزا یمثل دیصفات تول چکیده :

جود دارد. و ییو دوقلوزا یمثل دیبهبود عملکرد تول یبرا ،یمتعدد یقاتیتحق یوهایراستا سنار نیشود و در ا یمحسوب م

باال  یمثل دیمعروف با توان تول یگوسفند خارج یاستفاده از نژادها نه،یزم نیدر ا یکاربرد یشنهادیپ یاز راهکار یکی

مورد توجه دامداران واقع شده است و داد و  را،یهدف ،گوسفند نژاد رومانوف، اخ نیکردن ا یعمل یباشد. در راستا یم

قوچ نژاد رومانوف دوقلوزا به همراه تقلبات و عدم صداقتها توسط واسطه ها بوجود امده است.  دیخر یبرا یادیز یستدها

وسفند در نژاد گ ییصفت دوقلوزا ونیاسیکنترل وار یکیژنت ستمینشان داده اند که، س نیشیپ یبهر حال مقاالت علم

روموزوم نژاد ک نیدارد و در ا یلندیوزیو ن ییایاسترال یگوسفند بروال یبا نژاد خازج یکامال متفاوت سمیرومانوف، مکان

 که بتواند دیجد یو بر اساس ژنها یاختصاص یتوسعه نشانگرها جهیمونومورف است و در نت FecB در منطقه 6شماره 

ر، فوق الذک یها زهیانگ نیمحور خواهد بود. با ا یو مشتر یکاربرد اریدر رومانوف دهد بس ییدوقلوزا پیژنوت صیتشخ

 یبرا GWAS جیبر نتا یمبتن یشده تجار یساز یبوم تیک کی یبار در کشور اقدام به طراح نیاول یطرح برا نیدر ا

و توسعه  مریپرا دیجد یطراح یبرا یکیوانفورماتیب یدار با روشها یمعن یسبب پیاسن ییو شناسا ییدوقلوزا صیتشخ

رومانوف خالص و دورگ  200با تعداد  یتیجمع یدر رو تیک نیشود و سپس ا یاستفاده م RFLP دینشانگر جد کی

 یرکوردها نیب یارتباط سنج تیشود. در نها یم ییازما یراست ییو شجره و دوقلوزا یمثل دیرومانوف با سوابق تول

 یندلتوارث م یابیرد تیدر نها نیمناسب صورت خواهد گرفت. همچن یامار یشده با رشوها ییشناسا پیو اسن یپیفنوت
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و  یابی( مجدد ارزگوتی) هتروزیدر دو کالس الل پدر ییدوقلوزا تیبه نتاج و مشاهده مجدد وضع نیالل مطلوب از والد

 خواهد شد یاعتبار سنج

 دوقلوزا در نژاد گوسفند رومانوف یقوچها صیتشخ یبرا دیجد یتجار تیک کیساخت  :اهداف اختصاصی

 رومانوف هیمناسب با پا یقوچها یو فروش و معرف دیکنترل بازار خر

 و فروش دیاز تقلبات خر یریجلوگ

 برتر رومانوف یقوچ ها یابیو رد قیدق جهیارائه نت

 RFLPگوسفند رومانوف،  ،ییدوقلوزا ،یتجار تیک کلمات کلیدی:
 

 

Design of  Commercial Kit for Identification of high fecundity Romanov  Rams Based 
on GWAS Information: Candidate Gene approach and Development of a New RFLP 

Biomarker 

Title: 

Arash Javanmard Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

Reproductive traits, particularly litter size, are considered as a remarkable and 
economically related trait in sheep breeding, and there are several research axes to 

improve reproductive performance and twinning. One of the suggested practical 

solutions is to use famous exotic breeds with high reproductive capacity. In pursuit 
of this goal, Romanov sheep have recently come to the attention of sheep farmers, 

and there have been many trades to market Romanov twin rams, along with fraud 
and Authentication by middlemen. The genetic mechanism of litter size in Romanov 

has a completely different mechanism from Booroola, and molecular methods that 

can detect the genotype of twins will be very practical and customer-oriented. In this 
project, for the first time in the country, a localized commercial kit for detecting 

twins using results The whole genome is scanned, and parts with significant signals 
are used in bioinformatics methods to design the primer and develop an RFLP 

marker, and then the kit is tested on a population of 200 Romanovs with known 
reproductive and pedigree records and twinning. 

Abstract: 

Design and construction of a new commercial kit for genotyping of high fecundity 

twin rams in Romanov breed 
Control of the market and for high litter size rams 

Prevent sales fraud 

Provide accurate results and tracking Romanov top rams 

Specific 

Aims: 

Commercial Kit, Twinning, Romanov Sheep, RFLP :Keywords 
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 یو کاربرد آن ها در اولئوژل ساز الردیمحصوالت واکنش ما یو عملکرد یخواص ساختار یابیارز :عنوان

 یفرمان دیجمش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/یسار یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

توسعه آن +  یبرا یعمل یوضع موجود صنعت غذا و ارائه راهکارها ی/بررسییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا

 کنند داریها، پا ی)افزودنیو مل یبا محصوالت بوم ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 یفرمان دی+ جمش :همکاران

 یریبهنم انیرگریبهراد ت +

 رضا فرهمندفر +

 یالنیجعفر محمدزاده م +

 380000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

در مواد  یریو کام پذ یریبافت، پخش پذ ،یاحساس دهان رینظ ژهیخواص و یاشباع و ترانس مسئول برخ یها یچرب چکیده :

 ،یعروق-یلبق یها یماریابتال به ب سکیر شیافزا لیکنند. اما به دل یم فایرا ا یمهم یکیتکنولوژ یبوده و نقش ها ییغذا

 یها نیگزیجا افتنی جهیاست و در نت دهیبه اوج خود رس ریها در چند سال اخ یچرب نیاستفاده از ا تیبحث ممنوع

 نیاول یپروژه، برا نیکند. در ا یاست که امروزه صنعت غذا با آن دست و پنجه نرم م ییآن ها از چالش ها یبالقوه برا

 یها یبالقوه چرب نیگزی)جا یونیامولس یاولئوژل ها دیدر تول دیساکار یو پل نیپروتئ یالردیما یبار کاربرد مزدوج ها

 یو ساختار یسالم با خواص بافت یها یچرب دیکار منجر به تول نیترانس و اشباع( مورد سنجش قرار خواهد گرفت. ا

 نیگزیدر نظر گرفته شده، جا یمرهایوپلیکرد تا با کمک ب میپروژه تالش خواه نیدر ا گر،یگردد. به عبارت د یمطلوب م

 میکن دیتول یکیو تکنولوژ یا هیحالت تغذ نیترانس و اشباع را در بهتر یها یچرب یاحتمال

صمغ -ایوس نیپروتئ زولهیا ،یرازیصمغ قدومه ش-ناتیکازئ میسد ،یصمغ عرب-ناتیکازئ می)سد یالردیمزدوج ما دیتول :اهداف اختصاصی

به  یابیدست  زی( و اولتراسوند و نیمرطوب )سنت ی( به روش حرارت دهیرازیصمغ قدومه ش-ایسو نیپروتئ زولهیا ،یعرب

 روش ها نیاز ا کیمزدوج ها در هر دیتول نهیبه طیشرا

 یاولتراسوند و حرارت ده یشده در روش ها دیتول یالردیما یمزدوج ها یو عملکرد یخواص ساختار یو بررس سهیمقا

 مرطوب

 )اولتراسوند و حرارت یالردیما یشده توسط مزدوج ها دیباال تول یبا فاز درون ونیامولس یها یژگیو یو بررس سهیمقا

 مرطوب( یده

 ی)اولتراسوند و حرارت ده یالردیما یشده توسط مزدوج ها دیتول یاولئوژل ها یکیو رئولوژ یخواص ساختار یابیارز

 مرطوب(

 اولئوژل ،یرازیصمغ قدومه ش ا،یسو نیپروتئ زولهیا ،یالردیمزدوج ما کلمات کلیدی:
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Evaluation of structural and functional properties of the Maillard reaction products 

and their application in oleogelation 

Title: 

Jamshid Farmani Applicant: 

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Applicant's 
Work: 

Saturated and trans fats are responsible for some specific properties such as 
mouthfeel, texture, spreadability and palatability in foodstuff and play important 

technological roles. However, due to the increased risk of cardiovascular diseases, 

the debate over the ban of these fats has reached its peak in recent years, and thus 
finding potential alternatives to them is one of the challenges facing the food 

industry today. In this project, for the first time, the application of protein and 
polysaccharide maillard conjugates in the production of emulsion oleogels (potential 

substitutes for trans and saturated fats) will be evaluated. This leads to the 

production of healthy fats with desirable textural and structural properties. In other 
words, in this project, we will try to produce possible alternatives to trans and 

saturated fats in the best nutritional and technological condition with the help of 
these bio-polymers. 

Abstract: 

Production of Maillard conjugates (Sodium caseinate-Arabic gum, Sodium caseinate-

Alyssum homolocarpum seed gum, Soy protein isolate-Arabic gum, Soy protein 
isolate-Alyssum homolocarpum seed gum) via wet heating and ultrasound methods 

and achieving the optimum conditions in each method 
Comparison and evaluation of structural and functional properties of Maillard 

conjugates produced by ultrasound and wet heating methods 

Specific 

Aims: 

Maillard conjugates, Soy protein isolate, Alyssum homolocarpum seed gum, oleogel :Keywords 
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 فشرده یدر حل مساله حسگر یساز نهیبه نینو یکردهایرو یریبکارگ :عنوان

 فرد ینیزهره ام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 سمنان/سمنان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 فرد ینی+ زهره ام :همکاران

 یکفاک ییسامان بابا +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

کرده است.  دایبروز پ یمخابرات یاز کاربردها یگسترده ا فیدر ط یراهبرد یفشرده به عنوان موضوع یحسگر رایاخ چکیده :

ع نو نیکند. لذا، اغلب مسائل از ا یبحث م نیرمعیز یدستگاه معادالت خط کیحل  رامونیفشرده پ یمساله حسگر

صر تعداد عن نیکه با کمتر یجواب است؛ جواب نیتنک تر افتنیفشرده هدف  یجواب هستند. در حسگر شماریب یدارا

منظم -l_1محدب  یساز ممینیمساله م کیآن به  لیمساله تبد نیدر حل ا یاساس کردیرو کید. همراه باش رصفریغ

نشات  یرخطیغ یساز نهیبه یها کیمذکور از تکن یساز ممینیمتداول در حل مساله م یاست. روش ها دیشده نامق

 انیو گراد وتنیشبه ن یهمچون روش ها یخط یبر جستجو یمبتن یپژوهش با توسعه روش ها نی. در ارندیگ یم

فشرده بهبود داده شود.  یجواب مساله حسگر تیفیگردد تا ک یموجود تالش م یمزدوج و با استفاده از هموارسازها

پرداخته  ISTAاز روش  افتهیبهبود ییها تمیبه طرح الگور یرخطیغ یساز نهیبه یدر چارچوب روش ها ن،یعالوه بر ا

 شود یم

 یساز نهیبه کیکالس یها تمیاز الگور افتهیبهبود یفشرده با استفاده از نسخه ها یجواب مساله حسگر تیفیبهبود ک :اهداف اختصاصی

 مهیتابع جر یبر هموارساز یمبتن دینامق

 یبرا یکاراتر یها تمیبه الگور یابیدست یدر راستا ISTA و روش دینامق یساز نهیبه کیکالس یها تمیالگور قیتلف -

 فشرده یحل مساله حسگر

 تنک. یابیفشرده؛ باز یحسگر وتن؛یمزدوج؛ روش شبه ن انیروش گراد ؛یخط یجستجو د؛ینامق یساز نهیبه کلمات کلیدی:

 

 

Applying new optimization approaches for solving compressed sensing problem Title: 

Zohre Aminifard Applicant: 

Semnan university Applicant's 

Work: 

Recently, compressed sensing has emerged as a leading concept in a wide range of 
telecommunications applications. Compressed sensing problem deals with solving an 

undetermined system of linear equations. So, often this problem has many solutions. 
In compressed sensing, the aim is to find the sparsest solution; the solution with the 

least nonzero elements. An essential approach for solving the problem is to convert it 

to an unconstrained l_1-regularized convex minimization problem. Popular methods 
for solving the mentioned minimization problem originate from nonlinear 

optimization techniques. By developing line search-based methods such as quasi-
Newton and conjugate gradient methods, and using existing smoothing devices, 

Abstract: 
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efforts are made to improve the quality of the compressed sensing problem solution. 

In addition, in the framework of nonlinear optimization methods, an improved 
algorithm from the ISTA method is proposed. 

Improving the quality of the compressed sensing solution using improved versions of 

classical unconstrained optimization algorithms based on penalty function 
smoothing. 

-Combining classical unconstrained optimization algorithms and the ISTA method in 
order to achieve more efficient algorithms to solve the compressed sensing problem. 

Specific 

Aims: 

Unconstrained optimization; Line search; Conjugate gradient method; Quasi-Newton 

method; Compressed sensing; Sparse recovery. 

:Keywords 
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 دوار یها نیماش یمانده اجزا یباق دیعمر مف نیبه منظور تخم نانهیب شیپ یکردهایتوسعه رو :عنوان

 ینیچگ وندینظام دیسع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکترطرح  :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند + ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 داخل عیصنا تیمرتبط با اولو زاتیآالت و تجه نیو ساخت ماش یطراح یدانش فن

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیچگ وندینظام دی+ سع :همکاران

 599996 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 و یارتعاش یها گنالیس لیتحل یبرا یبسته نرم افزار کینرم افزار، ارائه  نیعدد )هدف از ا 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 باشد.( یم نیقابل کاربرد توسط مهندس

است که ده  ییکردهایاز رو یکیدوار  یها نیمختلف ماش یدر اجزا بینوع، محل و زمان وقوع ع صیو تشخ ییشناسا چکیده :

مختلف به صورت  یبا اندازه ها و شدت ها وبیمطالعات، انواع ع نیبوده است. در اکثر ا نیها سال است مورد توجه محقق

 صیتشخ یکردهایرو سندگان،یشده اند. سپس، نو جادیها، چرخ دنده ها، محورها و ... ا اتاقانی رینظ ییدر اجزا یمصنوع

 ،یداده کاو یروش ها د،یجد گنالیپردازش س یها کیتکن یریبا به کارگ وبینوع و شدت ع صیتشخ یرا برا بیع

 نیماش تیوضع شیپا یحوزه  گر،یتوسعه داده اند. از طرف د یساز نهیبه یها تمیهوشمند و الگور ییشناسا یها کیتکن

 شیواحد پا کیدر  نکهیشود. در واقع، پس از ا یآن ها محدود نم یدر اجزا بیع صیدوار تنها به بحث تشخ یها

 نانهیب شیپ یروش ها یریالزم است که با به کارگ د،یبه اثبات رس یصیتشخ یبه کمک روش ها بیحضور ع ت،یوضع

 نیاشم یمانده اجزا یباق دیعمر مف نیتخم یبرا نانهیب شیپ یروش ها یشود. توسعه  ینیب شیآن قطعه پ دیعمر مف

پردازش داده ها،  شیدر نظر گرفته شده است. پ یدوره پسادکتر یطرح پژوهش نیا یدوار به عنوان موضوع اصل یها

 یالگو از جمله بخش ها ییو شناسا بیحساس به حضور و شدت ع یها و شاخص ها یژگیانتخاب و ،یژگیاستخراج و

 زینو یپردازش اصوال شامل ب شیهستند. مرحله پ یارتعاش یها گنالیس لیتحل ی هیعمر بر پا نیتخم یکردهایرو یاصل

 یها گنالیپردازش س یاز روش ها ،یژگیاستخراج و یاست. در مرحله  زیآغشته به نو یارتعاش یها گنالیس یساز

 پردازش شده شیپ یارتعاش یو نشانه ها از داده ها یژگیاستخراج و یدر حوزه زمان و فرکانس برا یمختلف و توابع آمار

ساختن  ناینما ییاو توان ستندین یخاص یکیزیف ریمعنا و تفس یها دارا یژگیو یکه تمام ییشود. از آنجا یاستفاده م

خراج است یارتعاش یها از داده ها یژگیو نیو حساس تر نیرو الزم است پرمعناتر نیرا ندارند، از ا نیحاکم بر ماش طیشرا

 هنیبه یژگیمجموعه و نییتع یوجود دارد برا یکه در حوزه داده کاو ییکردهایاز رو یژگیانتخاب و یشوند. در مرحله 

 ،یرفاست. از ط نیحاکم بر سالمت ماش طیدر خصوص شرا یریگ میالگو شامل تصم ییشود. مرحله شناسا یاستفاده م

است؛  ررگذایآن ها تأث ینیب شیهستند که به شدت بر دقت پ یدیکل یپارامترها یهوشمند دارا ییشناسا یکردهایرو

ا بهبود هر رسد که ب یاست. به نظر م یضرور ینیب شیپ یندهایدر فرآ یساز نهیبه یها تمیالگور یریبه کارگ ن،یبنابرا

طرح  نیا یاز اهداف اصل یکیعمر را بهبود داد.  نیتخم یها کیتوان دقت تکن یمزبور، م یدیکل یکدام از بخش ها

پردازش  یهدف، از روش ها نیبه ا لین یاست. برا نیماش یاجزا دیعمر مف نیتخم یکردهایتوسعه مراحل رو ،یپژوهش

 یژگیو استخراج و یارتعاش یها گنالیاز س زیرا ندارند به منظور حذف نو جیرا یروش ها یها تیکه محدود یگنالیس

 یسالمت اجزا طیشرا ینشان دهنده  یکه به نوع دیجد یشاخص ها فیو حساس استفاده خواهد شد. تعر یبا معن یها

رود که  یانتظار م گر،یمدنظر خواهد بود. از طرف د یدوره پژوهش نیاست که در ا یهدف نیدوار است، دوم یها نیماش
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رو،  نیز اباشد. ا یمعن یزائد و ب یها یژگیاز و یو با معن نهیبه یها یژگیو کیقادر به تفک دیبا یژگیانتخاب و ندیفرآ

است.  تهافیبهبود یژگیانتخاب و یندهایفرآ یریمدنظر خواهد بود، به کارگ یطرح پژوهش نیاست که در ا یگریموضوع د

 استفاده خواهد شد یساز نهیبه یها تمیالگور ی هیهوشمند بر پا یژگیانتخاب و یمنظور، از روش ها نیا یبرا

 یارتعاش یدار از داده ها یمعن یبه منظور استخراج مولفه ها گنالیپردازش س یتوسعه روش ها :اهداف اختصاصی

دوار  یها نیمختلف ماش یدر اجزا بیحضور و شدت ع یبه منظور آشکارساز دیسالمت جد یشاخص ها فیتعر - 2

 ... ها، چرخ دنده ها و اتاقانی رینظ

 دوار یها نیدر ماش وبیمع یاجزا دیعمر مف نیالگو هوشمند به منظور تخم ییشناسا یتوسعه روش ها - 3

 تیوضع نییو تع یارتعاش یها گنالیس لیبه منظور تحل نیقابل استفاده توسط مهندس یبسته نرم افزار کی نیتدو - 4

 نیماش

 مختلف وبیرفتار ع یو بررس یشنهادیپ یها کیتکن یابیبه منظور ارز یشگاهیو آزما یمطالعه تجرب -5

 ییاشناس یروش ها ،یداده کاو ،یارتعاش یها گنالیدوار، پردازش س یها نیماش یابی بیمانده، ع یباق دیعمر مف نیتخم کلمات کلیدی:

 الگو

 

 

Development of the Prognostics Approaches to Estimate the Remaining Useful Life of 

the Rotary Machines Components 

Title: 

Saeed Nezamivand Chegini Applicant: 

DPKO Co. Applicant's 
Work: 

Identifying the type, location, and time occurrence of defects in various components 

of rotating machines is one of the approaches that had been considered by 
researchers for decades. In most of these studies, various defects with different sizes 

and intensities had been artificially created in components such as bearings, gears, 
axles, etc. The authors then developed the fault detection approaches to diagnosis 

the type and severity of defects using new the signal processing techniques, the data 

mining methods, the pattern recognition techniques, and optimization algorithms. 
On the other hand, the condition monitoring of the rotating machines is not limited 

to the diagnosis of fault in their components. In fact, after the presence of a defect in 
a condition monitoring unit has been proven by diagnostic methods, it is necessary to 

predict the remaining useful life (RUL) of that part by using predictive methods. The 
development of predictive methods for estimating the remaining useful life of 

rotating machine components is considered as the main topic of this postdoctoral 

research project. Preprocessing, feature extraction, selection of the features and 
indicators sensitive to the presence and severity of defects and pattern recognition 

are among the main parts of life estimation approaches based on the vibration signal 
analysis. The preprocessing step basically involves the denoising of noise-

impregnated vibration signals. In the feature extraction stage, the various signal 

processing methods and the statistical functions in the time and frequency domains 
are used to extract the features and signatures from the pre-processed vibration 

data. Since not all features have a specific physical meaning and interpretation and 
are not able to represent the conditions governing the machine, it is necessary to 

extract the most meaningful and sensitive features from the vibration data. In the 

feature selection stage, the approaches that exist in the field of data mining are used 
to determine the optimal feature attribute. The pattern recognition step involves 

deciding on the conditions governing the health of the machine. On the other hand, 
intelligent identification approaches have key parameters that strongly affect their 

prediction accuracy. Therefore, it is necessary to apply optimization algorithms in the 
prognostics processes. It seems that by improving each of these key parts, the 

accurate life estimation techniques can be improved. One of the main goals of this 

research project is to develop the steps of the useful life estimation of machine 
components. To achieve this goal, the signal processing methods that do not have 

the limitations of common methods will be used to remove the noise from the 
vibration signals and extract the meaningful and sensitive properties. The definition 

Abstract: 
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of new indicators, which in a way indicates the health status of the components of 

rotating machines, is the second goal that will be considered in this research course. 
On the other hand, it is expected that the feature selection process should be able to 

distinguish the optimal and meaningful features from the redundant and 
meaningless features. Hence, another issue that will be considered in this research 

project is the use of improved feature selection processes. For this purpose, 

intelligent feature selection methods based on optimization algorithms will be used. 

Development of signal processing methods in order to extract the meaningful 

components from the vibration data 

2- Definition of new health indicators to detect the presence and the severity of the 
defect for different rotating machinery components such as bearing and gear 

3- Development of intelligent pattern recognition methods to estimate the remaining 
useful life of the defective rotating machine components 

4- Preparing a software package that can be used by engineers to analyze the 
vibration signals and determine the condition of the machine 

Specific 

Aims: 

Residual useful life estimation, rotary machine troubleshooting, vibration signal 

processing, data mining, pattern recognition methods 

:Keywords 
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 ییروستا ینواح یو اقتصاد یاجتماع یدر تاب آور ینقش روابط فرامحل نییتب :عنوان

 یمانیسل عادل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 ییروستا ی/تاب آورییروستا کپارچهی یزی/نظام برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمانی+ عادل سل :همکاران

 850000 :ریال( )هزاراعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 به وزات کشور( یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

ت اس ییروستا ینواح یو اقتصاد یاجتماع یدر تاب آور ینقش روابط فرامحل نییحاضر تب ختهیپژوهش آم یکل هدف چکیده :

 یادو اقتص یاجتماع یموثر بر تاب آور یو فرامحل یمحل یشبکه ها ییشناسا رینظ ریز یکه به دنبال اهداف اختصاص

هدف  ییروستا ینواح یو اقتصاد یاجتماع یتاب آور یبر ارتقا یاثرات روابط فرامحل ییهدف ، شناسا ییروستا یدر نواح

مطلوب در  یروابط فرامحل نییتب تایهدف و نها ییروستا یدر نواح یو اقتصاد یاجتماع ی، سنجش سطوح تاب آور

 یسرپرستان خانوارها هیپژوهش حاضر کل یهدف است جامعه آمار ییروستا ینواح یو اقتصاد یاجتماع یتاب آور یارتقا

نفر انتخاب  381 یتصادف یری( که با روش نمونه گN=4647شهرستان روانسر در استان کرمانشاه خواهد بود) ییروستا

و با  یداد ه ها گراور یدیکل نیاز مطلع یگلوله برف کیهدفمند و تکن یریبا نمونه گ زین یفیخواهند شد. در فاز ک

 خواهند شد لیمتعارف تحل یها یکدگذار

 هدف ییروستا یدر نواح یو اقتصاد یاجتماع یموثر بر تاب آور یو فرامحل یمحل یشبکه ها ییشناسا :اهداف اختصاصی

 هدف ییروستا ینواح یو اقتصاد یاجتماع یتاب آور یبر ارتقا یاثرات روابط فرامحل ییشناسا -2

 هدف ییروستا یدر نواح یو اقتصاد یاجتماع یسنجش سطوح تاب آور -3

 هدف ییروستا ینواح یو اقتصاد یاجتماع یتاب آور یمطلوب در ارتقا یروابط فرامحل نییتب -4

 ییروستا ینواح ،یاقتصاد یتاب آور ،یاجتماع یتاب آور ،یروابط فرامحل کلمات کلیدی:

 

 

Explanation the role of translocal relations in social and economic resilience of rural 
areas 

Title: 

Adel Sulaimany Applicant: 

Kharazmi uni Applicant's 

Work: 

Explanation the role of translocal relations in social and economic resilience of rural 

areas 

Abstract: 

Identifying local and trans-local networks affecting social and economic resilience in 
the target rural areas 

2- Identifying the effects of trans-local relations on promoting social and economic 
resilience of the target rural areas 

3- Assessing the levels of social and economic resilience in the target rural areas 

4- Explaining the desired trans-local relations in promoting the social and economic 
resilience of the target rural areas 

Specific 
Aims: 
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Translocality, social resilience, economical resilience ,rural areas :Keywords 
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99030445 

باز و اجتماعات ستاره  یخوشه ها یکینامید یتابع جرم و پارامترها یما: بررس گانیهمسا یعکس خانوادگ :عنوان

 دیبه خورش کینزد یا

 یمیابراه دیحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یمیابراه دی+ حم :همکاران

 یحق نیحس +

 566695 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 دیبه خورش کینزد یباز و اجتماعات ستاره ا یخوشه ها یکینامیو د یساختار یپژوهش تابع جرم و پارامترها نیا در چکیده :

)اختالف منظر و  ی)قدر و شاخص رنگ( و اخترسنج ینورسنج ی. با استفاده از پارامترهاردیگ یقرار م یمورد بررس

شده و اثر  نییهر خوشه تع یمنتشر و به روز شده است، اعضا ایگا تی( هر ستاره که توسط مامورژهیو یحرکت ها

 نیهترهر خوشه بر ب یاصل یواقع در رشته  یستارگان رصد عیشود. با برازش توز یم نهیکهکشان کم ی نهیستارگان زم

ا از جرم ه یعیوس فیهر خوشه در ط ییو کسر ستارگان دوتا یشده، تابع جرم کنون یساز هیاز ستارگان شب عیتوز

جرم و زمان واهلش دو  مهیشعاع نهر خوشه مانند جرم،  یکینامیو د یساختار یپارامترها نیشود. همچن یمشخص م

 ندیآ یبدست م یجسم

 بیش یهمبستگ یخوشه ها به کمک بررس یتابع جرم کنون یدر شکل ده یعوامل اصل افتنیپژوهش  نیاز اهداف ا یکی :اهداف اختصاصی

 است. یکینامیو د یساختار یتابع جرم آنها با پارامترها

 است تا اثر یریباز با تابع جرم قرص کهکشان راه ش یخوشه ها یتابع جرم کنون سهیپژوهش مقا نیا گریهدف د -2

 .مولفه از کهکشان مشخص شود نیا یریانحالل خوشه ها در شکل گ

باز و  یخوشه ها - یستارگان: تابع جرم و تابع درخشندگ -راسل -رنگ و هرتسپرانگ-قدر ینمودارها - یروش:آمار کلمات کلیدی:

 گانیهمسا

 

 

The family pictures of our neighbours: Investigating the mass function and 
dynamical parameters of nearby open clusters and associations 

Title: 

Hamid Ebrahimi Applicant: 

not Applicant's 

Work: 

We plan to determine the mass functions and the structural/dynamical parameters 

of the nearby open clusters and associations using the unprecedented data set of the 

Gaia Early Data Release 3. We will select the members of each cluster by combining 
the photometric (colour and magnitude) and astrometric (parallax and proper 

motion) parameters of stars, minimizing the contamination from Galactic field 
interlopers. By comparing the observed distribution of stars along the cluster main 

sequence with the predicted synthetic stars, we will be able to find the present-day 
mass function and the unresolved binary fraction of the open clusters in the wide 

Abstract: 
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mass ranges. Moreover, we will obtain the structural/dynamical parameters, i.e. 

half-mass radius, mass and half-mass relaxation time, for each cluster. 

We aim to explore the important factors which determine the present-day shape of 

the open clusters’ mass function by investigating the correlation of the mass function 

slope with the cluster general and dynamical parameters. 
2.. We aim to compare the present-day mass function of the nearby open clusters 

with those measures in the Milky Way disk to evaluate the contribution of cluster 
dissolution in the formation of this Galactic component. 

Specific 

Aims: 

methods: statistical – Hertzsprung–Russell and colour–magnitude diagrams – stars: 

luminosity function, mass function – open clusters and associations: general. 

:Keywords 
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 لیدربحران کرونا و ارائه مدل بد یمدل استاندارد اخالق کاربرد یناکام لیتحل :عنوان

 یمحمود مختار :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 ی+ فـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها لی/مسایو مــــــــــــــنطق/تک نگار فـلســــــــــــــفه :اولویت

 یدر فلسفه + فـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها شگامیو پ دیجد ینو در فلسفه/پژوهش در حوزه ها

 فلسفه یرشته ا انیم ینو در فلسفه/پژوهش ها

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ محمود مختار :همکاران

 150000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

( بوده سابقهیب مییسابقه )اگر نگوکم ری( در جهان، در صد سال اخCovid-19کرونا ) یماریب یریگاز همه یناش بحران چکیده :

مشخص،  یمقطع زمان کیاست که در  نیا ر،یدرگ یسالمت و درمان کشورها ۀمشکالت در حوز نیاز مهمتر یکیاست. 

 ،یوعدستگاه تنفس مصن ،یمارستانیاعم، شامل تخت ب ی)به معنا یخدمات درمان افتیدر ازمندین ییکرونا مارانیتعداد ب

وجه با ت نیاست. بنابرا شتریموجود ب یدرمان یروهایواکسن و ...( از امکانات و ن ایدارو  ،یو پرستار یدارو، خدمات پزشک

و  مارانیب یبند تیالو ۀدارو و واکسن، نحو ،یدستگاه تنفس مصنوع ژهیبه و یدرمان یرویامکانات و ن یاتیحبه نقش 

 شود. یم یتلق یمهم اریبس یقابل اشاره است( چالش اخالق اژیتر یامکانات به افراد )که تحت عنوان کل صیتخص ندیفرا

 کیستماتیس یدر بحران کرونا( به صورت اژی)تر یتیوضع نیدر چن یاخالق می)مدل استاندارد(، تصم جیرا دگاهیبر اساس د

وان ت یحوزه سالمت را م استگذارانیکنش س ب،یترت نیاخالق، قابل استنتاج است. بد یها هیو نظر یاز اخالق هنجار

 .قرار داد یمورد قضاوت اخالق ،یتطابق آنها با اصول اخالق زانیبر اساس م

کرونا، در صدد آن است که  ریخاص بحران فراگ طیمدل استاندارد و نقاط ضعف آن در مواجهه با شرا یطرح، با بررس نیا

در اخالق است که در پرتو مطالعات  یلیبد یاز مدل ها یریدر بحران کرونا مستلزم بهره گ ینشان دهد اخالق کاربرد

 ل،یمدل بد یها و مؤلفه ها یژگیو نیاند. بنابرا افتهیخود را  گاهیجا ،یاخالق سالمت عموم زیو ن ایموسوم به اخالق بال

 خواهد شد لیآن، ارائه و تحل استگذارانهیاستلزامات س زیاست و ن یانتقاد یاخالق کاربرد یکه نوع

 بهداشت و درمان یبرنامه ها یو اجرا یاستگذاریس ۀمواجهه با بحران کرونا، در حوز یاخالق لیتحل :اهداف اختصاصی

 بحران کرونا ،یانتقاد یمدل استاندارد، اخالق کاربرد ،یاخالق هنجار ،یاحرفه-یاخالق کاربرد کلیدی:کلمات 

 

 

Failure Analysis of the Standard Model of Applied Ethics in the Covid- 19 Pandemic for 
Proposing an Alternative Model 

Title: 

Mahmoud Mokhtari Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

The Covid-19 pandemic has been unprecedented in the last hundred years. One of 

the most important problems in this pandemic for the public health policymakers is 

the limited resources problem: at a certain time interval, the number of patients in 
need of medical services (including hospital ICU beds, ventilators, medical and 

Abstract: 
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nursing services, etc.) exceeds the available facilities and health care professionals 

(HCPs) capacities. Therefore, how to prioritize patients and the process of allocating 
facilities to individuals (triage) is considered as a very important ethical challenge. 

According to the common view (standard model), the moral decision in such a 
situation can be systematically deduced from normative ethics and moral theories. 

Thus, the public health policymakers can be judged ethically based on their 

compliance with ethical principles. 

Ethical analysis of dealing with the Covid-19 pandemic for the public health policy-

making 

Specific 

Aims: 

Applied-professional ethics, normative ethics, standard model, critical applied ethics, 
Covid-19 pandemic 

:Keywords 
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 گرگان( جیو رسوبات رودخانه گرگانرود )از باال دست تا خل انیدر ماه کیپالست کرویم یآلودگ یبررس :عنوان

 یباقر طاهره :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/کشور یالتیعلوم ش قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیداده در مح یرو راتییاز تغ یناش تیو سالمت/سنجش وضع ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ طاهره باقر :همکاران

 زاده یمحمد قل +

 یصفورا ابرقوئ +

 ازرلویمهسا  +

 یتیاکبر هدا یعل دیس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 کیپالست شود. یگفته م کیگاز به دست آمده اند پالست ایکه از مونومر استخراج شده از نفت  یمصنوع یآل یمرهایبه پل چکیده :

باشد.  یم یآب یها ستمیها در اکوس کیپالست میرها شده و سرنوشت درصد عظ ستیز طیها پس از مصرف در مح

 ستمیبه طور جامع در کل اکوس قیتحق نیشود. ا یگفته م کیکروپالستیمتر را م یلیم 5با قطر کمتر از  یکیپالست یایبقا

تجمع  زانیم یبررس قیتحق نیرودخانه گرگانرود در محدوده استان گلستان صورت خواهد گرفت. هدف از ا

و  انیماه یمطالعه بر رو نیحساس رودخانه گرگانرود است. ا ستمیموجود و رسوب اکوس انیها در ماه کیکروپالستیم

رودخانه  یخروج تایو نها یسرچشمه اصل یمستقل در رودخانه ها ستگاهینه گرگانرود، در حداقل سه ارسوبات رودخا

 یتخاب مان ستمیاکوس نیا یبر رو ینمونه بردار ستگاهیا نیمنظور چند نیشود. که بد یگرگان انجام م جیتا خل یاصل

 زیات نرسوب یصورت گرفته و برا مریپل ییو شناسا یکروسکوپیو م یهضم بافت و مشاهده چشم قیاز طر جیشود. نتا

در  کیکروپالستیم یدهد آلودگ ینشان م یاحتمال جی. نتاردیپذ یاز رسوب انجام م کیکروپالستیدستگاه جداساز م

ان انس تایکه نها ییغذا رهیخطر انتقال آن در طول زنج زانیخزر چقدر است و م یایدر یرودخانه گرگانرود در جنوب شرق

 هرم آن قرار دارد چقدر است یدر باال

 رودخانه گرگانرود زیحوضه آبر انیدر رسوب و آبز کیپالست کرویم یآلودگ زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 مختلف رودخانه گرگانرود یستگاههایدر ا کیکروپالستینوع، رنگ، اندازه و ساختار م نییتع -2

 مختلف رودخانه گرگانرود یستگاههایدر ا کیکروپالستیم یآلودگ سهیمقا -3

 ستیز طیگرگان، سالمت مح جیرودخانه، خل ان،یآبز ک،یپالست یآلودگ کلمات کلیدی:

 
 

Study of microplastic pollution in fish and sediments of Gorganrood river (from 

upstream to Gorgan bay) 

Title: 

Tahere Bagheri Applicant: 

Iranian Fisheries Research Organization Applicant's 

Work: 
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Synthetic organic polymers derived from monomers extracted from oil or gas are 

called plastics. Plastics are released into the environment after consumption and are 
the fate of a huge percentage of plastics in aquatic ecosystems. Plastic debris with a 

diameter of less than 5 mm is called microplastic. This research will be carried out 
comprehensively in the whole ecosystem of Gorganrood river in Golestan province. 

The purpose of this study is to investigate the accumulation of microplastics in 

existing fish and sediment of the sensitive ecosystem of Gorganrood River. This 
study is performed on fish and sediments of Gorganrood river, in at least three 

independent stations in the main source rivers and finally the main river outlet to 
Gorgan Bay. For this purpose, several sampling stations are selected on this 

ecosystem. The results are obtained through tissue digestion and ocular and 

microscopic observation and identification of the polymer, and for sediments, a 
microplastic separator is performed. The possible results show how much 

microplastic contamination is in the Gorganrud River in the southeast of the Caspian 
Sea and what is the risk of transmission along the food chain, which is ultimately at 

the top of the pyramid. 

Abstract: 

Determining the amount of microplastic pollution in sediment and aquatic animals of 
Gorganrood river catchment area 

2- Determining the type, color, size and structure of microplastics in different 
stations of Gorganrood river 

3- Comparison of microplastic pollution in different stations of Gorganrood river 

Specific 
Aims: 

Plastic pollution,Aquatics, Rivers, Environmental Health :Keywords 
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 یمواد دوبعد هیبرپا کالیکروالکترومکانیگاز م ساخت حسگر :عنوان

 ینیحس یدعلیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیحس یدعلی+ س :همکاران

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ایاش نترنتیا ژهیخودرو و به و ،یکشاورز ،یمختلف همچون پزشک یگاز در حوزه ها یگسترش استفاده از حسگرها با چکیده :

 ییکارآ یگاز برا یحسگرها نکهیاست. با توجه به ا افتهی شیکوچک، ارزان و کم مصرف به سرعت افزا یبه حسگرها ازین

گرمکن مناسب  کی دیادوات با نیدر ساخت ا رند،یقرار گ گرادیدرجه سانت 400تا  300باال حدود  یدر دما دیمناسب با

 .شود یتمام شده حسگر م نهیساخت، مصرف توان و هز یدگیچیپ شیگرمکن موجب افزا نیشود. ا هیتعب زین

کرد که در  هیحسگر تعب یبر رو یکرونیدر ابعاد م یگرمکن توانیم کالیکروالکترومکانیم یهاسامانه یبا استفاده از فناور

 .کنندینسبت به نسل گذشته حسگرها فراهم م زین یباالتر یحرارت یداریپا ن،ییپا یابعاد و توان مصرف یکنار کوچک

 یداور محترم کرس شنهاداتیو پ یکرس نیا نیشیپ یدر طرح ها دیو مواد جد یبا توجه به توسعه انواع ادوات حسگر

 یطرح در ابتدا با استفاده از فناور نیرو در ا نیادوات حس شد. از هم نیا یساخت صنعت یها یبه توسعه فناور ازین

 یدوبعد یرساناهامهیپس از آن ن شود،یو ساخته م یمناسب طراح یکرونیگرمکن م کی کالیکروالکترومکانیم یهاسامانه

 .شودیآن رشد داده م یبر رو یحسگر یمناسب برا

 .حسگر یدما یداریکنترل و پا یبرا یکرونیساخت گرمکن م :اهداف اختصاصی

 .یحسگر هیبه عنوان ال یدوبعد یرساناهامهیرشد ن -

 .حسگر بر پاسخ آن یو مطالعه اثر دما کالیکروالکترومکانیساخت حسگر گاز م -

 هیرسانا، رشد ال مهیحسگر گاز ن ،یمواد دوبعد کال،یالکترومکان کرویم یهاحسگر گاز، سامانه کلمات کلیدی:

 

 

MEMS sensor based on 2d materials Title: 

Seyyedali Hosseini Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 
Work: 

Using gas sensors in various fields of medicine, agriculture, automotive and 

especially the Internet of Things requires small, cheap and low-consumption sensors 
to increase speed. Due to the fact that gas sensors are suitable for efficiency, they 

should be placed at a high temperature of about 300 to 400 degrees Celsius. In the 
fabrication of these devices, a suitable heater should also be repaired. This heater 

increases the complexity of fabrication, power consumption and full cost of the 
sensor. 

Using the technology of micro-electromechanical systems, you can heat the sensing 

layer, which, along with its watery mate and low power consumption, has a higher 
thermal stability than the previous generation of sensors. 

Abstract: 
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In this project, first a suitable microheater is designed and fabricated using the 

MEMS technology, then it is grown on two-dimensional semiconductors suitable for 
the sensor. 

Fabrication of micro heater. 

Growth of 2d semiconductors for sensing layers 
Fabrication of MEMS gas sensor. 

Specific 

Aims: 

MEMS sensor, 2d materials, 2d semiconductors, micro heater :Keywords 
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 فساد شیپا یبرا یاهیو مواد گ گویم عاتیضا هیهوشمند سبز بر پا یجوهرها :عنوان

 ییدوغا انیاسماء ورد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یرضو خراسان/ییغذا عیعلوم و صنا یپژوهش موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ییمواد غذا یمنیو ا بهداشت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ییدوغا انی+ اسماء ورد :همکاران

 جماب یمحبوبه سراب +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یاساس یهاتیکننده از اولواز مصرف تیبه منظور ارتقا سطح سالمت جامعه و حما ییمواد غذا یفیو کنترل ک یمنیا چکیده :

یم یبندبسته طیدر مح یریگاست که با قرار یادوارکنندهینوظهور و ام یهوشمند تکنولوژ یها-باشد. برچسب یم

محصول ارائه دهند.  یدر خصوص سالمت و تازگ یبه صورت خودکار فعال شده و به مصرف کننده اطالعات بصر توانند

از  یناش ییایمیمواد ش شیرنگ سنج نسبت رها یباشند. نانوحسگرها یم شتازیهوشمند پ ینانوسنسورها نهیزم نیدر ا

 یها. معموال رنگدانهدهدیرنگ م رییبه شدت حساس بوده و تغ pH راتییو تغ کیوژنیب یهانیفساد غذا همچون آم

 سبز یتوسعه نانوحسگر نرویدارند. از ا ییهاتیمحدود ییغذا یمنیو از لحاظ ا باشندیم ییایمیحسگرها ش نیحساس ا

حساس به  نیو کورکوم نیانیدو رنگدانه آنتوس کینرژی. اثر سدیآیبه شمار م یضرور یعیها و بستر طبرنگدانه هیبر پا

pH یگویم یکند. پوسته خارج شیرا پا ییمحصوالت غذا یفساد و تازگ یبه خوب تواندیحاصله م عیوس یرنگ فیو ط 

 تیتثب یبرا یمناسب اریمنحصر بفردش بستر بس یهایژگیو لیاست که به دل نیتیبنام ک یعیطب مریپل یحاو ییایدر

 یعیه طبدو رنگدان بیمشهود حاصله از ترک یرنگ فیبر اساس ط نجا،یاست. در ا یمریمواد پل ریبا سا سهیها در مقارنگدانه

فساد، ساخت  یدر ط کیوژنیب یهانیآم شیو افزا pH رییاستخراج شده از گلبرگ زعفران با تغ نیانیو آنتوس نیکورکوم

 وگیم یتازگ شیو کاربرد آن جهت پا گویاستخراج شده از پوست م یهانیتینانوک هیبر پا دیهوشمند جد یجوهرها

 شده است شنهادیپ

 نیانیو آنتوس نیکورکوم یعیطب یهاو رنگدانه نیتیک یبرهاینانوف هیهوشمند بر پا یساخت جوهرها :اهداف اختصاصی

 گویفساد م یابیو ارز ییماده غذا یبندبسته یبر رو نتیپر نیاسکر یهابلیهوشمند به صورت ل یکاربرد جوهرها .2

 هوشمند نشانگر فساد یهاهوشمند به عنوان برچسب یهالمیف هیته .3

 جوهرهوشمند ن،یکورکوم ن،یانیآنتوس بر،ینانوف عات،یفساد، ضا ،یمنیا کلمات کلیدی:

 
 

Green smart inks based on waste of shrimp and phytochemicals to monitor spoilage Title: 

Asma Verdian Doghaei Applicant: 

Research Institute of Food Science and Technology Applicant's 

Work: 

Food safety and quality control in order to improve the health of society and 

consumer protection are the main priorities. New indicators are an emerging and 
promising smart technology that can be activated automatically when placed in a 

packaged environment and provide information about health and freshness of food 

Abstract: 
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for the consumer. Intelligent nanosensors can be promise in this field. Colorimetric 

nanosensors are sensitive to pH and chemicals which release from spoilage foods 
such as biogenic amines. These probes are often chemical and have food safety 

limitations. Therefore, the development of a green nanosensor based on natural 
pigments and substrate is essential. The synergic effect of the two pigments 

anthocyanin and curcumin which are sensitive to pH can take a wide color range. It 

can well monitor the spoilage and freshness of food products. The outer shell of the 
sea shrimp contains a natural polymer called chitin, which due to its unique 

properties is a very suitable substrate for immobilization of natural colors compared 
to other polymeric materials. Herein, based on the unique color changes of two 

natural dyes, curcumin and anthocyanin extracted from Saffron petal, by changing 

the pH and increasing biogenic amines during spoilage, the fabrication of a novel 
smart ink based on chitin nanofibers extracted from shrimp skin and its use for 

shrimp freshness is proposed. 

Making smart inks based on chitin nanofibers and natural pigments curcumin and 

anthocyanin 

2. Smart functional inks in the form of screen printing labels on food and the use of 
shrimp spoilage 

3. Production of smart films as smart labels indicating spoilage 

Specific 

Aims: 

Safety, Spoilage, Waste, Nanofiber, Anthocyanin, Curcumin, Smart Ink :Keywords 
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 یهاگونه یسهی: مقاییایدر یها در قفس یپرورش انیدر ماه هاکیکروپالستیم یستیتجمع ز شیپا :عنوان

 یندگیمنابع آال یو بررس یمختلف پرورش

 مصفا درضایحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا ژهیو یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :زیرشاخه/گرنت

ظ /حفستیز طیمشکل + مح نیرفع ا یو راهکارها ینیزم ریو ز یسطح یعوامل آلوده کننده آبها ی/بررسستیز طیمح :اولویت

 (یو بهره ور یشناس بی)آس یو خشک یآب یها ستمیاکوس

 یکاربرد :نوع طرح

 مصفا درضای+ حم :همکاران

 840000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یاز فاکتورها انیآبز ییغذا میو رژ ییا هی. رفتار تغذدیآیبه حساب م انیصنعت پرورش آبز ریناپذ ییجز جدا کیپالست چکیده :

تور  دنیرفتار جو یکه دارا یپرورش یاز گونه ها یباشد. برخ یم انیدر آبز کیکروپالستیم یستیموثر بر تجمع ز یداخل

 قیممکن است از طر نیهمچن یپرورش انیمصرف کنند. ماه زین کیکروپالستیم یباشند، احتمال دارد که مقدار کم یم

که سطح  نشان داده یمطالعات قبل گریکنند. از طرف د افتیدر کیکروپالستیم(، ییغذا ی رهی)زنج یعیطب ییمصرف غذا

قفس  در یمزارع پرورش ماه شتریب نیوجود دارد. همچن زین یپرورش انیآبز یتجار یها در غذا کیکروپالستیاز م ییباال

 یها انیجر ای یخشک یها انیاز جر مایرا مستق کیکروپالستیم یادیز ریشوند که مقاد یم جادیا یساحل یهاطیدر مح

گونه  ییا هیتغذ یرفتارها یبررس ن،یکنند. بنابرا یم افتیدر یها بعنوان منبع خارج انوسیاق یقسمت ها ریسا ییایدر

 تایه نهاک کیکروپالستیم زانیدر رابطه با م یپرورش یها طیمح یندگیآال زانیم نیو همچن ییایدر یمختلف پرورش یها

در  یمحدود اریانسان برخوردار است. اطالعات بس یسالمت یدر بررس ییباال تیرساند از اهم یم ییبه مصرف کننده نها

سترس شده در د دیتول انیآبز تیسالمت و امن جهیدر قفس و در نت افتهیپرورش  انیدر ماه هاکیکروپالستیمورد تجمع م

 سهم قابل توجه و رو به فزون یانسان و از طرف ینقش آنها در سالمت لیبدل انیاست. نظر به توجه روزافزون مردم به آبز

در جهت  یپرورش انیموجود در آبز یاز خطرات احتمال یآگاه ،یمورد مصرف جامعه جهان انیآبز نیدر تام یپرور یآبز

 ییایدر انیپرورش ماه ریاخ یدهه  کیدر  نکهیبرخوردار است. با توجه به ا ییبسزا تیها از اهم ندهیکاهش آال ایرفع و 

 قیباشد، تحق یدر کشور م یپرور یتوسعه آبز یاصل یدهایبوده و از ام یاول وزارت جهادکشاورز یها تیدر قفس از اولو

 صنعت پرورش در قفس موثر باشد. یداریسالم تر و پا انیآبز دیتواند در تول یصنعت م نیمختلف ا یایدر خصوص زوا

 از مزارع پرورش ران،یدر قفس در ا یپرورش یماه یدر گونه ها کیکروپالستیوجود و اثرات م شیپا یبرا قیتحق نیدر ا

مطالعه منبع و مقدار  یشود. برا یم یسال نمونه بردار 1بوشهر و هرمزگان حداقل به مدت  یقفس مختلف در استان ها

 ینمونه بردار یمورد استفاده در مزارع، زئوپالنکتون و بافت ماه یاز آب، رسوبات، غذا ها،یدر ماه یها کیکروپالستیم

 ها شمارش و کیکروپالستیو استخراج م یهضم مواد آل جیرا یها پس از اعمال روش ها کیکروپالستیشود. تعداد م یم

ها در  کیکروپالستیم ریتاث نیخواهد شد. همچن نییو رامان تع FT-IR یآنها با استفاده از دستگاه ها مریشکل و پل

 تیهاگردد. در ن یم یبررس یدانیاکس یآنت یها میو آنز میزوزیهمچون ل ییبا سنجش شاخص ها یپرورش انیآبز یمنیا

طرات خ یابیها و ارز کیکروپالستیمحل تجمع م یبافت ها نییدر قفس با تع افتهیپرورش  انیخطرات مصرف ماه زانیم

 گردد یسالمت انسان براساس مقدار مصرف برآورد م
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 رانیدر قفس در ا یپرورش یماه یدر گونه ها کیکروپالستیوجود و اثرات م یابیارز :اهداف اختصاصی

 یزئوپالنکتون و بافت ماه ،یدر آب، رسوبات کف، خوراک تجار MP با مطالعه مقدار MP یمنابع آلودگ یابیارز .2

 در MP یاحتمال یستیاز نظر تجمع ز رهیو غ دنیمانند گاز گرفتن ، جو هیمختلف تغذ یها با رفتارها یماه سهیمقا .3

 آنها یخوراک یبافتها

 .در قفس یپرورش یماه یانسان در مصرف گونه ها یخطرات سالمت یابیارز .4

 یآب ، خوراک تجار یدر قفس، رسوبات ، آلودگ انیپرورش آبز ک،یکروپالستیم کلمات کلیدی:

 

 

Monitoring bioaccumulation of micro-plastic litter in marine fish cage culture: 
comparison of different cultured species and assessment of contamination sources 

Title: 

Hamidreza Mosaffa Applicant: 

Shiraz University Applicant's 

Work: 

 
Plastics are inseparable material of cage culture aquaculture. Some species such as 

Seabream is a fish species known to have biting behavior and the growth of 
biofouling organisms on fish nets attracts the seabream. Hence, when seabream is 

biting or chewing the net material, it is strongly possible that the fish also takes a 
small amount of micro-plastic in its digestive system, which in the food chain can 

affect humans consuming these fish. In addition to biting behavior in some cage 

cultured species, most of the species cultured may not show chewing behavior but 
cage farms are established in coastal environment which receives huge amounts of 

MP directly from terrestrial flows or by marine currents from other parts of oceans. 
Farmed fish may also get MP from natural food chain in aquatic environment or via 

commercial feed as previous studies showed that high level of microplastics is 

detectable in fish meal as main diet ingredient for carnivorous fish. Therefore, 
investigating the fish behaviors and feeding regime in relation to the amount of 

microplastic delivered to top consumer such as human with food security concerns is 
of great health importanc. Very limited information is available regarding micro-

plastic accumulation in cage farmed fish and as a result in the health and security of 
aquaculture produced seafood. 

Abstract: 

o evaluate the presence and effects of plastic debris in cage cultured fish species in 

Iran. 
2- Evaluating the sources of MP contamination by studding the MP amount in water 

body, bottom sediments, commercial feed, zooplankton and fish tissues 

3- Assessment of the effects of cage net material on MP accumulation in fish 
digestive system and connection with human health risks when consuming cage 

farmed fish. 
4- Comparison of fish with different foraging behavior such as biting, chewing etc. in 

terms of possible bioaccumulation of MP on their edible tissues and finally 

assessment of human health risks upon consumption of cage farmed fish species. 

Specific 

Aims: 

Microplastics, Marine cage culture; Sediments, Water bodies, Commercial feed :Keywords 
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 هیبر پا (کسیمستقل از کشت )متاژنوم یهابا روش هیاروم اچهیدر ومیکروبیم یفصل راتییتغ ریتاث یبررس :عنوان

 الیدونال زجلبکیچرب ر دیو اس نیپروتئ زانیرشد، م یبر رو دینسل جد یابی یتوال

 یحجاز نیام محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/شمالغرب و غرب کشور یوتکنولوژیب پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یکننده ها و ...( در جهت اقتصاد مقاومت نیریکننده ها، روغن، ش داریها، پا ی)افزودنیو مل یبا محصوالت بوم ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 یحجاز نی+ محمد ام :همکاران

 یدیعباس سع +

 یرباب سالم +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 34 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یستیتنوع ز نیتریاز غن یکی اچهیدر نی. اشودیآب شور جهان محسوب م یهااچهیدر نیاز بزرگتر یکی هیاروم اچهیدر چکیده :

 یمتحمل به شور یتک سلول زجلبکیمانند ر یلیهالوف یهامنحصر به فرد، گونه ستمیاکوس کیجهان را دارد و 

Dunaliella salina باارزش  یدهایپیبتاکاروتن و ل دیخود در تول ییبه واسطه توانا هازجلبکیر نی. اباشدیم

 یشور هیاروم اچهیدارد. از آنجاکه آب در یپرور یآبز نیو همچن یبهداشت یشیآرا ،ییغذا عیدر صنا یادیز یکاربردها

مورد  لیهالوف یها-پرورش جلبک نهیدر زم تواندیاما م ستیقابل استفاده ن یکشاورز یهاحوزه ریدارد، در سا ییباال

 نیبزرگ تام اسیخصوصا هنگام کشت در مق زجلبکیبدست آوردن محصول مناسب از ر ی. براردیاستفاده قرار گ

 ریتاث دی. عالوه بر آن باباشدیم یکربن ضرور دیاکس یو د یرشد آن از جمله نور، دما، مواد مغذ یبرا یاساس یپارامترها

یمثبت، م راتیعالوه بر تاث یستیعوامل ز نیا. ردیمورد توجه قرار گ زیموجود در آب ن یهایمانند باکتر یستیعوامل ز

بت در کشت مث جیبه نتا یابیموانع دست نیاز بزرگتر یکی نیعمل کنند، بنابرا یکیولوژیب یبه عنوان آلودگ توانند

 دهیچیروابط پ نیو درک ا یستیروند. لذا مطالعه عوامل مختلف ز یباز و بسته به شمار م ستمیدر هر دو س هازجلبکیر

وهش پژ نیا یاست. هدف اصل یضرور یبزرگ و اقتصاد اسیدر مق یزجلبکیتوده ر ستیز داریپا دیتول تیریمد یبرا

 جلبک( در فصول مختلف سال زیپرورش ر ستگاهی)محل احداث ا هیاروم اچهیمنطقه خاص در ومیکروبیم راتییتغ یبررس

در فصول  یبردارمنظور نمونه نی. به اباشدیم زجلبکیر یاهیتغذ باتیرشد و ترک یبر رو یکروبیم بیترک نیا یو بررس

از  یجلبک( صورت خواهد گرفت. بخش زیپرورش ر ستگاهی)محل احداث ا هیاروم اچهیمختلف سال از منطقه خاص از در

به کار برده  و بتاکاروتن نیپروتئ د،یپیل نییو تع وراکتوریدر فتوب زجلبکیکشت ر یجهت بررس شگاهینمونه آب در آزما

به کار برده  یابییتوال دیجد یهاو سپس انجام متاژنوم با روش DNAجهت استخراج  زیاز نمونه ن یو بخش شودیم

یانجام م MetaVelvetو  MetaPhlAn 2 ،Mosaik یهامتاژنوم با نرم افزار یهاداده لیتحل تایخواهد شد. نها

 ردیگ

 جلبک( و زیپرورش ر ستگاهی)محل احداث ا هیاروم اچهیمنطقه خاص در ومیکروبیم یفصل راتییتغ یبررس :اهداف اختصاصی

 بیاثر ترک یو بررس شگاهیآزما طیدر فصول مختلف سال در شرا اچهیآب در یهادر نمونه الیجلبک دونال زیکشت ر

 زجلبکیچرب ر دیو اس نیرشد و پروتئ زانیم یرو اچهیآب در یکروبیم
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 شیدر جهت افزا یپروریآبر یبرا هیاروم اچهیآب مورد استفاده از در یکروبیو کنترل توده م یساز نهیبه یهاارائه روش

 زجلبکیچرب ر دیو اس نیرشد و پروتئ

 یاهیتغذ باتیمتاژنوم، ترک ،یکیولوژیب یآب شور، آلودگ اچهیدر زجلبک،یر کلمات کلیدی:

 

 

Investigating the seasonal changes in the microbiome of Urmia lake using 

metagenomics methods based on next generation sequencing on growth, protein 
and fatty acid content of dunaliella microalgae 

Title: 

Mohammad Amin Hejazi Applicant: 

Branch for Northwest and West region, Agricultural Biotechnology Research Institute 

of Iran 

Applicant's 

Work: 

Urmia Lake is one of the largest saline lakes in the world. This lake has the richest 
biodiversity in the world and is a unique ecosystem of halophilic species such as 

single-celled microalgae tolerant to the salinity of Dunaliella salina. Due to their 
ability to produce valuable beta-carotene and lipids, these microalgae have many 

applications in the food, cosmetics, and aquaculture industries. Because the water of 

Urmia Lake has a high salinity, it can not be used in other agricultural areas, but it 
can be used to grow halophilic algae. To obtain a suitable crop of microalgae, 

especially when cultivating on a large scale, it is necessary to provide the basic 
parameters for its growth, including light, temperature, nutrients, and carbon 

dioxide. In addition, the effect of biological factors such as bacteria in the water 

must be considered. In addition to their positive effects, these biological factors can 
act as biological contaminants, so they are one of the biggest obstacles to achieving 

positive results in the cultivation of microalgae in both open and closed systems. 
Therefore, the study of various biological factors and understanding these complex 

relationships is essential for the management of sustainable production of 
microalgae biomass on a large and economic scale. The main purpose of this study is 

to investigate the microbiome changes in the specific region of Lake Urmia 

(construction site of microalgae breeding station) in different seasons of the year 
and to investigate this microbial composition on the growth and nutritional 

composition of microalgae. For this purpose, sampling will be done in different 
seasons of the year from a special area of Lake Urmia (construction site of 

microalgae breeding station). 

Abstract: 

Investigation of microbiome changes in a specific area of Urmia Lake (construction 
site of microalgae breeding station) in different seasons of the year 

Cultivation of Donalilla microalgae in lake water samples in different seasons in 
laboratory conditions and the effect of the microbial composition of lake water on 

growth rate and protein and fatty acids of microalgae 

Providing methods for optimization and control of the microbial mass of water used 
in the lake to increase the growth and protein and fatty acids of microalgae for use in 

aquaculture 

Specific 
Aims: 

Microalgae, Saline lake, Biological contaminant, Metagenome, Nutritional 
Compounds 

:Keywords 
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 یالنیبنفشه گ اهیموجود در گ یدهایکوتیس یتوال نییو تع ییاستخراج، شناسا :عنوان

 محسن فرهادپور :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یفناور ستیو ز کیژنت یمهندس یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یمیتوشیف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + محسن فرهادپور :همکاران

 یلیاسماع لهیفض +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 دو باشد( یمقاله باال مپکتیعدد )ا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 C ,N یباشند. انتها یم نهیآم دیاس 37یال 28 یهستند که غالبا دارا یاهیگ یدهایپپت یاز پل یدسته ا دهایکلوتیس چکیده :

 یداریاساختار باعث پ نیبوجود آورده است. ا یبهم متصل شده و ساختار حلقو یدیپپت وندیپ قیاز طر دهایپپت یپل نیا

 یعیشده است. در کنار نقش طب یمعمول یها دینسبت به پپت ،یمیو آنز ییایمیش یآن ها در برابر دما، واکنش ها ژهیو

ها  دیلوتکیس یبرا یکیولوژیب یها تیاز فعال یعیوس فیگزارش ط اهان،یدر گ یدفاع یها به عنوان عامل ها دیکلوتیس

د. از طرف باش باتیدسته از ترک نیا کیولوژیب تیساختار و فعال نیبر ارتباط ب یدییتواند مهر تا یم ریاخ یدر سال ها

قالب  کی زیدارو ها و ن یطراح یبرا لهیوس نیبعنوان بهتر باتیدسته از ترک نیباعث شده است ا یتنوع در توال گرید

 دیوتکیس یشده خانواده بنفشه حاو یبررس ی. ثابت شده است که همه گونه هارندیحمل دارو مورد استفاده قرار گ یبرا

زارش نشده گ یرانیگونه بنفشه ا یدهایکلوتیس ییکشف و شناسا یبر رو یتا به امروز مطالعه قابل توجه نحالیاست. با ا

 یتوال نییو تع ییپژوهش استخراج، شناسا نیهدف از ا ران،یدر ا اهیگ نیا یانحصار یو پراکندگ تیاست. با توجه به اهم

مذکور  اهیگ ییهوا یهاابتدا اندام ق،یتحق نیا ی. در راستاباشدیم یرانیموجود در گونه بنفشه ا یعیطب یدهایکلوتیس

 هیاول یگردد. سپس به منظور خالص ساز یم یریدر حالل عصاره گ ساندنیو به روش خ یجمع آور یگلده ۀدر مرحل

خالص  ،یدیپپت یفراکشن ها هید. در مرحله تهشو یاستفاده م C18 solid-phaseو  عیما -عیاز روش استخراج ما

 فیبا استفاده از روش ط دهایپپت یبررس نیگردد وهمچن ی( انجام مHPLC) عیما یبا استفاده روش کروماتوگراف یساز

 یسنج فیبا استفاده از ط De novoو  یمیبه روش هضم آنز دیپپت یابی یصورت خواهد گرفت. توال یجرم یسنج

استخراج  یرانیاز بنفشه ا یدیکلوپپتیس باتیترک ایبار در دن نیاول یپروژه برا نیانجام خواهد شد. در ا Tandem یجرم

 گردد یم یو معرف ییآن ها شناسا یو توال ییایمیشده و ساختمان ش یو خالص ساز

 یالنیبنفشه گ اهیگ یدهایکلوپپتیس یاستخراج و خالص ساز :اهداف اختصاصی

 یالنیبنفشه گ اهیموجود در گ یدهایکلوتیس یابی یو توال ییشناسا

 یالنیبنفشه گ اهیشده در گ ییشناسا یدهایکلوتیس یاثر ضد سرطان یبررس

 استخراج ،یابی یتوال ،یرانیبنفشه ا د،یکلوپپتیس کلمات کلیدی:

 

 

xtraction, characterization and biological activity study of Viola spathulata cyclo-

peptides 

Title: 

Mohsen Farhadpour Applicant: 

National institute of genetic engineering and biotechnology Applicant's 
Work: 
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Cyclotides are a class of plant polypeptides that often contain 28 to 37 amino acids. 

The C and N ends of these polypeptides are linked together by a peptide bond to 
form a ring structure. This structure makes them particularly stable against 

temperature, chemical, and enzymatic reactions, compared to conventional peptides. 
In addition to the natural role of cyclotides as defense factors in plants, a wide range 

of biological activities were reported for cyclotides in recent years that confirm the 

relationship between the structure and biological activity of these compounds. On 
the other hand, the sequences diversity of cyclotides has led to the use of these 

compounds as the best option for drug designing as well as a carrier for drug 
delivery. All species of the violet family have been shown to contain cyclotides. 

However, to date, no significant study has been reported to discover and 

identification of Iranian violet species (Viola spathulata) cyclotides. Due to the 
importance and exclusive distribution of this plant in Iran, the purpose of this study 

is the optimization of extraction, identification, and sequencing of the natural 
cyclotides of Viola spathulate cyclotides. Firstly, the aerial parts of the plant will be 

collected during the flowering stage and extracted by the maceration method. Then, 
the liquid-liquid extraction method and C18 solid-phase will perform for initial 

purification. In the next step, for preparing peptide fractions, purification will be 

done using the liquid chromatography (HPLC) method, and also peptides will be 
characterized using the mass spectrometry method. Peptide sequencing will be done 

by enzymatic digestion and De novo sequencing using Tandem mass spectrometry. 
In this project, for the first time in the world, cyclopeptide compounds will be 

extracted, isolated, and purified from Iranian violets species (Viola spathulata), and 

their chemical structure and sequence will be identified and introduced. 

Abstract: 

Extraction and purification of Viola spathulata cyclo-peptides Specific 

Aims: 

cyclo-peptide, sequencing, extraxtion, Viola spathulata :Keywords 
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ساختمان  1با:  یقیتطب یبازگشت )در تأمل یدوره یو هنرها یشعر یرهایتصو یهندسه یواکاو» :عنوان

 «(بیو تذه یگرسفال ،یمعمار ،ینگارگر یهنرها 2 ؛یشعر فارس یهاسبک یگرهاید یشعر یرهایتصو

 ییرضا رداریم یمصطف :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+ زبــــــــــــــان و  یپرداز هیو نظر ی/متن پژوهی/زبان و متن پژوهیزبــــــــــــــان شناسزبــــــــــــــان و  :اولویت

 و نقد اتی/ادباتیادب ی/کاربرد شناسیزبــــــــــــــان شناس

 یادیبن :نوع طرح

 ییرضا رداریم ی+ مصطف :همکاران

 فرزاد +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

برهه،  نیا شود؛یتا موسم استقرار مشروطه را شامل م هیاز زمان سقوط صفو یکل ندیبرآ کیدر  یبازگشت ادب یدوره چکیده :

 یآلوده و توأمان با آرامش نسبخواب ی(، دورهانیاو )افشار نانینادر و جانش یپرتنش و اضطراب پادشاه یشامل دوره

آغامحمدخان و استعمار و استقراض  یهایزیخونر ی( و سپس دورههیاو )زند نانیجانش یهایخوارو خون خانمیکر

دوم قرن دوازدهم  یمهیمنوال، جنبش شعر بازگشت هم در ن نی(. بر هم10: 1، ج 1373 ،ی)خاتم شودیحکومت قاجار م

کامل آن از زمان  یو اشاعه یاما رواج اصل افت،یخان توسعه -میشد و در عهد کر داریپد هیافشار یاز اواخر دوره یعنی

دوم قرن  یمهینهضت آن بود که در ن نیا یریگ(. اساس شکل306: 1382 سا،یقاجار به بعد است )شم شاهیفتحعل

 یوهیسبک برخاستند و به ش نیا یشعرا یگیمایو ابتذال شعر و ب یا سبک هندبه مخالفت ب یکسان ،یدوازدهم هجر

ه که بتوانند ب یشاگردان میو تعل یمحافل و مجامع ادب لیخود به تشک یهاتحقق آرمان یمتقدمان اقتدا نمودند و برا

شعر و ادب  یدوره به اعتال نیتعهد شاعران ا یرا نشانه یها بازگشت ادبهمت گماردند. آن ند،یسبک قدما شعر بسرا

خود  یو حد کمال هنر یادیبن یشهیجنبش، اند نیشاعران ا گر،ید یانی: ج(؛ به ب1371 ،یدانستند )خاتم-یم یفارس

به اصول آن شاعران بازگشت  دیبودند که با یو مدع جستندیگذشته م یهاشاعر بزرگ سلف و در دوره یهاوانیرا در د

کاست و به حد  کمیرا ب انینیشیکه سخنان پ دندیکوشیدوره م نیا یشعرا رو،نی(. از ا56: 1382 ،یکدکن یعی)شف

(. لذا در غزل به 15: 1372 پور،نیکند )آر یبرابر میبزرگان قد یهاخلق کنند که با گفته یکمال زنده کنند و آثار

دا اقت امیاز عمر خ یو در رباع نیمیر قطعه به ابن د ،یدر بزم به نظام ،یدر رزم به فردوس ،یبه انور دهیدر قص ،یسعد

به سبک شاعران  ییسرادهیدارد: اول قص یاصل ی(. نهضت بازگشت دو شاخه48: 1372 ،ی)شمس لنگرود کردندیم

بک به س ییسرا-دست است. دوم، غزل نیاز ا یبانیسروش و ش ،یچون صبا و قاآن یشعر کسان ؛یو عهد سلجوق یخراسان

: 1382 ا،سیاست )شم نیچن یو نشاط اصفهان یبسطام یفروغ ،یشعر مجمر اصفهان ؛یاز حافظ و سعد دیتقل یعنی یعراق

306). 

وردار برخ یاژهیاو )که از تشخص و یرهایتصو یکشف و بررس یهنروران است و برا گریو زبان هر هنرمند متفاوت از د دید

 یبررس یها و ابزارهااز محک یکیاست.  یوارس یمخصوص و کارآمد برا یابزار ازمندیاست( ن از نگاه و زبان یبیو ترک

 شودیافراد اطالق م یزبان یرفتارها یوهیبر ش اتیو ادب یاست که در زبانشناس یشناسدانش سبک ن،یرآفریعناصر تصو

 قت،ی(؛ در حق37: 1371 ،یکدکن یعیقابل ادراک است )شف سهیمقا قیاز طر شهی( و هم34: 1392 ،یرودمعجن ی)فتوح

 یزبان یبرخوردها یسهیدانش است به مقا نیامکانات ا یکه در زمره یمخصوص یها و ابزارهابا مؤلفه یشناسسبک

 .پردازدیم شانیرونیو ب یهنرمندان در مواجهه با تأمالت درون
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فرد فرد شاعران  یشعر رسازیتصو یهندسه میو ترس ؛ینگاه کلّ کیبازگشت در  یشعر دوره رسازیتصو یهندسه میترس :اهداف اختصاصی

 .یمورد بررس

 یهاسبک یشعر یرهایتصو یشعر جنبش بازگشت با هندسه یرهایتصو یتفاوت ساختمان کلّ ایشباهت  شیـ نما2

 .از خود شیپ

 یهاشاعران سبک یرهایشاعر نهضت بازگشت با ساختمان تصو 6 یشعر یتصوها یهندسه یهمسان قیدق نییـ تع3

 .از خود شیپ

 .بازگشت یشعر دوره یرهایتصو یدر سازه یبیمنفرد و ترک یحضور شگردها زانیـ م4

 .پژوهش یآمار یهاذهن شاعران و مخاطبان شعر نهضت بازگشت با التفات به داده یدگیچیپ ای یسادگ زانیـ م5

 .دوره بازگشت ،یبیمنفرد و ترک یهنرسازه ها ر،یتصو ،یسبک شناس کلمات کلیدی:

 
 

"Analysis of the geometry of poetic images and the arts of the return period  (in a 

comparative reflection with: 1- The structure of poetic images of other styles of 
Persian poetry; 2- The arts of painting, architecture, pottery and gilding)" 

Title: 

Mostafa Mirdar Rezaei Applicant: 

Mazandaran University Applicant's 

Work: 

The period of literary return includes, in general, from the time of the fall of the 
Safavids until the establishment of the constitution; This period includes the period 

of tension and anxiety of the rare kingdom and his successors (Afsharians), the 
period of drowsiness and relative calm of Karim Khan and the bloodthirsty of his 

successors (Zandieh) and then the period of bloodshed of Agham Mohammad Khan 

and colonial rule, colonization and occupation 1:10). Similarly, the poetry movement 
of the return appeared in the second half of the twelfth century, ie from the end of 

the Afshari period and developed during the Karim-Khan era, but its main prevalence 
and full spread is from the time of Fath Ali Shah Qajar onwards (Shamisa, 2003: 306) 

. The basis for the formation of this movement was that in the second half of the 
twelfth century AH, some people opposed the Indian style and the vulgarity of poetry 

and the indifference of the poets of this style and followed the previous method and 

to achieve their ideals by forming literary circles and associations They made an 
effort to be able to write poetry in the ancient style. They considered the literary 

return as a sign of the commitment of the poets of this period to the promotion of 
Persian poetry and literature (Khatami, 1371: c); In other words, the poets of this 

movement, their fundamental thought and artistic perfection in the madness of the 

great poet Salaf in the past and claimed that the principles of those poets should be 
returned (Shafiee Kadkani, 1382: 56). Hence, "the poets of this period tried to 

completely reduce the words of their predecessors and bring them to life to 
perfection and create works that are equal to the sayings of the ancient greats" 

(Arinepour, 1372: 15). Therefore, "in ghazal they followed Saadi, in ode to Anvari, in 
battle to Ferdowsi, in feast to Nezami, in piece to Ibn Yamin and in a quatrain of 

Umar Khayyam" (Shams Langroudi, 1372: 48). The return movement has two main 

branches: first, ode poetry in the style of Khorasani poets and the Seljuk era; The 
poetry of people like Saba and Qaani, Soroush and Sheibani is like this. Second, lyric 

poetry in the Iraqi style, that is, imitation of Hafez and Saadi; The poetry of Isfahani, 
Foroughi Bastami and Neshat Esfahani is like this (Shamisa, 2003: 306). 

Abstract: 

Drawing the geometry of the illustrator of the poem of the period of return in a 

general view; And drawing the geometry of the poetic illustrations of the individual 
poets under study. 

2- Showing the similarity or difference of the general structure of the poetry images 
of the return movement with the geometry of the poetic images of the previous 

styles. 

3- Determining the exact similarity of the geometry of the poetic images of the 6 
poets of the return movement with the structure of the images of the poets of the 

previous styles. 

Specific 

Aims: 
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4- The presence of single and combined tricks in the structure of the poetic images of 

the return period. 
5- The degree of simplicity or complexity of the minds of the poets and the audience 

of the poetry of the return movement, paying attention to the statistical data of the 
research. 

Stylistics, image, individual and composite works of art, return period. :Keywords 
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از خانواده  یدیمشتقات جد یمهار رشد و مرگ سلول یمولکول سمیمکان یو بررس یغربالگر :عنوان

 (یسرطان خون ) لوکم یدر دو رده سلول نیپروفلوکسازیس

 یمهدو دیمج :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیدانشگاه تبر :محل اجرا

 گرنت :کارگروه

 یفرد گرنت :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 ی+ فرهاد اسالم :همکاران

 700000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1گرنت:  یاقتصاد یگزارش دستاوردها

 عدد 1گرنت:  یفرهنگ-یاجتماع یگزارش دستاوردها

 بودن یگزارش کاربرد

 پروژه، نیدر ا چکیده :

 یابی( ارزیقو کیوتیب یآنت کی)به عنوان  نیپروفلوکسازیمشتق شده از س کیسنتت دیجد بیترک نیچند ییدارو تیسم

 .خواهد شد

 .قرار خواهد گرفت یابیخون مورد ارز یسرطان یدر سطح سلول ها باتیترک نیعملکرد ا یمولکول سمیمکان

 ی، معرف(Q2 ای Q1) یالملل نیمعتبر ب یدر ژورنال ها یمقاله پژوهش 2 ای کیپروژه، در کنار چاپ  نیا یخروج

 باشد یم یسرطان یکنترل سلو لها یبرا شتریب یها یابیجهت ارز دیجد ییدارو باتیترک

و  K562و  KG1-a یسلول یبر رده ها نیپروفلوکسازیس یو مشتق شده از خانواده  کیسنتت دیجد بیدادن ترک ریتاث :اهداف اختصاصی

 آنها ییدارو تیسم یابیارز

 انیب رییغآپوپتوز و ت یبرد مرگ سلول شیفعال انتخاب شده در القاء و پ بیو ترک باتیترک نیاثر ا ی سهیمطالعه و مقا-2

 یسلول یدر هر دو رده  کیآپوپتوت یو آنت کیپرو آپوپتوت یژنها

 فعال در القاء آپوپتوز بیاثر ترک سمیو مکان ریمس نییتع -3

 Bax ،Bcl2 ،Survivin  ،P53 ،AML ،CML  ،KG1-a ،K562ن،یپروفلوکسازیآپوپتوز، س کلمات کلیدی:

 

 

Screening and evaluation of molecular mechanism of anti-proliferative and cell death 

in two leukemia cells by the new derivatives of ciprofloxacin family 

Title: 

Majid Mahdavi Applicant: 

University of tabriz Applicant's 
Work: 

In this study, we will investigate the anti-proliferative and cytotoxic effects of the 

ciprofloxacin and its ten new derivatives against two human leukemia K562 and 
KG1-a cells. The efficacy of the most active compound on apoptosis induction and 

cell cycle distribution was determined in both cell line. 

Abstract: 

Identification and sequencing of cyclotides in Viola spathulataInvestigation of the 
cytotoxic effect of the new synthetic compounds from the ciprofloxacin (CP) family 

on KG1-a and K562 cell lines 

Specific 
Aims: 
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2- Survey the effects of the most potent CP derivative on the apoptosis induction and 

evaluation of the expression level of pro-apoptotic (Bax and p53), anti-apoptotic 
(Bcl-2 and Survivin) and Caspase8 and-9 genes in both leukemic cancer cells. 

3- Study the effect of the mentioned compound on Bax, Bcl-2, and Survivin protein 
level in treated cancer cells toward untreated cells. 

Ciprofloxacin, Apoptosis, Caspase, cell cycle, KG1-a, K562 cells :Keywords 
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ها جهت استفاده در انتقال  پوزومیآن با ل بیو ترک میمزانش یو استخراج اگزوزوم از سلول ها یساز نهیبه :عنوان

 CRISPR/CAS9 دیپالسم

 دبختیسف ییحی :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 دبختیسف ییحی+  :همکاران

 نیجو یمظفر نایس +

 مسعود وثوق +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یها یژها استرات یفناور نیمحققان در تالش هستند که بتوانند با استفاده از ا نینو یها یتوسعه فناور لیامروزه به دل چکیده :

که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است،  ییاز روش ها یکیاز آن ها را بهبود بخشند.  یو عوارض ناش یدرمان

 ینانوحامل ها جهت دارورسان نیاست که از ا یسنتز یها پوزومیمانند اگزوزوم ها و ل یعیطب یاستفاده از نانو حامل ها

 یگریشود. اما کاربرد د یاستفاده م زین یو عصب یعروق یقلب یها یماریب ریمختلف از جمله سرطان ها و سا یها یماریب

 ینظر سلول ها ییمشتق شده از سلول ها ینانو حامل ها در نظر گرفته شده است، استفاده از اگزوزوم ها نیا یکه برا

. رندیگ یو به منظور اهداف گوناگون مورد استفاده قرار م دهیگرد صیکارآمد تخل یاست که با روش ها یمیمزانش یادیبن

 نهیشود که زم یشناخته م "یدیتقل ستیز"به نام  یندیرسد که استفاده از اگزوزوم به عنوان فرا یدرواقع، به نظر م

 نیا یکه برا یآورد. از جمله اهداف یفراهم م یدرمان یاستفاده از اگزوزوم ها را به عنوان نانوحامل در روش ها یها

مطالعات و  ریباشد. براساس سا یم یلول درمانو س یمنظور شناخته شده است استفاده از نانوحامل ها جهت ژن درمان

 و یمیمزانش یاگزوزوم مشتق شده از سلول ها یعیطب یشود که نانو حامل ها یم شنهادیحاضر، پ قیتحق نیهمچن

 شیرایو یها ستمیحمل و انتقال س نهیتوانند زم یبا هم م دیبریه ایبه صورت مستقل  یسنتز یها پوزومیل نیهمچن

 یدیبریه یساخت نانوحامل ها یبه عبارت ایروش  نیرا فراهم آورند. ا cas9-سپریباال همچون کر ییبا کارا یژنوم

 یعیطب ینانوحامل ها ای یسنتز یکه تنها از نانوحامل ها ییروش ها ریبا سا سهیتواند در مقا یم پوزومیل-اگزوزوم

بق تطا ییحداقل، توانا تیسم ای تیمانند عدم سم ییها تیمز یدارا نیتر باشد و همچن یکنند کاربرد یاستفاده م

 باال باشد یریپذ بیتخر ستینسبتا خوب و ز یستیز یریپذ

 ها پوزومیآن با ل بیاگزوزوم ها و ترک یها یژگیو یاستخراج و بررس :اهداف اختصاصی

 ، انتقال ژن یادیاگزوزوم ، سلول بن کلمات کلیدی:

 

 

Optimization of exosomes purification from stem cell and liposomes/exsosome 

hybrid system in CRISPR/CAS 9 gene transferring 

Title: 

Yahya Sefidbakht Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 
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Today, new biomedical technology is aiming novel personalized treatments in order 

to use biomimetic approach to reduce adverse health effects of pharmacological 
formula or radiation therapy. Currently, the existing treatments have side effects 

that are unpleasant for patients. Therefore, scientists and researchers are looking to 
develop therapies that have developed nanotechnology for a variety of applications 

such as drug delivery systems and genes. Gene therapy has high potentials for the 

treatment of diseases such as cancer, etc. But to be successful, gene therapy 
requires a gene carrier to be able to selectively release the desired gene in the 

desired location. Nowadays, nanoparticles that are used as carriers must have 
biocompatibility, drug compatibility, biodegradability properties, as well as be 

released in proportion to time, have desirable mechanical properties and have an 

easy manufacturing process. Among the nanoparticles, we can mention exosomes 
and liposomes. For these reasons, exosomes and liposomes have been used to 

develop methods such as gene therapy and drug delivery. In this study, the 
objectives that will be pursued include the following actions: Extraction of exosomes 

from mesenchymal stem cell and liposome production, Plasmid construction and 
amplification, combining the exosome with other nanosystems such as liposomes, 

interacting the plasmid with the exosome and liposomes, and examining the 

transport of the plasmid-containing vector into the cell. Finally, based on other 
studies and the present study, it is suggested that natural exosome nanocarriers 

derived from mesenchymal cells and synthetic liposomes independently or hybrid 
together can transport high-performance genomic editing systems such as CRISPR-

Cas9. This method can have advantages over other methods that use absolutely 

synthetic nanocarriers such as non-toxicity or minimal toxicity, relatively good 
biocompatibility and high biodegradability. 

Abstract: 

The high yield purification of stem cell exsosome and combining them with 

liposomes to achieve potent carriers for CRISPR-Cas9. 

Specific 

Aims: 

exsosome , stem cell, gene delivery , lioposome :Keywords 
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جهت  دیاس کیالورونیعامل دار شده با ه یدیسولفونام یرو یفلز-یآل یو سنتز چهار چوب ها یطراح :عنوان

 درمان سرطان روده یبرا نیتابیکپس یهدفمند دارو شیرها

 این یعلو قهیصد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 این یعلو قهی+ صد :همکاران

 یواقع یقربان نیرام +

 یرسول حداد +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یراب ژهیامر به و نیبرخوردار است. ا ییباال تیاز اهم یو درمان یصیاهداف تشخ یبرا یموثر دارو رسان یکردهایتوسعه رو چکیده :

( MOF) یآل - یفلز یمهم است. چارچوب ها اریآن است ، بس یاصل هیاغلب پا یدرمان یمیسرطان روده بزرگ که ش

را به خود جلب کرده اند.  یادیشوند ، توجه ز یریبارگ یادیز یتوانند با دارو ها یکه م ییبه عنوان نانوحامل ها رایاخ

 - یبر رو یمبتن یآل - یچارچوب فلز کیشامل  ردیگ یقرار م یپژوهش مورد بررس نینانو پلت فرم که در ا ستمیس

 عاملدار شده است نیتابیانتشار هدفمند کپس یبرا کیالورونیه دیاست که توسط اس دیسولفونام

 بر روند انجام واکنش ها تیو اثر حالل یکیولوژیب یدر واکنش ها دیاس کیالورونیه-MOF تی. استفاده از کامپوز :اهداف اختصاصی

 باشد یبه خلوص باالتر م دنیآن رس جهیآنها که نت یلیف یو مطالعه اثر آمف MOF عامل دارکردن یبررس .2

 آن یکیولوژیعمر ب مهیدفع دارو و ن سمیدارو که شامل سرعت جذب، سرعت و مکان کینتیخواص فارماکوک یبررس .3

 نیتابی. سرطان روده. کپسدیاس کیالورونی. هی. رودی. سولفونامیفلز-یآل یچهارچوب ها کلمات کلیدی:

 

 

Design and synthesis of zinc-sulfonamide-based metal-organic framework 

functionalized by hyaluronic acid for targeted release of capecitabine for treatment 

of colorectal cancer 

Title: 

Sedighe Alavinia Applicant: 

Bu-Ali Sina University Applicant's 

Work: 

The development of efficient drug delivery is of great importance for both diagnostic 
and therapeutic purposes. This is especially important for the colorectal cancer for 

which chemotherapy is often the mainstay of treatment. Metal-organic frameworks 

(MOFs) have recently attracted tremendous attention as nanocarriers that can be 
loaded with a wide variety of drugs. The nanoplatform system investigated in this 

project includes a zinc-sulfonamide-based metal-organic framework functionalized 
by hyaluronic acid for targeted release of capecitabine. 

Abstract: 

Investigation of biological effects of Viola spathulata cyclotides Using MOF-

hyaluronic acid composite in biological reactions and the effect of solubility on the 
reaction process. 

Specific 

Aims: 
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2. Investigate the functionalization of MOF and study their amphiphilic effect, which 

results in higher purity. 
3. Evaluation of pharmacokinetic properties of the drug, including absorption rate. 

metal-organic framework, sulfonamide, zinc, hyaluronic acid, colorectal cancer, 

capecitabine 

:Keywords 
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 نایآثار ابن س یانتقاد حیتصح :عنوان

 یغالمرضا اعوان :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیحکمت و فلسفه ا یپژوهش موسسه :محل اجرا

 یپژوهش یکرس :کارگروه

 یگروه یکرس :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 یانی+ غالمرضا ذک :همکاران

 یثانوسفی دمحمودیس +

 یهمدان یمعصوم نیحس +

 انیموسو نیحس دیس +

 یلیمحمدجواد اسماع +

 سهیر یمیاحمدرضا رح +

 انخواهیک الیل +

 یمقصود محمد +

 پرورگل یمهد +

 یبرخوردار نبیز +

 یحمدالله نیحس +

 یحامد هاشم +

 فردییایآس نیمحمدام +

 یقلندر فیحن +

 ر هیمرض +

 2700000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد )در مجالت معتبر( Web Of Science: 4 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 7 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 5چاپ کتاب: 

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 عدد 2: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد 2: شیهما یبرگزار

 5: یآموزش مرب

 نایآثار ابن س یانتقاد حی. تصح1 چکیده :

االنتساب کوکاالنتساب، مشاالنتساب، محتملآثار مسلم صیو تشخ نییو تع نا،یسفهرست مصنفات ابن میو تتم لیتکم .2

 و مردود االنتساب

 حیتصح یکارگاهها یبرگزار .3

 نایسابن یتخصص ۀکتابخان لیتشک .4

 یو انتقاد یعلم یبا روشها نایسابن یو فلسف یمجموعه آثار حکم ۀارائ :اهداف اختصاصی

 یبه مجامع علم رانیجهان اسالم و ا یو منابع فکر ریذخا یو معرف یرانیو ا یتراث اسالم یایاح .2
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 مصححان جوان تیترب .3

 رگید یاز زبانها نایسابن ۀکتابها و مقاالت معتبر دربار ۀو ترجم یسیو انگل یبه فارس نایسآثار ابن ۀترجم .4

 آثار ح،ینا،تصحیس ابن کلمات کلیدی:

 

 

Critical Edition of Ibn Sina’s Collected Works Title: 

Gholamreza Aavani Applicant: 

Iranian Institute of Philosophy Applicant's 

Work: 

1. Critical Edition of Ibn Sina's Works 
2. Updating Ibn Sina's Bibliography, and determining his Authentic Works, as well as 

works of probable attribution, doubtful attribution and spurious works 

3.Organizing workshops 
4.Establishing a specialized library of Avicenna's works and the work on Avicenna 

Abstract: 

Presenting a collection of Ibn Sina's philosophical works stablished by critical 
method 

2. Presenting Islamic and Iranian Intellectual Heritage and Introducing Sources of 

Islamic and Iranian Thought on an International Level 
3. Training young Editors 

4. Translating Ibn Sina's works into modern languages and translating into Persian 
modern Western studies on Avicenna. 

4.Translating Ibn Sina's works into Persian and English and translating books and 

articles about Ibn Sina from other languages 

Specific 
Aims: 

Ibn Sina, Edition, Works :Keywords 
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 یارشتهچند یکردی: رویشناخت اجتماع یدو راه به سو :عنوان

 سیهر یوسفی یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یادیبن یدانش ها پژوهشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 فلسفه یرشته ا انیم ینو در فلسفه/پژوهش ها یو مــــــــــــــنطق/افق ها فـلســــــــــــــفه :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 سیهر یوسفی ی+ عل :همکاران

 320000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یانگارذهن نیآنچه غالبا تحت عناو ای(، social cognition) یپرسش در حوزهء شناخت اجتماع نیتریادیبن چکیده :

(Mindreadingو روانشناس )ی ( عامهFolk Psychology از آن )ای هازمیاست که اساسا چه مکان نیا شود،یم ادی 

چند دههء  یپرسش که ط نی. اباشندیم گرانیما در درک و تعامل با د ییدار تواناعهده یبه لحاظ شناخت ییهاندیفرآ

 نیچند یریگبرخوردار بوده به شکل یمحور تیو علوم اعصاب( از اهم ،یفلسفه، روانشناس ژهی)بو یگذشته درعلوم شناخت

( و Theory-Theory) یتئور -یتئور یعنیآنها دو نگرش غالب  نیشده که از جمله مهمتر یمنته هیمدل و نظر

 یاهیمستلزم نظر گرانی(، فهم دTTنخست ) دگاهی. بنا بر دباشندی( مSimulation Theory) یسازهیشب یتئور

کسب آن ارائه شده  یو چگونگ تیاز ماه یمتنوع یهایکه تلق یاهیست، نظر( اTheory of Mindدربارهء ذهن )

(، Churchland, 1982قانونمند ) یهای(، صورتبندMaibom, 2007به مثابه مدل ) هیاست، از جمله نظر

( ST) یسازهیشب ی(. در مقابل، تئورNichols & Stich, 2003شده ) ییکه در درون بازنما یمعرفت یهاساختار

 که در آن تنها ستیمستلزم استفاده از ذهن همچون مدل گرانیرا انکار کرده، بر آن است که فهم د هینظر ینقش محور

تعامل  گرانیبا د توانیم یبه تئور ازیموجود و بدون ن شی( از پCognitive resources) یبا اتکا به منابع شناخت

و  TTروض در مف یهازمیو عملکرد مکان تیالزم به ذکر است که فعال. میکن ینیشبیپ ای نییرفتارشان را تب تایکرده نها

ST یسطح آگاه ریبلکه در ز ستیآگاهانه ن (Subconsciousرخ م )دهندی. 

اند فرض مشترک نیدر ا دگاهیهر دو د ،یدر شناخت اجتماع ریدرگ یهازمیدر خصوص مکان کردیدو رو نیاختالف ا رغمیعل

است. به  (Mental state attributon) یما در اسناد حاالت ذهن ییمستلزم توانا یانگارو ذهن گرانیکه فهم د

 (Cognitivism) ییگراشناخت یعنی یغالب در علوم شناخت یهر دو در چارچوب پژوهش ST و TT ل،یدل نیهم

 یمحاسبات یهاندیبا توسل به عملکرد فرا تایما نها یشناخت یهاییکه مطابق آن توانا رندیگیقرار م

(computational processes) نینماد یهاییبازنما یبر رو (Symbolic representations) یم نییتب

 (The Cognitive Route) ی، را راهکار شناختST و TT شده در هیارا یهانییتب نطوریهم کرد،یرو نی. اشوند

 .ناممیم

را  ینامم، راهکار شناخت یم (The Embodied Route) محورکه آنرا راهکار بدن یکردیوجود، مدافعان رو نیبا ا

بدون در نظر  یمحاسبات یهاندیرا تنها در قالب فرآ یدارد شناخت اجتماع یچرا که سع دانندیخطا م کسرهی یریمس

راهکار  انیحل و فصل کند. در مقابل، حام (Environment) طیو مح (Body) بدن یبرا یمحور یگرفتن نقش

-non) یذهنریمحور و غتعامالت بدن یبر مبنا دیبا گرانیما در فهم و ارتباط با د ییکه توانا اندیمحور مدعبدن

mentalistic) طرفدارانش،  یبرخوردار است و، بنا به ادعا یخوب یمحوراز پشتوانه تجرببدن کردیشود. رو دهیفهم

 .کندیارائه م یاز شناخت اجتماع یبهتر یهانییتب
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ت، داشته اس یدر فلسفه و علوم شناخت پردازانهیاز نظر یقابل توجه فیط یمحوربراکه راهکار بدن یتیجذاب رغمیعل

پژوهش ارائهء  نینشده است. هدف از ا یابیارز یبه درست کردیرو نیا (Explanatory power) ینیهنوز توان تب

ه ب ،یبا راهکار شناخت سهیو در مقا دیجد یچارچوب پژوهش کیبه عنوان  ژهیمحور، بواز راهکار بدن یانتقاد یسنجش

 ردیگیم به کار شیهانییدر تب دیجد یهاکه به عنوان موئلفه یاعتبار عناصر یابیآن و ارز ینییمنظور سنجش توان تب

 نیا ،یباز شواهد متنوع تجر یریگو بهره یفلسف یهالیبا استفاده از تحل کرد،یرو نیاز ا قیدق یری. با ارائهء تصوباشدیم

 خواهد ساخت ایرا مه یمطالعات بعد یالزم برا نهیپژوهش زم

و  یمحور در حوزهء شناخت اجتماعبدن یهانییتب لیذ رایکه اخ یاتیها، و مدعمدل ات،یاز نظر قیدق یلیو تحل یبررس :اهداف اختصاصی

 اند.مطرح شده یاِنگارذهن

ا آنطور که ادع انه،یگراشناخت یهانییتب یبرا یلیبد یحت ای یجد یبیرق توانندیم اتینظر نیتا چه اندازه ا نکهیا .2

 .ندیشده، به حساب آ

علوم  رشد و یبدست آمده از روانشناس یِتجرب یهاافتهی ریفهم و تفس یبرا قینسبتا دق یچارچوب مفهوم میارائهء  .3

 اعصاب

 :یاهداف فرع

 یو فلسف یاعم از مطالعات تجرب ،یمطالعات بعد یبرا ،یروشن، به لحاظ مفهوم یانهیفراهم کردن زم .1

 یشناخت یعنی ن،ییاز هر دو نوع تب یکه در آن عناصر (hybrid) یبیترک یهاطرح مدل یبرا یانهیفراهم کردن زم .2

 .محور، به کار گرفته شده استو بدن

 . شناخت بدن محور، عواطفیتئور-یتئور ،یساز هیشب ،یشناخت اجتماع کلمات کلیدی:

 

 

Two Routes to Social Cognition Title: 

Ali Yousefi Heris Applicant: 

Institute for research in fundamental sciences Applicant's 

Work: 

The Fundamental question in social cognition is: what cognitive mechanisms and 
processes might underpin our ability to understand and interact with others? The 

question, which has been central in cognitive science in the last few decades, has 
given rise to several accounts and development of new approaches, including the 

two dominant models of Theory-Theory (TT) and Simulation Theory (ST). On the TT 

model, understanding others requires having a theory of mind, where the theory is 
variously construed as law-like generalization (Churchland, 1981), model theory 

(Maibom, 2007), or a body of internally represented knowledge structure (Nichols & 
Stich, 2003) that guide our understanding of others. The ST theorists, however, 

reject the TT emphasis on a theory of mind and propose simulation, holding that in 
understanding others we can deploy our own mind and its cognitive recourses to 

create a model of the other person’s mental life. 

Despite the disagreements on which mechanisms involved in social cog- nition, TT 
and ST both agree that how we understand and interact with others is based on the 

ability of mental state attribution. Thus, the TT and ST models are situated within the 
cognitivism, the classical approach in cognitive science, according to which our 

cognitive capacities (including the social cognition ability) should be understood in 

terms of computational processes operating on symbolic, internal representations. I 
shall call this approach, including the TT and ST account, the cognitive route (CR) to 

social cognition. 
However, an alternative approach to the cognitive route, what I shall call the 

embodied route (ER), has been developed in recent years, according to which the CR 
approach makes the mistake of emphasizing the view of social cognition as 

something to be accounted for independent of the body and environment. Rather, on 

the ER view, social cognition and the ability to interact in social situations must be 
understood on the basis of our non- mentalistic, embodied, engagements with 

others. The ER approach to social cognition, which according to its advocates is 

Abstract: 
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strongly supported by experi- mental evidence, challenges the ER approach and aims 

to offer deflationary alternatives to CR accounts of social cognition. 

How and to what extent ER, as a non-representationalist approach to social 

cognition, could constitute a competitor to CR? 

ER theorists argue that, during what the call the “primary and sec- ondary 
intersubjectivity”, we have a perceptual, non-representational understanding of 

others (more details on ER claims below). We shall examine these claims and argue 
that, to provide a conceptually satis- fying account of embodied social cognition, 

(a) ER theorists need at least to make a clear distinction between con- ceptual and 

non-conceptual (direct and indirect, representational and nonrepresentational) 
understanding, 

(b) possibly clarify where perception ends and conception begins, 
(c) and explain how, and in what sense, something would count as un- derstanding 

without involving conceptual resources or mental rep- resentations (whether it is 
sensational, emotional, or propositional understanding, and whether it occurs at 

personal or sub-personal level). 

Specific 

Aims: 

Mindreading, Social Cognition, Simulation, Mirror Neurons, Theory-Theory :Keywords 
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و  یضدسرطان یها یبررس :(PGMs) نیشده گروه پالت کلومتالهیس یکمپلکس ها ییو شناسا هیته :عنوان

 یسلول یربرداریتصو

 یرضا شهسوار دیحم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 گرنت :کارگروه

 یگرنت فرد :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یرضا شهسوار دی+ حم :همکاران

 1000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1گرنت:  یاقتصاد یگزارش دستاوردها

 عدد 1گرنت:  یفرهنگ-یاجتماع یگزارش دستاوردها

 بودن یگزارش کاربرد

 گاندیبا ل نیو پالت ومیدیریا وم،یرود وم،یروتن هیاول یکمپلس ها انیم یریبا استفاده از واکنش پذ یگرنت پژوهش نیا در چکیده :

ه ماد شیکمپلکس ها در واقع پ نیخواهند شد. ا هیمورد نظر ته یکمپلکس ها نیدیری(پلیفلوئوروفن ید-2،4)-2

 گاندیده با لش کلومتالهیس یکمپلکس ها نیباشند. بنابرا یگروه ترک کننده خوب م کی یاست که دارا یا کلومتالهیس

خواهند کرد.  جادیرا ا یمتفاوت نقره واکنش خواهند داد و محصوالت متنوع ینمک ها ای یدندانه فسفر کیمختلف  یها

 جادیا کیمتال یهتروبا یاز کمپلکس ها یسر کیشده استفاده کرد و  کلومتالهیس یتوان از کمپلکس ها یدر ادامه م

 NMR ،Mass ،X-rayمانند  شرفتهیپ یاسپکتروسکوپ یها کیسنتز شده با استفاده از تکن باتیترک هیکرد. کل

 اتبیترک نیشود و سپس نشر ا یمختلف گرفته م یدر حالل ها باتیترک نیا UV-Vis فی. طدیخواهند گرد ییشناسا

س کمپلک کیتوتوکسیس تیشود. فعال یمطالعه م نیدرجه کلو 77 یاتاق و دما یدما نیدر حالت جامد و محلول و همچن

شامل سرطان تخمدان،  یسرطان یچهار رده سلول یاستاندارد بر رو MTTشده توسط روش  هیشده ته کلومتالهیس یها

 ینرمال اثر سم یو سلول ها یسرطان یسلول ها نیب یریخواهد شد. جهت تست انتخاب پذ یابیرحم و پستان ارز ه،یر

با  باشندیم یخواص نشر یدارا باتیترک نیاز ا ی. برخردیگ یانجام م زیرده سلول نرمال ن کی یبر رو باتیترک نیا

 Fluorescenceبه روش  باتیترک نیا یسلول یابی( مکان bioimaging) یکیولوژیب یربرداریاستفاده از روش تصو

Microscopy Cellular Localization که  ییها ی. خروجردیگ یقرار م یمورد بررس یسرطان یهاسلول هیبرعل

باشد و  یم نیشده با فلزات گروه پالت کلومتالهیس یکمپلکس ها ییرود در ابتدا سنتز و شناسا یطرح انتظار م نیاز ا

وه عملکرد و نح نیگردد. همچن یمتفاوت بررس یسرطان یسلول ها یبر رو باتیترک نیا یو اثربخش ینیبال جیسپس نتا

دنبال  یسلول یبردار یریبا استفاده از روش تصو یسرطان یشده در بافت ها لومتالهکیس باتیترک نیعمل ا سمیمکان

ند در باش یبه پروژه م نیا یکه خروج یمقاالت ایگردد و مقاله  هیته یگرنت پژوهش نیا یانیگزارش پا تیگردد. در نها

 ابندیمجالت معتبر انتشار 

مورد  اریاست که بس یها نهیاز زم یکیباشند  یخواص نور یبوده و دارا نیفلزات گروه پالت یکه حاو یباتیترک ساخت :اهداف اختصاصی

 ایمتفاوت  ینشر یبا کورموفورها نیپالت یمتصل به فلز مرکز یگاندهایل یبر رو ییجز راتییباشد. چون با تغ یتوجه م

کرد.  ادجیرا ا باتیترک نیدر ا یزیمتما ینسانسیو لوم یتوان خواص نور یفلزات م نیبه ا گرید یبا متصل کردن فلز

 ریو غ نیپالت یاز کمپلکس ها یادیتعداد ز ن،یپالت سیس بیترک یضد تومور تیفعال یخیبعد از کشف تار ن،یهمچن
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 تیو حالل تیسم ،یعوارض جانب ن،یپالت سیمقاومت تومورها به س یبر رو یادیز یسنتز و تست ها ،یطراح ینیپالت

ه منجر ب ییدارو یمیرنسانس پرشتاب در ش نیدارو انجام شده است. ا نیا یاثر بخش شیکم آن در آب به منظور افزا

 وم،یمانند روتن نیعناصر موجود در گروه پالت گریدرمورد د قیو تحق نیپالت سیهزاران مشتق س یکیولوژیب یابیسنتز و ارز

 نیپالت سیعملکرد آنها مشابه س هیاست که پا دیجد یداروها یطراح یامروزه برا یهاشد. تمام تالش ومیدیریا وم،یرود

 یقابل مصرف باشند. هدف اصل یباشند و به صورت خوراک یویکل تیمانند سم یکمتر یعوارض جانب یدارا یباشد ول

است. پس  نیگروه پالت دو فلز از ای کی یباشد که حاو یشده م کلومتالهیس باتیسنتز ترک یپژوهش بررس نیاز انجام ا

 باتیترک نیا یصورت خواهد گرفت. خواص نور یسنج فیط شرفتهیآنها با استفاده از روش پ ییشناسا بات،یترک هیاز ته

آنها توسط  یضد تومور تیفعال ن،ی. همچنگرددیم یو فلورسانس بررس UV-vis یسنج فیبا استفاده از ط یادو هسته

خواهد شد.  یابیرحم و پستان ارز ه،یشامل سرطان تخمدان، ر یسرطان یچهار رده سلول یاستاندارد بر رو MTTروش 

ول رده سل کی یبر رو باتیترک نیا ینرمال اثر سم یو سلول ها یسرطان یسلول ها نیب یریجهت تست انتخاب پذ

 یکه دار هستند ییگاندهایچون دربردارنده ل باتیترک نیا گرید ی. از سوردیگ یانجام م زینرمال )سلول نرمال پستان( ن

آنها به روش  ی( بر روBioimaging) یسلول یربرداریمنظور مطالعات تصو نینشر فلورسانس هستند بد

Fluorescence Microscopy Cellular Localization ردیگ یقرار م یمورد بررس یسرطان یهاسلول هیبرعل. 

 یربرداریضد سرطان، تصو یداروها ،یشونده، خواص نور کلومتالهیس یها گاندیل ن،یفلزات گروه پالت ،یفلز یآل باتیترک کلمات کلیدی:

 یسلول

 
 

Synthesis and Characterization of Cyclometalated Platinum Group Metals (PGMs): 

Anticancer and Bioimaging Investigations 

Title: 

Hamid Reza Shahsavari Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) Applicant's 

Work: 

In this study, the reactions of platinum group metals (PGMs = Ru, Rh, Ir, Pt) with 2-
(2,4-difluorophenyl)pyridine ligand (dfppy) under various conditions to give different 

cyclometalated complexes. The obtained cyclometalated complexes will be reacted 

with mono-dentate n phosphine donor ligands or various silver salts to give the 
desired products. Additionally, these cyclometalated complexes can be used for the 

preparation of some heterometallic complexes. All new complexes will be fully 
characterized by using NMR, Mass, and single crystal X-ray crystallography. The UV-

Vis spectra of the compounds in solid and solution will be recorded. Then, the 
luminescence properties of the complexes in solid and solution states and also in 298 

K and 77 K will be examined by the photoluminescence spectroscopy. The biological 

activity and anti-cancer properties of new complexes will be checked using MTT 
standard tests against various human cancer cell lines such as lung, ovarian and 

breast cancer. The cellular localization of luminescent complexes in different cancer 
human cells will be investigated by fluorescence microscopy. If this grant proposal 

will be successful, we will synthesize some novel cyclometalated complexes bearing 

different PGMs and the biological activities of them will be investigated on the 
different cancer cell lines. Also, the mechanism of action (MOA) of these complexes 

will study through bioimagining. 

Abstract: 

Platinum-based drugs have become a mainstay of cancer therapy; approximately half 

of all patients undergoing chemotherapeutic treatment receive a platinum drug. 

Despite the pervasiveness of platinum drugs in cancer treatment regimens, a number 
of attendant disadvantages such as resistance to some cancer types and side effects 

exist. Other platinum group metals (PGMs) such as Ru, Rh, Ir complexes are also 
emerging as a new class of metal complexes with outstanding cytotoxic properties 

and are presently being evaluated as potential antitumor agents. In an attempt to 

develop novel anticancer agents, novel mono- or hetero-bimetallic of PGMs (Ru, Rh, 
Ir, Pt) complexes will be synthesized and tested for anticancer activity. Also, the 

investigation of photophysical properties of such complexes have been one of the 
most important subject in orgqnometallic chemistry. Therefore, optical properties of 

these complexes will be studied. The design of more efficient anticancer drugs 

Specific 

Aims: 
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requires a deeper understanding of their biodistribution and mechanism of action. 

Cell imaging agents could help to gain insight into biological processes and, 
consequently, the best strategy for attaining suitable scaffolds in which both 

biological and imaging properties are maximized. Fluorescence microscopy 
experiments will be performed on our synthesized the cyclometalated complexes. 

Organometallic complexes, Platinum group metals, Cyclometalated ligands, 

Photonic, Anticancer drugs, Bioimaging 

:Keywords 
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 معاصر رانیدر ا گاهشیو جا ریس ،یستیچ ؛یرانیحکمت ا :عنوان

 یپازوک شهرام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیحکمت و فلسفه ا یپژوهش موسسه :محل اجرا

 گرنت :کارگروه

 یفرد گرنت :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 ی+ شهرام پازوک :همکاران

 1000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد )در مجالت معتبر( Web Of Science: 2 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد )در مجالت معتبر( ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2آموزش دانشجو: 

 عدد 1گرنت:  یاقتصاد یگزارش دستاوردها

 گرنت یفرهنگ-یاجتماع یگزارش دستاوردها

حضور داشته است  نیسرزم نیاز اسالم و چه پس از آن، به ضعف و قدرت، در ا شیچه پ یخیادوار تار یط یرانیحکمت ا چکیده :

 یرانیحکمت ا یایاز بقا یاست. در دوره معاصر، اکنون وارث ارث دهید بیبه شدت آس هیو صفو انیدر دو دوره ساسان یول

ل اش دوچندان مشکتفکر مدرن فهم ریتحت تأث زین لیو همان مقدار قل دهیبه ما رس هیکه از دوره صفو میهست یاسالم

 نینکته توجه ندارند که مسأله ا نی. و به اکنندیرا اظهار م یبدفهم نیا ک،یهر  ،یمختلف فکر یهاگشته است و گروه

.چرا که مظاهر و شئون ستین یو مشکالت نظر یو حوزو کیآکادم یاز نوع مسائل و مباحث فلسف ییحکمت و دانا

یمرا دربر رانیتا صنعت و اقتصاد ا یو اجتماع یاخالق یاز روابط فرد ،یو حکمران استیهنر تا سمختلف آن از فرهنگ و 

عه توس یهاعرضه شده در برنامه یکارهاغفلت را مثال در راه ایمخالفت نابخردانه  نیاز ا یناش یهابی. چنانکه آسردیگ

 .میمعاصر شاهد هست رانیدر ا یمل

 .دیرا روشن نما رانیدر ا رانیگ میاز اذهان مسئوالن و تصم یتواند اندک یطرح م نیانجام ا

 مرتبط با موضوع خواهد بود یچند مقاله ا یطرح به صورت مجموعه ا نیا یخروج

 و اوصاف و آثار آن یرانیحکمت ا ییشناسا :اهداف اختصاصی

 معاصر رانیدر ا یرانیو موانع فهم حکمت ا گاهیجا .2

 یمل یهایریگ میدر تصم یرانیحکمت ا تیاهم .3

 شرفتیپ ،یرانیاسالم ا ،یشهر رانیا شهیمعاصر، اند رانیا ،یرانیا حکمت کلمات کلیدی:

 

 

Iranian Wisdom: its identity, development and its position in contemporary Iran Title: 

Shahram Pazouki Applicant: 

Iranian Institute of Philosophy Applicant's 

Work: 

During history, either pre-Islamic era or the Islamic one, Iranian Wisdom has been 
lived in the land called Iran (Iranshahr), however, damaged seriously in both 

Sassanian and Safavid periods. Now, we are inheriting some heir of Iranian Wisdom 
from the Safavid period which the understanding of that slight heir has become 

complicated by the effects of Modern thought on it. Though, different intellectual 

groups have endorsed the complexity, they do not consider that the problem of 
Iranian Wisdom is not merely a theoretical, academic, and historical one. This is 

Abstract: 
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because its characteristics include various things ranging from culture, art, individual 

morals and social interactions to politics, government, industry, and economics of 
Iran. An example of such negligence is mirrored in national development programs. 

Defining Iranian Wisdom and its characteristics. 

2. The role of Iranian Wisdom in contemporary Iran and the present obstacles of its 
understanding. 

3. The importance of Iranian Wisdom for national policy makings. 

Specific 

Aims: 

Keywords: Iranian Wisdom, Contemporary Iran, Iranshahri's thought, Iranian Islam, 
development 

:Keywords 
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 یرانیا تیو تقابل با هو یعرب تیهو اگریاح ،یمیبن عمر تم فیس :عنوان

 یجز انیدیسع میمر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  یخیتار یهاتیو انواع روا یخیتار تی/رواخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

+  یخی/منابع، اسناد، شواهد و مدارک تارخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 )تحول و تداوم( + تار یرانیا تی/هوــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 یادیبن :نوع طرح

 یجز انیدیسع می+ مر :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

به وزارت ارشاد و وزارت خارجه/  یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم

 لیاست و دال یرانیا -یعرب تیتقابل دو هو ران،یاسالم و ا یخیاز موضوعات مهم در مطالعات تار یکی رسدینظر م به چکیده :

مقال  نیندارد. آنچه در ا یهمخوان یرونیب قتیو حق یخیتار یهاآن ذکر شده که عموما با اسناد و داده یبرا یمختلف

صوص خ نیاو در ا زهیانگ یتقابل و بررس نیا جادیاو در ا شاوندانیو خو یمیبن عمر تم فیشده نقش سواقع یموردبررس

از اخبار مربوط به روابط  یااست نخست آنکه بخش عمده تیاز دو جهت حائز اهم فیآن است. توجه به س یامدهایو پ

 نیاست ا شدهتیروا فیس قیآمده از طر یخیکه در منابع مهم تار یاسالم نیدر فتوح نخست انیاعراب مسلمان و پارس

در عصر حاضر و از  ثیاز عالمان علم رجال و حد یاریبس یاز سو یفیس اتیو روا فیس تیاست که شخص یدر حال

 انسندگیمورخان و نو یارجاع از سو یفراوان لیبه دل یفیس اتیتر آنکه روامطرود و کذاب شناخته است. مهم نیمتقدم

 -یتینبرد قوم بیپرفرازونش انیاز جر یشده که فراتر از آن بخش مهم یخیتار یهالیتحل یبرا یتنها مرجعنه یاسالم

است، اما سؤال  افتهیو پرورش جادیا یفیبا قلم و اخبار س یبا فرهنگ عرب یو تقابل فرهنگ اسالم انیرانیا -اعراب یتیهو

ب و..( سب یاسیس ،یاجتماع ،یخی)اعم از تار یساز شده است. چه عواملمسئله نیچننیا یفیس اتیاست که چرا روا نیا

 ینگارخیامل تارو تک نیتکو ندیبر فرا یریچه تأث یفیس اتیشد؟ روا فیتقابل و تضاد در ذهن و قلم س شهیاند یریگشکل

خورده است. مطابق آنچه به گره فیس تیشخص رامونیکه در پ گریسؤاالت و مسائل د یاریداشته است؟ و بس یاسالم

 یاجتماع راتییتوانسته خود را با تغ یجامعه عرب پندارندیم یکه برخ ستیزیم یاگرچه درزمان فیگفت س دیدست آمد با

 آنچه رغمیواقع و علاما به دیو تعامل با اقوام مختلف همسو نما یهمسو با ظهور اسالم و توسعه قلمرو اسالم یخیو تار

همسو با آن  فرهنگی – یمختلف فکر یهاانیو ظهور جر یرانای – یعرب تیقرن دوم اوج تقابل دو هو شودیتصور م

 فیداشت. س انیازآن دولت اموو پس یدوران فتوح اسالم قبل از اسالم و یخیدور تار یهادرگذشته شهیاست که البته ر

ود که خود ب یخیتار اتیح یبه دنبال بازخوان یرانیا تیفرهنگ و هو سوکیشد که از  یفرهنگ تیوارد عرصه فعال یزمان

و  یو اجتماع یو غلبه آنان بر تمام عناصر فرهنگ یروزیبسا امکان پو چه شدیانجام م یعرب انیباواسطه دولت عباس

تجربه  واسطهبه جاهلی – یعرب تیاز عقالن یابخش عمده ییبود؛ و از سو انیعباس تیتسلط بر تمام ارکان حاکم ژهیوبه

 یرهایقرار گرفتن در معرض درگ ،ینید یهاو انحراف در فهم، اجرا و حراست از آموزه یسست ان،یناکارآمد حکومت امو

اصه اعراب و خ رینسبت به غ ضیو تفاخر و تبع بیتعر استیبر س دیتأک ،یالعرب جاهل امیا یایو اح یالهیقب -یقوم

 و تیبسا خود دچار بحران هورا نداشتند و چه یتیوضع نیمقابله با چن یالزم برا ییو توانا تیاز مشروع انیرانیا

 انیرانیا شیآنکه گرا ژهیونابود شود. به انیپارس یپا ریز یکه همه عرب به آن رفتیآن م میشده و ب یفرهنگ یخودباختگ
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یم استیو ر یسرور ستهیواسطه آن شاکه اعراب خود را به یساختگ منهیو همه ه شدیم شتریروز ببه اسالم روزبه

 فیبود. س هیو شعوب یفرهنگ -ینهضت بزرگ اجتماع نیزمان با اهم فیس اتی. دوران حختیریفروم بارهکیبه دانستند

جهت  نی. به همدانستیاعراب م ندهیبود و خود را نما یجاهل یهابه آداب و سنت بندیو پا یالهیقب تیاز عصب یجزئ

 فتوح یالعرب گذشته، همچون ذوقار کرد. او حت امیا ینیعرب و بازآفر تیفرهنگ و قوم اءیتمام تالش خود را صرف اح

ب آن عر جهیکرد که درنت یعرب تلق رینبرد عرب و غ دانید مصدر اسالم را همانن خیمهم تار یهاصحنه گریو د یاسالم

یم فیتحر قیاز حقا یاریکه بس نوشتیرا م خیتار ی. او در حالشدیم انیرانیها بر اآن یروزیعامل پ یجاهل تیو عصب

است که  یمورخ فیگفت س دیجهت با نیخودساخته او شود. به هم خیوارد تار ییجا ای یکس آمدیبسا الزم مو چه شد

اب و اتحاد اعر یهمبستگ جادیبه دنبال ا انیرانیمثالب و مطاعن ا انیها و باز آن یسازعرب و اسطوره خیبا توسل به تار

 هاهنیزم جادیفاقد ا یالعرب جاهل امیبود؛ اما چون ا یالهیو نظام قب یعرب تیو دفاع از هو انیدر برابر پارس زشیخ یبرا

 میرسرا چنان ت یحوادث اسالم فیدر قرن دوم بود. س انیرانیمقابله با نهضت ا یالزم برا یاتحاد و همبستگ نیا طیو شرا

 گریو د فیس یدوران برا نیاما ا رود؛یبه شمار م یعرب جاهل خیاز تار یالعرب و بخش امیدر تداوم ا ییکرد که گو

 ریا شمشب فیجهت س نیفراهم نبود. به هم یو تقابل نظام روهاین جیامکان بس یالهیو نظام قب یعرب تیسوختگان هودل

 کند. داریرا ب یروح خفته عرب دیآمد تا شا یرانیا تیقلم به جنگ فرهنگ و هو

 یاسالم تیو تعامل آن با هو یو عرب یرانیا یخیتار تیبر هو فیس ریو تأث گاهیجا ی: بررسیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 عرب ریغ ،یمیبن عمر تم فیس م،ی، بنوتم لهیالعرب، قب امیا ت،یعصب کلمات کلیدی:

 

 

Sayf ibn 'Umar al-Tamimi (reviver of the new 'Arab identity against the Iranians) Title: 

Maryam Saeedyan Jazi Applicant: 

isfahan Applicant's 

Work: 

It seems one of the the most important topics in the study of the history of Islam and 
Iran, the Arab- Persians confrontation between are two identities Which listed a 

number of reasons for it And generally do not match with the documents and the 

historical data and external reality. 
Of what the discussion was investigated and the role of Sayf ibn Umar Tamimi and 

his tribe(Tamim) in the creation of this confrontation and well as be assess his 
motivation in this regard and its consequences and well as be assess his motivation 

in this regard and its consequences. 
Attention to Saif is very important in two respects:First, much of the news about the 

relations between Arabs and Persians has been narrated by Saif. While Saif character 

and her stories is rejected by others. More importantly narratives Saifi, known by 
many Muslim historians and writers, as part of historical documents and it is an 

important part of the tumultuous struggle Arab- Persians andcontrast Islamic culture 
with Arabic culture, nurtured by the Seyfi,s pen-and narratives. 

The question is why narratives Seyfi has been such a problem? What factors have 

created a involved of ideas in the mind and pen Saif? Saifi narratives What is 
influence on Islamic historiography? It must be said that apparently Saif lived when 

had solved such problems. Despite of what believed to be the second century peak of 
confrontation between the two identities Arabic - Persians and the rise intellectual 

and cultural movements that is in accordance with its. Saif entered the field of 

cultural activities that Iran was seeking to revive its historical past and whether 
might can be won by the Abbasid state in all areas there was. In addition, an 

important part of Arab pride and authority was undermined by Umayyad and ethnic 
conflicts and deviations from the Islam. Even the Arabs were involved in an identity 

crisis and alined by others. Persians were growing trends towards Islam and Arabs 
were under destruction. Saif also coincided with the proceeding Shu'aiba. 

Abstract: 

Main purpose: To study the position and influence of Sayf on Iranian and Arabic 

historical identity and its interaction with Islamic identity 

Specific 

Aims: 

Nervousness,Ayam-o Arab,Tribe,Banu Tamim, Seyf Ibn Umar,Non-Arab :Keywords 
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 در هزاره سوم پ.م انرودانیو م یروابط زاگرس مرکز یبررس :عنوان

 یرقادریم نیام محمد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یرقادریم نی+ محمد ام :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 راثیو پژوهشگاه م راثیبه وزارت م یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یفرهنگ

دور مورد توجه  یهااست و از سال یو راهبرد ژهیو ییایجغراف تیموقع یدارا یزاگرس مرکز ران،یا یشناسدر باستان چکیده :

ر آن د رانیا ینواح ریبا سا اسیدر ق یشتریها و مطالعات بکاوش لیدل نیشرق شناسان و پژوهشگران بوده است. به هم

 نیمنتشر شده است؛ اما با تمام ا رانیمنطقه از ا نیدر ا یاز روند تحوالت فرهنگ یترشیصورت گرفته و اطالعات ب

 ،یالماس زیو ن یخیتار ،یخیاز تار شیدر طول ادوار پ یزاگرس مرکز یهاغنا و تنوع فرهنگ ،یگستردگ لیاوصاف، به دل

اسخ پ یدر هر دوره فرهنگ جیرا یفرهنگ یهاانیجر رامونیما پ یهااز پرسش یاریمطالعات هنوز هم نتوانسته به بس نیا

 یهاتدش ژهیهمجوار به و یهانیبا سرزم یو اقتصاد یاسیس ،یتحوالت، ارتباطات فرهنگ نیابعاد ا نیاز مهمتر یکیدهد. 

 -ییایدو حوزه جغراف نیا انیارتباطات گسترده م ریچشمگ شیهزاره سوم پ.م. شاهد افزا یاست. ط انرودانیپست م

 ی. با بررسکنندیارتباطات اشاره م نیبه ا یبه فراوان زین یخیمتون تار ،یشناختکه عالوه بر شواهد باستان میهست یفرهنگ

 میهزاره سوم پ.م. ترس یط یروشن از آنچه در زاگرس مرکز یریتصو توانیم یشناسمتون و البته شواهد باستان نیا

 کرد

 یناسشباستان یهاافتهیو  یانرودانیبا استفاده از منابع م یزاگرس مرکز یخیو تار یشناختباستان یمایس یبازساز :اهداف اختصاصی

 .در هزاره سوم پ.م یاز زاگرس مرکز ییایجغراف -یخیتار یدورنما میترس .2

در هزاره  انرودانیپست م یهاو دشت یجوامع ساکن در زاگرس مرکز یو تاثرات فرهنگ راتیدرک هرچه بهتر تاث .3

 .سوم پ.م

 :یاهداف فرع

 یدر زاگرس مرکز نیمستقل نخست مهین یهاحکومت ییشناسا .1

ه ممکن اطالعات بدست آمد ریو تفس لیاند و در پرتو تحلکه تاکنون ناشناخته بوده ییهانیسرزم ایشهرها و  ییشناسا .2

 .شده است

 .در هزاره سوم پ.م یزاگرس مرکز یدر تحوالت فرهنگ نیکجانشی مهیحضور اقوام کوچرو و ن راتیبا تاث ییآشنا .3

 یباستان شناس یبررس خ،یو تار یباستانشناس انرودان،یم ،یزاگرس مرکز کلیدی:کلمات 

 
 

Central Zagros and Mesopotamia during the 3th millennium Bc. Title: 

Mohammad Amin Mirghaderi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 
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The Zagros mountains and their foothills in eastern Iraq were always considered by 

the peoples of the alluvial plains of Mesopotamia a source of important resources, 
with the result that gaining access to these resources was a recurring preoccupation 

throughout the ancient history of the region. The attempts to do so were 
characterized by strategies of both peaceful interaction and aggressive hostilities. 

Given the lack of written documents about the events during the third millennium 

B.C. in mountainous area, we are obliged to refer to the Mesopotamia written 
documents and rely on their one-sided and biased interpretations of events. 

Highlands were usually considered as a target for military campaigns and political 
actions in order to obtain raw material, ransom and tribute and their residents were 

shown as uncivilized marauders threatening Mesopotamians with destruction and 

looting; thus we need to be careful about the represented image of the mountainous’ 
residents. In general, the archeological data must be the cornerstone for 

understanding and interpreting the cultural history of these people . Nevertheless, 
the first Mesopotamian uninterrupted reports about the eastern lands have been 

observed during the third millennium B.C. Our aim in this project is connecting 
between those historical documents and archaeological data to making a perspective 

about the relationship between Central Zagros and Mesopotamia during the third 

millennium B.C. 

Abstract: 

Making a archaeological perspective of Central Zagros and Mesopotamia during the 

third millennium B.C. based on the archaeological data. 

2. Making a historical- geographical perspective Central Zagros and Mesopotamia 
during the third millennium B.C. based on the historical document. 

3. Study on the connections and conflicts between Central Zagros and Mesopotamia 
during the third millennium B.C. 

Specific 

Aims: 

Central zagros, Mesopotamia, History and Archaeology, Archaeological Survey. :Keywords 
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 محمد ارکون( یبر اساس نقد واساز؛ چالشها و فرصتها )مطالعه مورد یخوانش متن قرآن :عنوان

 یگوشک ینیحس نیحس دیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکترطرح پسا  :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یگوشک ینیحس نیحس دی+ س :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 ایکه  میتعامل و گفتگو روبرو هست ایچالش و  یعنی ده؛یبا دو پد ،ینقد ادب نینو یکردهایدر خوانش متون بر اساس رو چکیده :

امتن، متن و فر ده؛یدو پد کیتواند در تفک یالبته م ندیفرا نیآن. ا یفروپاش ایشود و  یمتن م ییایو پو شیباعث زا

تر فوق، بس یبند میفراتر از تقس یدر نگاه یداشته باشد. همچنانکه در تعامل با متن قرآن یمتفاوت تر یبازخوردها

به  یکیها، به دو صورت؛  انیجر نیاز ا یکیبه عنوان  یکند. واساز یرا فراهم م یبزرگ و گسترده ا یچالشها و فرصتها

ر مرگ ب یشود که مبتن یظاهر م یکیدئولوژیو ا یفلسف شهیاند کیبه عنوان  گریخوانش متون و د یبرا یعنوان روش

آن  ریمطلق و غ قتیانکار حق ،ییمرکز زدا اب،یتفاوت، انکار سلطه عقل، سلطه غ ،ییزبان، تکثر معنا یمؤلف، لغزندگ

 ،یندگمطلق، خودبس قتیحق ،ییحضور، مرکز گرا ،ییاز جمله اقتدارگرا ییهایژگیبر و یمبتن یاست، در مقابل، متن قرآن

ر چارچوب فوق د دواژگانیکل نییدانش بر است و فهم و تب یندیفرا ،یفهم متن قرآن نیو... است. عالوه بر ا ییگرا تیقطع

 یقیو تلف یچندوجه یاستفاده از روش یاقتضا گر،یکدیدو با  نیتقابل ا ایتعامل و  یو چگونگ یو ساختار قرآن ینقد واساز

 یو چالشها و فرصتها یمتفاوت از متن قرآن یارائه خوانش ها یهمچون؛ امکان و چگونگ یرا دارد تا بتواند به سؤاالت

النقد،  روش نقد یریمهم، تالش دارد تا با بکارگ نیخوانش، پاسخ دهد. پژوهش حاضر با بر عهده گرفتن ا نگونهیاز ا یناش

ن از آ یناش یو چالشها و فرصتها یآن، امکان خوانش واسازانه از متن قرآن یبرا ییو ارائه راهکارها یانتقاد یضمن وارس

 قرار دهد یرا مورد بررس

 یمکاتب نقد یو بررس یبه جلو نهادن در حوزه مطالعات قرآن یگام :اهداف اختصاصی

)در  یمسوول در حوزه علوم انسان یحاصله از آن از طرف مراکز و نهادها جیو اعمال نتا یطرح در سطح مل نیانجام ا

 تحول یشورا ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یانقالب فرهنگ یعال ی( مانند شورایو قرآن پژوه یمطالعات اسالم نجایا

 اتیزبان و ادب یهارشته یزیبرنامه ر یها تهیو از همه مهمتر کم شرفتیپ یالگو یاسالم یرانیمرکز ا ،یدر علوم انسان

 یو مکاتب نقد یقرآن یباعث خواهد شد پژوهشها یو مطالعات قرآن انیاد یتخصص یو گروهها انیمطالعات اد ،یعرب

 .ردیقرار گ یمورد بازنگر یغرب

 فرصت، چالش ،یینقد واساز، پساساختگرا ،یمتن قرآن کلمات کلیدی:

 

 

Reading the Quranic text based on the critique of deconstruction; Challenges and 
opportunities 

Title: 

Sayyed Hossain Hossaini Gooshki Applicant: 

TarbiatModares University Applicant's 

Work: 

In reading texts based on new approaches to literary criticism, with two phenomena; 

That is, we face a challenge or interaction and dialogue that either causes the birth 

Abstract: 
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and dynamism of the text or its collapse. This process can, of course, be divided into 

two phenomena; The text and hypertext have different feedbacks. As in interacting 
with the Qur'anic text, looking beyond the above division, it provides a platform for 

great and wide-ranging challenges and opportunities. Deconstruction as one of these 
flows, in two ways; One emerges as a way of reading texts and the other as a 

philosophical and ideological thought based on the author's death, slippery tongue, 

semantic pluralism, difference, denial of the domination of reason, domination of 
absence, decentralization, denial of absolute truth and so on. In contrast, the 

Qur'anic text is based on characteristics such as authoritarianism, presence, 
centralism, absolute truth, self-sufficiency, certainty, and so on. In addition, 

understanding the Qur'anic text is a knowledge-based process, and understanding 

and explaining the above keywords in the context of critique of Qur'anic 
deconstruction and structure and how the two interact or contrast with each other, 

requires using a multifaceted and integrated method to answer questions such as 
Answer the possibility and manner of presenting different readings of the Quranic 

text and the challenges and opportunities arising from such readings. Taking into 
account this important point, the present study tries to examine the view of Ability to 

read the Quranic text based on the critique of deconstruction and the challenges and 

opportunities arising from it, while critically examining and providing solutions for it. 

Carrying out this project at the national level and applying the results obtained by 

the responsible centers and institutions in the field of humanities (here Islamic 

studies and Quranic studies) such as the Supreme Council of the Cultural Revolution, 
Ministry of Culture and Islamic Guidance, Council for Transformation in Humanities, 

Center Islamic Iran The pattern of progress and, most importantly, the planning 
committees of the Arabic language and literature, the study of religions, and the 

specialized groups on religions and the Qur'anic studies will cause the Qur'anic 

researches and the Western schools of criticism to be reviewed. 

Specific 

Aims: 

Quranic text, deconstruction critique, poststructuralism, challenges and 

opportunities arising 

:Keywords 
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 یقیبر اساس مطالعات تطب میاقل رییتغ یهادر دوره ینیرزمیحفاظت از منابع آب ز یگذاراستیس یبررس :عنوان

 یسامان دهیسع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/آب قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 تیری/مدمیاقل راتییتغ :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یسامان دهی+ سع :همکاران

 یطالب دیمهش +

 یادیمسعود فر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یبارندگ قیاز طر میاقل راتییتغ کهیطوروجود دارد، به یقیارتباط عم ینیرزمیز منابع آب تیو وضع میاقل راتییتغ نیب چکیده :

 )سولت و گذاردیم ریتأث یتا سطح جهان یها از سطح محلآبخوان ستمیس یآبخوان است، رو یاصل هیکه منبع تغذ

 هدیچیپ یهاستمیدر زمره س ینیرزمیاز منابع آب ز یبرداربهره یهاستمیاز آنجا که س نی(. عالوه بر ا2017همکاران، 

 یار مصرفگر رفتواسطه عامل مداخلهآبخوان به تیبر وضع یکاهش بارندگ ریتأث یهستند، لذا بررس یکیاکولوژ-یاجتماع

به  و کشاورزان افتهیکاهش  زین یآب سطح انیجر ،یدارد. چنانچه با کاهش بارندگ تیاهم اریبرداران بسآب توسط بهره

 قتیخواهد داشت. در حق یادیز ریمنابع تأث نیامر بر حجم ا نیو ا افتهیسوق  ینیرزمیاز منابع آب ز یبردارسمت بهره

جبران  یحساس بوده و برا اریبس میاقل راتییبه منابع آب، به تغ دشانیشد یو کشاورزان با توجه به وابستگ یکشاورز

؛ مارشال 2009و همکاران  نکی؛ م2007)هودن و همکاران  کنندیم دایرا پ یآب سطح نیگزیمنابع آب جا یضرر اقتصاد

 یراب یادیز یهاتالش ،ینیرزمیمنابع آب ز تیفیو ک تیافت کم دیتشد لیبه دل ر،یال اخ(. در چند س2014و همکاران 

 لکهیانجام گرفته است )پ ینیرزمیحفاظت از منابع آب ز نهیدر زم میاقل رییبا تغ یو سازگار یآورتاب یهاتیظرف جادیا

به  ازین ستم،یدر هر س یسازگار تیظرف شیافزا یامر بوده است که برا نیا انگریها بتالش نیا جی(. نتا2007و همکاران 

 نیا نیترخواهد کرد. از مهم رییتغ ستمیبر اساس اهداف و ساختار هر س هاشرطشیپ نیاست که ا ییهاشرطشیپ

ها در آن یبررس قیکرده و از طر ییرا بازنما ستمیس کیآب هستند که اهداف  یهایگذاراستیو س نیقوان ها،شرطشیپ

 نیرا استنباط کرد. ا میاقل رییتغ طیدر شرا یمسلط حاکم بر سازگار کردیرو توانیبارش، م رنرمالینرمال و غ یهادوره

در  ینیمرزیحفاظت کننده از منابع آب ز نیبه نقش قوان رانیدر ا میاقل رییتغ یهادوره یدر نظر دارد تا با بررس قیتحق

 یکرده و الگو یدوران بررس نیرا در ا ینیرزمیحفاظت از منابع آب ز یهاو طرح نیقوان ییدوران پرداخته و همسو نیا

 شتریب قیتدق ی. برادینما میرا ترس رانیا ینیرزمیحفاظت از منابع آب ز نهیدر زم میاقل رییبا تغ یسازگار یهااستیس

و  ینیرزمیجهت حفاظت از منابع آب ز میاقل رییبا تغ یسازگار نهیمختلف در زم یکشورها یقیموضوع، مطالعه تطب

مورد  رانیا تیخواهد شد و با وضع یبررس زیمذکور ن یو مقررات در کشورها نیقوان راتییها با تغطرح نیا ییهمسو

 قرار خواهد گرفت سهیمقا

 منتخب یو در کشورها رانیدر ا یخیتار یهادوره یدر ط میاقل رییبا تغ یسازگار یارائه مدل مفهوم :اهداف اختصاصی

 یقیمطالعات تطب ،ینیرزمیحفاظت از منابع آب ز م،یاقل رییتغ ،یگذار استیس کلمات کلیدی:
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Investigation of groundwater resources protection polices during climate change 

according to comparative analysis 

Title: 

Saeideh Samani Applicant: 

Water Research Institute Applicant's 
Work: 

There is a deep correlation between climate change and the state of groundwater 
resources so that climate change affects the aquifer system from local to the global 

level through rainfall, which is the main source of recharge for the aquifer. Also, 

since groundwater resource utilization systems are among the complex socio-
ecological systems, so it is vital to study the effect of rainfall reduction on aquifer 

status by the intervening factor of water consumption behavior by users. If via the 
decrease of rainfall, the surface water flow will also decrease, farmers will be 

directed to exploit groundwater resources, so this will have a high impact on the 

volume of these resources. Agriculture and farmers, due to their strong dependence 
on water resources, are sensitive to climate change and find surface water 

alternatives to compensate for the economic loss. In recent years, due to the 
intensification of the decline in the quantity and quality of groundwater resources, 

many efforts have been made to build resilience and adaptation to climate change in 
the field of protection of groundwater resources (Pilke et al. 2007). The results of 

these efforts have shown, to increase the adaptation capacity of any system, 

preconditions are needed that these preconditions will change based on the goals 
and structure of each system. One of the most important of these preconditions is 

water laws and policies that represent the goals of a system and by examining them 
during normal and abnormal periods of rainfall, the dominant approach for adapting 

to climate change conditions can be deduced. This research intends to study the role 

of laws protecting groundwater resources in this period by examining the periods of 
climate change in Iran and to examine the alignment of laws and plans for the 

protection of groundwater resources in this period and the model of climate change 
adaptation policies in the ground for the protection of Iran's groundwater resources. 

To further investigate the issue, a comparative study of different countries in the 

field of climate change adaptation to protect groundwater resources and the 
alignment of these plans with changes in laws and regulations in these countries will 

be reviewed and compared with the situation in Iran. 

Abstract: 

Presenting a conceptual model of adaptation to climate change during historical 

periods in Iran and in selected countries 

Specific 

Aims: 

Plicies, Groundwater protection, Climate change, comparative analysis :Keywords 
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 آنها یناهموارنامحدب و کاربردها یسازنهیحل مسائل به یدسته برا مالیپروکس یهاتمیالگور :عنوان

 یمنجز ینینجمه حس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یمنجز ینی+ نجمه حس :همکاران

 انینوبخت یدکتر صغر +

 776000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 مسائل شامل نیناهموارنامحدب در نظر گرفته خواهد شد. ا یسازنهیچند کالس از مسائل به قیتحق نیدر ا چکیده :

و  قیشده با اطالعات نادق فیتعر یسازنهی، مسائل بهDC با تابع هدف یسازنهیچندهدفه، مسائل به یسازنهیمسائل به

 نیحل ا یبرا تمیچند الگور یطراح قیتحق نی. هدف از ارائه اباشندیم هانهیخم یشده رو فیتعر یسازنهیمسائل به

دسته  یبیتقر یهاتمیالگور میمند به مطالعه و گسترش آنها هستکه عالقه ییهاتمی. از جمله الگورباشدیگونه مسائل م

 خواهد شد. در انتها انیب دیجد یهاتمیالگور ییهمگرا زیآنال نی. عالوه بر اباشندیم

 مسئله ناهموار به کار گرفته خواهند نیحل چند یو برا یسازادهیمتلب پ ای تونیپا طیدر مح دیجد یهاتمیالگور

 شودیم انیموجود در مقاالت ب یهاتمیالگور گریبا د تمیالگور سهیحاصل از مقا جیشد. نتا

 ناهموار نامحدب یسازنهیحل مسائل به یبرا تمیالگور ارائه :اهداف اختصاصی

 ارائه شده تمیالگور ییمطالعه همگرا

 گرید یهاتمیبا الگور جینتا سهیحاصل و مقا جیدر نرم افزار و مطالعه نتا تمیالگور یسازادهیپ

 نامحدب یسازنهیبه - ییهمه جا ییهمگرا -ناهموار  یساز نهیبه کلمات کلیدی:

 

 

Proximal bundle algorithms for solving nonsmooth nonconvex optimization problems 
and their applications 

Title: 

Najmeh Hoseini Monjezi Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

 

In this project, some classes of nonsmooth nonconvex optimization problems will be 

considered. These problems include multiobjective optimization problems, 
optimization problems with DC objective functions, the problems defined with 

inexact information and the optimization problems defined on manifolds. The aim of 
this research is to design some new algorithms to solve these problems. Among 

algorithms that we are interested in studying and expanding are the proximal bundle 
methods. Moreover, the convergence analysis of the new algorithms will be stated. 

Finally, the presented algorithms will be implemented in the Python or MATLAB 

environment and applied on some nonsmooth test problems. The obtained results 
will be compared with some other algorithms in the literature. 

Abstract: 
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Design a new algorithm to solve nonsmooth nonconvex problems 

State the global convergence of the algorithm 
Implementation algorithm in software 

State the numerical results and compare the algorithm with some other algorithms 

Specific 

Aims: 

Nonsmooth optimization - Global convergence - nonconvex optimization :Keywords 
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 وستنزیبر ب دیبا تاک :(Artemisia annua) درمنه ییدارو اهیو منگنز در گ کونیلیکاربرد نانوذرات س :عنوان

 نینیزیآرتم هیثانو تیمتابول

 یصالح هاجر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ هاجر صالح :همکاران

 راد یچهرگان میعبدالکر +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

حضور دارند.  اهیمختلف گ یهادر اندام هیثانو یهاتیهستند که در شکل متابول یستیفعال ز باتیمنبع بالقوه ترک اهانیگ چکیده :

خواص  لیکه به دل روندیبه شمار م ییدارو اهانیارزشمند در گ هیثانو یهاتیاز جمله متابول هاکیفنولیو پل دهایترپنوئ

ع است که به عنوان منب یاز خانواده کاسن کسالهی اهیگ کیاند. درمنه مورد توجه قرار گرفته اریبس ،یدانیاکس-یآنت

 نینیزیمورد توجه قرار گرفته است. آرتم ایدرمان ماالر ی( براquinoline) نینولیکو یداروها یبرا یارزشمند

(artemisinin )به عنوان دارو  یداروساز عیدرمنه است که توسط صنا اهیجزء فعال گ ترپنیالکتون سزکوئ کی

 یتوسط سازمان بهداشت جهان 2001از سال  نینیزیآرتم تیبر اساس متابول یبیاست. درمان ترک افتهیاستخراج و کاربرد 

 شده است . شنهادیپ ییبه منظور کاهش خطر مقاومت دارو

 یهاها و گلدر برگ تیمتابول نیحال، مقدار ا نیاست. با ا نینیزیآرتم دیتول یدر حال حاضر درمنه تنها منبع تجار

 تیابولمت نیا تیاهم لیآن را محدود کرده است. به دل یساز یتجار ت،یمتابول نیا نییمحدود است. مقدار پا اریدرمنه بس

 نیصورت گرفته است. با ا نینیزیسنتز آرتم دیبهبود تول یبرا یمتعدد یهاتالش ا،یاز جمله ماالر هایماریدر درمان ب

مدافعان  یاز طرف برخ ختهیترار اهانیگ رشیعدم پذ نیو همچن کیژنت یتوسط مهندس اهانیدر گ رییتغ یدگیچیحال، پ

 یستیرزیو غ یستیز یهامانند محرک هیثانو یهاتیمتابول دیبهبود تول یهاروش ریحقوق سالمت باعث شده است که سا

رار مورد توجه ق اریبس ریدر چند دهه اخ ی. استفاده نانوذرات در کشاورزرندیاز قبل مورد اقبال محققان قرار بگ شتریب

یژگیسطح به حجم، و یازه، نسبت باالمنحصر به فرد آنها از جمله اند یهایژگیتوجه به نانوذرات از و نیگرفته است. ا

منتشر شده نشان  قاتیتحق یابی. ارزردیگیعملکرد آنها براساس نوع آنها منشأ م نیسطح آنها و همچن یعملکرد یها

و کارآمد  یاست که سودمند شتریدرصد ب 20-30حدود  یبا محصوالت سنت سهینانوذرات در مقا یهبازده نیانگیداد که م

ژوهش پ نیکند. در ا-یثابت م ندهیمحصوالت در آ دیو بهبود تول شیافزا یآنها را برا یبودن نانوذرات و استفاده احتمال

 لیو منگنز به دل کونیلی. نانوذرات سردیگیقرار م یمورد بررس ایزیآرتم اهیگ یو منگنز بر رو کونیلیکاربرد نانوذرات س

نگنز به و م کونیلینانوذرات س رایاند. به عنوان مثال اخمورد توجه محققان گرفته رایمتنوع اخ ییمایکوشیزیف یهایژگیو

 داریپا یدر کشاورز اهانیبهبود رشد گ یآنها برا لیپتانس جهیاند و در نتمورد استفاده قرار گرفته یعنوان کود در کشاورز

 کیحرت یبرا یمناسب یرد آنها باعث شده است که نامزدهامنحصر به ف یهایژگیو نیاند. همچنشده شنهادیپ یبه طور قو

 باشند هیثانو یها تیمتابول دیتول
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 ¬تیتابولم یمحتوا راتییتغ زانیم یدرمنه و بررس اهیگ یو منگنز در روند عملکرد کونیلی: کاربرد نانوذرات سیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 نینیزیآرتم هیثانو

 :یاهداف فرع

 نینیزیآرتم هیثانو ¬تیمتابول دیتول زانیبر م کونیلیمختلف نانوذرات س یاثر غلظتها یبررس -1

 نینیزیآرتم هیثانو ¬تیمتابول دیتول زانیمختلف نانوذرات منگنز بر م یاثر غلظتها یبررس -2

 نینیزیآرتم هیثانو ¬تیمتابول دیتول زانیبر م کونیمختلف توام نانوذرات منگنز و سل یاثر غلظتها یبررس -3

 نینیزیآرتم هیانوث ¬تیسنتز متابول یدیکل یژنها انیبر ب کونیمختلف توام نانوذرات منگنز و سل یاثر غلظتها یبررس -4

 یوسنتزیب ریمس-ایماالر یماریب-ایزیآرتم-نانوذره منگنز-کونیلینانوذره س-نینیزیآرتم هیثانو تیمتابول کلمات کلیدی:

 

 

The application of Silicon and Manganese Nanoparticles in medical plant Artemisia 
(Artemisia annua): Focus on artemisinin biosynthesis 

Title: 

Hajar Salehi Applicant: 

Bu Ali Sina University Applicant's 

Work: 

Plants are a potential source of bioactive compounds that are present in the form of 
secondary metabolites in various organs of the plant. Terpenoids and polyphenols 

are among the valuable secondary metabolites in medicinal plants that have received 
much attention due to their antioxidant properties.Artemisia is an annual plant from 

Asteraceae family that has been considered as a valuable source of quinoline drugs 
for the treatment of malaria. Artemisinin is a sesquiterpene lactone, the active 

ingredient in Artemisia, which has been extracted and used as a medicine by the 

pharmaceutical industry. Artemisinin metabolite combination therapy has been 
proposed by the World Health Organization since 2001 to reduce the risk of drug 

resistance. Artemisia is currently the only commercial source of artemisinin 
production. However, the amount of this metabolite in Artemisia leaves and flowers 

is very limited. Its commercialization have been limited due to low levels of this 

metabolite. Due to the importance of this metabolite in the treatment of diseases 
such as malaria, several efforts have been made to improve the artemisinin 

synthesis. However, the complexity of genetic engineering in plants and also the 
rejection of transgenic plants by some health advocates have made researchers to be 

more interested in other methods of improving the production of secondary 
metabolites, such as biotic and abiotic stimuli.The use of nanoparticles in agriculture 

has received much attention in recent decades.This attention to nanoparticles roots 

from their unique properties such as size, high surface-to-volume ratio, functional 
properties of their surface as well as their performance based on their type.The 

evaluation of published research showed that the average efficiency of nanoparticles 
is about 20-30% higher compared to traditional products, which proves the benefit 

and efficiency of nanoparticles and their use to increase and improve crop production 

in the future. In this research, the application of silicon and manganese 
nanoparticles on Artemisia plant is investigated.Silicon and manganese nanoparticles 

have recently attracted the attention of researchers due to their various 
physicochemical properties.Therefore, silicon and manganese nanoparticles have 

recently been used as fertilizers in agriculture, and as a result, their potential for 
improving plant growth in sustainable agriculture has been strongly suggested.Also, 

their unique properties have made them suitable candidates to stimulate secondary 

metabolites synthesis. 

Abstract: 

Application of silicon and manganese nanoparticles in the functional process of 

artemisia plant growth and investigation of changes in the artemisinin content . 

-Investigation of the effect of different concentrations of silicon nanoparticles on the 
production and synthesis of the secondary metabolite artemisinin. 

-Investigation of the effect of different concentrations of manganese nanoparticles 
on the production and synthesis of the secondary metabolite artemisinin. 

Specific 

Aims: 
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-Investigation of the effect of different concentrations of combination both 

manganese and silicon nanoparticles on the production of the secondary metabolite 
artemisinin. 

-Investigation of the effect of different concentrations of combination both 
manganese and silicon nanoparticles on the expression of key genes in the synthesis 

of the secondary metabolite artemisinin. 

manganese nanoparticles-silicon nanoparticles-secondary metabolite artemisinin-
Artemisia-biosynthetic pathway-Malaria 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99022632 

)منطقه  یرادار یزمان یسر یهابا استفاده از داده یدر اثر احداث تونل شهر ییبرآورد مقدار و نرخ جابجا :عنوان

 تهران( یمطالعات

 یمناقب بهیط :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ل،یدر تحل دیجد یمترقبه + کاربرد روش ها ریکشور جهت مقابله با حوادث غ یسازه ها،راهها و منابع آب یساز منیا :اولویت

 سازه ها نهیبه تیریاجراء و مد ،یطراح

 یکاربرد :نوع طرح

 یمناقب بهی+ ط :همکاران

 486666 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

موجود از  یهااز سازه ینگهدار زیو ن یآت یهاپروژه یو طراح یزیربه جهت برنامه یشهر یهاسازه یداریپا قیدق شیپا چکیده :

موجود  یهارساختیها و حفاظت از زسازه نیا یداریاست. مطالعه پا یو توسعه شهر تیریمهم در بحث مد یهاچالش

طرح به  نیمداوم را فراهم کنند. در ا شیامکان پا نییپا نهیاست که با صرف هز یقیمستلزم استفاده از ابزار توانمند و دق

 ریتصاو یزمان یاحداث و مناطق مجاور، از سر ریدر مس نیزم ییدر نرخ جابجا یاثر حفر تونل شهر یمنظور بررس

 امکان یرادار یهاسنجنده یزمان یسر ریتصاو یریکارگبا به یرادار یسنجتداخل کی. تکنشودیاستفاده م یاماهواره

در اثر  نیزم ییبرآورد جابجا ب،یترت نی. به اکندیفراهم م تریسانتم کیرا با دقت کمتر از  نیزم ییجاجاب یریگاندازه

 ریبا استفاده از تصاو گریرخ داده در محل احداث با مناطق د ییجابجا یالگو سهیدر استان تهران و مقا یاحداث تونل شهر

روش ارائه  ییکارآ یابیاست. جهت ارز قیتحق نیا یاروپا هدف اصل ییمتعلق به آژانس فضا 1نلیسنت گانیسنجنده را

، به کار گرفته GNSS ینیزم ستگاهیا یهاو برداشت قیدق یابیتراز یهاشامل داده یدانیم یهاشده و برآورد دقت، داده

 جیبه دست آمده با نتا جی، نتا1نلیسنت گانیسنجنده را Cباند  ریاستفاده از تصاو یسنججهت امکان نیخواهد شد. همچن

مطالعه  نیا جیخواهد شد. نتا سهیمقا Xدر باند  TerraSAR-Xیسنجنده تجار یزمان یسر ریحاصل از پردازش تصاو

 تیریو مد یزیراطراف و باالخره برنامه یهاسازه یداریآن در پا ثریاحداث تونل و تا یرهایدر مس ییجابجا شیجهت پا

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت ندهیها در آساخت ریاحداث ز

 ییبر مقدار و نرخ جابجا یاحدات تونل قطار شهر ریتأث یبررس :اهداف اختصاصی

 .ها صورت نگرفته استدر آن یکه حفار یو مناطق مشابه یدر مناطق حفار ییجابجا یتفاوت الگو یبررس •

 فرونشست ،1نلیسنت ،ییجابجا ،یتونل شهر ،یرادار یسنجتداخل کلمات کلیدی:

 

 

Estimation of the displacement caused by the urban tunnel construction in urban 
area using the time series radar data 

Title: 

Tayebe Managhebi Applicant: 

K.N.Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

Accurate monitoring of the sustainability of urban structures for planning and 
designing future projects as well as maintaining existing structures is one of the 

important challenges in the urban management and development. Analysis the 
sustainability of these structures and the protection of existing infrastructure 

Abstract: 
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requires the use of a powerful and accurate tools which provides a continuous 

monitoring at low cost. In this study, in order to investigate the effect of excavating 
a tunnel in urban areas on the rate of land subsidence on the construction route and 

adjacent areas, a time series of satellite images is employed. Radar interferometry 
technique makes it possible to measure the land subsidence with an accuracy of less 

than one centimeter using time series radar images. In this respect, the main 

purpose of this study is to estimate the land subsidence due to the excavating the 
urban tunnels in Tehran province and to compare the displacement pattern that 

occurred at the construction site with other areas using free sentinel-1 images 
belonging to the European Space Agency. In order to evaluate the efficiency of the 

proposed method and estimate the accuracy, field data including the accurate 

levelling data and GNSS ground station will be used. Also, to check the possibility of 
using C-band Sentinel-1 images, the obtained results will be compared with the 

results obtained from processing the time series images of the commercial TerraSAR-
X sensor in the X-band. The results of this study will be used to monitor the land 

subsidence in the tunnel construction routes and its effect on the stability of the 
surrounding structures and finally the planning and management of the 

infrastructure construction in the future. 

investigate the effect of excavating a tunnel in urban areas on the rate of land 
subsidence 

Analysis the displacement pattern in the construction route and adjacent areas 

Specific 
Aims: 

Displacement, Land subsidence, Radar interferometry, Sentinel1, Urban tunnel :Keywords 
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رات شده و نانوذ نهیپوش زیسلول ر یشده حاو دینانوسلولز اکس -شمیابر نیبروئیف یستیجوهر ز دیتول :عنوان

 بافت پوست یمهندس یدر کاربردها یفعال جهت چاپ سه بعد ستیز شهیش

 دیتمج الناز :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 بافت یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 دی+ الناز تمج :همکاران

 افسانه احسان دوست +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 یستیز یجوهرها دیبافت، تول یآن در عرصه مهندس ریچشمگ یدستاوردها زیو ن یچاپ سه بعد یها یبا توسعه فناور چکیده :

 یسلول، امکان چاپ بافت زنده فراهم م یحاو یجوهرها نیبا توسعه ا رایبرخوردار شده است، ز یفوق العاده ا تیاز اهم

و  ینانوفناور یهمگراست که نقطه تالق یها یدر عرصه فناور شگامیپ یاز حوزه ها یکی یستیز یجوهرها دیگردد. تول

ه از بافت با استفاد یتحقق مهندس یگام مهم به سو کی نتیقابل پر یجوهرها دیگردد. تول یمحسوب م یفناور ستیز

از دست رفته بدن را فراهم کرده و  یبافت ها و اندام ها ینیگزیجا ای میاست که امکان ترم یچاپ سه بعد نینو یفناور

 یوستپ مارانیاز ب یعیوس فیآن ط انیبوده و مشتر یمیو طب ترم یپزشک یبازار مهندس یازهاین یتواند پاسخگو یم

 گردد. یو ... را شامل م یزخم بستر، سرطان ،یابتیمزمن د یزخمها ،یپوست یسوختگ یمختلف شامل افراد دارا

 نیو موثرتر نیآن، مهمتر جادیا یدرمان عامل اصل ،یپوست یو درمان زخم ها دهید بیآس یپوست ها ینیگزیجا یبرا

)مانند  دیوجود نداشته باشد و زخم مزمن به شمار آ یکه توان درمان کامل عامل زخم پوست یراه حل است، اما در موارد

 قیعم یها بیکرده و منجر به آس دایو زخم بستر و ...(، با گذشت زمان زخم گسترش پ یابتید یها، زخم ها یسوختگ

در  .کندیم جادیفرد ا یو جسم یحسالمت رو یبرا یکرده و مشکالت جد ریدرگ زیبافت ها را ن ریگردد که سا یم یتر

کارآمد تر  ییپوست بر اساس روش ها یاز زخم و بازساز ینگهدار یتالش برا ریاخ یمشکل، در سال ها نیجهت رفع ا

پوست  ینرخ بازساز شیزنده که منجر به افزا یبافت پوست با استفاده از سلول ها یبر مهندس یمبتن یمانند درمان ها

 یبا استفاده از چاپگرها یبافت سه بعد کیساخت  یدرمان ها، برا نیشود، شکل گرفته است. به منظور انجام ا یم

 یبافت هدف بوده و همانند قطرات جوهر بر رو یاز سلولها یشود که تجمعات یاستفاده م یستیز یاز جوهرها ،یستیز

آب  یها به علت محتوا دروژلیمنظور، ه نیا یند. براکن یم فایبافت را ا کی یسازنده  یبستر نشسته و نقش واحدها

 یاختارس جادیو امکان ا یخارج سلول سیبا ماتر ییایمیو ش یکیزیف یمشابهت ها م،یمال طیباال، سنتز در شرا اریبس

سه  یپژوهش ساخت داربست نیمورد توجه هستند. هدف از ا اریبس ،یاتصاالت عرض لیبه علت تشک یو سه بعد وستهیپ

 یسلولها یشده حاو دیو نانوسلولز اکس شمیابر نیبروئیاز جنس ف یدروژلیه یستیز یجوهرها ی هیبر پا یبعد

 یکیزیف ،یتسیمشابهت ها در خواص ز نیشتریب جادیا یفعال برا ستیز شهیبه همراه نانوذرات ش نهیزپوشیر بروبالستیف

 ری، تکثاتصال یرا برا یمناسب طیشرا ،یبا بافت پوست است تا عالوه بر محافظت از زخم در برابر عوامل خارج یکیو مکان

 یو بافت حاصل با استفاده از انواع روشها یستیجوهر ز نیو حفظ عملکرد آن فراهم کند. خواص ا یو مهاجرت سلول

خواهد  یازس نهیو به یابیارز یبافت شناس یها یزیو رنگ آم یسلول تیو فعال یزنده مان یبررس ،یساختار یابیمشخصه 

 شد
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 یسه بعد نتیپر یدروژلیه یستیز یساخته شده از جوهرها یپوست یها نیگزیجا جادیپژوهش ا نیا یهدف اختصاص :اهداف اختصاصی

فعال  ستیز شهیشده به همراه نانوذرات ش نهیزپوشیر یسلولها یشده حاو دیو نانوسلولز اکس شمیابر نیبروئیاز جنس ف

 است. یمشابه با پوست واقع یکیمکان یها یژگیحفرات و و زیبا سا ییداربست ها جادیدر جهت ا

 زیلول ربافت پوست، س یفعال، مهندس ستیز شهیشده، نانوذرات ش دینانوسلولز اکس شم،یابر نیبروئیف ،یستیجوهر ز کلمات کلیدی:

 نهیپوش

 
 

Production of Silk Fibroin-Oxidized Nanocellulose Bio-ink Containing Encapsulated 

Fibroblast Cells and Bioactive Glass Nanoparticles for 3D-Printing in Skin Tissue 
Engineering Applications 

Title: 

Tamjid Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

According to development of 3D-Printing technology and its significant achievements 

in tissue engineering, fabrication of bioinks has attracted a great attention, since the 

bioinks containing live cells makes the tissue regeneration feasible. Bioink 
fabrication is an emerging technology in NBIC field which is in the boundary of Nano 

and Biotechnology. Such a progress is a response to the requirement of biomedical 
engineering market and more importantly the needs of patients with chronic injuries 

including bedsore, burn, and diabetic wounds. To replace the injured skin and treat 
skin wounds, treatment of the main cause is the most important and effective 

solution, but in cases where it is not possible to treat the cause of wound and it’s 

considered as a chronic wound (such as burns, diabetic lesions, and bedsore, etc.), 
over time, the wound spreads and causes deeper damage to other tissues and 

creates serious problems for the patient's mental and physical health. In order to 
solve this problem, in recent years, efforts to wound care and skin repair are based 

on more effective methods, such as skin tissue engineering using live cells which 

increase the amount of skin regeneration. In order to carry out such treatments, bio-
inks are used to construct a three-dimensional tissue using bio-printers, which are 

aggregates of target tissue cells in the form of droplets laying on the substrate and 
play the role of the structural units of a tissue. In this field, hydrogels are of interest, 

due to their high water content, mild synthesis, physical and chemical similarities 
with the extracellular matrix, and the possibility of creating a continuous and three-

dimensional structure due to the formation of crosslinks. 

Abstract: 

The general purpose of this study is to construct structures with mechanical 
properties similar to human skin using a 3D-Printed scaffold made of a bionk based 

on silk fibroin, oxidized nanocellulose, encapsulated fibroblast cells and bioactive 

glass nanoparticles. 

Specific 
Aims: 

Bioink, silk fibroin, oxidized nanocellulose, bio-glass nanoparticles, skin tissue 

engineering, Encapsulated cell 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4002324 

 یراهبرد افتنیبا هدف  یمرکز یعصب ستمیدرس یسلول (Senescence) نسنسینقش س یبررس :عنوان

 (MS) سیاسکلروز پلیمولت ییمدل القا یهادر موش ونیناسیلیم طیجهت بهبود شرا

 انیاحمد نیشه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول ینوظهور + پزشک یهایماریاعصاب + ب علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 انیاحمد نی+ شه :همکاران

 محمد جوان +

 الهام پرنداور +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

که  دهدی. مطالعات نشان مرودیبه شمار م (MS) سیاسکلروز پلیمولت یماریب شرفتیاز عوامل پ یکیسن  شیافزا چکیده :

ثر باشد. مو یماریدر گسترش ب یماریب جادیا هیاول یفاکتور مستقل، نسبت به الگو کیبه صورت  تواندیسن م شیافزا

 یبازگشت چرخه سلول رقابلیسن است و به عنوان توقف غ شیو افزا یریپ یهااز نشانه یکی (CS) یسلول نسنسیس

 یماریموجب گسترش ب یالتهاب یفاکتورها شیسلول، با افزا یعالوه بر از کار افتادن عملکرد اصل (CS) .شودیم فیتعر

MS گردد. 

مؤثر هستند که با  یمنیا ستمیبر س شودیاستفاده م MS مبتال به مارانیشده که در روند درمان ب دییتا ییداروهااکثر 

. گردندینم یماریو در کل موجب توقف و بازگشت عالئم ب کنندیعمل م یمنیا ستمیپاسخ س رییتغ ایمهار و  سمیمکان

 senolytic یدرمان باشد. داروها یگام مؤثر بعد تواندیم ونیناسیلیبازگرداندن توان م ،یمنیا ستمیعالوه بر مهار س

سلول ها  نیبه حذف ا (SCAP ) ریپ یسلولها یزنده مان یرهایمس هیعملکرد عل قیاز داروها هستند که از طر یگروه

 لیتسهموجب  تواندیم ونیناسیلیم یو مهار یالتهاب شیپ یسنسنت با کاهش فاکتورها ی. حذف سلول هاکندیکمک م

 .گردد ونیناسیلیدم ندیفرا

پرداخته  سنسنیدر بروز س ونیناسیلیدم راتیتاث نیو همچن ونیناسیلیم ندیدر فرا یرینقش پ یمطالعه به بررس نیدر ا

 یها، در قدم اول سلول senescence شود. در واقع تالش خواهد شد، با توجه به از دست دادن عملکرد در سلولها-یم

، مناسب انتخاب  کیتیسنول بیمشخص شود. و سپس ترک یریو پ MS ییدر مدل القا نسنسیس یدر روند القا ریدرگ

 گردد یبررس in vivo انتخاب شده به صورت یموثر بود روند درمان زانیم تیشود و درنها

 نسنسیو در صورت اثبات اثر س ردیپذیانجام م نسنسیو س یرینقش پ شتریرو در جهت مشخص نمودن ب شیپ قیتحق :اهداف اختصاصی

در  ونیناسیلیکاهش رِم ،یماری: به کاهش عالئم بتواندیمؤثر م کیتیسنول باتیترک افتنی MSمبتال به  مارانیدر ب

به  یماریکاهش سرعت رشد ب ،یمرکز یعصب ستمیدر س ونیناسیلیدم ،یماریتوقف و بازگشت ب ،یمرکز یعصب ستمیس

 نمود: میرا دنبال خواه یپژوهش سه هدف اصل نیکمک کند. در ا مارانیب یزندگ تیفیو بهبود ک SPMSفرم 

 (In vivo)ونیناسیلیو دِم یریارتباط پ یبررس

 (In vivo) (CS) مزمن و اثر آن در بروز عالئم ونیناسیلیمطالعه دم

 (In vivo) در مدل بیترک نیموثرتر یرگذاریتاث زانیمطالعه م

 کیتیسنول باتیترک -یسلول نسنسسی – ونیناسیلدمی – یریپ کلمات کلیدی:
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Investigation role of cell senescence in central nervous system to find  an approach 

to ameliorate myelination status in MS induced mouse model 

Title: 

Shahin Ahmadian Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Aging is one of the most significant risk factors for the development of several 
neurodegenerative diseases such as progressive multiple sclerosis (MS). In this 

regard, Cellular senescence (CS), which is defined as an irreversible cell cycle arrest, 

is a key biological process underlying aging. CS causes a pro-inflammatory cellular 
phenotype that impairs tissue regeneration. Current evidence supports a pivotal role 

for CS in the pathogenesis of MS. 
Available immune-centered therapies can reduce the immune-mediated damage 

exhibited in MS patients. At the same time, they cannot rescue the eventual failure of 

remyelination or permanent neuronal damage that occurs as MS progresses. Several 
lines of evidence implicate manipulation of CS could provide a therapeutic target in 

MS patients; additionally, selective death of senescent cells (Senolysis) seems to 
represent a promising approach that provides beneficial effects in myelin repair. 

In this study, we investigate the evidence linking cellular senescence to the 
demyelination process. To this end, we try to identify the senescent cells in animal 

models of demyelination and natural aging models. In addition, we investigate the 

putative role of a senolytic agent as neuroprotective therapy in tackling 
demyelination. 

Abstract: 

Investigation relation between aging and demyelination 

Study chronic demyelination and rate of senescence occurrence. 
Beneficial effects of senolytic therapy on remyelination 

Specific 

Aims: 

demyelination, aging, cell senescence :Keywords 
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 خانه فاضالب هیتصف یکیولوژیاز لجن ب یریآبگ یاستفاده از گل اخرا )خاک قرمز( برا :عنوان

 یحیمس درضایحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :طرحنوع 

 یحیمس درضای+ حم :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد )ترجمان دانش( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یباشند. روش مرسوم برا یخانه فاضالب م هیلجن تصف تیریمهم در مد اریبس ندیلجن دو فرآ یریو آبگ یحالت ده چکیده :

به  یریقبل از ورود لجن به بخش آبگ ییایمیاست. حالت دهنده ش ییایمیلجن استفاده از حالت دهنده ش یحالت ده

از  رانیفاضالب ا یخانه ها هیاز تصف یاریسازد. در بس یجامدات لجن از آب را فراهم م یگردد و جداساز یآن اضافه م

 متیبا ق مایآن مستق متیبوده و ق یکامال واردات یونیکات مریشود. پل یلجن استفاده م یحالت ده یبرا یونیکات مریپل

 دهیهزارتومان رس 180به  1400هزارتومان بود و االن در سال  7 یونیکات مریپل لویهر ک 1390تباط است. سال ارز در ار

است  نیتالش بر ا شنهادهیپ نیکرده است. در ا یگزاف یها نهیفاضالب را متحمل هز یخانه ها هیاز تصف یاریاست و بس

از  یکیخانه فاضالب ارائه گردد.  هیدر تصف یونیکات مریپل ینیگزیجا یبرا یماده ا ینوآورانه و کاربرد یکه با ارائه راهکار

در کشور وجود دارد خاک قرمز است. خاک  یانسان یا تیاز فعال یو هم ناش یعیهم به صورت طب یکه به فراوان یمواد

 500از  شیدر کشور ساالنه ب نایآلوم دیتول ندیفرآ یدر ط نیهرمز وجود دارد. همچن رهیدر جز یعیقرمز به صورت طب

بنا  یطرح پژوهش نیبه دنبال دارد. ا یطیمح ستیگردد که مشکالت ز یباطله دپو م یهزار تن خاک قرمز در سد ها

داشتن  لیقرار دهد. خاک قرمز به دل یلجن را مورد بررس یریو آبگ یخاک قرمز حالت ده ایدارد با استفاده از گل اخرا 

مزمان از لجن به صورت ه یریدر آبگ ییایمیو ش یکیزیتواند بعنوان حالت دهنده ف یم میسیلیس دیآهن و اکس دیاکس

قرار خواهد  یلجن مورد بررس یبر حالت ده دیخاک قرمز خام و اصالح شده با اس ریتاث شنهادهیپ نیعمل کند. در ا

اند تو یشده است و در صورت انجام م فیدر صنعت آب و فاضالب کشور تعر یواقع ازین کیطرح بر اساس  نیگرفت. ا

 اریبا خاک قرمز بس یحالت ده یها نهیرود هز یانتظار م نیکند. همچن یلجن معرف یجهت حالت ده نیگزیجا یماده ا

 ستیتواند اثرات ز یاستفاده از خاک قرمز م گرید یباشد. از سو یونیکات مریاستفاده از پل یاقتصاد یها نهیکمتر از هز

طرح خاک  نیگفت ا دیبا یکاهش دهد. به طور کل یباطله را تا حدود یخاک قرمز در سدها یاز دپو یناش یطیمح

در  استفاده یبرا دیاست را به ماده مف یطیمح ستیپسماند خطرناک با آثار مخرب ز کی نایقرمز را که در صنعت آلوم

 کند یم لیصنعت آب و فاضالب تبد

 یکیلوژویاز لجن ب یریو آبگ یده( بر حالتیانسان یهاتیو فعال یعیخاک قرمز خام )با منشاء طب ریتاث یهدف اول بررس :اهداف اختصاصی

 فاضالب

 یکیولوژیاز لجن ب یریو آبگ یده( بر حالتکیسولفور ای کیدری)کلر دیخاک قرمز اصالح شده با اس ریتاث یهدف دوم بررس

 فاضالب

 لجن یریو آبگ یدهحالت ندیدر فرآ دیشده با اسخاک قرمز خام و اصالح یعملکرد زمیمکان یهدف سوم بررس

 فاضالب یکیولوژیاز لجن ب یریو آبگ یدهاستفاده از گل قرمز در حالت یاقتصاد یهاجنبه یهدف چهارم بررس
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ب با فاضال یکیولوژیاز لجن ب یریو آبگ یدهاستفاده از گل قرمز در حالت یطیمحستیز یهاجنبه یهدف پنجم بررس

 یشده در کشاورز یرینگاه به استفاده مجدد از لجن آبگ

 یکیولوژیلجن ب ،ییایمیش یکیزیلجن، خاک قرمز، گل اخرا، حالت دهنده ف یلجن، حالت ده یریآبگ کلمات کلیدی:

 

 

Using ocher soil (red soil) for biological sludge dewatering of wastewater treatment 

plant 

Title: 

Hamidreza Masihi Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

 

Sludge conditioning and dewatering are very important processes in the sludge 
management of wastewater treatment plant. A common method for sludge 

conditioning is to use a chemical conditioner. A chemical conditioner is added to the 
sludge before dewatering section and and provides separation of sludge solids from 

water. Many Iranian wastewater treatment plants use cationic polymer for 

conditioning the sludge. Cationic polymer is completely imported and its price is 
directly related to the price of currency. In 1390, each kilogram of cationic polymer 

was 7 thousand tomans, and now in 1400 it has reached 180 thousand tomans, and 
many wastewater treatment plants have incurred exorbitant costs. In this proposal, 

an attempt is made to provide a material to replace the cationic polymer in the 

wastewater treatment plant by providing an innovative and practical solution. Red 
soil is one of the most abundant substances in the country, which exist naturally and 

due to human activity. Red soil is naturally present on the island of Hormuz. Also, 
during the alumina production process in the country, more than 500,000 tons of red 

soil are stored in tailings dams annually, which lead to environmental problems. This 
research project is designed to investigate the conditioning and dewatering of sludge 

by using ocher mud or red soil. Red soil can act as a physical and chemical 

conditioner in sludge dewatering simultaneously due to its iron oxide and silicon 
oxide. In this proposal, the effect of raw and acidic-modified red soil on sludge 

conditioning will be investigated. This plan is defined based on a real need in the 
country's water and wastewater industry, and if done, it can introduce an alternative 

material for sludge conditioning. Red soil conditioning costs are also expected to be 

much lower than the economic costs of using cationic polymers. On the other hand, 
the use of red soil can reduce the environmental effects of red soil depots in tailings 

dams to some extent. In general, this project turns red soil, which in the alumina 
industry is a hazardous waste with environmental detrimental effects, into a useful 

material for use in the water and wastewater industry. 

Abstract: 

Objective 1: To investigate the effect of raw red soil (of natural origin and human 
activities) on the conditioning and dewatering of biological sludge of wastewater 

Objective 2: To investigate the effect of acid-modified red soil (hydrochloric or 
sulfuric) on the conditioning and dewatering of biological sludge of wastewater 

Objective 3: To investigate the functional mechanism of raw and acidic-modified red 

soil in the process of sludge conditioning and dewatering 
Objective 4: To study the economic aspects of using red soil in the conditioning and 

dewatering of biological sludge of wastewater 
Objective 5: To study the environmental aspects of using red soil in the conditioning 

and dewatering of biological sludge of wastewater by looking at the reuse of 

dewatered sludge in agriculture 

Specific 
Aims: 

sludge dewatering, sludge conditioning, ocher soil, physical-chemical conditioner, 

biological sludge 

:Keywords 
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خون از پالسما به منظور  یهاسلول یجداساز تیبا قابل (MF) ونیلتراسیکروفیم یو ساخت غشا یطراح :عنوان

 سیپالسمافرز ندیاستفاده در فرآ

 دهقان میرح :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیا یمیو پتروش مریپل پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 دهقان می+ رح :همکاران

 نیجالل برز +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 افتهی شیافزا شیاز پ شیب یخون یفرآورده ها افتیجوامع به در یازمندین ،یتکنولوژ شرفتیو پ تیبا رشد جمع امروزه چکیده :

خون را بر اساس روش  یشود. معموال پالسما یمحسوب م یخون یفرآورده ها نیاز ارزشمندتر یکیخون  یاست. پالسما

به  یونیراسلتیآورند. روش ف ینام دارند بدست م سیپالسمافرز یکه به طور کل ونیلتراسیو ف وژیفیهمچون سانتر ییها

به عنوان محبوب  باشدیم زین یخون یهاپالسما از سلول یدر جداساز ییباال تیظرف یکه دار وستهیروش پ کیعنوان 

 ونیلتراسیکننده و کنترل کننده عملکرد ف نییکه تع یسنتز یغشا کی. شودیم ادی سیپالسمافرز ندیروش فرآ نیتر

. است ونیلتراسیکروفیکاربرد دارد از نوع م ندیفرآ نیکه در ا ی. غشاباشدیدارا م ندیفرآ نینقش را در ا نیاست مهم تر

خون  یها سلول یجداساز تیبا قابل یونیلتراسیکروفیم یساختار به غشا یبر آن است تا با مهندس یمطالعه سع نیدر ا

خالص،  آب یریاندازه حفره، عبور پذ لیاز قب یمتعدد یبه هدف ذکر شده، پارامترها یابیدست ی. براافتیاز پالسما دست 

غشاها بر اساس  یساز نهیقرار خواهد گرفت. پس از به یسطح و مقطع غشا مورد بررس یمورفولوژ ،یجداساز تیقابل

و  رندیگیقرار م یخون مورد بررس ونیلتراسیف یواقع ندیدر فرآ قیمطالعه عملکرد دق یشده، از آنها برا نییهدف تع

قرار  یابیمورد ارز یافتیدر یسماها و حجم پالخون، پالکت دیسف یهاقرمز خون، گلبول یهاگلبول لیاز قب ییفاکتورها

 غشاها مورد یو خون سازگار نیپروتئ ی، چسبندگ تیسم لیغشاها از قب یکیولوژیخواص ب نیخواهند گرفت. همچن

 ردیگیقرار م یبررس

 ستمیخون که در س یهاپالسما از سلول یجداساز تیبا قابل ونیلتراسیکروفیم یساخت غشاها یبه دانش فن یابیدست :اهداف اختصاصی

 مورد کاربرد هستند. سیپالسمافرز یها

 سب شدهک یقاتیتحق-یعلم یتجربه ها یدر کشور بر مبنا یصنعت اسیمحصول ذکر شده در مق دیتول رساختاریز جادیا

 سیخون، پالسمافرز ،یاندازه حفره، جداساز ،یغشا، مورفولوژ کلمات کلیدی:

 

 

Design and fabrication of microfiltration membrane with separation capability of 

blood cells and plasma for use in plasmapheresis process. 

Title: 

Rahim Applicant: 

Iran Polymer and Petrochemical Institute Applicant's 
Work: 

Nowadays, due to population growth and technological advances, the need of 

communities to receive blood products is increased. Blood plasma is one of the most 
worthy products of blood. Usually, blood plasma is obtained based on the centrifuge 

Abstract: 
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and filtration method which is named plasmapheresis. As a continuous process and 

having a high capacity for separation of blood cells from blood plasma, the filtration 
method is the most favorite one. A synthetic membrane that determines and controls 

the performance of filtration is the most important part of the filtration method. 
Membranes used in this method are categorized in microfiltration membranes. 

Herein, it’s tried to development of a microfiltration membrane with separation 

capability of blood cells from blood plasma. To achieve this purpose, various 
parameters including pore size, pure water permeability, rejection capability, surface 

and cross-section morphologies of membranes will investigate. After optimization of 
membranes based on the defined purpose, they will select for study on the blood 

filtration test and the concentration of red blood cells (RBCs), white blood cells 

(WBCs), platelets, and gained plasma volume will examine. Moreover, other 
biological properties including cytotoxicity of membranes, protein adsorption, and 

blood compatibility will be evaluated. 

Achieve to the licence of microfiltration membrane with the capability of blood cells 

separation from the blood plasma which used in the filtration-based plasmapheresis 

2- Forming a foundation for the production of plasmapheresis membranes in 
industrial scale based on the achieved science-research experience 

Specific 

Aims: 

Membrane; Separation; Morphology; Pore size; Blood, Plasmapheresis :Keywords 
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 آب هوشمند قیتزر ندیسازند در فرآ بیکاهش آس یاثر نانو ذرات برا یشگاهیآزما یبررس :عنوان

 یژنیمسعود ب :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مخازن نفت و گاز کپارچهی یتیریومد یانتیبرداشت ص ادیازد د،ی،تولیبهره بردار ،یحفار :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یژنی+ مسعود ب :همکاران

 یاحسان خامه چ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 
روش  نیو پرکاربردتر نیاز بالغ تر یکینفت است که امروزه  دیتول هیثالث افتیباز یاز روش ها یکیآب هوشمند  قیتزر چکیده :

به نام  یادهیآب هوشمند، پد قیتزر ندیبا ادامه فرآ گریشود. از طرف د ینفت در جهان محسوب م افتیمرسوم باز یها

ذرات ماسه  دیجدا شدن ذرات سازند و تول نهیزم نیمشکل در ا نیکه متداول تر افتدیو انحالل سنگ اتفاق م یشستشو

در مخزن باعث مسدود  توانندیحاصله و ذرات جدا شده از سنگ مخزن م ی. رسوبات معدنباشدیم یاز مخازن ماسه سنگ

ماسه  دیاثرگذار باشند. تول االتیدر حرکت س جهیو در نت طیمح ییتراوا یشده و رو الیعبور س یرهایاز مس یشدن برخ

 توانندیم یذرات حت نیآب ا قیتزر ندینقاط چاه است. در طول فرآ هیتر از بقمعمول یدیتول یها-اطراف چاه هیدر ناح

 در ایمخزن را به شدت کاهش دهند و  ییتوانند تراوا یذرات م نیا یوجود حت نیشوند. با ا دیوارد دهانه چاه شده و تول

 یآب با شور قیشوند. تزر یچاهو درون یسرچاه زاتیتجه یو خوردگ شیباعث مسدود شدن چاه، فرسا دیصورت تول

 دیاز مشکل تول یریعالوه بر جلوگ ندتوایشده به همراه نانو ذرات به مخزن، م یساز نهیبه یونی باتیکنترل شده و ترک

 یساز نهیاز مخزن کمک کند. نانو ذرات بکار رفته در آب به دیبه بهبود برداشت تول یادیتا حدود ز یذرات سازند

به سطح سنگ و ذرات جدا شده و  یسنگ شده و با پوشش ده یجذب سطح توانندیم الیهوشمند به شکل نانو س

از کاهش  جهیمتخلخل شوند. در نت طیماسه در مح زیها را به خود جذب کرده و مانع از حرکت ذرات رباردار ماسه آن

ز مخزن نفت ا افتیباز شیو افزا االتیبه حرکت راحتر س تیکرده و در نها یریجلوگ االتیحرکت س یرهایدر مس ییتراوا

 نهیآب هوشمند به بیو ترک یبا کنترل شور یشگاهیآزما یهایرساله با انجام بررس نیکند. در ا یم یکمک قابل توجه

 یریبا آب سازند جلوگ یقیآب تزر یاز ناسازگار یناش یرسوبات معدن لیاز تشک توانیسو م کیبه مخزن از  یقیتزر

 افتیباز شیاافز یرا برا نهیزم یدوستسنگ مخزن به سمت آب یترشوندگ رییتغ سمیبا بهبود مکان گرید ییکرده و از سو

نانو ذرات در کنار آب هوشمند  یشگاهیو کاربرد آزما یپژوهش به بررس نیدر ا نیکرد. همچن ایاز مخزن مه ماندهینفت باق

نترل ک ینانو ذره موثر برا نیداریو پا نیتر نهیپرداخت و به میهوشمند خواه االتیساخت نانو س یشده برا یساز نهیبه

 یبا روش طراح تیکرد. در نها میخواه شیو آزما یبراداشت نفت را بررس ندیذرات جدا شده از سنگ سازند و بهبود فرآ

بازه  کی یبرا بیترک نیاوال ا کهیبطور دیآیو نانو ذرات بدست م یقیآب هوشمند تزر یبرا یانهیبه بیترک شیآزما

ز از ذرات جدا شده ا یسازند ناش بیآس زانیم نیکمتر دیسنگ مخزن سبب تول-آب کم شور-نفت ستمیاز س یعیوس

 داشته باشد ینفت را در پ افتیباز زانیحداکثر م ایسنگ سازند شود و ثان

 طرح مدنظر است: نیدر ا ریز یاهداف کل نیبنابرا :اهداف اختصاصی

-کم شور آب-نفت ستمیاز س یبازه وسع کی یبه مخزن و برا قیتزر یبرا یقیآب هوشمند تزر بیترک نهیبه نییتع-1

 و کنترل مهاجرت ذرات یریجلوگ یسنگ برا

 ذرات سنگ مخزن یداریکنترل و پا یآب هوشمند برا نهیغلظت به زانیم نییتع-2
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 آب قیتزر ندیذرات ماسه در طول فرا یداریآب هوشمند و پا قیذرات جدا شده در قبل و بعد از تزر زانیو م صیتشخ-3

 هوشمند

 سنگ مخزن ینفت و آب بر رو یسطح نیکشش ب زانیو م ییتراوا ،یترشوندگ رییتغ -4

دن و جداش یسازند بیآس زانیبهبود برداشت، حداقل م شیکه سه پارامتر کنترل کننده افزا یانتخاب آب هوشمند-5

 .باشد متیذرات ماسه و ارزان ق

 سازند، بیذرات سنگ سازند، آس ،یساز نهیحرکت ذرات، به ال،ینانو سآب هوشمند، نانو ذرات،  کلمات کلیدی:

 

 

Experimental investigation of the formation damage during  smart water injection in 

sandstone reservoirs 

Title: 

Masoud Bijani Applicant: 

Amirkabir university of technology Applicant's 
Work: 

 

Smart water (SW) injection has appeared as one of the most encouraging and 
effective methods of enhanced and improve oil recovery (IOR) in sandstone oil 

reservoirs. However, its performance is often adversely affected by due to sand 

production phenomenon. Since different methods for control and stability of sand in 
sandstone reservoirs are provided, but the still useful, economically, and 

operationally method for desirable control and prevention of sand production is not 
provided. In this research, we investigate the control of sand particles during the 

process of injection of smart water using nanoparticles. Finally, an optimal and 
desirable method for smart nanofluid injection after several experimental test steps 

obtained to prevent and control sand particles during flood tests. 

Abstract: 

control sand production with nanoparticles during smart water 
2-determination of optimum concetration nanoparticles 

Specific 
Aims: 

formation damage , smart water, naoparticle, nanofluid :Keywords 
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به منظور  یوانکیجاجرود و ا یهادر حد فاصل مخروط افکنه یسنگنهیدوران پار یاندازهاچشم یبررس :عنوان

 رانیدر فالت ا ئستوسنیدر دوران پل یانسان یهاپراکنش گروه( یدورهایها )کوراز گذرگاه یکی یابیارز

 یسروند یهاشم الدیم دیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  یفرهنگ راثی/میو غرب در عرصه فرهنگ رانیغرب/ا تیو مدن رانی/اــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 یشناس  نهیریو د ی/تبارشناسخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 یادیبن :نوع طرح

 یسروند یهاشم الدیم دی+ س :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 )با ذکر تو یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و نیکرد در آوج از استان قزودر سمنان و غار قلعه رکیم یسنگنهیپار یهامحوطه یهاکاوش انیدر جر ریاخ یهاافتهی چکیده :

از  یسمنان و.. نشان داد که بخش شمال آبادیسمنان، صوف انیجم دامغان، دالزچاه ۀدر محوط یدانیم یبررس نیچند

)انسان خردمند و انسان نئاندرتال(  یانسان یهامهاجرت و حضور گروه یبرا یداالن و گذرگاه رانیا یمرکز ریدشت کو

و  یشرق یهاتاکنون تنها در بخش عیوس ۀمنطق نیکشف شده در ا یهابوده است. تمام محوطه یسنگنهیدر دوران پار

البرز، تهران و غرب استان سمنان در  یهااز داالن )قابل انطباق با استان یبخش مرکز تیاند و وضعت شدهثب تریغرب ای

غرب استان سمنان )شهرستان گرمسار( در  تی. مشخص شدن وضعستیشهرستان گرمسار( در حال حاضر مشخص ن

موجب وصل شدن بخش مفقود و مبهم  تواندینئاندرتال و انسان خردمند م یهاحضور انسان دیاز د یسنگنهیدوران پار

 منطقه انجام نشده نیاست که تاکنون در ا یدانیم یهاانجام پژوهش ازمندیمهم ن نیبه ا لین یبه شرق و غرب شود؛ ول

 و دهیچیپ یسنگ یبا ابزارها یانسان یهانشان از حضور گروه یوانکیچند ساعته در اطراف ا ییابتدا یهایاست. بررس

 اریدو فصل بس ای کیدر قالب  یدانیم یهایکه انجام بررس دهدیدارد و نشان م بیبزرگ و عج اریبا ابعاد بس خاص اریبس

بار در  نینخست یپژوهش که برا نیا دنیخواهد شد. به انجام رس یرینظکم اتیخواهد بود و منجر به کشف بخشجهینت

 ریدشت کو یاز داالن شمال یبخش مرکز تیوضع ۀما دربار یهادانسته شیشده است، موجب افزا فیمنطقه تعر نیا

از  یدر بخش یسنگنهیپار یاندازهاها و چشمبار، محوطه نینخست یو برا شودیم یسنگنهیدر طول دوران پار یمرکز

 یهابه مانند پژوهش ،یطرح پژوهش نیا جیکه قابل انطباق با شهرستان گرمسار است، کشف خواهند شد. نتا رانیا

را به شهرستان گرمسار  یالمللنینگاه پژوهشگران ب تواندیم رک،یم ۀانجام شده در جنوب شهر سمنان در محوط ۀگسترد

یگسترده و طوالن یهابخش از استان سمنان معطوف کند و موجبات پژوهش نیدر ا یانسان یهاحضور گروه ینگیریو د

مهم مانند منشأ  اریبس اتیفرض یبررس یپژوهش برا نیا جیاز نتا توانیم ندهیفراهم آورد. در آ ندهیرا در آ ترمدت

فالت در طول دوران  نیدر ا یتیجمع یهاکنشبرهم ز،یها و نآن یفرهنگ یهاسنت ران،یدر فالت ا یانسان یهاگروه

از پژوهشگران  کیچیاست و تاکنون ه عیپژوهش کامال بد نیاستفاده کرد. الزم به ذکر است که اهداف ا یسنگنهیپار

 اندنپرداخته رانیبخش از ا نیبه ا یسنگنهیپار
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و  یوستگیپ ۀو درج ئستوسنیدر دوران پل رانیا یفالت مرکز یاز داالن شمال یبخش مرکز تیمشخص کردن وضع :اهداف اختصاصی

 یو بخش شرق ریاز داالن شمال دشت کو یبخش غرب انیدر حد فاصل م یسنگنهیدوران پار یاندازها-حضور چشم

 (رانیدر فالت ا یداالن شمال یۀفرض فیتضع ای تی)تقو

انداز و چند و چون در چشم یسنگنهیپار یهاپراکنش محوطه یالگوها ن،یاز زم یریگبهره یالگوها یبررس -

 یاز داالن شمال فالت مرکز یدر بخش مرکز یتیجمع یهاکنشبرهم

 یمرکز ریاز گذرگاه شمال دشت کو یدر بخش مرکز یسنن ابزارساز یهاها و تفاوتو شباهت یسازمان فناور یبررس -

 یوانکیا ۀمنطق ،یسنگ یدست ساخته ها ،یسنگ نهیپار یچشم اندازها ،یمرکز ریشمالِ دشت کو گذرگاه کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of the Paleolithic landscapes between Jajrud and Eyvanekey alluvial 

fans to evaluate one of the human dispersal corridors within the Iranian Plateau 
during the Pleistocene 

Title: 

Seyyed Milad Hashemi Sarvandi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Recent findings from Miark Paleolithic site in Semnan and Qaleh Kurd Cave in Avaj 

County of Qazvin Province and several field studies in Chah-e Jam in Damghan, 
Delazian in Semnan, Sufiabad in Semnan, etc. have had implications for the region of 

northern fringes of Iranian Central Desert (NICD) being a corridor for hominin 

populations during Pleistocene. All Paleolithic sites in this potential corridor have so 
far been recorded in the eastern or western parts, and the central part of the corridor 

(corresponding to the provinces of Alborz, Tehran and western Semnan province) 
remains unknown until today. Finding the evidence of hominin presence and activity 

in the central part during the Paleolithic could shed light about connectedness 

between east and west of the corridor and bear implications about population 
interaction and dynamism during Pleistocene. Achieving this aim requires field 

research that has not yet been done in the region. Preliminary reconnaissance 
surveys around Eyvanekey in Garmsar County yielded the discovery of some lithic 

artifacts with significant size and features. Bearing desert varnish and surface black 

coating, these findings could imply the presence of human populations in the area 
during Paleolithic period and indicate that conducting one or two seasons of field 

surveys in the area will be fruitful and will lead to the discovery of some new 
Paleolithic landscapes. Conducting this study, which has been defined for the first 

time in this area (central part of the NICD) will increase our knowledge of the 
corridor in question during the Paleolithic period. The results of this research project, 

like the extensive research conducted in the south of Semnan in Mirak area, could 

draw the attention of international researchers to this region of Iran and the 
longevity of the presence of hominins in the Central Plateau of Iran and could 

provide the basis for extensive longer research in the future. In the future, the 
results of this study could be used to examine very important hypotheses such as the 

origin of human groups in the Iranian plateau, their cultural traditions and also, 

population interactions in the region during the Paleolithic period. It should be noted 
that the objectives of this study are original and so far, none of the Paleolithic 

researchers have addressed this part of Iran. 

Abstract: 

Investigation of the central part of the potential northern corridor during Pleistocene 

and the degree of continuity and presence of Paleolithic landscapes between the 

western and eastern parts of the corridor (strengthening or weakening the northern 
corridor hypothesis in the Iranian plateau) 

- Study of land use patterns, investigation of distribution patterns of Paleolithic 
landscapes and population interactions in the region defined 

- Study of technological organization and the comparison of tool-making traditions in 

the NICD 

Specific 

Aims: 

the corridor of Northern Central Desert, Paleolithic Landscapes, Lithic Artifacts, 

Eyvanekey Area 

:Keywords 
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 ومیتانیتکلین اژیآل یرو ومیوبین دیپنتااکس-یفسفات میکلس یتیکامپوز یهاپوشش یکیالکتر ینشانهیال :عنوان

 یپزشک یکاربردها یبرا

 یعالف لیجعفر خل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یعالف لی+ جعفر خل :همکاران

 یسامان صفو ریم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یاربردهااست که در ک یعال یبه استخوان انسان و مقاومت به خوردگ کینزد تهیسیمدول االست یدارا ومیتانیتکلین اژیآل چکیده :

در معرض  کهیهنگام اژیآل نیاز سطح ا کلیعنصر ن شیوجود، رها نی. با اردیگیمورد استفاده قرار م یپزشکستیمتنوع ز

 در بدن است. پوشش اژیآل نیاز ا مدتیمانع بزرگ در مقابل استفاده طوالن کی ردیبدن قرار گ یولوژیزیف طیمح

تا نسب یمطلوب و مقاومت در برابر خوردگ یفعالستیباال، ز یسازگارستیچون زهم ییایمزا یدارا تیآپاتیدروکسیه

 یهاونی شیبلکه از رها شود،یکاشت م ندیشدن عمر فرآ ترینه تنها باعث طوالن یمناسب است. مقاومت در برابر خوردگ

چون هم یبیخالص معا تیآپاتیدروکسیه یهاوجود، پوشش نی. با اکندیم یریگجلو یفلز یاز سطح کاشتن یسم

یو خواص آنت یو شکنندگ یترد ،یانبساط حرارت بیاختالف در ضرا لیدلبه یفلز هیرالیبه ز فیضع یاستحکام چسبندگ

باعث  تیآپاتیدروکسیه یهاپوشش یستیو ز یخوردگ ،یکیخواص مکان شیافزا ،یدارند. از طرف فینسبتا ضع الیباکتر

 شیو سا یمقاومت به خوردگ ت،یعدم سم ،یخواهد شد. از طرف یها در حوزه پزشککاربرد آن ترشیگسترش هرچه ب

 یهاماده در کاربرد نیباعث استفاده گسترده از ا ومیوبین دیاکسذرات پنتا یعال یفعالستیو ز یسازگارستیباال، ز

 یدهبا روش رسوب ومیوبین دیاکسپنتا-تیآپاتیدروکسیه یتیکامپوز یهاپوشش قیتحق نیشده است. در ا یپزشکستیز

 یستیز و یخوردگ ،یکیخواص مکان ت،یفیخواهند شد. ک جادیا ومیتانیتکلین اژیآل یرو یپالس انیبا جر یکیالکتر

و تخلخل  یدهنده کاهش زبرنشان جیمختلف مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. نتا یهازیبا آنال شدهجادیا یهاپوشش

 هستند ومیوبین دیخالص با ورود ذرات پنتااکس تیآپاتیدروکسیه یهاپوشش یمقاومت به خوردگ شیسطح، و افزا

 اژیآل یرو افتهیبیترس تیآپاتیدروکسیپوشش ه یستیو ز یخوردگ ،یکیبهبود خواص مکان قیتحق نیا یهدف کل :اهداف اختصاصی

 یدر کاربردها یعنوان کاشتنبه ومیتانیتکلیجهت توسعه کاربرد ن اژیآل نیاز سطح ا کلین شیو کاهش رها ومیتانیتکلین

 است. یپزشکستیز

 .یفعالستیز ،یخوردگ ،یتیپوشش کامپوز وم،یوبین دیپنتااکس ت،یآپاتیدروکسیه وم،یتانیتکلین کلمات کلیدی:

 
 

Electrodeposition of calcium phosphate-niobium pentoxide composite coatings on 

NiTi alloy for medical applications 

Title: 

Jafar Khalil-Allafi Applicant: 

Sahand University of Technology- Faculty of Materials Engineering Applicant's 
Work: 
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NiTi alloy benefits the moderate corrosion resistance and bone-like elastic modulus, 

deserving to be employed in various clinical applications. However, the Ni ion release 
from this alloy when exposing to the physiological condition impede its long-time 

application in the body. Hydroxyapatite (HAp) coating takes the advantage of high 
biocompatibility, favorable bioactivity, and appropriate corrosion resistance. The 

high corrosion resistance not only increases the life time of implantation but also 

suppresses the release of toxic ions from the surface of the implant. Despite 
possessing multiple advantages, pure HAp coatings suffer from some obstacles, 

including poor adhesion strength to the underlying substrate arising from difference 
in thermal expansions of the coating and implant, brittleness, and inappropriate 

antibacterial activity. On the hand, an increase in mechanical, corrosion, and 

biological properties of the HAp coatings can develop its clinical applications. 
Realizing the non-toxic nature, high resistance to both corrosion and wear, and 

excellent bioactivity and biocompatibility of niobium pentoxide (Nb2O5), it can be a 
suitable candidate to increase the final properties of HAp. In this study, HAp-Nb2O5 

composite coatings are electroplated under pulse current mode on the NiTi alloy. The 
quality, mechanical, corrosion, biological properties of the coatings will be evaluated 

using various characterization techniques. The obtained results showed an increase 

in corrosion resistance as well as a decrease in roughness and porosity of HAp 
coatings with Nb2O5 codeposition. 

Abstract: 

This study aims to enhance the mechanical, corrosion, and biological properties of 

the pure HAp coatings by the incorporation of the Nb2O5 reinforcing particles 
possessing improved mechanical, corrosion, and biological characteristics. 

Specific 

Aims: 

NiTi; Hydroxyapatite; Niobium pentoxide; Composite coating; Corrosion; Bioactivity. :Keywords 
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 ییفضا یولوژیدمیاپ کردیدر کالنشهر تهران با رو یتنفس یها یماریب ییایجغراف لیتحل :عنوان

 یفن زهره :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یشهر ی/تاب آوریشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ زهره فن :همکاران

 این یتوکل لهیجم +

 یمحمد رضایعل +

 یانیبهزاد ک +

 شگریالهه پ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یوزارت بهداشت و شهردار یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 تهران(

 یاساس یهااز چالش یکیهمواره  ریگهمه یهایماریو ب هایآلودگ ،یسوززلزله، آتش ل،یس لیاز قب یشهر مخاطرات چکیده :

تمام  یبرا یدیرا تهد 19 دیکوو یماریبهداشت ب یبوده است. در حال حاضر سازمان جهان یجوامع بشر یرو شیپ

یماریپژوهش انتخاب شده است. ب یبرا یاز دستگاه تنفس یناش یهایماریپژوهش ب نیدر ا رونی. از اداندیکشورها م

 2019.در سال روندیزودرس در سراسر جهان به شمار م یرهایمرگ و م عیاز علل شا یکی یتنفس ستمیدستگاه س یها

گزارش شده است. در تهران  رانیدر ا رهایدرصد از کل مرگ و م 9.8 یتنفس یهایماریاز ب یناش یرهایمرگ و م زانی، م

 یدستگاه تنفس یهایماریاز ب یناش یهاری، مرگ و م 1385 -1397 یهاسال یط رانیشهر ا نیترتیبه عنوان پرجمع

 ت،یاز نظر وسعت و جمع رانیشهر ا نیترشهر تهران به عنوان بزرگبوده است. کالن رهایمرگ و م یاز سه عامل اصل یکی، 

هوا  یآلودگ یباال زانیدشت، کوهستان( و م ابان،ی)ب یمیبا تنوع اقل ییایجغراف تیموقع کیدر  یریو قرارگ عیتمرکز صنا

 انتخاب شده است یاز دستگاه تنفس یناش یهایماریب یزمان -ییفضا لیتحل یبرا آلدهیمکان ا کی، به عنوان 

 یدستگاه تنفس یهایماریاز ب یشدن ناش یو بستر ریمرگ وم یهانرخ ییفضا یالگوها لیکشف و تحل :اهداف اختصاصی

در  یدستگاه تنفس یهایماریدر خصوص ب ینگر ندهیو آ ینیبشیاستفاده شده در پژوهش به پ یهامدل جیبر اساس نتا

 .پرداخت میمناطق شهر تهران خواه

 حاصل شده از پژوهش جیهر محله با توجه به نتا تیمرتبط با وضع ییراهکارها یارائه

توسعه  یهاتیمنابع و اولو صیتخص جهیو در نت یدستگاه تنفس یهایماریو مرتبط با ب یبهداشت یهاتیاولو نییتع

 نگر در محالت مختلف شهر تهرانسالمت

 ییایجغراف لیتحل ،ییفضا یولوژیدمیاپ ،یتنفس یها یماریب کلمات کلیدی:

 
 

Geographical analysis of respiratory diseases in Tehran metropolis with spatial 

epidemiology approach 

Title: 

Zohreh Fanni Applicant: 
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shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

 

Urban hazards such as floods, earthquakes, fires, pollution and epidemics have 

always been one of the major challenges facing human societies. Currently, the 
World Health Organization considers Covid 19 a threat to all countries. Respiratory 

system diseases are one of the most common causes of premature death worldwide. 
In 2019, the rate of deaths due to respiratory diseases was reported to be 9.8% of 

the total deaths in Iran. In Tehran, the rate of deaths due to respiratory diseases is 

14% of the total deaths. Tehran metropolis as the largest city in Iran in terms of size 
and population, concentration of industries and location in a geographical location 

with climatic diversity (desert, plain, mountains) and high levels of air pollution, as 
an ideal place for spatio-temporal analysis of diseases caused by Respiratory system 

selected. 

Abstract: 

Discovery and analysis of spatial patterns of mortality and hospitalization rates due 
to respiratory diseases 

Based on the results of the models used in the study, we will predict and predict the 
respiratory diseases in the areas of Tehran. 

Provide solutions related to the situation of each neighborhood according to the 

results of the research 
Determining health priorities related to respiratory diseases and consequently 

allocating resources and health development priorities in different parts of Tehran 

Specific 
Aims: 

respiratory diseases, Spatial epidemiology, Geographical analysis :Keywords 
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شهر  یدر خاک )مطالعه مورد وچاریها با استفاده از بآن تیو تثب نیفلزات سنگ یستیز یابیدست یمدلساز :عنوان

 اراک(

 یسلگ یسیع :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/ریمال دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یسلگ یسی+ ع :همکاران

 یمحمد گیب هیفوز +

 یمانیمحسن سل +

 اصغر بسالت پور یعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یوارد خاک شده و آلودگ یابه شکل گسترده نیموجب شده است که فلزات سنگ عیو گسترش صنا ینیرشد شهرنش چکیده :

آنها  یستیز یابیمطالعه دست نیفلزات سنگ سکیر یشود. در بررس لیتبد یمسئله جهان کیبه  نیخاک به فلزات سنگ

 اتیها در ارتباط با خصوص ندهیآال نیا یستیز یابیدست یدهد. مدلساز یقرار م نیمحقق اریرا در اخت یاطالعات ارزشمند

اک دهد. اصالح خ یما قرار م اریدر اخت نیرا از رفتار فلزات سنگ یتر قیخاک اطالعات دق یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف

 همچون یآل یها است و کاربرد اصالح کننده ها ندهیآال نیا سکیحل ر یاز روش ها یکی نیآلوده به فلزات سنگ یها

 ریاخ یدر سال ها ستیز طیروش دوستدار مح کیمختلف به عنوان  یدر بخش ها عاتیاستفاده از ضا لیبه دل وچاریب

آنها  تیو تثب نیفلزات سنگ یستیز یابیدست یاساس در پژوهش حاضر به مدلساز نیکرده است. بر ا دایپ یاریکاربرد بس

با  نیفلزات سنگ یستیز یابیدست یشود. مدلساز یشهر اراک( پرداخته م یدر خاک )مطالعه مورد وچاریبا استفاده از ب

 یانگور استفاده م یباغ ها یکشاورز عاتیاز ضا وچاریساخت ب یشود و برا یانجام م نگیلرن نیماش یاستفاده از مدل ها

نمود و با  نییدر خاک را تع نیفلزات سنگ یستیز یابیموثر بر دست یتوان فاکتورها یمطالعه م نیا جیشود. بر اساس نتا

 آنها را کاهش داد سکیو ر یستیز یابیدست وچاریب یریبکارگ

 مناطق مختلف یهادر خاک نیفلزات سنگ یستیز یابیدست راتییتغ یابیارز-1 :اهداف اختصاصی

 نگیلرن نیو ماش یسنت یهابا استفاده از مدل نیفلزات سنگ یستیز یابیدست یو مدلساز ینیب شیپ-2

 نیفلزات سنگ یستیز یابیدست یمدلساز یمدل برا نیبهتر نییتع -3

 در خاک نیخطر بالقوه فلزات سنگ یابیتحرک و ارز ،یداریبر درصد پا وچاریاثر ب یبررس-4

 نیفلزات سنگ تیمنظور تثببه وچاریاستفاده از ب -5

 خاک شیپاال ن،یماش یریادگی یهامدل وچار،یب ن،یفلزات سنگ ،یستیز یابیدست کلمات کلیدی:

 
 

Bioavailability modeling of heavy metals and their stabilization using biochar in soil 
(Case study of Arak city) 

Title: 

Eisa Applicant: 

Malayer University Applicant's 

Work: 
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The growth of urbanization and the expansion of industries have caused heavy 

metals to enter the soil extensively and soil contamination with heavy metals has 
become a global problem. In studying the risk of heavy metals, studying their 

bioavailability provides valuable information to researchers. Modeling the 
bioavailability of these pollutants in relation to the physical, chemical and biological 

properties of the soil provides us with more accurate information on the behavior of 

heavy metals. Rehabilitation of soils contaminated with heavy metals is one of the 
methods to solve the risk of these pollutants and the use of organic modifiers such as 

biochar has been widely used in recent years as an environmentally friendly method 
due to the use of waste in various sectors. . Accordingly, in the present study, the 

bioavailability of heavy metals is modeled and stabilized using biochar in the soil 

(Case study of Arak city). Heavy metal bioavailability modeling is done using learning 
machine models and vineyard agricultural waste is used to make biochar. Based on 

the results of this study, it is possible to determine the factors affecting the 
bioavailability of heavy metals in the soil and reduce their bioavailability and risk by 

using Biochar. 

Abstract: 

Evaluation of changes in bioavailability of heavy metals in soils of different regions 
2- Predicting and modeling the bioavailability of heavy metals using traditional 

models and learning machines 
3- Determining the best model for modeling the bioavailability of heavy metals 

4- Evaluation of the effect of biochar on the percentage of stability, mobility and 

potential hazard assessment of heavy metals in soil 
5- Using biochar to stabilize heavy metals 

Specific 
Aims: 

Bioavailability, Heavy metals, Biochar, Machine learning models, Soil remediation :Keywords 
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 یو توسعه ها هیحاش د،یجد م،ی: بافت قدی)مطالعه موردیینوشهرگرا کردیبا رو داریمحله پا یالگو یارائه :عنوان

 زاهدان( یشهر دیجد

 یانیزهره هاد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+  یشهر یی/حکمروایشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یانسان یدر ساخت سکونتگاه ها یفرهنگ ی/الگوها و ارزش هایشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف

 ت یبرا داریمنابع پا نی/تامیشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــای+ جغراف

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یانی+ زهره هاد :همکاران

 یغفوری نیحس +

 جوان ییسرگلزا بهیط +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و وزارت راه و شهر  یبه شهردار یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یساز

ود، خ یو کالبد یاجتماع ،یعیطب یهاداشته و ضمن حفظ ارزش یبطئ یرشد یمحالت شهر یانقالب صنعتتا قبل از  چکیده :

 اسیبر مق ی. در آن دوران تناسب و اندازه عناصر شکل دهنده محله، مبتندادندینسبتا ثابت ساکنان پاسخ م یازهایبه ن

 یرهنگو ف یگسست کالبد یو استفاده آن در شهرها( نوع لیاختراع اتومب ژهیبا ظهور عصر مدرن)به و کنیبود. ل یانسان

ساکنان را تحت الشعاع قرار داد. به تبع  یزندگ یو عموم یشد که عرصه خصوص جادیدر سطح محالت ا یو اجتماع

 – یعدم تعادل اقتصاد ،یباز و نور کاف یفقدان فضا ،یساختمان یهاو توده تیاز حد جمع شیهمچون تراکم ب یمعضالت

آن رفته رفته  یمحله و مفهوم واقع یآن و ... کارآمد لیساکنان اص یترک محله از سو ،یطیمح ستیو ز اعیاجتم

کرد و تنها  دایپ معنایو ب بیکامال غر یمحله مفهوم کهیحاکم بر آن از دست رفت؛ بطور یاجتماع تیگشت و هو فیتضع

 .شوندیبه کار گرفته م یشهر ماتیواحد تقس کیدر حد 

 کردیمحالت مطرح شده است رو تیبهبود وضع یبرا ریاخ یهاکه در دهه ییاز راهکارها یکی ،یاحوال نیدر چن

در عصر مدرن  یبندمنطقه رایز باشد؛یو پراکنده شهرها م هیروینسبت به رشد ب دیشد یکه واکنش باشد؛یم یینوشهرگرا

 یبه فراموش یو دوچرخه سوار یروادهیشده، پ لیاز حد به اتومب شیب یو وابستگ گریکدیاز  هایکاربر ییمنجر به جدا

محالت  دهدیکه ارائه م ییبا راهکارها کردیرو نیرخت بربست. اما ا یشهر یهااز محله اتیو ح یسپرده شد و سرزندگ

 داریارائه شده از محله پا فیبر اساس تعر تی. در نهابخشدیرا دوباره زنده ساخته و حضور افراد را در سطح محله تداوم م

 ،یکیزیو البته ف یاقتصاد ،یها از نظر اجتماعو ساخت آن یکه طراح شودیاطالق م یدیمحالت به جوامع جد نیا ،یشهر

 یاتیمحالت واجد خصوص نگونهیا یشهر داریشبکه محالت پا دگاهیباشند. و بر اساس د داریثبات و طول عمر داشته و پا

 ادهیپ یآسان به کار و خدمات آن با پا یدرازمدت، دسترس یازهایبرآوردن ن یبرا یامکانات کافمسکن و  نیهمچون تام

مقاصد مختلف تحت  یگوناگون برا یهایژگیمتنوع با و یهااز مکان یبرخوردار ،یحمل و نقل عموم ای کلتیو موتور س

 .است یمحل یهانظارت درازمدت سازمان
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 یشهر یشهرها و زندگ یکه حل مشکالت کنون یدگاهیبه عنوان د داریپا یاتوسعه محله دگاهیبا مطرح شدن د نیبنابرا

 .محله ها پرداخت نیتوان به حل مشکالت موجود در ا یم داند،یرا درگرو بازگشت به مفهوم محله م

 ماتیواحد تقس کیآن در حد  یشهر یهاو محله باشدیسال م 100با قدمت کمتر از  یکه زاهدان؛ شهر ییاز آنجا

با  شود،ینم میتقس یامختلف و مجزا به مفهوم محله یهاآن به محله یمسکون یو نواح شودیبه کار گرفته م یشهر

از  یاریمحرومند؛ بس یزندگ تیفیک یهاشهر که از حداقل شاخص نیا یهااز محله یبر خالف برخ طیشرا نیوجود ا

 یدارند؛ لذا در راستا یداریبه پا دنیرس یبرا ییهاتیهستند و ظرف یزندگ یبرا یخوب یاستانداردها یآن دارا یهامحله

ز است؛ ا یضرور اریها بسمحله نیدر ا یداریبه پا دنیرس یو ارائه الگو برا یزیرمطالعه و برنامه دار،یاهداف توسعه پا

 یرا به محالت امروز یو هبستگ تیهو تواندیمعاصر م یهاهیاز نظر یبه عنوان نماد ییاصول نوشهرگرا یریبکارگ نرویا

صاد اقت ،یامحله تیهو یریگکه شکل یاباشد؛ به گونه یداریپا یها در راستامحله نیا یازهاین یبرگرداند و پاسخگو

 نیابرا. بنابدییارتباط م یشهر یهامحله یداریبا پا ،یروابط اجتماع میو تحک یو کالبد ییتوسعه فضا ،یمنیا ،یمحل

 مهم و ارزشمند است اریشهرها بس ییدر سازمان فضا یامحله داریتوجه به ساختار پا

 یداریبه پا دنیمناسب رس یو ارئه الگو یینوشهرگرا کردیبا رو داریمحله پا یبررس ق،یتحق ی: هدف اصلیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باشد. یمحالت هدف شهر زاهدان م

 شهر زاهدان ،یینوشهرگرا کردیرو دار،یمحله، محله پا کلمات کلیدی:

 

 

Presenting a model of sustainable neighborhood with new urbanism approach (Case 

study: old texture , new, margin and new urban development of Zahedan) 

Title: 

Zohreh Hadyani Applicant: 

University of Sistan and Baluchestan  (Zahedan) Applicant's 
Work: 

Prior to the Industrial Revolution, urban neighborhoods grew slowly and, while 

maintaining their natural, social, and physical values, responded to the relatively 
constant needs of residents. At that time, the proportion and size of the elements 

that formed the neighborhood was based on the human scale. However, with the 

advent of the modern era (especially the invention of the car and its use in cities), a 
kind of physical, cultural and social rupture was created at the neighborhood level 

that overshadowed the private and public spheres of residents' lives. Due to 
problems such as overcrowding and building masses, lack of open space and 

adequate lighting, socio-economic and environmental imbalances, leaving the 
neighborhood by its original residents and ... the efficiency of the neighborhood and 

its true meaning is gradually weakening Patrolling and losing its dominant social 

identity; So that the neighborhood found a completely strange and meaningless 
concept and only urban divisions are used as a unit. 

In such circumstances, one of the solutions that has been proposed in recent 
decades to improve the situation of neighborhoods is the neo-urbanism approach; 

Which is a strong reaction to the uncontrolled and scattered growth of cities; 

Because zoning in the modern age has led to the separation of uses from each other 
and excessive dependence on cars, walking and cycling have been forgotten and 

vitality has disappeared from urban neighborhoods. But this approach, with the 
solutions it offers, revitalizes neighborhoods and perpetuates the presence of people 

at the neighborhood level. Finally, according to the definition of a sustainable urban 
neighborhood, these neighborhoods refer to new communities whose design and 

construction are socially, economically and of course physically, stable and long-

lasting and sustainable. According to the "Network of Sustainable Urban 
Neighborhoods", such neighborhoods have characteristics such as housing and 

sufficient facilities to meet long-term needs, easy access to work and services on 
foot and motorcycles or public transport, having a variety of places with Various 

features for different purposes are under the long-term supervision of local 

organizations. 
Therefore, by presenting the perspective of sustainable neighborhood development 

as a perspective that considers the solution of current problems of cities and urban 

Abstract: 
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life in return to the concept of neighborhood, it is possible to solve the problems in 

these neighborhoods. 

Main purpose: The main purpose of this study is to investigate a sustainable 

neighborhood with a new urbanism approach and to provide an appropriate model 

for achieving the stability of the target neighborhoods of Zahedan. 
Sub-objectives: 

1. Describe and identify the appropriate and optimal structure and indicators of 
sustainable urban neighborhoods 

2. Evaluation of the most important indicator affecting urbanism and its effect on the 

stability of the target neighborhoods of Zahedan 
3. Investigating the power and local resources of Zahedan neighborhoods for their 

physical, economic, social and environmental sustainability 
4. Providing appropriate solutions to promote the sustainability of neighborhoods in 

Zahedan according to the principles of urbanism 

Specific 

Aims: 

Neighbourhood ،Sustainable neighborhood ،New urbanism approach ،Zahedan city :Keywords 
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 کیمتاترون یورهایدر نانوترانس کسریم ی/ مداریدانیم یرخطیغ لیو تحل یمدل ساز :عنوان

 پور یعبد یعبدالعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

+  یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زریل :اولویت

 کروینانو و م یو فعال سازها زات،حسگرهایک،تجهیکروالکترونیم

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 پور یعبد ی+ عبدالعل :همکاران

 یغالمرضا مراد +

 عسکرپور رنادریام +

 یزاده اصفهان هیکوهپا قهیصد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

شده است. گسترش  تیمشخص و تثب یمفهوم و،یکروویو ما کیالکترون یمدارها طهیدر ح یعنصر فشرده مدار مفهوم چکیده :

صر عن یبرا هیشرط اول کهنیروبروست. اول ا یمتفاوت یهامختلف با چالش لیبه دال ینور یهامفهوم به فرکانس نیا

 توانیساخت نانو م یهایتر از طول موج باشد که امروزه با استفاده از فناورکوچک اریبس دیاست که ابعاد با نیفشرده ا

 اریبس ترنییپا یهانسبت به فرکانس ینور یهاکه خواص مواد رسانا مانند فلزها در فرکانس نی. دوم اافتیبه آن دست 

ا ر یهادمهین یستورهایو ترانز ودهایمانند د ییویراد یهااز ادوات در فرکانس یکه کاربرد برخ نیمتفاوت است. سوم ا

ادوات  یعرفم کیمتاترون یتکامل ریدر در س یمهم بعد نیا نیگسترش داد. بنابرا ینور یهارکانسبه ف مایمستق توانینم

 است. یرخطیغ

عنصر فشرده  کیبه عنوان  یرخطیساختار غ کیکارا از  یمدل مدار کی هیارا شودیپروژه دنبال م نیکه در ا یهدف

 یرخطیابزار غ کیبه عنوان  کیمتاترون کسریم کی یبه طراح توانیم یمدل نیاست. با استفاده از چن یرخطیغ یمدار

 پرداخت ینور

 ینانوعناصر فشرده نور یبرا یرخطیمدل غ هیارا :اهداف اختصاصی

 ینور کسریم لیو تحل یطراح

 یرخطیفرامواد، عنصر غ ک،یمتاترون ،یفشرده نور نانوعنصر کلمات کلیدی:

 

 

Nonlinear Modelling and Analysis of Mixer in Metatronic Nanotransceivers Title: 

Abdolali Abdipour Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 

Work: 

The notion of lumped circuit elements is very wellestablished in electronics and 
microwave. expanding this notion to the optical regime seems highly challenging at 

the first glance. First, the dimensions must be much smaller than the wavelength, 
which is achievable through the improvements of nanofabrication techniques. 

Second, materials show very different proper ties in optical frequencies than in the 

lower frequencies. This issue is addressed through the important role of 
displacement current in metatronics realm of optical lumped nanocircuits. Moreover, 

Abstract: 
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recent improvements in metamaterials enables us with many possibilities for de 

signing new components in different applications. Third, expanding some 
functionalities of electronics and microwave into optical frequencies, such as those 

utilizing diodes and semi conductor transistors directly, is not practical. Therefore, 
the next crucial step in this realm is to introduce elements and devices with 

nonlinear or/and active behaviors, such as diodes, mixers, transistors, amplifiers and 

oscillators. 
Basic linear circuit elements resistor, capacitor and inductor have been 

investigated in he literature review. They can be used as the building blocks of a 
more complicated optical cir cuit, using their VI characteristic which can be 

completely defined by their geometry, size and material properties. 

In this project we are seeking a similar kind of description for nonlinear lumped com 
ponents. Therefore, we are first looking for structures with desirable nonlinear 

properties. Then we are going to introduce a practical circuit model for this structure 
using fullwave and quasistatic analysis. To conclude, we are going to use such a 

nonlinear lumped optical component to design an optical mixer as a nonlinear 
metatronic device. 

modeling a nonlinear lumped circuit elememt 

modeling and analysis of an optical mixer 

Specific 

Aims: 

Optical Lumped Nanocircuitry, Metatronics, Metamaterials, nonlinear devices :Keywords 
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 یریادگیسطح بازتابنده هوشمند با استفاده از مدل  نیبا کمک چند میسیب یهاعملکرد شبکه یسازنهیبه :عنوان

 ادغام شده نیماش

 آرا یریام دیحم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

اطالعات در سطح  یدر خصوص آثار تحوالت فناور ینگر ندهیاطالعات و آ ی+ توسعه فناور یارتباط یشبکه ها توسعه :اولویت

 یو جهان یمل

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 آرا یریام دی+ حم :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

( مسئله IRSسطح بازتابنده هوشمند ) نیچندکاربره با کمک چند MISO یشبکه مخابرات سلول کیطرح، در  نیدر ا چکیده :

ها با هدف RIS یهافاز در بازتابنده فتیها به کاربران و شIRSاختصاص  ه،یپا ستگاهیپرتو در ا یدهتوأم، شکل یطراح

در هم  حیمحدب، عدد صح-ریغ یسازنهیمسئله به کیمسئله  نینمود. ا میخواه یبندنمودن نرخ مجموع فرمول نهیشیب

 یسازنهیبه هیبر پا یاسه مرحله یتکرار تمیدشوار است. در ادامه الگور اریبس نهیبه کردیاست، که حل آن در رو دهیچیپ

ها، IRSاختصاص  یسازنهیبه -1: مرحلهیعنی شود،یم شنهادیمسئله پ نیا یدوگان الگرانژ برا کردیمحدب با رو

 .IRSبازتاب  یسازنهیبه -3پرتو و مرحله یدهشکل یسازنهیبه -2مرحله

به دست  یابر نیماش یریادگی یهااز روش ،یشنهادیمحدب پ یسازنهیبه تمیباال در الگور یمحاسبات یدگیچیپ لیبه دل

است  رییدر حال تغ ایکه شبکه به صورت پو یی. از آنجاشودیکارآمد استفاده م یبا زمان محاسبات نهیآوردن جواب به

در  ست،یمسئله قابل استخراج ن نیحل کارآمد ا یبرا یمنحصر به فرد نیماش یریادگی تمی)تعداد کاربران فعال(، الگور

 یهااز فرمول بدون استفاده ،یراه حل عمل افتنی یبرا یبیترک نیماش یریادگیبر  یمبتن تمیالگور کیطرح  نیدر ا جهینت

 یبیترک نیماش یریادگیبر  یمبتن تمیداد. در الگور میخواه شنهادیپ ،یعدد یسازنهیبه یهاکیو تکن یاضیر دهیچیپ

یم دیولت یشنهادیمحدب پ یسازنهیبه تمیبا استفاده از الگور نیبه صورت آفال یریادگیفاز  یها براداده ،یشنهادیپ

مانند:  نیماش یریادگی هیپا یهاکه با ادغام روش شودیم لیتبد ونیمسئله رگرس کیبه  ی. در ادامه مسئله اصلشوند

و ... به  (GRU) یواحد تکرار یها، شبکه(FNN) رو به جلو یعصب یها، شبکه(CNN) کانولوشن یعصب یهاشبکه

 نیو همچن یینها ینیبشیو بهبود عملکرد پ هیپا یها. هدف ما از ادغام، بهبود تنوع مدلشودیصورت بالدرنگ حل م

 ابعاد شبکه است رییو استحکام مدل در هنگام تغ میتعم تیقابل

و استفاده از  میسیب یهادر شبکه ییویراد یهاگنالیس یمهندس یبرا ی( IRSاستفاده از سطح بازتابنده هوشمند ) :اهداف اختصاصی

 عملکرد ارتباطات. شیآن به جهت افزا یپارامترها ماتیتنظ یبرا نیماش یریادگی

 محدب یساز نهیبه ن،یماش یریادگی(، IRSسطح بازتابنده هوشمند ) کلمات کلیدی:

 

 

Performance optimization for wireless networks aided by multiple intelligent 

reflecting surfaces using stacking machine learning model 

Title: 

Hamid Amiriara Applicant: 

mazandran university Applicant's 
Work: 

 Abstract: 
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In this project, we will formulate the joint optimization problem of beam formation 

at the base station, assigning IRSs to users, and phase shifts in RIS reflectors to 
maximize the total rate in a multiuser MISO cellular network with the help of 

multiple intelligent reflectors (IRS). This optimization problem is a non-problem, a 
mix-integer, which is very difficult to solve in the optimal approach. In the following, 

a three-step iterative algorithm based on convex optimization with the Lagrangian 

dual approach is proposed for this problem, i.e. step 1- IRS allocation optimization, 
step 2- beam-forming optimization and step 3- IRS reflection optimization. 

Due to the high computational complexity in the proposed convex optimization 
algorithm, machine learning methods are used to obtain the optimal solution with 

efficient computational time. Since the network is dynamically changing (number of 

active users), a unique machine learning algorithm can not be select to solve this 
problem efficiently, so in this project, we propose a stacking machine learning 

algorithm to find a practical solution, without using a complex mathematical 
formulas and numerical optimization techniques. In the proposed stacking machine 

learning algorithm, the data for the learning phase is generated offline using the 
proposed convex optimization algorithm. Then the main problem converts to a 

regression problem that is solved by integrating basic machine learning methods 

such as: convolutional neural networks (CNN), forward neural networks (FNN), 
repetitive unit networks (GRU), etc. Our goal in stacking is to improve the diversity 

of basic models and improve the performance of the final forecast, as well as the 
generalizability and robustness of the model when changing network dimensions. 

The intelligent reflecting surfaces (IRS) utilization and using machine learning 

approach to optimized the IRS parameters to increase the performance. 

Specific 

Aims: 

Intelligent reflecting surfaces, Machine learning, Convex optimization :Keywords 
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 یدر مغز زاده ها نیمقاومت به انسول یو بروز احتمال مریآلزا یماریدر پاتوژنز ب لیدخ یژن ها انیب یبررس :عنوان

 مغز یمیمزانش یادیبن یکشت برگرفته از سلول ها طیپرچرب و نقش مح ییغذا میماده تحت رژ یرت ها

 استخوان در درمان آنها

 فروتن طاهره :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 + علوم اعصاب هایماریدر درمان ب نیادیبن ی+ نقش سلولها یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + طاهره فروتن :همکاران

 یکوشالشاه یاعظم عابد +

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یشناخت یحافظه و مهارتها بیاست که منجر به آس یچند عامل شروندهیپ یاختالل زوال عصب کی( AD)مریآلزا یماریب چکیده :

و در  %40 ایسال در دن 60 یدر افراد باال یماریب نیا وعیش زانیباشد. م یفاکتور آن سن م سکیر نیگردد و مهمتر یم

 وعیبا ش یکیعوامل ژنت ریتحت تاث یماریزودرس ب ای Familial[[. هرچند نوع 1زده شده است  نیتخم %3.2 رانیا

 هیرسان در مراحل اول بیعوامل آس یکیژنت یفاکتورها سکی[. عالوه بر ر2رخ دهد ] ترنییپا نیدر سن تواندیکمتر م

 یماریتوسعه ب یموثر برا یکیژنت یبه عنوان عوامل اپ یانهیزم یهایماریناسالم، استرس و ب هیسموم، تغذ لیاز قب یزندگ

 ناپسیبه نورون ها و س بیتوانند موجب آس یشوند، که م یشناخته م یدر بزرگسال یشناخت بیو آس sporadic مریآلزا

 ییزا یماریشروع ب نیسال ب 15تا  10 یگردند. با توجه به فاصله زمان یکینیکل یهاها قبل از آغاز بروز نشانهها سال

 ینیب شیو پ یماریمرتبط با ب راتییتغ ییشناسا یمحققان در تالش برا ،ینیبال میو ظهور عال مریآلزا یماریب هیاول

هستند. در  ینیبال شیمرحله پ یعنیMild Cognitive Impairment (MCIقبل از مرحله) یآن حت شرفتیپ

 ریدر مس تائو، اختالل ونیالسیفسفر پریها د،یلوئیآم یهاپالک لیاز جمله تشک یعوامل متعدد مریآلزا یماریب یپاتولوژ

 نیا ینقش دارند که تمام رهیو غ کینروتروف یکمبود فاکتورها ،یتوکندریاختالل در عملکرد م ن،یانسول نگیگنالیس

 [.3. 4مرگ نورون ها شوند ] تیتوانند باعث اختالل عملکرد و در نها یعوامل م

غز زاده در م نیمقاومت به انسول یو بروز احتمال مریآلزا یماریدر پاتوژنز ب لیدخ یژن ها انیب نییتع یبررس نیهدف از ا :اهداف اختصاصی

غز م یمیمزانش یادیبن یکشت برگرفته از سلول ها طیمح وندیپرچرب و نقش پ ییغذا میماده تحت رژ یرت ها یها

 باشد یاستخوان در درمان آنها م

 یادیبن ین،سلولهایانسول مر،یالزا کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of the expression of genes involved in the pathogenesis of  Alzheimer's 
disease and the possible occurrence of insulin resistance in the brain of offspring  of 

female rats fed a high-fat diet and the role of conditioned media of mesenchymal ste 

Title: 

Tahereh Foroutan Applicant: 

kharazmi university Applicant's 
Work: 

Alzheimer's disease (AD) is a multifactorial progressive neurodegenerative disorder 

that leads to impaired memory and cognitive skills and is the most important risk 
factor for age. The prevalence of this disease in people over 60 years of age in the 

Abstract: 
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world is estimated at 40% and in Iran 3.2% [2]. However, familial type of disease due 

to genetic factors with less prevalence can occur at a younger age [7]. In addition to 
genetic risk factors, harmful factors in the early stages of life such as toxins, 

unhealthy nutrition, stress and underlying diseases are known as effective epigenetic 
factors for the development sporadic Alzheimer's disease and cognitive impairment 

in adulthood, which can cause neuronal damage and synapses years before the onset 

of clinical symptoms. Given the time interval of 10 to 15 years between the onset of 
early pathogenesis of Alzheimer's disease and the onset of clinical symptoms, 

researchers are trying to identify disease-related changes and predict their 
progression even before stage (MCI). Several factors are involved in the pathology of 

Alzheimer's disease, including amyloid plaque formation, tau hyperphosphorylation, 

insulin signaling pathway impaired, mitochondrial dysfunction, deficiency of 
neurotrophic factors, etc., That all these factors can cause dysfunction and neuronal 

death eventually. 

Evaluation of the expression of genes involved in the pathogenesis of Alzheimer's 

disease and the possible occurrence of insulin resistance in the brain of offspring of 

female rats fed a high-fat diet and the role of conditioned media of mesenchymal 
stem cells in their treatment 

Specific 

Aims: 

Alzheimer,insulin, stem cells :Keywords 
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 از فاز خاک یفلز یهاندهیدر حذف آال یستیز کینتیالکتروس ندیبازده فرآ شیافزا یراهبردها :عنوان

 یحجاز سایپر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یحجاز سای+ پر :همکاران

 یاقرار یحاج هیمهد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یریناپذجبران یهاانیز زیکم ن یهاهستند چرا که در غلظت عتیموجود در طب یهاندهیآال نیتراز مهم یفلز یهاندهیآال چکیده :

هم از  یفلز یهاندهیآلوده به آال یهاخاک یساز. پاککنندیو سالمت وارد م ییآب و خاک، چرخه غذا ستمیبر اکوس

دار برخور ییباال تیاز اهم یآب ستمیبه اکوس هاندهیآال نیو هم ازنظر ممانعت از ورود ا ینظر سالمت محصوالت کشاورز

 نی. در اکندیم سریرا م یامکان استفاده از آن پس از رفع آلودگ یسازپاک نیحفظ بافت خاک در ح یاست. از طرف

ه از خاک توسعه داده شده است که با توج هاندهیآال نیرفع ا یبرا یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیمتعدد ف یهاراستا روش

 مستیآن دارد. س عیو تسر یینها یسازدر پاک یبهتر جهیها نتروش نیا بیترک رسدیبه نظر م کیهر بیو معا ایبه مزا

از خاک همراه با  یفلز یهاندهیجهت حذف و خارج کردن آال دوارکنندهیام یها( از روشBEK) یستیز کینتیالکتروس

 بیعوامل از جمله نوع فلز )ات(، نوع و ترک نی. اشودیمحدود م یمتعدد رگذاریاما با عوامل تأث رودیحفظ بافت به شمار م

 ،یستیز کینتیسخاک، اندازه ذرات، نحوه انجام الکترو یو شور هاونیکربن و فسفات،  تروژن،یخاک از نظر ن یمحتوا

سطوح  نییتع ق،یتحق نی. در اشودیمحدود م رهی، جنس الکترودها و غpHو  تیالکترول بیترک ان،یجر ینحوه برقرار

رشد و عملکرد  شی. عوامل موثر بر افزاشودیم یاز خاک بررس یفلز یهاندهیحذف آال شیافزا یعوامل موثر برا نهیبه

در دستور کار قرار دارد.  ندهیآن بر حذف فلز)ات( آال یهایژگینوع خاک و و یدر خاک به همراه بررس هاسمیکروارگانیم

 مدنظر خواهد بود زین ندیفرآ یدر صورت امکان مدلساز

از خاک است. در  یفلز یهاندهیدر جهت حذف آال BEK ندیفرآ عیتسر ایبازده  شیافزا یبررس قیتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

. با توجه به عوامل اثرگذار شودیمطالعه م یفلز یهاندهیدر حذف آال BEK ندیراستا عوامل اثرگذار بر عملکرد فرآ نیا

یم یآن بررس یهاتیو متابول سمیکروارگانیفلز، م یریپذو حرکت یسازموثر بر محلول یپارامترها نیترمتعدد، مهم

 است: ریصه شامل موارد زبه طور خال قی. اهداف تحقشود

 باتید حذف ترکبهبو یبرا کینتیالکتروس ندیفرآ نیآن قبل و در ح یهاتیمتابول ای هاسمیکروارگانیاستفاده از م یبررس -

 از خاک یفلز

 :است ریها به شرح زآن نیترکه مهم BEK ندیفرآ عیبازده و تسر شیاز عوامل موثر در افزا یبرخ یبررس -

 سمیکروارگانیدر خاک جهت عملکرد مناسب م C:N:P نسبت *

 ماریتشیعدم وجود پ ایوجود  *

 نوع فلز *

 خاک یشور *

 نوع خاک *

 کربن خاک یمحتوا *
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 pH و تیالکترول بیترک *

 نانوذرات( ای هاوسورفکتانتیب ،یعی)مواد طب ندیو بهبوددهنده فرآ یمواد افزودن یبررس *

 میمستق انیجر یمقطع یبرقرار *

 یبهبود حذف، نوع خاک، مدلساز ک،ینتیالکتروس یدیبریه یروش ها ،یفلز یهاندهیآال کلمات کلیدی:

 
 

Metal pollutants, electrokinetic hybrid methods, removal improvement, soil type, 

modeling 

Title: 

Parisa Hejazi Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 
Work: 

Metal pollutants are one of the most important pollutants in the nature because even 
in low concentrations they cause irreparable damage to soil and water ecosystems, 

food cycle and health. Remediation of soil contaminated with metal contaminants is 

important both for the health of agricultural products and for preventing the entry of 
these contaminants into the aquatic ecosystem. On the other hand, preserving the 

texture of the soil during remediation process makes it possible to use it after 
decontamination. In this regard, various physical, chemical and biological methods 

have been developed to remove these contaminants from the soil, which according 

to the advantages and disadvantages of each method, it seems that the combination 
of these methods has a better result in final remediation and acceleration of its 

process. The bio-electrokinetic system (BEK) is one of the most promising methods 
for removing metal contaminants from the soil while preserving the soil texture, but 

it is limited by several influential factors. These factors include the type of metal(s), 
type and composition of soil content in terms of nitrogen, carbon and phosphate, 

ions and soil salinity, particle size, how to conduct current, electrolyte composition, 

electrode material, etc. In this research, determining the optimal levels of effective 
factors to increase the removal of metal contaminants from the soil is investigated. 

Factors affecting the growth and performance of microorganisms in the soil along 
with the study of soil type and its properties on the removal of contaminant metal(s) 

are on the agenda. If possible, process modeling will also be considered. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to investigate the increase of efficiency or 
acceleration of BEK process in order to remove metal contaminants from soil. In this 

regard, the factors affecting the performance of the BEK process in the removal of 
metal contaminants are studied. According to various affecting factors, the most 

important parameters affecting the solubilization and mobility of metal, 

microorganisms and its metabolites are investigated. The objectives of the research 
are summarized as follows: 

- Investigation of the use of microorganisms or their metabolites before and during 
the electrosynthetic process to improve the removal of metal compounds from the 

soil 

- Investigation of some effective factors in increasing efficiency and accelerating the 
BEK process, the most important of which are as follows: 

Specific 
Aims: 

Metal pollutants, electrokinetic hybrid methods, removal improvement, soil type, 

modeling 

:Keywords 
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 ینفت یهاونیموثر در امولس یشکن قیمنظور تعلبه پرشاخه یمرهایپل هیته :عنوان

 دانیمعرفت سف محمدرضا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ستهایو نفت + کاتال یعیو انتقال گاز طب یساز رهیذخ ش،یپاال ل،یتبد :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 دانی+ محمدرضا معرفت سف :همکاران

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یاز آن ها بهصورت قطرات کوچک یکیاست که  ریامتزاج ناپذ عیچند ما ایاز دو  یناهمگن و مخلوط یستمیس ون،یامولس چکیده :

متشکل از آب و نفت هستند که در مراحل گوناگون  ییها ونیامولس ینفت یها ونیپراکنده شده است. امولس یگریدر د

هر سه فاز  یحاو یونیامولس یهاستمیس ریو مانند سا شوندیم جادیا یبرداشت، انتقال و فرآور ادیاکتشاف، ازد ،یحفار

 قیتعل ای رهایفایهستند. دمولس کیاز هم قابل تفک ریفایدمولس باتیفازها توسط ترک نیهستند. ا یانیپراکنده و م وسته،یپ

 قی. تعلروندیکار مها به ونیکمک به شکست امولس یهستند که برا یمریپل یفعال سطح باتیاز ترک یشکن ها گروه

کتانت با سورف سهیآب هستند که در مقا-نفت یها ونیامولس یشکن قیپرشاخه مورد استفاد در تعل یمریپل یشکن ها

واکنش  ییاانته یاز گروه ها یشترینفوذ بهتر، و تعداد ب تیباالتر، قابل یسطح نیب تیفعال لیدلبه یخط یمریپل یها

 دهند یرا نشان م یعملکرد بهتر ریپذ

 ینفت یها ونیموثر در امولس یشکن قیمنظور تعلبه پُرشاخه یمرهایو کاربرد پل ییطرح سنتز، شناسا نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 خواهد بود.

 شتریب ییتهاان یباالتر، تعداد گروه ها ییفضا نیب تیتعداد شاخه ها، فعال شیافزا لیپرشاخه به دل یمرهایپل ،یبه طور کل

 یمرهایدهند. عملکرد پل ینشان م یعملکرد بهتر یخط یمریپل یبا سورفکتانت ها سهینفوذ بهتر در مقا تیو قابل

 نیرو در ا نیارتباط دارد. از ا ینفت یآبدوست محتوا یو واحدها هیهسته اول ،یپرشاخه به تعداد شاخه ها، وزن مولکول

خواهد  یبررس ینفت یها ونیآن در امولس یشکن قیپرشاخه سنتز و عملکرد تعل یمریمراحل مختلف پل یپروژه در ط

 .شد

 ونیامولس ر،یفایپرشاخه، دمولس یمرهایپل کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of highly branched polymers for demulsification in oil emulsions Title: 

Mohammadreza Marefat Sefidan Applicant: 

University of Zanjan Applicant's 
Work: 

An emulsion is a heterogeneous system and a mixture of two or more immiscible 

liquids, one of which is dispersed in small droplets in the other. Petroleum emulsions 
are emulsions consisting of water and oil that are formed in various stages of 

drilling, exploration, over harvesting, transfer and processing and, like other 
emulsion systems, contain all three phases: continuous, dispersed and intermediate. 

These phases can be separated by demulsifier compounds. Demulsifiers or 

suspensions are a group of active polymeric surfactants used to help break down 
emulsions. The highly branched polymer suspensions used in suspension are oil-

Abstract: 
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water emulsions that perform better than linear polymeric surfactants due to their 

higher Surface tension activity, better permeability, and more reactive end groups. 

The main purpose of this synthesis project is to identify and use branched polymers 

for effective suspension in petroleum emulsions. 

In general, branched polymers perform better than linear polymeric surfactants due 
to an increased number of branches, higher Surface tension activity, more end 

groups, and better permeability. The performance of branched polymers is related to 
the number of branches, molecular weight, core and hydrophilic units of the oil 

content. Therefore, in this project, during different stages of branched polymer 

synthesis and its suspension performance in oil emulsions will be investigated. 

Specific 

Aims: 

Branched polymers, Demulsifier, Emulsion :Keywords 
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از  (Avicennia L. ) سرده حرا یو گونه ها تهایجمع یمولکول یلوژنیو ف یکیستماتیوسیب یبررس :عنوان

 (Acanthaceae)رهیت

 ییدایمسعود ش :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

آنها )مانند منابع آب، خاک،  یو اجزا یو خشک یآب یها ستمیاکوس تی/شناخت وضعستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

+  ستیز طیمح یابیها در شناخت و ارز یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهای( + فناورمیها، هوا، اقلجنگل

 نا تیو سالمت/سنجش وضع ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ییدای+ مسعود ش :همکاران

 یملک محمدالله  +

 نژاد یفرخ قهرمان +

 دانه کار نیافش +

 کوه دار مهیفه +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 مانگرو( یفصل کتاب جنگل ها کیاز  یعدد )بخش 1چاپ کتاب: 

 بجنو حلاسودر  قیقهد 54و  جهدر 27 تا قیقهد 19و  جهدر 25 شمالی یعرض ها حدفاصلدر  انیرا ومانگر یجنگلها چکیده :

.اجتماعات  ندا هشد قعوا نبلوچستاو  نسیستاو  نهرمزگا ،بوشهر یها نستادر ا نعما ییاو در رسفا خلیج رهکنادر  رکشو

 از خانواده Avicennia marina (Forssk.)Vierh است. گونه مورد مطالعه ما گونهدو  یدارا تنها انیرمانگرو ا

Avicenniaceae یبند میگونه در تقس نیشود. ا یم دهی( است که درخت حرا نامانیی)حرا IV APG رهیبا ت 

 می بررا  هندرو پس لیاتو ،بشر یهارفشا یشافزا برابردر  جنگلها ینادغام شده است. ا (Acanthaceae) انیپاخرس

. ستا رداربرخو باالیی لویتاز او هارکشواز  یربسیا ساحلی حیانودر  هاومانگر ارپاید مدیریتو  حفاظت ینابنابر ،گزینند

 ،یو تجار یادیص یسنت یبرداشت نمک، تردد شناورها یتوسعه استخرها ،یاراض یکاربر رییهمچون تغ یعوامل متعدد

رشاخه س ایو صدف و برداشت علوفه  گویذغال، پرورش م هیبرداشت چوب، ته گانه،یب یحضور گونه ها ،ینفت یها یآلودگ

منظور  نیحرا با آن روبه رو هستند. به هم یاست که جنگل ها یداتیاز تهد یینمونه ها اهخوارانیتوسط گ یخوار

 چهخیگونه کمک کند. تار نیتوسعه اتواند به حفظ و  یم دیجد یگونه در محل نیبا هدف استقرار ا یرونیحفاظت ب

دارد.  ازین قیاست که به مطالعات عم یاصل یازجنبه ها ییو گونه زا یکیژنت ییو واگرا یسازش یها زمیمکان ،یتکامل

ه گون ییایجغراف ستیز یآورد که الگوها یرا فراهم م ییندهایو ژن ها امکان کاوش در مورد فرآ تیساختار جمع نیتخم

آن  کیلوژنتیف یگذاریو جا یکه طبقه بند یژنوم یگونه از کمبود مجموعه داده ها نیکنند.مضاف بر آن، ا یم نییرا تع

 چیکه تاکنون ه دهدیبرد. مطالعه منابع و مقاالت مختلف نشان م یبخشد، رنج م یمرتبط بهبود م یگونه ها نیرا در ب

 یولکولم ،یکیبه مطالعات توام مورفولوژ ازیرو ن نیانجام نشده است. از ا رانیگونه در ا نیا یبر رو یمنسجم یگونه بررس

اطالعات مورد  هیحرا با هدف ته تیجمع یکیمطالعات ژنت نی.بنابراشودیاحساس م یتاکسون به خوب نیا یاعضا یبر رو

 شتریب یاثربخش ،یحفاظت یزون بند ،یریامکان اندوخته گ ،یعیطب یجنگل و توده ها تیحما یبرنامه ها یبرا ازین

 marina Avicennia .شود یانجام م یکیو حفظ منابع ژنت یمثل دیتول یساز یتوسعه، اهل یو برنامه ها یجنگل کار

 تهیه واردامنه س صیآن که تشخ یخط عیتوز لیها است به دل رگونهیز یکیژنت تیپرداختن به ماه یآل برا دهیمدل ا کی
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 اهانیگ کیتاکسونوم تیموقع حیصح ییشناسا یبرا کیلوژنتیف لیو تحل هیکند.تجز یو مناطق تماس آنها را آسان م

ه است داشت اهانیگ کیلوژنتیف لیو تحل هیدر تجز یکلروپالست نقش عمده ا یژن ها یها یتوال رایمهم است. اخ اریبس

ستفاده از گونه ها با ا یلوژنیف زیو ن یختیو ر یکیژنت ییواگرا ندیخواهد شد و فرا یرویپ کردیرو نیمطالعه از ا نیکه در ا

 شود یمشخص م یمولکول یو مارکرها شرفتهیپ یآمار یروش ها

 Avicennia marinaدر  یمولکول تیجمع کیمطالعات ژنت :اهداف اختصاصی

 Avicennia marina ها تیجمع یکیاختالف ژنت نییتع

 Avicennia marina ها در تیجمع یکیژنت کیو تفک ییمختلف و قدرت شناسا یمولکول ینشانگرها سهیمقا

 Avicennia marina یها تیجمع یکیوفاصله ژنت ییایفاصله جغراف نیمطالعه ارتباط ب

 Avicennia marina ها در تیجمع انیقرابت م نییتع

 Avicennia marina ها در تیجمع یکیساختار ژنت نییتع

 Avicennia نمونه ها در یکیادغام ژنت ایمهاجرت و  ییو شناسا یکیژنت یها تیتعلق نمونه ها به جمع نییتع

marina 
 Avicennia marina ها در تیجمع نیب یتبادالت ژن نییتع

 ها تیجمع انیدر م یدینوکلوت یها ینیتعداد جهش ها و جانش نییتع

 Avicennia marina ها در تیها در رابطه با اندازه موثر جمع تیجمع یمولکول راتییتغ نییتع

 Avicennia marina ها در تیجمع ییواگرا خیزمان و تار نییتع

 رانیپراکنش ژن ها در ا ییایوجغرافیب ریو مس Avicennia marina ها در تیجمع ییاین یآلل ها ییو شناسا نییتع

 Avicennia marina تر از سطح گونه در نییپا یاحتمال یکیتاکسونوم یها و فرم ها تیجمع یمولکول یبارکد گذار

 Avicennia شاوندیو خو کینزد یگونه ها و جنس ها یلوژنیمطالعات ف

 Avicennia گونه ها در ییو زمان واگرا یوجغرافیمطالعات ب

 Avicennia در یو گرده شناس یمطالعات آناتوم

 حفاظت ،ییتبار زا ،یکیحرا، ساختار ژنت کلمات کلیدی:

 
 

Biosystematic and molecular phylogenetic studies in populations and species of 

Avicennia(L.) from the Acanthaceae Family 

Title: 

Masoud Sheidai Applicant: 

Shahid Beheshti Applicant's 

Work: 

Iran's mangrove forests are located between the northern latitudes of 25 degrees 
and 19 minutes to 27 degrees and 54 minutes on the southern coast of the country 

along the Persian Gulf and the Sea of Oman in the provinces of Bushehr, Hormozgan 
and Sistan, and Baluchestan. There are only two species of Iranian mangrove 

communities.The species we are studying is Avicennia marina (Forssk.)Vierh is from 

the Avicenniaceae family, which is called the mangrove. This species is integrated 
into the APG IV division with Pakherians (Acanthaceae). These forests choose a 

regressive sequence in response to increasing human pressures, so the conservation 
and sustainable management of mangroves in the coastal areas of many countries is 

a high priority. Numerous factors such as land-use change, development of salt 

harvesting ponds, traffic of traditional fishing and commercial vessels, oil pollution, 
the presence of alien species, wood harvesting, charcoal production, shrimp and 

oyster farming and harvesting of fodder or twigs by vegetarians are examples of 
threats that Mangrove forests face it. Therefore, external protection with the aim of 

establishing this species in a new location can help preserve and develop this species 
Evolutionary history, adaptation mechanisms, genetic divergence, and speciation are 

major aspects that require in-depth studies. Estimation of population structure and 

genes makes it possible to explore the processes that determine the biogeographical 
patterns of a species. In addition, the species suffers from a lack of genomic data 

sets that improve its phylogenetic classification and placement among related 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

species. The study of various sources and articles shows that so far no coherent 

study has been done on this species in Iran. Therefore, the need for combined 
morphological and molecular studies on the members of this taxon is well felt. 

Therefore, genetic studies of the mangrove populations are carried out with the aim 
of providing the information needed for forest and natural mass support programs, 

the possibility of conservation, conservation zoning, more effective afforestation and 

development programs, domestication of reproduction, and conservation of genetic 
resources. Avicennia marina is an ideal model for addressing the genetic nature of 

subspecies because its linear distribution makes it much easier to ascertain the 
range of its three varietal groups and their contact regions. Phylogenetic analysis is 

very important to correctly identify the taxonomic position of plants. Recently, 

chloroplast gene sequences have played a major role in the phylogenetic analysis of 
plants. This approach will be followed in this study and the process of genetic and 

morphological divergence as well as phylogeny. Species are identified using 
advanced statistical methods and molecular markers. 

Genetic studies of molecular populations in Avicennia marina 

Determining the genetic differences of Avicennia marina populations 
Comparison of different molecular markers and the ability to identify and genetically 

differentiate populations in Avicennia marina 
Study of the relationship between geographical distance and genetic distance of 

Avicennia marina populations 

Determining affinity between populations in Avicennia marina 
Determination of genetic structure of populations in Avicennia marina 

Determining the belonging of samples to genetic populations and identifying 
migration or genetic integration of samples in Avicennia marina 

Specific 

Aims: 

Avicennia, genetic structure, phylogeny, conservation :Keywords 
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 یبرا یفلز-یآل یچارچوب ها هیبرپا نسانسیلوم یدیبرینانوسنسور هوشمند ه یو امکان سنج یطراح :عنوان

در  نیها و مالم کیوتیب یآنت ماندهیها، باق نیکوتوکسیو سنجش همزمان ما یاختصاص ییشناسا

 رخشکیش

 یکیجاهد خان غالمرضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یدانشگاه علوم پزشک -بهداشت دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ییمواد غذا یمنیو ا بهداشت :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکی+ غالمرضا جاهد خان :همکاران

 یاحسان یعل +

 فر یعتیشر ینب +

 یدهقان یمحمد هاد +

 ینیحس تیهدا +

 یثان زادهیمحمود عل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یرعمدیو غ یو تقلبات به صورت عمد هاکیوتیب یآنت ماندهیها و باق نیکوتوکسیما ،یطیمح یها ندهیآال نکهیتوجه به ا با چکیده :

 نیکنند. بنابرا جادیدر مصرف کنندگان ا یبخش انیمدت اثرات ز یتوانند در طوالن یشوند و م یم ییغذا رهیوارد زنج

ات داروها و تقلب ماندهیها و باق ندهیآال نیبودن از ا یاز نظر عار ییمحصوالت غذا هیکل یفیو کنترل ک یمنیا یابیارز

انسان  ییغذا میدر رژ یا ژهیو گاهیجا یکه دارا یو محصوالت لبن ریمسئله در مورد ش نیاست. ا یالزم و ضرور یامر

ر برخوردا یخاص تیشوند، از اهم یکامل و مهم با سرانه مصرف باال در نظر گرفته م ییماده غذا کیهستند و به عنوان 

هم در بحث از مسائل م یکیوتیب یآنت یهاماندهیها، تقلبات و باق ندهیآال نیا یو اختصاص قیدق ع،یسر صیاست. لذا تشخ

و  M1 نیها )آفالتوکس نیکوتوکسیها، ما ندهیآال نیامکان وجود ا نی. بنابراباشدیم یلبن یفراورده ها تیفیو ک یمنیا

 یهافراورده در یج نیلیس یو پن نیکلیاز جمله تتراسا یکیوتیب یآنت یهاماندهی( و باقنی(، تقلبات )مالمAنیاکراتوکس

 نینو یو توسعه روش ها یطراح نیخشک وجود دارد. بنابرا ریو ش زهیلیاستر زه،یخام، پاستور یرهایدر ش ژهیبه و یلبن

 ییشناسا یمنحصر به فرد، برا اتیخصوص لیبه دل یفلز-یآل یچارچوب ها هیاز جمله انواع نانوسنسورها بر پا شرفتهیو پ

 یدیبریانوسنسور هن یو امکان سنج یمطالعه طراح نیرو، هدف از ا نی. از ارسدیبه نظر م یمواد ضرور نیا عیو سر قیدق

 نیکوتوکسیما صیسنجش و تشخ یبرا Tb@MIL-253 (AL)-NH2 یفلز-یآل یچارچوب ها هیبر پا نسانسیلوم

 یخشک م ریدر ش نی( و مالمG نیلیس یو پن نیکلیها )تتراسا کیوتیب ی(، آنتAنیو اکراتوکس M1نیها )آفالتوکس

 باشد.

 :مراحل مطالعه عبارتند از

 .دروترمالیبا استفاده از روش ه MOF-Tb@MIL-253 (AL)-NH2 سنتز -1
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 (SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم یزهایشده با استفاده از آنال یو نانوسنسور طراح MOF یها یژگیو یابیارز -2

، و (TGA/DTG) یحرارت زی، آنال(FT-IR) مادون قرمز هیفور لیتبد یسنج فی، ط (XRD) کسی، پراکنش اشعه ا

 .(EDAX) کسیپرتو ا یپراش انرژ یسنج فیط

با  نیو مالم (G نیلیس ی، پن نیکلیتتراسا)، (Aنی، اکراتوکسM1نیآفالتوکس) مورد نظر یها تیسنجش آنال -3

 FDA دقت و صحت روش با استفاده از استانداردها و روش ،یاعتبار سنج نییو تع نسانسیدستگاه اسپکتروفوتومتر لوم

 .یشگاهیآزما اسیمق کیخشک( در  ری)ش ییدر مدل غذا نیو همچن

 یبا استفاده از نرم افزار ها یآمار یانجام آزمون ها -4

 دروترمالیبا روش ه Tb@MIL-53 (AL)-NH2 فلزی – یچارچوب آل سنتز :اهداف اختصاصی

 یو اسپکتروسکوپ یسنج فیط یسنتز شده با روش ها یفلز-یچارچوب آل اتیخصوص نییتع -

 نسانسیخشک با روش لوم ریدر ش M1 نیآفالتوکس زانیم نییو تع ییشناسا -

 نسانسیخشک با روش لوم ریدر ش A نیاکراتوس زانیم نییو تع ییشناسا -

 نسانسیخشک با روش لوم ریدر ش نیکلیتتراسا کیوتیب یآنت ماندهیباق زانیم نییو تع ییشناسا -

 نسانسیخشک با روش لوم ریدر ش یج نیلیس یپن کیوتیب یآنت ماندهیباق زانیم نییو تع ییشناسا -

 نسانسیخشک با روش لوم ریدر ش نیمالم زانیم نییو تع ییشناسا -

 یریاندازه گ زانیو م نسانسیبر شدت لوم pH ریتاث نییتع -

 یریاندازه گ زانیو م نسانسیسنتز شده بر شدت لوم MOF ها و تیاز آنال کیغلظت هر  ریتاث نییتع -

 یریاندازه گ زانیو م نسانسیزمان واکنش بر شدت لوم ریتاث نییتع -

،  کیوتیب یآنت ن،یکوتوکسی، ما یفلز-ینانوسنسور، چارچوب آل ،یریاندازه گ ،ییمواد غذا یمنیا ،یطیمح یها ندهیآال کلمات کلیدی:

 رخشکی، ش نیمالم

 
 

Design and feasibility of luminescence hybrid nanosensor based on metal-organic 
frameworks for identification and assay of mycotoxins, antibiotic residues and 

melamine in milk powder 

Title: 

Gholamreza Jahed Khanikikhaniki Applicant: 

School of Public Health/Tehran University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Due to the fact that environmental contaminants, mycotoxins, and residues of 

antibiotics and adulterants enter the food chain intentionally and unintentionally and 
they can have long-term adverse effects on consumers. So, the safety assessment 

and quality control of all food products is necessary to be free from these pollutants 

and the drugs and adulterants. This is especially important for milk and dairy 
products, which have a special place in the human diet and are considered a 

complete and important food with a high per capita consumption. Therefore, rapid, 
accurate, and specific detection of these contaminants, adulterants, and antibiotic 

residues are important issues in the discussion of the food safety and quality of dairy 

products. Therefore, these contaminants include mycotoxins (aflatoxin M1 and 
ochratoxin A), adulterants (melamine), and antibiotic residues (tetracycline and 

penicillin G) in dairy products, especially in raw, pasteurized, sterilized milk, maybe 
existed. So, the design and development of new and advanced methods, including 

various types of nanosensors based on metal-organic-frameworks due to their 
unique properties, for the accurate and rapid identification of these materials seems 

necessary. Therefore, the aim of this study was to design and feasibility of 

luminescence hybrid nanosensors based on metal-organic frameworks Tb @ MIL-53 
(AL) -NH2 for the assay and detection of mycotoxins (aflatoxin M1 and ochratoxin A), 

antibiotics (Tetracycline, Penicillin G) and melamine in powder milk. 
The steps of the study including: 

Abstract: 

Due to the fact that environmental contaminants, mycotoxins, and residues of 

antibiotics and adulterants enter the food chain intentionally and unintentionally and 
they can have long-term adverse effects on consumers. So, the safety assessment 

Specific 

Aims: 
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and quality control of all food products is necessary to be free from these pollutants 

and the drugs and adulterants. This is especially important for milk and dairy 
products, which have a special place in the human diet and are considered a 

complete and important food with a high per capita consumption. Therefore, rapid, 
accurate, and specific detection of these contaminants, adulterants, and antibiotic 

residues are important issues in the discussion of the food safety and quality of dairy 

products. Therefore, these contaminants include mycotoxins (aflatoxin M1 and 
ochratoxin A), adulterants (melamine), and antibiotic residues (tetracycline and 

penicillin G) in dairy products, especially in raw, pasteurized, sterilized milk, maybe 
existed. So, the design and development of new and advanced methods, including 

various types of nanosensors based on metal-organic-frameworks due to their 

unique properties, for the accurate and rapid identification of these materials seems 
necessary. Therefore, the aim of this study was to design and feasibility of 

luminescence hybrid nanosensors based on metal-organic frameworks Tb @ MIL-53 
(AL) -NH2 for the assay and detection of mycotoxins (aflatoxin M1 and ochratoxin A), 

antibiotics (Tetracycline, Penicillin G) and melamine in powder milk. 

Environmental contaminants, Food safety, Determination, Nanosensor, metal-
organic frameworks, Mycotoxin, Antibiotic, Melamine, Milk powder 

:Keywords 
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 شمهمجتمع مس سرچ یهااز غبار کوره سموتیب دینانو ذرات سولف یستیخواص فوتوکاتال یو بررس یابیباز :عنوان

 یصراف مامور رسول :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زری+ ل یگلخانه ا یها و گازها ندهی+ کاهش انواع آال یمعدن یها یفناور یارتقا :اولویت

و کاربرد انواع  یکاهش مصرف انرژ ی+ روش ها یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای

 ریپذدیتجد یهایانرژ

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ رسول صراف مامور :همکاران

 یوردخانی نیام +

 یگوک یسمانه کمال +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 نیاز خود نشان داده است. ا ستیفوتوکاتال نهیدر زم یاست که خواص خوب ییهایهادمهیاز دسته ن سموتیب دیسولف چکیده :

 بیشکاف باند کم، ضر یانرژ یدارا سموتیب دی. سولفشودیمحسوب م ستیزطیو سازگار با مح خطریماده ازجمله مواد ب

به آن جلب شده است. در حال  یادیتوجه ز هایهادمهیفوتون به الکترون بوده که در ن لیجذب باال و بازده مناسب تبد

سنسورها و  ،یدیخورش یهاابر خازن، سلول یهامانند الکترود یفناور یهااز مؤلفه یاریماده در بس نیحاضر ا

 سموتیب هیماده منابع اول نی. در کنار کاربرد روزافزون اشودیاستفاده م یستیفوتوکاتال یو کاربردها ینور یآشکارسازها

از هدر رفت  یریو جلوگ یابیباز استیس یعلت در راستا نیو در ابعاد کوچک وجود دارد. به هم ابیدر سراسر جهان کم

ده است آن جلب ش باتیرکو ت سموتیب یبرا هیعنوان منبع ثانوبه گرید عیصنا یمحصوالت جانب یها بر روفلزات، توجه

منابع غبار کوره ذوب  نیاز ا یکیها صورت گرفته است. موجود در آن سموتیب یابیباز یدر راستا یادیز یهاو تالش

 .شودیآن محسوب م باتیو ترک سموتیب یبرا هیمنبع ثانو کیعنوان مس است که به

 یهاندیااز غبار با استفاده از فر سموتیب باتیاز ترک یکیعنوان به سموتیب دینانوذرات سولف یابیپژوهش باز نیهدف از ا

 نهیبه طیشرا نییمنظور تعآن به یماده و مورفولوژ نیا یابیبر باز ندیمختلف فرا یاست و اثر پارامترها یدرومتالورژیه

خواص  . در مرحله بعدردیگیقرار م یابیمناسب مورد ارز یمورفولوژ نیو خلوص و همچن یابیباز شیافزا یبرا

 قرار خواهد گرفت یآن مورد بررس یستیراندمان فوتوکاتال نییمنظور تعماده به نیا یستیفوتوکاتال

 ذوب مجتمع مس سرچشمه یهابا خلوص باال از غبار کوره سموتیب دینانوذرات سولف یابیباز قیتحق نیاز ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

رصد با د سموتیب تراتیمحلول ن دیغبار با هدف تول یبر رو یسازخالص یهااتیبه انجام عمل ازیمنظور ن نیاست. به ا

اده خواهد استف سموتیب دیسنتز سولف ندیدر فرا سموتیبدست آمده به عنوان منبع ب تراتیخلوص باال است. محلول ن

عملکرد  نیترنهیبه به دنیرس یمناسب برا یبه مورفولوژ یابیدست شودیدنبال م قیتحق نیکه در ا یگریشد. هدف د

 است. یستیفوتوکاتال

 یآل ندهیآال ست،یفوتوکاتال سموت،یب دیغبار کوره مس، نانو ذرات، سولف کلمات کلیدی:
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from Sarcheshmeh Copper melting furnace dust. 
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Work: 

 

The worldwide increase in the urbanization and industrialization has led to severe 

environmental and energy issues. Various industrial processes such as printing, 
textile, paint, etc., and the entry of wastewater from these industries that have 

organic pollutants into the water can severely affect the quality of the water and 
thus constitute a serious health hazard. Various technologies have been developed to 

resolve water pollution concerns around the world, among them photocatalytic 

semiconductors have been introduced as an effective technology for the 
decomposition of organic dyes. 

Bismuth sulfide is one of the semiconductors that exhibits good photocatalytic 
properties. It is a safe and environmentally friendly material. Bismuth sulfide has low 

band gap energy, high absorption coefficient and good photon-to-electron 
conversion efficiency, which has attracted much attention in semiconductors. It is 

currently used in many technological components such as Schottky diodes, 

superconducting electrodes, solar cells, sensors and optical detectors, thermal 
devices and photocatalytic applications. Despite the increasing use of this material, 

there are scarce primary sources of bismuth all over the world. For this reason, with 
the policy of recovery and prevention of metals loss, attention has been drawn to by-

products of other industries as a secondary source of bismuth and its constituents 

and many efforts have been made to recover bismuth. One of these sources is the 
copper smelting furnace, which is a secondary source for bismuth and its 

compounds. 
The aim of this study was to recover bismuth sulfide nanoparticles as one of the 

bismuth compounds from dust using hydrometeorological processes and the effect of 

different process parameters on the recovery of this material and its morphology to 
determine the optimum conditions for increasing recovery and purity and also the 

appropriate morphology evaluates. Next, the photocatalytic properties of this 
material will be investigated to determine its photocatalytic efficiency. 

Abstract: 

The main purpose of this research is to recover high purity bismuth sulfide 

nanoparticles from Sarcheshmeh Copper melting furnace dust. For this purpose, it is 
necessary to perform purification operations on dust in order to produce a high 

purity bismuth nitrate solution. The obtained nitrate solution will be used as a source 
of bismuth in the bismuth sulfide synthesis process. Another goal pursued in this 

research is to achieve the appropriate morphology to achieve the optimal 

photocatalytic performance. 

Specific 

Aims: 

Copper Melting Furnace Dust, Nanoparticles, Bismuth Sulfide, Photocatalyst, Organic 

Pollutant 

:Keywords 
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 بیفراترک کردیذهن: رو هیآن در نظر یهانقش زبان و مولفه یمفهوم یسازمدل :عنوان

 یعامر اتیح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیدانشگاه ترب :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یشناخت یندهای/فرآی/موضوعات شناختیروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

  :نوع طرح
 یعامر اتی+ ح :همکاران

 یدیسع منیچ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 نهادها مرتبط( هیجهت ارا ییعدد )مدل اجرا 1: یمدل مفهوم یطراح

 ییآن در گستره توانا یهامولفه یبندو دسته ییاز نقش زبان و شناسا قیدرک عم کیمطالعه حاضر، کسب  هدف چکیده :

در علوم  یرابطه است. از جمله مسائل اساس نیدر ا یمدل مفهوم کیو ارائه  یطراح نیذهن و همچن هینظر یشناخت

 در گرانید یذهن یهاباورها و قضاوت درباره حالت یریگشکل یچگونگ ،یدر شاخه شناخت اجتماع ژهیبه و یشناحت

ذهن  هیاست. نظر یشناخت یهاییتوانا ریذهن و ارتباط آن با سا هینظر تیافراد، نحوه اکتساب ظرف یشناخت یهانظام

 ییافکار و باورها ،یاجتماع یاست. افراد در عرصه زندگ گرانیبه خود و د یذهن یهادادن حالتنسبت یشناخت ییتوانا

 ریاثتذهن دارد و تحول آن را تحت هیبا نظر یرومندیکه رابطه ن ییتوانا نیترو درباره خودشان دارند.مهم گرانیدرباره د

شامل:  یذهن یهاحالت فیتوص یبرا ییها-ها و عبارتواژه ،یتمام جوامع زبان رسدیزبان است. به نظر م دهد،یقرار م

و اهداف( دارند. تعداد  دهایها، ام-)باورها، خواسته ییاگزاره یهاو نگرش یجانیه یهاحالت ،یها، احساسات جسمانادراک

بهتر، سطوح  یزبان یهاییتوانا یاند. کودکان داراقرار داده دییذهن را مورد تا هیها، رابطه زبان و نظراز پژوهش یادیز

 ه،یاول یتحول زبان یبر مبنا یشناخت-یاجتماع یهاییاند. توانارا به اثبات رسانده یشناخت-یاجتماع تیاز کفا یباالتر

 است. تیاهم یموضوع دارا نیمند به اجامع و نظام یکردیاساس، ضرورت رو نیاست. بر ا ینیبشیقابل پ

 یو مبتن یفیانجام آن ک وهیش ،یفی. نوع پژوهش توصردیگیقرار م یاتوسعه یکاربرد یهاپژوهش در رده پژوهش نیا

 بیراترکو ف لیفرامطالعه، فراتحل ک،یستماتیمرور س یهااست که با استفاده از روش ییاکتابخانه یاستناد قیبر تحق

. جامعه شودیو باروسو که شامل هفت مرحله است، بکار گرفته م یسندلوسک یالگو ب،یفراترک کی. در تکنشودیانجام م

تاکنون  1990است که از سال  یو خارج یداخل یاتاطالع یهاگاهیها و مطالعات موجود در پاشامل تمام پژوهش یآمار

 یاو هدفمند و انتخاب نمونه ینظر یریگروش نمونه یریکارگاست. با به ذهن، انجام شده هیرابطه زبان و نظر نهیدر زم

که  افتیادامه خواهد  یتا زمان یریگنمونه ندی. فراشودیم یگردآور ازیمورد ن یهامرتبط، داده یهااز مطالعات و پژوهش

 رندیگیقرار م لیو تحل هیمحتوا، مورد تجز لیتحل وهیها به شحاصل گردد. داده یاشباع نظر

تعامل با آنها و با جهان  گران،یکه نوزادان و کودکان جهت درک د گرددیاطالق م ییهایبه رشد توانمند یشناخت تحول :اهداف اختصاصی

 یاز رشد شناخت یتبااهمی ¬(. در حال حاضر توجه محققان بر جنبه142: 2010دارند )برگر ،  ازیخود به آن ن رامونیپ

جنبه از  نی(. ا102: 2004با زبان دارد )دانبار ،  ییادهیتنمعطوف است که ارتباط درهم ،یتحت عنوان شناخت اجتماع

 گرانیدیهادگاهیها،قصدهاودها،احساسشهیدرکاندیو چگونگ گرانیذهن خود و د یسازو مفهوم ییبازنما یشناخت، چگونگ

در نظر  "متبلور "و  " الیس" ییاز دو توانا یبیبه صورت ترک توانیرا م ی.شناخت اجتماعدهدیقرار م یرا مورد بررس

 متبلور آن است )النگدن و همکاران، ییاز توانا ینمود یو دانش اجتماع الیس ییاز توانا یذهن نمود هیگرفت که نظر

2014 :171.) 
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افکار، اهداف  یدارا گرانیخود فرد و د نکهیعبارت است از درک ا ،یمولفه شناخت اجتماع نیترذهن به عنوان مهم هینظر

 تیدر درک عامل رفتار انسان حائز اهم ییتوانا نی. اشودیکنترل م یذهن طیشرا نیهستند و رفتار توسط ا ییو باورها

 یهاانسان را قادر به اسناد دادن حالت ییتوانا نیا گر،ی. به عبارت دکندیم فایروزمره ا یدر زندگ یاست و نقش مهم

ار رفت ریو تفس ینیبشیدانش جهت پ نیاز ا یریگو بهره گرانیها، عواطف و مقاصد( به خود و د)باورها، خواسته یذهن

 یریکارگو به گرانید یذهن یهااستنباط حالت تی(.ظرف411: 2010،  نیخواهد ساخت )فرگوسن و آست گران،یخود و د

 شودیم داریرشد انسان پد انیزود در جر یلیاست که خ یمحور یشناخت ییتوانا کیرفتار،  ینیبشیپ یدانش برا نیا

 .(581: 2007و همکاران،  انی)سور

و هوش  یشناسزبان رینظ ییهادر حوزه یشناخت یهاییتوانا ریرابطه زبان و سا نهیدر زم ریاخ یهامطالعات دهه جینتا

را مستقل از  ییدو توانا نیا توانیذهن، نم هیبودن زبان و نظر ییاحوزه هیاز آن است که برخالف نظر ی، حاک یمصنوع

 اندافتهیشناخت انسان هستند که احتماال با هم تکامل  وستهیپبهم قایعم یهاذهن از جنبه هیهم در نظر گرفت.زبان و نظر

برخوردار  یوافر تیاز اهم یاجتماع ی(.زبان در درک افکار و عملکردها8994: 2010،  نکری؛ پ2017،  تی)وئنزرگت و سم

 وزیسزاوار آن است، مبذول گردد )هاتگر یبه نحو ژهیبه آن به و یشتریاست توجه ب ستهیشا ،ینقش نیاست و با وجود چن

فرناندز -وی)راب یذهن را هم در کودکان عاد هیها، رابطه زبان و نظراز پژوهش ییاگسترده فی(. ط76: 2008،  مایو کاش

( و هم در کودکان دچار 150: 2015و هاگز ،  نی؛ دو51: 2017؛ فارار و همکاران، 70: 2019؛ دمولر و همکاران، 2020، 

(، کودکان 2016و همکاران،  لدی؛ ش2018،  اچاکووی)آکرمن و ک سمیات فیاختالالت خاص از جمله اختالالت ط یبرخ

؛ 84: 2016،  سی)اسپانود ی( و کودکان دچار اختالالت خاص زبان377: 2007و همکاران،  کیشنوا )سچ نیناشنوا با والد

 .اند(؛ نشان داده618: 2010و همکاران،  نیدالگر

 ذهن هینظر ،یزبان، شناخت اجتماع کلمات کلیدی:

 

 

Conceptual modeling of the role of language and its components in the theory of 

mind: meta synthesis approach 

Title: 

Hayat Ameri Applicant: 

Tarbiat Modaes University Applicant's 
Work: 

present study is aimed to gain a deeper understanding of the role of language and to 

identify and to categorize its components in range of the ability of theory of mind 
and also to design and to present a conceptual model in this relation. Among the 

basic issues in cognitive science especially in the branch of social cognition are how 
beliefs and judgments about others’ mental states are formed in the cognitive 

systems of individuals, how the capacity for Theory of mind is acquired and how it 

relates to other cognitive abilities. Theory of mind refers to the cognitive capacity to 
attribute mental states to self and others. People engaged in social life have many 

thoughts and beliefs about others’ and their ownmental states.The most important 
ability that is strongly related to the theory of mind and influences its development, 

is language.All language communities, it seems, have words or phrases to describe 
mental states, including perceptions, bodily feelings, emotional states, and 

propositional attitudes (beliefs, desires, hopes, and intentions).A large number of 

researches have confirmed the relation between language and theory of mind. 
children with better linguistic abilities evidence higher level of socio-cognitive 

competence. socio-cognitive abilities can be predicted from early language 
development. Accordingly, the necessity for a comprehensive and systematic 

approach to the issue is important. 

This research is in the category of applied developmental research in terms of 
purpose. The type of research is descriptive, the way of doing is qualitative and is 

based on citation library research which is done using systematic review, mete-
study, meta-analysis and meta-synthesis methods. in the meta-synthesis technique, 

Sandelowski and Barroso's pattern which consists of seven steps, is applied. The 
statistical population includes all researches and studies in domestics and foreign 

databases that have been done in the field of the relationship between language and 

theory of mind since 1990-present. By using theoretical and purposeful sampling 

Abstract: 
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method and selecting sample from related studies and researches, the required data 

are collected. The sampling process will continue until theoretical saturation is 
achieved. The data are analyzed by content analysis method. 

This research is in the category of applied developmental research in terms of 

purpose. The type of research is descriptive, the way of doing is qualitative and is 
based on citation library research which is done using systematic review, mete-

study, meta-analysis and meta-synthesis methods. in the meta-synthesis technique, 
Sandelowski and Barroso's pattern which consists of seven steps, is applied. The 

statistical population includes all researches and studies in domestics and foreign 

databases that have been done in the field of the relationship between language and 
theory of mind since 1990-present. By using theoretical and purposeful sampling 

method and selecting sample from related studies and researches, the required data 
are collected. The sampling process will continue until theoretical saturation is 

achieved. The data are analyzed by content analysis method. 

Specific 

Aims: 

Language, Social Cognition, Theory of mind :Keywords 
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 پروستات نهیساز معا هیو ساخت سامانه شب یطراح :عنوان

 یلیباو یمیرباب ابراه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 کیومکانیب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یلیباو یمی+ رباب ابراه :همکاران

 970000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 نهیکرد که به کاربر خود مهارت معا میساز لمس پروستات تمرکز خواه هیو ساخت سامانه شب یطرح، ما بر طراح نیدر ا چکیده :

و ساخته  یبه شکل پروستات طراح یینها یمجر کیمنظور،  نیآموزد. به ا ی( پروستات را مDRE) تالیجیرکتال د

ازه با س یکیربات یداخل آن، توسط بازوها یسرطان یهاتومور تیخواهد شد که اندازه، شکل، قوام، تقارن و تعداد و موقع

ط توس ،یکیربات یبازوها تیخواهد بود. موقع رییشده اند، قابل تغ هیتعب یینها یخاص، که در چند نقطه از مجر یها

 کیشوند، به صورت اتومات یم یکنترل حلقه باز زمان بند بهره راه انداز ستمیس کیکه با  میمستق انیجر یموتورها

 میرکتوم ن قیقرار خواهد گرفت که از طر یکیزیتنه ف مین کیساخته شده، در داخل  یینها یکنترل خواهند شد. مجر

 میه دارتن میشده در داخل ن یساز هیپروستات شب کیما عمال  ب،یترت نیتنه، قابل لمس توسط کاربر خواهد بود. به ا

مختلف را داشته باشد.  یها شرفتیسرطان با درجه پ ای BPH ت،یاعم از پروستات یماریاز ب یتواند انواع مختلف یکه م

مناسب،  نرم افزار کیو با استفاده از  دبکیو کنترل ف کیربات یبازوها یرو روین یبا استفاده از نصب سنسورها نیهمچن

 یقرار خواهد گرفت و بازخورد شیمورد نما شگریصفحه نما کیدر  یبه صورت بصر روین یحاصل از سنسورها یداده ها

 یایمزا نیفراهم خواهد کرد. مهمتر یو یپزشک دیدانشجو و اسات یبرا نهیمعا نیدانشجو در ح کیاز عملکرد و تکن

کشور عبارتند از: آسان بودن و خودکار  یپزشک یمورد استفاده در دانشکده ها یارائه شده، نسبت به موالژ ها موالتوریس

مختلف  یها یپروستات با درجه بند یها یماریانواع ب یساز هیشده، شب یساز هیدد پروستات شبمج یبند کرهیبودن پ

ساز  هیبا شب سهیدر مقا نی. همچننهیمعا نیدانشجو در ح کیعملکرد و تکن یابیچندگانه، امکان ارز یها یماریب یو حت

ه مورد سامان یکنترل ستمیس یساز ادهیشده اند، به خاطر پ یساز ادهیپ یکیوماتیمشابه در خارج، که به صورت ن یها

فرمان صادر شده توسط کنترل  یاز اجرا نانیعدم ثبات داده ها، عدم اطم لیاز قب ییها رادیا ،یکینظر به صورت الکتر

 ستیسامانه وارد ن نیو استهالک دستگاه، بر ا یریزپذیسر و صدا و نو جادیکننده، ا

 یپروستات مانند، طراح یینها یو ساخت مجر یآن، طراح یها یماریدر مورد پروستات و ب یاطالعات پزشک یآور جمع :اهداف اختصاصی

 ستگاهد ییاز عملکرد کاربر، تست و اصالحات نها دبکیف جادیها در پروستات، ا یماریانواع ب جادیا یکنترل برا نیقوان

 عملکرد دبکیف ک،یربات یینها یپروستات، مجر نهیمعا ،یساز لمس هیشب کلمات کلیدی:

 

 

Design and construction of prostate examination simulator system Title: 

Robab Ebrahimi Bavili Applicant: 

sahand university of technology Applicant's 
Work: 

Abstract: In this project, we will focus on designing and building a prostate palpation 
simulator system that teaches the user the skill of digital prostate examination. For 

this, a prostate-shaped end effector will be designed and made which the its size, 

Abstract: 
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shape, stiffness, symmetry and number and location of cancerous tumors inside it 

can be changed by robotic manipulators with special structures, which are embedded 
in several points of the end effector. The position of the robotic manipulators will be 

controlled automatically by direct current (DC) motors powered by a open loop gain 
scheduling control system. The end effector will be placed inside a physical torso that 

can be touched by the user through the torso rectum. In this way, we actually have a 

simulated prostate inside the torso that can have different types of disease, including 
prostatitis, BPH, or cancer with varying degrees of progression. Also, by installing 

force sensors on robotic manipulators and feedback control, and by using a suitable 
software, the data obtained from force sensors will be visually displayed on a screen 

and will provide feedback on the student's performance and technique during the 

examination for the student and teachers. The most important advantages of the 
presented simulator compared to the mock-up used in the medical schools of the 

country are: easy and automatic reconfiguration of the simulated prostate, 
simulation of various prostate diseases with different grades and even multiple 

diseases. Ability to evaluate student performance and technique during the 
examination. Also, compared to similar simulators made abroad, which are 

pneumatically implemented, due to the electrical implementation of the control part 

of the proposed device, there is no problems such as data instability, uncertainty of 
execution of the command issued by controller, noise and depreciation of the device. 

Collecting medical information about the prostate and its diseases, designing and 

implementation of the prostate-like end effector, designing control rules to create a 
variety of diseases in the prostate, creating feedback from user performance, testing 

and final modifications of the device 

Specific 

Aims: 

haptic simulator, prostate examination, robotic end effector, performance feedback. :Keywords 
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و با در نظر گرفتن اصول  میاقل رییتغ طیدر شرا یساحل یهانفوذ آب شور به آبخوان شیسامانه پا یطراح :عنوان

 یآورتاب

 نیالعابد نیز نیام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

ر اثرات ب شیو پا یابیاثرات در طول زمان + ارز ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتیی+ تغ یتاب آور یابیو سالمت/ارز ستیز طیمح

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نیالعابد نیز نی+ ام :همکاران

 ینجمه مهجور +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

از مناطق جهان رو به رشد و  یاریدر بس ،یدنیآب آشام ژهیبه آب به و ازین م،یاقل رییتغ دهیو پد تیرشد جمع لیدل به چکیده :

مختلف  یمنابع آب ییموضوع، شناسا نیا تیها شده است. با توجه به اهمدولت یبرا یچالش جد کیبه  لیآب تبد نیتأم

مختلف از  یهاآب بخش نیتأم یاز منابع اصل یکی ینیرزمیز یها. آبکندیم فایمنابع آب ا تیریدر مد ینقش مهم

و  رندیگیدر مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار م ینیرزمیو شرب هستند. منابع آب ز یجمله صنعت، کشاورز

منابع آب محدود مانند  یدر مناطق خشک و دارا ینیرزمیمختلف قرار دارند. منابع آب ز یهاندهیمعموال در معرض آال

 یشرویهمواره خطر پ ،یآب ساحل یهامناطق با وجود سفره نی. در اکندیم دایدوچندان پ یتیاهم رانیا یسواحل جنوب

تراز  شیافزا ،ینیرزمیاز حد از منابع آب ز شیب یبردارآب وجود دارد. بهره تیفیک دیو افت شد ینیرزمیآب شور به آب ز

 ایآب در یشرویمنجر به پ تواندیم یو خشکسال البیمانند س یحد طیو رخداد شرا میاقل رییاثرات تغ لیبه دل ایآب در

مناسب به منظور  یراهکارها نییو تب یزیربرنامه ینفوذ آب شور برا زانیرو، برآورد م نیشود. از ا یدر مناطق ساحل

 یساحل یهاآبخوان تیبه منظور کنترل وضع یشیسامانه پا یرو، طراح نیاست. از ا تیحائز اهم دهیپد نیکاهش اثر ا

 یدارا میاقل رییاست. تغ یشور ضرور و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر نفوذ آب ییدر معرض نفوذ آب شور به همراه شناسا

 توانیم آن میمستق راتیجبهه آب شور در سواحل است. از جمله تأث یشرویپ زانیبر م میمستق ریو غ میمستق راتیتأث

 میقلا رییتغ نیبه ساحل اشاره نمود. همچن ایاز در یکیدرولیه انیو معکوس شدن جهت گراد ایبه باال رفتن تراز آب در

 یدر پ یپ یهایشده، خشکسال یموجب خشکسال میاقل رییدارد. تغ زیجبهه شور ن یشرویپ زانیبر م میمستق ریاثرات غ

به سمت ساحل  ایجهت حرکت آب از در رییو تغ یکیدرولیه انیگراد جادیو ا ینیرزمیها از آب زبرداشت شیموجب افزا

منابع آب  تیریمد یهاسامانه ییکارا یابیارز یبرا یمتعدد یارهایگذشته، مع یها. در سالشوندیو نفوذ آب شور م

اشاره نمود.  یآورو تاب یریپذبیآس ،یریپذنانیاطم اریبه سه مع توانیشده است. به عنوان مثال، م شنهادیپ

 از یبرداربه اهداف خود بدون شکست است. در بهره دنیو رس فیدر انجام وظا ستمیس کی ییتوانا یریپذنانیاطم

 ییشناسا ،یریپذبیشود. آس فیتعر ینیرزمیبه صورت شور شدن منابع آب ز تواندیشکست م ،یساحل یهاآبخوان

و تنش  یدح طیدر برابر شرا ستمیس کی تیبه صورت ظرف زین یآورو مستعد نفوذ آب شور است. تاب ریپذبیمناطق آس

که با شور شدن منابع آب،  نی. با توجه به اگرددیم فیتعر( ینفوذ آب شور به آبخوان در مناطق ساحل ق،یتحق نی)در ا

اسب احساس من شیپا ستمیس کیبه  ازین ن،یبر است، بنابراو زمان نهیپرهز یندیآب فرا تیفیو بهبود مجدد ک هیتصف

 میاقل رییبا در نظر گرفتن اثرات تغ ینیرزمیآب ز تیفیک شیسامانه پا یطراح قیتحق نیاساس، هدف ا نی. بر اشودیم
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 یطراح هنیآور، کارا و بهتاب یشیکه سامانه پا یادر برابر نفوذ آب شور است، به گونه یآورو تاب یریپذبیآس یارهایو مع

 شود

 ینیزمریو نفوذ آب شور به منابع آب ز یشرویپ یابیبه منظور ارز شیسامانه پا کی یطرح، طراح نیاز انجام ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 ریو غ میمستق یراتیاز آن، تأث یناش یجو راتییو تغ میاقل رییتغ دهیکه پد نیاست. با توجه به ا یسواحل یدر نواح

 رییتغ دهیپد میرمستقیغ ای میسامانه، اثر مستق نیا یجبهه آب شور به سواحل دارد، در طراح یشرویپ زانیبر م میمستق

آبخوان در  یآوردر برآورد تاب یآورگانه تابسامانه، اصول هفت نیا یدر طراح ن،ی. همچنشودیدر نظر گرفته م میاقل

 ارائه کرد: ریبه صورت ز توانیرا م قیاهداف تحق ن،یبرابر نفوذ آب شور در نظر گرفته خواهند شد. بنابرا

 یساحل یهاجبهه آب شور به آبخوان یشرویبر پ میاقل رییتغ دهیپد میمستق ریو غ میاثرات مستق یابیارز (1

 مناطق مستعد نفوذ آب شور ییآبخوان و شناسا یریپذبیآس یابیارز (2

آبخوان در برابر آن  یآورو برآورد تاب ینیرزمینفوذ جبهه آب شور به آب ز یابیدر ارز یآورمفهوم تاب یریبه کارگ (3

 گانهبر اساس اصول هفت

 آبخوان شیسامانه پا یمختلف نفوذ آب شور در طراح یوهایدر نظر گرفتن سنار (4

 یهاخصو شا میاقل ریینفوذ آب شور در سواحل با در نظر گرفتن اثرات تغ یابیارز یبرا یفیک شیسامانه پا یطراح (5

 یریپذبیو آس یآورتاب

 شیسامانه پا یریپذنانیاطم یابیارز (6

 شیسامانه پا م،یاقل رییتغ ،یتاب آور ،ینفوذ آب شور، آبخوان ساحل ،ینیرزمیز آب کلمات کلیدی:

 

 

Design of seawater intrusion monitoring system in coastal aquifers considering 

climate change and the resilience principles 

Title: 

Amin Zeynolabedin Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Due to population growth and the phenomenon of climate change, the need for 

water, especially drinking water, has become a serious challenge for governments in 
many parts of the world. Given the importance of this issue, identifying different 

water resources plays an important role in water resources management. 
Groundwater is one of the main sources of water supply in various sectors, including 

industry, agriculture, and drinking water. Groundwater resources are used in 

different parts of the world and are usually exposed to various pollutants. 
Groundwater resources are important in arid areas with limited water resources such 

as the southern coast of Iran. In these areas, despite the aquifers, there is always a 
risk of seawater intrusion into groundwater and a sharp decline in water quality. 

Overuse of groundwater resources, sea level rise due to the effects of climate 

change, and the occurrence of extreme conditions such as floods and droughts can 
lead to the advancement of seawater in coastal areas. Therefore, estimating the 

infiltration rate of saline water is important for planning appropriate strategies to 
reduce the effect of this phenomenon. Therefore, it is necessary to design a 

monitoring system in order to control the status of coastal aquifers exposed to saline 
infiltration along with identifying and considering the factors affecting seawater 

intrusion. Climate change has direct and indirect effects on the rate of salinity of the 

coastal waterfront. Among its direct effects are the sea level rise and the reversal of 
the hydraulic gradient from the sea to the shore. Climate change also has indirect 

effects on the rate of advance of the saline front. Climate change is causing droughts 
which results in increasing groundwater withdrawals and changing hydraulic 

gradient towards the shore. In recent years, several criteria have been proposed to 

evaluate the efficiency of water resources management systems. For example, there 
are three criteria: reliability, vulnerability, and resilience. Reliability is the ability of a 

system to perform its tasks and achieve its goals without failure. In the operation of 
coastal aquifers, failure can be defined as the salinization of groundwater resources. 

Vulnerability is the identification of vulnerable areas prone to saline infiltration. 

Abstract: 
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Resilience is also defined as the capacity of a system against limited conditions and 

stress (in this study, the infiltration of saline water into the aquifer in coastal areas). 
Due to the fact that with the salinization of water resources, improvement of water 

quality is a costly and time-consuming process, therefore, the need for a proper 
monitoring system is felt. Accordingly, the purpose of this study is to design a 

groundwater quality monitoring system considering the effects of climate change 

and the criteria of vulnerability and resilience against the infiltration of saline water, 
so that a resilient, efficient, and optimal monitoring system is designed. 

The main purpose of this project is to design a monitoring system to assess the 

progress and infiltration of saline water into groundwater resources in coastal areas 
by considering climate change and its direct and indirect effects. Also, the main 

principles of resilience will be considered in estimating the resilience of the coastal 
aquifer against the infiltration of saline water. Therefore, the objectives of the 

research can be presented as follows: 
1) Assessing the direct and indirect effects of climate change on the advance of 

saline water fronts to coastal aquifers. 

2) Assessment of aquifer vulnerability and identification of areas prone to saline 
infiltration 

3) Applying the concept of resilience in assessing the infiltration of saline water front 
to groundwater and estimating aquifer resilience against it based on main principles 

4) Considering different scenarios of saline water intrusion in the design of aquifer 

monitoring system 
5) Designing a quality monitoring system to assess the infiltration of saline water on 

the coasts, taking into account the effects of climate change and resilience and 
vulnerability indicators 

6) Assessing the reliability of the monitoring system 

Specific 

Aims: 

Groundwater, Seawater intrusion, coastal aquifer, resilience, climate change, 
monitoring system 

:Keywords 
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 تینسل دوم( با قابل یها پوزومیشده )ل داریپا یمریپل یها پوزومیخواص ل یسنتز و بررس ،یطراح :عنوان

 هوشمند یدارورسان

 مفرد یموریرضا ت :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 مفرد یموری+ رضا ت :همکاران

 کار شهیحامد هم +

 ده یپور حسنعل ییآقا رضایعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(نهایی مدت اجرای

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

به نام  یباتیهدفمند و موثر انواع داروها به بافت هدف، از ترک یدارورسان نیداروها و همچن تیکاهش سم یامروزه برا چکیده :

ار هم قرار گرفته کن هیهستند که به صورت دوال دهایپیشده از فسفول لیتشک باتیترک پوزومهای. لشودیاستفاده م پوزومیل

 یداروها توانندیهستند، م یرقطبیقسمت غ نیو همچن یخود که شامل سر قطب ژهیساختار و لیمواد به دل نیاند. ا

از نقاط ضعف  یکیانند. متاسفانه داده و به صورت هدفمند به سلول مورد نظر برس یرا در خود جا زیآبدوست و آبگر

 باشد. یخون توسط ماکروفاژها م انیآنها از جر عیها حذف سر پوزومیل

ل کنتر شیافزا نیخون و همچن انیدر جر پوزومهایل یداریپا شیتالش خواهد شد تا به منظور افزا یکار پژوهش نیدر ا

 یمنظور ابتدا سع نیا یاستفاده شود. برا پوزومیاصالح سطح ل یبرا یمریپل یدارو در بافت هدف از پوشش ها یرهاساز

شود. بعد  هیب تهبا واکنشگر مناس یکوواالنس وندیپ قیاز طر دیپیبه فسفول مریاز اتصال پل یمریپل یدهایپیفسفول شودیم

 پوزومیل یاسپکتروسکوپ یو تست ها یفیک یمورد نظر از طرق مختلف مانند تست ها دیپیشدن فسفول یمریپل دییاز تا

 یمعمول شده و هیته یمریپل دیپیمناسب فسفول یاز نسبت ها یبیلود شده با ترک ی)اصالح شده( همراه دارو یینها یها

 ،یکیولوژیب طیدر مح یداریلود دارو، پا زانی. در ادامه تالش خواهد شد مدیو دارو مورد نظر بدست آ نیستئیمانند ل

 یساختار یها یژگیو نی. همچنردیقرار گ یشده مورد بررس هیته یها پوزومیل تیدارو در بافت هدف و سم شیرها

 ها به عنوان پوزومیل یزتا لیپتانس زانیآنها، م یمورفولوژ نییها، تع پوزومیاصالح شده مانند اندازه ل یها پوزومیل

 خواهد شد یها بررس پوزومیل هیمهم در ته یپارامترها

مند هوش یدارورسان تیشده با قابل داریپا یمریپل یها پوزومیخواص ل یسنتز و بررس ،یطراح یکار پژوهش نیهدف از ا :اختصاصی اهداف

 خون و انیدر جر پوزومهایل یداریپا شی. به منظور افزاباشدیم زیآبدوست و آبگر ییدارو باتیترک یجهت دارورسان

استفاده شود.  پوزومیاصالح سطح ل یبرا یمریپل یدارو در بافت هدف از پوشش ها یکنترل رهاساز شیافزا نیهمچن

با  یکوواالنس دونیپ قیاز طر دیپیبه فسفول مریاز اتصال پل یمریپل یدهایپیفسفول شودیم یمنظور ابتدا سع نیا یبرا

و  یفیک یمورد نظر از طرق مختلف مانند تست ها دیپیشدن فسفول یمریپل دییشود. بعد از تا هیواکنشگر مناسب ته

 دیپیمناسب فسفول یاز نسبت ها یبیلود شده با ترک ی)اصالح شده( همراه دارو یینها یها پوزومیل یاسپکتروسکوپ

لود دارو،  زانی. در ادامه تالش خواهد شد مدیو دارو مورد نظر بدست آ نیستئیمانند ل یشده و معمول هیته یمریپل

. ردیقرار گ یشده مورد بررس هیته یها پوزومیل تیدارو در بافت هدف و سم شیرها ،یکیولوژیب طیدر مح یداریپا

 لیپتانس زانیآنها، م یمورفولوژ نییها، تع پوزومیاصالح شده مانند اندازه ل یها پوزومیل یساختار یهایژگیو نیهمچن

 خواهد شد. یپروژه بررس نیا یها به عنوان اهداف اصل پوزومیل هیمهم در ته یها به عنوان پارامترها پوزومیل یزتا
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و  زیاعم از آبگر یضد سرطان یهمزمان چند دارو یپروژه تالش خواهد شد، دارورسان نیانجام ا ی: در طیاهداف فرع

ل انجام در طو نی. همچنردیپروژه انجام گ یشده به عنوان اهداف فرع هیته پوزومیل نیو مناسبتر نیآبدوست توسط بهتر

کمک گرفته تا دارو به صورت هوشمند در محل  یسرطان یموجود در بافت ها یها میآنز تیتا از فعال شودیم یپروژه سع

از  یهدف داشته باشد در ثان یبافت سرطان یرا رو یاثرگذار نیشتریخود رها شود تا ب یپوزومیاز بستر ل یبافت سرطان

استفاده  یمریها از مواد پل پوزومیل هیدر ته شودیتالش م نیکند. همچن یریسالم بدن جلوگ یسلول ها یرو یمنف ریتاث

 .را در انتقال دارو به سلول هدف را داشته باشد ییکارا نیشتریشود که ب

 نسل دوم یها پوزومیل پوزوم،یهوشمند، اصالح سطح ل یدارورسان پوزوم،یل کلمات کلیدی:

 

 

Design, synthesis and characterization of stabilized polymer liposomes (second-

generation liposomes) with smart drug delivery capability 

Title: 

Reza Teimuri-Mofrad Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

Today, compounds called liposomes are used to reduce the toxicity of drugs as well 

as the targeted and effective drug delivery of various drugs to the target tissue. 
Liposomes are compounds made up of phospholipids that are bilayered together. Due 

to their special structure, which includes the polar head as well as the non-polar 
part, these materials can encapsulate hydrophilic and hydrophobic drugs and deliver 

them to the target cell in a targeted manner. Unfortunately, one of the weaknesses 

of liposomes is their rapid removal from the blood flow by macrophages. 
In this research work, an attempt will be made to use polymer coatings to modify the 

surface of liposomes in order to increase the stability of liposomes in the blood flow 
and also to increase the control of drug release in the target tissue. For this purpose, 

we first try to prepare polymer phospholipids by binding the polymer to the 

phospholipid by covalent bonding with a suitable reagent. After confirmation of 
polymerization of the desired phospholipid by various methods such as qualitative 

tests and spectroscopic tests, the final (modified) liposomes are loaded with the drug 
with a combination of appropriate ratios of synthesized polymeric phospholipids and 

ordinary phospholipids such as lecithin and the desired drug. In the following, an 
attempt will be made to evaluate the drug loading rate, stability in the biological 

medium, drug release in the target tissue, and toxicity of the prepared liposomes. 

Also, the structural properties of modified liposomes such as the size of liposomes, 
determining their morphology, and the zeta potential of liposomes will be 

investigated as important parameters in the preparation of liposomes. 

Abstract: 

The specific aims of this research are to design, synthesize and investigate the 
properties of stabilized polymer liposomes with smart drug delivery capability for 

drug delivery of hydrophilic and hydrophobic drug compounds. In order to increase 
the stability of liposomes in the blood flow and also to increase the control of drug 

release in the target tissue, polymer coatings should be used to modify the surface of 
liposomes. For this purpose, we first try to prepare polymeric phospholipids by 

binding the polymer to the phospholipid by covalent bonding with a suitable reagent. 

After confirmation of polymerization of the desired phospholipid by various methods 
such as qualitative tests and spectroscopic tests, the final (modified) liposomes are 

loaded with the drug with a combination of appropriate ratios of synthesized 
polymeric phospholipids and ordinary phospholipids such as lecithin and the desired 

drug. In the following, an attempt will be made to evaluate the drug loading rate, 

stability in the biological medium, drug release in the target tissue, and toxicity of 
the prepared liposomes. Also, the structural properties of modified liposomes such as 

the size of liposomes, determining their morphology, the amount of zeta potential of 
liposomes as important parameters in the preparation of liposomes will be studied as 

the main objectives of this project. 

Specific 
Aims: 

Liposomes, smart drug delivery, liposome surface modification, second-generation 
liposomes 

:Keywords 
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 یبر رو PVDF-BaTiO3 تیتخلخل کنترل شده از جنس نانوکامپوز یدارا کیزوالکتریساخت پوشش پ :عنوان

 آن یابیو مشخصه  یسه بعد نتیبه روش پر Ti6Al4V هیرالیز

 ییخدا یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 الیومتریب ی/مهندسیپزشک یبافت + مهندس ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ییخدا ی+ مهد :همکاران

 یمحمود اعظم +

 ییفاطمه خدا +

 فتح اهلل زاده دایو +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

به نام  یباتیهدفمند و موثر انواع داروها به بافت هدف، از ترک یدارورسان نیداروها و همچن تیکاهش سم یامروزه برا چکیده :

ار هم قرار گرفته کن هیهستند که به صورت دوال دهایپیشده از فسفول لیتشک باتیترک پوزومهای. لشودیاستفاده م پوزومیل

 یداروها توانندیهستند، م یرقطبیقسمت غ نیو همچن یخود که شامل سر قطب ژهیساختار و لیمواد به دل نیاند. ا

 نقاط ضعف از یکیداده و به صورت هدفمند به سلول مورد نظر برسانند. متاسفانه  یرا در خود جا زیآبدوست و آبگر

 باشد. یخون توسط ماکروفاژها م انیآنها از جر عیها حذف سر پوزومیل

ل کنتر شیافزا نیخون و همچن انیدر جر پوزومهایل یداریپا شیتالش خواهد شد تا به منظور افزا یکار پژوهش نیدر ا

 یمنظور ابتدا سع نیا یاستفاده شود. برا پوزومیاصالح سطح ل یبرا یمریپل یدارو در بافت هدف از پوشش ها یرهاساز

شود. بعد  هیب تهبا واکنشگر مناس یکوواالنس وندیپ قیاز طر دیپیبه فسفول مریاز اتصال پل یمریپل یدهایپیفسفول شودیم

 پوزومیل یاسپکتروسکوپ یو تست ها یفیک یمورد نظر از طرق مختلف مانند تست ها دیپیشدن فسفول یمریپل دییاز تا

 یمعمول شده و هیته یمریپل دیپیمناسب فسفول یاز نسبت ها یبیلود شده با ترک ی)اصالح شده( همراه دارو یینها یها

 ،یکیولوژیب طیدر مح یداریلود دارو، پا زانی. در ادامه تالش خواهد شد مدیو دارو مورد نظر بدست آ نیستئیمانند ل

 یساختار یها یژگیو نی. همچنردیقرار گ یشده مورد بررس هیته یها پوزومیل تیدارو در بافت هدف و سم شیرها

 ها به عنوان پوزومیل یزتا لیپتانس زانیآنها، م یمورفولوژ نییها، تع پوزومیاصالح شده مانند اندازه ل یها پوزومیل

 خواهد شد یها بررس پوزومیل هیمهم در ته یپارامترها

مند هوش یدارورسان تیشده با قابل داریپا یمریپل یها پوزومیخواص ل یسنتز و بررس ،یطراح یکار پژوهش نیهدف از ا :اهداف اختصاصی

 خون و انیدر جر پوزومهایل یداریپا شی. به منظور افزاباشدیم زیآبدوست و آبگر ییدارو باتیترک یجهت دارورسان

استفاده شود.  پوزومیاصالح سطح ل یبرا یمریپل یدارو در بافت هدف از پوشش ها یکنترل رهاساز شیافزا نیهمچن

با  یکوواالنس دونیپ قیاز طر دیپیبه فسفول مریاز اتصال پل یمریپل یدهایپیفسفول شودیم یمنظور ابتدا سع نیا یبرا

و  یفیک یمورد نظر از طرق مختلف مانند تست ها دیپیشدن فسفول یمریپل دییشود. بعد از تا هیواکنشگر مناسب ته

 دیپیمناسب فسفول یاز نسبت ها یبیلود شده با ترک ی)اصالح شده( همراه دارو یینها یها پوزومیل یاسپکتروسکوپ

لود دارو،  زانی. در ادامه تالش خواهد شد مدیو دارو مورد نظر بدست آ نیستئیمانند ل یشده و معمول هیته یمریپل

. ردیقرار گ یشده مورد بررس هیته یها پوزومیل تیدارو در بافت هدف و سم شیرها ،یکیولوژیب طیدر مح یداریپا
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 لیپتانس زانیآنها، م یمورفولوژ نییها، تع پوزومیاصالح شده مانند اندازه ل یها پوزومیل یساختار یهایژگیو نیهمچن

 خواهد شد. یپروژه بررس نیا یها به عنوان اهداف اصل پوزومیل هیمهم در ته یها به عنوان پارامترها پوزومیل یزتا

و  زیاعم از آبگر یضد سرطان یهمزمان چند دارو یپروژه تالش خواهد شد، دارورسان نیانجام ا ی: در طیفرعاهداف 

ل انجام در طو نی. همچنردیپروژه انجام گ یشده به عنوان اهداف فرع هیته پوزومیل نیو مناسبتر نیآبدوست توسط بهتر

کمک گرفته تا دارو به صورت هوشمند در محل  یسرطان یموجود در بافت ها یها میآنز تیتا از فعال شودیم یپروژه سع

از  یهدف داشته باشد در ثان یبافت سرطان یرا رو یاثرگذار نیشتریخود رها شود تا ب یپوزومیاز بستر ل یبافت سرطان

استفاده  یمریز مواد پلها ا پوزومیل هیدر ته شودیتالش م نیکند. همچن یریسالم بدن جلوگ یسلول ها یرو یمنف ریتاث

 .را در انتقال دارو به سلول هدف را داشته باشد ییکارا نیشتریشود که ب

 نسل دوم یها پوزومیل پوزوم،یهوشمند، اصالح سطح ل یدارورسان پوزوم،یل کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication and characterization of piezoelectric PVDF-BaTiO 3 nanocomposite 

coatings with controlled porosity on Ti6Al4V substrates by 3D printing 

Title: 

Mehdi Khodaei Applicant: 

K. N. Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

Today, compounds called liposomes are used to reduce the toxicity of drugs as well 
as the targeted and effective drug delivery of various drugs to the target tissue. 

Liposomes are compounds made up of phospholipids that are bilayered together. Due 

to their special structure, which includes the polar head as well as the non-polar 
part, these materials can encapsulate hydrophilic and hydrophobic drugs and deliver 

them to the target cell in a targeted manner. Unfortunately, one of the weaknesses 
of liposomes is their rapid removal from the blood flow by macrophages. 

In this research work, an attempt will be made to use polymer coatings to modify the 
surface of liposomes in order to increase the stability of liposomes in the blood flow 

and also to increase the control of drug release in the target tissue. For this purpose, 

we first try to prepare polymer phospholipids by binding the polymer to the 
phospholipid by covalent bonding with a suitable reagent. After confirmation of 

polymerization of the desired phospholipid by various methods such as qualitative 
tests and spectroscopic tests, the final (modified) liposomes are loaded with the drug 

with a combination of appropriate ratios of synthesized polymeric phospholipids and 

ordinary phospholipids such as lecithin and the desired drug. In the following, an 
attempt will be made to evaluate the drug loading rate, stability in the biological 

medium, drug release in the target tissue, and toxicity of the prepared liposomes. 
Also, the structural properties of modified liposomes such as the size of liposomes, 

determining their morphology, and the zeta potential of liposomes will be 

investigated as important parameters in the preparation of liposomes. 

Abstract: 

Creation of piezoelectric BaTiO3-PVDF nanocomposite coating on Ti6Al4V substrate 

with controlled porosity of by 3D printing method and its characterization 
Investigate the possibility of creating a suitable coating with a combination of 

strength, controlled porosity, and piezoelectric stimulation using 3D printing 

technology 
Investigation of the effect of doping elements such as calcium and strontium on the 

properties of coatings created on the metal substrate 

Specific 

Aims: 

Nanocomposite coating, piezoelectric, PVDF-BaTiO3, 3D printing, Ti6Al4V, 
biocompatibility, bioactivity. 

:Keywords 
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 جامعه یآورتاب لیآن در تحل یرساختیز-انیم یونقل و وابستگحمل رساختیز یاحتماالت یسازمدل :عنوان

 یمحصول یمجتب :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یهاسازه ها و راه یمترقبه + رفتار لرزه ا ریکشور جهت مقابله با حوادث غ یسازه ها،راهها و منابع آب یساز منیا :اولویت

 زلزله ینیبشیپ

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحصول ی+ مجتب :همکاران

 زاده یتق یمهد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
ونقل حمل ستمیس یسازجامعه با مدل یالرزه یآورتاب یابیارز یچارچوب احتماالت یپژوهش، توسعه نیاز ا یهدف اصل چکیده :

و  سکیر یهاخطر، مدل یهامدل بیدر حال توسعه است، با ترک فیشر یچارچوب که در دانشگاه صنعت نیاست. ا

ونقل حمل ستمیس یساز. مدلپردازدیجامعه م یآورتاب یسازیبه کم انیبنعامل یسازهیدر بستر شب یابیباز یهامدل

که، شب یاجزا تیو ظرف بیوقوع و شدت خطر زلزله، آس ینیبشیپ یبرا یاحتماالت یهااز مدل یابا توسعه کتابخانه

خطر،  یها. مدلردیگیصورت م یطیمحستیو ز یاقتصاد-یاجتماع ،یاجتماع ،یاقتصاد یامدهایشبکه و پ یتقاضا

 گریشبکه و د یدر محل اجزا نیو شکست زم نیو به تبع آن لرزش زم ،یامنابع لرزه یرو یختگیوقوع، بزرگا و محل گس

و شدت اثرات شکست  ن،یخطر، شدت لرزش زم یهامدل یینها ی. خروجکنندیجامعه را مدل م یهارساختیو ز هاسازه

 یدر محل اجزا نیو نشست قائم زم یاعم از گسترش جانب ییو روانگرا لغزش،نیزم ،یشامل گسلش سطح نیزم

یونقل پس از وقوع خطر محمل ستمیجامعه و س تیوضع یسازهیبه شب سکیر یهااست. در ادامه، مدل هارساختیز

ونقل، شبکه حمل یاسازه یدر اجزا نیو شکست زم نیاز لرزش زم یناش بیآس سکیر یهااز مدل یا. دستهپردازند

. با استفاده از کنندیم ینیبشیرا پ یها در هر بلوک شهرمجموعه ساختمان بیسطح آس زیها، و نها و تونلشامل پل

 1396که با اطالعات حاصل از زلزله  یاحتماالت یمجاور توسط مدل یهاها، عرض آوار در کمانساختمان بیسطح آس

عبور  یشبکه را برا یهاکمان تیظرف یگرید یاحتماالت یها. مدلشودیم ینیبشیپ گردد،یم یاستان کرمانشاه واسنج

 یهاسفر در شبکه در بازه ی. تقاضاکنندیم ینیبشیعرض آوار پ زیها و نها و تونلپل بیبر اساس سطح آس کیتراف

و  تیبا اخذ ظرف کیتراف صی. در ادامه، مدل تخصشودیم نییشده تعساده یهامختلف پس از زلزله توسط مدل یزمان

شبکه را هم در طول مدت پاسخ به بحران و هم در طول  یاصل یپارامترها گریشبکه، زمان سفر و د افتهیرییتغ یتقاضا

 یالزم برا اتیعمل یابیباز یهامدل ت،ی. در نهاکندیم ینیبشیمتفاوت، پ یجامعه، هر کدام با روش یابیدوران باز

ول و ط نهیو هز یسازهیاز حادثه را شب شیپ تیونقل به وضعحمل ستمیآن، اعم از س یهارساختیبازگرداندن جامعه و ز

. در ردیگیرا دربر م یابیپاسخ و باز یهادوره وستهیبه صورت پ یسازهیشب نی. اکنندیرا محاسبه م اتیعمل نیمدت ا

تقال ان اتیجستجوونجات است. با داشتن زمان سفر هر کمان، عمل اتیونقل بر عملشبکه حمل یدیدوره پاسخ، اثر کل

شدن زمان  یاز طوالن یناش یو خسارات اجتماع شودیم یسازهیشب انیبنعامل یسازتوسط مدل مارستانیمجروحان به ب

خسارات با مفهوم ارزش  نی. اشودیمحاسبه م یتلفات انسان شیها و افزاوخامت حال آن جه،یانتقال مجروحان و در نت

 ریو غ میونقل بر خسارات مستقاثر شبکه حمل ،یابی. در دوره بازشوندیترجمه م یاجتماع نهیبه هز یعمر آمار کی

با  میمستق ی. خسارات اقتصادشودیمحاسبه م یطیمحستیو خسارات ز یاقتصاد-یخسارات اجتماع ،یاقتصاد میمستق

ها پل ریتعم اتی. عملشوندیم نییها تعاز راه یو آواربردار دهیدبیآس یهاها و تونلپل یبازساز ایو  ریتعم نهیمحاسبه هز
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. خسارات شودیم یسازهیگسسته شب یدادهایدر قالب رو انیبنعامل یسازبا مدل زیها ناز راه یها و آواربردارو تونل

 ها تا زمانها و راهها، تونلزمان سفر در اثر بسته شدن پل شیاز افزا یناش ریتاخ نهیبا محاسبه هز یاقتصاد-یاجتماع

زمان سفر،  شی. با افزاشوندیم نییاز سفرها تع یاز لغو برخ یرفته ناشازدست یهاصتفر نهیها و هزمجدد آن ییبازگشا

 یناش میرمستقیغ یخسارات اقتصاد زیو ن یاگلخانه یو گازها هاندهیانتشار آال شیاز افزا یناش یطیمحستیخسارات ز

 عیبه جامعه با تجم یلیکل تحم نهیهز ت،ی. در نهاشوندیم یکم یاحتماالت یهامصرف سوخت توسط مدل شیاز افزا

کامل جامعه  یابیاز لحظه وقوع خطر تا باز هارساختیز گریونقل و خسارات وارده به دخسارات مربوط به شبکه حمل

 125با  یشهر فرض کی یرو یشنهادی. چارچوب پردیگیجامعه قرار م یآوربرآورد شاخص تاب یمحاسبه شده و مبنا

 یسازادهیدرمان پ ستمیونقل، و سحمل ستمیمختلف، س یها با کاربرساختمان یو متشکل از مجموعه تیهزار نفر جمع

 یخروج نیمختلف از وقوع زلزله اول یوهایآن در سنار یآوربه جامعه و شاخص تاب یلیکل تحم یهانهیخواهد شد. هز

جامعه  یآورتاب شیمختلف افزا یهااستید سدر مور اریمیعنوان ابزار تصمشده بهاست. چارچوب ارائه لیتحل نیا

 یهالپ یبندتیدر مورد اولو یریگمیتصم لیشده به تحلارائه یاستفاده خواهد بود. به عنوان نمونه، مطالعه موردقابل

انجام توافق کمک متقابل با جوامع  زیدر شبکه، و ن یافزونگ جادیا یبرا یانحراف یرهایساخت مس ،یسازمقاوم یشهر برا

 خواهد پرداخت یشنهادیبا استفاده از چارچوب پ هیهمسا

 یهایو وابستگ یونقل شهرحمل رساختیجامعه با تمرکز بر ز یآورتاب یسازیکمّ یبرا ی( توسعه چارچوب احتماالت :اهداف اختصاصی

 آن یرساختیز-انیم

 جامعه یآورتاب یگوناگون ارتقا یهااستیس یبندتیو اولو یابیارز یبرا دیجد یشناسارائه روش (2

 تیکاهش ظرف یسازمدل یبرا ،یواقع یهاها با استفاده از دادهعرض آوار ساختمان ینیبشیب یاحتماالت یتوسعه مدل (3

 هاونقلِ مجاور ساختمانشبکه حمل یوندهایپ یکیتراف

قل وندر زمانِ شبکه حمل ریمتغ یکیاختالالت تراف یسازهیشب یبرا نهیبه یو از نظر محاسبات دیارائه مدل جد (4

آن، ونجات و انتقال مجروحان و به تبعجستجو اتیدر عمل ریمحاسبه تأخ یآن برا یریبالفاصله پس از وقوع زلزله و بکارگ

 تلفات شیافزا

سفر، شکست  یتقاضا ،یاقتصاد-یخسارت اجتماع ،یالرزه یونقل، خرابحمل رساختیز ،یاحتماالت یهامدل ،یآورتاب کلمات کلیدی:

 نیزم

 

 

Probabilistic Modeling of Transportation Infrastructure and Its Inter-Dependencies 

in Community Resilience Analysis 

Title: 

Mojtaba Mahsuli Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 
Work: 

The main objective of this study will be extending a probabilistic framework for 

evaluating the seismic resilience of communities by modeling the transportation 
system. The framework that is being extended is under continuous development at 

the Center for Infrastructure Sustainability and Resilience Research (INSURER) at 
Sharif University of Technology quantifies community resilience by integrating 

hazard models, risk models, and recovery models within an agent-based simulation. 

In this framework, the transportation system is modeled by developing a library of 
probabilistic models to predict the occurrence and intensity of earthquake hazard, 

damage and capacity of network components, network travel demand, and 
economic, social, socioeconomic, and environmental consequences. The hazard 

models characterize the occurrence, magnitude, and rupture location of the seismic 
sources, and consequently, the ground shaking and ground failure at the location of 

network components as well as the components of other infrastructure systems. The 

end results of hazard models are the ground shaking intensity and the ground failure 
effects comprising surface fault rupture, landslide, and liquefaction in the form of 

lateral spreading and vertical settlement, at the location of all infrastructure 
components. Then, the risk models asses the initial post-hazard state of the 

community, including the transportation system. To this aim, a group of risk models 

predicts the damage of vulnerable components of the transportation network, 

Abstract: 
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including bridges and tunnels, due to ground shaking and ground failure, and the 

damage state of the building stock in each urban block. Given the damage state of 
the building stock, the debris width in adjacent links is predicted by a probabilistic 

Bayesian model that will be calibrated to real-world observations from the 
reconnaissance of the 2017 Sarpol-e Zahab, Iran earthquake. Moreover, another 

group of probabilistic models computes the residual traffic capacity of network links 

given the damage state of bridges and tunnels and the debris width of buildings in 
adjacent links. The travel demand of the network is determined by simplified models 

at different time periods in the aftermath of the seismic event. Thereafter, given the 
modified capacity and demand of the network, the traffic assignment model predicts 

the travel time and other major parameters of the network both during the disaster 

response phase and during the recovery phase, using a different method for each 
phase. Finally, the recovery models simulate the operations required to restore the 

community and its infrastructures, including the transportation system, to the pre-
disaster state and compute the cost and duration of the operations. This simulation 

includes both disaster response and recovery phases seamlessly. In the disaster 
response phase, the transportation system has a critical role in the search-and-

rescue operation. Given the travel time of each link, the operation of transporting the 

injured to the hospital is simulated using an agent-based model. Through this model, 
the social losses due to the delay in the transportation of the injured and the ensuing 

health degradation and increase in fatalities are computed. These social losses are 
translated into social costs through the notion of the value of a statistical life. In the 

recovery period, the effects of transportation interruption on direct and indirect 

economic costs, socioeconomic costs, and environmental costs are quantified. The 
direct economic costs include the repair or replacement cost of damaged bridges and 

tunnels and the cost of debris removal. Such operations are simulated as discrete 
events within an agent-based simulation. The socioeconomic costs are determined 

by computing the cost of delay caused by increased travel times due to the closure of 

bridges, tunnels, and roads until their restoration and the cost of opportunity loss 
resulting from the cancelation of trips. As travel times increase, the environmental 

costs due to increased emission of air pollutants and greenhouse gases and indirect 
economic costs resulting from increased fuel consumption are quantified by 

probabilistic models. Eventually, the total cost incurred by the community is obtained 
by accumulating the losses related to the transportation system and other 

infrastructures over the timespan between the occurrence of the hazard event and 

the complete recovery of the community. The total community cost is then used to 
quantify a community resilience measure. The framework is showcased by a 

comprehensive application to a virtual community entitled “INSURER City,” 
comprising a population of 125,000, a portfolio of residential, commercial, and 

industrial buildings, the transportation system, and the healthcare system subject to 

an earthquake. The primary results of this analysis will be the total community costs 
and the community resilience measure for various scenarios of the occurrence of an 

earthquake. The proposed framework will be implemented in Rtx, a computer 
program for reliability, risk, and resilience analysis, and can be used as a decision 

support tool for community resilience enhancement policies. For instance, in the case 
study, the proposed framework will be utilized to assess bridge retrofit actions, 

construction of 

Developing a probabilistic framework for quantification of the resilience of the 
community focusing on the urban transportation infrastructure and its intra-

dependencies 

2) Proposing a new methodology for evaluating and prioritizing various community 
resilience enhancement policies 

3) Developing a probabilistic model for predicting building debris width using real-
world observation to model the reduction in the traffic capacity of the transportation 

network links adjacent to the buildings 

4) Introducing a new, computationally-efficient model for simulating the time-
variant transportation network congestion in the aftermath of an earthquake, which 

Specific 
Aims: 
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is employed to compute the delay in search-and-rescue and injury transportation 

operations and the ensuing increase in fatalities 

Resilience, Probabilistic Model, Transportation Infrastructure, Seismic Damage, 

Socioeconomic Loss, Travel Demand, Ground Failure 

:Keywords 
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ارتباط  ی: بررسیتوگرافیبه روش فوتول یسلسله مراتب یها کرومخروطیمنظم م یها هیساخت آرا :عنوان

 یترشوندگ زانیسطوح ساخته شده و م یکیزیف یپارامترها

 یفواد فرناز :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فرناز فواد :همکاران

 مشفق رضایعل +

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ازمندین ،یزدگ خیو ضد  یضد خوردگ زشونده،یسطوح خودتم رینظ ییبا کاربردها زیو فوق آبگر زیسطوح آبگر ساخت چکیده :

کالس  نیبزرگتر عت،یحوزه، الهام از طب نیاست. در ا یادیو بن قیبه طور دق ییایمیو ش یمطالعه سطح از لحاظ ساختار

 روسکوپکیم ریز کادایچشم پشه و بال حشره س ،یآب لوفریمانند برگ ن یکیولوژیبوده است. سطوح ب نیمحقق یبرا

تماس قطره باال  یایبه زوا دنیرس یبرا داهایکاند نیمنظم بهتر یدهند. ساختارها یمنظم از خود نشان م ییساختارها

 کونیلیمنظم است. س یبه ساختارها دنیرس یاز روش ها برا یکی ،یتوگرافیفوتول ندی( هستند. فرآیزی)حوزه فوق آبگر

و فوق  زیگرآب ن،یپرکاربرد است. بنابرا یشود، قطعه ا قیتلف گریتواند با قطعات د یاز آنجا که م کیدر صنعت الکترون

 میطرح بر آن هست نیاست. در ا تیاز رطوبت، حائز هم گریمحفوظ نگه داشتن قطعات د یبرا کونیلینمودن س زیآبگر

نموده  جادیا ییایمیش شیو زدا یتوگرافیبا روش فوتول کونیلیس هیرالیز یها را بر رو کرومخروطیمنظم م یتا ساختارها

 میبپرداز یپارامترها با ترشوندگ نیارتباط ا یسطح و بررس یساختار یپارامترها یکیزیو به مطالعه ف

منظم همچون ارتفاع مخروط ها، فاصله  یسطح شامل مخروط ها یساختار یمشخصه ها انیمعنادار م یارتباط افتنی :اهداف اختصاصی

 یمخروط ها و سطح مخروط ها و ترشوندگ

 یترشوندگ-یسلسله مراتب یساختارها-منظم یها کرومخروطیم-ییایمیش شیزدا-یتوگرافیفوتول کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication of hierarchically ordered micro-conical arrays by photolithography 
process: A study on correlation between prepared surface structure and wetting 

parameters 

Title: 

Farnaz Foadi Applicant: 

The University of Tehran/Department of Physics Applicant's 
Work: 

Fabrication of hydrophobic and superhydrophobic surfaces with versatile 

applications such as self-cleaning, anti-corrosion, and anti-icing surfaces needs a 
deep structural and chemical studying of these surfaces. In this area, most 

researchers have been inspired by nature to fabricate hydrophobic and 
superhydrophobic surfaces. Biological surfaces like lotus leaf, moth eye, and cicada 

wing show ordered structure under the microscope. Well-ordered structures are the 
best candidates for obtaining superhydrophobicity limits. Photolithography process 

is a way to achieve ordered structures. silicon is an important material in the 

electronics industry because it can be integrated with other devices. So, making it 
hydrophobic or superhydrophobic is important, because it can preserve other parts 

Abstract: 
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from moisture. In this project, we aim to fabricate ordered micro-conical arrays on 

silicon surface by photolithography and chemical etching processes and study the 
correlation between surface structure and wetting parameters 

Finding a correlation between conical array structures, height, space, surface, and 

wetting. 

Specific 

Aims: 

Photolithography; Chemical Etching; Ordered Micro cones; Hierarchical Structures; 

Wetting 

:Keywords 
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بد مبتال به ک یهادر موش ریدو مس نیآپوپتوز و اثر متقابل ا ،یتوفاژیبر م نیو متفورم HIIT ییافزااثر هم :عنوان

 پر چرب ییغذا میاز رژ یناش (NAFLD) یالکل ریچرب غ

 دلفان میمر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  ژهیو یدر گروه ها یزندگ تیفیو ارتقاء  ک یبدن تیخاص/فعال ی/ورزش و گروه هایورزش عـــــــــــــــــــــلوم :اولویت

 در گروه خاص یبدن یها تیتوسعه فعال یخاص/سامان ده ی/ورزش و گروه هایعـــــــــــــــــــــلوم ورزش

 یادیبن :نوع طرح

 دلفان می+ مر :همکاران

 یباریراحله آماده جو +

 تتلیدکتر جاناتان ل +

 یدکتر رضا مشکان +

 شاپیب دیویپروفسور د +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
ه منجر ب یبدن تیهمراه با عدم فعال یمصرف ییغذا میرژ تیو کم تیفیدر ک یاساس راتییتغ ر،یاخ یهاسال یدر ط چکیده :

 30تا 20که  یاز کشورها شده است. به طور یاریدر بس ابتی( و دNAFLD) یرالکلیکبد چرب غ ،یچاق وعیش شیافزا

 (.R. Li et al., 2018) باشندیم NAFLDدرصد از افراد چاق دچار  75و  یعموم تیدرصد از جمع

NAFLD  یکبد یهادر سلول یاز حد چرب شیتجمع ب لیبه دل ،یمزمن کبد یهایماریب نیترعیاز شا یکیبه عنوان 

 ک،یپاتولوژ یندهایفرآ انیدر م .(Milić & Štimac, 2012) باشدیهمراه م یو چاق 2نوع  ابتیو اغلب با د دهدیرخ م

 شرفتیدر پ یاساس ینقش ،یبا واسطه چرب یکبد بیدر آس هیاول یمولکول دادیبه عنوان رو یتوکندریاختالل در عملکرد م

منجر به استرس  یکبد یهادر سلول دهایپیتجمع مازاد ل .(Sullivan et al., 2018) دارد یکبد یمرگ سلول ها

 یهاو اختالل عملکرد سلول یتوکندریم بیباعث آس ییها سمیمکان قیو از طر شودیم یتیسیپوتوکسیو ل ویداتیاکس

 .(Zhou et al., 2019) شودیم یکبد

 یدیجد یتواند راهبرد درمان یم ،یتوفاژیها توسط م آن یناکارآمد و پاکساز یها یتوکندریهدف قرار دادن م ن،یبنابرا

ممکن است منجر به انباشت  ،یتوفاژیاختالل در روند م .(Brinkmann et al., 2017) در نظر گرفته شود

 ROS شتریتواند ترشح ب یم یتوفاژیم ریمس یرو، راه انداز نیشود. از ا ROS شتریب شیو افزا وبیمع یتوکندریم

آپوپتوز  نیرسد اثر متقابل ب یکند. لذا، به نظر م یریاندامک جلوگ نیا بیاز آس یرا مهار و از آپوپتوز ناش ییایتوکندریم

 .باشد یاتیح اریسلول ها بس یسرنوشت کل یبرا یتوفاژیو م

. شوندیکنترل م ،یمیتنظ یاز مولکول ها یمتفاوت یهستند که توسط گروه ها ییمجزا یسلول یندهایفرا ریدو مس نیا

 از جمله ییو آداپتورها هارندهیو گ Parkin و PINK1 نگیگنالیس ریاساسا توسط مس یتوفاژیخاص م یها سمیمکان

p62،LC3 و Bnip3 شوند یم میتنظ (Jiang et al., 2020). از  یاریمحل استقرار بس یتوکندریم ،یاز طرف

 میاز تنظ یکی، به عنوان Bcl-2 باشد. خانواده یم Bcl-2 خانواده یآپوپتوز از جمله اعضا ندیدر فرا ریدرگ یها نیپروتئ

 شیپ یها نیو پروتئ (Bcl-xL و Bcl-2) کیضد آپوپتوت یها نیآپوپتوز هستند که شامل پروتئ یاصل یکننده ها

 توسط ناک داون یتوفاژیمهار م .(Pouraminaei et al., 2020) باشند یم (Bak و Bad و Bax) کیآپوپتوت
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Parkin با واسطه یتوفاژیشود و م یو آپوپتوز سلول ها م یتوکندریباعث اختالل در عملکرد م PINK1/Parkin  با

 ,.Jiang et al) در برابر آپوپتوز دارد یمحافظت ینقش ،یتوکندریم بیاز آس یناش ROS از حد شیب دیکاهش تول

2020). 

 ن،یمقاومت به انسول ،یمقابله با چاق یاست که برا یمشابه موارد NAFLD یبرا یشنهادیپ یهادر حال حاضر، درمان

به عنوان  نیمتفورم زیدهه گذشته، تجو نیچند یدر ط .(Chalasani et al., 2012) شود-یمطرح م 2نوع  ابتید

 de la Rosa et) باشدیم شیرو به افزا یابه طور گسترده 2نوع  یابتید مارانیب یمهم برا ییدرمان دارو نیاول

al., 2015). از عوامل مهم بروز و  یبدن تیپرچرب و عدم فعال ییغذا میشده است که رژ انیبه وضوح ب نیهمچن

 یالرک نیعدم تعادل ب ،یاز طرف (Fealy et al., 2012; Rector et al., 2011). هستند NAFLD شرفتیپ

پوپتوز آ شیو افزا یتواند منجر به سرکوب اتوفاژ یم یسلول یو به دنبال آن عدم تعادل سطوح انرژ یو مصرف یافتیدر

 ،یرماند یو حت رانهیشگیپ یبه عنوان راهکار ییدارو ریمداخالت غ یریبه کارگ ،ییدر کنار مداخالت دارو ن،یشود. بنابرا

 یاز آنها را محدود کرده و به طور موثرتر یعوارض ناش ،ییایمیش یبه مصرف داروها ازیممکن است عالوه بر کاهش ن

 یکیمتابول یهایماریدر ب ییدارو ریمداخله غ نیتریاز جمله اساس ینیرا کنترل کند. مداخالت تمر یکیاختاللت متابول

 یدیپیل لی، پروفاHbA1cاز جمله قند خون ناشتا،  یکیمتابول یمنجر به بهبود پارامترها تواندیم به آن یبندیاست که پا

با شدت  یتناوب نیرسد که تمر یبه نظر م .(Kroker, 2004; Yanai et al., 2018) شود نیو مقاومت به انسول

 یشتریب یحت ایمشابه و  یکیولوژیزیو ف یکیمتابول یبا شدت متوسط سازگار یتداوم نیبا تمر سهیدر مقا (HIIT) باال

 .((Francois & Little, 2015; Wormgoor et al., 2017 کندیم جادیا

 ،یتوفاژیبر آپوپتوز و م یمبتن یرهایو مس NAFLD بر یورزش ناتیتمر دیبا توجه به موارد مطرح شده و اثرات مف

همزمان  ریدر خصوص تاث یحال، تاکنون مطالعه ا نیمشخص شده است. با ا یورزش ناتیتمر یریبه کارگ تیاهم

صورت نگرفته  NAFLD مبتال به یدر نمونه ها ریدو مس نیآپوپتوز و اثر متقابل ا ،یتوفاژیبر م HIIT و نیمتفورم

 یتناوب نینه هفته تمر ییافزااثر هم یرو، هدف از پژوهش حاضر بررس نیمانده است. از ا یموضوع مبهم باق نیاست و ا

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موش رهایمس نیاثر متقابل اآپوپتوز و  ،یتوفاژیبر م نیو متفورم دیشد

 .باشدیپر چرب م ییغذا میاز رژ یناش

از  یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهابر سطوح گلوکز خون در موش نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع :اهداف اختصاصی

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میرژ

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موش HOMA-IR بر شاخص نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهابر سطوح کلسترول پالسما در موش نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهاپالسما در موش HDL بر سطوح نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ

 یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهاپالسما در موش LDL بر سطوح نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهاپالسما در موش دیریسیگل یبر سطوح تر نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشParkin نیپروتئ ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

(NAFLD) با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش NAFLD 

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موش Bnip3 نیپروتئ ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشLC3 ژن ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ

از  یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشLC3II/I بر نسبت نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میرژ
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 یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشp62 ژن ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشBeclin-1 ژن ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشCytoC ژن ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موش Bax نیپروتئ ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 یناش (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موش Bak ژن ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ

 (NAFLD) یالکل ریمبتال به کبد چرب غ یهادر موشBcl-2 نیپروتئ ـانیب زانیبر م نیو متفورم HIIT ریتاث نییتع

 NAFLD با گروه کنترل سهیپر چرب در مقا ییغذا میاز رژ یناش

 آپوپتوز ،یتوفاژیم ،یاتوفاژ ن،ی، متفورم کلمات کلیدی:

 

 

The synergistic effect of high-intensity interval training and metformin on 

mitophagy, apoptosis, and the crosstalk of these two pathways in mice with high fat 

diet-fed induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 

Title: 

Maryam Delfan Applicant: 

Alzahra university Applicant's 

Work: 

In recent years, fundamental changes in the quality and quantity of diet and 
inactivity have led to an increase in the prevalence of obesity, non-alcoholic fatty 

liver disease (NAFLD), and diabetes in many countries. So that 20 to 30% of the 

general population and 75% of obese people have NAFLD (R. Li et al., 2018). 
As one of the most common chronic liver diseases, NAFLD occurs due to excessive 

accumulation of fat in the liver cells and is often associated with type 2 diabetes and 
obesity (Milić & imtimac, 2012). Among pathological processes, mitochondrial 

dysfunction as a primary molecular event in fat-mediated liver injury plays a key role 
in the progression of liver cell death (Sullivan et al., 2018). Excess accumulation of 

lipids in hepatocytes leads to oxidative stress and lipotoxicity and through several 

mechanisms, causes mitochondrial damage and hepatic cell dysfunction (Zhou et al., 
2019). 

Therefore, targeting dysfunctional mitochondria and clearing them by mitophagy can 
be considered a new treatment strategy (Brinkmann et al., 2017). Disruption of the 

mitophagy process may lead to the accumulation of defective mitochondria and a 

further increase in ROS. Thus, mitophagy pathway activation can inhibit further 
secretion of mitochondrial ROS and prevent apoptosis due to organ damage. 

Therefore, the interaction between apoptosis and mitophagy seems to be crucial for 
the overall fate of cells. 

These two pathways are separate cellular processes that are controlled by different 

groups of regulatory molecules. Specific mitophagy mechanisms are primarily 
regulated by the PINK1 and Parkin signaling pathways and receptors and adapters 

such as p62, LC3, and Bnip3 (Jiang et al., 2020). On the other hand, many of the 
proteins involved in the apoptotic process, including members of the Bcl-2 family, are 

located in mitochondria. The Bcl-2 family is one of the major regulators of apoptosis, 
which includes anti-apoptotic proteins (Bcl-2 and Bcl-xL) and pro-apoptotic proteins 

(Bax, Bad, and Bak) (Pouraminaei et al., 2020). Inhibition of mitophagy by Parkin 

Knockdown disrupts mitochondrial function and leads to cell apoptosis, and 
PINK1/Parkin-mediated mitophagy has a protective role against apoptosis by 

reducing ROS overproduction due to mitochondrial damage (Jiang et al., 2020). 

Abstract: 
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To determine the effect of the combination of HIIT with Metformin on blood glucose 

levels in mice with high fat diet-fed induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
in comparison with the NAFLD control group. 

To determine the effect of the combination of HIIT with Metformin on HOMA-IR in 
mice with high fat diet-fed induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in 

comparison with the NAFLD control group. 

To determine the effect of the combination of HIIT with Metformin on Cholesterol 
levels in mice with high fat diet-fed induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 

in comparison with the NAFLD control group. 
To determine the effect of the combination of HIIT with Metformin on Plasma HDL 

levels in mice with high fat diet-fed induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 

in comparison with the NAFLD control group. 
To determine the effect of the combination of HIIT with Metformin on Plasma LDL 

levels in mice with high fat diet-fed induced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 
in comparison with the NAFLD control group. 

To determine the effect of the combination of HIIT with Metformin on Plasma 
triglyceride levels in mice with high fat diet-fed induced nonalcoholic fatty liver 

disease (NAFLD) in comparison with the NAFLD control group. 

Specific 

Aims: 

NAFLD, HIIT, autophagy, mitophagy, apoptosis :Keywords 
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جهت بهبود رفتار  رگدازیدوپ شده با فلزات د یکربن هینانوساختار پا یهاپوشش یساز نهیو به هیته :عنوان

 بخار یبا هدف استفاده در مولدها یو ضد خوردگ یشیسا

 خمسه سارا :متقاضی

 اریدانش :علمی متقاضیرتبه 

 زن :جنسیت

 تهران/رنگ و پوشش یعلوم و فناور یپژوهش موسسه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 فتهشریپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیافزا :اولویت

 یمصرف انرژ یکالن سامانه ها یمواد نو و مواد هوشمند + مهندس ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول

 یکاربرد :نوع طرح

 + سارا خمسه :همکاران

 یفیالهه شر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یناش میمستق ریو غ میهر کشور صرف جبران خسارات مستق یناخالص مل دیدرصد تول 8 یال 3 ،یجهان یطبق برآوردها چکیده :

 شیدالر پ اردیلیم 22کشور، ساالنه حداقل  کیبه اقتصاد  یاز خوردگ یناش انیز نیانگی. مشودیم یو خوردگ شیاز سا

را  یاز آن است که نه تنها خوردگ یو رسوبات ناش یخوردگ یبررس یضرورت اقتصاد یکه نشان دهنده  گرددیم ینیب

 دیاز صنعت تول یبخار، بخش مهم یآورند. مولدها یبه وجود م زیرا ن یگرید ادیکنند بلکه مشکالت ز یدو چندان م

را به وجود آورد.  یریجبران ناپذ یانهایتواند ز یشوند و هرگونه اختالل در عملکرد مناسب آنها م یرا شامل م یانرژ

ل را بشدت مخت ستمهایس نیباشند که عملکرد ا یبخار م یدر بخش مولدها یدو مشکل اساس یو خوردگ یرسوب گذار

 دهیدو پد نیجهت کنترل ا نیه همکنند. ب یمواجه م یمولد بخار را با مشکالت جد ستمیساخته و عملکرد کل س

 یخواهد شد. خوردگ ستمهایس نیا ییطول عمر و کارا شیمحافظ مناسب، منجر به افزا یبا اعمال پوششها ،یبیتخر

ت فشار اف شیانتقال حرارت و افزا بیمولد بخار، منجر به کاهش ضر یبر سطح لوله ها میرسوبات ضخ لیو تشک یموضع

 یها شده، و بازدهلوله یو شکستگ یمنجر به ترک خوردگ تیخواهد شد که در نها انیکاهش سطح مقطع جر لیبه دل

 ضیلزوم تعو تیکاهش دهد و درنها یدرصد از توان نام 80را به  یقدرت خروج تواندیانتقال حرارت را کاهش داده و م

 یمذکور، برا یمشکالت اساس جادیشده به جز ا لیرسوبات تشک ،یخواهد داشت. از طرف یمولد بخار را در پ یهالوله

بلکه ممکن  دهند،یهستند که نه تنها زمان کارکرد مولد بخار را کاهش م یطوالن اریزمان بس ازمندیحذف و شستشو، ن

به منظور بهره  1983در سال  کیبلژ 2-انژیت روگاهیوارد کنند. به عنوان مثال، ن بیها آسشستشو به لوله نیاست در ح

 2905آن تا  یخروج ی، توان حرارت1995مگاوات بود. در سال  2785آن  یشد و قدرت حرارت یراه انداز یتجار یبردار

بخار،  یشکل مولدها U یهالوله روگاه،ین نیا ی. از زمان راه اندازافتی شیماه افزا 15و چرخه سوخت به  شیمگاوات افزا

 یاز خوردگ یاشن شتریب بیاز تخر یریند که به منظور جلوگتوام با تنش قرار گرفته بود یاز خوردگ یترک ناش ریتحت تأث

 اریاقدام بس نی. ادینما ضیمولد بخار را تعو 3گرفت که  میتصم روگاه،ی، صاحب نElectrabel ر،یتعم یهانهیو هز

موارد باال، . با توجه به باشدیبخار م یدر مولدها یو خوردگ شیکنترل سا تیو زمانبر بود که نشان دهنده اهم نهیپرهز

 یاجزا یمحافظ به جهت کاهش رسوبات و مقاومت در برابر خوردگ یبا اعمال پوششها لریبو یضرورت حفاظت از لوله ها

 است انیبخار کامال نما یمولدها یداخل

 بخار یقطعات مورد استفاده در مولدها شیو سا شیمقاومت به اکسا شیافزا :اهداف اختصاصی

 یمقاومت به خوردگ ش،ینازک، مقاومت به سا هیال رگداز،یفلزات د ،یکربن هیبخار، پوشش نانوساختار پامولد  کلمات کلیدی:
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Preparation and optimization of nanostructured carbon-based coatings doped with 

refractory metals to improve the wear and anti-corrosion behavior for using in steam 
generators 

Title: 

Sara Khamseh Applicant: 

Institute for Colour Science and Technology Applicant's 

Work: 

Since metal alloys cover almost every part of the system, including vehicles, 

buildings, marine equipment, etc., the negative impact of corrosion and the 

formation of deposits due to the presence of impurities and corrosion products is 
quite understandable. Be. These problems are also prevalent in steam generators 

and are very severe and destructive due to the two-phase system (water and steam 
phase) in the steam generator fluid. The impurities (sodium, iron, chloride, silica, 

etc.) exist in the feed water at a few ppb levels due to the contains steam production 

steam, more concentrated on the steam-generating tubes' outer surface tubes and 
tube supports. The impurities increase corrosion due to the formation of localized 

corrosion sites and the formation of thicker sediments, It also reduces the heat 
transfer efficiency from the primary fluid to the secondary fluid and increases the 

pressure drop due to the reduction of the flow sections, and finally the cracking and 
breaking of the pipes, reducing the heat transfer efficiency (can decrease the output 

power to 80%), will lead to hydraulic-thermal instabilities or the need to replace 

steam-generating pipes. It should be noted that these destructive agents require a 
very long time to remove and wash, which reduces the operating time of the steam 

generator and may also damage the pipes during washing. 

Abstract: 

to improve corrosion and wear resistance of metal parts using in steam generating 
systems 

Specific 
Aims: 

steam generator, carbon based coatings, wear resistance, mechanical properties :Keywords 
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و  Hyphantria cunea Drury یزییپا بافشمیپره ابرشب یو سنتز فرومون جنس ییشناسا :عنوان

و  شگاهیدر آزما .Artemisia annua L یو همراه با اسانس درمنه خزر ییآن به تنها ییکارآ یابیارز

 صحرا

 یسند یجالل جالل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 یسند ی+ جالل جالل :همکاران

 مالحت مجرب محبوب کار +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

یها وارد مها، مزارع و باغبه جنگل یریجبران ناپذ یهاخسارت ،یانیطغ یهادر سال یزییپا بافشمیپره ابرآفت شب چکیده :

)ترس  یانسان یهاتیبر جمع یروان ریتاث ینتیو ز اندازهیبا حمله به درختان سا یشهر یهاطیدر مح ن،یعالوه بر ا. کنند

یمن هیبه طور گسترده توص یطیمح ستیز لیامکان استفاده از سموم دفع آفات به دال ی. از طرفگذارندیاز حشره( م

 طیمطمئن و سازگار با مح یهااست. لذا استفاده از روش ممکن ریاستفاده از سموم عمال غ یشهر طیو در مح شود

سموم باشد. تاکنون و بر اساس  یمناسب برا ینیگزیجا تواندیاست م یها کاربرد فرومون جنساز آن یکیکه  ستیز

صورت نگرفته است. از  یپژوهش رانیدر ا یزییپا بافشمیپره ابرشب یمنابع موجود در خصوص فرومون جنس یبررس

در  باتیبودن و تفاوت ترک یاختصاص لیآفات به دل ریسا یبرا یدر موارد متعدد یوارادات یهاکاربرد فرومون گرید یطرف

 یزااج ییجلب حشره نر بودند. پژوهش حاضر با شناسا یبرا تیبدون خاص یحت ایو  فیضع یعملکرد یدارا ها،تیجمع

و  دیچالش جد کیبار  نیاول یبرا شودیگرفته م یبوم تیکه از جمع یفرومون اختصاص ییکارا یسنتز و بررس ،یاصل

 اهانیاز گ یمنابع مشخص شد تعداد یهایکه در بررسچنان-. همدینمایحشره آغاز م نیا هیرا عل ستیز طیسازگار با مح

با  ییدارو یاهیمنطقه که گ یبوم اهانیاز گ یکیمختلف هستند.  یهامهار حشرات به روش یتوان بالقوه برا یدارا

 ریمختلف هستند در چند سال اخ یها-مهار حشرات به روش یتوان بالقوه برا یاست، دارا دیمف اتیاز خصوص یادامنه

دواش به آن گن یکه در زبان محل یبا نام درمنه خزر اهیگ نیکنترل آفات قرار گرفته است. ا یمورد توجه پژوهشگران برا

سانس سنتز شده و اثر ا یفرومون جنس ییکارا یابیارز نیداده است. بنابرانشان  یخوبرا به اتیخصوص نیا ندیگویم زین

A. annua حشره آفت  هیعلH. cunea به اهداف حفاظت از  لین یدر صورت امکان با هم برا ایطور جداگانه و به

 ردیگیقرار م یمورد بررس ستیز طیمح یمطمئن و حام یهابا روش اهانیگ

 و باغ شگاهیآزما طیدر شرا یزییپا بافشمیپره ابرشب یفرومون جنس ییکارا یابیسنتز و ارز ،ییشناسا -1 :اهداف اختصاصی

 بافشمیپره ابرشب یشناختیمنیو ا ییایمیوشیب یهاموثره آن بر سامانه باتیو ترک یاسانس درمنه خزر ریتاث یابیارز-2

 یزییپا

 فتآ نیا تیدر کاهش جمع یزییپا بافشمیپره ابرشب یو فرومون جنس یکاربرد توامان اسانس درمنه خزر یابیارز-3
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 یمثل دیسامانه تول ،یمنیسامانه ا ،یاسانس درمنه خزر ،یزییباف پا شمیفرمون، ابر کلمات کلیدی:

 

 

Identification and synthesis of fall webworm Hyphantia cunea Drury sex pheromone 

and evaluation of its efficiency alone or in combination with Artemisia anuua L. 

essential oil in laboratory and field 

Title: 

Jalal Jalali Sendi Applicant: 

University of Guilan Applicant's 

Work: 

 
The fall webworm is a very destructive pest in jungles, crop and orchards when in 

abundance. The pest also attacks the ornamental plants in streets and parks and on 

shade trees causing entomophobia. As the use of pesticides are prohibited in urban 
areas, thus a safe and determined method like pheromone traps can be regarded as 

an alternative method. So far, there has not been any reports on this regard in this 
species . Apart from the imported pheromones due to their specificity does not have 

considerable efficiency. In the present study we are going to identify and 
synthesized the indigenous pheromone of this insect for the first time. Again some 

medicinal plants have shown the potential of insect control and have attracted the 

attention of researchers. Thus, the plant Artemisia annua also called GANDWASH in 
local Guilani language have shown this potential . Hence, the efficiency of both 

pheromone and A. annua essential oil individually and or together are being 
considered for their control efficiency 

Abstract: 

Identification, synthesis and efficiency evaluation of fall webworm sex pheromone in 

laboratory and field. 
2. Evaluation of A. annua essential oil and its effect on biochemical and 

immunological systems of fall webworm. 

3. Evaluation of individual or simultaneous use of A. annua E.O and its components 
and sex pheromone on reduction of pest population. 

Specific 

Aims: 

Fall webworm, Artemisia annua, sex pheromone, Reproductive system, 
immunological system 

:Keywords 
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 اتیخصوص یو بررس (Oliveria decumbens) لعل کوهستان اهیگ یسازیاهل یسنجامکان :عنوان

 آن ییایمیتوشیف

 یسورستان یمحمود محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 خوزستان/چمران اهواز دیدانشگاه شه-یکشاورز دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 و معطر یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یسورستان ی+ محمد محمود :همکاران

 ریضم یتیعنا مهینع +

 خیده ش یریبو تایآناه +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عیکه به واسطه کاربرد فراوان در صنا ندیآیبه شمار م یارزشمند بخش کشاورز اریاز جمله منابع بس ییدارو اهانیگ چکیده :

 اهانیاز گ یکی( Oliveria decumbensلعل کوهستان ) ییدارو اهیبرخوردارند. گ ییباال یمختلف از ارزش اقتصاد

رفع تب و سوء هاضمه  ،یشکم یدر درمان اسهال، دردها رانیا یاست که در طب سنت انیارزشمند خانواده چتر ییدارو

رزشمند و ا باتیاسانس با ترک یباال زانیم دیدر تول اهیگ نیا یاز توانمند یحاک زین ریمورد استفاده بوده و مطالعات اخ

آشکار شدن  رغمیحال، عل نیاست. با ا ییو غذا یداروساز عیاسانس و عصاره آن جهت کاربرد در صنا ژهیو لیپتانس

در جهت شناخت روند  یتاکنون اقدام ر،یاخ یهاسال یمواد موثره ارزشمند ط دیدر تول اهیگ نیبرجسته ا یهایژگیو

 ییدارو اهیگ یسازیپژوهش حاضر با هدف اهل ن،یانبوه آن صورت نگرفته است. بنابرا دیجهت تول یسازیاهل اه،یرشد گ

 یزنجوانه نالیکارد یدماها نییبذر و تع نگیمیبذر )پرا یزنجوانه یهاشیمطالعه شامل آزما 4لعل کوهستان در قالب 

 نیمتربه عنوان مه یتنش شور ریو مطالعه تاث یاهیتغذ یهاشیآزما اه،یگ نیا ریروش کاشت و تکث نیبهتر نییآن(، تع

لعل کوهستان انجام خواهد  اهیمواد موثره گ یفیو ک یکم زانیبذر و رشد و م یزنآن بر جوانه یتنش طول دوره زندگ

 شد

 یلعل کوهستان و پاسخ آن به نظام زراع اهیگ یسازیزراع ندیفرآ یبررس :اهداف اختصاصی

 یزراعبه یهالعل کوهستان با کاربرد روش اهیسطح اسانس گ شیافزا -2

 یشور د،یاس کیلیسیسال نگ،یمیپرا نال،یکارد یمحرک رشد، دما یباکتر کلمات کلیدی:

 

 

Feasibility study for domestication of Oliveria decumbens and evaluation of its 
phytochemical properties 

Title: 

Mohammad Mahmoodi Sourestani Applicant: 

Shahid Chamran University of Ahvaz Applicant's 

Work: 

Medicinal plants are among the most valuable resources in the agricultural sector, 

which have a high economic value due to their widespread use in various industries. 
Oliveria decumbens is one of the valuable medicinal plants of the Apiaceae family 

that is used in traditional Iranian medicine in the treatment of diarrhea, abdominal 

pain, fever and indigestion. Recent studies indicate the ability of this plant to 

Abstract: 
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produce high levels of essential oil having valuable compounds and special potential 

of essential oil and its extract for use in pharmaceutical and food industries. 
However, despite the revelation of the outstanding features of this plant in the 

production of valuable active ingredients in recent years, so far no action has been 
taken to understand the growth trend of the plant, domestication for mass 

production. Therefore, the present study aims to domesticate Oliveria decumbens in 

the form of 4 studies including seed germination experiments (seed priming and 
determination of cardinal germination temperatures), determining the best method 

of planting and propagating of this plant, nutrition experiments and studying the 
effect of salinity stress as the most important stress during its life cycle on seed 

germination and growth and the quantity and quality of active ingredients in Oliveria 

decumbens will be evaluated. 

study on domestication process of Oliveria decumbens and its response to the 

agricultural system 
2- Increasing the essential oil of Oliveria decumbens through optimizing farming 

methods 

Specific 

Aims: 

Plant growth promoting rhizobacteria, Priming, Salicylic acid, Salinity, Cardinal 
temperature 

:Keywords 
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 یاب یگاندهایو ل یالتیکربوکسچند یهادهندهاتصال هیبر پا دیجد الرداریپ یآل-فلز یسنتز چارچوب ها :عنوان

 نیسنگ یفلز یها ونی یو جداساز یو حسگر ستیدار جهت کاربرد در کاتالعامل ینیدیریپ

 یمرسل یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 یمرسل ی+ عل :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یاختارشوند و از نظر س یسنتز م یالتیو چندکربوکس نیدیریپ یب یگاندهایل ( با استفاده ازMOFs) یفلز آل یچارچوبها چکیده :

تخلخل و مساحت سطح  یها یژگیو و یحرارت یداریپا نیشوند. همچن یم ییتک بلور شناسا X-پراش پرتو لهیبه وس

 یفلز یونهای یجذب و جداساز ،یشوند. عملکرد حسگر یم یابیارز BETو  TG  ،DTA یزهایآنال لهیآنها به وس

 ،یعامل یگروه ها تیمختلف مانند ماه یپارامترها ریشود و تاث یم یابیها ارزMOF یستیکاتال تیاز آب وفعال نیسنگ

ها MOFعملکرد  یو زمان واکنش بر رو تیآنال یمولکول ها هیها، غلظت اولMOF ژهیاندازه منافذ و مساحت سطح و

 شود یم یبررس

 انتخاب شوند یبه گونه ا یالتیو چند کربوکس ینیدیریپیبا یگاندهایمناسب در ل یعامل یبر اساس گروه ها دیجد یها :اهداف اختصاصی

(، به کمک برهمکنش با ساختار یآل یها بیترک ایو  نیسنگ یفلز یونهای) یمورد بررس یها تیکه هر کدام از آنال

MOFمیار دارشود. انتظ ریمورد نظر به سهولت امکان پذ تیآنال ییچارچوب ها شناسا نسانسیلوم گنالیبر س ری، و تاث 

از  یالتیسچندکربوک یگاندهایانتخاب ل ن،یباشد. عالوه بر ا سریم زین نییپا اریبس یهادر غلظت یها حت تیآنال نییتع

 یهاMOF نیدارد. همچن ییباال تیاهم یداریو مدت زمان پا یواکنش یها طیمستحکم در مح ییهاMOF جادیلحاظ ا

 .شوندیاستفاده م زین یستیکاتال یهاتیفعال یبرا یسنتز

 ینیدیریپ یبا گاندیل ،یالتیچندکربوکس گاندیل ست،یحسگر، کاتال ،یفلز آل یچارچوب ها کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis of new metal-organic frameworks containing pillar ligands based on 

multicarboxylate linkers and functionalized bipyridyne ligands for application in 
catalyst and sensing and separation of the heavy metal ions 

Title: 

Ali Morsali Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

New metal-organic frameworks (MOFs) are synthesized by using bypyridine and 
multicarboxylate ligands, and structurally are characterized by single-crystal X-ray 

diffraction. Also, thermal stability and porosity characteristics and surface area of 
them are evaluated by thermal gravimetric (TG), differential thermal (DTA) and BET 

analyses. The function of sensing, absorption and separation of heavy metal ions 
from water and catalytic by MOFs and the influence of various parameters such as 

the nature of functional groups, pore size and specific surface area in MOFs, the 

Abstract: 
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initial concentrations of analyte molecules and time reaction on performance of the 

MOFs are studied. 

Synthesis and characterization of new metal-organic frameworks using bipyridine 

and multicarboxylate ligands and investigation of their application adsorption of 

some heavy metals from aqueous solutions, sensing of organic compounds and 
catalysis will be performed. It is essential to synthesize MOFs with good stability for 

these purposes. Therefor, frameworks with multicarboxylate ligands will be provided 
as organic clusters. Achieving MOFs with optimal absorption, accurate sensing and 

efficient catalysis is one of the goals of this project. 

Specific 

Aims: 

Metal-organic framework, sensing, heavy metals, catalysis, multicarboxylate, 
bipyridine ligand 

:Keywords 
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4001004 

ا ب دارشدهیپا نگیکریدوگانه پ ونیدر سامانه امولس نیکروس شیرها کینتیس یو بررس یزپوشانیر :عنوان

 کایلیو س توزانینانوذرات ک

 یجعفر یمهد دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

/استفاده از نانو ییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور یتکنولوژ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یجعفر یمهد دی+ س :همکاران

 دلفارد یدریفاطمه ح +

 فر ییایامان محمد ض +

 آنتون کالسین +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 لیاز دال یکیآن  یباال تیشود. حالل یدر آب حل م یاست که به آسان عتیموجود در طب دیتنها کاروتنوئ نیکروس چکیده :

 باشد. در یم زین یمختلف یخواص درمان یدارا یباشد، از طرف یم ییآن به عنوان رنگ دهنده در مواد غذا عیکاربرد وس

اال ب یمانند نور، دما یطیوجود در حضور عوامل مح نیدارو در نظر گرفت. با ا -توان به منزله غذا یرا م نیکروس جهینت

نترل ک شیبه منظور محافظت و رها نیکروس یزپوشانیر یگاساس، چگون نیباشد. بر ا یم ییباال تیحساس یو.... دارا

 نیباشد. ا یدوگانه م یها ونیاستفاده از سامانه امولس یزپوشانیر یها کیاز تکن یکیاست.  تیاهم یشده آن دارا

و  ییاغذ عیدر صنا یادیفعال، کاربرد ز ستیز باتیکنترل شده ترک شیو رها یزپوشانیامکان ر لیها به دل ستمیس

 یاه ونیاستفاده از امولس رایها دشوار است. اخ ستمیس نیدر ا شیو رها یداریوجود کنترل ناپا نیدارند. با ا یداروساز

ذا را به خود جلب کرده است. ل نیفعال توجه محقق ستیز باتیترک یزپوشانیموثر در جهت ر یبه عنوان روش نگیکریپ

شوند و  یم دیتول نگیکریدوگانه پ یها ونیامولس هیبه منظور ته کایلیو س توزانیپژوهش نانوذرات ک نیدر فاز نخست ا

ه مدت دو و ب دیشده در فاز اول، تول دینانوذرات تول یریبا بکارگ نگیکریدوگانه پ یها ونیسپس در فاز دوم انواع امولس

 یرهایمتغ ریشود. در فاز سوم تاث یانتخاب م ونینمونه امولس نیها بهترشوند و بعد از انجام آزمون یم یهفته نگه دار

 ریمتغ یرو یخارج یبه فاز آب هیاول ونیو نسبت امولس هیاول ونیبه روغن در امولس ینسبت فاز آب ن،یمستقل مقدار کروس

 شیفاز رها نیدر ا نیشود. همچن یم یها بررس ونیامولس یدر طول نگه دار نیکروس شیو رها یداریوابسته پا یها

 یم یو.... بررس کیدرجه صفر، درجه  گترپپاس،یر یبا استفاده از مدل ها یرونیب یبه فاز آب یداخل یاز فاز آب نیکروس

 شیرها یو بررس یشده توسط خشک کن انجماد یزپوشانیر نیکروس یپودر حاو هیهدف فاز چهارم، ته تیشود. در نها

 یها طیدر مح نیکروس شیرها یمدل ساز نیمختلف، همچن یطیمح طیپودر تحت شرا یدر طول نگه دار نیکروس

 باشد یکراول و.... م-گزونیه ،یگوچیه یشده با استفاده از مدل ها یساز هیشب

 .نیکروس یحاو نگیکریدوگانه پ ونیامولس یداریبه منظور پا یرآلیو غ ینانوذرات آل دیتول :اهداف اختصاصی
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 .شده با نانوذرات داریپا نگیکریدوگانه پ ونیانواع امولس هیته -2

 شده یزپوشانیر نیکروس یحاو نگیکریدوگانه پ یها ونیامولس یداریپا یبررس -3

 .نگیکریدوگانه پ ونیامولس یدر سامانه ها نیکروس شیرها یو مدلساز یبررس -4

 .شده یزپوشانیر نیکروس یداریو پا شیرها یو خشک کردن آن و بررس نیاز کروس داریپا ونیامولس هیته -5

 شیرها کینتیس -نیکروس -یزپوشانیر -نگیکریپ یدارسازیپا -دوگانه ونیامولس کلمات کلیدی:

 

 

Encapsulation and release kinetics of crocin in Pickering double emulsion systems 
stabilized by chitosan and silica nanoparticles 

Title: 

Seid Mahdi Jafari Applicant: 

Gorgan university of agricultural sciences and natural resources Applicant's 

Work: 

Crocins are exceptional carotenoids in nature that dissolve easily in water. Their high 

solubility is one of the reasons for their wide use as a food coloring agent. Crocins 

are the most important bioactive compound and the main color ingredient in saffron. 
On the other hand studies have shown that crocins have various therapeutic 

potentials, including counteracting cardiovascular disease, lowering blood sugar, 
increasing eye vision, and more. Therefore, crocin can be considered as a food-drug. 

But this compound is sensitive to environmental conditions such as heat, oxygen, 
light and acidic environment. Hence, crocin due to its unique properties must be 

protected against adverse environmental conditions and its release rate must be 

controlled. The most common method of controlled release in the food and 
pharmaceutical industries is encapsulation. Double emulsion systems as one of 

encapsulation systems are widely used in the food and pharmaceutical industries due 
to the possibility of co-encapsulation and the controlled release of both hydrophilic 

and hydrophobic bioactive compounds. Despite the advantages mentioned for these 

systems, the double emulsions are sensitive and unstable systems and their control 
of release is challenging. Recently, novel strategies are emerging to increase their 

stability by reinforcement of the internal droplets Pickering emulsions for the 
protection and the stability of bioactive compounds. In order to design a successful 

encapsulation system in terms of controlled release, it is necessary to apply basic 
and accurate modelling strategies to predict the release process and to determine 

the characteristics of mass transfer. This project has been defined in four phases: (i) 

in the first phase, chitosan and silica nanoparticles are produced for the preparation 
of double Pickering emulsions; (ii) then in the second phase, different double 

Pickering emulsions are prepared using nanoparticles of the first phase and after 
performing the storage and stability tests the best emulsion sample is selected; (iii) 

in the third phase, The impact of crocin content and formulation parameters (volume 

fractions, concentrations), on encapsulation properties and stability are investigated 
during the emulsions storage. Also in this phase, the release of crocin from the inner 

aqueous phase to the outer aqueous phase is investigated using Rigter-Peppas, zero-
degree, first-order models, and other common release models; (iv) Finally, the aim of 

the fourth phase is to prepare powders containing crocin- loaded double emulsions 
by freeze drying to study crocin release during powder storage under different 

environmental conditions, as well as modelling the crocin release in simulated media. 

Abstract: 

Production of organic and non-organic nanoparticles to stabilize Pickering double 
emulsion containing crocin. 

2) Preparation of different double Pickering emulsions stabilized by chitosan and 

silica nanoparticles. 
3) Investigation of stability of Pickering double emulsions containing crocin. 

4) Investigating and modelling of crocin release kinetics in double Pickering 
emulsion systems. 

5) Drying of stable Pickering double emulsion containing crocin and investigating of 

stability and kinetic of its release. 

Specific 
Aims: 

Double emulsion- Pickering stabilization- Encapsulation- Crocin- Release kinetic :Keywords 
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با مهارت  انیدانشگاه فرهنگ وستهیپ یکارشناس یدانش آموختگان دوره ها یاحرفه یاثربخش سهیمقا :عنوان

 28آموزان ماده 

 یمعروف ییحی :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یآموزش یگذار استی/سیگذار استی/دولت و سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمعروف ییحی+  :همکاران

 محمدپور میابراه +

 یدریح اریشهر +

 یآور مانیسل +

 یارسالن معروف +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (انیبه دانشگاه فرهنگ یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 کیاستراتژ از مباحث یکی ندهیآ ینسل ها تینقش موثر در ترب لیمعلم به دل تیترب ژهیبو یانسان یروین تیموضوع ترب چکیده :

 وهیش .ردیصورت گ یبر شواهد متقن علم یمشخص و مورد اعتماد و مبتن یبراساس سازوکارها دیاست که با یتیو حاکم

محل مناقشه  دانشگاه نیدر ا تیمعلم کشور به ترب تیو منحصر کردن ترب انیدانشگاه فرهنگ سیمعلم بعد از تاس تیترب

 انیکنکور و از م قیمعلم و جذب معلم از طر تیدوره چهارساله ترب یتیاثرات ترب یرو دیبا تاک یشد. برخ یاریبس

 در یمعلم تیهو تیداده و موجب تثب شیمعلم را افزا یحرفه ا یاثربخش وهیش نیمعتقدند ا طیداوطلبان واجد شرا

بر  دیاکو با ت ییبنا ریو ز یعلم یبا انتقاد از فراهم نبودن امکانات و استانداردها گرید یشود .برخ یم یمعلم انیمتقاض

و  آموزش ازیتوانند معلم مورد ن یاستانداردها بهتر م نیوجود ا لیدانشگاهها به دل ریباورند سا نیماجرا، برا یبعد علم

 ثیشود بلکه از ح ینه فقط موجب اتالف منابع م انیمعلم در دانشگاه فرهنگ تیانحصار تربپرورش را فراهم کنند و 

ماده  قیرمعلم از ط رشیدانشگاه ها رقابت کنند. پذ ریتوانند با دانش آموختگان سا یدانش آموختگان آن نم زین تیفیک

دانشگاه هر کدام برونداد خود را  ریو سا انیرو،دانشگاه فرهنگ نیدوم است. از ا وهیش قیجذب معلم از طر یبرا یراه 28

 یمورد نظر آنهاست. صرف نظر از برخ وهیمعلم ش تیترب وهیش نیکنند بهتر یادعا م کیکرده و هر یابیارز تیفیبا ک

که بتواند شواهد الزم را  یجنبه ها، پژوهش جامع یدر برخ ایاستانها و  یپراکنده انجام شده در سطح برخ یپژوهشها

 سهیمناقشه فراهم کند، وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر مقا نیحل ا یها و پاسخ الزم برا وهیش نیا یاثربخش یبرا

 نیا 28با مهارت آموزان ماده  انیدانشگاه فرهنگ وستهیپ یکارشناس یدانش آموختگان دوره ها یحرفه ا یاثربخش

به با استفاده از مصاح یفیک یاست . داده ها یا سهیامق-یو راهبرد پژوهش عل ختهیپژوهش آم کردیباشد.. رو یدانشگاه م

معلمان،  یحرفه ا یسنجش دانش و مهارت ها یبا استفاده از پرسشنامه معلم برا یکم یو داده ها افتهیساختار  مهین

از  تیرضا یابیارز یپرسشنامه دانش آموزان برا زیاز عملکرد معلمان و ن تیرضا یابیارز یمدارس، برا رانیپرسشنامه مد

 استفاده خواهد شد یچند مرحله ا یهدفمند و خوشه ا یرینمونه گ یخواهند شد. روش ها یعملکرد معلمان جمع آور

 صان.معلمان از نظر متخص یکیو تکنولوژ یکیپداگوژ ،یموضوع یهامهارت انگریب میشاخص ها و مفاه ق،یمصاد یی. شناسا :اهداف اختصاصی

 از عملکرد معلمان از نظر متخصصان تیرضا انگریب میشاخص ها و مفاه ق،یمصاد ییشناسا .2
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 :یبخش کمّ یب( اهداف اختصاص

 28و مهارت آموزان ماده  وستهیپ یکارشناس یهادوره یآموختهمعلمان دانش ،یموضوع یسطح مهارت ها نییتع.1

 .انیدانشگاه فرهنگ

 28و مهارت آموزان ماده  وستهیپ یکارشناس یهادوره یآموخته معلمان دانش ،یکیپداگوژ یسطح مهارت ها نییتع .2

 .انیدانشگاه فرهنگ

دانشگاه  28و مهارت آموزان ماده  وستهیپ یکارشناس یهاآموخته دورهمعلمان دانش ،یکیسطح مهارت تکنولوژ نییتع.3

 .انیفرهنگ

و مهارت آموزان ماده  وستهیپ یکارشناس یهاآموخته دورهمعلمان دانش ،یکیپداگوژ_یسطح مهارت موضوع نییتع.4

 .انیدانشگاه فرهنگ 28

 و مهارت آموزان وستهیپ یکارشناس یهاآموخته دوره، معلمان دانش یکیتکنولوژ_ یکیسطح مهارت پداگوژ نییتع.5

 .انیدانشگاه فرهنگ 28ماده 

و مهارت آموزان ماده  وستهیپ یکارشناس یهاآموخته دورهمعلمان دانش ،یکیتکنولوژ_ یسطح مهارت موضوع نییتع.6

 .انیدانشگاه فرهنگ 28

 28و مهارت آموزان ماده  وستهیپ یکارشناس یهادوره یآموختهدر معلمان دانش یمعلم یسطوح مهارتها سهیمقا.7

 .انیدانشگاه فرهنگ

و  وستهیپ یکارشناس یهادوره یآموختهآموزان از عملکرد معلمان دانشمدارس و دانش رانیمد تیرضا زانیم نییتع.8

 دانشگاه 28آموزان ماده -مهارت

 وستهیپ یکارشناس یهادوره یآموختهمدارس و دانش آموزان از عملکرد معلمان دانش رانیمد تیرضا زانیم سهیمقا.9

 دانشگاه 28آموزان ماده -و مهارت

 انی، دانشگاه فرهنگ28،مهارت آموزان ماده  وستهیپ ی، دانش آموختگان ، کارشناس یحرفه ا تی، صالح یاثربخش کلمات کلیدی:

 

 

The Effectiveness of Professional Competencies of Teachers Graduated from 
Farhangian University and those of Madeh 28 

Title: 

Yahya Maroofi Applicant: 

Kurdistan University Applicant's 

Work: 

The issue of manpower training, especially teacher training, due to its effective role 

in educating future generations, is one of the strategic and governance issues that 
should be done based on specific and trusted mechanisms and scientific evidence. 

The method of teacher training became a source of much controversy after the 

establishment of Farhangian University and the restriction of teacher training in the 
country to training in this university. Some of experts emphasize on the educational 

effects of the four-year course of teacher training and teacher recruitment through 
the entrance exam and among the qualified candidates and believes that this method 

increases the professional effectiveness of the teacher and establishes the identity of 

the teacher in the teacher applicants. Others by emphasizing of scientific dimension 
of the matter, criticize the lack of facilities, scientific standards and infrastructure in 

Farhangian University and believed that other universities can better provide the 
teacher for the Ministry of Education and monopoly teacher training at Farhangian 

University not only wastes resources, but also in terms of quality, its graduates 

cannot compete with graduates of other universities. Admission of a teacher through 
Article 28 is a way to attract a teacher through the second method. Therefore, 

Farhangian University and other universities each evaluate their output with quality 
and each claim that the best way to train teachers is the way they want. Apart from 

some scattered research conducted in some provinces or in some aspects, there is no 
comprehensive research that can provide the necessary evidence for the 

effectiveness of these methods and the necessary response to resolve this conflict. 

The purpose of this study is to compare the professional effectiveness of graduates 
of Farhangian University with Article 28 students of this university. The research 

Abstract: 
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approach is mixed and the research strategy is causal-comparative. Qualitative data 

using semi-structured interviews and quantitative data using teacher questionnaire 
to assess teachers 'professional knowledge and skills, school principals' 

questionnaire to assess teacher performance satisfaction and students 
'questionnaire to assess teachers' performance satisfaction Will be collected. 

Targeted and multi-stage cluster sampling methods will be used. 

dentify examples, indicators and concepts expressing the content knowledge, 
pedagogical and technological skills of teachers from the experts' point of view. 

2. Identify examples, indicators and concepts that express satisfaction with teachers' 

performance from the experts' point of view. 
Quantitative phase objectives 

1. Determining the level of content knowledge (CK) skills of teachers graduated from 
Farhangian University and those of Madeh 28 . 

2. Determining the level of pedagogical knowledge (Pk) skills, of teachers graduated 
from Farhangian University and those of Madeh 28 . 

3. Determining the level of technological knowledge(Tk) skills, of teachers graduated 

from Farhangian University and those of Madeh 

Specific 
Aims: 

EFFECTIVENESS, PROFESSIONAL QUALIFICATION, GRADUATES, CONTINUOUS 

Bachelor's Degree, Article 28 Skilled Students, Farhangian University 

:Keywords 
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در  (Pratylenchus loosi) شهیمبارزه با نماتد زخم ر یبرا dsRNA-LDH دیبریاستفاده از نانوه :عنوان

 (Camellia sinensis) یچا اهیگ

 یسوهان یمحمد مهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 دیعملکرد و تول شیبمنظور افزا یماریو ب روسیمهم کشور از و وهیدرختان م هیارقام و پا یساز ی/عاریو باغبان زراعت :اولویت

 یمعدن یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکی+ گ

 و کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 یسوهان ی+ محمد مهد :همکاران

 رضازاده نهیسک +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 حمله کرده و زبانیم شهیمهاجر است که به ر تیاندوپاراز ،یاهیگ ییزایماریاز عوامل مهم ب یکی یچا شهینماتد زخم ر چکیده :

کنترل نماتد استفاده  یموجود در حال حاضر که برا یاز نماتد کش ها یاریتواند عملکرد محصول را کاهش دهد. بس یم

نترل ک یبه توسعه روشها ازین ن،یخطرناک هستند. بنابرا رهدفیغ دیو موجودات مف ستیز طیکاربر، مح یشوند برا یم

 زبانیم اهیمقاومت گسترده در گ دیتول ییتوانا ست،یز طیاست که سازگار با مح (RNAi) گرمداخله RNA نماتد مانند

در  نکهیطرح ا نیآفات است. از نکات مهم ا یقیتلف تیریمد یو به نوع ختیرتراریمختلف پاتوژن، غ ینسبت به نژادها

طح مزارع در س قیتحق نیا یساز یتجار تیقابل ،یچا اهیدر کنترل پاتوژن، با توجه به کش کراپ بودن گ تیصورت موفق

طرح  نیپاتوژن استفاده کرد. در ا P. loosi سمیتیپاراز یژن ها یخاموش یتوان برا یرا م RNAi افتیوجود دارد. ره

 حیتلق RNAi .شوندیو کلون م ییشناسا RNAi مطالعات یبرا شهینماتد زخم ر سمیتیدو ژن پاراز ،یقاتیو پروژه تحق

 نیو مطالعه خواهد شد. همچن یبررس in vitro طیو واکنش نماتد در شرا dsRNA مشخص نماتد با ینسل ها

 یچا اهیگ یسازآلوده قیاز طر in planta طیدر شرا سمیتیپاراز یهاژن انیبر رفتار نماتد و ب یهاdsRNA راتیتأث

تا هضم مولکول توسط  اهیگ حیاز تلق -در مراحل مختلف  dsRNA مولکول یداریپا شیشود. به منظور افزا یم یابیارز

 کیدود ح یپزشک قاتیکه در تحق یاستفاده خواهد شد. کار دیبا مولکول نوکلئوت بیحامل نانو در ترک کیاز  -نماتد 

 (LDH) دیدروکسیه هیدوال یهاتواند در نانو ورقه یم dsRNA که میده ی. ما نشان مشودیدهه است که انجام م

و  dsRNA یداریسبب پا تیو در نها یهستند، بارگذار ریپذ هیو تجز یسم ریغ یکه ثابت شده است به طور نسب

 به نماتد شود اهیمقاومت گ ییدار کارا یمعن شیافزا

 نماتد یمداخله گر در خصوص ژن ها RNA کیو استفاده از تکن یطراح :اختصاصیاهداف 

 هدف یها dsRNA آن با یو بارگذار LDH نانو ذره دیتول

 ختیترار ریغ یمولکول یبا استفاده از روش ها یچا اهیدر گ شهیمقاومت گسترده به نماتد زخم ر جادیا

 مقاومت گسترده ،LDH(، نانو ذره RNAi) گرمداخله کلمات کلیدی:
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Application of dsRNA-LDH nano hybrid to protect tea plants (Camellia sinensis) from 

Pratylenchus loosi 

Title: 

Mohammad Mehdi Sohani Applicant: 

University of Guilan Applicant's 
Work: 

Tea root lesion nematode is one of the important causes of plant pathogenesis. It is a 
migratory endoparasite, which attacks the host root and can reduce crop yield. Many 

of the current methods used to control nematodes cause hazard to the user, the 

environment, and non-target beneficial organisms. Therefore, there is a need to 
develop methods of controlling nematode such as interfering RNA (RNAi), that are 

environmentally friendly, able to produce broad resistance in the host plant, non-
transgenic and can be categorized as an integrated pest management strategy. One 

of the key points of this project is that if the pathogen control is successful, due to 

the cash crop nature of the tea plant, there is the possibility to commercialize this 
technique. The RNAi approach can be used to shut down some of the P. loosi 

parasitism genes. In this research project, two genes of root lesion nematode are 
characterized and cloned for RNAi studies. The nematodes I specific generations will 

be inoculated with dsRNA and nematode reaction will be studied in vitro. The effects 
of dsRNAs on biology and life cycle of nematode and expression of parasitism genes 

will be evaluated in planta. In order to increase the stability of the dsRNA molecule 

at different stages - from plant inoculation to nematode uptake and ingestion- a 
nanocarrier in combination with the dsRNA molecule will be used. What has been 

done in medical research for about a decade. We will show that dsRNA can be loaded 
into biodegradable hydroxide (LDH) nanosheets that have been shown to be 

relatively non-toxic and degradable. The nano material can cause stability of the 

dsRNA and can significantly increase plant resistance to nematode. 

Abstract: 

esign and production of dsRNA from nematode pathogenesis related genes; 

-Use of nanocarrier in combination with dsRNA; 

-Generation of broad resistance of Tea plants to P. loosi nematode. 

Specific 

Aims: 

interfering RNA (RNAi), LDH nanosheet, broad resistance :Keywords 
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آن در  یزیکاتال تیفعال یعاملدار شده با فلزات واسطه و بررس تروژنیاز ن یغن دیتریکربن ن یهیته :عنوان

 کربن-جفت شدن کربن  یهاواکنش

 شیک یمحمد میمر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 شیک یمحمد می+ مر :همکاران

 مصلح نینازن +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 هیهاست. با هدف ت یضرور اریمتنوع بس یستیکاتال یبدون اگلومره شدن جهت کاربردها یفلز یکمپلکسها تیتثب چکیده :

سه  یپا ستمی، با سC3N5 تروژن،یاز ن یغن دیتریکربن، کربن ن-کربن وندیپ زیجهت کاتال یهتروژن دوفلز زگریکاتال

پراکنده  از الکترون یغن دیتریفلزات واسطه در کربن ن یبعنوان بستر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کمپلکسها یبعد

،  FT-IR یجسن فیط یها کیشده با تکن هیته زگریدهند. کاتال یم ییباال یزوریکاتال تیشوند که به آنها ذاتا فعال یم

 تروژنیجذب و واجذب ن زیآنال ،یعنصر زی(، آنالXRD) کسیپرتو ا زپراشی(، آنالTGA) یحرارت یوزن سنج زیآنال

(BETط ،)کسیفوتوالکترون پراش اشعه ا یسنج فی (XPSم ،)یالکترون کروسکوپی SEM  وTEM  بطور کامل

 یدو حالل یمهاسستیکربن در س-کوپل کربن یشده در واکنشها هیته زگریکاتال یستیکاتال تیخواهد شد. فعال ییشناسا

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس

 یعاملدار شده با کمپلکسها C3N5از الکترون  یغن دیتریناهمگن کربن ن زگریکاتال ییطرح، سنتز و شناسا نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یهاآن در واکنش یزیکاتال تیفعال یکربن و بررس-جفت شدن کربن یهابه عنوان مرکز انجام واکنش کلیو ن میپاالد

 .باشدیکربن م-جفت شدن کربن

 کربن، کمپلکس فلز واسطه-کوپل کربن ست،یکاتال د،یتریکربن ن کلمات کلیدی:

 

 

Preparation of N-rich carbon nitride functionalized with transition metals and 
investigation of its catalytic activity in the C-C coupling reaction 

Title: 

Maryam Mohammadikish Applicant: 

Kharazmi University Applicant's 

Work: 

Stabilizing metal complexes without agglomeration is very critical for their function 

and diverse catalytic applications. With the goal to prepare a bimetallic 
heterogeneous catalyst for C-C bond formation, hydrophilic nitrogen-rich carbon 

nitride, C3N5, with extended three-dimensional π- conjugation will be used as solid 

support. Transition metal complexes are dispersed onto nitrogen-rich carbon nitride 
and used in the surface-exposed state that renders them inherently high catalytic 

activity. The prepared catalyst is thoroughly investigated by a series of 
characterization techniques such as Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), 

Abstract: 
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thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), elemental analysis, 

nitrogen adsorption-desorption analysis (BET), X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), scanning electron microscopy 

(SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The catalytic properties of the 
prepared catalysts will be tested in the C-C coupling reaction in two solvent systems. 

The main goals of our study are: 

1. Synthesis and characterization of functionalized N-rich carbon nitride C3N5 with 
bimetallic complexes 

2. Investigation of the catalytic properties of the prepared catalyst in the C-C 

coupling reactions 

Specific 

Aims: 

Carbon nitride, Catalyst, C-C coupling, Transition metal complexes :Keywords 
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 رانیا زیزعفران در چند استان مهم زعفران خ اهیآلوده کننده گ یهاروسیو ییشناسا :عنوان

 یزجیاکبر د :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

هرز +  یو علفها یاهیگ یهایماریآفات و ب تیریخسارت و مد نییتع ک،یولوژیب یبررس ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ

 ( کشوریحشره ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یزجی+ اکبر د :همکاران

 یهاجر والوز +

 یگلنراق رضایعل +

 یسالم رضایعل دیس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q1: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

کشت و صادرات  ریمقام اول سطح ز رانیبوده و ا یصادرات ژهیو گاهیجا یجهان، دارا یهیادو نیتربه عنوان گران زعفران چکیده :

(. Shahnoushi et al., 2020) شودیم دیتول رانیدر ا ایدرصد زعفران دن 90از  شیزعفران در جهان را داراست و ب

کشور بوده و کشت آن در کشور ساالنه در حال  یمحصوالت کشاورز نیتراز مهم یکیبه عنوان  یزعفران زراع اهیگ

 شی، حدود هفت درصد افزا96نسبت به سال  97محصول آن )زعفران( در سال  دیتول زانیکه م یاست، به طور شیافزا

خراسان  یهامربوط به استان رکشتیسطح ز نیشتریو ب شودیاستان کشور کشت م 30در  اهیگ نینشان داده است. ا

 ی)آمارنامه باشندیرا دارا م رکشتیسطح ز نیشتریاست و پس از آن کرمان، اصفهان و فارس ب یمالو ش یجنوب ،یرضو

تن از  404-430 نیبا تأم رانی، ا2019تجارت زعفران در سال  یجهان یآمارها نی(. براساس آخر1397 ،یکشاورز

کننده در سطح جهان است و پس از آن هند،  دیتول نیترشده در سراسر جهان، بزرگ دیتن زعفران تول 450مجموع 

صادرکننده نیبه عنوان اول ران،ی(. اStatista, 2020قرار دارند ) یبعد یهادر رده ایافغانستان، مراکش و اسپان ونان،ی

امارات و فرانسه  ا،یرا به خود اختصاص داده و پس از آن اسپان یدرصد از مجموع صادرات جهان 74زعفران در جهان،  ی

. Crocus sativus L یبا نام علم یزعفران زراع اهی(. گTrendeconomy, 2017قرار دارند ) یبعد یهادر رتبه

 کی(. زعفران 1390 ان،یهستند )مظفر کسالهیچندساله و به ندرت  یاهانی(، گIridaceae) انیمتعلق به خانواده زنبق

جهان بوده و به عنوان  یهیادو نیترشده( گرانزعفران )کالله خشک هی. ادوشودیم ریاست که با بنه تکث دییپلویتر اهیگ

 Lopez-corcoles etمورد استقبال قرار گرفته است ) حهیرنگ، طعم و را لیسرخ نام گرفته است و به دل یطال

al., 2015زعفران ذکر شده است. از جمله به  یبرا یخواص متعدد ،یعلم قاتیتحق یو بر مبنا یدر پزشک نی(. همچن

ده از منابع اشاره ش یاریآن در بس یبخشآرام ریو تاث یعصب یهابیو اثرات آن در آس یضدسرطان ،یدانیاکسیخواص آنت

از عوامل  یتوسط برخ ،یمحصوالت کشاورز ریزعفران و محصول آن هم مانند سا اهی(. گLicon et al., 2010است )

 اینیاسکلروت یاز جمله گونه ها یتوان به عوامل قارچ یم یاهیگ یمارگرهای. از بشودیر خسارت مدچا رزندهیزنده و غ

 Bacillusمانند  ییایباکتر یزایماری(، عوامل بKalha et al., 2007بنه زعفران ) یقارچ یمارگرهایب نیتر)از مهم

croci  وBurkholderia gladioli (Pseudomonas gladioli) (Mizusawa, 1923 ؛Xu & Ge, 
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کاهش عملکرد  قیاز طر شتریهستند که خسارت آن ب یاهیگ یزااز عوامل مهم خسارت هاروسی( اشاره نمود. و1990

 توانیاند مکه تاکنون از زعفران گزارش شده ییهاروسیو نیتر(. از جمله مهمBazoobandi et al., 2020است )

( و BWYVچغندر ) یغرب یزرد روسی(، وBYMV) ایزرد لوب کییموزا روسی(، وCMV) اریخ کییموزا روسیبه و

 ,Navalinskiene & Samuitiene؛ Bellardi & Pisi, 1987( اشاره کرد )SaLVپنهان زعفران ) روسیو

و  ایزعفران در دن دیدر تول رانیا گاهی(. با توجه به جاZheng et al., 2018؛ Parizad et al., 2018؛ 2001

آن از جمله  یزاکشور دارد، الزم است عوامل خسارت یاشتغال مولد برا جادیو ا یارزآور یمحصول برا نیکه ا یتیاهم

 ها،مارگریکم و محدود در خصوص ب قاتیتحق لیبه دل نی. همچنرندیقرار گ یترعیوس یمورد مطالعه و بررس هاروسیو

 انزبیم نیاز ا یشتریآلوده کننده ب یهاروسیو ییجامع، منجر به شناسا قاتیتحق رودیاحتمال م ها،روسیبه خصوص و

 ریثتأ یبررس ران،یزعفران در ا اهیآلوده کننده گ یها روسیو ییعالوه بر ضرورت مطالعه و شناسا گر،ید یگردد. از سو

 ینشان داده است که آلودگ ریاست. به عنوان نمونه، مطالعات اخ یضرور زین اهیگ نیمحصول ا یرو هاروسیبه و یآلودگ

 نیکروست یو استرها نیکروکروسیآن از جمله سافرانال، پ یهیثانو یهاتیزعفران و متابول تیفیک یبر رو SaLVبه 

. به کندیزعفران را دوچندان م یهاروسیو یمهم، ضرورت مطالعه بر رو نی( و اParizad et al., 2019مؤثر است )

 زیها و ن روسیاز و کیهر ریتاث یزعفران، مطالعه و بررس اهیدر گ مارگریب یها روسیو گریکه در صورت حضور د یطور

محصول زعفران  تیفیو ک تیزعفران و کم اهیگ ییطول عمر و قدرت بنه ها ، رشد و بنه زا یتعامل و برهمکنش آنها رو

 باشد یا ژهیو تیتواند حائز اهم یم

 رانیا زیزعفران در چند استان مهم زعفران خ اهیآلوده کننده گ یها روسیو یی: شناسایهدف اصل :اهداف اختصاصی

 High throughput- (RCA)غلتان  رهیدا ری( ، تکثRT-PCRو  PCRمراز ) یپل یا رهیانواع واکنش زنج ،یسرولوژ کلمات کلیدی:

sequencing (HTS) 
 

 

Identification of viruses infecting saffron plants in some main saffron producing 

provinces in Iran 

Title: 

Akbar Dizadji Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

 

Saffron, as the most expensive spice in the world, has a special export position and 
Iran, with more than 90% of the world's saffron production, is ranked first in saffron 

cultivation and export worldwide (Shahnoushi et al., 2020). Saffron is one of the 

most important agricultural crop products in the country and its cultivation is 
increasing annually in Iran, e.g. 7% increasing in saffron yield during 2017 to 2018. 

Saffron is cultivated in more than 30 provinces of the country, with the main 
cultivation areas of Razavi, Southern and Northern Khorasan, Kerman, Isfahan and 

Fars (Agricultural Statistics, 1397). According to the latest global saffron trade 
statistics in 2019, Iran is the largest producer in the world, supplying 404-430 tons 

out of a total of 450 tons of saffron produced worldwide. After Iran, India, Greece, 

Afghanistan, Morocco and Spain are ranked as a most important country in saffron 
production (Statista, 2020). Iran, as the first exporter of saffron in the world, 

accounts for 74% of total world exports, followed by Spain, UAE and France 
(Trendeconomy, 2017). 

Saffron (Crocus sativus L; Iridaceae family) is often a perennial and rarely annual 

plant (Mozafarian, 1390). This plant is a triploid that reproduces by corm. Dried 
stigma of saffron is the most expensive spice in the world and has been named as 

red gold because of its color, taste and aroma (Lopez-corcoles et al., 2015). Several 
properties including its antioxidant and anti-cancer properties, its effects on nerve 

damage and its sedative effects have been shown for saffron in medicine and 
scientific research (Licon et al., 2010). 

Abstract: 

Main aims: 

Identification of saffron viruses in some main saffron producing provinces in Iran 
Aims with details: 

Specific 

Aims: 
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Identification saffron viruses by using species specific or genus broad-spectrum 

antibodies 
Molecular evaluation of saffron infection with viruses by PCR based methods (PCR, 

RT-PCR) using universal or specific primers 
Identification and detection of DNA viruses by RCA method 

Identification and detection of viruses by high throughput sequencing (HTS) 

serology, PCR based methods (PCR, RT-PCR), RCA, high throughput sequencing 
(HTS) 

:Keywords 
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به منظور  یکوواالنس یآل یبر چارچوب ها یمبتن دیجد یشعله  یبازدارنده ها ییسنتز و شناسا ،یطراح :عنوان

 نیزر یو اپوکس ورتانی یپرکاربرد پل یتجار یها مریپل یکیمقاومت در برابر آتش و خواص مکان شیافزا

 یافشار محدثه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محدثه افشار :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

ها  مونومر یکه از توال باشندیم یسه بعد ایدو  یستالیمتخلخل کر یها  مری(، پلCOFs) یکوواالنس یآل یها  چارچوب چکیده :

مساحت سطح  ،یعامل یگروه ها  یمنحصر به فرد مانند تراکم باال یها  یژگیو لیها به دل COF. شوندیم هیته یآل ی

 گاهیاج ایروز دن یها  یاز تکنولوژ یاریحفرات موجود در ساختار در بس ادیباال و تعداد ز یحرارت یداریکم، پا یباال، چگال

 نیو امکان شعله ور شدن ا یمریروز افزون از مواد پل یاستفاده  لیرا به خود اختصاص داده اند. امروزه به دل یا ژهیو

 یبازدارنده ها یبه معرف یاساس ازین کیخواهد شد  یو جان یمال ریجبران ناپذ یها بیکه منجر به آس یآل باتیترک

 نی. اودشیها مشاهده م مریپل یکیاختالل در خواص مکان جادیا زانیم نیو کمتر یبازدارندگ ییتوانا نیشتریبا ب دیجد

 لیبه دل باتیترک نینکند. ا لیگوناگون تحم عیبه صنا زیرا ن یادیز ی نهیباال هز ییعالوه بر داشتن کارا دیبازدارنده ها با

 سیشعله در ماتر یبازدارنده ها  نیاز موثرتر یکیتوانند به عنوان  یم زیناچ یجانب یو آلودگ دیتول نییپا ی نهیهز

و گسترش  مریپل یاز گرم شدن موضع یمریپل سیبا بهبود انتقال گرما در ماتر توانندیم نیاستفاده شوند و. همچن یمریپل

در  یتجار یها مریپل یداریپا شیها عالوه بر افزا COF ی هیشعله بر پا یکنند. استفاده از بازدارنده ها  یریآتش جلوگ

 یها  مریلپ یکیو خواص مکان یکیزیف یها یژگیو شیموجب افزا ،یمریپل یها رهیتعامل باال با زنج لیبرابر آتش، به دل

 خواهد شد یتجار

 یگسترده از گروه ها  یتوال کیشده از  لیتشک ینیآز یتر یحلقه ها  ی هیبر پا یکوواالنس یآل یسنتز چارچوب ها  :اهداف اختصاصی

ها  بیدر برابر آتش و کاهش آس مریمختلف به منظور محافظت از پل یتجار یها  مریآنها در بستر پل یو بارگذار یعامل

 یصلاز ا یکیسنتز شده، که  یبازدارنده ها  یها، پس از بارگذار مریپل یکیخواص مکان شی. افزایاز آتش سوز یناش ی

 هاست. مریپل یها  یژگیو نیتر

 نیآز یتر یحلقه ها -یکیخواص مکان-نیرز یاپوکس-ورتانی یپل-شعله یبازدارنده ها -یکوواالنس یآل یچارچوب ها  کلمات کلیدی:

 

 

Design, synthesis and characterization of new flame retardants based on covalent 

organic frameworks to increase fire resistance and mechanical properties of widely 

used commercial polymers of polyurethane and epoxy resin 

Title: 

Mohaddeseh Afshari Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 
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Covalent organic frameworks (COFs) are two- or three-dimensional porous 
crystalline polymers made from a sequence of organic monomers. The COFs have a 

special place in many modern technologies due to their unique characteristics such 
as high density of functional groups, high surface area, low density, high thermal 

stability, and a large number of cavities in the structure. Today, due to the increasing 

use of polymeric materials and the ignition possibility of these organic compounds, 
which will lead to irreparable financial and human damage, there is a basic need to 

introduce the new flame retardants with the highest retardancy ability and the least 
disturbance in mechanical properties of polymers. In addition to being highly 

effective, these inhibitors should not impose a high cost on various industries. These 

compounds can be used as one of the most effective flame retardants in the polymer 
matrix due to their low production cost and low side pollution. They can also prevent 

the local heating of the polymer and the spread of fire by improving heat transfer in 
the polymer matrix. The use of COF-based flame retardants in addition to increasing 

the fire resistance of commercial polymers, due to the high interaction with polymer 
chains, will increase the physical and mechanical properties of commercial polymers. 

Abstract: 

Synthesis of covalent organic frameworks based on triazine rings consisting of an 

extensive sequence of functional groups and their loading on the bed of various 
commercial polymers in order to protect the polymer against fire and reduce the 

damage caused by fire. Increasing the mechanical properties of polymers after 

loading synthesized flame retardants, which is one of the main properties of 
polymers. 

Specific 

Aims: 

Covalent Organic Frameworks-Flame Retardants-Polyurethane-Epoxy Resin-

Mechanical Properties-Triazine Rings 

:Keywords 
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هدف آن در پاسخ به  یو ژن ها ncRNAs ینیب شیکنجد و پ یژرم پالسم ها یداریو پا یسازگار یبررس :عنوان

 یتنش خشک

 نژاد یمهد سهینف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/رفتیج :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

که  یعملکرد در واحد سطح به نحو شیآن  افزا یو به جا رکشتیمنع توسعه سطح ز ی/چگونگیو باغبان زراعت :اولویت

ه ارقام و گون یریکشت و به کارگ یمختلف و استفاده از الگو یو استفاده از روشها دیایبه وجود ن یمشکالت اجتماع

 بودن آن یاقتصاد تیمناسب ضمن رعا یو شور یمقاوم به خشک یها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نژاد یمهد سهی+ نف :همکاران

 این یرضائ دیمروار +

 یمیفاطمه ابراه +

 نییاحمدآ +

 یفاخر یبراتعل +

 امام جمعه یعباسعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 طیدر شرا یاهیگ یهاپیژنوت یو سازگار یداریشناخته شده، مطالعه پا طیکاشت در شرا یارقام برا یمعرف بمنظور چکیده :

 پی. وجود اثر متقابل ژنوتباشدیاصالح نباتات م یبرنامه ها یاز ملزومات اصل یکیبوده و  دیو مناطق متفاوت مف یطیمح

 ییکارا توانیشده و با اطالعات حاصل م یطیمح طیاز شرا یعیدر دامنه وس هاپیعملکرد ژنوت یابیمنجر به ارز طیمح× 

 و سازگاریبر  یاثر تنش خشک یبه منظور بررس قیتحق نیداد. در ا شیها را افزاآن یمعرف یبرا نشیمربوط به گز

 103با استفاده از  یشیآزما ،یحساس و مقاوم به خشک یهاپیژنوت نشیکنجد و گز یعملکرد و صفات مهم زراع پایداری

جداگانه با  شیدر قالب دو آزما هاپیو کرمان اجرا خواهد شد. ژنوت رفتیکنجد در دو منطقه ج یو خارج یداخل پیژنوت

در دو تکرار  سی( در قالب طرح آلفا الت%25خاک معادل  یزراع تیدر زمان ظرف یاری)آب یو تنش خشک یعیطب یاریآب

 یارتفاع بوته، تعداد شاخه فرع ک،یولوژیزیف یدگیروز تا رس ،یروز تا گلده ،یکشت خواهند شد. صفات روز تا جوانه زن

اخص و ش کیولوژیدر بوته، تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول، وزن هزاردانه، عملکرد دانه در بوته، عملکرد ب

 یمختلف آمار یهاهیها، تجزدهدا یآمار حاتیخواهد شد. پس از تصح یریگاندازه پیبرداشت و درصد روغن در هر ژنوت

 ر،یمس بیضرا هیتجز ،یخوشه ا هیتجز ،یاصل یهابه مولفه هیتجز ،یخط رهیچند متغ یونیرگرس یمدل ساز یبررس رینظ

متوسط ،  یورتحمل و شاخص بهره یهامانند شاخص یتحمل به خشک یهاشاخص نش،یگز یها-شاخص یبررس

به تنش  تیو شاخص حساس یهارمون نیانگیو شاخص تحمل تنش ، شاخص م یوربهره یهندس نیانگیشاخص م

ابل اثر متق یهاو مولفه یکنجد با استفاده از مدل ام یهاپیعملکرد ژنوت یداریپا لیو تحل هیمحاسبه خواهند شد. تجز

واکنش  یبمنظور بررس نیهمچن. ردیگیانجام م ها،طیو مح هاپیژنوت یبرا یداریپا یهابه عنوان پارامتر یاول و دوم ام

لکرد سازگار با عم پیو ژنوت ییشناسا داریپا یهاپیاستفاده خواهد شد و ژنوت یپالت ام یاز مدل با هاطیدر مح هاپیژنوت

 ییشناسا GEO NCBIداده  گاهیکنجد موجود در پا RNA یابی یتوال جیبر اساس نتا تیخواهد شد. در نها یمعرف داریپا

 ریغ یها RNAانجام خواهد شد.  اهانیگ نیدر ا یکد شونده پاسخ دهنده به تنش خشک ریغ یهاRNA ینیب شیو پ
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که در  باشندیم یحلقو یها RNAکد کننده بلند و  ریغ یها RNAکوچک ،  یها RNAکد کننده بطورعمده شامل 

ژوهش پ نیهدف ا نینقش دارند. بنابرا یکیولوژیب یندهایفرآ ریها و ساپاسخ به استرس سم،یمتابول ،یسلولچرخه 

 یهاهدف با استفاده از روش یهاژن ینیبشیدر کنجد و پ یدهنده به تنش خشککد گذار پاسخ ریغ RNAنوع  ییشناسا

 ایدر سه  نی. همچنباشدیم KEGG ییایمیوشیب ری( و مس GOژن ) یشناس یشبکه ، هست زیمانند آنال یکیوانفورماتیب

 یخواهد شد. برا یشگاهیآزما دییالزم انجام خواهد شد و سپس در کنجد تا هایبررس زیبه کنجد ن کیچهار خانواده نزد

پروژه،  نیدر ا RNA یابی یشده توسط توال ییکد شونده شناسا ریغ یها RNA یهااز ژن یبرخ یکیولوژیب دییتا

ها با ژن انیب یالگو یو بررس یبه خشک یو خارج یرانیکنجد ا یهاپیژنوت نیترو حساس نیتراز مقاوم RNAاستخراج 

 انجام خواهد شد Real time-PCRاستفاده از 

 در کنجد. یدر مبحث مقاومت به خشک لیدخ ncRNA ییشناسا :اهداف اختصاصی

 کنجد اهیدر گ پیژنوت نیترو حساس نیترنمونه مقاوم نیب ncRNA انیب یبررس .2

تحت  یو خارج یداخل هاپیاز ژنوت عیپالسم وسژرم کیکنجد در  یهاپیژنوت یو مطالعه سازگار یداریپا هیتجز .3

 .تنش در دو منطقه ریتنش و غ طیشرا

ورت و در ص ینسبت به خارج یرانیارقام ا لیپتانس یابی( و ارزیو خارج یرانیمختلف )ا یهاپیعملکرد ژنوت سهیمقا .4

 .رقم یو پروسه معرف یصفات مطلوب خاص به عنوان رقم مکمل در مطالعات بعد یدارا یرقم خارج ییامکان شناسا

 کد شونده ریغ RNA،  یتحمل ، صفات زراع ی، شاخص ها RNAیابی یتوال کس،یپتومیژن، ترانسکر انیب کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of Adaptation and Stability of Sesame Indicum L. Germplasms and 

Prediction of Non-coding RNAs and target genes in response to drought stress 

Title: 

Nafiseh Mahdi Nezhad Applicant: 

university of zabol Applicant's 

Work: 

n order to introduce cultivars for planting in known conditions, the study of stability 
and adaptation of plant genotypes in different environmental conditions and regions 

is useful and is one of the main requirements of plant breeding programs. Existence 
of genotype × environment interaction leads to evaluation of genotype performance 

in a wide range of environmental conditions and with the obtained information, the 

efficiency of selection to introduce them can be increased. In this study, in order to 
investigate the effect of drought stress on پايداري پاي ازگاريس  yield and important 

agronomic traits of sesame and selection of drought sensitive and resistant 
genotypes, an experiment using 103 indoor and outdoor sesame genotypes will be 

performed in Jiroft and Kerman regions. Genotypes will be grown in two separate 

experiments with natural irrigation and drought stress (irrigation at soil field 
capacity equal to 25%) in the form of alpha latis design in two replications. Traits 

from day to germination, day to flowering, day to physiological maturity, plant 
height, number of sub-branches per plant, number of capsules per plant and number 

of seeds per capsule, 1000-seed weight, seed yield per plant, biological yield and 
harvest index and oil percentage Will be measured in each genotype. After statistical 

corrections of the data, various statistical analyzes such as study of linear 

multivariate regression modeling, principal component analysis, cluster analysis, 
path coefficient analysis, selection of selection indicators, drought tolerance 

indicators such Tolerance indices and average productivity index, geometric mean 
productivity index and stress tolerance index, mean harmonic index and stress 

sensitivity index will be calculated. Stability analysis of sesame genotypes is 

performed using Amy model and Amy first and second interaction components as 
stability parameters for genotypes and environments 

Abstract: 

Identification of ncRNA involved in drought resistance in sesame. 

2. Investigation of ncRNA expression between the most resistant and sensitive 
genotype samples in sesame plant 

Specific 

Aims: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

3. Stability analysis and compatibility study of sesame genotypes in a wide 

germplasm of domestic and foreign genotypes under stress and non-stress 
conditions in two regions. 

4. Comparing the yield of different genotypes (Iranian and foreign) and evaluating 
the potential of Iranian cultivars compared to foreign ones and, if possible, 

identifying foreign cultivars with special desirable traits as a complementary cultivar 

in subsequent studies and cultivar introduction process. 

Gene Expression, Transcriptomics, RNA-Seq, Tolerance index, Agronomy traits, non-

coding RNA 

:Keywords 
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 زیکالنشهر تبر 4و  2در مناطق  یشهر یمناظر صوت یقی: پژوهش تطبیصوت یآلودگ یابیارز :عنوان

 محمودزاده حسن :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یشهر ستیز طیو مح یریپذ ستی/زیشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + حسن محمودزاده :همکاران

 یجعفر روزیف +

 یسجاد زارع +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و سازمان حفاظت  یبه شهردار یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (زیتبر ستیز طیمح

و  شدند که موجب رشد شهر ریسراز یبزرگ و صنعت یبه شهرها تیجمع یعلم و تکنولوژ شرفتیو پ یتوسعه فن آور با چکیده :

از  یکیهمراه بوده است.  یمختلف در جوامع بشر یها یو آلودگ ستیز طیمح بیروند با تخر نی. ادیگرد ینیشهرنش

 یودگاست. آل یصوت یدهد آلودگ یقرار م ریرا تحت تأث نیساکن شیو آسا یمسکون طیکه مح ییها یآلودگ نیبارزتر

 ،یروان یها یماریکند موجب بروز ب یناهنجار که به سالمت روان افراد جامعه حمله م یاز سر و صدا یناش یصوت

بخصوص  یشهر یها طیاساس در مح نیشود. برهم یمختص اعصاب و روان م یهایماریب ریو سا یآلرژ ،یریپذ کیتحر

در سالمت  یو آرامش و رفاه زندگ شیاز آسا یمحالت مسکون نیکه ضرورت دارد تا ساکن یشهر یدر مناطق مسکون

و به  ییشناسا یدر محالت مسکون طیمح ندهیآال یمنظور الزم است تا منابع صوت نیبرخوردار باشند. بد یکامل روان

 طیدر مح یصوت یآلودگ یابیرزپژوهش هدف ا نیالزم در نظر گرفته شود. در ا داتیو رفع آن تمه یمنظور کاهش آلودگ

 ستیز طیمح تیفیدر ک یصوت یاثرات آلودگ ،یمناطق شهر یصوت ندهیمنابع آال ییاست تا با شناسا یشهر ستیز

 یو کالبد یاقتصاد ،یدر ابعاد اجتماع یمحالت مسکون یمکان تیموقع تیو مطلوب تیفیو بازخورد آن در ک یشهر

را به همراه داشته باشد،  یشهر نیساکن یکه آرامش و سالمت روان ریپذ ستیسالم و ز یشهر طیشود و مح دهیسنج

پژوهش  نیبرابر انتخاب شدند. ا بایتقر یتیبا مساحت و تراکم جمع زیمنظور دو منطقه از کالنشهر تبر نی. بدابدیتحقق 

 طیمح تیفیدر ک یصوت یگآلود یابیپژوهش به ارز نیا نکهی. با توجه به اباشدیم ایتوسعه – یکاربرد تیاز نظر ماه

 یاوسعهت ردیگ یصورت م یابیارز نیبار در سطح کشور ا نیاول یبوده؛ و از آنجا که برا یپردازد کاربرد یم یشهر ستیز

 یشیمایو پ یاسناد ،یلیتحل - یفیتوص یهااست از روش یبیپژوهش ترک نیهم ا قی. از لحاظ روش تحقشودیمحسوب م

نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار یهاو مساحت مناطق از اطالعات و داده تیجمع یابیو ارز لیتحل ی. براباشدیم

در مناطق انتخاب شده  قیتحق یشیمایخواهد شد. در بخش پ استفاده زیکالنشهر تبر یو نقشه مناطق شهردار 1395

 زانیبل سنج )صوت سنج(، م یدر مناطق( با استفاده از دستگاه دس تیساعت فعال کیمشخص )پ یزمان یدر بازه ها

 یریشده( از سطح مناطق منتخب اندازه گ هیته یمشخص )طبق نقشه صوت یدر فاصله ها یشهر طیشدت صوت در مح

 یانجام خواهدگرفت و با استفاده از نقشه ها GISنرم افزار  طیدر مح زیمناطق ن یصوت یلهایشود. سنجش و تحل یم

 ردیگ یرار مق یابیمورد ارز زیمناطق کالنشهر تبر یو کالبد یاقتصاد ،یاجتماع یصوت بر جنبه ها ریتأث ،یصوت یلیتحل
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ش و که آرام ریپذ ستیسالم، ز یشهر طیمح جادیو ا یمکان تیو مطلوب تیفیبهبود ک یهدف پژوهش برا یتا در راستا

 جامع و همه شمول ارائه گردد یو راهکارها شنهاداتیرا تحقق بخشد، پ یشهر نیساکن یسالمت روان

مناطق  یصوت ندهیمنابع آال ییاست تا با شناسا یشهر ستیز طیدر مح یصوت یآلودگ یابیپژوهش ارز نیدر ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

محالت  یمکان تیموقع تیو مطلوب تیفیو بازخورد آن در ک یشهر ستیز طیمح تیفیدر ک یصوت یاثرات آلودگ ،یشهر

که آرامش و سالمت  ریپذ ستیسالم و ز یشهر طیشود و مح دهیسنج یو کالبد یاقتصاد ،یدر ابعاد اجتماع یمسکون

 را به همراه داشته باشد، محقق گردد. یشهر نیساکن یروان

 زیکالنشهر تبر ،یشهر ستیز طیمح ،یصوت یآلودگ ،یمنابع صوت ،یصوت، منظر صوت کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of noise pollution: An urban soundscapes comparative study in regions 2 
and 4 of Tabriz metropolis 

Title: 

Hassan Mahmoudzadeh Applicant: 

Tabriz Applicant's 

Work: 

 
With the development of technology and the advancement of science and 

technology, the population flocked to large and industrial cities, which led to the 
growth of the city and urbanization. This trend has been associated with 

environmental degradation and various pollution in human societies. One of the most 

obvious pollutions that affects the residential environment and the comfort of the 
residents is noise pollution. Noise pollution caused by abnormal noise that attacks 

the mental health of people in the community can cause mental illness, irritability, 
allergies and other neurological diseases. Accordingly, in urban environments, 

especially in urban residential areas, it is necessary for the residents of residential 
areas to enjoy the comfort, tranquility and well-being of life in perfect mental health. 

For this purpose, it is necessary to identify the noise sources of environmental 

pollutants in residential areas and to take necessary measures to reduce pollution 
and eliminate it. The aim of this study is to evaluate noise pollution in urban 

environment to identify the sources of noise pollution in urban areas, the effects of 
noise pollution on the quality of urban environment and its feedback on the quality 

and desirability of residential locations in social, economic and physical dimensions. 

Achieve a healthy and livable urban environment that brings peace and mental 
health to urban residents. For this purpose, two areas of Tabriz metropolis with 

almost equal area and population density were selected. This research is applied-
developmental in nature. Given that this study evaluates noise pollution in the 

quality of the urban environment has been practical; And since this is the first time in 

the country that this assessment is done, it is considered a development. In terms of 
research method, this research is a combination of descriptive-analytical, 

documentary and survey methods. To analyze and evaluate the population and area 
of the regions, the information and data of the general population and housing 

census of 2016 and the map of the metropolitan areas of Tabriz will be used. In the 
survey part of the research in the selected areas in specific time periods (peak hours 

of activity in the areas) using the decibel meter (sound meter), the amount of sound 

intensity in the urban environment at specific distances (according to the prepared 
sound map) from The level of selected areas is measured. Audio measurement and 

analysis of areas will be done in GIS software environment and using audio 
analytical maps, the effect of sound on social, economic and physical aspects of 

Tabriz metropolitan areas will be evaluated in order to improve the quality and 

desirability of the research. Location and creation of a healthy, livable urban 
environment that realizes the peace and mental health of urban residents, 

comprehensive and comprehensive proposals and solutions should be provided. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to evaluate noise pollution in urban environment to 

identify the sources of noise pollution in urban areas, the effects of noise pollution on 

the quality of urban environment and its feedback on the quality and desirability of 

Specific 

Aims: 
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residential areas in social, economic and physical dimensions. And a healthy and 

livable urban environment that brings peace and mental health to urban residents is 
achieved. 

Sound, sound landscape, sound sources, noise pollution, urban environment, Tabriz 

metropolis 

:Keywords 
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 یهند نگیجنس اهیاز گ Withanolides ماده ضد سرطان دیو تول نییمو یها شهیالقاء ر یساز نهیبه :عنوان

(Withania somnifera) وراکتوریدر ب 

 یاحمد سادات نور دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران حانیابور سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 یکاربرد :نوع طرح

 یاحمد سادات نور دی+ س :همکاران

 نژاد یسلطان بهینس +

 یدربند یزدیا یعل +

 یفدو یعل +

 ینیفاطمه ام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یریشوند. به کارگ یمحسوب م ییمنابع دارو نیاز مهمتر یکی هیثانو یها تیبه علت دارابودن متابول ییدارو اهانیگ چکیده :

ه که چندسال یاهانیمخصوصا گ اهیبه مرحله رشد موردنظر در گ دنیرس یبرا ادیصرف زمان ز لیبه دل یسنت یروشها

یالزم م یاهیگ یهااز اندام یادیدارو مقدار ز دیتول یبرا نیباشد. همچن یهستند زمان بر بوده و مقرون به صرفه نم

 ییصرفه جو یو ... برا نیموئ یهاشهیکشت ر ،یاهیمانند کشت بافت گ یشگاهیآزما یهامنظور از روش نی. به همباشد

بوده و توسط  عیرشد سر یدارا نییمو یهاشهی.رشودیه مؤثره مورد نظر استفاده ماندام و ماد شتریب دیدر زمان و تول

 یها تیمتابول دیدر تول ییباال تیشده و قابل دی( تول یخاکز یگرم منف ینوع باکتر کی) زوژنزیرا ومیآگروباکتر یباکتر

از  دیتانولوئیبه نام و هیثانو یها تیاز متابول ینوع خاص کیکه به علت دارا بودن  ییدارو اهانیدارند. از جمله گ هیثانو

 نگیجنس ای دانیبوز ،یزمستان السیدر درمان انواع سرطان برخوردار است، آشواگاندا، گ یادیز تیاهم

( و تعداد x=12آن ) هیپا یخودگشن بوده و تعداد کروموزوم ها اهیگ نی( است. اWithania somnifera)یهند

 ،یبرنده ضعف و ناتوان نیاز ب یهند نگیخواص جنس نیباشد. از مهمتر ی( م2n=48موجود در آن ) یکروموزوم ها

 دیتول یکه آنها را برا نیموئ یها شهیر یای.از جمله مزاباشدیزودرس و برطرف کننده سرطان و ... م یریپ ،یالغر

 باتیاز ترک یعیوس فیآنها در سنتز ط ییآنها و توانا یو سهولت نگهدار عیارزشمند نموده رشد سر هیثانو یها تیمتابول

 یرا برا یمناسب طیشرا ورآکتورهای. بشودیاستفاده م ورآکتورهایاز ب نیموئ یهاشهیر ریتکث ی. براباشدیم ییایمیش

 ریها و سا یها، باکترها، بافترشد سلول یها برادستگاه نی. از اکنندیم جادیا یصنعت اسیدر مق اهیگ دیتول شیافزا

لف مخت یواکسن ها و سرم ها دیو تول ییدارو قاتیتحق یمعموال برا یکشت سلول طیمح کیمشابه در  یها سمیارگان

ماده در  نیا دیتول شیبه علت دارا بودن ماده ضد سرطان و افزا یهند نگیجنس اهیگ یهاشهیشود. ر یاستفاده م

 استفاده اهیگ نیا یو صنعت یداروئ ادیز تی. با توجه به اهمشوندیاستفاده م یجهت استفاده در صنعت داروساز ورآکتوریب

و  هیثانو یها تیمتابول دیتول شیبا هدف افزا ن،ییمو یهاشهیاز جمله القا ر یوتکنولوژیکشت بافت و ب یهااز روش
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ماده ضد سرطان  دیو تول نییمو یهاشهیالقاء ر یساز نهیطرح به نی. لذا هدف ارسدیبه نظر م یاستخراج آن ضررو

 باشدیم وراکتوری( با استفاده از بWithania somnifera) یهند نگیجنس اهیاز گ دیتانولوئیو

 یهند نگیجنس اهیدر گ ورآکتوریدر ب نییمو یها شهیر یلقا :اهداف اختصاصی

 یهند نگیجنس اهیگ شهیدر ر withanolides مقدار ماده مؤثره یریاندازه گ -

 جهت ارائه به بازار ورآکتوریدر ب withanolides ماده مؤثره دیتول شیافزا -

 ضد سرطان یداروها دیجهت تول یشده در صنعت داروساز دیاستفاده از ماده مؤثره تول -

 معتبر یخارج ای یارائه مقاله جهت چاپ در مجالت داخل -

 نییمو شهیر ورآکتور،ی، ب withanolides ،یهند نگیجنس کلمات کلیدی:
 

 

Optimization of hairy roots induction and anticancer production of Withanolides from 
Indian ginseng (Withania somnifera) in bioreactor 

Title: 

Seyed Ahmad Sadat-Noori Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Medicinal plants are one of the most important sources of medicinal plants due to 

their secondary metabolites. Applying traditional methods is time consuming and not 
cost-effective due to spending a lot of time to reach the desired growth stage in the 

plant, especially plants that are perennials. It also requires a large amount of plant 

organs to produce medicine. For this purpose, laboratory methods such as plant 
tissue culture, hairy root culture, etc. are used to save time and produce more of the 

desired organ and active ingredient. Hairy roots have rapid growth and are grown by 
Agrobacterium rhizogenesis (a type of bacterium, Gram-negative soil) and have a 

high ability to produce secondary metabolites. Among the medicinal plants that are 

of great importance in the treatment of cancers due to having a special type of 
secondary metabolite called Witanoloid, is Ashwagandha, winter cherry, Bozidan or 

Indian gensing (Withania somnifera). This plant is self-pollinating and has the 
number of basic chromosomes (x = 12) and the number of chromosomes in it (2n = 

48). One of the most important properties of Indian gensing is eliminating weakness 

and disability, slimming, premature aging and eliminating cancer, etc. Among the 
benefits of hairy roots that make them valuable for the production of secondary 

metabolites are their rapid growth, ease of maintenance and ability. They synthesize 
a wide range of chemical compounds. Bioreactors are used to propagate hairy roots. 

Bioreactors create the right conditions to increase plant production on an industrial 
scale. These devices are commonly used to grow cells, tissues, bacteria, and other 

similar organisms in a cell culture medium for pharmaceutical research and the 

production of various vaccines and serums. The roots of the Indian ginseng plant are 
used in the pharmaceutical industry due to its anti-cancer substance and increased 

production of this substance in bioreactors. Due to the great medicinal and industrial 
importance of this plant, the use of tissue culture methods and biotechnology, 

including the induction of hairy roots, with the aim of increasing the production of 

secondary metabolites and its extraction seems necessary. Therefore, the aim of this 
project is to optimize the induction of capillary roots and the production of the anti-

cancer substance Witanoloid from the Indian gensing plant (Withania somnifera) 
using bioreactors 

Abstract: 

Induction of hairy roots in bioreactor in Indian gensing plant 

- Measurement of the amount of active ingredient withanolides in the root of Indian 
gensing plant 

- Increase the production of active ingredient withanolides in bioreactors to be 
offered to the market 

- Using the active ingredient produced in the pharmaceutical industry to produce 

anti-cancer drugs 

Specific 

Aims: 

Indian gensing, withanolides, bioreactors, hairy roots :Keywords 
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 استان گلستان یجنگل یهاشبکه جاده داریو نگهداشت پا تیریبرنامه مد جادیا امکان یبررس :عنوان

 پارساخو نیدیآ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

در  ستیز طیمح یاقتصاد کردیرو قی/تلفستیز طی+ مح داری/حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پاخاک :اولویت

 یستیز طیمح شیو پا یابیارز

 یکاربرد :نوع طرح

 پارساخو نیدی+ آ :همکاران

 مطلق ییرضا وبیا +

 یاکبر نجف +

 یمحمد ریجهانگ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

ضمن بهبود  تواندیاست که م یو مرمت آنها از اقدامات ینگهدار یو داشتن برنامه مدون برا یجنگل یهاشبکه جاده شیپا چکیده :

 هانهیدر هز ییجوداده و موجب صرفه شیرا افزا یجنگل یهاتردد، طول عمر جاده یمنیو فراهم ساختن ا یروساز تیفیک

 یهاهشبکه جاد داریپا یو نگهدار تیریمد یبرا یو کاربرد یبرنامه عمل کیپژوهش  نیگردد. با توجه به موارد ذکر شده ا

 میستقمریو غ میمستق یهاروش یریکارگبه یسنجمختلف استان گلستان ارائه نموده و به امکان یهامیدر اقل یجنگل

دکتر  یطرح جنگلدار ،یو سرخدار انییرضا یهاکار ابتدا طرح نیا ی. براپردازدیم یجنگل یهاجاده یابیمرسوم در ارز

د عنوان مناطق مور( بهخشکمهیو ن یاترانهیمد مرطوب،مهی)ن یمیتنوع اقل لیداغ به دلعرب یو طرح جنگلدار ایبهرام ن

 یبا توجه به مشخصات بودجه نگهدار 3و  2، 1اعم از درجه  یجنگل یهاشبکه جاده م،ی. در هر اقلدندیگرد نییتعمطالعه 

به طور  یمتر 200قطعه  کیهر کدام  یراه مشخص خواهد شد. سپس برا یطول بیو ش یکیتراف یهاراه، داده هیرو

 یهاجاده تیمقدار شاخص وضع یدانیم یابیاده از ارز( با استفکسالیبار در  4هر فصل ) انیانتخاب و در پا یتصادف

 یاجاده مانند مواج شدن )کرکره هیرو تیشاخص، وضع نی. در اگرددیکل قطعه محاسبه م ی( براUPCI) رآسفالتهیغ

. دیآیبدست م یعرض لیو پروف یزهکش طیاز حد درشت، شرا شیوجود ذرات ب ش،یگودال، فرسا ،یارافتادگیشدن(، ش

 یهاپرواز در زمان میپرواز مشخص و ت یالزم پهپاد، پارامترها ماتیتنظ جادیو ا هیبعد پس از مطالعات اول در مرحله

. پس دینمایاز قطعات جاده م یبردارریکامل اقدام به پرواز و تصو زاتیشده در منطقه مورد مطالعه مستقر و با تجه نیمع

در محل  GISافزار . با استفاده از نرمشودیم هیته نیسطح زم یو مدل رقوم یساز یبعدابر نقاط، سه ر،یتصاو افتیاز در

 یسازهیبا شب بیمارکوف در ترک یارهیزنج یها. سپس با استفاده از مدلگرددیجاده مشخص م هیرو هیال یهایخراب

طبقه  م،یدر هر اقل بیترتنی. بدشودیم یساز-ساله مدل 10 یبازه زمان کی یبرا UPCIکارلو مقدار شاخص -مونت

بودجه  زانیمبا توجه به فیضع یلیتا خ خوبیلیها از محدوده خعملکرد جاده تیوضع ینزول ریس ،یطول بیو ش کیتراف

 خارج یکه جاده از حالت معمول یزمان نیدورتر دهیفا -نهیهز یشده و بر اساس تئور شیپا ،ینگهدار یو نوع استراتژ

 یبرنامه مناسب برا کی تیو در نها نییو مرمت تع یو زمان نگهدار یسطح بودجه، استراتژ نیعنوان بهترشود به-یم

 مختلف مشخص خواهد شد یهامیها در اقلجاده داریپا تیریمد

شاخص  یدانیم یهایابیو ارز یاحتماالت ¬لیو تحل هیتجز قیمنطقه مورد مطالعه از طر یجنگل یهازوال جاده یبررس :اهداف اختصاصی

UPCI 
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 با استفاده از پهپاد یجنگل یهاجاده هیرو هیال یهایخراب نییتع -2

-نهیو هز یاحتماالت های¬¬لیو تحل هیتجز قیاز طر یجنگل یهاشبکه جاده داریو نگهداشت پا تیریبرنامه مد جادیا -3

 مختلف یهابیو ش کیطبقات تراف ها،میدر اقل دهیفا

 جاده بر شاخص ینگهدار یهایاستراتژ ریتأث یبررس -4

 مونت کارلو یساز هی، شبUPCIشاخص  ،ی، جاده جنگل ینگهدار یجاده، استراتژ یابیارز کلمات کلیدی:
 

 

Investigating the possibility of the production of sustainable management and 
maintenance program for the forest road networks in Golestan province 

Title: 

Aidin Parsakhoo Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 

Work: 

Monitoring the forest road network and having a written plan for their maintenance 

and restoration is one of the measures that can improve the quality of pavement and 

provide traffic safety, increase the life of forest roads and save costs. According to 
the mentioned cases, this research presents a practical and applied program for the 

management and sustainable maintenance of forest road networks in different 
climates of Golestan province. This study then examines the feasibility of using 

conventional direct and indirect methods in assessing forest roads. To do this aim, 
first, the Rezaeian and Sorkhdari plans in Dr. Bahramnia and Arab-Dagh Forestry 

Plans due to climatic diversity (semi-humid, Mediterranean, and semi-arid) were 

identified as the study areas. In each climate, the network of forest roads, including 
grades 1, 2, and 3, will be determined according to the specifications of the road 

maintenance budget, traffic data, and the longitudinal slope of the road. Then, a 200-
meter section will be randomly selected for each one, and at the end of each season 

(4 times a year) the value of the non-asphalt road condition index (UPCI) for the 

whole section will be calculated using a field assessment. In this index, the condition 
of the road surface such as ripples (shutters), grooves, pits, erosion, the presence of 

excessively large particles, drainage conditions, and transverse profiles are obtained. 
In the next stage, after the initial studies, the necessary settings of the drone and 

flight parameters will be determined and the flight team will be stationed in the 
study area at certain times, then the complete equipment will be used to fly and 

photograph road sections. After receiving the images, cloud points, 3D and digital 

model of the earth's surface will be prepared. Using GIS software, the location of 
road surface layer failures will be identified. The value of the UPCI index will then be 

modeled for a period of 10 years using Markov chain models in combination with 
Monte Carlo simulation. Thus, in each climate, traffic class, and longitudinal slope, 

the downward trend of road performance from very good to very poor range will be 

monitored according to the amount of budget and type of maintenance strategy, and 
according to cost-benefit theory, the farthest time the road deviates from normal will 

be determined as the best level of budget, strategy, and maintenance time, and 
ultimately a plan for sustainable road management in different climates will be 

specified. 

Abstract: 

Investigation of forest roads degradation in the study area through probabilistic 
analysis and field evaluations of UPCI index 

2- Determining the breakdowns of forest roads surface using UAV 
3- Creating a management plan and sustainable maintenance of the forest road 

network through probabilistic and cost-benefit analyzes in different climates, traffic 

classes, and slopes 
4- Investigating the effect of road maintenance strategies on UPCI index 

Specific 
Aims: 

forest road, maintenance strategy, Monte -Carlo simulation, Road assessment, UPCI 

index, 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000826 

ها با آن یمنیو باال بردن ا (Cyprinus carpio) یکپور معمول انی( رشد بچه ماهبینرخ )ضر شیافزا :عنوان

 هورمون رشد یآزاد کننده یدیاستفاده از آنالوگ پپت

 کیپور قرنج یول دیعبدالمج :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 کیپور قرنج یول دی+ عبدالمج :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهاییتعهدات 

حساب به یاستان شمال 3خصوص در غذا و اشتغال در کشور و به دیاز ارکان مهم در عرصه تول یکی یپروریامروزه آبز چکیده :

ت. با هاساسارت آن طیو کنترل نرخ رشد در شرا یماریکنترل ب ییصنعت، توانا نیا یبرا هیاول یازهایاز ن یکی. دیآیم

 یماریب زانیم توانیآب و استفاده از داروها و سموم مختلف، م یدما ،یمانند دوره غذا ده یپرورش طیدر شرا یکاردست

به  یرین ناپذخسارات جبرا هاکیوتیبیتحت کنترل درآورد. استفاده از سموم و آنت یرا تا حدود انیو نرخ رشد آبز

 زیردرون ستمیس کنندهمیتنظ یدهایاستفاده از پپت ،یموارد نی. در چنکندیوارد م ایبه در تیو در نها یآب یهاستمیاکوس

آزادکننده هورمون رشد  دی. پپتباشدیم یمنیا ستمیمقاومت س شیالقاء رشد و افزا یمؤثر برا یهااز روش یکی تواندیم

 یمنیا ستمیرشد و س تیترشح هورمون رشد باعث تقو کیو با تحر باشدیترشح هورمون رشد م یبرا یقو اریمحرک بس

 یو به روش سنتز فاز جامد ساخته خواهد شد و برا یآزادکننده هورمون رشد طراح دیمطالعه آنالوگ پپت نی. در اشودیم

داده خواهد شد.  یکپور معمول انیشده با غذا به بچه ماه بیبه صورت ترک ،یمنیا ستمیرشد و س یمشاهده اثر آن رو

 خواهد شد یریگاندازه انیبچه ماه نیدر ا یمنیا ستمیمربوط به رشد و س کیولوژیزیف یپارامترها تاینها

 یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

یآزادکننده هورمون رشد طراح دیکپور با استفاده از پپت یدر بچه ماه یمنیا ستمیس تیراندمان رشد و تقو شیافزا -1

 شده

 یه ماهدر بچ یمنیا ستمیس تیرشد و تقو یآزادکننده هورمون جهت استفاده برا دیآنالوگ پپت نیموثرتر نییتع -2

 کپور

 یاهداف فرع

 کپور یبچه ماه یهاتیها و تعداد لنفوس نیمونوگلوبولیا زانیآزاد کننده هورمون رشد بر م دیپپت یهاآنالوگ ریتأث -1

 کپور یآزاد کننده هورمون رشد بر غلظت هورمون رشد در بدن بچه ماه دیپپت یهاآنالوگ ریتأث -2

در  چهیکل در بافت ماه نیپروتئ زانیو م ییغذا لیتبد بیآزاد کننده هورمون رشد بر ضر دیپپت یهاآنالوگ ریتأث -3

 کپور یبچه ماه

 رشد یولوژیزیف ،یمنیا ستمیرشد، س د،یپپت کلمات کلیدی:

 

 

Increasing growth rate and immunity of common carp fry (Cyprinus carpio) by using 

growth hormone-releasing peptide analogue 

Title: 
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AbdolMajid Valipoor Qaranjik Applicant: 

guilan Applicant's 
Work: 

Today, aquaculture is one of the important industries in the field of food production 

and employment in the country, especially in the three Northern provinces. One of 
the basic needs for this industry is the ability to control the disease and control the 

growth rate in the conditions of their captivity. By manipulating breeding conditions 

such as feeding period, water temperature, and the use of various drugs and toxins, 
disease and growth rate can be controlled to some extent. The use of toxins and 

antibiotics causes damages to aquatic ecosystems and eventually to the sea. In such 
cases, the use of endocrine regulatory peptides can be one of the most effective 

ways to induce growth and increase immune resistance. Growth hormone releasing 
peptide is a very strong stimulant for growth hormone secretion and by stimulating 

growth hormone secretion, it increases growth and immunity. In this study, growth 

hormone releasing peptide analogues will be designed and synthesized by solid-
phase synthesis. To see its effect on growth and the immune system, it will be given 

to common carp fry in combination with food. Finally, physiological parameters 
related to growth and immune system in this fry will be measured. 

Abstract: 

Increasing the growth efficiency and strengthening the immune system in carp fry 

using designed growth hormone releasing peptide 
2- Determining the most effective hormone-releasing peptide analogue for use to 

grow and strengthen the immune system in carp fry 

Sub-objectives 
1- The effect of growth hormone releasing peptide analogues on the level of 

immunoglobulins and the number of carp lymphocytes in carp 
2- The effect of growth hormone releasing peptide analogues on growth hormone 

concentration in carp fry 
3- The effect of growth hormone releasing peptide analogues on food conversion 

ratio and total protein content in muscle tissue in carp fry 

Specific 

Aims: 

peptide, growth, immune system, growth physiology :Keywords 
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 یومیتیل یها یباتر یبرا (LLZO) جامد گارنت تیبر عملکرد الکترول میمینئود دوپانت ریتاث یبررس :عنوان

 محمد گل محمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/روین پژوهشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها ی+ انرژ یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 + محمد گل محمد :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR مقاله در مجالتانتشار 
 یامر ینرژا ریدپذیو تجد دیاست، لذا استفاده از منابع جد افتهیگسترش  زین یتقاضا و مصرف انرژ ع،یگسترش صنا با چکیده :

 یهایباتر ان،یم نیاست. در ا هایمثل باتر یانرژ سازرهیذخ یهاستمیاست که الجرم مستلزم استفاده از س یضرور

 نیا یایمزا نیهستند. از مهمتر ندهیآ یهابرنامه یکننده برا دواریام یدهایاز کاند یکی( LIB) ونی ومیتیل ای یومیتیل

ودن و عمر و کم حجم ب یتوان باال، سبک تهیها، ولتاژ و دانس یباتر رینسبت به سا عیشارژ سر تیبه قابل توانیم هایباتر

حمل نقل وجود  یها خصوصا در کاربردها یفناور نیجهت توسعه ا یاشاره نمود. البته همچنان معضالت ینسبتا طوالن

 قاتیتحق نهیها بود که زم یباتر نیا نییپا یانرژ تهیخاص و دانس یکاربردها یزمان شارژ باال برا ،یمنیدارد از جمله ا

 یجامد به جهت خواص یها تیامکان استفاده از الکترول یبررس شرویپ یها یفناور نیاز ا یکیرا فراهم ساخت.  دیجد

از  یکیمعمول است.  عیما یها تیالکترول یبجا یمنیو ا یحرات ،یکیمکان یداریپا شیاز جمله عدم اشتعال، افزا

باال،  یونی تیبا هدا تیالکترول یمناسب برا بیترک کیبه  یابیحالت جامد، دست یهایبزرگ در ساخت باتر یهاچالش

 یمعدن یها تیلانواع الکترو نیاست. بنابرا ومیتیدر برابر ل یداریدر گستره پهن ولتاژ و پا یداریپا ن،ییپا یکیالکتر تیهدا

 پون،یل کن،یسیل ت،یگارنت، پروسکا کن،ینوع ناس یهاتیاز آنها عبارتند از: الکترول یقرار گرفتند که برخ یمورد بررس

 (LLZO)بیجامد گارنت با ترک تیالکترول انیم نی. در اتیپرواسکا یآنت ت،یرودایآرگ د،یسولف م،یتیل تراتین

Li7La3Zr2O12 ته مورد توجه قرار گرف شتریباال ب تیو هدا ومیتیدر برابر فلز ل یداریاز جمله پا ییایبا توجه به مزا

 نیست. بنابراا بیترک نیباال در ا تیبا هدا یساختار مکعب یداریپا تیالکترول نیدر ا یاصل یاز چالش ها یکیاست. البته 

 یفاز مکعب تیاستفاده شده است. اگرچه تثب یونی تیهدا شیافزا نیو همچن یفاز مکعب تیتثب یبرا یمختلف یدوپانت ها

. آل همچنان فاصله دارد دینمونه با حالت ا تیمقدار هدا یموفق بوده است ول ومینیو آلوم ومیاز جمله گال ییبا دوپانت ها

ت نمونه استفاده خواهد شد. الزم بذکر اس تیهدا شیافزا یبرا میمیبار از دوپانت نئود نیاول یبرا قیتحق نیدر ا نیبنابرا

 یستالیفضا در شبکه کر جادیرسد با ا یشده و به نظر م ومیالنتان نیگزیجا یونیو شعاع  تیبا توجه به ظرف میمینئود

سنتز  یبرا نیخواهد داد. همچن شیرا افزا یونی تیرا فراهم خواهد آورد و هدا ومیتیل ونیگارنت، امکان عبور راحت تر 

منظور  نیمواد مورد توجه قرار گرفته است. بد نیسنتز ا یاستفاده خواهد شد که کمتر برا یژل احتراق-از روش سل

سنتز و  یژل احتراق-با استفاده از دو روش حالت جامد و سل میمیمختلف نئود ریدوپ شده با مقاد LLZOگارنت 

 ،یروبش یالکترون کروسکوپیم کس،یپراش اشعه ا یابیمشخصه  یمنظور از روش ها نیشود. بد یم یابیمشخصه 

 نگینتریز ندیفرا یالتومتریحاصل پرس شده و با استفاده از د یشود. در ادامه پودرها یاستفاده م یسنج فیط یزهایآنال

 ی. سپس قرص هاردیگ یقرار م یشده مورد بررس هیقطعات ته تهیو دانس یفاز راتییتغ زساختار،یشود. ر یم نهیبه

 شود یم نیینمونه ها تع تیشده تحت تست امپدانس قرار گرفته و هدا نتریز
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 نییو حالت جامد( و تع یاحتراق یهاژل-سل یها)سنتز به روش تیالکترول هیسنتز و ساخت پودر اول یپارامترها یررس :اهداف اختصاصی

 از منظر رفتار پودر سنتز شده نهیروش به

( و ومینیمقدار دوپنت )با افزودن مقدار مناسب آلوم یسازنهیو به یساختار مکعب تیجهت تثب میمیدوپ کردن نئود .2

 هیدوپانت بر ساختار و ثابت شبکه پودر اول زانیم ریتاث یبررس

 نگینتریز نهیدما و زمان به نیینمونه و تع نگینتریرفتار ز یجامد با بررس تیالکترولساخت بدنه  .3

 نییه و تعنمون یونی تیدوپانت بر هدا ریتاث نییبدست آمده و تع تیالکترول یونی تیو هدا یکیزیخواص ف یبررس .4

 نهیرفتار شارژ و دشارژ نمونه به

 سنتز م،یمیجامد، گارنت، دوپنت نئود تیالکترول ،یومیتیل یباتر کلمات کلیدی:

 

 

Studying the effect of Nd as a dopant on LLZO solid electrolyte performance for Li-

ion Batteries 

Title: 

Mohammad Golmohammad Applicant: 

Niroo Research Institute (NRI) Applicant's 
Work: 

Developing industries resulted in the growth of demand and consumption of energy, 

therefore, usage of new and renewable sources is mandatory and as a result, energy 
storage systems such as batteries are a must. Amongst batteries, Li-ion batteries 

(LIBs) are one of the main candidates for future storage plans worldwide. LIBs have 

the potentials for fast recharging (rather than other rechargeable batteries), high 
power and energy density, durability. Although, some challenges especially in the 

transportation industry such as safety, time of charging, energy density resulted in 
new research trends. One these research trends were the usage of solid electrolyte 

which is inflammable, more stable and safer rather than the traditional liquid 
electrolyte. The main hurdle for developing solid electrolytes is preparing material 

with high ionic conductivity, low electrical conductivity, stability in wide voltage 

windows,s and stability over lithium metal. Different materials were studied such as 
NaSICON, LiSICON, LiPON, Sulfide, Antiproveskite, and Garnet. Amongst, 

Li7La3Zr2O12 (LLZO) garnet attracted attention due to the high ionic conductivity 
and stability over lithium metal. Though, one of the main challenges is the stability of 

cubic structure with high ionic conductivity. Different dopants were studied to 

stabilize the cubic structure and increase ionic conductivity. Ga and Al have 
successfully stabilized the cubic structure but still, the amount of ionic conductivity 

needs to be improved. Therefore, in this study, Nd would be doped in LLZO for the 
first time. It worth mentioning that Nb would replace La regarding ionic radius and 

state, thus expand the crystal structure and make more space for Li to diffuse and 

travel through the bulk of LLZO. Additionally, combustion sol-gel was deserted in 
previous studies. Therefore solid-state and combustion sol-gel methods would be 

used to synthesize LLZO. Afterward, the powders would be characterized using XRD, 
FESEM, and Raman spectroscopy. Then, the powder would be pressed and the 

sintering process would be optimized using optical dilatometry. The optimum 
samples would be electrochemically tested to determine the ionic conductivity of the 

samples. 

Abstract: 

Studying synthesis parameters and determination of optimum parameters 
(Combustion sol-gel and solid-state) 

2. Optimization of Nd-doped amount to stabilize the cubic structure 

3. Making solid electrolyte body and determination of optimized parameters 
(Sintering temperature, time, and atmosphere) 

4. Investigation of physical and electrochemical properties of the obtained solid 
electrolyte 

Specific 
Aims: 

Li-ion Batteries, Solid electrolyte, Garnet, Nb dopant, Synthesis :Keywords 
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ه همتا ب یانرژ یبر هوالکراس یهوشمند مبتن یهامجتمع یزیردر برنامه یاثربخش یسازنهیو به یسازمدل :عنوان

 همتا

 نژاد یدیمسعود رش :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/باهنر کرمان دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یاه یبرق + انرژ عیانتقال و توز یشبکه ها یو هوشمند ساز یداریپا شیپراکنده، کاهش ، کاهش تلفات، افزا دیتول :اولویت

 ریپذدیتجد یهایو کاربرد انواع انرژ یکاهش مصرف انرژ یو نو + روش ها ریدپذیتجد

 یکاربرد :نوع طرح

 نژاد یدی+ مسعود رش :همکاران

 گروه یافضل مانیپ +

 یعبدالله ریام +

 فرهمند نیحس +

 زاده یمحمد رضا صالح +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
به  یانرژ یاست. دموکراس یانرژ یشبکه هوشمند، دموکراس یرمتمرکزسازیتوسعه و غ یدر راستا دیجد میاز مفاه یکی چکیده :

هوشمند  یهاها است. حضور ساختمانکنندهتمام مصرف یبرا یبه انرژ ضیممکن، آسان و بدون تبع یدسترس یمعنا

به  تواندیپاک را دارند م یانرژ دیکه هم امکان مصرف و هم تول دیکنندگان خودتولدر شبکه هوشمند به عنوان مصرف

و  یاز کاربران انرژ یاشامل مجموعه یاجتماع انرژ کیدر صنعت برق کمک کند.  ییزداو کربن یرمتمرکزسازیتوسعه غ

در مبادله  توانندیمناسب م یارتباط رساختیتوسط ز دیخودتول یاست. کاربران انرژ یمنابع و مصارف انرژ نیهمچن

مند در هوش زشبکهیر یانرژ تیریکمک کنند. مسئله مد زشبکهیر یانرژ نیهمتا به همتا شرکت کنند و به تأم یانرژ

 و تجارت یبار خانگ ییگوپاسخ یهاهوشمند در برنامه یهابه منظور حضور ساختمان یانرژ یتوسعه دموکراس یراستا

 کیدرون  دیکنندگان خودتولمصرف یانرژ یو دموکراس یاثربخش یهاهمتا به همتا حل خواهد شد. ابتدا شاخص یانرژ

 یبا ارائه ساختار هوالکراس یانرژ یخواهند شد. سپس، به بهبود مدل دموکراس یمعرف ،یبا ساختار اجتماع انرژ زشبکهیر

 دیولکنندگان خودتمصرف یاثربخش کردیهوشمند پرداخته خواهد شد. مسئله با رو زشبکهیر یوربهبود بهره یبرا یانرژ

 حل خواهد شد یو اجتماع یاقتصاد ،یاز سه بعد فن یاجتماع انرژ

 یبا ساختار دموکراس زشبکهیر کیدرون  دیکنندگان خودتولمصرف یاثربخش یسازنهیشیطرح، ب نیهدف ا نیترمهم :اهداف اختصاصی

 طرح پرداخته شده است. نیا یو فرع یهمتا به همتا است. در ادامه به اهداف اصل یانرژ

 :قیتحق یاهداف اصل -1-4-1

 دیکنندگان خودتولمصرف یاثربخش یسازنهیشیب -1

 در شبکه هوشمند؛ یانرژ یو هوالکراس یانرژ یدموکراس میارائه مفاه -2

 :قیتحق یاهداف فرع -1-4-2

 هوشمند؛ زشبکهیر نهیبه یزیربرنامه یبرا یاجتماع-یاقتصاد-یراهبرد فن کیارائه  -1

 زانیم بر یبر ساختار اجتماع انرژ یهمتا به همتا مبتن یهوشمند در مبادله انرژ یهامشارکت ساختمان ریتأث یبررس -2

 ؛یاثربخش
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در  یبر اجتماع انرژ یمبتن یانرژ یو هوالکراس یانرژ یمناسب جهت توسعه دموکراس یها و راهکارهاارائه مدل -3

 .هوشمند زشبکهیر

 هوشمند؛ یهامدل مناسب جهت تبادل اطالعات ساختمان کیاتخاذ  -4

 یوردر ارتقاء بهره یمجاز دیو منابع تول یانرژ ییبار و مشارکت کاربران نها ییپاسخگو یهابرنامه ریتأث یبررس -5

 .هوشمند زشبکهیر

-یاقتصاد-یراهبرد فن د؛یکننده خودتولهمتا به همتا؛ مصرف یتجارت انرژ ؛یانرژ یهوالکراس ؛یانرژ یدموکراس کلمات کلیدی:

 .یاثربخش ؛یاجتماع
 

 

Modeling and optimizing the effectiveness in smart complexes scheduling based on 
peer-to-peer energy holacracy 

Title: 

Masoud Rashidinejad Applicant: 

Shahid Bahonar University of Kerman Applicant's 

Work: 

One of the new concepts in the development and decentralization of smart grids is 

energy democracy. Energy democracy means possible, easy and non-discriminatory 
access to energy for all consumers. The presence of smart buildings in the smart grid 

as prosumers who can both consume and produce energy can help the development 

of decentralization and decarbonization in the electricity industry. An energy 
community includes a collection of energy users as well as energy resources and 

consumption. Prosumer users with the right communication infrastructure can 
participate in peer-to-peer energy exchanges and help supply microgrid energy. In 

this paper, the problem of smart microgrid energy management in order to develop 

energy democracy for the presence of smart buildings in residential demand 
response programs and peer-to-peer energy trading will be solved. First, the 

indicators of energy efficiency and democracy of prosumers within a microgrid with 
the structure of the energy community will be introduced. Then, the energy 

democracy model will be improved by providing an energy holacracy structure to 

improve smart microgrid productivity. The problem will be solved with the approach 
of the effectiveness of the prosumers of the energy community from three technical, 

economic and social aspects. 

Abstract: 

The most important goal of this project is to maximize the effectiveness of 

prosumers within a microgrid with a peer-to-peer energy democracy structure. In 

the following, the main and sub-objectives of this project are discussed. 
1-4-1- The main objectives of the research: 

1- Maximizing the effectiveness of prosumers 
2- Presenting the concepts of energy democracy and energy holacracy in the smart 

grid; 

1-4-2- Sub-objectives of the research: 
1- Providing a technical-economic-social strategy for optimal microgrid planning; 

Specific 

Aims: 

Smart microgrid; peer-to-peer energy trading; energy democracy; holacracy; 
prosumer effectiveness. 

:Keywords 
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 آب ییایمیدر شکافت فوتوالکتروش یمعدن یدهایهال تیپروسکا :عنوان

 یرخانیاله م یول :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یرخانیاله م ی+ ول :همکاران

 یهفشجان یمحمود توکل +

 یرضا کشاورز +

 مقدم دیمج +

 نژاد یتنگستانشهرام  +

 محمدپور بلترک رجیا +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یراب یجهان یتقاضا شیافزا لیدر جهان است که به دل ریدپذیتجد یمنبع انرژ نیمنحصر به فردتر یدیخورش یانرژ چکیده :

ب آ می. تقسردیمورد استفاده قرار گ یانواع مختلف انرژ دیقدرتمند در تول یبه عنوان ابزار تواندیپاک م یتوسعه انرژ

 یبه عنوان انرژ دروژنیه دیتول یچشم انداز جذاب برا کی( PEC) ییایمیفوتوالکتروش یهاتوسط سلول یدیخورش

 کیاز  PEC یهااز محققان مورد توجه قرار گرفته است. معموال سلول یاریاست که توسط بس ستیز طیسازگار با مح

 لی( تشکHER) دروژنیواکنش تکامل ه یبرا نیکاتد پالت کی( و OER) ژنیانجام واکنش تکامل اکس یفوتوآنود برا

خوب  اریبس یهایژگیو لی( به دلLHP) دیب هالسر یهاتیاز آن است که پروسکا یحاک ریاخ قاتیشده است. تحق

در حضور  هاتیپروسکا یثباتی، مسئله بهستند. متأسفانه PECآب  ونیداسیاکس یبرا یمناسب ینامزدها ،یکیالکترون

 تیمحافظت از پروسکا یبرا زیآم تیموفق یکار، ما روش نیشود. در ا یگسترده آنها م یآب ، مانع کاربردها یهامولکول

 اریبا مقاومت بس ،یآب یها تیدر الکترول PEC ژنیبه عنوان فوتوالکترود در واکنش تکامل اکس CsPbBr3 یمعدن دیهال

هنگام انجام واکنش  تیمحافظت از پروسکا ی. برامیده یعوامل مخرب گزارش م ریو سا شیباال در برابر ضربه ، فرسا

 میکرد جادیکربن ا هیبر پا یعاتیارزان و ساده با استفاده از تونر ضا کیتکن کیتکامل اکسژن ما 

 دروژنیه دیو تول دیآب با استفاده از نورخورش یمولکول ها شکافت :اهداف اختصاصی

 آب یشکافت مولکول ها -یایمیفوتوالکتوش -یمعدن یهادیهال تیپروسکا کلمات کلیدی:

 

 

Inorganic perovskite halides in photoelectrochemical water splitting Title: 

Valliolah Mirkhani Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

Solar energy is the most unique source of renewable energy in the world, which can 

be used as a powerful tool in the production of various forms of energy due to the 

increasing global demand for clean energy development. Solar water splitting by 
photoelectrochemical (PEC) cells is an engaging prospect for hydrogen production as 

Abstract: 
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environmentally friendly energy, which has been considered by many researchers. 

Commonly, the PEC cell is composed of a photoanode as a place for oxygen evolution 
reaction (OER) and a platinum cathode for hydrogen evolution reaction (HER). 

Recent researches suggest that lead halide perovskites (LHPs) are worthy candidates 
for PEC water oxidation owing to their excellent optoelectronic properties. 

Unfortunately, the instability issue of the perovskites in the presence of water 

molecules hinders the wide applications of them. In this work, we report a successful 
protection of inorganic perovskite halide of CsPbBr3 as photoelectrode in direct PEC 

oxygen evolution from aqueous electrolytes, with very high resistance to strike, 
erosion, and other destructive factors. To protect the perovskite while performing 

the oxygen evolution reaction, we developed a cheap and simple technique using 

carbon based waste toner. 

Water splitting using sunlight and hydrogen production Specific 

Aims: 

Inorganic perovskite halides- Photoelectrochemical- Water Splitting :Keywords 
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 یمرئ) یسنج فیتقلب به روش ط عیسر صیبا هدف تشخ رانیا میال موترشیعصاره ل یاصالت سنج زیآنال :عنوان

 یصنعت موترشیفرآورده آب ل یبرا نیماش یریادگی و( فرابنفش–

 یمزرعه شاه یلباف محسن :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یدولت یو سالمت غذا با استفاده از بخشها تیفیکنترل ک ی/چگونگییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یمنیا تیریو مد صی/تشخییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیبهبود  و ارتقاء سالمت جامعه + صنا یبرا یخصوص

 تغ ،ییغذا عی+ صنا یکشاورز ییغذا یفرآورده ها ژهیبه و ییغذا

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمزرعه شاه ی+ محسن لباف :همکاران

 یروزبهان ییزهرا عال +

 یآقا خان یعل +

 یزدیا دیسع +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 مویآب ل دیتول یباشد. اما در کارخانه ها یترش جهان م مویدر صنعت آب ل یرقم مصرف نیجتریلمون از را یمویل تهیوار چکیده :

 مویو کشف آب ل یباشند. در حال حاضر اصالت سنج یم میترش ال مویل یگونه ها ینوع مصرف نیتر جیرا ران،یترش ا

تفاوت در  متنوع و یها تهیاستفاده از انواع وار گرید یتقلب و از سو یها کیتنوع در تکن لیسو به دل کیاز  یترش تقلب

 یدگیچی( شده است. باتوجه به پی)اصالت سنج یتقلب ریاز غ یمحصول تقلب صیتشخ یگ دهیچیموجب پ دیتول یروش ها

 یبا ارزش برا یابزار نهیو کم هز عیسر ق،یدق یاصالت سنج یترش استفاده از روش ها مویآب ل یاصالت سنج یها

پروژه به طور همزمان از  نیباشد. در ا یم ینظارت یها در بخش صنعت و سازمان ها وهیآب م یفیکنترل ک نیمتخصص

شود. با روش  یاستفاده م مویتقلب در آب ل صیاصالت و تشخ یابیجهت ارز رهدفمندیهدفمند و غ زیآنال یروش ها

 ردیگ یقرار م هیاول یابیو در حداقل زمان ممکن مورد ارز نهیهز نیبا کمتر موترشیعصاره ل تیفیهدفمند ک ریغ زیآنال

ا آب مرتبط ب یاصالت سنج ییایمیش یفاکتورها قیدق زانیم نییجهت تع زیهدفمند ن ی(. و از روش هایفیک یابی)ارز

داشتن  یاصل تیهدفمند، اولو یکه در روش ها ییاستفاده خواهد شد. از آنجا  رانیا میال یترش خالص گونه ها مویل

 نیباشد. در بخش اول ا ی)به عنوان نمونه شاهد( میعیطب یدر نمونه ها یاصالت سنج ییایمیفاکتور ش قیدق ریمقاد

و با استاندارد  یریدر کشور اندازه گ دیقطب تول 4شده از  یجمع آور یها موینمونه ل ییایمیش باتیترک یپروژه، تمام

بدست  جیابا نت م،یینما یم ینیب شی. پردیگ یقرار م یابیو ارز سهیاروپا مورد مقا هیاتحاد یارائه شده از سو یالملل نیب

شاخص  جینتا نیقرار گرفته و با استفاده از ا ییآزما یمورد راست سهیمقا نیا ینادرست ای یدرست ،یپژوهش مل نیآمده از ا

 یابیکشور مورد ارز یبوم میال مویل یبر اساس نمونه ها یصنعت یها مویانجام شده در آبل یاصالت و تقلب احتمال یها

) موسسه  یو موسسات نظارت یکنندگان صنعت دیمورد توافق تول قیشده دق ییشاخص شناسا کی. و بعنوان ردیقرار گ

صنعت  یرو شیپ یها و چالش ها ازیپروژه بر اساس ن نیاهداف در ا یتمام یاستاندارد و.....( قرار داده شود. به طور کل

 شده است یکشور هدف گذار یمویآب ل
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 صینظور تشخبه م مویآب ل هیاول یابیارز یدستگاه اسپکتروفتومتر برا یریبا به کارگ نهیو کم هز عیساده، سر یارائه روش :اهداف اختصاصی

 هدفمند(. ریعدم وجود تقلب )به عنوان روش غ ایوجود 

 یورجمع آ یها یمویدر نمونه ل ،یمندرج در استاندارد جهان یاصالت سنج ییایمیش یفاکتورها یتمام ریمقاد نییتع-2

 .یالملل نیب یبا شاخص ها یرانیا یها مویل باتیتفاوت و تشابه ترک سهیبه منظور مقا رانیدر ا مویل دیقطب تول 4شده از 

ا استفاده تقلب ب تییفاکتور ها در تع نیا یبند تیو اولو یاصالت سنج ییایمیش یاز فاکتور ها کیهر  تیاهم یابیارز-3

 . (نیماش یریادگی)  یآمار شرفتهیپ یاز روش ها

 صنعت و رشیمورد پذ یاستاندارد مل نیکشور در جهت تدو یمویصنعت آب ل یفعل یها و چالش ها ازیپاسخ به ن -4

 یمراجع نظارات

 ،یاصالت سنج مو،یآب ل ران،یا میترش ال مویل کلمات کلیدی:

 

 

Authentication analyses of Iranian lime juice and rapid discrimination Adulteration 
with UV-visible spectroscopy and machine learning methods for industrial lime juice. 

Title: 

Mohsen Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Lemon fruit, Lemon variety, is one of the most common varieties used in the 

production of commercial lemon juice in the most countries. In Iran, lemon 

production is dominated by the lime variety. 
Due to the complexities of authenticity of lemon juice, the use of accurate, fast and 

low-cost authentication methods is a valuable tool for quality control experts and 
regulatory organizations. The aim of this study is firstly achieving the knowledge 

about the Iranian lime juice, Lime variety, characteristic (sample collected from 4 
major regions producing). Then, the results will be compared with the international 

standard provided by the European Union. It is expected that determining the 

complete chemical profile of Iranian lime variety is a good guideline for 
authenticating the commercial extracted of Iranian lemons. 

Abstract: 

rovide a simple, fast, and inexpensive method to pre evaluation of lemon juice fraud, 

by using Spectrophotometry method . 
-Identification of Iranian lime juice, Lime variety, characteristics (sample collected 

from major regions producing). 
-Using machine learning to detect authenticity of commercial lemon juices. 

Specific 

Aims: 

Iranian Lemon Lime, Lemon juice, Authentication, :Keywords 
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 (در شهر تهران19-دیمردم در مورد واکسن کرونا)کوو حاتیترج نییبه پرداخت و تع لیمحاسبه تما :عنوان

 یسار یاکبر یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 (یو انسان یعیبحران )طب تیریو مد ایدر بال سالمت :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یسار یاکبر ی+ عل :همکاران

 یدررود رضایعل +

 یدرود یرجبعل +

 انیونسیمسعود  +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 وزارت بهداشت( یبرا یاتیگزارش عمل نیعدد )تدو 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

و صد  ونیلیم کیاز  شیب ران،یاست. در ا یالملل نیبزرگ ب دیتهد کی( 19-دیکرونا )کوو یماریب یفعل یجهان یاندم چکیده :

گزارش شده است.  2020دسامبر  23تا  ریهزار مرگ و م 54از  شیو ب 19-دیشده کوو دییهفتاد و هفت هزار مورد تأ

توسط سازمان  یخاص یروش درمان چیاستفاده شده است، اما ه 19-دیکوو مارانیدرمان ب یاز داروها برا یاگرچه برخ

 نیها در ا یاستراتژ نیکننده تر دواریاز ام یکیاستفاده از واکسن و  دیتول نینشده است. بنابرا دییتأ یالمل نیب یها

واکسن در  دیژنوم، تول یتوال نیو انتشار اول جادیبه عنوان عامل ا SARS-CoV-2 ییبحران است. به محض شناسا

مشخص ، 19-دیو موثر کوو منیواکسن ا کیبا وجود  یآغاز شده است.حت ییدارو یو شرکت ها یقاتیمرکز تحق نیچند

واکسن مهم  یبه پرداخت برا لیو تما رشیپذ زانیم یابیارز ن،یکنند. بنابرا یداریو خر رندیکه افراد واکسن را بپذ ستین

در  منیا 19-دیواکسن کوو یاست که وقت نیواکسن توسط افراد وجود دارد ا رشیکه بعد از پذ یگریاست. مسئله د

 استیس لیدل نیوجود نخواهد داشت. به هم تیکل جمع ونیناسیواکس یاز آن برا یدسترس قرار گرفت، مقدار کاف

ه حال، مهم است ک نیواکسن هستند. با ا یبند تیاولو یها یدر حال توسعه استراتژ یالملل نیو ب یگذاران در سطح مل

سن واک یبند تیمردم در مورد اولو حاتیترج نییبرخوردار باشند. لذا تع یکاف یعموم تیها از سطح حما یاستراتژ نیا

 مهم است. زین

 درک افراد نسبت به خطر ابتال به کرونا نییع :اهداف اختصاصی

 کرونا لیدرک افراد نسبت به خطر مرگ به دل نییتع •

 یمنیتعداد دوز، ا ،یها و سطوح مختلف واکسن )اثربخش یژگیواکسن کرونا براساس و یبه پرداخت برا لیبرآورد تما •

 و ...(

اشتغال  تیوضع الت،یتاهل، درآمد، سطح تحص تیسن، وضع ت،ی)جنس یکیدموگراف یرهایمتغ نیارتباط ب نییتع •

 واکسن کرونا یبه پرداخت برا لیو ...( با تما

 اکسن کروناو یبه پرداخت برا لیاز آن با تما یدرک افراد نسبت به خطر ابتال به کرونا و مرگ ناش نیارتباط ب نییتع •

 واکسن افتیدر یافراد جامعه برا یبند تیمردم در خصوص اولو حاتیترج نییتع •

اشتغال  تیوضع الت،یتاهل، درآمد، سطح تحص تیسن، وضع ت،ی)جنس یکیدموگراف یرهایمتغ نیارتباط ب نییتع •

 واکسن افتیدر یافراد جامعه برا یبند تیمردم در خصوص اولو حاتیو ...( با ترج
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 -دیواکسن، کرونا، کوو حات،یترج کلمات کلیدی:

 

 

Calculating willingness to pay and determine Public preferences for corona vaccine 

(Covid-19) in Tehran 

Title: 

Ali Akbari Sari Applicant: 

tehran university of medical science Applicant's 
Work: 

The current global coronary heart disease (Covid-19) is a major international threat. 

In Iran, more than one million seventy-seven thousand confirmed cases of Covid-19 
and more than 54 thousand deaths have been reported as of December 23, 2020. 

Although some drugs have been used to treat Covid-19 patients, no specific 

treatment has been approved by international organizations. Therefore, the 
production and use of vaccines is one of the most promising strategies in this crisis. 

As soon as SARS-CoV-2 was identified as the causative agent of the first genome 
sequence, vaccine production began in several research centers and pharmaceutical 

companies. Accept and buy. Therefore, it is important to evaluate the acceptance and 
willingness to pay for the vaccine. Another issue with people receiving the vaccine is 

that when the safe Covid-19 vaccine becomes available, there will not be enough of 

it to vaccinate the entire population. That is why policymakers at the national and 
international levels are developing vaccine prioritization strategies. However, it is 

important that these strategies have a sufficient level of public support. Therefore, it 
is important to determine the preferences of the people regarding the prioritization 

of the vaccine. 

Abstract: 

etermine people's perceptions of the risk of coronary heart disease 
• Determining people's perceptions of the risk of death due to coronary heart disease 

Estimating the willingness to pay for the corona vaccine based on the characteristics 

and different levels of the vaccine (efficacy, number of doses, safety, etc.) 
• Determining the relationship between demographic variables (gender, age, marital 

status, income, level of education, employment status, etc.) with willingness to pay 
for the corona vaccine 

• Determining the relationship between people's perceptions of corona risk and 
death due to willingness to pay for corona vaccine 

Determining people's preferences regarding the prioritization of people in the 

community to receive the vaccine 

Specific 
Aims: 

Preferences, Vaccine, Corona, Covid-19 :Keywords 
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 فضادر کالن شهر تهران یاسیس تیریغالب مد یکردهایرو ینگرش سنج :عنوان

 خاتم دیسع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یشهر یی/حکمروایشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 خاتم دی+ سع :همکاران

 850000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

تهران و وزارت راه و  یشهردار یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و وزارت کشور( یشهرساز

 یهرش یدر روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه ها یشهر تیریمد گاهیمنبع توسعه مطرح است و جا کیشهر به عنوان  چکیده :

 راتییدرون شهرها با تغ یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یوندهایپ ریچند دهه اخ یکننده دارد. ط نییمهم و تع ارینقش بس

 یرسم یها و نهادهاسازمان انیاست که بر اساس کنش متقابل م یندیفرا یشهر ییروبرو بوده است. حکمروا یاساس

. هدف از انجام ردیگیشکل م گریاز طرف د یعرصه عموم ای یجامعه مدن یرسم ریغ یطرف و نهادها کیاداره شهر از 

و  تهران باز یشهر ستمیبه شهروندان است. س شتریو قلمرو و عرضه خدمات بهتر و ب نیسرزماداره بهتر  ند،یفرا نیا

ن کال یکارکرد مشخص برا کیرسد نبود  یمواجه است. به نظر م یادیز یها یداریاست که با تعارض و ناپا یچندوجه

 یم فیدر آن را به شدت تضع یو دولت یمدن ینهادها یاز آن را با مشکل روبرو و کارآمد یستمیس فیشهر تهران توص

پژوهش شامل داده  یاست.داده ها یلیوتحل یفیتوص یوبه لحاظ روش بررس یکند.پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد

 یاسیس تیری،مدیاسی،سیتیجمع یرهای)متغ هیثانو یازنخبگان(وداده ها ی)فرم پرسشنامه ومصاحبه باگروه هیاول یها

 شودیم یجمع آور یبه صورت اسناد یمربوطه ومطالعات کتابخانه ا یاز سازمان ها باشندکهی(میشهر ییوحکمروا

 فضا در کالن شهر تهران یاسیس یغالب سازمان ده یکردهایرو ییشناسا :اهداف اختصاصی

 فضا یاسیس یمختلف سازمان ده یکردهایرو حیو تشر نییتب-

 شهرتهران. ،کالنیشهر ییفضا،حکمروا یاسیس یغالب،سازمان ده یکردهایرو کلمات کلیدی:

 

 

Attitude measurement of dominant approaches in political management of 
metropolitan area of Tehran 

Title: 

Saeid Khatam Applicant: 

jobless Applicant's 

Work: 

 

The city is considered as a source of development and the position of urban 
management in the process of urban development and improvement of urban 

settlements has a very important and decisive role. In recent decades, social, 

economic and political ties within cities have undergone fundamental changes. Urban 
governance is a process that is based on the interaction between the official 

organizations and institutions of the city administration on the one hand and the 
informal institutions of civil society or the public arena on the other hand. The 

Abstract: 
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purpose of this process is to better manage the land and territory and to provide 

better and more services to the citizens. Tehran's urban system is open and 
multifaceted, which faces many conflicts and instabilities. It seems that the lack of a 

specific function for the metropolis of Tehran severely undermines the description of 
a system and the efficiency of civil and governmental institutions in it. The present 

study is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of survey 

method. Research items include primary data (questionnaire form and interview with 
a group of elites) and secondary data (demographic, political, political management 

and urban governance variables) which are collected from relevant organizations 
and library studies in the form of documents 

Identifying the dominant approaches to the political organization of space in the 

metropolis of Tehran 
- Explain the different approaches to the political organization of space 

Specific 

Aims: 

Dominant approaches, political organization of space, urban governance, metropolis 

of Tehran 

:Keywords 
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قال و آق یها)مورد مطالعه: کشاورزان شهرستان یدر سطح محل البیمقابله با بروز س یمردم یراهکارها :عنوان

 (شانیگم

 غالمرضا خوش فر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گلستان دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 ها البیاز س یبهره بردار  یعلم یو استفاده از روشها یسنت یروش ها یساز نهی/بهیزداریو آبخ آب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + غالمرضا خوش فر :همکاران

 یریمحمد شب +

 ینفت چال یعبداهلل درز +

 یرزاخانیشهربانو م +

 یمیکر نبیز +

 380000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 یمشارکت مردم محل یدستورالعمل جهت سامانده هیعدد )ته 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یهاکشاورزان شهرستان نی)در ب یدر سطح محل البیمقابله با بروز س یمردم یمطالعه راهکارها قیتحق نیا یموضوع اصل چکیده :

مشارکت مردم )کشاورزان(  یهاوهیعوامل اثرگذار بر ش ییشناسا ق،یتحق یهدف اصل نی. بنابراباشدی( مشانیقال و گمآق

سؤال است که عوامل اثرگذار بر  نیپژوهش حاضر پاسخ به ا یهدف اصل گر،یعبارت د. به باشدیم البیدر مقابله با س

 رند؟یپذیچگونه صورت م البیمشارکت مردم در مقابله با س یهاوهیاند؟ و شکدام البیمشارکت مردم در مقابل س

 ( قرار دارد.AGILپارسونز ) یمدل نظر هیبر پا یچارچوب نظر

با استفاده از سه  زیاطالعات ن یآوراست. روش جمع یبیترک یبر روش ها یها مبتنداده یپژوهش از نظر گردآور نیا

از فرمول  یحجم نمونه در بخش کم نیی. به منظور تعردیپذیصورت م "پرسشنامه و مصاحبه ،یاکتابخانه یبررس"روش 

در مورد  یاب شدند که اطالعات جامعبه عنوان نمونه پژوهش انتخ ینیبافت مع ایافراد  ،یفیکوکران و در بخش ک یمنطق

 یها از نرم افزار آمارداده لیپردازش و تحل یبندپژوهش، طبقه یهاهیفرض یباشند. جهت بررس موضوع پژوهش داشته

SPSS آغاز شده و  هیاطالعات اول یوجود داشته است که با جمع آور یمنظم یالگو ،یفیو در بخش ک یدر بخش کم

ها به حد اشباع برسند، که داده یتا زمان ابد،ییادامه م دیاطالعات جد یها و جمع آورهمزمان داده لیو تحل هیبا تجز

ر ابزا ییایپا نیو همچن یاز اعتبار صور ،یابزار آزمون، در بخش کم ییدقت و کارآ زانیم صیتشخ ی. براشودیتکرار م

 نیترو مهم نیمؤثرتر ،یقیتطب یوارس ای ینیاز بازب ،یفیبخش ک. در شودیکرونباخ استفاده م یآلفا بیبا استفاده از ضر زین

 .از دقت مطالعه انجام گرفته است نانیاطم یروش برا

 یمسأله اجتماع کی یتا حد قابل قبول تواندیآن م یهاپارسونزو مؤلفه یکه مدل نظر دهدیپژوهش نشان م جینتا

 ب،یترت نیو بد دینما نییرا را تب شانیقال و گمآق زدهلیس یهامشارکت مردم )کشاورزان( شهرستان تیریهمچون مد

 واقع شود دیمناطق کشور مف ریمشابه در سا قاتیانجام تحق یبرا ییبه عنوان الگو تواندیم
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. باشدیم البیمشارکت مردم )کشاورزان( در مقابله با س یهاوهیعوامل اثرگذار بر ش ییپژوهش، شناسا نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 البیسؤال است که عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در مقابل س نیپژوهش حاضر پاسخ به ا یهدف اصل گر،یبه عبارت د

 رند؟یپذیچگونه صورت م البیمشارکت مردم در مقابله با س یهاوهیاند؟ و شکدام

 :است ریپژوهش حاضر به شرح ز یاساس، اهداف فرع نیبر هم

 (؛البیو پس از س نی)ح دیجد یطیمح طیو انطباق مردم با شرا یسازگار زانیم ییشناسا .1

 الب؛یدر مقابله با س یمشارکت تیریتحقق اهداف مد زانیم ییشناسا .2

 الب؛یمقابله با س یو تعاون برا یفکرو اتحاد مردم در مشارکت، هم یهمبستگ زانیم .3

 الب؛یمقابله با س یمردم یو ارائه الگوها ییشناسا .4

 الب؛یدرک مردم از خطر س یچگونگ ییشناسا .5

 الب؛یمواجهه مردم با خطر س یچگونگ ییشناسا .6

 کشاورزان. الب،یس ،یمردم یو اتحاد، الگوها یو انطباق، همبستگ یاهداف، سازگار تحقق کلمات کلیدی:

 

 

Popular solutions to deal with floods at the local level (Case study: Farmers of Aqqala 
and Gomishan counties) 

Title: 

GholamReza Khoshfar Applicant: 

Golestan University Applicant's 

Work: 

The main subject of this research is the study of popular strategies to deal with 

floods at the local level (among farmers in Aqqala and Gomishan counties). 
Therefore, the main purpose of this study is to identify the factors affecting the ways 

of participation of people (farmers) in dealing with floods. In other words, the main 

purpose of this study is to answer the question, what are the factors affecting 
people's participation in the face of floods? And how are people involved in dealing 

with floods? The theoretical framework is based on Parsons' theoretical model 
(AGIL( 

Abstract: 

The main purpose of this study is to identify the factors affecting the ways of 

participation of people (farmers) in dealing with floods. In other words, the main 
purpose of this study is to answer the question, what are the factors affecting 

people's participation in the face of floods? And how are people involved in dealing 

with floods? 
Accordingly, the sub-objectives of the present study are as follows: 

1. Identify the extent of adaptation and adaptation of people to new environmental 
conditions (during and after floods); 

2. Identify the extent to which the goals of participatory management in dealing 
with floods have been achieved; 

3. The degree of solidarity and unity of the people in participation, consensus and 

cooperation to deal with the flood; 
4. Identify and present popular models for dealing with floods; 

5. Identify how people perceive the risk of floods; 
6. Identify how people face the risk of floods; 

7. Identify how people deal with floods; 

Specific 

Aims: 

Achieving goals, adaptation, solidarity and unity, popular patterns, floods, farmers. :Keywords 
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 و رسوب به شیرواناب، فرسا یسازهیشب ییبهبود کارا یحاصل از پهپاد برا ییهوا یرقوم ریکاربرد تصاو :عنوان

 شرق گلستان یلس یدر اراض LISEM یمکان یعیتوز مدل لهیوس

 خیش یواحدبرد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یبر توسعه علم و فناور یمبتن ییآب و هوا یفیو ک یکم یمخاطرات و بحرانها یآگاه شیو پ شی/پایزداریو آبخ آب :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 خیش ی+ واحدبرد :همکاران

 مقدم ییحسن رضا +

 یآذرخش میمر +

 زاده ینعلیمحسن حس +

 یمحمد ریجهانگ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

و  عیصرفه، سرمقرون به کردیرو کی( Unmanned Aerial Vehicleپهپاد) ستمیبر س یمبتن یامروزه فتوگرامتر چکیده :

 منابع ،یکشاورز ،یشهر یزیردر برنامه یبعدسه یمکان یسازبه دست آوردن اطالعات با وضوح باال و مدل یمؤثر برا

 شفرسای و رواناب –بارش  یندهایفرآ یسازهیشب یپژوهش ارتقا نی. هدف از اباشدیم یشناسو باستان ینظام ،یعیطب

شرق  قیعم یلس یها. خاکباشدیشرق گلستان م یلس یحاصل از پهپاد در اراض یرقوم ریو رسوب با استفاده از تصاو

 یزیصلخحا ی( دوره کواترنر است که دارایبادآورده )رسوبات بادرفت میارزشمند و ثروت عظ یعیطب راثیاستان گلستان م

 بیشدت در معرض تخربه یمنبع غن نیا یراصولیغ یهایبرداربهره لیباالست. امروزه به دل یریپذشیفرسا یباال ول

شسته شده و در  هاالبیاز آن همراه س یمیمتوسط حجم عظ یحت ایو  دیشد یقرار گرفته و با وقوع رگبارها ندهیفزا

ها خندق عیبا رخنمون و گسترش سر نی. همچنشودیخزر م یایوارد در ایو  گرددیدست انباشته م نیپائ یمخازن سدها

است که  یدر حال نی. ارندیگیقرار م هیو تخل دیو روستاها در معرض تهد ییربنایز ساتیمنطقه، مزارع، تأس نیدر ا

 منطقه نیو رسوب در ا شیفرسا یو مکان یزمان عیو توز زانیاز م یقیمطالعات متعدد، هنوز آمار و اطالعات دق رغمیعل

 و رسوب استفاده از شیفرسا یندهایفرآ یمکان عیتوز قیبرآورد نسبتا دق نهیزم در جیرا یاز ابزارها یکیوجود ندارد. 

کمتر  یدر کشورها ژهیوها، بهمدل نیا یاداده یباال یازمندین لی. اما به دلباشدیرخداد محور م یسازهیشب یهامدل

اک را خ شیکه متوسط فرسا نیانگیم یهاآن از مدل یها کمتر مورد استقبال قرار گرفته و بجامدل نیا افته،یتوسعه 

 نیو رسوب رخداد محور است و بنابرا شیفرسا ندیفرآ کهی. درحالشودیاستفاده م کنندیبرآورد م نیدوره مع کیدر طول 

 یندهایفرآ یمقطع یبندپهنه یاستفاده از پهپادها برا رای. اخکنندیارائه م یتریرخداد محور برآورد واقع یهامدل

(. اگرچه مرور منابع نشان Meinen and Robinson., 2020و رسوب مورد استقبال قرار گرفته است ) شیفرسا

ت و رسوب گزارش شده اس شیفرسا یمکان عیبرآورد توز یپهپادها برا ریاز کاربرد تصاو یبخش تیرضا جیکه نتا دهدیم

 یرخدادها یآن برا یهاداده لیو تحل یربرداریمحدود مقدور بوده و تکرار تصو یهامساحت یاما استفاده از پهپادها برا

 عیو مناطق وس ادیز یتکرارها یبرا یسازهیشب یهااست. اما استفاده از مدل ادیز نهیمستلزم صرف زمان و هز یبارش

دو  نیا یهاتیمز قیپژوهش از تلف نیدر ا نیصرفه است. بنابرامقرون به زین هانهیو از نظر هز کندینم جادیا تیمحدود
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رخداد  یسازهیمدل شب یورود یمکان یهاداده هیته یپهپاد هم برا ریاز تصاو یاستفاده خواهد شد. به عبارت کردیرو

با پهپاد، ابتدا نقاط  یبردارریمدل رخداد محور استفاده خواهد شد. جهت تصو ییکارا یابیو ارز یواسنج یمحور و هم برا

از منطقه مورد  هیاول ریپهپاد تصو لهیدو فرکانسه مشخص خواهد شد، سپس به وس GPSدستگاه  لهیبه وس یکنترل

 LISEMمدل  یبه عنوان ورود یاهی(، ارتفاع و درصد پوشش گDEMارتفاع ) یشده و نقشه مدل رقوم هیمطالعه ته

بعد از هر  نی. همچنگرددیمنطقه مورد مطالعه اجرا م یبرا میمدل لس ،یشی. بعد از هر رخداد فرساگرددیاستخراج م

قابل  یدهانیفرآ یبصر ییخواهد شد و ضمن شناسا یبردارریپهپاد از منطقه مورد مطالعه تصو لهیبه وس یشیرخداد فرسا

 شیفرسا زانیبرآورد م ی( استخراج خواهد شد و براDEMارتفاع ) یمدل رقوم قیو رسوب، نقشه دق شیفرسا صیتشخ

 یهاستگاهیفقدان ا لیبه دل نی. عالوه بر اشودیم سهیمقا ی( متوالDEMارتفاع ) یدو نقشه مدل رقوم ،یرسوبگذارو 

 یهاکشور به دستگاه دیشد ازیها و با توجه به نحوضه ریکوچک و ز زیآبخ یهاحوزه یرواناب و رسوب در خروج شیپا

بردار ونهو نم یرواناب خروج شیدستگاه پا کی قیتحق نیدر ا زات،یتجه نیکشور به واردات ا یآب و خاک و وابستگ شیپا

منظور، سطح  نیحوضه مورد مطالعه نصب خواهد شد. بد ریز یو ساخته خواهد شد و در خروج یرسوب معلق طراح

 البیس دروگرافیه ،یدستگاه ابتکار نیو با نصب ا دهیمورد مطالعه احداث گرد رحوضهیز یدر خروج یمقطع منظم

 یو رسوب حاصل از اجرا شیفرسا جینتا تیبار معلق رسوب صورت خواهد گرفت. در نها یبردارحوضه و نمونه یخروج

 زانیخواهد شد و م سهیمقا یشیهر رخداد فرسا یبرا کیبردار اتوماتنمونه جیحاصل از پهپاد و نتا ریتصاو جیمدل با نتا

قرار خواهد  یابیپهپاد مورد ارز ریو رسوب با استفاده از تصاو شیدر برآورد رواناب، فرسا LISEMمدل  ییکارا شیافزا

 گرفت

 یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 زیو رسوب در سطح حوزه آبخ شیفرسا ریمقاد یمکان یعیتوز یبندپهنه یسازنهیبه

 یاهداف فرع

شرق  یلس سازندهای در رسوب – شیرواناب و فرسا -بارش یندهایفرآ یسازهیدر شب LISEM مدل ییکارا یابیارز

 گلستان

 LISEM مدل ییمنظور بهبود کارامدل به یورود یهااز داده یپهپاد در استخراج تعداد ییهوا یرقوم ریاستفاده از تصاو

 و رسوب شیرواناب، فرسا ریمقاد یسازهیدر شب

 بردار بار معلق رسوبو نمونه یخروج لیس دروگرافیه شیپا کیساخت و کاربرد دستگاه اتومات ،یطراح

 یبندو رسوب با استفاده از نقشه پهنه شیفرسا ندیفرآ یمکان یعیتوز یسازهیدر شب LISEM مدل یواسنج یسازنهیبه

 کیدستگاه اتومات لهیوسثبت شده به یهاحاصل از پهپاد و داده ییهوا یرقوم ریو رسوب به دست آمده از تصاو شیفرسا

 بردار بار معلق رسوبو نمونه یخروج لیس دروگرافیه شیپا

 رواناب و رسوب ،یساز هی، شب LISEMحاصل از پهپاد ،  ییهوا یرقوم ریتصاو کلمات کلیدی:

 

 

Application of  UAV imagery for improving performance of runoff, erosion and  

sediment simulation using physically based distributed erosion model (LISEM) in the 

eastern loess lands of the Golestan Province 

Title: 

Vahedberdi Sheikh Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 

Work: 

Nowadays, unmanned aerial vehicle (UAV) photogrammetry is a cost-effective, rapid, 
and effective approach to obtaining high-resolution information and 3D spatial 

modeling with applications in urban planning, agriculture, natural resources, 
archeology, and the military. The main objective of this research is to investigate 

methods for improving simulation of rainfall-runoff and sedimentation processes 

using UAV digital images in the loess lands in east of the Golestan province. Thick 
loess deposits in the east of Golestan province are valuable natural endowments 

from the Quaternary period, with high fertility and yet high erodibility. Due to 
improper exploitation, these valuable resources in the region are exposed to 

progressive degradation. Under heavy or even medium rainstorms, a large volume of 

soil is eroded and accumulated in the nearby water bodies and streams/rivers 

Abstract: 
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draining to the Caspian Sea. The emergence and rapid expansion of gullies in this 

area threatens farms and infrastructures and forces villagers to abandon their 
properties. Despite the existence of very extensive literature on this topic, there is 

still no accurate measurement of the amount and temporal and spatial distribution of 
erosion and sediment in this area. Event-based simulation is one of the commonly-

used techniques for relatively accurate estimation of erosion and sedimentation and 

their spatial distribution. The majority of these simulations are data-intensive and 
hence are less favorable to data-scarce regions and underdeveloped countries. 

Therefore, there is the propensity for using ordinary models that merely provide an 
average estimate of erosion for a particular period. Erosion and sedimentation are 

event-driven and therefore require event-driven models. There is a growing number 

of works on UAV application for zoning of erosion and sedimentation processes. 
Although most of the research in this field has reported successful cases of UAV 

application for erosion and sedimentation spatial analysis, this approach suffers from 
limitations such as the total inadequacy of UAVs for frequent aerial reconnaissance 

over large areas and the difficulty of data processing 

To optimize the spatial distribution of soil erosion and sedimentation 
To apply UAV images to prepare some spatial input data required by the LISEM 

model in order to improve the prediction performance of the model 
To design, construct and apply an automatic discharge measurement device 

To design, construct and apply an automatic suspended sediment load samples 

Specific 
Aims: 

UAV digital images, LISEM, runoff and sediment simulation, suspended sediment 
load sampler 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000736 

 میپتاس یو اثر آن بر فراهم زاریخاک بستر شال یتونیفایپر یلمهایوفیبا کسیو متاژنوم کیستماتیمطالعه س :عنوان

 یخانیعل ینعلیحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 محصول شیکاهش هدررفت کودها و افزا ی( براSRFsآهسته رهش ) یکود ها دی/ساخت و تولخاک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یخانیعل ینعلی+ حس :همکاران

 مرند یالسیل هیمهد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یتونیفایپر یستیعدد )نمونه کود ز 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

شده  لیتشک و انواع هتروتروف شامل انواع اتوتروف یاهیچندال یهاومیکنسرس ایو  کیتیفایپر یستیز هیال کی تونیفایپر چکیده :

شده  لی: تشکتونیفای)پر یپلونیاپ یستیز هیاجزاء ال بیو ترک تیمطالعه وضع نیاست. لذا در ا یآب یهاستمیدر اکوس

 .ردیگیقرار م یمورد بررس کسیمطالعات متاژنوم قیدر سطح رسوبات بستر/ خاک( از طر

نموده  فایا یانرژ انیو جر ییچرخه عناصر غذا میدر تنظ ینقش اصل تواندیم زارهایدر شال کیتیفایپر یهالمیوفیوجود ب

 .آن باشند یغرقاب باال هیخاک و ال نیب ییمخزن/ منبع عناصر غذا تواندیو عمال م

 جینتا قرار گرفته و یمورد بررس ریاخ یها( در سالاهیو فسفر )در خاک و گ تروژنین ییعناصر غذا زانیبر م تونیفایاثر پر

 میاست. اما پتاس دهیبه ثبت رس نهیزم نیدر ا تونیفایمثبت پر

بر  هاپلونیاثرات اپ یبه بررس قیتحق نینشده است. لذا در ا یبررس یضرور ییعناصر غذا نیتراز فراوان یکیبه عنوان 

 کاها،یفلدسپارها، م یهایخاک در کان میپتاس %90-98پرداخت. گزارش شده است که  میخواه میجامع پتاس تیوضع

از آن به شکل محلول  یها، فقط بخش کوچکدر خاک میپتاس یوجود دارد. با وجود فراوان ییکایشبه م یرس یهاکاتیلیس

ساختار  رییتغ ایو  هیها با تجزو قارچ هایمطالعات نشان داده که باکتر ردیگیقرار م اهیگ اریبوده و به سهولت در اخت

 .عنصر شوند نیا یمنجر به آزادساز توانندیو فلدسپار( م کایم ری)نظ میپتاس یحاو یهایکان

 میپتاس متیفراوان و ارزان ق یبعنوان منابع معدن تیو مسکو تیوتی) بیمیپتاس یها یکان -A یبیامکان کاربرد ترک :اهداف اختصاصی

)به منظور حفظ، نگهداشت و ممانعت از  تونیفایپر یستیز یها هیال -B (یمیپتاس ییایمیش یمصرف کود ها یبجا

 ها( زاریاز شال میخروج و هدر رفت پتاس

شده در سطح رسوبات بستر/ خاک(  لی: تشکتونیفای)پر یپلونیاپ یستیز هیاجزاء ال بیو ترک تیوضع نییمطالعه تع /2

 کسیمطالعات متاژنوم قیاز طر

 زاریشال -میپتاس -کسیمتاژنوم-پلون یاپ -تونیفایپر کلمات کلیدی:

 

 

Study of systematic and metagenomics of paddy field surface soil periphytic biofilms 
and their effects on potassium availability 

Title: 

Alikhani Hossein Ali Applicant: 

Tehran University Applicant's 

Work: 
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Periphyton is a periphytic bio-layer or multilayer consortium, consisting of 

autotrophs and heterotrophs microorganism formed in aquatic ecosystems. 
Therefore, in this study, the status and composition of the epipelon bio-layer 

components (periphyton: formed on the surface of sediments/soil) are investigated 
through metagenomics studies. 

The presence of periphytic biofilms can play a major role in regulating the nutrient 

cycle and energy flow in paddy fields and practically it can be the sink / source of 
nutrients between the soil and overlaying water. The effect of periphyton on the 

amount of nitrogen and phosphorus nutrients (in soil and plants) has been studied in 
recent years and the positive results of periphyton have been recorded in this field. 

But potassium has not been studied as one of the most abundant essential nutrients. 

Therefore, in this study, we will examine the effects of epipelons on the potassium 
comprehensive status. 

It is reported that 90-98% of the soil potassium is present in the minerals such as 
feldspar, mica, and mica-like clay silicates. Despite the abundance of potassium in 

soils, only a small part of that is soluble and easily available to plants. Studies have 
shown that bacteria and fungi decompose or change the structure of minerals 

containing potassium (Such as mica and feldspar) and can lead to the release of this 

element. 

Abstract: 

Possibility of combined use of A-potassium minerals (biotite and muscovite as 

abundant and inexpensive mineral resources of potassium instead of potassium 

chemical fertilizers) B- periphyton bio-layers (in order to preserve, maintain and 
prevent the exit and loss of potassium from paddy fields) 

2- Study of determination of the epipelon,s status and composition of the 
components (periphyton: formed on the surface of sediments/soil) through 

metagenomics studies 

Specific 

Aims: 

Periphyton, epipelon, metagenomics, potassium, paddy field :Keywords 
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 یشربت ها دیبه منظور استفاده در تول کایلیس -نیکرات یدیبریدرون بستر ه زومرازیگلوکز ا میآنز تیتثب :عنوان

 از فروکتوز یغن

 پرست مانیا هیسم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیا یو صنعت یعلم یپژوهش ها سازمان :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد :نوع طرح

 پرست مانیا هی+ سم :همکاران

 نیمهرداد آذ +

 یردامادیم دیسع +

 داود زارع +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

از و پروتئ یها میشناخته شده است بعد از آنز زومرازیکتول ا لوزیزا -ی/د زومزاریا لوزیکه اغلب با نام زا زومرازیگلوکز ا چکیده :

را به  لوزیزاD-گلوکز و D- ریبرگشت پذ ونیزاسیزومریا میآنز نیباشد. ا یبا تناژ باال م دیاز نظر تول میآنز نیسوم الزیآم

جهت  ییو دارو ییغذا عیدر صنا یبه طور گسترده ا میآنز نی. از اکندیم زیکاتال لولوزیزاD-فروکتوز و  D-به  بیترت

تنها به  در صنعت میآنز نیشود. از ا یاز فروکتوز استفاده م یغن یشربت ها دیگلوکز به فروکتوز به منظور تول لیتبد

کننده  دیولت یها یکمپان یهاتجارت نیاز بزرگتر یکی میآنز نیا تیرو تثب نیشود و از ا یشده استفاده م تیصورت تثب

 Streptomycesموتان  هیاز سو زومرازیگلوکز ا یدرون سلول دیباشد. در طرح حاضر تول یآن م

olivochromogenes ATCC 21713 درون بستر  زومرازیگلوکز ا میآنز تیتثب ییانجام خواهد شد، در ادامه کارا

پروژه  نیباشد در ا یبه صورت گرانوله م میآنز نیا یفرم تجار نکهیقرار خواهد گرفت با توجه به ا یمورد بررس یدیبریه

 هیپا شده و تیتثب میآنز اتیخصوص نییتع تیشود و در نها یساخته شده به فرم گرانوله طراح هیشود پا یتالش م

 خواهد شد سهیمقا یساخته شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و با فرم تجار

 از فروکتوز یغن یشربت ها دیبه منظور استفاده در تول کایلیس -نیکرات یدیبریدرون بستر ه زومرازیگلوکز ا میآنز تیتثب :اهداف اختصاصی

 نیکرات -تیتثب -زمرازیگلوکز ا کلمات کلیدی:

 

 

Immobilization of glucose isomerase onto the hybrid support based on keratin/silica 

for the production of high fructose syrup. 

Title: 

Somaye Imanparast Applicant: 

Iranian Research Organization for Science and Technology Applicant's 
Work: 

Glucose isomerase, often known as xylose isomerase, is the third most abundant 

enzyme in production after protease and amylase. This enzyme catalyzes the 
reversible isomerization of -D glucose and -D xylose to -D fructose and -D xylulose, 

respectively. This enzyme is widely used in the food and pharmaceutical industries to 

convert glucose to fructose to produce high fructose syrups. This enzyme is used in 

Abstract: 
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industry only in an immobilized form, and therefore the immobilization of this 

enzyme is one of the largest trades of the companies that produce it. In the present 
study, intracellular production of glucose isomerase will be performed by 

Streptomyces olivochromogenes ATCC 21713. In the following, the stabilization 
efficiency of glucose isomerase enzyme in a hybrid protein support will be 

investigated. Due to the fact that the commercial form of this enzyme is in granular 

form, in this project, an attempt is made to design the support in granular form, and 
finally, the characteristics of the immobilized enzyme will be studied and compared 

with the commercial form. 

The main goal of this study is immobilization of glucose isomerase onto hybrid 
support based on keratin/silica for isomerization of glucose to fructose. 

Specific 
Aims: 

glucose isomerase, Immobilization, keratin :Keywords 
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 ستیز طیسازگار با مح یدارسازیدر پا دارشهیر خاک یکیدرومکانیرفتار ه یعدد-یشگاهیآزما یابیارز :عنوان

 راشباعیغ یهایروانیش

 یصادق حامد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یها روش یو مرتع/معرف یعی+ منابع طب ییمختلف آب و هوا میروش اصالح مراتع در اقال نیو مرتع/بهتر یعیطب منابع :اولویت

مختلف + خاک/حفظ و اصالح منابع  یو خاک ها می( در اقالیقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب شیمختلف مبارزه با فرسا

 /روشی+ زراعت و باغبان داریخاک کشور با نگرش توسعه پا

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ حامد صادق :همکاران

 یپناه یعل ایپو +

 یدرز ییگل آقا یعل +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 یهاؤلفهم نیبه عنوان سازگارتر اهانیها و پژوهشگران را بر آن داشته است تا از گدولت نده،یآ یهانسل یبرا داریپا توسعه چکیده :

به عنوان  تواندیم اهانیاستفاده کنند. استفاده از گ داریبر توسعه پا یمبتن یمهندس نینو یدر طراح عتیبا طب اتیح

 همچون یعیدر مخاطرات طب ستیز طیا محفرح بخش و سازگار ب با،یمرز دانش، مقرون به صرفه، ز یحل پژوهشراه کی

 یدگیچیخاک به کار رود. به علت پ یهادامنه یداریپا شیها و افزااز وزش باد و رواناب یناش یسطح شیکنترل فرسا

 اریسب نهیزم نیمطالعات در ا دار،شهیچندفازه خاک ر طیمح یکیدرومکانیرفتار ه یلیتحل-یشگاهیدوگانه آزما یابیارز

و  یالبیدر فصول س یرواناب سطح زانیپژوهش بتوان در کنترل م نیا جیکه از نتا رودیمحدود بوده است. انتظار م

 استفاده کرد یبه نحو مؤثر یمستعد لغزش در بارندگ یخاک یهایروانیسبز ش یدارسازیپا

ن با آ سهیو مقا رانیبوم ا ستیمستعد با ز یاهیگ یهابا گونه دارشهیر یهاخاک یکیدرولیه تیهدا قیدق یریگاندازه :اهداف اختصاصی

گاه دانش یرینفوذپذ ریسلول دوگانه و جدار انعطاف پذ افتهیتوسعه  راًیمنظور از دستگاه اخ نی)بد شهیخاک بدون ر

 ذکر 2020در سال  Engineering Geologyآن در مجله معتبر  یهاتیاستفاده خواهد شد که قابل فیشر یصنعت

 شده است(

 ینعتدانشگاه ص راشباعیغ کیسنج اتومات میدر تحک دارشهیخاک ر-و نگهداشت آب یحجم رییتغ اتیخصوص نییتع (2

 (در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 97102)اختراع ثبت شده به شماره  فیشر

 یو تک محور میبرش مستق یهادر دستگاه دارشهیخاک ر یمقاومت برش نییتع (3

سبز و بدون پوشش  یهایروانیش یداریپا یتعادل حد زیو آنال انیجر لیدر تحل هاشیآزما جینتا یاستفاده از خروج (4

 یاهیگ

 انیجر زیآنال یعدد یهالیتحل یبا خروج بیها، در ترکخاک یکیدرومکانیه اتیبر خصوص یاهیآثار پوشش گ نییتع (5

 زیو ن یالبیدر فصول س یجهت کنترل رواناب سطح یو مهندس یفن یهاهیبه منظور ارائه توص یچندفازه و تعادل حد

 سبز یخاک یهادامنه منیا یطراح

 و مسائل نامطلوب متعاقب آن در زگردیر دیآن و تول شیاز فرسا یریخاک و جلوگ تیدر تثب اهیآثار گ یامکان سنج (6

 یآت یهاپروژه
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 یروانیش یدارپای – داریشهر کخا - یکیدرولیه تهدای – ارپاید سعه تو کلمات کلیدی:

 

 

Experimental and numerical evaluation of hydromechanical behavior of vegetated 

soil in eco-friendly stabilization of unsaturated slopes 

Title: 

Hamed Sadeghi Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 
Work: 

Government and researchers are committed to using plants as the most compatible 

components of nature in the new engineering design for sustainable development. 
Soil bioengineering using plants can potentially offer an environmentally friendly, 

cost-effective, and aesthetically pleasant solution for enhancing the stability of 

shallow soil slopes and controlling the surface erosion resulting from blowing winds 
and moving waters. Due to the complexity of experimental and numerical evaluation 

of hydromechanical behavior of vegetated soil, studies in this field are limited. 

Abstract: 

Construction of a physical model and artificial rainfall system to investigate the 

mechanical effects of plant evapotranspiration on permeability, strength 

characteristics, and soil erosion during rainfall and the effect of the plant on 
unsaturated slope failure. 

Measurement of permeability of vegetated soils with plant species susceptible to 
Iranian ecosystems and comparison with bare soils. 

Determining the characteristics of soil water retention curve of vegetated and bare 

soil in the automatic unsaturated consolidator of the Sharif University of Technology. 
Determination of shear strength of vegetated soil in direct shear test and unconfined 

compression test 
Determining the effects of vegetation on hydromechanical properties of soils, in 

combination with the output of the numerical analysis of multiphase flow analysis to 

provide technical and engineering recommendations for surface runoff control in 
flood seasons and safe design of green soil slopes 

Specific 

Aims: 

Sustainable development - hydraulic conductivity - vegetated soil - slope stability :Keywords 
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 یبرا PCL-PXS-MWCNTs یها مریشده از پل یسیالکترور هیدو ال یپچ قلب یابیساخت و مشخصه  :عنوان

 ییمدل موش صحرا کیدر  یدرمان سکته قلب

 یخان یمحمد مهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه/یپزشک نینو یها یفناور دانشکده :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 بافت یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یخان ی+ محمد مهد :همکاران

 یگارودیفراز س +

 یشهرام ربان +

 یمانیمسعود سل +

 زاده نیزر حس میس +

 برومند هیصف +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یبیکبر تر یشده مبتن یمهندس یقلب یدر جهان است و توسعه پچ ها ریبرجسته مرگ و م لیهمچنان دل یقلب سکته چکیده :

 دیاکاشته شده نه تنها ب یاست. پچ ها یدرسکته قلب وکاردیدرمان بافت م یشده برا هیتوص یکردی، رو یستیاز مواد ز

 ییتوانا دهید بیبا تعامل موثر با بافت آس دیبافت قلب فراهم کند ، بلکه با بیدر محل آس یمناسب یکیمکان یبانیپشت

 قلب را داشته باشند. وکاردیبافت م یبازساز ریبر مس یرگذاریتأث

 یپل بیو ترک نییپا هیدر ال یکربن یکاپروالکتون / نانو لوله ها یمتشکل از پل یافیال هیدو ال یپچ قلب کی، ما  نجایدر ا

 یسیلکترورکه توسط روش ا میکن یم یمعرف یفوقان هیدر ال یکربن ی/ و نانولوله هاتیسباک تولیلیزا یکاپروالکتون/ پل

 .شود یساخته م

 (SEM  ،TEM با استفاده از) یافیساختار ال یکنواختینمونه ها از نظر  یساخته شده تمام یپچ ها یابیجهت مشخصه 

تماس اب ، تست  هیزاو یری)با استفاده از اندازه گ یکیزیف اتیو خصوص ( ATR-FTIR با استفاده از) ییایمیش بیترک

 یارسازگ ستیز نیشوند. همچن یم یابیداربست(( ارز یی)سنجش رسانا یو کاوشگر چهار نقطه ا یتک محور یکشش

 وپکروسکیم یسلول متصل به داربست با عکس بردار یمورفولوژ یابیارز نیو همچن MTT داربست ها با روش تیو سم

 DAPI Staining, Actin با استفاده از) کشت شده و هسته سلولها یسلولها یو نحوه توسعه ساختار اسکلت یالکترون

Staining) مطالعه یبرا دیکاند نیساخته شده بهتر یداربست ها انیشود و در اخر از م یم یابیارز in vivo  در

 انتخاب خواهد شد یسکته قلب یمدل موش

 یسازگار ستیبا ز ک،یسباس دیو اس تولیلیمختلف زا ی/حجمیوزن بی( از ترکPXSسباکت ) تولیلیزا یپل مریسنتز پل :اهداف اختصاصی

 بافت قلب. یمهندس یمناسب جهت کاربرد ها یکیو خواص مکان

 یها وبیبه همراه نانوت (PXS) سباکت تولیلیزا یو پل (PCL) کاپروالکتون یپل یمرهایاز پل نهیبه بیترک نییتع (2

)شامل  یکیزیو ف یکیمکان یبا مشخصه ها هیدوال یبریجهت ساخت داربست ف (MWCNTs) چندجداره یکربن

 .بافت قلب یمناسب به منظور کاربرد در مهندس یسازگار ستی( و زیو خواص ساختار یابدوست ته،یسیاالست

با  سهیمقا در ییدر مدل موش صحرا هیدوال یبریداربست ف وندیقلب بعد از پ کیسکمیبافت ا یبازساز زانیم نییتع (3

 .کنترل یگروه ها
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 سباسات تولیلیزا یپل ،یسیبافت قلب، الکترور یمهندس ،یپچ قلب کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication and characterization of a bi-layered electrospun PCL-PXS-MWCNTs 

cardiac patch for treating myocardial infarction in a rat model 

Title: 

Mohammad Mehdi Khani Applicant: 

shahid beheshti university of medical sciences Applicant's 
Work: 

Myocardial infarction remains the prominent cause of death in the world and 

development of engineering-based cardiac patches by the combination of 
biomaterials is an extremely recommended approach for the treatment of myocardial 

infarcted tissue. The implanted cardiac patches not only should provide appropriate 

mechanical supports for injuries site, but also should have capability to influence 
remodeling pathway by effective integration to infarcted myocardial tissue. 

Here, we introduce a novel fibrous bi-layered cardiac patch consisting of 
Polycaprolactone (PCL)/Multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs) in the lower layer 

and Polycaprolactone (PCL)/Poly xilitol sebacat (PXS)/Multi-wall carbon nanotubes 
(MWCNTs) in the upper layer that will be fabricated by the electrospinning 

technique. 

The fabricated patches will be characterized and evaluated in term of uniformity of 
the fibrous structure (using SEM, TEM), chemical composition (using ATR-FTIR 

analysis) and physical properties (using contact‐angle measurements, tensile 
strength analysis and four-point probe measurement). Also their metabolic activity 

and biocompatibility will be assessed using MTT, SE 

Abstract: 

Synthesis of biocompatible poly zylitol sebacate from different amount of zylitol and 
sebacic acid with appropriate mechanical properties 

2. Fabrication and characterization of biocompatible bi layered electrospun scaffolds 

consist of PCL/PXS/MWCNTs 
3. In vivo functionality assessment of fibrous scaffold (the best candidate from 2) in 

a rat model of myocardial infarction 

Specific 
Aims: 

cardiac patch, cardiovascular tissue engineering, poly xylitol sebacate, 

electrospinning 

:Keywords 
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 سمینیبرفمیاز منظر سا یامطالعه ،یرانیشده زن ا یارسانه یو الگو نستاگرامیا :عنوان

 یبادامچ نیمحمدحس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یو اجتماع یمطالعات فرهنگ پژوهشکده :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یپژوهشطرح  :زیرشاخه/گرنت

+  دیجد ی/خانواده و رسانه های/خانواده و مادریاجـــــــــــــتماع عــــــــــــــــــــلوم :اولویت

 یاجتماع یشبکه ها یها تی/ظرفدهای: فرصت ها و تهدیمجاز ی/فضایعــــــــــــــــــــلوم اجـــــــــــــتماع

 : فرصیمجاز ی/فضای+ عــــــــــــــــــــلوم اجـــــــــــــتماع

 یکاربرد :نوع طرح

 یبادامچ نی+ محمدحس :همکاران

 یزهرا اردکان +

 یفاطمه مرتضو +

 یریسارا بص +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یعال یو شورا یمجاز یعال یشورا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یمجاز

مسأله که حضور  نیدهه دوم آن است که با درک ا ژهیو بو یالدیم م21در قرن  ینینو یحوزه مطالعات سمینیفم بریسا چکیده :

 ریکاربران زن در عرض سا یتر از آنست که صرفا بصورت مطالعات فرهنگ یاساس یتحول یاجتماع یزنان در شبکه ها

 یتکنولوژ ،یزنانگ انیاز رابطه م ینتریادیبن یها هیو پژوهش را به ال یپرداز هیشود، نظر یبررس یمجاز یکاربران فضا

در اثر رواج شبکه  یرانیتحول جامعه ا تی. با توجه به اهمدهدینفوذ م یو خصوص ینسبت حوزه عموم یحول ساختارو ت

مشخصا  پژوهش نیمورد استفاده زنان، در ا یشبکه اجتماع نیبعنوان پرکاربردتر نستاگرامیو با تمرکز بر ا ،یاجتماع یها

ر علوم شدن د یرسانه ا هیآن با نظر بیو ترک یرانیا یبه جامعه علم سمینیبرفمیسا نینو اتیادب یپس از مرور و معرف

 یومدر عرصه عم یشدن زنانگ یارسانه یالگوها یو صورت بند ییبه شناسا میکوش یم یمطالعه تجرب کیدر  ارتباطات،

 یارکت( مشیفیو ک ی)کم یتجرب شیمایپ کیو انجام  یحوزه مطالعات کی ی. محصول کار عالوه بر معرفمیبپرداز یمجاز

خواهد  یمجاز یفضا یاستگذاریدر س یو ارائه خطوط تازه ا یستینیبرفمیسا دیجد اریحوزه بس یپرداز هیدر نظر یبوم

 بود

 یانوظهور زن رسانه یاجتماع یهایژگیبه عنوان و نستاگرامیا یدر شبکه اجتماع یزنانگ ییبازنما ی: بررسیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یرانیشده ا

 یزن مجاز نستاگرام،یشدن، ا یارسانه سم،ینیبرفمیسا کلمات کلیدی:

 
 

Instagram and mediatized Iranian woman; A study in CyberFeminism Title: 

Mohammad Hossein Badamchi Applicant: 

Institute of Cultural and Social Studies Applicant's 
Work: 

 Abstract: 
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CyberFeminism, the new interdisciplinary field of the second decade of 21st century 

attempts to study the depth of social changes which is happening by women 
participating in social networks beyond the simply cultural representations of old 

gender roles in changing relations between femininity, technology and new hybrid 
cyber private-public sphere. Regarding the importance of recent social changes of 

Iranian society particularly by the Instagram as the most popular media of women, 

this research is going to study the new emerging modes of feminine subjectivity in 
Persian Instagram based on cyberfeminism literature and Meditization theory by 

both qualitative and quantitative method. The result in addition to an Iranian 
participation in cyberfeminism field, would be an unprecedented feminine narrative 

of Iranian virtual society and proposing a new line in national cyber space policy . 

Studying feminine representations in Instagram social network as new 
characteristics of mediatized Iranian woman 

Specific 
Aims: 

Cyberfeminis, mediatization, Instagram, Iranian virtual woman :Keywords 
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هت ج یرسطحیز انیبا جر یتانک اصالح شده و وتلند مصنوع کیسپت یقیتلف ستمیس ییکارا یبررس :عنوان

 محل دفن پسماند شهر همدان رابهیش هیتصف

 یصمد یمحمدتق :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/همدان یدانشگاه علوم پزشک -بهداشت  دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یصمد ی+ محمدتق :همکاران

 یقربان عسگر +

 یلیل یمصطف +

 یچاوش ایسون +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

است. در  دهیگرد یمواد زائد جامد در جوامع شهر دیتول ریموجب رشد چشمگ یسبک زندگ یو ارتقا تیجمع شیافزا چکیده :

 بوده یروش دفع مواد زائد جامد شهر نیترجیزباله را یتوسعه دفن بهداشتدرحال یخصوص در کشورهابه خیطول تار

 یباشد که ناش یدفن زباله م ریناپذاجتناب یمحصول جانب کی رابهی(. ش3-1) ردیگ یکه هنوز هم مورد استفاده قرار م

ر قبل، به منظو یاست. در دهه ها عاتیضا یآب ذات یزباله و محتوا یهادر سلول ییایمیوشیب یندهایاز نفوذ بارش، فرآ

ه با بود ک نیتصور بر ا رایشد ز یرها م یسطح یهادر آب مایدفن پسماند، مستق یدر محل ها یدیتول رابهیش تیریمد

 رانهیسختگ نیساز نخواهد بود. اما در حال حاضر، باوجود قوانو مشکل افتیکاهش خواهد  یبار آلودگ یسازقیرق

 در محل دفن زباله رابهیش هیضرورت تصف ،یو سطح ینیرزمیز یهاآب تیفیدر مورد ک ژهیوبه یفعل یطیمحستیز

 (.4)شودیاحساس م شیازپشیب

پسماند، روزانه  ییسال است که به عنوان محل دفع نها 30از  شیهکتار ب 230همدان با مساحت محل دفن پسماند شهر 

 افتیرا در انجیمر ن،یاز جمله بهار، جورقان، اللج زیاطراف را ن یتن پسماند شهر همدان و پسماند شهرها 550تا  500

 مرکز نیرا در ا رابهیاز ش یااچهیناسب، درم هیو تصف یآورجمع ستمیس یعدم طراح لی. در حال حاضر به دلدینما یم

طقه در من یاریبس یطیمح ستیو ز یتواند موجب مشکالت بهداشت یم ند،یشده است که عالوه بر ظاهر ناخوشا جادهیا

 .(5)گردد

 هیتصف شیتانک در پ کیسپت یهواز یب ستمیس یدر بهره بردار ( HRT) یکیدرولیزمان ماند ه راتییتغ ریتاث نییتع :اهداف اختصاصی

 همدان یمحل دفن پسماند شهر رابهیش

محل دفن  رابهیش هیوتلند در تصف ستمیس یدر بهره بردار (HRT) یکیدرولیزمان ماند ه راتییتغ ریتاث نییتع (2

 همدان یپسماند شهر

محل دفن  رابهیش هیوتلند در تصف ستمیس یدر بهره بردار ( HLR) یکیدرولیه یبارگذار راتییتغ ریتاث نییتع (3

 همدان یپسماند شهر

محل دفن  رابهیش هیتصف شیتانک در پ کیسپت یهواز یب ستمیس یدر بهره بردار یفصل یدما راتییتغ ریتاث نییتع (4

 همدان یپسماند شهر
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 همدان یمحل دفن پسماند شهر رابهیش هیوتلند در تصف ستمیس یدر بهره بردار یفصل یدما راتییتغ ریتاث نییتع (5

 رابهیش هیتصف شیتانک در پ کیسپت یهواز یب ستمیس یدر بهره بردار یورود رابهیش pH راتییتغ ریتاث نییتع (6

 همدان یمحل دفن پسماند شهر

 انهمد یمحل دفن پسماند شهر رابهیش هیوتلند در تصف ستمیس یدر بهره بردار یورود رابهیش pH ریتاث نییتع (7

 همدان یمحل دفن پسماند شهر رابهیش هیتصف شیتانک در پ کیسپت یهواز یب ستمیس ییکارا نییتع (8

 رابهیش- phragmites australis ین -یوتلند مصنوع-یتانک اصالح کیسپت کلمات کلیدی:

 
 

Performance evaluation of integrated modified septic tank system and contracted 

wetland system by subsurface flow for leachate treatment of Hamedan city landfill 
site 

Title: 

Mohammad Taghi Samadi Applicant: 

Hamadan University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Population growth and lifestyle improvements have led to a significant increase in 

solid waste production in urban communities. Throughout history, especially in 

developing countries, sanitary landfilling has been the most common method of 
municipal solid waste disposal that is still used (1-3). Leachate is an unavoidable by-

product of landfilling due to the infiltration of precipitation, biochemical processes in 
waste cells and the inherent water content of the waste. In previous decades, in 

order to manage the leachate produced in landfills, it was dumped directly into 

surface water because it was thought that dilution would reduce the pollution load 
and would not be a problem. But at present, despite the current strict environmental 

laws, especially regarding the quality of groundwater and surface water, the need for 
leachate treatment in landfills is increasingly felt (4). 

The landfill of Hamedan city with an area of 230 hectares for more than 30 years, 
which as the final landfill, receives 500 to 550 tons of waste of Hamedan city and the 

surrounding cities, including Bahar, Jorqan, Lalejin, Marijanj. At present, due to the 

lack of proper collection and treatment system, a leachate lake has been created in 
this center, which in addition to its unpleasant appearance, can cause many health 

and environmental problems in the region (5). 

Abstract: 

Determining the effect of hydraulic retention time (HRT) changes on the operation of 
septic tank anaerobic system in leachate pre-treatment of Hamedan municipal waste 

landfill 
2) Determining the effect of hydraulic retention time (HRT) changes on the operation 

of the Wetland system in leachate treatment of Hamedan municipal waste landfill 
3) Determining the effect of hydraulic loading (HLR) changes on the operation of the 

Wetland system in leachate treatment of Hamedan municipal waste landfill 

4) Determining the effect of seasonal temperature changes on the operation of 
septic tank anaerobic system in leachate pre-treatment of Hamedan municipal waste 

landfill 
5) Determining the effect of seasonal temperature changes on the operation o 

Specific 
Aims: 

Modified septic tank-constructed wetland- phragmites australis reed- leachate :Keywords 
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 یخزر هیناح یدر رسوبات و موجودات آبز کیکروپالستیحضور م یابیارز :عنوان

 یخوئ ریآرش جوانش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

عوامل آلوده  ی/بررسستیز طی( + محیو بهره ور یشناس بی)آس یو خشک یآب یها ستمی/حفظ اکوسستیز طیمح :اولویت

 مشکل نیرفع ا یو راهکارها ینیزم ریو ز یسطح یکننده آبها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یخوئ ری+ آرش جوانش :همکاران

 ییرضا ادختیک +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یپژوهش یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 ندهیحضور آال رایاست. ز یمنابع آب یاز آلودگ یبزرگ، وجود مشکالت روزافزون ناش یها یاز نگران یکیعصر حاضر  در چکیده :

 ییه غذاوارد چرخ یدارند که به راحت یقابل توجه یستیاثرات ز ،یآب ستمیبر اکوس ییایمیکوشیزیها عالوه بر اثرات ف

ه باشد. با توج یها م کیمورد توجه قرار گرفته است پالست ریقرن اخ یها که ط ندهیآال نیاز ا یکیگردند.  یم یجهان

دو برابر  کیپالست دی، مقدار تول2025شود تا سال  یزده م نیتخم یمصرف فعل زانیدر جهان و م تیبه نرخ رشد جمع

 ،ییایمیش بیاز مواد با ترک یگسترده و ناهمگن فیها ط کیکروپالستی. مابدی شیاز سه برابر افزا شیبه ب 2050و تا سال 

 عیو توز ییعوامل جابه جا نیها، از مهم تر یژگیو نی. ارندیگ یمتفاوت را در بر م یاشکال، رنگ ها، اندازه و تراکم ها

 یر کلتر کند. به طو دهیچیرا پ ندهیآال نیا ییو شناسا یابیرد ت،یاست و ممکن است سم طیها در مح کیکروپالستیم

 یتواند در چند مورد خالصه گردد؛ ممکن است به عنوان جسم خارج یم یآب طیدر مح کیاز حضور پالست یخطرات ناش

 نیا شده و با توجه به ییغذا رهیوارد زنج ،یموجودات کوچک آبز لهیشدن به وس دهیبا طعمه اشتباه گرفته شود و با بلع

 یر درازمدت مشخص مآن د تیو احتماال اثر سم افتهیتجمع  یشوند در بدن موجودات آبز ینم هیتجز یکه به راحت

رات به ذ یمریدر ساختار پل کیکه به منظور بهبود عملکرد پالست یسم ییایمیمواد ش یبرخ یرهاساز یگردد. از طرف

ه ب ییغذا یطعمه ها قیبوده و از طر یسم انیآبز یو ... برا نیفلزات سنگ سفنول،یکار رفته است مانند فتاالت، ب

 شوند. یو سپس انسان منتقل م انیشکارچ

خصوصا حوضه جنوب  ،یداخل یآب یها در حوضه ها کیکروپالستیم یآلودگ زانیبا توجه به اطالعات کم در خصوص م

وجود و عدم وجود،  قیتحق نیمنطقه خصوصا سخت پوستان، در ا نیخزر و عدم مطالعات جامع در موجودات ا یایدر

با  نیگردد. همچن یم یب و بدن موجودات منظقه بررسها در رسوب، آ کیپالست کرویم بیرنگ، شکل و ترک ،یفراوان

عه قرار بودن مورد مطال کیکروپالستیو تحت اثر م ییغذا میو رژ ستگاهیز نیموجودات ارتباط ب نیا چیدر نظر گرفتن ن

 Bit Trap) ریتله ذره گ ستمیو عملکرد س ییکارا زین یآب یها ستمیحفاظت از اکوس یخواهد گرفت. در راستا

Filter) و  اعم از رودخانه یبه منابع آب کیکروپالستیم یمقرون به صرفه و کاهنده ورود بار آلودگ ستمیبه عنوان س

 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت اها،یو در اچهیدر

 از یشامل گروه یمورد مطالعه خزر انیها در رسوب، آب و آبز کیکروپالستیساختار غالب م ییحضور و شناسا یررس :اهداف اختصاصی

 ای Anodonta cygneaاز نرم تنان ) ی..(، گروهDaphnia sp ای. Gammarus spسخت پوستان )

Corbicula flumineaموجودات مورد مطالعه هیو نحوه تغذ ستگاهیو ارتباط آن ها با ز یرودخانه ا انی( و ماه 
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 یآب طیها به مح کیکروپالستیورود م یحذف احتمال ایدر کاهش  ریتله ذره گ ستمیس ییمطالعه کارا -

 آب، رسوب ان،یسخت پوستان، نرم تنان، ماه ،یآلودگ ک،یکروپالستیم کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of microplastic presence in sediments and aquatic organisms of Caspian 

region 

Title: 

Arash Javanshir Khoei Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

In the present era, one of the major concerns is the increasing problems caused by 
the pollution of water resources. Because the presence of pollutants, in addition to 

physicochemical effects on the aquatic ecosystem, have significant biological effects 

that easily enter in the global food cycle. One of these pollutants that has been 
considered during the last century is plastics. Given the world's population growth 

rate and current consumption, it is estimated that by 2025, the amount of plastic 
production will double and by 2050 more than triple. Microplastics cover a wide and 

heterogeneous range of materials with different chemical compositions, shapes, 

colors, sizes and densities. These properties are one of the most important factors in 
the movement and distribution of microplastics in the environment and may 

complicate the toxicity, tracking and identification of this contaminant. In general, 
the dangers of plastic in the aquatic environment can be summarized in a few cases; 

It may be confused with prey as a foreign object and with swallowed by small 
aquatic organisms, enter in the food chain and due to the fact that they are not easily 

decomposed, accumulate in aquatic organisms bodies and its toxicity will probably 

be determined in the long time. On the other hand, the release of some toxic 
chemicals that have been used to improve the performance of plastics in the polymer 

structure of particles such as phthalates, bisphenols, heavy metals, etc. are toxic to 
aquatic animals and are transmitted to predators and then humans through food. 

Abstract: 

nvestigation of the presence and identification of the predominant structure of 

microplastics in sediment, water and aquatic species in the Caspian Sea Includes a 
group of crustaceans (Gammarus sp. Or Daphnia sp ..), a group of mollusks 

(Anodonta cygnea or Corbicula fluminea) and river fish and their relationship with 

the habitat and feeding of the studied organisms 
- Study the efficiency of the purification system in reducing or eliminating possible 

entry of microplastics into the aqueous environment 

Specific 

Aims: 

Microplastics, Pollution, Crustaceans, Mollusks, Fish, Water, Sediment :Keywords 
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شده و دوپ شده با  یسه بعد نتیپر PEEK مریتوسط پل دروژنیه یساز رهیجذب و ذخ تیقابل یبررس :عنوان

 تروژنین

 یزیزاده تبر یتق نیآرو :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 یزیزاده تبر یتق نی+ آرو :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
مورد  یرژان نیو تام یلیبا سوخت فس ینیگزیجا یبرا ریدپذینو و تجد یها یاستفاده از انرژ نهیدر زم یفراوان یها تالش چکیده :

 اریتوجه بس ریاخ یها که در سال ها نهیگز نیاز جذاب تر یکیبشر به صورت پاک تا به امروز صورت گرفته است.  ازین

ه ب دروژنیاستفاده از ه یاست. برا دروژنیه ن،یزم یعنصر رو نیاز فراوانتر یکیاز پژوهشگران را به خود جلب کرده، 

قاله . در مدروژنیه یساز رهیذخ یو دوم دروژنیه دیمسئله تول یاست، اول تیحائز اهم اریدو نکته بس یعنوان منبع انرژ

 ،یتروژنین هیمواد پا ،یفلز یدهایدریپرداخته شده است. ه دروژنیه یساز رهیمواد جاذب جهت ذخ یرو به بررس شیپ

ه را ب یاریبس یهستند که توجه ها دروژنیه یساز رهیچهار گروه عمده جهت ذخ یکربن هیو مواد پا یمیزیمن هیمواد پا

آن ها کاربردشان  یجرم باال لیبه دل یدارند ول یفلز یدهایدریعملکرد را ه نیبهتر نیب نیخود جلب کرده اند. در ا

 مرهایالخصوص پل یو سبک، عل یمشکل، استفاده از مواد کم چگال نیرفع ا یاز راه حل ها یکیمحدود شده است. 

سطح  نیا نیداد. هم چن شیتخلخل افزا جادیا لهیآن ها به وس ژهیسطح و یستیبا مرهایوثر از پلاستفاده م یهستند. برا

 .ردیانجام گ یباالتر ییبا کارا دروژنیفعال گردد تا روند جذب ه یستیبه وجود آمده با

نمونه ها جهت  نیاستفاده خواهد شد. ا یدروژنیجذب ه تیقابل یابیجهت ارز PEEK یمریپژوهش، از نمونه پل نیدر ا

 ژهیآماده خواهد شد. جهت باال بردن سطح و یسه بعد نتیتخلخل آن، توسط روش پر زانیو کنترل م عیسر یآماده ساز

 یموثر توسط پارامترها ژهیتخلخل، شکل و اندازه تخلخل ها و بالطبع آن مقدار سطح و زانیم نهیکردن مقدار به دایو پ

 نتیرسطح نمونه پ یشوند. سپس با فعال ساز یکنترل م شیشامل سرعت نازل، اندازه نازل، مقدار گرما یسه بعد نتیپر

 خواهد شد یابیارز دروژنیمقدار جذب ه تروژن،یتوسط ن نهیشده با مقدار تخلخل به

 نکردن راحت آ یصنعت تیو قابل ازیمورد ن ینمونه ها عیسر یجهت آماده ساز یسه بعد نتیپر یاستفاده از تکنولوژ :اهداف اختصاصی

وسط آن ت یسطح یو فعال ساز ژهیکردن سطح و نهیبا استفاده از به دروژنیه یساز رهیذخ تیو قابل ییکارا شیافزا •

 تروژنین

 یفلز یدهایدریو سبک وزن بودن، نسبت به ه نییپا یچگال مرها،یپل یذات یژگیاستفاده از و •

ضا و و هوا و ف یخودروساز لیهدف از قب یقابل قبول به صنعت ها جیبا ارائه نتا یطیمح یستیز یاز آلودگ یریجلوگ •

 یانرژ رهیذخ

 تروژنیسوخت پاک، دوپ ن ،یسه بعد نتیپر مر،یپل دروژن،یه رهیو ذخ جذب کلمات کلیدی:

 
 

Study the Capability of adsorbing and storing of Hydrogen of Porous PEEK produced 

by 3D Printing & Activated by Doping Nitrogen 

Title: 

Arvin Taghizadeh Tabrizi Applicant: 
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Iran University of Science & Technology Applicant's 

Work: 

Many Efforts have been made in order to use new and renewable energy instead of 

fossil fuels and as a supply of the needed clean energy. One of the most interesting 

options which attracts researches’ attention, is one of the most common element in 
the earth, Hydrogen. For using the hydrogen as a source of energy, there are two 

important points which should be considered carefully, first is the technology of 
production of hydrogen and second the storage of hydrogen. In this article the 

hydrogen adsorbent materials are introduced. The metallic hybrids, Nitrogen based 

materials, Mg-based materials and carbon based materials are four main groups of 
hydrogen storage materials that attracts many attentions. Among these groups, 

metallic hybrids show best performance, but they have an intrinsic drawback which 
is related to their higher weight which restricts their application. Therefore, offering 

a solution is necessary in this filed. Using of polymeric which has lower density could 
be considered and by controlling the porosity size and distribution, the efficiency of 

the hydrogen adsorption could be increased. 

In this study, samples produced by PEEK polymer will be used and for controlling the 
porosity and specific area, 3D printing will be used. For optimizing the specific area, 

the effect of variation of 3D printing parameters including rate of feed, size of 
feeding and pre-heat treatment will be evaluated. Then, prepared samples will be 

doped by nitrogen for activation of adsorption sites. 

Abstract: 

Applied 3D printing for preparing samples in lower time 
Increasing the efficiency and capability of hydrogen storage by optimization of 

specific area and activation by nitrogen 

Using the intrinsic property of polymeric based material (lower density) in 
comparison to metallic hybrids 

Avoiding environmental pollution 

Specific 
Aims: 

Hydrogen Storage, Polymeric Materials, 3D Printing, Nitrogen Doping, Green Fuel :Keywords 
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 یعصب یسلول یو رده ها ومایگل یتومور یدر نمونه ها YWHAE-LncRNA و عملکرد انیمطالعه ب :عنوان

 یبهرام محمد سلطان :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ بهرام محمد سلطان :همکاران

 یلشکربلوک نایم +

 یجواد مول دیس +

 یجهانبخش نیام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 از ٪ 48و  وماهاگلی همه از ٪57 بایدرون جمجمه است که تقر یمغز هیاول یها یمینوع بدخ نیتر عیشا وبالستومایگل چکیده :

 یمختلف همچنان موانع یدرمان یشود. با وجود روش ها یرا شامل م یمرکز یعصب ستمیس هیاول میبدخ یر هاتومو همه

 یها یماریدر ب دیجد یومارکرهایب افتنیو عود مجدد زودرس ، برطرف نشده است.  یمانند مقاومت در برابر تومور درمان

 یها RNAگروه ها  نیقابل توجه بوده است از جمله ا ریاخ یدر سال ها وستهیبه طور پ وبالستومایمانند گل یتهاجم

 miRNA ریها نظ RNA ریدر تعامل باسا بیرق یها RNAها ممکن است به عنوان  lncRNAباشند.  یکد کننده م ریغ

 RNAseqاطالعات  یدهد. با بررس یهدفشان را کاهش م یهاها را به ژن  miRNA یعمل دسترس نیها عمل کنند. ا

 یرو شیپ قیبود. لذا، در تحق یزیمتما انیب یدارا UCSC تیدر سا YWHAE-LncRNA وما،یمرتبط با سرطان گل

 یابیارز PI3K رینظ یامرسانیپ یرهایاثر آن بر مس ژهیو بو ییومایگل یدر سلولها YWHAE LncRNAو نقش  انیب

 یرهایمس میمشخص و دخالت آنها در تنظ YWHAE-LncRNAبرهمکنش دهنده با  یها miR ن،یگردد. همچن یم

 شود یم یبررس یسلول یرسانامیپ

 یعصب یدر بافتها lnc-RNA YWHAEنقش  نییتع :اهداف اختصاصی

 دایکاند یرسان امیپ یها ریبر مس LncRNA YWHAE-انیب رییتغ ریتاث یبررس .2

 یعصب یسلول یرده ها پیفنوت یبر رو LncRNA YWHAE-انیب رییتغ ریتاث یبررس .3

 کد کننده بلند ریغ RNA-کدکننده کوتاه ریغ RNA-کد کننده بلند ریغ RNA-وبالستومایگل کلمات کلیدی:
 

 

Expression and functional study of YWHAE-LncRNA in the Glioma tumor samples and 
neural cell lines 

Title: 

Bahram M. Soltani Applicant: 

tarbiat modares Applicant's 

Work: 

Glioblastoma is the most common type of primary intracranial brain malignancy, 

accounting for approximately 57% of all gliomas and 48% of all primary malignancies 

of the central nervous system. Despite various treatments, barriers such as 
resistance to tumor therapy and early recurrence remain unresolved. The discovery 

Abstract: 
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of new biomarkers in invasive diseases such as glioblastoma has been steadily 

increasing in recent years, including non-coding RNAs. lncRNAs may act as 
competing RNAs in interaction with miRNAs. This reduces the access of miRNAs to 

their target genes. 
RNAseq data analysis indicated that YWHAE-LncRNA had a distinct expression 

pattern in neural samples, detected at the UCSC database and TCGA. Therefore, in 

the present study, the expression and role of YWHAE LncRNA in glioma cells and 
especially its effect on signaling pathways such as PI3K will be evaluated. Also, miRs 

that interact with YWHAE-LncRNA are identified and their involvement in regulating 
cellular signaling pathways will be investigated. 

Determining the role of YWHAE lnc-RNA in neural tissues 

2. Investigating the effect of LncRNA YWHAE expression change on candidate 
signaling pathways 

3. Evaluation of the effect of LncRNA-YWHAE expression change on the phenotype of 
neuronal cell lines 

Specific 

Aims: 

Gliomablastoma ,LncRNA, miRNA,YWHAE-LncRNA :Keywords 
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 نیزم رانیا یکینامیتکامل ژئود نیشمال تفرش: قابل کاربرد در تدو یتیآداک یسنگ ها یزوتوپیمطالعه ا :عنوان

 چهارلنگ هیراض :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/کشور یو اکتشافات معدن یشناس نیسازمان زم ن،یعلوم زم پژوهشکده :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 چهارلنگ هی+ راض :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

و  یآتشفشان یها( واقع شده و سنگUDMAدختر ) -هیاروم ییکمان ماگما یشمال تفرش در بخش مرکز منطقه چکیده :

 نییتع یرا برا یتیآداک یهاسنگ کیوژنیراد یزوتوپیحاصل از ا جیپروژه، نتا نی. اشودیرا شامل م یریترش کیپلوتون

 -منشأ و نسبت پوسته تیپروژه ماه نیا ژه،ی. به طور وبردیدختر به کار م -هیدر اروم وسنیم یپتروژنر و تکامل ماگما

 نیب آنها و ارتباط یریگشکل یکینامیضخامت پوسته، مدل ژئود ،یانیم وسنیم یتیآداک یسنگ ها دیماگما را در تول

 نیاز ا یبخش مهم ،یزوتوپیخواهد کرد. مطالعه ا یرا بررس یکیتکتون گاهیدر جا رییو تغ یتیآداک یهاحضور سنگ

 یبرا ییو تحول ماگما ییبه اطالعات مربوط به منشأ ماگما یابیدست یبرا یروش اصل نیا رایپژوهش خواهد بود، ز

 نیا یضخامت پوسته برا نیگوشته و تخم -پوسته یهاها، مدلداده نیبر اساس ا ن،یاست. همچن یتیآداک یهاسنگ

ژه پرو نیمورد مطالعه، ا یهادر سنگ یزوتوپیو ا ییایمیژئوش یها. با به دست آوردن دادهافتیها توسعه خواهند سنگ

 درک تکامل یدست آمده براکار بردن دانش بهو به یتیآداک یهامربوط به پتروژنز سنگ یهاپاسخ به پرسش یبرا

 شودیدختر استفاده م -هیدر اروم یکینامیژئود -ییماگما

 .یتیآداک یهاسنگ یریدر شکل گ ییمنشأ و تحوالت ماگما تیماه نییتع :اهداف اختصاصی

 .آنها یریشکل گ ندی( در فرآنی)پوسته کادوم ینقش پوسته قاره ا یبررس

 یانیم وسنیم یتیآداک یسنگ ها یریماگما در شکل گ -پوسته یهانسبت نییتع

 .یتیآداک یهاسنگ یضخامت پوسته برا نییتوسعه مدل تع

 .خترد -هیاروم ییکمربند ماگما یکینامیژئود -ییدرک تحول ماگما یپروژه برا نیبه کار بردن دانش به دست آمده از ا

 دختر -هیاروم ییکمان ماگما ک؛ینامیتفرش؛ ژئود ؛یانیم وسنیم ؛یتیآداک یهاسنگ کلمات کلیدی:

 

 

Isotopic study of adakitic rocks, north Tafresh: Applicable in the development of 

geodynamic evolution of Iran 

Title: 

Razieh Chaharlang Applicant: 

Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran Applicant's 
Work: 

The north Tafresh area lies within the central part of the Urumieh-Dokhtar Magmatic 

Arc (UDMA) and includes Tertiary volcanic-plutonic rocks. This project will apply 
radiogenic isotopic results for the adakitic rocks to determine the petrogenesis and 

Miocene magmatic evolution of the UDMA. In particular, the project will investigate 

the nature of source and crust-magma ratios in the generation of Middle Miocene 
adakitic rocks, crustal thickness, the geodynamic model of their formation and 

Abstract: 
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relation between presence of the adakitic rocks and changes in the tectonic setting. 

Isotopic study will be an important part of this research since it is the main approach 
to obtain data on the magmatic source and magmatic evolution for the adakitic 

rocks. Moreover, on the basis of these data, crust-mantle and crustal thickness 
determination models will be developed for the rocks. By obtaining geochemical and 

isotopic data in the studied rocks, this project is used to answer the questions 

concerning the petrogenesis of these adakitic rocks and apply the knowledge gained 
to the understanding of the Middle Miocene magmatic-geodynamic evolution in the 

UDMA. 

Determination the nature of source and magmatic evolution in the formation of the 
adakitic rocks. 

Investigating the role of continental crust (Cadomian crust) in their formation 
process. 

Determining the crust-magma ratios in the generation of Middle Miocene adakitic 
rocks 

Development crustal thickness determination model for the adakitic rocks. 

Applying the knowledge gained from this project to the understanding of the 
magmatic-geodynamic evolution in the UDMA. 

Specific 
Aims: 

Adakitic rocks; Middle Miocene; Tafresh; Geodynamic; Urumieh-Dokhtar Magmatic 

Arc 

:Keywords 
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 زیرولیبه روش پ یمدارات چاپ یهاتخته عاتیضا یرفلزیاجزاء غ یابیباز :عنوان

 ییغمای الیسه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ییغمای الی+ سه :همکاران

 یحق یمهد +

 فرزام فتوت +

 250000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
محصوالت  نیا دیعمر مف ینسب یو کوتاه ی( به علت رشد تکنولوژWEEE) یکیو الکترون یکیالکتر یپسماندها دیتول چکیده :

 عاتیضا یاصل یاز اجرا یکی( به عنوان WPCB) یمدارات چاپ یهاتخته عاتیاست. ضا شیبه سرعت درحال افزا

روش  نیتر( است. سادهیکیو مواد سرام کی)پالست یرفلزیاجزاء غ %70و  یاجزاء فلز %30شامل  ،یکیو الکترون یکیالکتر

پژوهش،  نی. در اشودیم جادیا هیثانو یهایسوزاندن آنهاست که در اثر آنها آلودگ ایکردن و دفن عاتیضا نیا افتیباز یبرا

روش مناسب و با هدف کاهش  کیبه عنوان  زیرولیپ یی، روش گرماWPCB افتیباز یروش ها یجامع بر رو یبا بررس

ها و فوران ها استفاده  نیاکسید لیاز قب یسم باتیجذب ترک نیو همچن یرفلزیاجزاء فرار غ افتیباز ،یمصرف انرژ

د انجام خواهد ش یفلز یدهایو اکس یتیزئول یدر حضور جاذب ها الیرآکتور بستر س کیدر  زیرولیپ ندیخواهد شد. فرآ

مختلف از جمله  یاتیعمل یاثر پارامترها نیپژوهش همچن نیباشد. در ا ریشده امکان پذ ادی یها ندهیآال یتا حذف درجا

 یندگیکاهش آال ینوع رآکتور و مقدار جاذب بر رو ز،یرولیزمان پ ش،یدما و آهنگ گرما ه،یمواد اول ییایمیش بیترک

 خواهد شد یبررس زیرولیمحصوالت پ عیو توز WPCB افتیباز ندیفرا

 ستیز یندگیو کاهش آال یمصرف انرژ افت،ی)از نظر بازده باز نهیبزرگ و به اسیمناسب، قابل استفاده در مق یارائه روش :اهداف اختصاصی

 .WPCB یمدارات چاپ یتخته ها یرفلزیغ یاجزا افتی( جهت بازیطیمح

 مواد بازدارنده شعله ،یتیزئول یجاذب ها ال،یرآکتور بستر س ز،یرولیپ ،یتخته مدارات چاپ عاتیضا کلمات کلیدی:

 

 

Recycling non-metal components of printed circuit boards through pyrolysis Title: 

Soheila Yaghmaei Applicant: 

Sharif University of Technology/Chemical and Petroleum Engineering Department Applicant's 

Work: 

The production of waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is increasing 
rapidly due to the growth of technology and the relative short life of these products. 

Waste printed circuit boards (WPCBs) are one of the main components of WEEE that 
includes 30% of metals and 70% of non-metallic components (plastics and ceramics). 

The landfilling and incineration are the simplest way to recycle this wastes which 
causes secondary contamination. 

A comprehensive review of WPCB recycling methods shows thermochemical method 

of pyrolysis will be used with the aim of reducing energy consumption, recycling non-
metallic volatile components as well as removal of toxic compounds such as dioxins 

Abstract: 
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and furans. The pyrolysis process will be performed in a fluidized bed reactor with 

the presence of zeolite adsorbents and metal oxides to allow the removal of these 
contaminants. In this study, the effect of various operational parameters such as 

chemical composition of raw materials, temperature and heating rate, reaction time, 
reactor type and amount of adsorbent on WPCB recycling and distribution of 

pyrolysis products will be investigated. 

In this research, a suitable, usable large-scale method (in terms of recycling 
efficiency, energy consumption and environmental pollution reduction) for recycling 

non-metallic components of WPCB will be provided. 

Specific 
Aims: 

Waste printed circuit boards, Pyrolysis, Fluidized bed reactor, Brominated flame 
retardant 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000822 

 یگراف یعصب یهاروز صفر با استفاده از شبکه یبدافزارها صیتشخ :عنوان

 فاطمه دلدار فروتقه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یدفاع شرفتهیپ ینرم افزارها کسب :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + فاطمه دلدار فروتقه :همکاران

 یآباد یمهد +

 970000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

شته دا یوتریکامپ یهامخرب بر سامانه یریاست که تأث یافزارهر نرم یبرا یعنوان کل کیبدافزار(  ایمخرب ) افزارنرم چکیده :

افزارها، باج لی. انواع مختلف بدافزارها از قبشوندیبا استفاده از بدافزارها انجام م یبریحمالت سا نیترباشد. امروزه گسترده

مختلف به وجود  یوکارهاکسب یرا برا یو رو به رشد یجد یتیامن داتیها تهدو تروجان هاروسیافزارها، وجاسوس

 نی. بنابراکنندیم یبردارناشناخته بهره یاهیریپذبیهستند که از آس یدیجد یروز صفر بدافزارها یاند. بدافزارهاآورده

 یبرا یادیز یهاروش ریاخ یها. در سالباشندیبدافزارها نم نیا صیبر امضا قادر به تشخ یمبتن صیتشخ یهاروش

در حوزه  یاصل یهااز چالش یکیروز صفر همچنان  یبدافزارها صیتشخ یشده است ول شنهادیبدافزارها پ صیتشخ

 یو مفهوم یاطالعات ساختار توانندیم یخوبکنترل به انیگراف جر لیاز قب یگراف یبدافزار است. ساختارها صیتشخ

 ادجیا یبرا یگراف یعصب یهابار از شبکه نیاول یبرا یطرح پژوهش نیدهند. در ا شیبرنامه را نما کیمختلف  یاجزا

 ینینسل نو یگراف یعصب یها. شبکهشودیروز صفر استفاده م یبدافزارها صیبا هدف تشخ یاتک دسته یبندهادسته

عملکرد  لیدلبه یعصب یهانوع از شبکه نی. اکنندیها کار مگراف یبر رو مایهستند که مستق قیعم یعصب یهااز شبکه

اند. قرار گرفتهمختلف مورد استفاده  یهاها در حوزهگراف لیتحل یبرا یاصورت گستردهبه ریاخ یهامناسب خود در سال

در  یشنهادیکشور، روش پ یاتیح یهارساختیو ز یدفاع یهاحمالت روز صفر در سامانه صیتشخ تیبا توجه به اهم

 ردیمورد استفاده قرار گ ییهاسامانه نیبدافزارها و حمالت روز صفر در چن صیتشخ یبرا تواندیطرح م نیا

 :یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 یگراف یعصب یهاروز صفر با استفاده از شبکه یبدافزارها صیتشخ

 :یاهداف فرع

 روز صفر یبدافزارها صینرخ تشخ شیافزا یبرا یگراف شیکد برنامه به نما لیتبد یکارا برا یارائه روش .1

 روز صفر یبدافزارها صیتشخ یبرا یگراف یعصب یهابا استفاده از شبکه یاتک دسته یبندهادسته جادیا .2

 کنترل انیگراف جر ،یابند تک دستهدسته ق،یعم یریادگی ،یگراف یبدافزار، بدافزار روز صفر، شبکه عصب صیتشخ کلیدی:کلمات 

 
 

Zero-day malware detection using graph neural networks Title: 

Fatemeh Deldar Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Malicious software (or malware) is a general term for any software that has a 

malicious effect on computer systems. Different types of malware, such as 

Abstract: 
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ransomware, spyware, viruses, and Trojans, pose serious and growing security 

threats to businesses. Zero-day malware is a specific type of malware that takes 
advantage of a previously unknown vulnerability found in a program or operating 

system and, thus, signature-based detection techniques are not able to detect this 
type of malware. In recent years, different techniques have been proposed for 

malware detection, but zero-day malware detection is still one of the main 

challenges in this field. Graph structures, such as control flow graphs, can well 
represent the structural and contextual features of programs. In this research 

project, for the first time, we use graph neural networks to create one-class 
classifiers with the aim of zero-day malware detection. Graph neural networks are a 

new generation of deep neural networks that work directly on graphs. Recently, 

these deep neural networks have been widely used for graph analysis in various 
fields due to their high performance. Given the importance of detecting zero-day 

attacks in our country's defense systems and critical infrastructures, the proposed 
technique in this research project can be used to detect malware and zero-day 

attacks in critical infrastructures. 

Main objective: 
Zero-day malware detection using graph neural networks 

Sub-objectives: 
1. Devise an efficient way to represent programs with graphs in order to increase the 

accuracy of zero-day malware dete 

Specific 
Aims: 

Malware detection, Zero-day malware, Graph neural network, Deep learning, One-
class classifier, Control flow graph 

:Keywords 
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 راتیتغ ی: بررسرولیپ یبا کربن و پل دهیپوش تاناتیت میتیل دیاکس هیبر پا یهاستیساخت نانوکاتال :عنوان

 یاصالح شده به عنوان ماده فعال آند یهاستینانوکاتال هیبر پا میتیل ونی یباتر یهاو عملکرد سل ییرسانا

 یبیغر نیحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 یبیغر نی+ حس :همکاران

 یانیمحمد ژ +

 یانیک قهیصد +

 یآباد یمحمد محمدتق +

 پژند هیزک +

 یرضا صباغ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 نلی. اسپگذاردیم ریتاث میعملکرد آن به طور مستق یمناسب بر رو یماده الکترود کیانتخاب  ومیتیل ونی یهایباتر در چکیده :

Li4 Ti5 O12 بایتقر ،ییباال ومیتیولتاژ ورود/خروج ل ی( است و داراومیتیل زبانیم ای) ومیتیل ونی یتعامل بیترک کی 

 ازیمورد ن یآل تی( از کاهش الکترولSEIجامد ) تیمرز الکترول لیتشک یبرا یباالتر اریبس لیپتانس باشد،یولت م 1/55

ماده،  نیارزان بودن ا بایو تقر تیعدم سم نی. عالوه بر ادهدیرا به دست م ییباال اریبس تیامن بیترک نیا نیاست، بنابرا

را  ییباال، طول عمر باال ییگرما یداریو دارا بودن پا ومیتیورود و خروج ل ندیکم در حجم شبکه در طول فرآ یلیخ رییتغ

 نیوجود ا نی. با اردیگیمورد استفاده قرار م میتیل ونی یهایدر باتر یبه عنوان الکترود منف بیترک نی. اکندیم نیتضم

)در ینییپا ومیتیل-ونینفوذ  بی( و ضرS/cm 13-^10تا  8-^10 بای)در محدوده تقر نییپا یالکترون ییرسانا بیترک

. در کندیمحدود م اریکه عملکرد سرعت آن را بس دهدی(را نشان مS/(cm^2) 13-^10تا  8-^10 بایمحدوده تقر

مورد  رولیپ یو پل یشده با پوشش کربن نهیبه Li4 Ti5 O12 ییایمیالکتروش یهایژگیو یو بررس هیپژوهش، ته نیا

  ی. نانو ساختارهاگردندیم هیدر محلول اتانول ته solid state ندیفرآ قینانو ساختار ها از طر نی. اردیگیمطالعه قرار م

Li4 Ti5 O12ها با  نمونه یشناس ختیو ر دییرامان تا یپراکندگ یسنج فیو ط کسیپراش اشعه ا قیسنتز شده از طر

SEM و  یچرخه ا یشارژ و دشارژ، ولتامتر ییایمیالکتروش یهاشیبا استفاده از آزما. سپس رندیگیمورد مطالعه قرار م

امپدانس  یسنج فیبا استفاده از ط تیو در نها رندیگیقرار م یمورد بررس میتیل ونی یها یاشان در باتر ییکارا

 لیمت یکربنات، د لنیدر ات (LiPF6هگزا فلورو فسفات ) میتی. از نمک لشودیم یآن بررس ییرسانا زانیم ییایمیالکتروش

که نانو  رودی. انتظار مشودیاستفاده م تی( به عنوان الکترولیحجم 1:1:1کربنات )به نسبت  لنیات یکربنات و د

 حیتصح LTO یهابا نمونه سهیرا در مقا یبه مراتب باالتر ییو رسانا یاچرخه ییدشارژ و کارا تیظرف دیجد یساختارها

 ردیگ یقرار م یابیشده ساخته شده و مورد ارز نهیبا نمونه به میتیل ونی یباتر تینشده بدست بدهند. در نها



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 ونی یباتر در میتیل ونی یده یجا یبرا یتیگراف باتیترک یبرا ینیگزیبه عنوان جا دیجد یآند یها ستیکاتال ساخت :اهداف اختصاصی

 .باشندیم میتیل

 میتیل ونی یو عملکرد باتر ییباال بردن رسانا -

 آند یساخت الکترودها نهیکاهش هز -

 رولیپ یپل ،یمواد کربن تانات،یت میتینانوساختار، ل م،یتیل ونی یباتر کلمات کلیدی:

 

 

Construction of carbon-coated titanium oxide-based nanocatalysts and polypyrrole: 

investigation of conductivity changes and performance of lithium-ion battery cells 
based on modifiednanocatalysts as an anodic active material 

Title: 

Hussein.Gharibi Applicant: 

TMU Applicant's 

Work: 

In lithium ion batteries, choosing a suitable electrode material directly affects its 
performance. The Li4 Ti5 O12 spinel is an interactive lithium ion compound (or host 

of lithium ion) with a high lithium insertion/deinsertion voltage of approximately 
1.55 volts, a much higher potential is required for solid electrolyte interphase (SEI) 

formation than organic electrolyte depletion therefore, this combination provides a 

very high level of security. In addition to, the non-toxicity and almost cheapness of 
this material, very little change in the volume of the network during the process of 

insertion and deinsertion of lithium and having high thermal stability, guarantees a 
long lifetime. This compound is used as a negative electrode in lithium ion batteries. 

However, this combination has a low electron conductivity (in the range of 
approximately 10^(-8) to 10^(-13) S/cm) and a low lithium-ion diffusion coefficient 

(in the range of approximately 10^(-8) to 10^(-13) cm^(-2)/s) which greatly limits 

its speed performance. In present work, we will study the electrochemical 
characteristics of Li4 Ti5 O12s which optimized by carbon and polypyrrole materials 

have been studied. These nanostructures will prepared through an solid state 
process. The synthesized Li4 Ti5 O12 nonostructure will verified by X-ray diffraction 

and Raman scattering spectroscopy and its morphology will studied by SEM. Then by 

using electrochemical charge and discharge tests, cyclic voltammetry and their 
performances in lithium-ion batteries will examined and Finally, its electrochemical 

conductivity is investigated using the electrochemical impedance spectroscopy. From 
Hexa fluoro phosphate lithium (LiPF6) salt in ethylene carbonate, dimethyl carbonate 

and ethyl methyl carbonate (1:1:1 v%) is used as the electrolyte. The new 

nanostructures are expected to achieve much higher discharge capacity, cyclic 
efficiency, and conductivity than uncorrected LTO models. Finally, the lithium-ion 

battery is fabricated with an optimized sample and evaluated 

Abstract: 

Construction of new anode-based catalysts as an alternative to graphite compounds 

for the production of lithium-ion batteries. 

2) Increase the conductivity and performance of lithium ion batteries 
3) Reducing the cost of making anode electrodes. 

4) Publishing articles in prestigious international journals 

Specific 

Aims: 

lithium ion battery, nanostructure, lithium titanate, carbon material, polypyrrole :Keywords 
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 ظیتغل شیبر مواد سبز و کاربرد آنها در استخراج و پ یمبتن یفلز-یآل یچارچوب ها ییسنتز و شناسا :عنوان

 HPLC-MS-MS با یریها قبل از اندازه گ نیکوتوکسیاز ما یبرخ

 یمحب یعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یدانشگاه علوم پزشک-غذا و دارو یمنیا قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمحب ی+ عل :همکاران

 یمحبوب نعمت +

 محمدرضا افشار مقدم +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 یقیحق یهاها در نمونه نیکوتوکسیمانند ما یباتیترک میمستق یریگاندازه ،یاهیتجز یدر ساخت ابزارها شرفتیپ رغمیعل چکیده :

مورد  یهاتیآنال یریگها که ممکن است در اندازهنمونه یدهیچیوجود بافت پ ایها و ها در نمونهآن نییبه علت غلظت پا

 ازین یاسازجد ستمینمونه به س قیقبل از تزر یسازروش آماده کی نی. بنابراستین ریپذنظر مزاحمت داشته باشند امکان

که  یبه فاز هاتیو انتقال آنال کسیماتر یهاها، حذف مزاحمت تیآنال طینمونه، تغل یسازاز آماده یاست. هدف اصل

 .باشدیم زیآنال ستمیورود به س یمناسب برا

بر استخراج فاز جامد با استفاده  یمبتن یآماده ساز نینو یروش ها یریتوسعه و بکارگ ،یکار پژوهش نیاز ا یهدف اصل

با  عیما یبا کروماتوگراف بیارائه شده در ترک یباشد. روش ها یم متیشده از مواد سبز و ارزان ق هیته یهاMOF از

سبز به  یمیمنطبق بر ش یزهایدر آنال (HPLC-MS-MS) یمتوال یجرم یمجهز به دتکتور اسپکترومتر -باال ییکارا

و  یآب یمتنوع شامل نمونه ها یبافت ها یدارا یها در نمونه ها تیانواع مختلف آنال زیناچ ریمقاد یریگمنظور اندازه

 :انجام خواهد شد ریبکار رفته بشرح ز یاهیتجز ندیشوند. فرا یاستفاده م ییغذا

قرار داده خواهد شد.  شیها در لوله آزما تیاز آنال کیاز هر  تریبر ل کروگرمیم 10 یحاو یاز فاز آب تریل یلیم 10ابتدا 

گردد. در مرحله بعد،  یو مخلوط حاصل ورتکس م شودیسنتز شده به لوله افزوده م گرم از جاذب یلیسپس چند م

 جاذب، یاز رو هاتیآنال یواجذب یخواهد شد. در ادامه برا ختهیدور ر ییرو یشده و محلول آب وژیفیمخلوط مذکور سانتر

( به کولیلگ لنیو ات دیکلرا نیشده از کول هیب )تهقابل اختالط با آ کی( از حالل اتکتتریلکروی)در حد م یحجم مناسب

پس از  تی. در نهاردیگ یقرار م کیجاذب ها افزوده شده و مخلوط در حمام اولتراسون یبر رو ندهیعنوان حالل شو

 ه دستگاهب یکم زیآنال یاستخراج شده برداشته شده و برا یها تیآنال یحاو کیاز حالل اتکت یحجم مناسب وژ،یفیسانتر

HPLC-MS-MS شو یم قیتزر 

 یهاMOFبر استخراج فاز جامد با استفاده از  یمبتن یآماده ساز نینو یروش ها یارائه  یکار پژوهش نیاز ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یراها بروش نیباشد. کاربرد ا یم یبر مواد سبز در جهت غلبه بر مشکالت مرتبط با استخراج فاز جامد سنت یمبتن

 یهاا روشب باتیترک نیا یکم یریگو سپس اندازه یقیحق یهاها در انواع نمونه نیکوتوکسیما ظیتغلشیاستخراج و پ

 باشد. یاهداف طرح م گریاز د یکروماتوگراف
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 نیکوتوکسیما ،یفلز-یآل یچارچوب ها ،یباال، استخراج فاز جامد پخش ییبا کارا عیما ینمونه، کروماتوگراف یسازآماده کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis and characterization of green materials-based metal–organic frameworks 

and their application in extraction and preconcentration of some mycotoxins prior to 

HPLC-MS-MS determination 

Title: 

Ali Applicant: 

Tabriz University Applicant's 

Work: 

Despite of remarkable developments in analytical chemistry, direct analysis of 
compounds like mycotoxins in real samples is not possible due to their low 

concentrations in samples and the samples complex matrices. Therefore, sample 

preparation methods are necessary before performing an analytical method. The 
main aims of sample pretreatment are preconcentration the analytes, elimination the 

matrix interferences, and transfer the analytes into a phase which is suitable for 
injecting into the analysis system. 

The main aim of this research is to develop and use of novel solid phase extraction-
based sample pretreatment methods using MOFs prepared from green and low-cost 

materials. The suggested methods in combination with High performance liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS) are used in the green 
chemistry analysis for the determination low concentrations of analytes in various 

matrices including aqueous and food samples. The used extraction procedure will be 
done as follows: 

Initially, an aliquot of 10 mL aqueous sample spiked with the selected analytes at a 

concentration of 10 µg L−1 (each pesticide) is transferred into a test tube. Then a 
few mg of synthesized sorbent is added and the obtained mixture is vortexed. In the 

next step, the mixture is centrifuged and the aqueous phase is discarded. In the 
following, in order to desorb the analytes an appropriate volume of a water-miscible 

deep eutectic solvent (prepared from choline chloride and ethylene glycol) is added 

to the sorbent and the mixture is place in an ultrasonic bath. Finally, after 
centrifugation an appropriate volume of the deep eutectic solvent containing the 

extracted analytes is taken and injected into HPLC-MS-MS for quantitative analysis. 

Abstract: 

The main aim of this research is to introduce novel solid phase extraction-based 

sample pretreatment methods using MOFs prepared from green and low-cost 

materials for overcoming the problems associated with traditional solid phase 
extraction. Application of these methods for the extraction and preconcentration of 

mycotoxins in real samples prior to their determination by chromatographic methods 
is considered as another purpose of this study. 

Specific 

Aims: 

Sample pretreatment, High performance liquid chromatography, Dispersive solid 

phase extraction, Metal-Organic Frameworks, Mycotoxin 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000650 

 CO2 دفع ندیراکتور در فرآ کرویم -عملکرد انتقال جرم سونو :عنوان

 یدهبان میمر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یدهبان می+ مر :همکاران

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

که عامل گرم شدن  یگلخانه ا یاز گازها یکی، به عنوان  نیدر اتمسفر زم CO2 از انتشار یریشگیپ یاز راه ها یکی چکیده :

 یجذب با حالل م یبا استفاده از روش ها یلیفس یحاصل از سوخت ها یآن از گازها یهستند، جداساز نیکره زم

 یابیو باز CO2 دفع ندیگردد و با توجه به آن که فرآ یابیباز دیجذب با ندیباشد. از آن جا که حالل مورد استفاده در فرآ

همراه  یادیز ی نهیصرف هز جهیو در نت ایاح ندیفرآ یباال یدما لیحالل به دل هیاتالف و تجز ،یحالل با مصرف انرژ

ز رسد. ا یبه نظر م یکرد ضرور ییصرفه جو نهیو هز یکه به کمک آن ها بتوان در مصرف انرژ ییروش ها افتنیاست، 

شان انتقال جرم و حرارت ن زانیم شیرا بر افزا یو اولتراسوند اثرات مثبت کیدیکروفلوئیم کیاز دو تکن کیآن جا که، هر

حال به  نیداد و در ع شیرا افزا CO2 دفع ندیفرآ یتوان بازده یدو روش م نیا قیرسد که با تلف یداده اند، به نظر م

 کرد ییصرفه جو زین یمصرف انرژ زانیتر در م نییپا یدماهادفع در  ندیامکان انجام فرآ لیدل

 کیدیفلوئ کرویم-سونو ستمیبا استفاده از س CO2دفع  ندیدر فرآ یمصرف انرژ زانیانتقال جرم و م بیضر یبررس :اهداف اختصاصی

 اولتراسوند-کیدیکروفلوئیم-CO2 دفع کلمات کلیدی:

 

 

Sono-microreactor mass transfer performance for CO 2 desorption Title: 

Maryam Dehbani Applicant: 

Kermanshah University of Technology Applicant's 

Work: 

One way to prevent the release of CO2 into the Earth's atmosphere, as one of the 
greenhouse gases that cause global warming, is to separate it from fossil fuel gases 

using absorption methods. The solvent used in the absorption process must be 
recovered. The process of CO2 desorption or solvent recovery is associated with 

energy consumption, dissipation and decomposition of the solvent due to the high 
temperature of the desorption process and consequently, high cost. Therefore, 

finding methods that can be used to save energy and costs is essential. Since each of 

the two microfluidic and ultrasound techniques have shown positive effects on 
increasing the rate of mass and heat transfer of CO2 desorption, it seems that 

combining these two techniques may lead to increased efficiency of the CO2 
desorption process as well as saving energy due to the possibility of performing the 

desorption process at lower temperatures compared to the conventional methods. 

Abstract: 

study on mass transfer and energy consumption of CO2 desorption process in a sono-
microfluidic system 

Specific 
Aims: 

CO2 capture-CO2 desorption- microfluidic- ultrasound :Keywords 
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 نییپسته و تع یمعمول لیپسته و آفت پس اهیدر روابط گ ییایمیرسان ش امیپ باتیترک یابیو ارز ییشناسا :عنوان

 یدر روابط سه سطح یرفتار یها برهمکنش

 یدشتخاک ینیاالدیض یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/عصر)عج( رفسنجان یول دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یت کشهاو آف ییایمیش ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکیگ :اولویت

 ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیکم خطر + گ

 و کم خطر یمعدن یآفتکشها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یدشتخاک ینیاالدیض ی+ مهد :همکاران

 یزاده بهزاد میرح دیحم +

 یجالل نیاممحمد  +

 نامور مانیپ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 :Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, 1989 (Hemipteraپسته  یمعمول لیپس چکیده :

Psyllidae) ت اس یخشک معروف است. آفت رهیباغداران به ش نیبوده و در ب رانیاز آفات مهم درختان پسته در ا یکی

باال در  لیو داشتن پتانس یطیمح طیخوب با شرا یسازگار لیپسته به دل لیکند. پس یم هیپسته تغذ اهیمونوفاژ و از گ

 60از  شیآفت ب نیمبارزه با ا ی، برا1950شود. از سال  یخود محسوب م زبانیم یخطرناک برا یآفت ت،یجمع شیافزا

 اهیشناخت روابط گ ج،یرا یکنترل یحشره کش استفاده شده است. به منظور کنترل موثر آفت، عالوه بر شناخت روشها

در رفتار حشرات است. ارتباطات  یآفات، دست کار تیریمد دیجد یاز روش ها یکیمهم است.  اریو حشره هم بس

ارتباط  نیموثر در ا باتیاست که تاکنون شناخته شده است و ترک ینوع ارتباط نیدر حشرات مهمتر ییایمیش

نقش چند  یهستند که دارا یاتیترک ییایمیش یهارسانامی. پشودیم دهینام ییایمیش یهارسانامیپ ای کالیوکمیسم

انوران و ج اهانیها با گآن یاگونهنیارتباط ب زیها( و ن) فرومون یارتباطات درون گونه ا یدر برقرار عیوس اریجانبه و بس

ما مانند زمان و د یخارج یو فاکتورها تیفعال تیمانند سن، جنس و وضع یداخل ی( هستند. فاکتورها هاکالیمی) آللوک

رات گذار باشد. حش ریتاث رندهیآن توسط گ افتیدر نیرسان ها از طرف فرستنده و همچن امیپ نیتوانند بر ارسال ا یم

کرده و از آنها  افتیشوند، در ی( آزاد مVOCsفرار ) یآل باتیکه به نام ترک یاهیاز مواد فرار گ یعیوس فیخوار ط اهیگ

از  نیهمچن دیتوئیپاراز یکنند. زنبورها یو پناهگاه استفاده م یغذا، جفت، محل تخمگذار افتنی یبه عنوان نشانه برا

ختلف شده در مراحل م دیتول ای(  یکولیکوت باتی)به عنوان مثال ترک رندیگ یآنها منشا م زبانیکه از م ییایمیمواد ش

 ،یکولی)به عنوان مثال فضوالت آنها، پوسته کوت ی، افراد بالغ( به عنوان محصوالت جانب رهیآنها )تخم ، الرو ، شف یزندگ

 رندهیاز حشرات گ یاریکنند. اگرچه در مورد بس ی( به نفع خود استفاده م رهیو غ ی، ترشحات دفاع نییترشحات آرواره پا

در  یآنها محرز شده است، اما اطالعات کم یابیو جفت  یغذا، محل تخمگذار یو نقش آنها در جستجو ییایمیش یها

در  Psyllaephagus pistaciaمهم آن به نام  دییتویپاراز نیپسته و همچن یمعمول لیپس ییایمیش یمورد اکولوژ

 ستیز یبا استفاده از روش ها ،ییایمیش یاکولوژ یجنبه ها یبرخ افتنی یمختلف برا یها شیمادسترس است. آز
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ه استخراج با فاز جامد و روش ب زیبا روش ر یاهیفرار گ باتیشود. ترک یدر قفس، تونل باد و الفاکتومتر انجام م یسنج

را در ارتباط با  یسوالت رفتار یطرح برخ جیشوند. نتا یم ییشناسا GC-MSو توسط  یجمع آور باتیترک یدام انداز

 پاسخ خواهد داد یکیآن را در تعامالت اکولوژ یعیحشره آفت و دشمن طب یستیز یو رفتارها ییایمیش یها امیپ

 پسته اهیگ Volatile organic compounds (VOC)یاهیفرار گ باتیترک ییشناسا :اهداف اختصاصی

 اده(حشره م ی)فرومون جنس یاگونهنیپسته و نقش آنها در جلب ب لیپس یکولیکوت یهادروکربنیه ییشناسا -ب

 پسته لیپس یرو لوفاگوسیزنبور پس یواکنش تابع یبررس -ج

 اهیگ یرو لوفاگوسیپسته و زنبور پس لیآفت پس یزیو تخمر یابیزبانیبر رفتار م دیبا تاک یمثل دیرفتار تول نییتع -د

 نیشده با گوگرد و کائول ماریت اهانیپسته سالم و گ

 یفرار، فرومون جنس باتیترک لوفاگوس،یپسته، زنبور پس لیپس کلمات کلیدی:

 

 

Identification and evaluation of infochemicals in pistachio, and the common 
pistachio psylla, and the behavioral interactions in tritrophic relationship 

Title: 

Mahdi Ziaaddini Dashtekhaki Applicant: 

Vali-e-Asr University of Rafsanjan Applicant's 

Work: 

The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, 1989 
(Hemiptera: Psyllidae), is a major pest of pistachio trees, Pistacia vera L. in Iran and 

is known among farmers as dry sap. This psyllid is a monophagous insect 
(consummate specialist) and restricts to genus Pistacia species. Due to their good 

adaptation to environmental conditions and their potential for rapid population 

growth makes severe damage to the host. Control of this pest has been mostly using 
insecticides since the 1950s, and more than sixty types of insecticides have been 

tested. Effective pest management not only requires a knowledge of traditional 
control techniques but also understanding of insect-plant interactions. One of the 

new methods of pest management is manipulating the behavior of insects by 
changing the instinctive behavior. Chemical communication in insects is the most 

important type of communication, and the compounds involved in this 

communication are called semiochemicals or chemical messengers. Semiochemicals 
are chemicals that convey information in an interaction between two individuals 

evoking in the receiver a behavioral or physiological response that is adaptive to one 
of the interactants or both. Information conveying compounds, so-called 

infochemicals, are divided into two broad categories according to their use within 

and between species. Pheromones are substances that mediate interactions of 
individuals belonging to the same species. Allelochemicals, the second group of 

infochemicals, mediate interactions of individuals belonging to different species. 
Internal factors (such as age, sex, activity state) and external factors (such as time 

of the day or the year, temperature) can influence the emission of infochemicals by 
the sender as well as the various steps of the reaction cascade in the receiver. 

Herbivorous insects perceive a wide range of volatile substances released by plants 

called volatile organic compounds (VOCs) and use them as cues for finding food, 
mates, oviposition sites, and shelter. Parasitoid’s wasps also use chemicals cues that 

may 

Abstract: 

entification of volatile organic compounds (VOC) of pistachio 
-Identification of Cuticular hydrocarbon of the common pistachio psylla and Their 

Role in Interspecific Attraction (Female Sex Pheromone) 
-Investigation of the functional response of Psyllaephagus pistaciae on the common 

pistachio psylla 

-Determining Reproductive Behavior by Emphasizing Host-Finding and oviposition 
behavior of the common pistachio psylla and, Psyllaephagus pistaciae on Healthy 

Pistachio and Sulfur and Kaolin Treated Plants 

Specific 
Aims: 

Volatile organic compound, sex pheromone, Aganoscena pistaciae, Psyllaephagus 

pistaciae 

:Keywords 
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نانو ذرات  با کمک افتهیبهبود  یس یو یپ ونیلتراسینازک نانوف هیال یتینانوکامپوز یغشا یابیساخت و ارز :عنوان

 یفلز-یآل یها و چارچوب یمعدن

 یمحمد تورج :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یدکتر رساله :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  تیری/مدیزداریآب و پساب + آب و آبخ هیدر تصف یسنت یبا روشها یقیو تلف نینو ی/استفاده از روشهاستیز طیمح :اولویت

مختلف و زه آب  یها در پساب ها ندهیکاهش آال ی/روشهایزداریمتعارف + آب و آبخ ریغ یاز آبها حیصح یبهره بردار

 آب ش یها ی/توسعه فناوریزداری+ آب و آبخ یکشاورز یها

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ تورج محمد :همکاران

 یقیاحمدزاده توف میمر +

 یاثیساناز غ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یبرا مناسب یتینانوکامپوز یتوخال افیال یطرح بتوان غشا نیشود تا در ا یم ینیبشیپ ،یشنهادیعنوان طرح پ به چکیده :

رارداد. ق یابیمورد ارز نیبور و فلزات سنگ ک،یخطرناک از جمله آرسن یها ندهیساخت و آن را در حذف آال ونیلتراسینانوف

 نیاول یطرح سبب خواهد شد تا بتوان برا نیا ،یدر هراندازه و مشخصه ا یتوخال افیال یبا توجه به توان ساخت غشاها

 ریدر ز یها را حت ندهیجذب آال ییساخت که توانا ونیلتراسینانوف یگر را براانتخاب هیال یدارا یتوخال افیال یبار غشاها

 یبا غشاها سهیدر مقا ونیتراسلینانوف یغشاها فیامر سبب خواهد شد تا عملکرد ضع نیخود ارائه خواهند کرد. ا هیال

ا ساخت که ب ونیلتراسینانوف یدر محدوده غشا ها ییجذب پوشش داده شود و بتوان غشا ندیاسمز معکوس توسط فرآ

اسمز  یو وجود جاذب در بستر غشا، بتواند عملکرد مشابه با غشا یاز بار سطح یبا بهره مند نییپا اریبس یاتیفشار عمل

 ها از خود نشان دهد. ندهیمعکوس را در حذف آال

 هیپا یعنوان غشا ، از آن بهPVC مریساختار پل یمناسب و امکان مهندس یریپذطرح، با توجه به شکل نیانجام ا یبرا

 هیال یدر مدل ها مختلف برا مریپل نیاستفاده خواهد شد. ا نیمیا لنیات یاز پل ینشان هیال یاستفاده خواهد شد. برا

 طیمخاطرات مح رتر،یپذ ندیفرآ دیآمیپل ونیزاسیمرینسبت به پل ینشان هیو ازنظر ال ردیگ یمورد استفاده قرار م ینشان

 باشد یکمتر م نهیتر و هز نییپا یستیز

 ونیلتراسینانوف یتوخال افیال یغشاها یخواص مطلوب برا یمعرف :اهداف اختصاصی

 متفاوت یعملکرد نانوذرات با اصالح ها لیمطلوب و تحل یتینانوکامپوز یغشاها یابیساخت و ارز

 ونیلتراسینانوف ینانوذرات در ساختار و عملکرد غشا ریتاث یبررس

 آب یساز نیریو ش ونیلتراسینانو ف ندیدر فرآ یکاهش مصرف انرژ

 هدف یها ندهیدر حذف آال ونیلتراسینانوف یعملکرد غشا ها یبررس

 ینانوذرات معدن ،یفلز-یآل یچارچوب ها ،یتینازک نانوکامپوز هیال ون،یلتراسینانوف کلمات کلیدی:

 

 

Preparation and characterization of MOF modified thin film nanocomposite 

nanofiltration hollowfiber membrane 

Title: 
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Toraj Mohammadi Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 
Work: 

In this proposal a nanocomposite hollow fiber membrane suitable for nanofiltration 

can be fabricated and evaluated for the removal of hazardous contaminants such as 
arsenic, boron, and heavy metals. Due to the ability to make hollow fiber membranes 

of any size and characteristics, this design will make it possible for the first time to 

make hollow fiber membranes with a selective layer for nanofiltration that have the 
ability to absorb contaminants even in the support layer. This will cause the poor 

performance of nanofiltration membranes to be comparable to reverse osmosis 
membranes. In order to prepare a selective layer assembled nanofiltration 

membrane, it is possible to make a membrane in the range of nanofiltration 
membranes with very low operating pressure with the benefit of surface 

nanoparticle load and The presence of adsorbent in the membrane support layer can 

show the same function as reverse osmosis membrane in removing contaminants. 
To do this design, due to the appropriate ductility and the possibility of engineering 

the structure of PVC polymer, it will be used as a base membrane. Polyethyleneimine 
will be used for the coating layer. This polymer is used in different models for coating 

and is more processable, lower environmental hazards and lower cost than 

polyamide polymerization in terms of layer assembly. 

Abstract: 

Introduction of desirable properties for nanofiltration hollow fiber membranes 

Fabrication and evaluation of optimal nanocomposite membranes and analysis of 

nanoparticle performance with different modifications 
Investigation of the effect of nanoparticles on the structure and performance of 

nanofiltration membranes 
Reduction of energy consumption in the process of nanofiltration and water 

desalination 

Specific 

Aims: 

Nanofiltration, thin film nanocomposite, metal-organic frameworks, inorganic 
nanoparticles 

:Keywords 
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اصالح شده با  توسانیک روژلیسازگار آ ستیز زوریبا استفاده از کاتال کیفرم دیاز اس دروژنیه دیتول :عنوان

 نیو پالت میپاالد

 پور یکش سجاد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 پور ی+ سجاد کش :همکاران

 یدیحد نایم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ه پژوهشگران توج ،یکربن دیاکس یها ندهیآال دیتول لیکربن به دل هیبر پا یها در مورد استفاده از سوخت ها ینگران شیافزا چکیده :

آب  یباال و آزادساز یانرژ دیبا توجه به تول دروژنیه انیم نیپاک معطوف کرده است. در ا یها یرا به گسترش انرژ

از منابع مختلف شامل  دروژنیه دیتول یبرا یادیز اریبس یباشد. روشها یبعنوان محصول احتراق مورد توجه خاص م

 یمهم اریمنبع بس ،یو ارزان یفراوان لیآب بدل نکهیو ... گزارش شده است. با وجود ا یفلز یها دیدریه ک،یفرم دیآب، اس

ود را خ تیو بهره باال اهم ندیسهولت فرا لیبدل کیفرم دیاز اس دروژنیه دیشود تول یمحسوب م دروژنیه دیتول یبرا

 انیم نیتوسعه داده شده است و در ا کیفرم دیاز اس دروژنیه دیتول یبرا یمختلف یزورهایحفظ کرده است. کاتال

 میپاالد هیز بر پاسب یزورهایکاتال یرسد معرف یبنظر م ن،یبدست آمده است. بنابرا میپاالد یزورهایبا کاتال ییکارا نیباالتر

 .دیموثر واقع شده و ارزش واکنش را دوچندان نما ندیفرا یندگیتواند در کاهش آال یم دروژنیه دیتول ندیدر فرا

وامل کار از ع نیانجام ا یشود که برا لیتبد توسانیک روژلیبه فرم آ توسانیاست تا ک نیدر پژوهش حاضر، قصد بر ا

 روژلیآ یبر رو یدیبریبه صورت مجزا و ه نیو پالت میکننده استفاده خواهد شد. در ادامه فلزات پاالد نکیکراس ل

ر واکنش د نی/پالتمیو پاالد نیپالت م،یاصالح شده با پاالد روژلیآ توسانیخواهد شد تا عملکرد ک یبارگذار توسانیک

 یبرا یمتخلخل مساحت سطح خوب توسانیک نکهی. با توجه به اردیقرار گ یمورد بررس دروژنیبه ه کیفرم دیاس هیتجز

 زوریکاتال نیباال توسط ا یآن امکان بدست آوردن بهره ها یفلزات رو کنواختی یانجام واکنش ها دارد، در صورت بارگذار

 وجود دارد

 کیفرم دیباال از اس ییبا کارا دروژنیه دیتول یانجام واکنش ها :اهداف اختصاصی

 توسانیک روژلیآ هیسازگار بر پا ستیز یزورهایکاتال هیته -2

 کیفرم دیاس روژل،یآ توسان،یک زور،یکاتال دروژن،یه دیتول کلمات کلیدی:

 
 

Hydrogen generation from formic acid by biocompatible catalyst of chitosan aerogel 

modified with Pd and Pt 

Title: 

Sajjad Keshipour Applicant: 

Urmia University Applicant's 
Work: 
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Rising concerns about the use of carbon-based fuels due to the production of carbon 

oxides pollutants have drawn researchers' attention to the development of clean 
energy. Among these, hydrogen is of special interest due to its high energy 

production and water release as a combustion byproduct. Many methods have been 
reported for the production of hydrogen from various sources, including water, 

formic acid, metal hydrides, and so on. Although water is a very important source for 

hydrogen production due to its abundance and cheapness, hydrogen production from 
formic acid has remained important due to its ease of processing and high efficiency. 

Various catalysts have been developed to produce hydrogen from formic acid, and 
the highest efficiency has been achieved with palladium catalysts. Therefore, it 

seems that the introduction of Pd-based green catalysts in the hydrogen production 

process can be effective in reducing process pollution and increasing the reaction 
value. 

In the present research, we are going to convert chitosan into the form of chitosan 
aerogel by cross-linking agents. Then, Pd and Pt metals will be loaded on chitosan 

aerogels both separately and hybrid of Pd/Pt to evaluate the performance of 
chitosan-modified aerogels in the decomposition of formic acid to hydrogen. Due to 

the fact that porous chitosan has a high surface area for reactions, it is possible to 

obtain high yields with this catalyst if the metals are loaded uniformly on it. 

Abstract: 

performing of the hydrogen generation from formic acid with high efficiency 

2- Preparation of biocompatible catalyst based on chitosan aerogel 

Specific 

Aims: 

Hydrogen generation; Catalyst; Chitosan; Aerogel; Formic acid :Keywords 
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ه از با استفاد یساز نهی: بهواتانولیب دیجهت تول متیارزان ق یونی عیچوب صنوبر با استفاده از ما ماریت :عنوان

 روش سطح پاسخ

 یمحمد پازوک :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یمواد و انرژ پژوهشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد پازوک :همکاران

 راد ییایض الیژ +

 انیزمزم نیرحسیام +

 259500 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یها یسو و لزوم توجه به کاهش آلودگ کیاز  آن ینفت و فرآورده ها متیق شیو افزا یلیفس یهاسوخت ریکاهش ذخا چکیده :

رخوردار ب ییباال تیاز اهم یستیز یهاسوخت دیتولباعث شده  گرید یاز سو یلیفس یاز سوخت ها یناش یطیمح ستیز

 دیتول یگنوسلولزیتوده ل ستیتواند از ز یباشد که م یم واتانولیب ،یستیز یانواع سوخت ها نیاز مهمتر یکیباشد. 

در  یساز یآنها مانع تجار یباال متیق یموثر هستند ول اریبس یگنوسلولزیتوده ل ستیز ماریت یبرا یونی عاتیگردد. ما

 دروژنیه ومیمونآ لیات یتر متیارزان ق یونی عیاستفاده از ما ن،یشود. بنابرا یم واتانولیب دیتول یتوده برا ستیز نیا ماریت

رح در ط نیباشد. در ا یگنوسلولزیتوده ل ستیز ماریت یو مقرون به صرفه برا دوارکنندهیروش ام کی تواندیسولفات م

 SEMو  XRD،FTIRشده با  ماریتوده ت ستیچوب صنوبر استفاده شود. ز ماریت یبرا یونی عیما نینظر است تا از ا

دد. گر یم سهینشده مقا ماریتوده ت ستیگردد و با ز یم نییآن تع یساختار یها دراتیشده و کربوه یابیمشخصه 

 یعتسلوالز صن میشود. از آنز یم یساز نهیبه شیآزما یبا روش طراح ماریت طیشرا مار،یت یبهره ور شیافزا یسپس برا

بر  یتنمب یگنوسلولزیتوده ل ستیز یاقتصاد ماریت یرا برا یریشود که مس یاستفاده م یمیآنز زیدرولیدر مرحله ه

 واتانولیب دیتول یبرا هیسروز سسیکند. در انتها از مخمر ساکاروم یباز م یمیشدن آنز یقند ندیو فرآ یونی عیما یفناور

 استفاده خواهد شد

 یونی عی)چوب سخت: صنوبر( با استفاده از ما یگنوسلولزیل یپسماندها ماریت :اهداف اختصاصی

 متیارزان ق یونی عیما یریبا بکارگ یگنوسلولزیتوده ل ستیاستخراج کامل ز یموثر برا ماریروش ت کیتوسعه  -

 واتانولیب دیتول یاستفاده از مخمر موثر برا -2

 Saccharomyces cerevisiae اتانول با مخمر دیتول یبهره ور یبررس -

 واتانولیب دیتول شیافزا یبرا ماریت طیشرا یساز نهیو به ندیتوسعه فرا -3

 واتانولیب دیولت شیآنها جهت افزا یساز نهیو به یگنوسلولزیل یپسماندها ماریت ندیبر فرا یطیمح یاثر پارامترها یبررس -

 چوب صنوبر واتانول،یتوده، ب ستیز ماریشدن، ت یقند مت،یارزان ق یونی عیما کلمات کلیدی:

 
 

Pretreatment of poplar wood using low cost ionic liquid for production of bioethanol: 

An optimization study using response surface methodology 

Title: 
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Mohammad Pazouki Applicant: 

Materials and Energy Research Center Applicant's 
Work: 

Reduction of fossil fuels reservoir and increase of oil price and its products on one 

hand and necessity of attention to decrease environmental pollutions on the other 
hand caused the biofuels production as an important topic, today. One of main kind 

of biofuels is bioethanol produced by lignocellulosic biomass. Ionic liquids (ILs) are 

highly effective for lignocellulosic pretreatment, but high IL cost has hindered its 
commercial viability to use it for the treatment. Using a low-cost ILs 

triethylammonium hydrogen sulfate can be promising and cost-effective method for 
pretreatment of lignocellulosic biomass for bioethanol production. In this 

investigation, low-cost IL will be used for poplar wood pretreatment. The pretreated 
biomass will be characterized by XRD, FTIR and SEM and chemical composition 

analysis and will be compared with untreated one. The operating conditions of 

pretreatment for production of bioethanol will also be optimized by response surface 
methodology. Commercial cellulase enzyme is used in the enzymatic hydrolysis, 

which opens the path for the economic pretreatment of lignocellulosic biomass based 
on low-cost IL technology and the enzymatic hydrolysis process. Finally, 

Saccharomyces cerevisiae will be used for bioethanol production. 

Abstract: 

Pretreatment of lignocellulosic biomass (poplar wood) using ionic liquid 
# To develop an effective pretreatment method to fully exploit lignocellulosic 

biomass by employing low cost ionic liquid 

2. Use of effective yeast for bioethanol production 
# To evaluate the ethanol production efficiency using Saccharomyces cerevisiae 

3. Bioprocess development and optimization of pretreatment condition to enhance 
bioethanol production 

# To investigate the effect of operational parameters on pretreatment process of 
lignocellu 

Specific 
Aims: 

Low-cost ionic liquid; Saccharification; Biomass pretreatment; Bioethanol; Poplar 

wood 

:Keywords 
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 ینفت یها ندهیمتعاقب مواجهه با آال ییموش صحرا ینیجن یادیبن یسلول ها یزیبر توان تما نیاثرکوئرست :عنوان

 یدر دوران باردار

 لیخزائ کاوه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 خوزستان/چمران اهواز دیدانشگاه شه یدامپزشک دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 لی+ کاوه خزائ :همکاران

 یعباس صادق +

 محمدرضا تابنده +

 یویگ یمعصومه عزت +

 یفرشته نژاد دهباش +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 نیشوند. کوئرست یها م نیو جن یسبب اثرات سوء بر بارور ینفت یها ندهینشان داده است که آال نیشیپ مطالعات چکیده :

(Quercetin به عنوان )یآزاد م یکالهایو جارو کننده راد یدانتیاکس یآنت لیپتانس کی یدارا یعیطب دیفالونوئ کی

 یمحافظت ریتاث یمطالعه بررس نیهدف از ا نیاثبات شده است. بنابرا یادیبن یهاسلول زیو اثرات مثبت آن بر تما باشد

 آن است. یادیبن یو سلول ها نیبر جن ینفت یها ندهیاز آال یناش یها بیدر برابر آس نیکوئرست یاحتمال

نر بالغ نژاد  ییعدد موش صحرا 10 نیو همچن ستاریماده بالغ جوان نژاد و ییسر موش صحرا 30مطالعه، از  نیا در

موش  کیماده  ییسر موش صحرا 3هر  ی. بعد ازدو هفته، به ازادیاستفاده خواهد گرد شاتیجهت انجام آزما ستاریو

 ینر و ماده جدا م ییصحرا یموش ها یباردار دییقرار خواهد گرفت. پس از تا ییصحرا یهانر در قفس موش ییصحرا

گردند که شامل: گروه کنترل، گروه شم، گروه  یم میتقس یسر 6گروه  5ماده آبستن به  ییصحرا یشوند و موش ها

 ،ینفت ندهی(، گروه در معرض آالیت روزانه و به صورت خوراکوزن بدن به صور لوگرمیگرم/ک یلیم 75)با دوز  نیکوئرست

 یباردار 15تا تا روز  یاز روز صفر باردار شی. مدت زمان آزمانیکننده کوئرست افتیدر ینفت ندهیو گروه در معرض آال

 یظاهر یها یو از نظر ناهنجار دهیها خارج گرد نیشده، جن یموش ها آسان کش ش،یخواهد بود. پس از اتمام دوره آزما

وند. ش یکشت منتقل م طیمح یحاو یها به پلت ها نیجن ،یادیبن یسلول ها یجداساز یشوند. سپس برا یم یبررس

 ،یسلول ها به استخوان و چرب یزیتوان تما ،یتومتریبا استفاده از روش فلوس ینیجن یادیبن یسلول ها دییپس از تا

 نیآلکال تی، فعالPDT و آزمون PDN ، آزمونReal-Time PCR قیاز طر یاستخوان و چرب یاختصاص یژن ها انیب

 گردند یم یوسترن بالت بررس قیاز طر ERK 1/2 و PI3K نگیگنالیس ریفسفاتاز و مس

 ها ندهیآال نیباردار در معرض ا ییصحرا یحاصل از موش ها یها نیبر جن ینفت یها ندهیاثر آال یبررس :اهداف اختصاصی

 باردار ییصحرا یحاصل از موش ها یها نیجن یادیبن یبر سلول ها ینفت یها ندهیاثر آال یبررس -2

 کیوژنپیو آد کیاستئوژن یبه سلول ها ینیجن یادیبن یسلول ها یزیبر توان تما ینفت یها ندهیاثر آال یبررس -3

 ینیجن یادیبن یبر سلول ها ینفت یها ندهیآال کیدر کاهش اثرات توکس نیکوئرست یاحتمال یاثر محافظت یبررس -4
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 ییموش صحرا ن،یکوئرست ،یادیسلول بن ،یشناس نیجن ،ینفت یها ندهیآال کلمات کلیدی:

 

 

Effect of quercetin on differentiation potency in rat Fetal stem cells following 

exposure to petroleum pollutants during pregnancy 

Title: 

Kaveh Khazaeel Applicant: 

Shahid Chamran University of Ahvaz Applicant's 
Work: 

Previous studies have shown that petroleum pollutants cause adverse effects on 

fertility and embryos. Quercetin, as a natural flavonoid, has antioxidant potential and 
a free radical scavenger, and its positive effects on stem cell differentiation have 

been proven. Therefore, this study aimed to investigate the probable protective 

effect of quercetin against damage caused by petroleum pollutants on the embryos 
and their stem cells. 

Abstract: 

Evaluation of the effect of petroleum pollutants on embryos obtained from pregnant 
rats exposed to these pollutants 

2- Evaluation of the effect of petroleum pollutants on embryonic stem cells of 

pregnant rats 
3- Evaluation of the effect of petroleum pollutants on the differentiation ability of 

embryonic stem cells into osteogenic and adipogenic cells 
4- Evaluation of the probable protective effect of quercetin in reducing the toxic 

effects of petroleum pollutants on embryonic stem cells 

Specific 
Aims: 

Petroleum pollutants, Embryology, Stem cell, Quercetin, Rat :Keywords 
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از  یریشگیدارو جهت پ-غذا بیترک کیبه عنوان  نیانیکوسیشده با فا وندیپ نیکوئرست ییکارا یابیارز :عنوان

 ابتیو کنترل د (Oncorhynchus mykiss) کمان نیرنگ یقزل آال یماه یلهیفساد در ف

 یرواقفیم رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

و  یدولت یو سالمت غذا با استفاده از بخشها تیفیکنترل ک ی/چگونگییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 تیامن جادیا ی/راهکارهاییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیبهبود  و ارتقاء سالمت جامعه + صنا یبرا یخصوص

 کشور و توجه یدیتول یها لیبا توجه به پتانس رانیدر ا ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 یرواقفیم رضای+ عل :همکاران

 فرحمند دیحم +

 ییزهرا عطا +

 ییایض یکبر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1دارو:  ونیفرموالس

 اتیخصوص لیکه به دل گرددیمحسوب م یعیطب یهااز جمله رنگدانه نایرولیاسپ کروجلبکیحاصل از م نیانیکوسیفا چکیده :

 نیا یفوق العاده تی. با توجه به اهمردیگیمورد استفاده قرار م ییو دارو ییمختلف غذا عیمتنوع، در صنا یکیولوژیب

محققان در تالش  رونیازهم. دینمایاستفاده از آن را محدود م ،یداریمانند عدم پا ییهایژگیمذکور، و عیرنگدانه در صنا

مانند  ییهاکیجهت تکن نیکه به هم باشندیارزشمند م بیترک نیمدت از ا یطوالن ینقص و استفاده نیرفع ا یبرا

Cross-Linking انهرنگد نیا نیب یکواالنس وندیپ یپژوهش حاضر در نظر دارد تا با برقرار رونیاند. از همرا ارائه داده

مک آن ک یداریپا شیبه افزا نیمانند کوئرست ییو دارو ییغذا عیارزشمند مورد استفاده در صنا یهاو فنل یعیطب ی

خواص  رغمیکه عل باشد،ی( ارزشمند با خواص بالقوه متعدد میدیی)فالونوئ یفنل باتیاز ترک یکی نی. کوئرستدینما

 هاتیکه عالوه بر کاهش محدود ییهاکیاستفاده از تکن نی. بنابراباشدیکم م تیمانند حالل ییهاتیمحدود یفراوان، دارا

پژوهش  نی. بنابراباشدیبرخوردار م ییبسزا تیگردد از اهم نیدر کوئرست تیو حالل یکیولوژیب یهایژگیو تیمنجر به تقو

و  یداریپا یدر نظر دارد که به بررس ن،یو کوئرست نیانیکوسیفا نی)کنژوگه( ب یکواالنس وندیپ یبا هدف برقرار زیحاضر ن

 حاصل شده بپردازد بیترک یستیو ز ییایمیش ،یکیزیخواص ف

 (QU) نی( و کوئرستPC) نیانیکوسیفا بیدو ترک نیب وندیپ ییایمیروش ش نیترمناسب نییتع :اهداف اختصاصی

 (QU-PC) نیانیکوسیفا - نیکوئرست یو کنژوگه نیانیکوسیفا یداریپا نییتع (2

 (QU-PC) نیانیکوسیفا - نیکوئرست یکنژوگه (Nutraceutical) ییدارو-غذا تیخاص نییتع (3

مهم در محصوالت  یهادر مقابل پاتوژن (QU-PC) نیانیکوسیفا - نیکوئرست یکنژوگه یکروبیضدم تیخاص نییتع (4

 یماه یلهیف ژهیبو ییایدر

 ییایو کاهش فساد در محصوالت در (QU-PC) نیانیکوسیفا - نیکوئرست یکنژوگه ویداتیخواص ضد اکس نییتع(5

 ابتیفساد، د ن،یکوئرست ن،یانیکوسیکنژوگه، فا ،یداریپا کلمات کلیدی:
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Evaluation of quercetin and phycocyanin conjugate efficiency as a nutraceuticals 

compound to prevent spoilage in fish fillet (Oncorhynchus mykiss) and control 
diabetes 

Title: 

Alireza Mirvaghefi Applicant: 

Tehran Applicant's 

Work: 

Phycocyanin from Spirulina microalgae is one of the natural pigments used in various 
food and pharmaceutical industries due to its different biological properties. Due to 

the great importance of this pigment in these industries, properties such as 
instability limit its use. Therefore, researchers are trying to eliminate this defect and 

long-term use of this valuable combination, so they have proposed techniques such 

as cross-linking. Thus, the present study intends to help increase its stability by 
establishing a covalent bond between this natural pigment and valuable phenols 

used in the food and pharmaceutical industries, such as quercetin. Therefore, the 
present study aims to establish a covalent bond (conjugate) between phycocyanin 

and quercetin to investigate the resulting compound's stability and physical, 
chemical and biological properties. 

Abstract: 

Determining the most suitable chemical method of bonding between phycocyanin 

(PC) and quercetin (QU) 
2) Determination of phycocyanin stability and quercetin-phycocyanin conjugation 

(QU-PC) 

3) Determination of food-drug (Nutraceutical) properties of quercetin-phycocyanin 
(QU-PC) conjugate 

4) Determination of antimicrobial properties of quercetin-phycocyanin (QU-PC) 
conjugate against important pathogens in seafood, especially fish fillets 

5) Determination of conjugated antioxidant properties of quercetin-phycocyanin 

(QU-PC) and reduction of spoilage in seafood 

Specific 

Aims: 

Stability, Conjugate, Phycocyanin, Quercetin , Spoilage, Diabetes :Keywords 
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 Bacillus velezensis در (gamma-PGA) دیاسکیگلوتامیگاما پل دیتول یسازنهیبه :عنوان

UTB96 گندم و کنترل یرشد یهاشاخص شیآن بر افزا ریو تاث Bipolaris sorokiniana  عامل

 گندم شهیر یمعمول یدگیپوس یماریب

 مسعود احمدزاده :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ریموجود در کشور و سا دیمف انیبا استفاده از بند پا کیولوژیمبارزه ب یعمل یکاربرد یطرح ها ی/اجرایاهپزشکیگ :اولویت

 گلخانه و مزرعه طیها در شرا یباکتر رینظ گرید یکیولوژیعوامل کنترل ب

 یکاربرد :نوع طرح

 + مسعود احمدزاده :همکاران

 یمحسن ساسان +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (.شده ارائه خواهد شد دیتول gamma-PGA) عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 توسط باکت gamma-PGA دیتول نهیکشت به طیمح یعدد )معرف 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 ،ییایمیش یهاکشبروز مقاومت در برابر آفت ،ییایمیش یسموم و کودها ییجهان، و عدم کارا تیبا توجه به رشد جمع چکیده :

بودن  نییگندم در کشور و پا تیرو خواهد شد، با توجه به اهمروبه یمردم جهان با مشکالت جد ییغذا تیامن نیتام

با توجه  یاز طرف رسد،یبه نظر م یمحصول ضرور نیا دیتول شیمحصول در واحد سطح کشور؛ افزا نیا دیتول نیانگیم

وجود ندارد،  یکشت محصوالت کشاورز ریسطح ز شیامکان افزا یو خاک یآب یهاتیو محدود ریاخ یهایلسابه خشک

( Bray et al., 2000.) باشدیدر واحد سطح م یمحصوالت کشاورز دیراندمان تول شیلذا تنها راهکار موجود افزا

است.  تسیز طیدار محو محصوالت دوست باتیو استفاده از ترک یستیز یتوسعه کشاورز روشیتنها راهکار پ نیبنابرا

یآنت ها،تیاز متابول یعیوس فیط دیتول لیدلکه به لوسیجنس باس یهایها باکترو در راس آن کیوتیپروب یهایباکتر

با  ینیگزیجا یراب ییباال لیرا دارند از پتانس مارگریب یهاقارچ شتریدر کنترل ب ییباال ییها تواناو سوپرناتانت هاکیوتیب

در واحد  هایعوامل محدود کننده کاربرد باکتر نیاز مهمتر یکی(، 1393برخوردار هستند )احمدزاده،  ییایمیسموم ش

. رو کرده استروبه یرا با مشکالت جد باتیترک نیکه کاربرد گسترده ا باشدیم کیولوژیدر رفتار عامل ب یثباتیسطح، ب

 یبرا زایآلرژ ریحل در آب، غقابل ر،یپذبیتخرستیز بیترک کی هایشده توسط باکتر دیتول دیاسکیگلوتامیگاما پل

در محافظت  بیترک نی(. با توجه به نقش اMingfeng cao et al., 2018انسان است ) یبرا یسم ریپستانداران و غ

 بیترک نیا یاهینقش تغذ لیدلو کمبود آب )به یگرسنگ رینظ یطیمح یهادر برابر تنش یباکتر یشیرو یهااز سلول

سبب  تواندیم γ-PGA دیتول شیافزا یتوسط باکتر شهیبهتر ر ونیزاسیباال و کمک به کلن تهیسکوزی( و ویباکتر یبرا

طبق  نیدر عرصه کاربرد داشته باشد. همچن کیوتیپروب یهایو ثبات در رفتار باکتر ییکارا شیدر افزا یینقش بسزا

 ینویآن ادیبن لیآب است و به دل ینگهدار یبرا ییباال اریبس تیظرف یدارا γ-PGAشده است که متعدد ثابت قاتیتحق

 Mn+2و  Fe +3 ،Fe+2Mg +2،Zn +2 ،Ca +2مانند، یستیز یدسترسقابل یهاونیکات یعیطور طببه تواندیم

منظور اصالح خاک و به تواندیم بیترک نی(، لذا اPotter et al., 2001منتقل کند) اهیکارآمدتر به گ یرا به شکل

 .ردیکشور مورداستفاده قرار گ یکشاورز یدر اراض pHکاهش 

 یتوسط باکتر γ-PGA دیتول یسازنهیبه :اهداف اختصاصی

 یگلخانه ا طیگندم در شرا شهیر یمعمول یدگیپوس یماریکنترل ب یبرا یروش کاربرد کی یمعرف -2
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 عملکرد گندم در هکتار شیمناسب جهت افزا ونیفرموالس کی هیته -3

 عملکرد شی، گندم ، افزا کلمات کلیدی:

 
 

Optimization of gamma polyglutamic acid (gamma-PGA) production by Bacillus 

velezensis UTB 96 and its effect on increasing wheat growth index and biocontrol of  
Bipolaris sorokiniana causal agent of common root rot of wheat 

Title: 

Masoud Ahmadzadeh Applicant: 

university of Tehran Applicant's 

Work: 

Due to the growth of the world's population, and the inefficiency of pesticides and 

chemical fertilizers, the emergence of resistance to chemical pesticides, food security 

of the people of the world will face serious problems, given the importance of wheat 
in the country and low Average production of this product per unit of the country; 

Increasing the production of this product seems necessary, on the other hand, due to 
recent droughts and water and soil restrictions, it is not possible to increase the area 

under cultivation of agricultural products, so the only solution is to increase the 

production efficiency of agricultural products per unit area. (Bray et al., 2000) 
Therefore, the only leading solution is the development of bio-agriculture and the 

use of environmentally friendly compounds and products. Probiotic bacteria, 
especially Bacillus bacteria, which have a high potential to control most pathogenic 

fungi due to the production of a wide range of metabolites, antibiotics and 
supernatants, have a high potential. For replacement with chemical toxins 

(Ahmadzadeh, 1393), one of the most important factors limiting the use of bacteria 

per unit area is instability in the behavior of biological agents that the widespread 
use of these compounds has faced serious problems. Is. Gamma polyglutamic acid 

produced by bacteria is a biodegradable, water-soluble compound, non-allergenic for 
mammals and non-toxic to humans (Mingfeng cao et al., 2018). Due to the role of 

this compound in protecting bacterial growth cells against environmental stresses 

such as starvation and water shortage (due to the nutritional role of this compound 
for bacteria) and high viscosity and help better root colonization by bacteria increase 

The production of γ-PGA can play an important role in increasing the efficiency and 
stability of the behavior of probiotic bacteria in the field of application. Numerous 

studies have also shown that γ-PGA has a very high water holding capacity and due 

to its anionic base can naturally contain bioavailable cations such as Fe + 3, Fe + 
2Mg + 2, Zn +2, Ca +2. And transfer Mn + 2 to the plant more efficiently (Potter et 

al., 2001), so this combination can be used to improve the soil and reduce the pH in 
the country's agricultural lands. 

Abstract: 

optimization the production of γ-PGA by bacteria 

2-introduce a practical method to control common root rot of wheat in the 
greenhouse condition 

3- prepare a suitable formulation to increase wheat yield 

Specific 

Aims: 

γ-PGA, Wheat, increase yield :Keywords 
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 یودگو زود هنگام آل عیسر یابیو ارز صیتشخ یمناسب برا ییایباکتر یکاتورهایواندیب ییو شناسا یبررس :عنوان

 یآب ستمیاکوس طیدر شرا نیبه اندوتوکس

 یریپ خسرو :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطیپژوهشکده علوم مح :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 مشکل نیرفع ا یو راهکارها ینیزم ریو ز یسطح یعوامل آلوده کننده آبها ی/بررسستیز طیمح :اولویت

  :نوع طرح
 یری+ خسرو پ :همکاران

 دهقان حانهیر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهاییتعهدات 

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

شده است. طبق  لیدر جهان تبد یبهداشت عموم یبحران ها نیتر یاز جد یکیسالم به  یدنیبه آب آشام یدسترس چکیده :

وده ناسالم ب ن،یزم ینفر از پنج بر رو کیهر  ینفر، به ازا اردیلیم کیاز  شیب ی، آب مصرفWHOگزارشات منتشر شده 

افت  لیدال نیاز مهم تر یکی یو کشاورز یشهر یهاشود. ورود فاضالب یو مرگ م یماریو به طور بالقوه منجر به ب

شوند، که  یم انوباکترهایها و عوامل فتوسنتز کننده مثل س سمیکروارگانیمواد باعث رشد م نیمنابع آب است. ا تیفیک

 یها طیدر مح نیدر منابع آب هستند. حضور اندوتوکس نیاز جمله اندوتوکس یو ورود مواد سم دیخود از عوامل مهم تول

 لوگرمینانوگرم در ک 05/0-1/0غلظت . دینما جادیا یآب شرب و بهداشت عموم یمنیا یبرا یممکن است خطر جد یآب

و  یگرم منف یها یشود. باکتر کیتواند باعث تب، اسهال، اختالل در گردش خون و شوک سپت یم ن،یبدن اندوتوکس

 لیدل نیآزاد کنند به هم یاضاف نیآب زنده بمانند و اندوتوکس هیتصف یندهایفرآ قیتوانند از طر یها م یانوباکتریس

 شتریروش ها به انتشار ب نیاز ا یبرخ یبرد و حت ینم نیرا به طور موثر از ب نیفاضالب، اندوتوکس آب و هیتصف یروش ها

ودات آن بر انسان، موج یمنف ریاز تأث یریجلوگ ی، برا یدنیآب آشام تیسم یابیکنند. ارز یکمک م زین نیاندوتوکس

 لیبه دل نسانسیولومیب یهایایبا استفاده از باکتر یسنج ستیبرخوردار است . ز ییباال تیاز اهم ستیز طیزنده و مح

 یانمونه ه یغربالگر یکارآمد برا یهااز روش یکی ییو صرفه جو نهیباال و سهولت کاربرد همراه برا کاهش هز تیحساس

زود هنگام  صیتشخ یمناسب برا نسانسیولومیب ییایشاخص باکتر نییو تع یپژوهش بررس نیآلوده است. هدف از ا یآب

 مناسب پرداخته شده و پس از انتخاب یباکتر ییاست. جهت انجام پژوهش ابتدا به شناسا یدنیدر آب آشام نیاندوتوکس

 لهیبه وس یباکتر نسانسیولومیمختلف بر ب یهادر رقت نیاندوتوکس ریشود سپس تاث یمورد نظر کشت داده م یباکتر

در نظر  تیحساس نیشتریبه منظور ب نیرقت اندوتوکس نیزمان واکنش به کمتر نیشده و کمتر یریاندازه گ نومتریلوم

 یبرا لکیروویشود. آزمون شاپ یاستفاده م 24نسخه  SPSSداده ها از نرم افزار  لیو تحل هیتجز ی. .براشودیگرفته م

 یاکترب نسانسیولومیبر ب نیمختلف اندوتوکس یهااثر رقت نییتع یبرا یزوج یداده ها و آزمون ت تهیسنجش نرمال

 شودیاستفاده م

 یآب ستمیدر اکوس نیاندوتوکس تیسم عیسر صیتشخ یمناسب برا ییایباکتر کاتوریواندیب ییشناسا :اهداف اختصاصی

 نسانسیولومیب ه،یاول یابیارز ،یطیشاخص مح ن،یاندوتوکس ،یدنیآشام آب کلمات کلیدی:

 

 

Identification of suitable bacterial bioindicators for early detection and evaluation of 
endotoxin  contamination of aquatic ecosystem 

Title: 

Khosro Piri Applicant: 
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Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

Access to safe drinking water has become one of the most serious public health 

crises in the world. According to WHO reports, water consumption by more than one 

billion people, for every five people on earth, is unhealthy and potentially leads to 
disease and death. The influx of municipal and agricultural wastewater is one of the 

most important reasons for the decline in the quality of water resources. These 
substances promote the growth of microorganisms and photosynthetic agents such 

as cyanobacteria, which are important factors in the production and entry of toxic 

substances such as endotoxins into water sources. The presence of endotoxins in 
aquatic environments may pose a serious risk to drinking water safety and public 

health. Concentration of 0.1-0-05 ng / kg body endotoxin can cause fever, diarrhea, 
circulatory disorders and septic shock. Gram-negative bacteria and cyanobacteria 

can survive through water treatment processes and release excess endotoxin. For 
this reason, water and wastewater treatment methods do not effectively eliminate 

endotoxins, and some of these methods even help to release more endotoxins. 

Evaluating the toxicity of drinking water is very important to prevent its negative 
impact on humans, living organisms and the environment. Bioassay using 

bioluminescence bacteria is one of the efficient methods for screening contaminated 
aqueous samples due to its high sensitivity and ease of application along with cost 

reduction and savings. The aim of this study was to investigate and determine the 

appropriate bioluminescence bacterial index for early detection of endotoxin in 
drinking water. In order to conduct research, first the appropriate bacteria is 

identified and after selecting the desired bacteria, it is cultured. Then the effect of 
endotoxin in different dilutions on bacterial bioluminescence is measured by a 

luminometer and the shortest reaction time to the least dilution of endotoxin is 

considered for maximum sensitivity. SPSS software version 24 is used for data 
analysis. Shapirovilk test is used to measure the normality of the data and paired t-

test is used to determine the effect of different dilutions of endotoxin on bacterial 
bioluminescence 

Abstract: 

Identification of bacterial bioindicators suitable for rapid detection of endotoxin 

toxicity in aquatic ecosystem 

Specific 

Aims: 

Drinking watr, Endotoxin, Environmental indicator, Early warning, Bioluminescance :Keywords 
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بر  کولیگللنیاتیشده با کاپروالکتام و پلاصالح دیفرمالده-نیمالم نیبا رز یو آغشتگ یسازاثر فشرده :عنوان

 چوب صنوبر یهایژگیو

 یسیس یافهام داود :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یجنگلدار یدر طرح ها یبهره بردار یو مصارف پسماندها یکردن فراور ییوکاغذ/اجرا ریچوب و خم عیو صنا علوم :اولویت

 یعمده مصنوعات چوب دیتول عیدر صنا یعمده مل انیاز ز یریشگیپ یارزش افزوده برا جادیا

 یکاربرد :نوع طرح

 یسیس ی+ داود افهام :همکاران

 فاتیشر هیمرض +

 انیغالم یهاد +

 200000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

و  است )جونز  یسازیموردتوجه قرار گرفته و درحال تجار MFاصالح شده با  یهادر اروپا چوب ریاخ یهادر سال چکیده :

کاربرد چوب در  تیو قابل بخشدیچوب را بهبود م یهایژگیاز و یعیوس فیط کردن چوب نهیمالم(. 2019همکاران، 

وجود دارد که با کاهش نسبت  دیدر مورد انتشار فرمالده یقابل توجه یها-ی. نگرانکندیباز را فراهم م یفضا طیشرا

 MF نیاز رز دیدر نظر داشت که انتشار فرمالده دیبابر آن فائق شد. البته  توانی( م5/1) MF نیرز دیدر تول دیفرمالده

به  لکویگل لنیکاپروالکتام و اتمانند  یپژوهش مواد نیوجود در ا نیاست. با ا دیاوره فرمالده نیبه مراتب کمتر از رز

ور در کش دیفرمالده نیمالم نیرز دیتول نکهیرا کاهش خواهد داد. با توجه به ا دیکه انتشار فرمالده شودیاضافه م نیرز

 محصول در کشور هستند. نیکردن ا یو بوم یساز یپژوهش به دنبال تجار نیا نیمقرون به صرفه است محقق

 MF نیچوب است. افزودن مواد فوق به رز یریپذانعطاف شیو افزا دیکاهش انتشار فرمالده یدف اصلپژوهش ه نیدر ا

ه در اهداف شده است. گرچ نیبه ا یابیمنجر به دست ینیتزئ یانجام شده در رابطه با اشباع کاغذها قاتیبا توجه به تحق

 . شودیاستفاده م ویدکورات نهیمالم یکاغذها دیتول یبرا هایافزودن نیاز ا زیصنعت ن

 یفشرده شده بررس نهیتحت عنوان چوب مالم دیجد یمحصول دیپژوهش تول نیشده، در ا نهیمالم یهاعالوه بر چوب

 یهاباالتر نسبت به چوب یکیزیو ف یکیمکان یهایژگیبا و یاز محصوالت چوب دیجد یانهیگز تواندیخواهد شد که م

 کند. یمعرفموجود در بازار به صنعت حفاظت و اصالح چوب 

 نیمالم نیچوب با رز هیاول یسازمختلف چوب صنوبر با استفاده از آغشته یهایژگیمطالعه بهبود و نیدر ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 انجام خواهد شد:  ریمنظور مراحل ز نیآن با استفاده از پرس گرم است. بد یسازاصالح شده و سپس فشرده دیفرمالده

  نییپا دیباال و نسبت فرمالده یریپذبا انعطاف ینیو ساخت رز کولیگللنیاتیبا کاپروالکتام و پل MF نیاصالح رز

 مناسب جهت اشباع چوب نیرز هیساخته شده به منظور ته یهانیرز یملکول و وزن تهیسکوزیمطالعه و

 یهایژگیعملکرد با در نظر گرفتن و نیبدست آمدن بهتر یاصالح شده برا نیاز رز یمتفاوت یهاغلظتاشباع چوب با 

 مختلف

 چوب با پرس گرم  یسازبا استفاده از فشرده نیپخت رز

 شده  ماریت یهامختلف چوب یهایژگیمطالعه و
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 کولیگال لنیثبات ابعاد، کاپروالکتام، ات ،یریچوب، انعطاف پذ د،یفرمالده نیمالم نیرز کلمات کلیدی:

 

 

The Effect of Impregnation and Densification by Modified Melamine-Formaldehyde 

Resin with Caprolactam and Poly Ethylene Glycol on the Properties of Poplar Wood 

Title: 

Davood Efhamisisi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

In recent years, MF-modified wood has been considered and commercialized in 

Europe (Jones et al., 2019). Melamination of wood improves a wide range of 
properties of wood and provides the ability of wood to be used outdoors. There are 

significant concerns about the release of formaldehyde that can be overcome by 

reducing the ratio of formaldehyde in the production of MF resin (1.5). However, it 
should be noted that the emission of formaldehyde from MF resin is much lower than 

urea formaldehyde resin. However, in this study, substances such as caprolactam 
and ethylene glycol are added to the resin, which will reduce the release of 

formaldehyde. Due to the fact that the production of melamine formaldehyde resin in 
the country is cost-effective, the researchers of this study seek to commercialize and 

localize this product in the country. 

In this study, the main goal is to reduce the release of formaldehyde and increase 
the flexibility of wood. The addition of the above materials to MF resin has led to the 

achievement of these goals according to research on the saturation of decorative 
papers. However, in industry, these additives are also used to produce decorative 

melamine paper. 

In addition to melaminated wood, in this study, the production of new products 
called compressed melaminated wood will be examined, which can be a new choice 

of wood products with higher mechanical and physical properties than the woods in 
Introduce the market to wood preservation and modification industry. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to improve the various properties of poplar wood 

using primary impregnation of wood with modified melamine formaldehyde resin 
and then compression using hot press. For this purpose, the following steps will be 

performed: 
Modification of MF resin with caprolactam and polyethylene glycol and fabrication of 

resin with high flexibility and low formaldehyde ratio 

1 Study of viscosity and molecular weight of resins made to prepare a suitable resin 
for wood impregnation 

2 Impregnation of wood with different concentrations of modified resin to achieve 
the best performance by considering different properties 

Specific 

Aims: 

Melamine formaldehyde, wood, flexibility, caprolactam, ethylene glycol :Keywords 
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 : افغانستان و پاکستان(یپژوهش ی)نمونه رانیا یامنطقه تیامن یونگاریو سنار یپژوهندهیآ :عنوان

 یمتق نیافش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یدانشگاه خوارزم :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یمنطقه ا تیامن یها ستمی/سی/مسائل منطقه ایخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

  :نوع طرح
 یمتق نی+ افش :همکاران

 یگیقره ب بیمص +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یوزارت خارجه و شورا یبرا یشنهادیبسته پ کی هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 نهاد گریو د یمل تیامن یعال

 نیشتریاز ب یبا برخوردار ا،یغرب و جنوب غرب آس یکیژئوپولت یشکننده یدر منطقه یریافزون بر قرارگ ران،یکشور ا چکیده :

 اسیدر مق یرامونیپ یدهایاز منظر تهد یادهیچیپ تیبا وضع ه،یجهان پس از روس یکشورها گرید انیدر م هیتعداد همسا

 یریگپس از شکل ژهیوبه ران،یا یرامونیپ طیمح یدفاع-یتیمخاطرات امن تیمواجه است. وضع یاو فرامنطقه یامنطقه

 دانیبا م یتقابل یهااستی. سافتی یمتفاوت یهاهیابعاد و سو ،یانقالب یکیژئوپولت یکدها فیو بازتعر یانقالب اسالم

 طیدر چارچوب گفتمان مقاومت، سبب شد تا در مح یاقطب سوم نظم منطقه ینوع یو حرکت به سو کایآمر یکیژئوپولت

ر دو د یو جهان یابا توجه به معادالت منطقه زیفضا ن نیشود که ا دیرا تول یاز رقابت و همکار ییفضا ران،یا یرامونیپ

و  رانیا یاسالم یجمهور یامنطقه یهااستیبا س کایآمر یندهیدر نوسان بوده است. رقابت فزا یو تعامل یرقابت فیط

ج.ا.ا و  یامنطقه تیامن یج.ا.ا و متحدانش، مسئله هیکشور عل نیا یو فشار از سو دیتهد یحداکثر دیتول یکوشش برا

وهش رو، پژ نیمبدل ساخته است. از ا یاتیو ح کیاستراتژ یابه مسئله یکنون طیآنرا در شرا یایابعاد و زوا ییشناسا

بر دو کشور افغانستان و  دیبا تاک رانیا یامنطقه تیامن یپژوهانه-ندهیآ یوهایسنار ییتا به شناسا دیحاضر خواهد کوش

 پاکستان بپردازد

 یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 2030 دادیرو یبر افغانستان و پاکستان در بازه دیبا تاک رانیا یامنطقه تیامن یوهایسنار ییشناسا

 :یاهداف فرع

 سال دادیرو یکشور پاکستان در بازه یج.ا.ا از سو هیمحتمل عل یتیامن داتیتهد ییشناسا

 رانیپاکستان، افغانستان، ا ،یپژوه ندهیآ ،یونگاریسنار ،یمنطقه ا تیامن کلمات کلیدی:

 

 

Future Studying and Scenario Writing of Iran’s Regional Security (Case Study: 

Afghanistan and Pakistan) 

Title: 

Afshin Mottaghi Applicant: 

Kharazmi Applicant's 
Work: 

In addition to being located in the fragile geopolitical region of West and Southwest 

Asia, Iran has the largest number of neighbors among other countries in the world 
after Russia, with a complex situation in terms of regional threats on a regional scale 

Abstract: 
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and Is facing a trans-regional one. The situation of security-defense threats in the 

environment of Iran, especially after the formation of the Islamic Revolution and the 
redefinition of the revolutionary geopolitical codes, took on different dimensions and 

aspects. Policies against the US geopolitical field and moving towards a third pole of 
regional order within the framework of the resistance discourse, caused an 

atmosphere of competition and cooperation to be created in the environment around 

Iran, which according to the regional equations. E and the world has fluctuated in 
both competitive and interactive spectrums. Increasing US competition with the 

regional policies of the Islamic Republic of Iran and efforts to produce maximum 
threats and pressure from this country against the Islamic Republic of Iran and its 

allies, the issue of regional security and recognition Its dimensions and angles have 

turned it into a strategic and vital issue in the current situation. Therefore, the 
present study will try to identify future-study scenarios of Iran's regional security 

with emphasis on Afghanistan and Pakistan. 

identifying regional security scenarios in Iran with an emphasis on Afghanistan and 

Pakistan during the 2030 event 

Sub-objectives: 
Identification of potential security threats against the Islamic Republic of Iran by 

Pakistan during the 2030 event 
Identification of potential security threats against the Islamic Republic of Iran by 

Afghanistan during the 2030 event 

Specific 

Aims: 

Regional Security, Scenario-Writing, Future Study, Pakistan, Afghanistan, Iran :Keywords 
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 رانیا ییدر مناطق روستا یآورزلزله و تاب سکیکاهش ر یو راهبردها هااستیس لیتحل :عنوان

 ینیشاه حس پروانه :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/«سمت»سازمان  ،یو توسعه علوم انسان قیتحق پژوهشکده :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 ییروستا ی/تاب آورییروستا کپارچهی یزی/نظام برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یبدر یدعلی+ س :همکاران

 ینیپروانه شاه حس +

 یکاظم نینسر +

 زاده یعباس استادتق +

 اتیناصر ب +

 یطهماسب امکیس +

 280000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )مشروط به انتشار در سمت( 1چاپ کتاب: 

 مسک ادیبن یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

توسعه و عمران  یهاو طرح هااستیس ،یمسکن در روستاها در چارچوب استعداد اراض نیتام یبرا نیزم تیریمد هرچند چکیده :

 ریذپبیمناطق آس تیبا اولو ییمسکن روستا تیوضع یو ارتقا یسامانده یجامع برا یهابرنامه یو اجرا نیکشور، تدو

 جادیا ،یبوم یهایژگیمتناسب با و یمسکون یواحدها یو نوساز یسازمنیبافت، ا یبا هدف بهساز یعیاز مخاطرات طب

 تیوساز به عنوان اهداف مورد حماساخت یکردن استانداردها یو الزام ییمسکن روستا یمال نیانداز و تامنظام پس

 یبر روستاها شده است. موضوع زمان یو مال یاما وقوع زلزله در هر بار سبب وارد آوردن تلفات جان شودیدولت محسوب م

هالل احمر و ستاد  ،یمختلف همچون وزارت جهاد کشاورز یهاسازمان یریکه به رغم درگ ابدییم یشتریب تیاهم

 یشواهد حاک اساس،نیساز است. براکشور مساله یوزارت کشور همچنان زلزله در روستاها رمترقبهیمبارزه با حوادث غ

را  یآورتاب دیبا نهیزم نیدر ا یدولت هااستی، سدر کشور ریاخ یهاوقوع زلزله در سال یفراوان شیاز آن است که با افزا

با توسعه،  یآورسرلوحه خود قرار دهند و با توجه به ارتباط تاب ییمخاطرات روستا تیریدر مد یکردیبه عنوان رو

 بدل شوند. ییساکنان مناطق روستا یستیز طیتوسعه و بهبود شرا کنندهلیمرتبط، به تسه یهابرنامه

 کشور ییزلزله در مناطق روستا سکیکاهش ر یو راهبردها هااستیو س ییروستا یآورتاب نیارتباط ب لیتحل :اهداف اختصاصی

 یآورزلزله در تحقق تاب سکیکاهش ر ییروستا یو راهبردها هااستیموجود در س یهایها و کاستضعف ییشناسا .2

زله در زل سکیکاهش ر یو راهبردها هااستیس نیتدو یبرا زانیرو برنامه رانیگمیتصم ران،یبه مد یشنهاداتیارائه پ .3

 ییمناطق روستا

 یهایژگیموثر مطابق با و یآوربه تاب لین یمناسب در راستا یهاانتخاب شاخص یبرا یچارچوب شنهادیپ .4

 ییروستا یهاسکونتگاه

 زلزله سکیکاهش ر یو راهبردها هااستیس یاثربخش تیتقو .5

 ییو راهبردها، زلزله، مناطق روستا هااستیس سک،یکاهش ر ،یآورتاب کلمات کلیدی:
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Analyzing Earthquake Risk Reduction and Resilience Policies and Strategies in Iran’s 

Rural Areas 

Title: 

Parvaneh Shahhoseini Applicant: 

institute of Research and Development in the Humanities Applicant's 
Work: 

However, land management to provide housing in rural areas within the framework 
of land potential, policies and development plans of the country, formulation and 

implementation of comprehensive programs to organize and improve rural housing 

with priority to areas vulnerable to natural hazards with the aim of improving 
texture, safety and renovation of housing units In accordance with local 

characteristics, creating a system of savings and financing of rural housing and 
imposing construction standards are considered as government-sponsored goals, but 

the occurrence of earthquakes has caused casualties and financial losses to the 

villages, the most recent example of which is the destruction of villages. Are in the 
Kermanshah earthquake. The issue becomes even more important when, despite the 

involvement of various organizations such as the Ministry of Jihad for Agriculture, 
the Red Crescent and the Ministry of Interior's anti-emergency headquarters, 

earthquakes are still problematic in the country's villages. Accordingly, the evidence 
suggests that with the increasing frequency of earthquakes in recent years in the 

country, government policies in this area should prioritize literacy as an approach to 

rural risk management, and given the relationship between literacy and 
development, related programs, To facilitate the development and improvement of 

living conditions of rural residents. 

Abstract: 

Analysis of the relationship between rural resilience and policies and strategies to 
reduce earthquake risk in rural areas of the country 

2. Identify weaknesses and shortcomings in rural policies and strategies to reduce 
earthquake risk in achieving resilience 

3. Provide suggestions to managers, decision makers and planners to develop 

policies and strategies to reduce earthquake risk in rural areas 
4. Proposing a framework for selecting appropriate indicators in order to achieve 

effective resilience in accordance with the characteristics of rural settlements 
5. Strengthen the effectiveness of earthquake risk reduction policies and strategies 

Specific 
Aims: 

Resilience, risk reduction, policies and strategies, earthquakes, rural areas :Keywords 
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 یالهتک مرح نینو یکردهایرو هیمختلف برپا یکیژنت یبا معمار یصفات اقتصاد یکل ژنوم شیمطالعه پو :عنوان

(single step)یمصنوع یعصب یها، شبکه (ANN) نیدر بلدرچ یژن یهامجموعه یسازیو غن 

 یژاپن

 یمحمد نیحس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یمرکز/اراک دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  دیکاند یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2/یدام علوم :اولویت

 یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یکشور + علوم دام یبوم شیبرعملکرد در گوسفند و بز و گاو م

 موثر برعملکرد( د یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحمد نی+ حس :همکاران

 یفراهان یخلت آباد نیحس ریام +

 یمراد نیمحمد حس +

 120000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یکاربردها یشگاهیآزما وانیکوتاه به عنوان ح یاندازه کوچک بدن و فاصله نسل لیگوشت، به دل دیعالوه بر تول نیبلدرچ چکیده :

 اتقیدر تحق یاز موضوعات اصل یکیدر پرندگان  یکنترل کننده صفات مهم اقتصاد یهاژن ییدارد. شناسا یفراوان

( QTL) یمؤثر بر صفات کم یهاگاهیجا افتنی یبرا یاندک یژنوم یهااست. تا کنون پژوهش یبخش کشاورز کسیاوم

کل  شیمطالعات پو یصورت گرفته است. هدف از اجرا یژاپن نیآنها در بلدرچ یتنوع باال رغمیمرتبط با صفات رشد عل

 انسیبخش از وار نیشتریکه ب یینشانگرها جهیو در نت هاپیمرتبط با فنوت یمناطق ژنوم یی( شناساGWAS) یژنوم

ز عوامل ا یکی یکل ژنوم شیمناسب در مطالعات پو یروش آمار یریبکارگ نی. همچنندینما-یم هیصفت را توج یکیژنت

 نیمختلف نو یهامدل سهیهدف از انجام پژوهش حاضر، مقا نیاست. بنابرا یمناطق ژنوم نیا ییشناسا یبرا یاصل

GWAS یبرا یو شبکه هوش مصنوع یامختلف تک مرحله یهاشده روش هیتوج یکیژنت انسیوار زانیبراساس م 

پسا  یزهایآنال GWAS لیبه حداکثر رساندن پتانس یصفات مرتبط رشد و بازده خوراک خواهد بود. در مرحله دوم برا

از  قیتحق نیانجام خواهد گرفت. در ا زین یشبکه ژن می( و ترسGSEA) یژن یهامجموعه یسازیغن زیشامل آنال یژنوم

در پرندگان موجود در  یمربوط به صفات رشد و بازده خوراک مصرف یپیفنوت یهمراه با رکوردها SNP-chip یهاداده

وزن  شیمهم استفاده خواهد شد. صفات مورد نظر شامل افزا یهاانتیوار ییشناسا یبرا یژنوم رهیذخ داده یهاگاهیپا

باشند.  یروزگ 30تا  یخوراک مصرف ماندهیخوراک و باق لیتبد بیضر ،یخوراک مصرف ،یروزگ 30هچ تا  نیبدن در سن

 بر انتخاب یمبتن نینو یهامؤثر بر صفات رشد با انتخاب نرها با استفاده از روش یدایکاند یهاها و ژنQTL ییشناسا

فات ص نیا یانتظار وجود دارد که انتخاب برا نیا نیبر بهبود عملکرد خواهد داشت. همچن یاقابل مالحظه ریتأث ،یژنوم

 را کاهش دهد پیفنوت یمرتبط با بحث خوراک و انتخاب از رو شتریب ،یاصالح یهابرنامه یهانهیهز

 یتجار یگله ها یسودآور شیخوراک و افزابهبود عمکلرد رشد، بازده  :اهداف اختصاصی

 نیبلدرچ دا،یوزن بدن، بازده خوراک، ژن کاند شیافزا ،یژنوم شیپو کلمات کلیدی:
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Genome-wide association analysis based on new approaches single steps, artificial 

neural network, and Gene-set enrichment analysis for economic traits with different 
architecture in Japanese quail 

Title: 

Hossein Mohammadi Applicant: 

Arak University Applicant's 

Work: 

Japanese quail has been widely used not only as a meat production animal, but also 

as a laboratory animal because of its small body size and short generation interval. 

Identification of genes determining the expression of economically important traits 
of fowls is a main omics research focus in agricultural. Until recently, only a few 

genomic research have been detected of quantitative trait locus (QTL (for the 
Japanese quail despite the large variety of traits that have been studied. Genome-

wide association studies (GWAS) aim to identify the genomic regions that are 

associated with phenotypes and identification of subsets of markers that explain an 
important portion of the genetic variation in many traits. Also, the use of appropriate 

statistical method in GWAS is one of the main factors to identify genomic regions. 
Therefore, the aims of the present study was to compare different of single-step 

Bayesian models and artificial neural network models using explained genetic 
variance in different populations presenting different degrees of π; In the second 

stage, to maximize the efficiency of GWAS, post-GWAS analyses, including gene set 

enrichment analysis (GSEA) and gene network analyses. In this study, SNP Beadchip 
data along phenotypic records related to growth traits and feed efficiency in the 

database used. The following traits including body weight gain from 0 to 30 days of 
age, feed intake, feed conversion ratio and residual feed intake to 30 days of age 

were evaluated. The QTLs and candidate genes identified to growth traits in this 

study and select males can be utilized in genomic selection to improve productive 
performance. Also, expected that by selecting for these traits the costs of breeding 

programs such as feeding and phenotyping would be reduced. 

Abstract: 

 
Improving growth performance and feed efficiency and increasing profitability of 

commercial herds 

Specific 
Aims: 

Genome scan, growth traits, feed efficiency, candidate gene, Japanese quail :Keywords 
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 رهیبا کاهش ذخ مارانیدر ب ریدرگ یها miRNA یشگاهیآزما دییو تأ یکیوانفورماتیب لیو تحل هیتجز :عنوان

 تخمدان

 یروح اهلل فتح :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ها یماریب کیژنت یمبان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یروح اهلل فتح+  :همکاران

 ادتیفاطمه سادات س +

 یپارسا تفضل +

 یخیمشا یمهر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

( در سراسر  POFزودرس تخمدان ) ی( و از کار افتادگ DORتخمدان ) رهیکاهش ذخ یماریب یباال وعیبا توجه به ش چکیده :

 ،یو عروق یدستگاه قلب ریبدن نظ گرید یفرد، اثرات آن بر ارگانها یزندگ تیفیبر ک یماریب نیا یجانب راتیتأث ا،یدن

داشته  نیقیمحق یبرا یخاص تیاهم یماریب نیسبب گشته است تا ا رهیطول عمر و غ ،یمنیدستگاه ا ،یساختار استخوان

 نی. در اشود یآن محسوب م یاصل لیاز دال ،یکیکه عوامل ژنت ردیمنشاء بگ یاز عوامل متعدد تواندیم یماریب نیباشد. ا

 در ومارکریتوانند به عنوان ب یباشند، م یم یستیز یندهایمهم در فرآ یملکول ها زیها که از جمله ر miRNA انیم

 مورد استفاده باشند. یماریب نیو درمان ا صیتشخ

 یو تحوالت بافت یمختلف سلول یها ندیها در فرآنقش آن تیها و اهم miRNA نهیدر زم ریاخ یبا توجه به پژوهش ها

کوچک  یمولکولها نینقش ا ایوجود و  یبررس ک،یو پاتولوژ کیولوژیزیمختلف ف یشان در روندهااثرات اثبات شده زیو ن

 یها miRNA یشگاهیآزما دییو تا کیوانفورماتیب یپژوهش به بررس نیدر ا نی. بنابراابدی یم تیاهم هایماریدر بروز ب

 افتنیاست بتوان با  دیپرداخته خواهد شد و ام DOR (Diminished Ovarian Reserve) یماریدر ب لیدخ

 افتیآن، دست  یآگه شیدر خصوص پ یکاربرد جیبه نتا ،یماریب نیدر روند ا یاختصاص یومارکرهایب

 و DOR(III)یماریبروز ب ینیب شیپ یبرا یومارکریبه عنوان ب یاختصاص miRNA افتنی :اهداف اختصاصی

 DOR ,miRNA , POF کلمات کلیدی:
 
 

BIOINFORMATICS EVALUATION OF MIRNAS INVOLVED IN PREMATURE OVARIAN 

FAILURE 

Title: 

Rouhollah Fathi Applicant: 

Royan institute Applicant's 
Work: 

Objective: Premature ovarian failure (POF) is one of the most important reproductive 
diseases in women under 40 years of age, which affects the quality of life and 

longevity of these people by causing short-term and long-term complications. 

The incidence of POF is a chronic process that takes several years to develop. The 
patient went through stages such as premature ovarian insufficiency (POI) and 

diminished ovarian reserve (DOR), in the early stages of the disease decreased 
ovarian function efficiency (POI) and then with further progression of the disease, 

Abstract: 
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the patient decreased ovarian reserve and further reduce their performance. As the 

disease progresses, the person eventually develops and complete POF. Studies have 
shown that many factors, including surgical trauma, autoimmune diseases, certain 

drugs, vaccines, and genetic factors could cause POF. Genetic studies have shown 
that several genes are involved in the development of this disease. Part of the 

regulation of the expression of these genes is the responsibility of small genetic 

factors called miRNAs. 

finding miRNA biomarkers for POF and DOR disease prediction Specific 

Aims: 

miRNA, POF , DOR :Keywords 
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 مریآلزا یماریب یط یدستگاه گوارش بر پروسه تائوپات یوتایکروبیم ییاثرات القا یبررس :عنوان

 ادتیداور س دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ادتیداور س دی+ س :همکاران

 دست نیمحمدرضا زر +

 پاساالر نیپرو +

 یعمران رداوودیم +

 کوروش شاهپسند +

 یریارفع مش +

 ابوالفضل فاتح +

 یاشرف یعل یمرتض +

 یرازیسادات ش ترایم +

 یتراش رایسم +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ،یاز جمله سبک زندگ یهستند، عوامل متعدد یچندعامل یهایماریجزء ب وینورودژنرات یهایماریب نکهیتوجه به ا با چکیده :

 تیجمع ریعوامل تحت تاث نیا یها مشارکت دارند. تمامآن یدر القا ییایو عوامل باکتر کیژنتیها و اپهورمون

 تیاهم یبررس نیاوصاف، امروزه محقق نیدستگاه گوارش هم هستند. با ا یوتایکروبیبدن انسان بخصوص م یوتایکروبیم

دستگاه گوارش  یوتایکروبیاند. ممورد توجه قرار داده وینورودژنرات یهایماریب شرفتیدستگاه گوارش در پ یوتایکروبیم

و  هارندهیک انیدر ب ایو  کندیرا ترشح م یمتعدد یعصب یهاو انتقال دهنده هاتیمتابول ،یماریدر حالت سالمت و ب

و  نینورآدرنال ن،یآدرنال ن،ی(، سروتونGABA) دیاس کیریبوت نویآم. گاما گذاردیاثر م یعصب یهاانتقال دهنده یاثربخش

. از شوندیم دیهستند که در بدن انسان تول هاوتیمشتق از پروکار یعصب یهااز انتقال دهنده ییهامثال نیستامیه

یابیبدون ارز ییهمراه با ادعاها ایدن یو مکمل ییمتعدد به بازار دارو یهایتوسط کمپان هاکیوتیانواع پروب یمعرف ،یطرف

 یدر مدل موش یشگاهیآزما یهایبر آن است تا با بررس یطرح، سع نیهمراه بوده است. در ا یشگاهیشده آزما دییتا یها

و  tau نیپروتئ ونیالسیفسفر رییرا بر تغ یمریآلزا مارانیدر ب افتهی رییتغ یوتایکروبیاثر م یعصب یو رده سلول

tauopathy میقرار ده یمورد بررس 

 ونیو بروز نورودجنراس یکردن مدل موش یقبل و بعد از عفون tau نیپروتئ ونیالسیفسفر نییتع :اهداف اختصاصی

 ونیکشت داده شده و بروز نورودجنراس یهاکردن نورون یقبل و بعد از عفون tau نیپروتئ ونیالسیفسفر نییتع -

 دستگاه گوارش یوتایکروبی؛ مtau نیپروتئ مر؛یآلزا یماریب کلمات کلیدی:

 
 

To examine gastrointestinal microbiota effects on tauopathy process in Alzheimer's 

disease 

Title: 
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Seyed Davar Siadat Applicant: 

Pasteur Institue of Iran Applicant's 
Work: 

The neurodegenerative diseases are an example of multifactorial diseases that many 

factors including lifestyle, hormones, epigenetics and bacterial agents are involved in 
their induction. All these factors are affected by the microbiota community in the 

human body, especially the gut microbiota. However, researchers today have focused 

on the importance of gut microbiota in the progression of neurodegenerative 
diseases. Gut microbiota in the homeostasis and disease, secrete numerous 

metabolites and neurotransmitters or affect the expression of neurotransmitters and 
the effectiveness of neurotransmitters. Gamma-aminobutyric acid (GABA), serotonin, 

adrenaline, noradrenaline and histamine are examples of prokaryotic 
neurotransmitters produced in the human body. On the other hand, the introduction 

of various probiotics by various companies to the world pharmaceutical and 

supplement market has been accompanied by claims without laboratory-approved 
evaluations. In the current study, we tried to investigate the effect of altered 

microbiota in Alzheimer's patients on tau protein phosphorylation and tauopathy by 
laboratory studies in the mouse model and neural cell line. 

Abstract: 

Determination of tau protein phosphorylation before and after infection of mouse 

model 

Specific 

Aims: 

Tauopathy; Alzheimer's disease; Gut microbiota :Keywords 
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 در مدل ینوروژنز، و عملکرد شناخت ک،ینوروپاتولوژ یبر امواج گاما، مشخصه ها یحس کیاثر تحر یبررس :عنوان

 مریآلزا یماریب یوانیح

 ییطا یافسانه عسگر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه یعلوم اعصاب دانشگاه علوم پزشک قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یاعصاب + پزشک علوم :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ییطا ی+ افسانه عسگر :همکاران

 یدرگاه الیل +

 آقاجان ییکربال دیحم +

 عباس حق پرست +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یاختشن یعملکردها فیرونده حافظه و تضع شیاست که با کاهش پ ویاختالل نورودژنرات نیتر عیشا مر،یآلزا یماریب چکیده :

تا ب دیلوئیآم یهستند. اگرچه پالکها مریمبتال به آلزا مارانیموارد دمانس، ب یدرصد تمام 70شود و حدود  یمشخص م

وز به طور هن یماریب یولوژیهستند، اما ات مریدر آلزا کیگالس کالینوروپاتولوژ یاز مشخصه ها یبربالرینوروف یو گره ها

ت. درمان نشده اس ییشناسا هیدر مراحل اول ینیبال صیبه منظور تشخ یقطع ومارکریکنون ب کامل روشن نشده است و تا

 یم عمل یترینوروترانسم ستمیتعادل در س جادیا قیاز طر یبه عنوان درمان عالمت یمدت کوتاه یفقط برا یفعل یها

نابجا  یصبع یتهاینشان داده که فعال. مطالعات ستندین مریآلزا یپاتولوژ شرفتیکند کردن پ ایکنند و قادر به متوقف 

 یاز دست دادن الگو ،یکیالکتر تیفعال یاست که منجر به عدم همزمان کیآبشار پاتوژن هیدر مراحل اول عیاز وقا یکی

 مریآلزا شرفتیپ دیو تشد ،یشناخت یدر عملکردها لیدخ یعصب یاختالل در مدارها جادیامواج گاما، ا ژهیبه و ینوسان

و  یکیلوکال تحر یاست که در اثر فعال شدن مدارها یاز انواع نوسانات عصب یکیشود. فرکانس گاما  یدر افراد مبتال م

مرتبط است. لذا با توجه به نقش  یشناخت یندهایشود و با فرآ یم جادیکننده، ا کیاسپا عیسر یمهار یها نترنورونیا

جود ارتباط و دیبا یشناخت یعملکردها فیفرکانس و تضع نیاختالل در ا نیب ،یشناخت یفرکانس گاما در عملکردها

قرار  ریتحت تاث مریمبتال به آلزا مارانیدر ب یانسجام گاما به طور قابل توجه نیداشته باشد. در واقع، قدرت گاما و همچن

سطوح  ابیتقر ،ییو شنوا یینایب کیگاما توسط تحر تیفعال شیمطالعات نشان دادند که افزا نه،یزم نی. دراردیگ یم

شود. با توجه به  یوساطت م ایکروگلیو م ینورون یها سمیمکان قیدهد که از طر می کاهش ٪50بتا را حدود  دیلوئیآم

 کروماریب کیتواند به عنوان  یم یامواج مغز یرسد که بررس یبه نظر م ،یشناخت ینقش فرکانس گاما در عملکردها

 یظتبر اثرات محاف یمبن یشواهد ن،ی. عالوه بر اردیمورد استفاده قرار گ یماریزود هنگام ب صیدر تشخ کیولوژیزینوروف

مانس د ریو سا مریدر درمان آلزا ییردارویو غ یرتهاجمیغ کردیرو کیبه عنوان  یحس کیتحر قیفرکانس از طر نیا یالقا

 مریآلزا یماریب یامواج در مراحل مختلف القا نیحاضر ثبت ا یاهداف پروژه پسادکترا ن،یمرتبط وجود دارد. بنابرا یها

 کیتحر یدرمان لیپتانس یابیارز نیو همچن ییدر موش صحرا دیلوئیساز آم شیپ نیپروتئ انیب شیتوسط افزا

 یم مریآلزا یوانیدر مدل ح یشناخت ینوروژنز و عملکردها مر،یآلزا یفرکانس گاما، پاتولوژ یدر القا یسوماتوسنسور

 باشد

 یشناخت یموتانت بر عملکردها APPحامل ژن  روسیو یلنت یداخل بطن قیاثر تزر نییتع :اختصاصیاهداف 
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تائو  ینهایو سطوح پروتئ Aβ یپالکها لیموتانت بر تشک APP حامل ژن روسیو یلنت یداخل بطن قیاثر تزر نییتع •

 پوکامپیدر ه

 پوکامپیدر ه ونیبر نورودژنراسموتانت  APP حامل ژن روسیو یلنت یداخل بطن قیاثر تزر نییتع •

آنها در  ریو تکث SGZ هیدر ناح NSCs موتانت بر تعداد APP حامل ژن روسیو یلنت یداخل بطن قیاثر تزر نییتع •

 پوکامپیه

 پوکامپینابالغ در ه یموتانت بر مهاجرت نوروبالستها APP حامل ژن روسیو یلنت یداخل بطن قیاثر تزر نییتع •

 و کورتکس پوکامپیموتانت بر فرکانس گاما در ه APP حامل ژن روسیو یلنت یداخل بطن قیاثر تزر نییتع •

 نوسانات گاما ؛یعملکرد شناخت ؛یسوماتوسنسور کیتحر مر؛یآلزا یماریب کلمات کلیدی:

 

 

Investigating the Effect of Sensory Stimulation on Gamma Oscilation, 
Neuropathological Hallmarks, Neurogenesis, and Cognitive Functions in an Animal 

Model of Alzheimer’s Disease 

Title: 

Afsaneh Asgari Taei Applicant: 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative disease 

characterized by progressive memory decline and cognitive impairment and 
accounting for ∼70% of all dementia cases. Although beta-amyloid (Aβ) plaques and 

neurofibrillary tangles are classical neuropathological hallmarks in AD, the etiology 

of the disease is not yet fully understood, and nor a definitive biomarker identified 
for early clinical diagnosis. Currently, established medications act as only 

symptomatic through counterbalance the neurotransmitter disturbance for a short 
time and unable to stop or slow the progression of Alzheimer's pathology. It has 

been demonstrated that aberrant neuronal activity is considered one of the early 

events of a pathogenic cascade that leads to desynchronized electrical activity, loss 
of oscillatory pattern, particularly of gamma oscillations, disruption of neural circuits 

involved in cognitive function, and exacerbation of AD's progression in affected 
individuals are associated with numerous cognitive functions. Therefore, there are 

causal relationships between gamma impairments and cognitive decline. Gamma 

power, as well as gamma coherence, are strikingly affected in patients with AD. In 
this regard, it has been shown that increasing gamma activity through visual or 

auditory stimulation reduced Aβ levels by approximately 50%, which is mediated by 
neuronal and microglia mechanisms. Given the role of gamma oscillation in cognitive 

functions, it seems that the evaluation of brain waves can be used as a 

neurophysiological biomarker in the early diagnosis of disease. In addition, there is 
evidence of protective effects of gamma-band induction through sensory stimulation, 

as a non-invasive and non-pharmacological approach, in the treatment of 
Alzheimer's and other related dementias. Therefore, the aims of the present 

postdoctoral project are gamma oscillations recording in different stages of AD 
induction by increasing the expression of amyloid precursor protein (APP) in rats and 

also evaluating the therapeutic potential of somatosensory stimulation in gamma 

oscillation entrainment, Alzheimer's pathology, neurogenesis and cognitive functions 
in an animal model of AD. 

Abstract: 

Determining the effect of intraventricular injection of lentivirus carrying mutant APP 

gene on cognitive functions 
• Determining the effect of intraventricular injection of lentivirus carrying mutant 

APP gene on Aβ plaque formation and tau protein levels in the hippocampus 
• Determination of the effect of intraventricular injection of lentivirus carrying 

mutant APP gene on neurodegeneration in the hippocampus 
• Determining the effect of intraventricular injection of lentivirus carrying mutant 

APP gene on the number of NSCs in the SGZ region and their proliferation in the 

hippocampus 

Specific 

Aims: 
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• Determination of the effect of intraventricular injection of lentivirus carrying 

mutant APP gene on the immature neuroblasts migration in the hippocampus 
• Determining the effect of intraventricular injection of lentivirus carrying mutant 

APP gene on in hippocampus and cortex 
• Determining the effect of somatosensory stimulation on gamma oscillations 

induction in the hippocampus and cortex in an animal model of Alzheimer's disease 

Alzheimer's disease; Cognitive function; Gamma Oscillations; Somatosensory 
stimulation 

:Keywords 
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مناطق با  ییبه منظور شناسا یپزشک تیبا اهم یعقرب ها عیبر توز یمیاقل راتییاثرات تغ یسازمدل :عنوان

 رانیباال در ا یزدگعقرب سکیر

 کفاش انوشه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتیینوظهور + تغ یهایماریب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + انوشه کفاش :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 وزارت بهداشت( یبرا یتیریگزارش مد نیعدد )تدو 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یاست. برا رانیدر ا ییمخصوصا جوامع روستا یدر جوامع انسان یسالمت عموم یهاچالش نیتراز مهم یزدگعقرب چکیده :

ته نشان گرفشوند. مطالعات صورت ییدر آنجا باال است، شناسا یزدگعقرب سکیکه ر یاست مناطق ازیمهم ن نیا تیریمد

 زین یزدگعقرب سکیر ییایجغراف یالگوها جهیجا و در نتها جابهعقرب عیتوز ،یمیاقل راتییتغ ریکه تحت تاث دهندیم

است نحوه  زایشود، بلکه ن ییشناسا یزدگعقرب یباال سکیبا راست مناطق  ینه تنها ضرور ن؛یخواهد کرد. بنابرا رییتغ

 شیبب افزاس ستگاهیز تیمطلوب یها. مدلرندیقرار گ یمورد بررس یمیاقل راتییتغ ریتحت تاث یزدگعقرب یالگو رییتغ

ها و ها با استفاده از نقاط حضور گونهمدل نیاند. اشده یو سالمت عموم یمیاقل راتییتغ ،یستیز یایمطالعات جغراف

مختلف  یهارا در زمان و مکان یماریناقل ب ای نیزهرآگ یهامختلف از جمله گونه یهاگونه عیتوز یطیمح یرهایمتغ

 یزدگعقرب سکیساخت مدل ر یبرا ستگاهیز تیمطلوب یها. هدف مطالعه حاضر استفاده از مدلکنندیم ینیبشیپ

 یباال سکیکه در ر یاماکن مسکون نیپژوهش همچن نیدر سطح کشور است. در ا ندهیحاضر و آ میاقل طیتحت شرا

 یکاربردها یطرح دارا نیا جیدر معرض خطر محاسبه خواهد شد. نتا تیخواهند شد و جمع ییدارند شناسا یزدگعقرب

و  یکنون یمیاقل طیگزش باال تحت شرا سکیمناطق با ر نییاست. به عنوان مثال تع یسالمت عموم نهیدر زم یمهم

 توانیدر خطر گزش م یانسان یهاتیموثر است. بعد از شناخت جمع ریپذبیآس یانسان یهاتیشناخت جمع یبرا ندهیآ

 دیها و کادر درمان مبادرت ورزبه آموزش آن

 یپزشک تیبا اهم یعقرب ها نهیبه یو دما ییآستانه دما ییشناسا :اهداف اختصاصی

 حاضر یمیاقل طیتحت شرا رانیا یپزشک تیبا اهم یعقرب ها یمکان عیتوز یالگو نییتع •

 رانیا یپزشک تیبا اهم یعقرب ها عیموثر بر توز یمیاقل یرهایمتغ نیمهمتر ییشناسا •

 یمیاقل راتییتغ ریتحت تاث رانیا یپزشک تیبا اهم یعقرب ها عیتوز نییتع •

 یمیاقل راتییدر پاسخ به تغ رانیا یپزشک تیبا اهم یعقرب ها یارتفاع عیتوز ریینحوه تغ یبررس •

 ندهیو آ یکنون میتحت اقل رانیدر ا یدر معرض خطر عقرب زدگ یروستاها ییشناسا •

 رانیروستاها، ا ،یمیاقل راتییتغ ،یعقرب زدگ ،یپزشک تیبا اهم یعقرب ها ،یعموم سالمت کلمات کلیدی:

 

 

Modeling the impacts of climate change on distribution of the medically important 

scorpions to identifying high scorpion sting risk areas in Iran 

Title: 

Anooshe Kafash Applicant: 
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University Applicant's 

Work: 

Scorpion sting is a serious public health problem in Iran. To be able to manage 

scorpion sting it is necessary to identify high risk areas in the country. Previous 

studies have shown that scorpion distribution will change under climate change. As a 
consequence it is likely that scorpion sting risk patterns will change due to climate 

change. Thus, it is necessary to identify high scorpion sting risk areas and potential 
changes in scorpion sting patterns must be documented under climate change. 

Habitats suitability models significantly increase number of studies in geography of 

diseases, climate change and public health. These models use species distribution 
records and environmental variables and predict distribution of species like 

venomous animal or reservoirs. The aim of this research is to use habitat suitability 
models and develop a scorpion sting risk model under current and future climatic 

conditions in Iran. In addition, villages that are at risk of scorpion sting under the 
current and future climatic conditions will be identified. Results of this study can be 

used in public health management in Iran. 

Abstract: 

Determining distribution patterns of medically important scorpions under current 
climatic conditions 

Identifying the most influential climatic variables in shaping medically important 

scorpion 
Determining distribution patterns of medically important scorpions under the future 

climatic conditions 
Assessing in elevational changes in distribution of medically important scorpions in 

response to climate change 

Identifying villages that are at risk of scorpion sting under the current and future 
climatic conditions 

Specific 
Aims: 

Public health, medically important scorpions, scorpion sting, climate change, villages, 
Iran 

:Keywords 
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با  19 دیکوو یماریب یپژوه: نمونهیالمللنیو ب یدر حقوق داخل ریواگ یهایماریاز ب یناش یهاتیمسؤول :عنوان

 رانیدر ا یحقوق یعموم یگذاراستیبه نقد س کردیرو

 یاصفهان یخاقان یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/«سمت»سازمان  ،یو توسعه علوم انسان قیتحق پژوهشکده :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 مطلوب )کارآمد( یحقـــــــــــــــــــــــــــوق/دولت و حقوق/قانون گذار :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یاصفهان یخاقان ی+ مهد :همکاران

 یاصل انیجیمهرداد را +

 ینیعبداهلل عابد +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )مشروط به انتشار در سمت( 1چاپ کتاب: 

 معاونت حق یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

بهداشت،  یاست که از آن متأثر نشده باشد. طبق آمار سازمان جهان یموسوم به کرونا، کمتر کشور روسیو وعیش با چکیده :

ز مشابه ا یهاروسیو ریسا انیدر م یو دوره نهفتگ رینرخ مرگ و م وع،یسرعت قابل توجه در ش لیمزبور به دل روسیو

 روسیو نیجهت، امروزه همه کشورها نسبت به مقابله با ا نیاست. به هم یخاص یهایژگیو یدارا روسیو نیخانواده ا

ره باال، دو اریبس وعینرخ ش ر،یمرگ و م زانیاند. مرا در دستور کار قرار داده یو درمان یرساناطالع رانه،یشگیاقدامات پ

 استیها ساز دولت یاریاست که موجب شده بس یلیاز جمله دال هاروسیو ریبا سا اسیمدت در ق یطوالن ینهفتگ

 ریدر جوامع مختلف به شدت تحت تأث یروال کار ب،یترت نیو به هم رندیبگ شیشهروندانشان را در پ یخانگ نهیقرنط

 کیآن نشان از  ندهیانداز آکشورها در حال حاضر و چشم یرشد اقتصاد زانیم جه،یقرار گرفته است. در نت استیس نیا

 نیکه به واسطه ا یو بهداشت یاز مشکالت اقتصاد یدارد. جدا 2008و  1939 یهامشابه سال یدوره فترت اقتصاد

 ستیر طیمح دیمختلف عا یکشورها یکاره اقتصاد مهین تیبه سبب فعال زین یبشر شده، وجوه مثبت ریبانگیگر روسیو

دانشمندان خبر از  یبرخ ر،یاخ یمنتشر شده در روزها یکه در خبرها یشده است. به طور یاهیو گ یجانور ،یعیطب

 اند.ازن داده هیقابل توجه ال میترم

هن است که ذ یاز جمله موضوعات یماریب نیبه موقع ا یریشگیو پ یرسانها در اطالعدولت یحال، توجه به کوتاه نیبا ا

دولت مزبور در خصوص  ایبوده است؟ آ یماریب نیجهان را به خود معطوف داشته است. کدام کشور منشأ ا یافکار عموم

کشورها تعهدات خود را به انجام رسانده است؟ اساسا چه  ریبه شهروندان خود و سا یبخش یبه موقع، آگاه یرساناطالع

از  یاگوشه هانیوجود دارد؟ ا 19-دیکوو رینظ ریگهمه یهایماریمقابله با ب یها برادولت ایدولت  نیا یبرا یتعهدات

 .مردم را در سراسر جهان به خود مشغول کرده است است که ذهن ییهاپرسش

 ریگهمه یهایماریب یریو تقص یعمد وعیدر قبال انواع گوناگونِ ش یفریک یو پاسخ ده یجرم انگار یها یینارسا نییتب :اهداف اختصاصی

 برآمده یِفریک تیمسئول یافتراق میرژ یمبان نییو تب

-دیکوو یپاندم یِ)موردپژوه ریواگ یها یماریمهار ب یِعموم یاستگذاریس یِموجود و مطلوب اثربخش یمجار نییتب -2

 و...( یلالمل نیب ،یفریک ،ی)مدن یحقوق یِو پاسخ ده یو پاسخ گذار یریشگیدر پ رانیا یحقوق استی( بر سطوح س19

 -دیدر مقابله با کوو رانیدولت ا یالملل نیو ب یتعهدات داخل نییتب -4
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 یالملل نیتعهدات ب ،یحقوق یجرم شناس ،یشناس دهی، بزه د19دیکوو یحق بر سالمت، پاندم ،یحقوق یاستگذاریس کلمات کلیدی:

 

 

Responsibilities for Infectious Diseases in Domestic and International Law: A Covid 

19 Disease Case Study with an Approach to Critique of Public Legal Policy Making in 

Iran 

Title: 

Mahdi Khaghani Esfahani Applicant: 

Center for Research and Development in Humanities (SAMT) Applicant's 

Work: 

The study, in the chapter on the international legal aspects of the issue, seeks to 
explain such obligations in order to determine the relationship between government 

and citizens based on domestic and international legal norms and standards. The 

second step is to hold the government accountable for violating its obligations. Ways 
of claiming in the Iranian legal system and the international legal system will be 

considered in this regard. On the other hand, the prosecution of the responsibility of 
the government or governments that have caused the spread and spread of the virus 

worldwide will also be considered in the third step in terms of international rules and 
regulations. The government's accountability plan in this regard will be the focus of 

the study. The possibility of pursuing and claiming damages in institutions and 

international judicial and non-judicial referral will be the third stage of this research. 
It is hoped that due to the lack of a comprehensive and detailed source on the fight 

against epidemics from the perspective of domestic and international law in the 
country, this work can be used as a reference source for other research in this 

regard. 

Abstract: 

Explaining the inadequacies of criminology and criminal response to various types of 
intentional and faulty prevalence of epidemics and explaining the principles of the 

differential regime of criminal liability 

2- Explaining the existing and desirable methods of the effectiveness of public 
policy-making in the control of communicable diseases (Cavid-19 Pandemic Case 

Study) on the levels of Iranian legal policy in prevention, accountability and legal 
accountability (civil, criminal, international, etc.). .) 

4- Explaining the obligations of the Iranian government against Covid-19 

Specific 
Aims: 

Legal Policy-Making, Right to Health, COVID-19 Pandemic, Victimology, Legal 
Criminology, International Obligations 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000338 

اثرات  یابیو ارز HER2 رندهیگ ونیزاسیمریدا نیدام هیعل بینوترک (VHH) نیتک دام یباد یآنت دیتول :عنوان

 آن یعملکرد

 یطهرانمحسن  :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/مازندران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ محسن طهران :همکاران

 یاحمد نجف +

 رضا ولدان +

 یعیرف رضایعل +

 عمران انیعسگر نیحس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

گذشته  یها. در دههباشدیو درحال توسعه م افتهیتوسعه  یزنان در کشورها نیسرطان در ب نیترعیسرطان پستان شا چکیده :

 لیدخ نگیگنالیس یرهایها و عملکرد مسژن میو تنظ انیب یها میدرمان سرطان پستان بر فهم مکانس یهاتوسعه روش

 یدرمان یهایموجب توسعه استراتژ تیدر نها نهیزم نیدر شروع و توسعه سرطان استوار بوده است. رشد اطالعات در ا

مبتال به سرطان  مارانیدر ب HER2هدف قرار دادن  تیشده است. با توجه به اهم زین یاختصاص یهادفه هیبر عل

حال گران  نیو در ع نیاز ارزشمندتر یکی Trastuzumab (Herceptin) یباد یآنت شیها پپستان، از سال

مونوکلونال از  یباد یآنت کی Trastuzumab یباد یساخته شده است. آنت HER2 رندهیگ هیداروها عل نیترمتیق

 HER2 ی( بر ضد قسمت خارج سلولMurine Humanized monoclonal antibodyشده ) یانسان ینوع موش

 مارانیدر صد افراد موثر است و پاسخ ب 34تا  12در  ییبه تنها یباد یآنت نیبا ا مارانی. اما درمان بباشدی( مIV نی)دام

 ونیزاسیمریدا یبه نام مهارگرها HER2ضد  یهایباد یآنت دی. نسل جدانجامدیماه به طول م 9به آن فقط به مدت 

HER2 ای (HER2 dimerization inhibitorاثرات به مراتب بهتر )را نسبت به  یTrastuzumab یهادر تست 

ا ندارد ر رندهیگ یتوپ ها یبه اپ یدسترس تیکامل قابل یها یباد یاز آنت یبرخ نکهی. با توجه به ادهندینشان م ینیبال

 دیلپروژه تو نیکند؛ هدف از انجام ا یم دایافت پ رندهیاتصال به گ زانیبه شدت م ون،یموتاس جادیدرصورت ا نیو همچن

single domain Ab رندهیگ ونیزاسیمریدا نیدام هیعل HER2 باشد یم 

قادر به اتصال  Peptide-ELISAو  Cell-ELISA شیکه در آزما یانسان بینوترک نیتک دام یها یباد یآنت دیتول :اهداف اختصاصی

 باشند. HER2 رندهیگ ونیزاسیمریدا نیبه دام

قادر به مهار  Dimerization inhibition شیکه در آزما یانسان بینوترک نیتک دام یها یباد یآنت دیتول -2

 .باشند HER2/HER2 و EGFR/HER2 یها رندهیگ ونیزاسیمریدا

 شده به صورت محلول دیتول نیتک دام یها یباد یآنت یو خالص ساز انیب -3

 STAT3 ونیالسیشده در مهار فسفور دیتول یانسان بینوترک نیتک دام یها یباد یعملکرد آنت یابیارز -4

 تانپس یسرطان یشده در مهار رشد سلول ها دیتول یانسان بینوترک نیتک دام یها یباد یعملکرد آنت یابیارز -5

 یسرطان یدر آپوپتوز سلول ها یانسان بینوترک نیتک دام یها یباد یعملکرد آنت یابیارز -6

 Recombinant single domain antibodies (VHH); HER2; Breast cancer کلمات کلیدی:
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Production of recombinant single domain antibodies (VHH) against the dimerization 

domain of HER 2 and evaluation of functional study 

Title: 

Mohsen Tehrani Applicant: 

Mazandaran University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Breast cancer is the most common cancer among women in developed and 

developing countries. In recent decades, the development of breast cancer treatment 
methods has been based on understanding the mechanisms of expression and 

regulation of genes and the function of signaling pathways involved in the onset and 
development of cancer. The growth of information in this area has eventually led to 

the development of treatment strategies against specific goals. Due to the 

importance of targeting HER2 in breast cancer patients, the Trastuzumab (Herceptin) 
antibody, one of the most valuable and expensive drugs against the HER2 receptor, 

has been developed for many years. Trastuzumab antibody is a Murine Humanized 
monoclonal antibody against the extracellular portion of HER2 (domain IV). 

However, treatment of patients with this antibody alone is effective in 12 to 34% of 
patients, and patients' response to it lasts only 9 months. A new generation of anti-

HER2 antibodies called HER2 dimerization inhibitors show far better effects than 

Trastuzumab in clinical trials. Due to the fact that some complete antibodies do not 
have access to the receptor epitopes and also in case of mutation, the amount of 

binding to the receptor is greatly reduced; The purpose of this project is to generate 
single domain Ab against HER2 receptor dimerization domain. 

Abstract: 

Production of recombinant human single-domain antibodies capable of binding to 

the HER2 receptor dimerization domain in the Cell-ELISA and Peptide-ELISA assays 
2- Production of recombinant human single-domain antibodies capable of inhibiting 

the demyelination of EGFR / HER2 and HER2 / HER2 receptors in the Dimerization 

inhibition assay 
3- Expression and purification of soluble antibodies produced in solution 

4- Evaluation of the performance of human recombinant single-domain antibodies 
prod 

Specific 

Aims: 

Recombinant single domain antibodies (VHH); HER2; Breast cancer :Keywords 
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 یگال لیتحت تنش مت یها انیتخمک و رو ینیاز النه گز شیپ نیبر بلوغ و تکو دیاس کیسیپون ریتأث :عنوان

 یشگاهیآزما یاکسال در موش ها

 جعفرپور فرنوش :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یفناور ستیز پژوهشکده/انیپژوهشگاه رو :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 کیمتابول یهایماریب :اولویت

  :نوع طرح
 جعفرپور+ فرنوش  :همکاران

 یشهرزاد رناس +

 یمهدو نیرحسیام دیس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 دهایپیل ها،نیئپروت نهیآم یمانند گلوکز با گروه ها ییقندها لیگروه کربون نیاست که ب یمیرآنزیغ یشدن واکنش کهیگال چکیده :

 دهی( نامAGEsشدن ) کهیگال ییواکنش، محصوالت نها نیحاصل از ا باتیافتد. ترک یاتفاق م کینوکلئ یدهایاس ایو 

 نیبا تکو ییباال یهمبستگ ،یکولیفول عیدر سرم خون و ما AGEsتجمع  زانیشوند. بر اساس مطالعات انجام شده، م یم

تواند موجب  یم PI3K/PTEN/AKT رینشان داده اند که وجود نقص در مس یدارد. مطالعات قبل نیو جن کولیفول

عملکرد  یبرا یاتیفاکتور ح جهیشده و در نت یو تخمک گذار یکولیتخمک داخل فول نیتکو کول،یاختالل در رشد فول

 دازیاکس NADPHبا فعال کردن  میرا به طور مستق ویداتیتواند استرس اکس یم AGEs رندهیگ یتخمدان است. فعالساز

(NOXکاهش فعال ،)سموتازید دیسوپراکس تی (SODکاتاالز افزا ،)یها دانیاکس یآنت ریاخ یدهد. در سال ها شی 

 یدانیساک یآنت یها تیرا به خود جلب کرده اند. فعال یادیتوجه ز ویداتیمربوط به استرس اکس یها یماریدر ب ،یا هیتغذ

کنژوگه به  کینولنیل یدهایاز وجود اس یهستند که ناش PSOروغن دانه انار  یها یژگیو نیتر یاصل یو ضد التهاب

توسط  ییالقا ویاتدیبر کاهش استرس اکس دیاس کیسیپون کیولوژیباشند. با توجه به اثرات ب یم دیاس کیسیخصوص پون

MGOمهار اثرات مخرب  ای لیجهت تعد دیاس کیسیرسد استفاده از پون ی، به نظر مMGO بتواند مؤثر باشد 

 اکسال یگل لیتحت تنش با مت یها نیدر تخمک و جن ROSغلظت  زانیبر م MGOاثر افزودن  یبررس :اهداف اختصاصی

 MGO شده با ماریت یها انیدر تخمک و رو یتوکندریم یغشا لیو پتانس یتوکندریم عیبر توز MGO ریتأث یبررس -

 دیاس کیسیو پون

 دیاس کیسیو پون MGO شده با ماریت یها انیدر تخمک و رو یسلول ونیغلظت گلوتات یبررس -

 دیاس کیسیو پون MGO شده با ماریت انیدر تخمک و رو ،یدر آپوپتوز سلول لیدخ یهاژن انیب یبررس -

 دیاس کیسیو پون MGO شده با ماریت انیسم زدا در تخمک و رو یاکساالزها یو گال RAGE ژن انیب یبررس -

 دیاس کیسیو پون MGO شده با ماریت انیدر تخمک و رو ستونیه ونیالسیو است DNA ونیالسینرخ مت یبررس -

 دیاس کیسیو پون MGO شده با ماریت یها انیدر رو Nanog و Oct نیمرتبط با تکو یژن ها انیب یبررس -

 ویداتیاسترس اکس -نیجن -تخمک -کیسیپون دیاس -شدن کهیگال یینها محصوالت کلمات کلیدی:

 

 

Effect of punicic acid on maturation and pre-implantation development of 
methylglyoxal challenged-oocytes and -embryos in NMRI mice 

Title: 

Farnoosh Jafarpour Applicant: 
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Royan Institute for Animal Biotechnology Applicant's 

Work: 

Glycation is a non-enzymatic reaction that occurs between the carbonyl groups of 

carbohydrates such as glucose with the amino groups of proteins, lipids, or nucleic 

acids. The compounds resulting from this reaction are called glycation end products 
(AGEs). According to studies, the accumulation of AGEs in blood serum and follicular 

fluid has a high correlation with follicle and fetal development. Previous studies have 
shown that defects in the PI3K / PTEN / AKT pathway can impair follicle growth, 

intra-follicular oocyte development, and ovulation, and are therefore a critical factor 

in ovarian function. Activation of AGEs receptors can increase oxidative stress 
directly by activating NADPH oxidase (NOX), reducing superoxide dismutase (SOD) 

activity, and catalase. In recent years, nutritional antioxidants have attracted a great 
deal of attention in diseases related to oxidative stress. Antioxidant and anti-

inflammatory activities are the main properties of PSO pomegranate seed oil, due to 
the presence of conjugated linolenic acids, especially punicic acid. Considering the 

biological effects of punicic acid on the reduction of induced oxidative stress by MGO, 

it seems that the use of punicic acid to modulate or inhibit the destructive effects of 
MGO can be effective. 

Abstract: 

Effect of MGO on ROS concentration in oocytes and embryos under the stress of 

methylglyoxal 
Evaluation of the effect of MGO on mitochondrial distribution and mitochondrial 

membrane potential in oocytes and embryos treated with MGO and punicic acid 
Evaluation of cellular glutathione concentration in eggs and embryos treated with 

MGO and punicic acid 

Evaluation of the expression of genes involved in cellular apoptosis in eggs and 
embryos treated with MGO and punicic acid 

Evaluation of RAGE gene expression and detoxifying glyoxalase in eggs and embryos 
treated with MGO and punicic acid 

Evaluation of DNA methylation rate and histone acetylation in eggs and embryos 
treated with MGO and punicic acid 

Evaluation of expression of genes related to Oct and Nanog development in embryos 

treated with MGO and punicic acid 

Specific 

Aims: 

Glycation End Products- Punicic Acid- embryo- oocyte- oxidative stress :Keywords 
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 سرطان کولورکتال یبرا توزانینانوواکسن انکپسوله شده با ک دیتول :عنوان

 یمظلوم یمحمد عل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمظلوم ی+ محمد عل :همکاران

 یبابک نگاهدار +

 یملکشاه یسیو بایز +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 14 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

آن به طور مداوم در سراسر جهان  وعیاز سرطان در جهان است و ش یناش ریعلت مرگ و م نیسرطان روده بزرگ سوم چکیده :

 باتیترک توزانیهستند. نانوذرات ک CRCدرمان  یبرا یبزرگ دبخشیو واکسن ها نو یدرمان یمنیاست. ا شیدر حال افزا

واکسن  کیمطالعه ، ما  نیواکسن هستند. در ا دیتول یسازگار و مناسب برا ستیو ز یکیولوژیب هیقابل تجز یسم ریغ

که  میکرد ی( طراحCEA) کینوآمبریژن کارس یآنت نیبه عنوان نانوحامل پر از پروتئ توزانینانو با استفاده از نانوذرات ک

 کیسه بار با فواصل  توزانیانکپسوله شده با ک CEAشده بودند. موش ها با استفاده از  دییواکسن تأ هیقبال به عنوان پا

 یشود. دو هفته بعد برا یم جادیدر موش ها تومور ا MC-38 یشوند. سپس با استفاده از رده سلول یم منیهفته ا

 یینها یساز منیهفته پس از ا سه میمستق ریغ ELISAسرم با استفاده از  یها یباد یآنت تریاثر واکسن ، ت یابیارز

 یجدا شده از موش ها یطحال یدر سوپرناتانت سلول ها IL-4و  IFN-γ، سطح  نیشود. عالوه بر ا یم یریاندازه گ

 شود یم یبررس ELISAشده با استفاده از  منیا

 سرطان کولورکتال. یبرا توزانیانکپسوله شده با ک نینانوواکسن نو دیتول :اهداف اختصاصی

 سرطان کولورکتال توزان،ی، کCEAنانوواکسن،  کلمات کلیدی:

 
 

The Production of Chitosan- Encapsulated CEA Nano-Vaccine for Colorectal Cancer Title: 

Mohammadali Mazlomi Applicant: 

Tehran University of Medical sciences Applicant's 

Work: 

Colorectal cancer is the third leading cause of cancer death in the world and its 

incidence has been steadily rising worldwide. Immunotherapy and vaccines hold 
great promise for the treatment of CRC. Chitosan nanoparticles are non-toxic 

biodegradable and biocompatible compounds suitable for vaccine development. In 

this study, we designed a nano-vaccine using chitosan nanoparticles as nanocarrier 
loaded with carcinoembryonic antigen (CEA) protein which were previously approved 

as the vaccine base. Mice were immunized with CEA encapsulated in chitosan three 
times with one-week intervals, and challenged with the tumor will be induced by 

subcutaneous injections of murine CRC cell line, MC-38, at two weeks post-

immunization. To evaluate the vaccine efficacy, the titer of serum antibodies will be 
measured using indirect ELISA three weeks post final immunization. Moreover, the 

level of IFN-γ and IL-4 in the supernatant of splenocytes isolated from immunized 
mice will be quantified using ELISA. 

Abstract: 
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A Novel Chitosan- Encapsulated CEA Nano-Vaccine for Colorectal Cancer Specific 

Aims: 

Nano-Vaccine , Chitosan, CEA, Colorectal Cancer :Keywords 
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 رانیدر ا یحاملگ یغربالگر یو اقتصاد یاضیر یبندمدل :عنوان

 یرضائ منصور :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک -و ارتقاء سالمت  یتوسعه اجتماع قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ها یماریب کیژنت یمبان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ منصور رضائ :همکاران

 یبخش یرضا عل +

 یدیبابک جمش +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یریجلوگ یخون( در اکثر کشورها مرسوم هستند. هدف اصل شیآزما ،ی)سونوگراف یدوران باردار یغربالگر یهاشیآزما چکیده :

نخست و دوم انجام  یماهههستند و در سه یرتهاجمیغ هاشیآزما نیاست . عموما ا دیشد یاز تولد نوزادان با ناهنجار

تا  3 بایداون، ادوارد و پاتو است. تقر یهاسندروم یبرا ییدرستنما یمحاسبه یغربالگر یهاکاربست نیتر. مهمشوندیم

ساالنه حدود هفتاد هزار  ران،ی. در ا شوندیم یکیژنت ینابهنجار ایمنجر به تولد نوزاد با نقص مادرزاد  هایدرصد باردار 5

 یلگرغربا رادهایا نیاست. بزرگتر ییها قابل مداخله و شناسااز آن یمین بایکه تقر میدار دیشد یهایتولد نوزاد با ناهنجار

ساالنه حدود ده  ران،یمجلس ا تیجمع ونیسیکم یاست. بنا بر برآوردها کارانهمحافظه یهیدقت و رو نه،یهز ران،یدر ا

تست  یرفرنس برا نیترمطلوب افتنی یدر پ قیتحق نیسقط رخ داده است. در ا ونیلیم کی کیو نزد یهزار سقط قانون

عدم وجود  ایوجود  یانهیهز نیو تخم یدقت غربالگر یمورد مطالعه در مورد زنان باردار کشور به منظور ارتقا یها

 یزومیرخداد چهار تر ژه،ی)به صورت و نیجن یماریب ایسالمت  ریپژوهش به مدل کردن متغ نی. در امیهست یغربالگر

 :ردیگیصورت م ریمستقل ز یرهایوابسته و متغ ری، اکس و ترنز( به عنوان متغ21، 18مختلف 

 بعد باال( یهاکی)تکن یاضیر کردیبا استفاده از رو نیاحتمال سالمت جن نییتع :اهداف اختصاصی

 (رهیچندمتغ زیآنال یهاروش ریو سا ونی)رگرس یآمار کردیبا استفاده از رو نیاحتمال سالمت جن نییتع .2

و  یبندطبقه م،یدرخت تصم ،یعصب ی)شبکه یهوش مصنوع کردیبا استفاده از رو نیاحتمال سالمت جن نییتع .3

 (یبندخوشه

 فوق کردیبا استفاده از سه رو نیاحتمال سالمت جن سهیمقا .4

 ،ییآپ به تنها-مختلف مثل چک یهاشیآزما جیمختلف )در دست داشتن نتا یاحتمال در حالت ها نیترقیدق نییتع .5

 (یآپ و دو غربالگر-اول، چک یآپ و غربالگر-چک

 یناپارامتر یهابر اساس روش یبیتعق یهاو تست یغربالگر یهادقت تست یمحاسبه .6

در سالمت نوزادان  یها و بهبود اثر غربالگردقت تست ی( در جهت ارتقادیجد یها)مرجع دیجد یهانقطه برش یارائه .7

 کشور یآت

 )وزن مناسب( یژگیمختلف انتخاب و یهامختلف با استفاده از روش یرهایمتغ تیاهم یمحاسبه .8

 نهیو تابع هز سک،یتابع ر ،ی، مدل اقتصادنقطه برش ،یغربالگر ،یاضیر کردیرو ن،یسالمت جن کلمات کلیدی:

 

 

Mathematical and Economical Modeling Pregnancy Screening in Iran Title: 

Mansur Rezaei Applicant: 
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Kermanshah University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

 

Pregnancy screening tests (ultrasound, blood tests) are common in most countries. 

The main goal is to prevent the birth of babies with severe abnormalities. These tests 
are usually non-invasive and are performed in the first and second trimesters. The 

most important screening applications are likelihood calculations for Down, Edward, 
and Pato syndromes. Approximately 3 to 5 percent of pregnancies result in the birth 

of a baby with a birth defect or genetic abnormality. In Iran, we have about seventy 

thousand births of infants with severe abnormalities annually, almost half of which 
are detectable. The biggest drawbacks of screening in Iran are cost, accuracy, and 

conservative practice. According to the estimates of the Population Commission of 
the Iranian Parliament, about ten thousand legal abortions and nearly one million 

abortions occur annually. In this study, we seek to find the most desirable reference 
for the studied tests on pregnant women in order to improve the accuracy of 

screening and estimate the cost of the presence or absence of screening. In this 

study, modeling the variable of fetal health or disease (specifically, the occurrence of 
four different trisomies 18, 21, X, and trance) is done as a dependent variable and 

the following independent variables: 

Abstract: 

Determining the probability of fetal health using a mathematical approach (high 
dimension techniques) 

2. Determining the probability of fetal health using a statistical approach (regression 
and other multivariate analysis methods) 

3. Determining the probability of fetal health using an artificial intelligence approach 

(neural network, decision tree, classification, and clustering) 
4. Comparing the probability of fetal health using the above three approaches 

5. Determining the most accurate probability in different cases (having the results of 
different tests such as check-up alone, check-up and first screening, check-up, and 

two screenings) 
6. Calculation of accuracy of screening tests and post hoc tests based on non-

parametric methods 

7. Providing new incision points (new references) to improve the accuracy of tests 
and improve the effect of screening on the health of future infants in the country 

8. Calculating the importance of different variables using different feature selection 
methods (appropriate weight) 

9. Calculating the economic cost of coercion, discretion, or elimination of screening 

in the country based on risk function and cost 

Specific 
Aims: 

fetal health, mathematical approach, screening, Economical Modeling :Keywords 
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شاخص پوشش  یزمان یبا استفاده از سر یرکانیه یهادر جنگل کیبلند مدت و فنولوژ راتییروند تغ :عنوان

 MODIS-NDVI یاهیگ

 صفت شیاصغر درو یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 توسعه جنگل ها و مراتع یخاک برا یزیو حاصلخ دی/سنجش توان تولخاک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 صفت شیاصغر درو ی+ عل :همکاران

 نیاحمد عباس نژاد الچ +

 پدارم عطارد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (Q3با رتبه حداقل  JCRمقاله  کیعدد ) Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

تنوع  ،ستمیچرخه کربن اکوس میکه در تنظ یو نقش تیاهم لیآن به دل یایو پو یاهیپوشش گ راتییکردن تغ یکم چکیده :

 ییایپو یاست. بررس یمهم اریدارند، مسئله بس یتیریمد یهایریگ میآب و هوا و تصم راتییتعامل با تغ ،یستیز

 یادیتوجه ز لیدل نیاست. به هم یادیز نهیمستلزم صرف زمان و هز یدانیمشاهدات م یهاروشبا  یاهیگ یهاپوشش

 قاتیشده، چرا که براساس تحق NDVI مانند یاماهواره یاهیپوشش گ یهاشاخص یخیتار یهابه سنجش از دور و داده

و  میدر سطوح بزرگ با اقل یاهیگ یهاپوشش تیوضع انیو ب یساز یکم یمناسب برا Proxy کیها شاخص نیا

از  یریکربن، جلوگ رهیدر ذخ یینقش بسزا یرکانیکهن و منحصربفرد ه یهامتنوع است. جنگل یهایمایکروکلیم

از  یبعنوان بخش یکیو فنولوژ ییایانجام مطالعات پو نیچوب و ... دارند. بنابرا دیتول ،یستیز خاک، حفظ تنوع شیفرسا

 نیمچنبلندمدت و ه راتییتغ یبررس قیتحق نیرو هدف ا نیاست. از ا یضرور یمنابع جنگل نیا شیو پا یابیمطالعات ارز

ر است. الزم به ذکر است که د راتییتغ نیا یدما و بارش بر رو ریتاث یو بررس یرکانیه یهادر سطح کل جنگل یفنولوژ

 نیا یآن. در راستا (Greenness) ینگیسبز ایبلکه مقدار پوشش  ستیسطح جنگل ن راتییمنظور تغ قیتحق نیا

 یاهیشاخص پوشش گ یزمان یهایسر جادیو ا ریپردازش تصاو شی( پ1شامل:  یدر چهار بخش کل لیتحل هیهدف تجز

NDVIیاماهواه یهااز داده بیروزه به ترت 8 یبا فواصل زمان 2003-2021 یو بارش در بازه زمان نیزم یسطح ی، دما 

MODIS-NDVI ،MODIS-LST و CHIRPS با  یاهیپوشش گ راتییروند بلند مدت تغ ی( استخراج و بررس2؛

یمعن نییتع نیو همچن کسلیبه پ کسلیبصورت پ سنلیکندال و ت-من ،یحداقل مربعات معمول ونیرگرس یهاروش

 یاآستانه با روش شیاوج و طول فصل رو ان،یزمان شروع، پا یکیفنولوژ یها( استخراج مشخصه3روندها ؛  یدار

Midpoint یاهیشاخص پوشش گ یزمان یاز سر NDVI آن ها با  یداریمعن یو بررس کسلیبه پ کسلیبصورت پ

)دما  یمیاقل یهابا پارامتر یاهیپوشش گ یکیمدت و فنولوژروند بلند راتییتغ یهمبستگ ی( بررس4کندال ؛ -آزمون من

متر  250با اندازه سلول  ریتصو 850شامل  NDVI یاهیشاخص پوشش گ یزمان یو بارش(؛ انجام خواهد شد. سر

رائه و بحث و مربوطه ا یهاآماره ها و جدولبصورت نقشه هالیو تحل هیو تجز هایهمه بررس جینتا تیخواهد بود. درنها

 خواهد شد یریگ جهینت

( در شیاوج و طول فصل رو ان،یآن )زمان شروع، پا کیفنولوژ نیو همچن یاهیبلندمدت پوشش گ راتییتغ یبررس :اهداف اختصاصی

 یرکانیه یهاجنگل

 یرکانیه یهاآن در جنگل کیفنولوژ نیو همچن یاهیبلندمدت پوشش گ راتییاثر دما و بارش بر تغ یبررس •
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سنجش از دور،  ن،یسطح زم یفنولوژ ک،یفنولوژ ی، مشخصه هاNDVI یزمان یسر ،یرکانیه یروند، جنگلها یبررس کلمات کلیدی:

 دما و بارش

 
 

Long-term trend and phenological changes in the Hyrcanian forests using MODIS-

NDVI vegetation index time series 

Title: 

Ali Asghar Darvishsefat Applicant: 

University of Trhran Applicant's 

Work: 

Quantifying the changes and dynamics of vegetation is very important because of its 
importance and role in regulating the ecosystem carbon cycle, biodiversity, 

interacting with climate change and management decisions. Investigating the 
dynamics of vegetation with field observation methods is time and money 

consuming. For this reason, much attention has been paid to remote sensing and 

historical data of satellite vegetation indices such as NDVI, because according to 
research, these indices are a suitable proxy for quantifying and expressing the status 

of vegetation on large areas with diverse climates and microclimates. Ancient and 
unique Hyrcanian forests play an important role in carbon sequestration, soil erosion 

prevention, biodiversity conservation, wood production, etc. Therefore, the goal of 

this study is to investigate long-term changes as well as phenology in the entire 
Hyrcanian forests and to investigate the effect of temperature and precipitation on 

these changes. It should be noted that “change” in this study does not refers to 
changes of forest area but the amount of vegetation or greenness. In line with this 

goal, the analysis is divided into four general sections, including: 1) Pre-processing 
of images and creating time series of NDVI vegetation index, surface temperature 

and precipitation in the period 2021-2003 with 8-day temporal resolution from 

MODIS-NDVI, MODIS-LST and CHIRPS satellite data, respectively; 2) Extraction and 
investigate the long-term trend of vegetation changes by Ordinary Least Squares 

(OLS), Theil-Sen, and Mann-Kendall methods pixel by pixel as well as determining 
the significance of their trends; 3) Extraction of phenological characteristics of start, 

end, peak and length of growing season by Midpoint threshold method from time 

series of NDVI pixels by pixels and their significance by Mann-Kendall te 

Abstract: 

The main goal of this study is to investigate long-term changes as well as phenology 

in the entire Hyrcanian forests and to investigate the effect of temperature and 

precipitation on these changes. 

Specific 

Aims: 

Hyrcanian forests, Land surface phenology, NDVI time series, Phonological 

characteristics, Remote sensing, Trend analysis, Temperature & precipitation 

:Keywords 
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 یریگ ریقبل و بعد از ش نیو عملکرد گوساله هلشتا یخون یتهایبر متابول دیساکار یپوپلیل ریتاث :عنوان

 یجعفر یعل :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضی رتبه

 مرد :جنسیت

 احمد ریو بو هیلویکهگ/اسوجی دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یدام علوم :اولویت

 وریبرعملکرد( دردام و ط

 یکاربرد :نوع طرح

 یجعفر ی+ عل :همکاران

 یغالمرضا قربان +

 ها یرضا نق +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ریبل و بعد از شق نیو عملکرد گوساله هلشتا یخون یتهایبر متابول دیساکار یپوپلیل ریتاث یبه منظور بررس شیآزما نیا چکیده :

 ماریانتخاب و در دو ت نیروزه هلشتا کی یریراس گوساله ش 24منظور  نیانجام خواهد شد. به هم شیآزما نیا یریگ

محلول سرم  تریل یلیم 2 ای لیاستر یولوژیزیمحلول سرم ف تریل یلیم 2قرار خواهند گرفت. داخل دهان گوساله ها 

افشانه خواهد شد. داخل دهان گوساله ها  یکول ایاشرش B4:0111 هی( از سو LPS) دیساکار یپوپلیل یمحتو یولوژیزیف

 ملوگریهر ک یبه ازا دیساکار یپل پویگرم ل کرویم0/1و  0/05، 0/01دوز  بیبه ترت یروزگ 35و  28، 21در  LPS ماریدر ت

گوساله ها وزن خواهند شد.  یروزگ 84و  70، 56، 42، 28، 14 شیاول آزما یوزن بدن افشانه خواهد شد. در روزها

 56، 35،  28، 21 یدر روز ها یوداج اهرگیخون س یخواهد شد. نمونه ها یریاندازه گ یمصرف خوراک به طور هفتگ

 ن،یروتئکل پ ن،یآلبوم ک،یریبوت یدروکسیبتا ه ن،ینیخون، کرات یگرفته خواهد شد. گلوکز خون، ازت اورها یروزگ 84و 

خواهد شد. . طرح  یریاندازه گ یخون یدر نمونه ها نیشده و انسول فهیاستر ریچرب غ یها دیالکتات، کلسترول، اس

 داده ها استفاده خواهد شد زیآنال یبرا SASتکرار با استفاده از نرم افزار  12و  ماریبا دو ت یمال تصافکا

 یریگ ریقبل و بعد از ش یریش یبر عملکرد گو ساله ها دیساکار یپوپلیثر ل :اهداف اختصاصی

 یریش یگوساله ها یخون یها تیبه دهان گوساله ها بر متابول دیساکار یپوپلیل ریتاث -2

 یریش ی، گوساله ها ،یخون یها تیمتابول د،یساکار یپل پویل کلمات کلیدی:

 

 

Effect of Lipopolysaccharide on pre and postweaning blood metabolites and 
performance of Holstein calves 

Title: 

Ali Jafari Applicant: 

Yasouj University Applicant's 

Work: 

 

This experiment will be conducted to study the effect of Lipopolysaccharide on pre 
and post-weaning blood metabolites, and performance of Holstein calves. Twenty 

four one day old Holestine dairy calves will be selected and assigned to two 

treatment. Calves will be administrated orally with 2 ml saline, or 2 ml of saline 
containing LPS from Escherichia coli O111:B4. The amount of LPS will be 

administrated during day 21, 28 and 35 was 0.01, 0.05, and 0.1 µg/kg body weight, 

Abstract: 
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respectively. Calves body weight will be measured at 1, 14, 28, 42, 56, 70, and 84 of 

age. Dry matter intake will measured weekly. Calves blood sample will be collected 
by jugular vein at 1, 21, 28, 35, 56, and 84 of age. Blood glucose, BUN, creatinine, 

BHBA, albumin, TP, lactate, cholesterol, NEFA, and insulin will be measured. 
Collected data will be analyzed in randomize complete design.. 

 

Effect of Lipopolysaccharide on pre and post-weaning performance of Holstein calves 
Effect of Lipopolysaccharide on pre and post-weaning blood metabolites of Holstein 

calves 

Specific 

Aims: 

Lipopolysaccharide, blood metabolites, Holstein calves :Keywords 
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 انیو ب IFNL4 و IFNL3 یدر ژن ها یدیتک نوکلئوت یها سمیمورف یپل نیب یهمبستگ یبررس :عنوان

عفونت با  جهیبا نت TRIM 56 و ,TRIM5alpha TRIM22 TRIM25 TRIM 28یها نیپروتئ

 in-vitro طیدر شرا روسیو ریتکث زانیآنها در م ریو تأث یرانیا مارانیدر ب SARS-CoV-2 روسیو

 یمحمد رضا آقاصادق :متقاضی

 استاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یها + پزشک یماریب کیژنت یمبان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ محمد رضا آقاصادق :همکاران

 ابوالفضل فاتح +

 یمیپونه رح +

 پوش بیعسنا  +

 دالرام درود +

 فرد یدیحم یمجتب +

 یرضوان توکل +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یماریب به انیدر مبتال یماریبا شدت ب یویبافت و عروق ر بیالتهاب و آس نیاز ارتباط ب یکه حاک یبا توجه به شواهد چکیده :

 یویالتهاب حاد ر جادیو استعداد ا یروسیو یبه عفونت ها تیحساس یکیولوژیتوان دو عامل ب یاست، لذا م 19-دیکوو

 یهایژگیبجر و روسهایو ییزا یماریدر نظرگرفت. شدت ب SARS-CoV-2 روسیو ریرا جزو عوامل سبب ساز مرگ و م

ونت مرتبط با عف یانسان یاز ژن ها یادیارتباط دارد. تعداد ز زبانیفرد م یکیژنت یهایژگیبه و یادیتا حد ز روسیخود و

تک  یها سمیمورف یپل یفراوان یبررس نیخاص و همچن یها تیآنها در جمع ییوجود دارد که شناسا یروسیو یها

 را فراهم نموده و زبانیم یمنیا ستمیپاسخ س لیتعد یبرا یمناسب یتواند اهداف درمان یمدر آنها  (SNP) یدینوکلئوت

 .دیکمک نما روسیو ییزا یماریب میبه درک بهتر مکانس

از جمله  یسلول یانواع عملکردها میهستند که در تنظ E3 نیتیکو یوبی یگازهایخانواده از ل کی TRIM یها نیپروتئ

 یها نیاز پروتئ یارینشان داده است که بس رینقش دارند. مطالعات اخ یذات یمنیو ا یاتوفاژ ،یچرخه سلول شرفتیپ

TRIM ضد  گنیگنالیس یرهایاز مس یاریکنند. بس یم فایا یروسیدر برابر عفونت و زبانیرا در دفاع م ینقش اصل

 TRIM ییشناسا نیشوند، بنابرا یم میتنظ TRIM یها نیبا پروتئ NF-κB و I نوع نترفرونیاز جمله ا یروسیو

اشته د ینقش مؤثر روسیو نیبر ا یذات یمنیا ستمیپاسخ س یتواند در درک چگونگ یم 19-دیدر عفونت کو لیدخ یها

 .باشد

 جهیبا نت TRIM 56 و TRIM5α ،TRIM22  ،TRIM25  ،TRIM 28یژن ها انیب زانیم نیب یهمبستگ یررس :اهداف اختصاصی

 ریکثت زانیاز آنها در م یبرخ انیب شیافزا ریو تأث ییبا درمان سرپا مارانیشده و ب یبستر مارانیب در 19-دیکوو یماریب

 in-vitro طیدر شرا روسیکشت و یبر رو SARS-CoV-2 روسیو

 یماریب جهیبا نت IFNL3  ،IFNL4 یهادر ژن یدیتک نوکلئوت یهاسمیمورفیپل یفراوان زانیم نیب یهمبستگ یبررس-

 ییبا درمان سرپا مارانیشده و ب یبستر مارانیدر ب 19-دیکوو

 ، عفونتSARS-CoV-2 روسی، وTRIM نی،پروتئ19 دیالندا، کو نترفرونیا سم،یمورف یپل کلمات کلیدی:
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Study on the association of single nucleotide polymorphisms in IFNL 3 and IFNL 4 and 

expression of TRIM5alpha, TRIM22, TRIM25, TRIM 28 and TRIM 56 with the outcome 
of infection by SARS-COV- 2 virus in Iranian patients and their impression on 

replication of vir 

Title: 

Mohammad Reza Aghasadeghi Applicant: 

pasteur institute of iran Applicant's 
Work: 

According to the evidence indicating the relationship between inflammation and lung 

and pulmonary artery damage with the severity of the Covid-19 disease in patients, 
so two biological factors susceptibility to viral infections and acute pulmonary 

inflammation can be considered as causative reasons of SARS-CoV-2 virus mortality. 

The severity of the pathogenicity of viruses depends largely on the genetic 
characteristics of the host. There are many human genes associated with viral 

infections that identifying them in specific populations and assessing the abundance 
of mononucleotide polymorphisms (SNPs) in them can be appropriate therapeutic 

aims to modulate the host’s immune system response and help to better understand 
the mechanism of virus pathogenesis. 

TRIM proteins are a family of ubiquitin E3 ligases that are involved in regulating a 

variety of cellular functions, including cell cycle progression, autophagy, and innate 
immunity. Recent studies have shown that many TRIM proteins play a key role in 

host defense against viral infection. Many antiviral signaling pathways, including 
interferon type I and NF-κB, are regulated by TRIM proteins, so identifying TRIMs 

involved in covid-19 infection may play a role in understanding how the innate 

immune system responds to the virus can be effective. 

Abstract: 

Determining the correlation between TRIM5α, TRIM22, TRIM25, TRIM28 and TRIM 

56 gene expression with the outcome of Covid-19 disease in patients who referred to 

a hospital in Iran and their effect on virus replication in vitro model 
- Determining the correlation between single nucleotide polymorphisms in IFNL3 and 

IFNL4 genes with the outcome of Covid-19 disease in patients who referred to a 
hospital in Iran 

Specific 

Aims: 

Polymorphism, Interferon Landa, Covid 19, TRIM protein, SARS-CoV-2 virus, 

Infection 

:Keywords 
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هش ر یبرا دیاس کیالورونیه-نیمیا لنیات یپل هیفلورسنت بر پا یسیو توسعه نانوذرات مغناط یطراح :عنوان

 هیسرطان ر یدر سلول ها EZH2 siRNA موثر و هدفمند

 یکشک یکاظم نجات :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 لیاردب/لیاردب یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یکشک یکاظم نجات+  :همکاران

 زاده یموس هیهان +

 یداوود جعفر +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

علت  نفر به ونیلیم کیاز  شتریباشد و ساالنه ب یاز سرطان در جهان م یناش ریعلت مرگ و م نیتر عیشا هیر سرطان چکیده :

 مارانیبه خصوص در ب یدرمان یمیمرسوم ش یدهند. مقاومت به درمان ها یجان خود را از دست م یماریب نیابتال به ا

 یدرمان یروش ها ابداع نیاست. بنابرا یماریب نیا یعمده در پروسه درمان یاز چالش ها یکی، NSCLCمبتال به نوع 

 یتواند بازده یمختلف م یاز روش ها یبیاست و ترک یضرور مارانیب طیبقا و بهبود شرا زانیم شیافزا یبرا دیجد

 یارمیاز ب یریگ شیپ ایدرمان  یبرا یاریبس یدرمان لیپتانس siRNAتداخل گر  RNAرا ارتقا بخشد. استفاده از  یدرمان

 یرا مهار کند و اثرات درمان یژن خاص انیتواند ب یوارد سلول هدف شود م siRNAکه مولکول  یدارد. زمان یویر یها

 انیب نیکنند و ا یم انیرا ب EZH2از حد  شیها ب NSCLCنشان داده است که  ریشود. مطالعات اخ جادیدلخواه ما ا

 یان ها از جمله سلول هاآن در انواع مختلف سرط یارتباط دارد و هدف درمان مارانیب فیضع یآگه شیبا پ EZH2باال 

NSCLC وط به مرب کیتکن نیا تیمحدود نیشود. اما بزرگتر یآپوپتوز و مهار تومور م شی، افزا ریمنجر به کاهش تکث

واند از ت یآل م دهیانتقال ا ستمیس کیدر انتقال آن به درون سلول است.  نیو بال یشگاهیمطالعه ها آزما نیموانع ما ب

siRNA م ک تیحال سم نیکند در ع لیتسه زیمحافظت نموده و فرار آن از آندوزوم سلول را ن یمیآنز هیدر مقابل تجز

 کیالورونیه-نیمیا لنیات یپل هیفلورسنت بر پا یسیمغناط ینانوحامل ها قیتحق نیداشته باشد. در ا یقابل چشم پوش ایو 

 تیدر محل با استفاده از خاص یسیمغناط یبردار ریتومور و امکان تصو EZH2siRNAرهش هدفمند یبرا دیاس

 شود یفلورسانس نانوحامل توسعه داده م

 کیوانفورماتیب یگهایپا یداده هها هیبر پا EZH2 siRNA هیو ته یراح :اهداف اختصاصی

 فلورسنت یسیسنتز نانوذرات مغناط .2

 دیاس کیالورونیه-نیمیا لنیات یفلورسنت با پل یسیاصالح سطح نانوذرات مغناط .3

 شده هیته یبا نانوحامل ها siRNA داریپا یپلکس ها یپل هیته .4

 یسیرزونانس مغناط یربرداریو تصو شنیترانسفک زانیم یابیارز .5

 /هیفلورسنت/ سرطان ر یسیمغناط نانوذرات کلمات کلیدی:

 
 

Lung cancer is the most common cause of cancer deaths in the world and more than 

one million people die due to the NSCLC disease every year. Resistance to 

Title: 
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conventional chemotherapy treatments, particularly in patients with NSCLC, is one of 

the major chall 

Kazem Nejati Applicant: 

Ardabil University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Lung cancer is the most common cause of cancer deaths in the world and more than 
one million people die due to the NSCLC disease every year. Resistance to 

conventional chemotherapy treatments, particularly in patients with NSCLC, is one of 

the major challenges in the treatment process. 
Therefore, the development of new treatments is necessary to increase survival and 

improve the condition of patients, and a combination of different methods can 
improve therapeutic efficiency. 

The siRNA interfering RNA has great therapeutic potential for the treatment or 

prevention of lung diseases. The siRNA can inhibit the expression of a specific gene 
and produce our desired therapeutic effects after entering the target cell. 

Abstract: 

Design and preparation of EZH2 siRNA based on bioinformatics database data 
2. Synthesis of fluorescent magnetic nanoparticles 

3. Modification of the surface of fluorescent magnetic nanoparticles with 

polyethylene imine-hyaluronic acid 
4. Preparation of stable siRNA polypexes with prepared nanocarriers 

5. Evaluate the rate of transfection and magnetic resonance imaging 

Specific 
Aims: 

Fluorescent Magnetic Nanoparticles/Lung Cancer/EZH2 siRNA :Keywords 
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 یفرنگگوجه نوزیپره م( شبحیو ترج یزی)رفتار، تخمر یولوژیحشرات بر ب مارگریقارچ ب ریمطالعه تاث :عنوان

 بهرنگ یمیجواد کر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتررساله  :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 بهرنگ یمی+ جواد کر :همکاران

 یغفار دهیسپ +

 یفیس رضایعل +

 یانیچن رهیمن +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 دجایبدون ا زبانیم اهیخود را در داخل بافت گ یاز مراحل چرخه زندگ یکه برخ ییهااند از قارچعبارت تیاندوف یهاقارچ چکیده :

اند که انواع که تا به امروز صورت گرفته است نشان داده ی. مطالعاتکنندیم یسپر اهیگ یعالئم مضر بر رو گونهچیه

خود  زبانیم یو تعادل هورمون هیثانو یهاتیمتابول ه،یاول یهاتیمتابول ،یولوژیزیف یبر رو تیاندوف یهامختلف قارچ

 ارخواهیآفات گ یزبانیم حیترج یبر رو میمستقریصورت غها بهگروه از قارچ نیکه ا رودیدارند. انتظار م یاریبس راتیتأث

 یهارچقا ت،یاندوف یهاگروه از قارچ کی انیم نیکنند. در ا جادیا رییها تغآن زبانیم اهیگ تیفیدر ک رییتغ لیبه دل

 ریتأث وجودنیا. باباشندیم Lecanicilliumو  Beauveria ،Metarhizium ،Isariaحشرات مانند  مارگریب

 مرتبط با آن یهاسمیو مکان خواراهینسبت به حشرات گ اهیدر مقاومت گ تیصورت اندوفحشرات به مارگریب یهاقارچ

 Metarhiziumو  Beauveria bassiana یهامطالعه رشد و توسعه قارچ نیر ااست. د شدهیکمتر بررس

anisopliae وسعه ت ریخواهد شد. سپس تأث یمختلف بررس یهابه کمک روش یفرنگگوجه اهیدر گ تیصورت اندوفبه

 Tuta یگفرنگوجه نوزیم هیعل یفرنگگوجه اهیگ یدفاع ستمیس یبر رو یو برگ گوجهفرنگ شهیدو قارچ در بافت ر نیا

absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) نوزیم یستیز یپارامترها یآن بر رو ریتأث تیو درنها 

 قرار خواهد گرفت یآن مورد بررس یاهیو تغذ یزیرتخم حیآفت و ترج نیا

 .S یفرنگگوجه اهیدر گ تیصورت اندوفبه M. anisopliaeو  B. bassiana یهارشد قارچ یابیارز :اهداف اختصاصی

lycopersicum شهیر ماریو ت یبذر، اسپر حیمختلف ازجمله تلق یروش هابه. 

 اهیگ یهابافت ریبه سا حیتلق هیاز ناح M. anisopliae و B. bassiana یهارشد و انتقال قارچ ییتوانا یبررس .2

 .یفرنگگوجه

 یبررو اهیدر گ تیصورت اندوفبه M. anisopliae و B. bassiana یهاو رشد قارچ حیتلق ریتاث یابیارز .3

 .کنترل اهیبا گ سهیشده در مقا ماریت یگوجه فرنگ اهیگ کیمرفولوژ یپارامترها

 زبانیم اهیگ یستیز یبر فاکتورها تیقارچ اندوف ریبخش دوم: تأث

 .M و B. bassiana یهاقارچ یتیواسطه رشد اندوفبه اهیگ تودهستیدر ز جادشدهیا راتییمحاسبه تغ .1

anisopliae. 
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 اهیدر گ M. anisopliae و B. bassiana یهاقارچ یتیواسطه رشد اندوفبه اهیدر گ جادشدهیا راتییمطالعه تغ .2

 .دیکل و مقدار آلکالوئ دیمقدار فنل کل، مقدار فالونوئ د،یکارتنوئ اه،یگ لیکلروف زانیازجمله م

 یگوجه فرنگ نوزیپره مآن بر رفتار حشره شب ریو تأث اهیدر گ تیتوسعه قارچ اندوف یبخش سوم: بررس

 ماریت اهیبه سمت گ یفرنگگوجه نوزیپره مشب یجلب حشره زانیم یو قارچ بر رو اهیگ نیتعامل ب ریتأث یابیارز .1

 .شده

 .یفرنگگوجه نوزیپره مشب یگذارتخم حیترج یو قارچ بر رو اهیگ نیتعامل ب ریتأث یابیارز .2

 اهیگ یمنیا ستمیدر س لیدخ یژنها انیب زانیآن بر م ریو تأث اهیدر گ تیتوسعه قارچ اندوف یبخش چهارم: بررس

 یگوجهفرنگ

 ، قارچBeauveria bassianaقارچ  ،یفرنگگوجه نوزیپره مشب ،یفرنگ گوجه کلمات کلیدی:

 
 

Study the effect of insect pathogenic fungi on the biology (behavior, laying and 

preference) of tomato leafminer, Tuta absoluta 

Title: 

Javad Karimi Barang Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

 

Endophytic fungi are microorganisms that internally infect living plant tissues 
without causing any visible symptom of infection. Previous studies showed that 

different types of endophytic fungi have great influences on their host’s physiology, 
primary and secondary metabolism, and hormone balance. This fungi may indirectly 

influence the performance of herbivorous arthropods through changes in the quality 

of plants. A group of this type of fungi are entomopathogenic fungi like Beauveria, 
Metarhizium Isaria and Lecanicillium. But entomopathogenic fungi effects on plant 

resistance to herbivorous insects and the related mechanisms as endophytes are 
poorly understood. This study at first examine the efficiency of Beauveria bassiana 

and Metarhizium anisopliae colonization in tomato (Solanum lycopersicum Mill.) 
plants using different inoculation methods. Afterward evaluate effects of root and 

leaf colonization of tomato by B. bassiana and M. anisopliae on plant defense 

responses against Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and how 
colonization of the host plant affects the T. absoluta life parameters host finding and 

oviposition behavior. 

Abstract: 

tomato, tomato leafminer, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae Specific 
Aims: 

tomato, tomato leafminer, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000190 

تال مب مارانیدر ب یتوکندریم یعملکرد یو ژن ها نفالمازومیا امیانتقال پ ریمس یژن ها انیمطالعه نقش ب :عنوان

 19-دیبه کوو

 انیمیجعفر سل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/اله هیبق دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ها یماریب کیژنت ی+ مبان یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انیمی+ جعفر سل :همکاران

 ایاعظم ک +

 پورحسن سهینف +

 یناد مونا +

 حاج حسن دهیوح +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

گزارش شد و به صورت  روسیبه نام کرونا و دیجد یروسیو یماریب کیبار  نیاول یبرا نی، در ووهان چ2019در سال، چکیده :

پس از ورود موجب  19-دیکوو روسیشد. و ینامگذار 19-دیکرد و به نام کوو دایپ وعیدر سرتاسر جهان ش کیپاندم

و  12و  6بتا و  1 نینترلوکیآلفا و گاما، ا نترفرونیمانند ا یالتهاب یها نیتوکایسا یو آزاد ساز یمنیا ستمیس کیتحر

18 ،TGF-β  وTNFα شود. یم یگردد و منجر به مرگ سلول یم 

-NLRs(NOD از انواع آن یکیباشند که  یپاتوژن ها م ییدر شناسا ییها رندهیپذ یحاو یذات یمنیا ستمیس یسلول ها

like receptors ) گردد. به دنبال فعال شدن یم نفالمازومیا ریمس تیبه فعال ییشناسا یباشد که در پ یم NF-

кβ هیاول یها نیتوکایفعال شده و منجر به فعال شدن سا 1-کاسپاز میالتهاب، آنز طیدر شرا نفالمازومیا ریو مس 

 .گردد یبالغ م یالتهاب یها نیتوکایآن ها به سا لیو تبد 18-نینترلوکیبتا و ا 1-نینترلوکیا

 ندیدو فرآ یارگانل دارا نیدارد. ا یذات یمنیا ستمیبا س یکینزد اریاست که ارتباط بس یاندامک یتوکندریم گر،یاز طرف د

 و Drp1, Mfn1, Mfn2,Fis1 از جمله ییها ئنی( است که وابسته به پروتوژنی)ف ی( و هم جوشژنیشکافت )ف

Opa1 یها ئنیبه همراه پروت GTPase نشان داده است که  قاتیباشد. تحق یساختار و عملکرد آن م میدر تنظ

 سرویهمانند و یروسیو یباشند. در عفونت ها یبا هم م کینزد اریدر ارتباط بس نفالمازومیو ا یتوکندریعملکرد م

 ارگان دچار اختالل شده و نیا میباشد، عملکرد ترم یم یتوکندریم میترم تیاز قابل شیالتهاب ب زانیکه م 19-دیکوو

شود که منجر  یجام مانBcl2 یئنیپروت یسمت توسط مولکول ها کیاز  دهیپد نیرود. ا یم یسلول به سمت فروپاش

 ژهیبه و یکاسپاز یفعال شدن آبشارها جهیدر نت C توکرومیس یو آزادساز یتوکندریم یغشا یرینفوذپذ شیبه افزا

 نفالمازومیباعث فعال شدن ا Apaf1 به نام یئنیمولکول پروت کیبا اتصال به  C توکرومیس گریو از سمت د 9و 3کاسپاز 

 .شود یرفتن سلول م نیشود و از ب یم 1کاسپاز  ریو فعال شدن مس 18 نینترلوکیبتا و ا 1 نیلوک نتریا دیو تول

در  نفالمازومیا ریمس NLRP1,NLRP3, NLRC4, NF-KB, AIM2, Caspse یژن ها انیب زانیم یبررس :اهداف اختصاصی

 19-دیکوو یماریب

در  یتوکندریم یدر شکافت و همجوش لیدخ Opa1 و p1, Mfn1, Mfn2,Fis1 یژن ها انیب زانیم یبررس .2

 19-دیکوو یماریب
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 ف،یدر سه گروه خف یماریو وخامت ب میبا عال یتوکندریو م ینفالمازومیا یژن ها انیب زانیم نیارتباط ب یبررس .3

 دیمتوسط و شد

 ژن انیب ،یتوکندریم نفالمازوم،ی، ا19-دیکوو کلمات کلیدی:

 
 

The study of genes expression levels of inflammasome pathway and mitochondria 

function genes in COVID- 19 patients 

Title: 

Jafar Salimian Applicant: 

Baqiyatallah University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

In 2019, a new pandemic viral disease, called coronavirus, was reported in Wuhan, 
China, and it has spread around the world. The disease was named COVID-19 by the 

World Health Organization in 2020. When COVID-19 virus enters to cells activates 
the immune system resulting in releasing inflammatory cytokines such as INF-α and 

ᵧ, IL-1β, 6, 12 and 18, TGF-β and TNFα. Finally, it leads to cell death. 

Innate immune system cells contain receptors for the detection of pathogens, which 
one of them is NLRs (NOD-like receptors) and end to the activation of inflammasome 

pathway. In following activation of NF-KB and inflammasome, caspase-1 activates 
and cleavages pro IL-1β and 18 and releases mature IL-1β and 18 for inducing cell 

death. 

Subsequently, Mitochondria is an organelle involved in cell survival and innate 
immune system. Fission and fusion are processes done in the organelle, and they are 

dependent on proteins like Drp1, Mfn1, Mfn2, Fis1 and Opa1 along with GTPase 
proteins. Studies have shown that there is a closed relation between mitochondrial 

and inflammasome. In viral infections such as SARS-COV2, when cellular damages 

due to ROS is greater than repair process by mitochondria, cell is guided to 
apoptosis. In the cell inflammation and stress, Bcl2 protein increases the 

mitochondrial membrane permeability increases which cause releasing cytochrome C 
and inducing caspases 3 and 9. Furthermore, cytochrome C binds to a protein 

molecule called Apaf1 and the process activates NLRP3 inflammasome which can 
produce mature IL-1β and 18 and induce caspase-1 pathway for apoptosis. 

Abstract: 

The evaluation of gene expression level of NLRP1,NLRP3, NLRC4, NF-KB, AIM2, 

Caspse in inflammasome pathway in COVID-19 patients 
2.The evaluation of gene expression level of p1, Mfn1, Mfn2,Fis1, Opa1 involved in 

mitochondria fission and fusion processes in COVID-19 patients 

3. The study of correlation between mitochondria and inflammasome in COVID-19 
patients with mild, moderate and sever symptoms 

Specific 

Aims: 

COVID-19, Inflammasome, Mitochondria, Gene Expression :Keywords 
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 ریپذلیاستوار تعد یرخطیغ یسازنهیبه :عنوان

 دامنه یمانیسل دیمج :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 دامنه یمانیسل دی+ مج :همکاران

 یاحمدرضا مرند +

 یعباس خادم +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

فته ها در نظر گربودن داده یها معموال با فرض قطعمدل نیاست که ا نیا کیکالس یسازنهیبه یهااز مشکالت مدل یکی چکیده :

 یریبه کارگ یبرا یمتعدد یهستند. روشها قیو نادق یرقطعیها غداده ،یواقع یایاز مسائل دن یاریشوند. اما در بس یم

ها، آن نیتریاتیو عمل نیدتریاز جد یکیوجود دارد.  یاضیر یسازو مدل یسازنهیبه اتیدر ادب قینادق یهاداده

 یسازنهیقرار گرفته است. به یسرشناس نیمورد توجه و مطالعه محقق ریاخ یهااستوار است، که در دهه یسازنهیبه

 که –ممکن(  یها)حالت وهایشامل سنار یاخود را از مجموعه ریمقاد یرقطعیغ یکه پارامترها دیآیبکار م یاستوار زمان

 تیقطعممکن( را مجموعه عدم  یها)حالت وهایمجموعه سنار نی. اندینما اریاخت -شده است نییتوسط کاربر تع شپی از

ممکن است تا جواب بدست آمده در  یهابا لحاظ کردن همه حالت یجواب افتنیاستوار،  یسازنهیبه کردی. رونامندیم

استوار، محافظه کارانه عمل کردن آن  یسازنهینقص به نیمساله مقاوم باشد. مهمتر طیدر پارامترها و شرا رییمقابل تغ

معنا  نیو اکنون هستند؛ بد نجایهمه ا یریگ میتصم یرهایاست که متغ نیاستوار، فرض بر ا یساز نهیدر به را،یاست ز

در  ژهیبه و ،یاز مسائل کاربرد یاریشود. بس نییمساله تع یرقطعیغ یقبل از تحقق پارامترها دیآنها با که مقدار همه

 ریمقاد نییدر آنها پس از تع میتصم یرهایاز متغ یو مقدار بخش کنندینم تیتبع یفرض شیپ نیاز چن د،یاقتصاد و تول

 یسازنهیاز به یعیبه عنوان توس -( ARO)ریپذلیاستوار تعد یساز نهی. بهگرددیمشخص م ق،ینادق یهاداده یبرخ

و اکنون و انتظار  نجایا یرهایمتغ یبه دو دسته رهای، متغAROشده است. در  یمشکل طراح نیغلبه بر ا یبرا -استوار

پژوهش پس از مطالعه  نی. در اشوندیم میشود(، تقس یشناخته م زین میقابل تنظ یرهایو مشاهده )که با عنوان متغ

و  یرخطیغ ریپذ لیبه مطالعه مسائل استوار تعد شوند،یم ریپذلیاستوار تعد لیکه منجر به مسا یمسائل کاربرد یبرخ

 یمورد بررس یدر مقاالت متعدد یخط ریپذلیاستوار تعد یسازنهیپرداخت. اگرچه مسائل به میچندهدفه خواه نیهمچن

 رامونیپ یباز متعدد یدارند و مسائل چالش یادیز یدگیچیمسائل پ نیو چندهدفه ا یرخطیغ یفرمها یاند، ولقرار گرفته

 میمسائل را دار نیاز ا یرو، قصد پرداختن به برخ شیآنها وجود دارد. در پژوهش پ

 یرخطیغ ریپذلیاستوار تعد یسازنهیمسئله به یبررس :اهداف اختصاصی

 ریپذلیاستوار تعد یسازنهیبه حل مسائل درجه دوم، با کمک گرفتن از -

 در حالت چندهدفه ریپذلیاستوار تعد یسازنهیبه مسئله به جینتا عیو توس یبررس -

 یدر حالت کل ریپذلیاستوار با مسئله استوار تعد یسازنهیمعادل بودن مسئله به یبررس -

 چندهدفه یساز نهیدرجه دوم؛ به یزیبرنامه ر ؛یرخطیغ یساز نهیبه ؛یریپذ لیاستوار؛ تعد یساز هیبهن کلمات کلیدی:

 

 

Nonlinear Adjustable Robust Optimization Title: 
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Majid Soleimani-Damaneh Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

 

One of the most important challenges of the classic optimization models is the 
consideration of deterministic and certain data. However, in many real-world 

problems, the data are uncertain/undeterministic. There are various approaches for 

dealing with uncertain data in the optimization and mathematical modeling 
literature. One of recent and most operational approaches is the robust optimization, 

which has been investigated by prestigious researchers in the recent decades. 
Robust optimization is applicable when the uncertain parameters vary in a pre-

specified set, called the uncertainty set. In robust optimization, the goal is to find a 
solution, taking all possible cases (scenarios) into account, which is resilient against 

changes in the parameters. The most critical drawback of the traditional robust 

optimization is related to the conservativity. This is due to a fundamental assumption 
in robust optimization which considers all variables representatives of "here and 

now" decisions. It means all variables should get specific values before 
determining/estimating the value of the uncertain parameters. There are many 

practical applications, especially in the economics and production, not following such 

a presupposition. Indeed, in these applications, the values of some decision variables 
can be adjusted after determining the values of some uncertain parameters. 

Adjustable robust Optimization (ARO) is an extension of the traditional robust 
optimization addressing this issue. In ARO, variables are divided into two types: 

"here and now" and "wait and see" (also known as adjustable variables). In this 

work, after studying some practical problems which lead to ARO problems, we will 
focus on the nonlinear and multi-objective cases. Although linear ARO problems have 

been studied abundantly, there are several challenging problems in the nonlinear 
and multi-objective cases. In this thesis, we are going to investigate some of these 

issues. 

Abstract: 

Investigating nonlinear adjustable robust optimization problems ; 
- Solving quadratic programming problems via adjustable robust optimization; 

- Studying robust optimization problems with multiple objective functions; 
- Investigating the equivalence of ARO and the traditional RO problems (under mild 

assumptions) . 

Specific 
Aims: 

Robust Optimization; Adjustable Variables; Nonlinear Programming; Quadratic 
Programming; Multi-objective Optimization. 

:Keywords 
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 یدمیموج چهارم اپ یبه دست آمده در ط یهادر نمونه SARS-CoV-2 روسیژنوم و راتییتغ یبررس :عنوان

 در تهران روسیکرونا و

 انیاوری الیژ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماریب :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 انیاوری الی+ دکتر ژ :همکاران

 آزاد یطلعت مختاردکتر  +

 یمیسل دیدکتر وح +

 یاکرم سادات احمد +

 یدکتر احمد نجات +

 یدکتر کاوه صادق +

 ینسترن قوام +

 یعیزهرا شف نیدکتر نازن +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 10 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

است.  ایحال حاضر دن یو پاندم Covid-19 یماریو عامل ب روسیمتعلق به جنس بتاکروناو SARS-CoV-2 روسیو چکیده :

 نیترعیمانند سرفه، تنفس کوتاه است که به عنوان شا یشامل تب، عالئم تنفس ینیعالئم بال یدارا 19 دیکوو یماریب

و تماس با  یقطرات تنفس قیاز طر تواندیم یبه شدت مسر یروسیعامل و نیگزارش شده است. ا یماریب نیتظاهرات ا

. شودیم یدرصد تلق %6.4 ریبا نرخ مرگ و م تیبشر یبرا ندهیفزا یدیتهد Covid-19 یماری. بابدیفرد آلوده انتقال 

 راتییتغ جادیرا ا یمتعدد یهاسمیمکان RNAژنوم  یدارا یهاروسیاست. و یاتک رشته RNAژنوم  یدارا روسیو نیا

 ها،روسیو RNA گری. مشابه دباشدیشان م زبانیآنان در م یکننده بقا نیکه تضم برندیخود به کار م یژنوم یدر محتوا

الزم است. با توجه به نقش  روسیو ییزایماریبقا، زنده ماندن و احتماال ب یبرا SARS-CoV-2در  یکیتنوع ژنت

 راتییتغ ییشناسا یمطالعه برا نیاست چند هاروسیو RNAتکامل  یمهم برا یهاسمیاز مکان یکیبه عنوان  هاونیموتاس

 یعنم یب یهاونیو انواع مختلف موتاس یکیژنت راتییتغ افتنیشده است که منجر با  یطراح SARS-CoV-2 کیژنوم

 یهاانتیمانند وار یمختلف یهاانتی. وارشودیکد کننده م ریغ یهاونیو موتاس های، اضافه شدن ، حذف شدگ ی، هم معن

B.1.1.7 (، سی) انگلB1.351 (، یجنوب یقای) آفرB.1.1.28 انتیوار 2021 لیدر آور ی( و به تازگلی)برز B.1.617  در

 یابیرد یبرا یابزار قدرتمند NGS یگزارش شده است. تکنولوژ یماریب نیمدت ظهور ا یگزارش شده است در طهند 

 زین SARS-CoV-2است. در مورد  کیولوژیتکامل عوامل ات نگیتوریمان زیو ن هاانیانتقال طغ رهیمنشأ، انتشار و زنج

ط کتابخانه مستقال توس یسازپروتکل آماده نیبکار برده شد و چند یبه شکل موفق NGS یدوم و سوم تکنولوژ یهانسل

 ییناساش تیاست و فراهم کننده حساس ازیمورد ن رالیوا یهاجهش ییشناسا یبرا کیتکن نیشد. ا جادیکارخانه ا نیچند

 شرفتیبه صورت همزمان است. با پ یروسیژنوم و یهاو سکانس PCR ییاستاندارد طال یهایبررس یبرا یاسهیقابل مقا

 کیلوژنتیف یها lineageنشان دهنده  یهاونیتعداد موتاس نیشده، محقق یابی یتوال SARS-CoV-2تعداد ژنوم 

 نیو ا شوندیشناخته م زین تیخاص منتقل شده در جمع یهاها و گونه clade زیاند و نکرده ییرا شناسا یمتعدد
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داوم م راتیی. حال با تغدیمختلف به حساب آ یهاتیجمع انیانتشار عفونت در م یابیرد یبرا یاهرم تواندیم هاتاستید

 کیدر روند گسترش پ SARS-CoV-2 روسیرخ داده در سرتاسر ژنوم و یهاجهش یتمام یدر صدد بررس روسیو

 یاول، پنج نمونه تنفس یتنفس هدر پنج نمون 19 دیمبتال به کوو مارانیب 15در شهر تهران در  روسیکرونا و یدمیچهارم اپ

 میهست NGS کیموج با تکن نیآخر ا یوسط و پنج نمونه تنفس

 یدمیموج چهارم اپ یبه دست آمده در ط یهادر نمونه SARS-CoV-2 روسیژنوم و راتییتغ ی: بررس یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 در تهران روسیکرونا و

 چهارم کی، پ NGS، 19 دیکوو ون،ی، موتاس SARS-CoV-2 روسیو کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of SARS-CoV- 2 virus genome variations in samples obtained during the 

fourth wave of coronavirus epidemic in Tehran 

Title: 

Jila Yavarian Applicant: 

Tehran University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

The SARS-CoV-2 virus belongs to the genus Beta-coronavirus and is the causative 

agent of Covid-19 and a current pandemic in the world. Covid 19 disease has clinical 
symptoms including fever, respiratory symptoms such as cough, shortness of breath, 

which have been reported as the most common manifestations of this disease. This 

highly contagious viral agent can be transmitted through respiratory droplets and 
contact with an infected person. Covid-19 is considered a growing threat to 

humanity with a mortality rate of 6.4%. The virus has a single-stranded RNA genome. 
Viruses with the RNA genome use a variety of mechanisms to modify their genomic 

content to ensure their survival in their host. Like other RNA viruses, genetic 
variation in SARS-CoV-2 is necessary for the, fitness, survival, and potential 

pathogenicity of the virus. Due to the role of mutations as one of the important 

mechanisms for the RNA evolution of viruses, several studies have been designed to 
identify SARS-CoV-2 genomic changes that lead to genetic changes and different 

types of meaningless mutations, Synonymous, addition, deletions and non-coding 
mutations. The duration of the disease has been reported, variants such as B.1.1.7 

(UK), B1.351 (South Africa), B.1.1.28 (Brazil) and most recently B.1.617 variants 

have been reported in India in April 2021. NGS technology is a powerful tool for 
tracking the origin, propagation and transmission chain of outbreaks, as well as 

monitoring the evolution of etiological factors. In the case of SARS-CoV-2, the 
second and third generations of NGS technology were successfully used, and several 

independent library preparation protocols were developed by several factories. This 
technique is required to detect viral mutations and provides comparable detection 

sensitivity for gold standard PCR studies and viral genome sequences 

simultaneously. As the number of SARS-CoV-2 genomes progressed, researchers 
have identified a number of mutations representing various phylogenetic lineages, as 

well as specific clades and species transferred to the population, and this is the data 
can be used as a lever to track the spread of infection among different populations. 

Abstract: 

Investigation of SARS-CoV-2 virus genome changes in samples obtained during the 

fourth wave of coronavirus epidemic in Tehran 
Sub-objectives: 

Specific 

Aims: 

Virus SARS-CoV-2, Mutaion, Covid-19, NGS, fourth wave :Keywords 
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 به روش یمبتال به سرطان پستان سه گانه منف مارانیواکنش دهنده با سرم ب یها نیپروتئ ییشناسا :عنوان

 یو مس اسپکترومتر یدو بعد منوبالتیا

 یقادر عباس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش یعلوم  پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ عباس قادر :همکاران

 محمدرضا حق شناس +

 زاده یزهرا روشن +

 یاکرم دیمج +

 یطهماسب قهیصد +

 یزنگور دیوح +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

همچنان در  ی، سرطان پستان سه گانه منفHER2پروژسترون، استروژن و  یهورمون یعدم وجود رسپتورها لیدل به چکیده :

 یتهاجم یهایژگیو و کیولوژیب یبر رفتارها یمیاثرات مستق ن،یپروتئ-نیاست. تعامالت پروتئ زیچالش برانگ کیکلن

 یراب یمکمل یتوانند به عنوان فاکتورها یها م یباد یو اتوآنت یتومور یژنها یآنت ییتومور و درمان دارد. لذا شناسا

اهد باشند. شو یسرطان پستان سه گانه منف ژهیدرمان سرطان بو یبرا ییتارگتها یطراح ایو  یآگه شیپ ص،یتشخ

ه است ک یتومور ینهایواکنش دهنده با پروتئ یهایباد یاتوآنت یحاو ،یسرطان مارانیدهد که سرم ب یموجود نشان م

م در واکنش دهنده با سر یها نیتومور ارتباط داشته باشد. اطالعات در خصوص پروتئ شرفتیپ ایو  یمیبا بدخ تواندیم

ها  یباد یتواکنش دهنده با آن ینهایپروتئ ییشناسا یباشد. برا یاندک م اریبس یسرطان پستان سه گانه منف مارانیب

مبتال  مارانی( استخراج شده، سپس با سرم بیسرطان پستان سه گانه منف یژگی)با و یپر نیاز سل ال نهایدر سرم، پروتئ

 یترمس اسپکتروم کیبا تکن ،یباد یواکنش دهنده با آنت ینهایپروتئ تیشوند و در نها یبه سرطان پستان مجاور م

 شوند یم ییشناسا

ا ب یمبتال به سرطان پستان سه گانه منف مارانیبا سرم ب یپر نیواکنش دهنده سل ال یها نیپروتئ نییتع :اهداف اختصاصی

stageIII(advanced-stage) 
 اب یمبتال به سرطان پستان سه گانه منف مارانیبا سرم ب یپر نیواکنش دهنده سل ال یها نیپروتئ نییتع •

stageI,II(early-stage) 
 با سرم افراد سالم به عنوان گروه کنترل یپر نیواکنش دهنده سل ال یها نیپروتئ نییتع •

 یمنیخود ا یها یمارایبا سرم افراد مبتال به ب یپر نیواکنش دهنده سل ال یها نیپروتئ نییتع •

ه مبتال به سرطان پستان س مارانیکه فقط با سرم ب یپر نیواکنش دهنده سل ال یها نیانتخاب آن دسته از پروتئ •

 .دهند یواکنش نشان م یگانه منف

 یمس اسپکترومتر ،یباد یآنت ،ی: سرطان، سه گانه منفیدیکلمات کل کلمات کلیدی:
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Identification of serum reactive proteinsin triple negative breast cancer using 2D 

immunoblotting and mass spectrometry 

Title: 

Abbas Ghaderi Applicant: 

Shiraz Univ Med Sci Applicant's 
Work: 

Since triple negative breast cancers are negative for progesterone and estrogen 
receptors and HER2,they show some challenges in clinical management. Therefore, 

identification of new tumor antigens and autoantibodies could be complementary 

factors for diagnosis and prognosis, and also for designing targeted therapyin these 
types of breast cancers. Some evidence indicate that sera from cancer patients 

contain autoantibodies that react with aberrant tumor proteins that it may be 
correlated to malignancy and cancer progression. The information regarding serum 

reactive proteins in triple negative breast cancer is poor. To identify the antibody 

reactive proteins in breast cancer and identifying those tumor proteins that 
exclusively react with the serum, the proteins will be extracted from a triple negative 

breast cancer cell line named Pariand then treated with sera of patients with 
breastcancer. Then, antibody reactive proteins will be identified by mass 

spectrometry. 

Abstract: 

Determination of cell line reactive proteins with serum of patients with stage III 
(advanced-stage) triple negative breast cancer 

• Determination of cell line named Pari Reactive Proteins with Serum of Patients 
with Triple Negative Breast Cancer with Stage I, II (Early-Stage) 

• Determination of cell line reactive proteins with serum of healthy individuals as a 

control group 
• Determination of cell line reactive proteins with serum of people with autoimmune 

diseases 
• Select those cell line reactive proteins that react negatively only with the serum of 

patients with triple breast cancer. 

Specific 
Aims: 

key words: cancers, triple negative, antibody, mass spectrometry :Keywords 
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به  توزانیدر نانوذرات ک (EGCG)گاالت نیگالوکاتچ یو اپ (Tyrosol) روزولیهمزمان ت یکپسوله ساز :عنوان

 یدرون و برون تن طیآن در مح یابتیاثرات ضد د شیمنظور افزا

 یاسحاق یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/واحد مشهد یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یاسحاق ی+ عل :همکاران

 نقندر یمیکر میمر +

 یزیتبر یونیمسعود هما +

 یمژگان سلطان +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 نیها و پروتئ یها ، چرب دراتیکربوه یعیطب سمیاست که در آن متابول عیشا اریبس یکیاختالل متابول ینوع نیریش ابتید چکیده :

از کاهش  یعدم جذب قند خون ، ناش لیبه دل ابتیشود. د یقند خون م شیمنجر به افزا تیها مختل شده و در نها

ن فنول با معکوس کرد یپل یحاو یعیشود. محصوالت طب یم جادیا نیمقاومت بدن در برابر انسول ای نیترشح انسول

در ترشح  لیدخ یژن ها انیب میرا نشان داده و قادر به تنظ یمختلف یدرمان دی، فوا T2DM یکیمتابول یندهایفرآ

با خواص منحصر به فرد هستند.  یاهیگ یفنل باتی( ترکEGCGگاالت ) نیگالوکاتچ یو اپ روزولیهستند. ت نیانسول

د توان یم زیروش ها ن نیدارو با ا به محل مورد نظر و کاهش دوز یدرمان باتیرساندن ترک یاستفاده از نانو حامل ها برا

،  ناتی، آلژ میکلس یرو دیاکس ناتی، پکت توزانیک یها NTکند. تاکنون از  جادیا ابتیرا در درمان د یدوارینقطه ام

 یمطالعه کپسوله ساز نیاستفاده شده است. هدف از ا یخوراک نیانسول یمختلف به عنوان حامل ها یمرهایو پل نیکازئ

 in vitroو  in vitro طیآن در شرا یابتیاثرات ضد د یابی( و ارزEGCGگاالت ) نیگالوکاتچ یو اپ روزولیهمزمان ت

،  DLS یالکترون کروسکوپیم یآنها توسط روشها اتیخصوص یمنظور ، پس از سنتز نانوذرات و بررس نیا یبود. برا

FTIR شود. در ادامه ، اثرات  یم یابیارز یدرون و برون تن یذرات نانو سنتز شده توسط روش ها یابتی، اثرات ضد د

 شود یم یابینانوذرات ارز یو ضد التهاب یدانیاکس ی، آنت ییایضد باکتر

اثرات  یو بررس توزانی( در نانوذرات کEGCGگاالت) نیگالوکاتچ ی( و اپTyrosol) روزولیهمزمان ت یکپسوله ساز :اهداف اختصاصی

 یدرون و برون تن طینانوذرات سنتز شده در مح یابتیضد د

 ابتید توزان،یگاالت، نانوذرات ک نیگالوکاتچ یاپ روزول،یت کلمات کلیدی:

 

 

Co-encapsulation of Tyrosol and Epigallocatechin gallate )EGCG in chitosan 
nanoparticles to enhance its anti-diabetic effects in vitro and in vivo( 

Title: 

Ali Applicant: 

Islamic azad university Applicant's 

Work: 

Diabetes mellitus is a highly prevalent metabolic disorder in which the natural 

metabolism of carbohydrates, fats, and proteins is disrupted and eventually leads to 

high blood sugar. Diabetes is caused by a lack of blood sugar absorption, caused by 
decreased insulin secretion or the body's resistance to insulin. Natural products 

Abstract: 
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containing polyphenols have shown various therapeutic benefits by reversing T2DM 

metabolic processes and are able to regulate the expression of genes involved in 
insulin secretion. [10]. Tyrosol and epigallocatechin gallate (EGCG) are plant 

phenolic compounds with unique properties. The use of nanocarriers to deliver 
therapeutic compounds to the target site and reduce the dose of the drug with these 

methods can also create a point of hope in the treatment of diabetes. So far, chitosan 

NPs, calcium zinc oxide pectinate, alginate, casein and various polymers have been 
used as carriers for oral insulin delivery. The aim of this study was to simultaneously 

encapsulate Tyrosol and Epigallocatechin gallate (EGCG) and to evaluate its anti-
diabetic effects in vitro and in vitro. For this purpose, after the synthesis of 

nanoparticles and their characterization by DLS, FTIR, electron microscopy methods, 

the anti-diabetic effects of nanoparticles synthesized by Invitro and Invivomethods 
will be evaluated. In the following, the antibacterial, antioxidant and anti-

inflammatory effects of nanoparticles will be evaluated 

Co-encapsulation of Tyrosol and epigallocatechin gallate (EGCG) in chitosan 

nanoparticles and evaluation of anti-diabetic effects of synthesized nanoparticles in 

vitro and in vivo 

Specific 

Aims: 

Tyrosol, Epigallocatechin gallate, chitosan nanoparticles, diabetes :Keywords 
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 یسرطان یسلولها شرفتیدر پ miR-20a-5p / ZBTB4 محور قیاز طر OIP5-AS1 اثر یبررس :عنوان

 معده

 یعسکر دیناه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیدانشگاه تحص :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ها یماریب کیژنت ی+ مبان یو مولکول یسلول ی+ پزشک سرطان :اولویت

  :نوع طرح
 یعسکر دی+ ناه :همکاران

 پور یعیسارا شف +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یکرمان قرار م یها مارستانیدر ب یمبتال به سرطان معده که تحت جراح ماریفرد ب یمورد شامل س یانتخاب نمونه ها چکیده :

 یم یافتدر کتبی ضایتنامهر رانبیما تمامیاز  رکا وعشراز  قبلو بافت سالم مجاور آن(.  ی)شامل نمونه تومور رندیگ

 نانیتعداد نمونه ها و اطم لیتکم یبرا نیشود. عالوه بر ا یمشخص م ستیهر فرد توسط پاتولوژ یماریشود و مرحله ب

مربوط به سرطان معده AGSنمونه سلول  هیشود.. ته یانجام م ریاز بانک بافت سرطان ن یونه بافت سرطاننم هیاز آن، ته

در نمونه سالم و  OIP5-AS1 انیب یسالم و کشت سلولها انجام شده و بررس بروبالستیمربوط به ف SKMو سلول 

انجام  یدر نمونه سالم و تومور ZBTB4 انیب یئ بررس یدر نمونه سالم و تومور miR-20-5p انیب یبررس ،یتومور

بعد از ترانسفکشن سلولها، تست  MTT یسلول تیانجام شده و تست سمOIP5-AS1و سپس ترانسفکشن گذرا 

 انیب یبررس یو تست وسترن بالت برا یبعد از ترانسفکشن سلولها، تست مهاجرت سلولAnnexin/PI یتومتریفلوسا

 یهااطالعات گروه یآمار زیانجام آنال یبرا ت،یشود و در نها یاز مراحل کار انجام م نانیاطم یبرا ZBTB4 نیپروتئ

 طرفه،کی انسیوار زیمختلف با استفاده از آنال یهاگروه جی. نتاشودیاستفاده م SPSS( 26از نرم افزار )نسخه  یشیآزما

یو سطح معن شودیاستفاده م یاز آزمون توک یشیآزما یهاگروه نیانگیم سهیمقا یقرار گرفته و برا لیو تحل هیمورد تجز

 درصد در نظر گرفته خواهد شد 5بودن اختالفات  دار

 در سرطان معده. miR-20-5pو  lncRNA OIP5-AS1 یاثر اسفنج نییتع :اهداف اختصاصی

ها  lncRNA لهیدر سرطان معده که بوس ریدر گ یهاژن نیاز مهم تر یکیبه عنوان  ZBTB4 مشخص نمودن -2

 شود یتارگت م

شده تارگت  ینیب شیپ OIP5-AS1 لهیکه بوس ییهاRNAکرویمهم ژن ها و م یمیتنظ ریمس یو بررس ییشناسا -3

 .شوندیم

 miR-20a-5p / ZBTB4 ,lnc-OIP5-AS1سرطان معده، کلمات کلیدی:

 
 

Identification of OIP5-AS 1 in progression of gastric cancer cells via the miR-20a-

5p/ZBTB 4 axis 

Title: 

Nahid Askari Applicant: 

Graduate university of advanced technology Applicant's 
Work: 

Selection of case samples included 30 patients with gastric cancer who undergo 

surgery in Kerman hospitals (including tumor samples and adjacent healthy tissue). 
In addition, to complete the number of samples and ensure it, cancer tissue samples 

Abstract: 
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will purchase from Cancer Tissue Bank. The expression levels of OIP5-AS1, miR-20-

5p and ZBTB4 will measure in healthy and tumor samples. After that transient 
transfection of OIP5-AS1 will done and MTT cytotoxicity test, flow cytometry test 

(using Annexin / PI), cell migration test and Western blot test will perform after cell 
transfection. Additionally, the expression level of ZBTB4 protein will check to confirm 

the work steps and finally, SPSS software (version 26) will use for statistical analysis 

of experimental group information. The results of different groups will be analyzed 
using one-way analysis of variance and Tukey test will be performed to compare the 

means of the experimental groups and the p-value of 5% will considered to be 
statistically significant. 

Identification of OIP5-AS1 in progression of gastric cancer cells via the miR-20a-

5p/ZBTB4 axis 

Specific 

Aims: 

OIP5-AS1,miR-20a-5p, ZBTB4, gastric cancer :Keywords 
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 و تیاندوف یها قارچ یگندم با استفاده از برخ یبرگ وزیسپتور یماریب یستیامکان مهار ز :عنوان

Trichoderma harzianum 
 یگوهر یرزادیم ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

و  ییایمیش ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکیکم خطر + گ

 کم خطر یآفت کشها

 یکاربرد :نوع طرح

 یگوهر یرزادیم ری+ ام :همکاران

 یخواس دهیحم +

 کخواهیمحمد جوان ن +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

همراه  ا،یدن ییمنابع غذا نیاز مهم تر یکیگندم، به عنوان  دیتول یبرا یجهان یتقاضا شیجهان، با افزا تیجمع شیافزا چکیده :

 یماری، عامل بZymoseptoria tritici گندم در جهان، قارچ دیتول یعوامل محدود کننده  نیاز مهم تر یکیاست. 

باعث بروز همه  ران،یکشت گندم در ا یدر مناطق مختلف و اصل یماریب نیا ر،یاخ یهااست. در سال  یبرگ وزیسپتور

 یماریاست. در حال حاضر کنترل ب عملکرد گندم شده یهفت تا پنجاه درصد نیو کاهش ب یا منطقه دیشد یها یریگ

ارچکش ز قگسترده ا یبه شدت به کاربرد قارچکش ها و استفاده از ارقام مقاوم وابسته است. استفاده  ،یبرگ وزیسپتور

 ایمقاوم  یقارچ یها تیجمع یمخلوط، منجر به معرف یدمثلیتول ستمیاز س یماریقارچ عامل ب یها در کنار بهره مند

را با احتمال شکستن  یماریدر برابر ب ییمقاومت جز یقارچکش ها شده و ارقام دارا یاصل یمتحمل به تمام گروه ها

 گریکارآمد د یگسترش روش ها ،یکنترل جیرا ی، در غلبه به روش هاZ. tritici ییمقاومت، رو به رو ساخته است. توانا

 یاعضا ژهیها به و کروبینقش موثر م ریاخ یکرده است. در چند دهه  ریرا اجتناب ناپذ یماریب داریپا تیریمد یبرا

 ی، گروهها تیشناخته شده است. اندوف ،یستیز ریو غ یستیز یانواع تنش ها یدر کاهش اثرات منف ،یاهیگ ومیکروبیم

 یابطه ر یو زراع یعیطب یها ستمیدر اکوس یاهیگ یگونه ها شتریهستند که با ب یاهیگ ومیکروبیم یمتنوع از اعضا

 و ییجذب و مصرف مواد غذا تیریتحت تنش، مد اهیرشد گ تیو تقو کیتحر قیتوانند از طر یدارند؛ و م یستیهمز

 یپژوهش، نخست اثر قارچ ها نیکاهش دهند. در ا یرا به طور موثر زبانیتنش ها بر م یها، اثر منف یماریکنترل ب

. ردیگ یقرار م یمورد بررس یشگاهیآزما طیدر شرا Z. tritici ریمختلف بر رشد و تکث اهانیجدا شده از گ تیاندوف

طالعه م یگلخانه ا طیگندم در شرا یها اهچهیگ یرشد یها یژگیو و یماریبر شدت ب ستیآنتاگون یها هیسپس اثر جدا

 یکیلوژویزیف یبر واکنش ها ،یبرگ یاسپر ایمرحله در کاربرد به صورت پوشش بذر  نیمنتخب ا ی هیخواهد شد. اثر جدا

 قرار خواهد گرفت یابیمورد ارز مارگر،یب حیمختلف پس از تلق یگندم در زمان ها یها اهچهیگ یو مولکول

 گندم یبرگ وزیسپتور یماریب وکنترلیعامل مستعد ب یمعرف :اهداف اختصاصی

 -گندم اهیگ-تیبرهمکنش قارچ اندوف یط اهیگ ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف یپاسخ ها یبررس

 کیولوژیکنترل ب کودرما،یتر ت،ی، اندوفZ. tritici ،یبرگ وزیگندم، سپتور کلمات کلیدی:
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Possibility of wheat Septoria tritici blotch biocontrol using some endophytic fungi 

and Trichoderma harzianum 

Title: 

Amir Mirzadi Gohari Applicant: 

The university of Tehran Applicant's 
Work: 

 
World population trends is associated with increasing in global demand for wheat 

production, as one of the world’s major food sources. Zymoseptoria tritici, the causal 

agent of Septoria tritici blotch (STB), is one factors in the constraint on global wheat 
production. Lately, the disease has caused severe regional epidemics in main areas of 

wheat cultivation and 7-50% yield losses in Iran. Currently, control of STB is highly 
reliant on frequent fungicide applications and use of resistance cultivars. The 

combination of intensive fungicide usage and the fungus benefit from the mixed 

reproductive system, has led to the emergence of resistant/tolerant fungal 
population to all of the main classes of fungicides used in its control; and cultivars 

with partial resistance are more likely to breakdown resistance. Hence, the fungus 
ability to overcome prevalent control strategies has inevitably led to the 

development of other effective approaches for more sustainable management of the 
disease. In late, the effective role of microbes, especially plant microbiome members, 

in reducing the negative effects of biotic and abiotic stressors, has been recognized. 

Endophytes are a diverse group of plant microbiome members that coexist with most 
plant species in natural and agricultural ecosystems. They can effectively reduce the 

negative impacts of stress on the host by stimulating and improving plant growth 
under stress, managing nutrient uptake and consumption, and controlling disease. In 

this study, we investigate the effect of some fungal endophytes from various plant 

species against Z. tritici in vitro. Then, the effect of antagonist isolates on disease 
severity and wheat seedling growth parameters will be studied in greenhouse. 

Finally, the effect of selected isolate from the previous stage on wheat seedling 
physiological and molecular reactions, will be evaluated in seed coat or leaf spray 

applications at different times after the pathogen inoculation. 

Abstract: 

To obtain and introduce potential Septoria tritici blotch biocontrol agent Specific 
Aims: 

Wheat, Septoria tritici blotch, Z. tritici, Endophyte, Trichoderma, Biocontrol :Keywords 
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 وزیبه منظور درمان اندومتر یشگاهیو آزما یوتریدارو با استفاده از محاسبات کامپ یابیبازکاربرد  :عنوان

 انیمهد سوده :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 کسیوتیبافت + فارماس یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 انی+ سوده مهد :همکاران

 ینیشاه حس میمر +

 ینیاشرف مع +

 یاریفرشته اسفند +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

وش جهت انتخاب ر یماریدر توسعه ب ریدرگ یژن ها ییبوده و شناسا الیفاکتور یمولت یماریب کی وزیاندومتر یماریب چکیده :

درک بهتر و  یبرا in silico ای یوتریمحاسبات کامپ کیاست. امروزه از تکن تیاهم زیحا اریمناسب بس یدرمان یها

 ستمیس یوداروها بر ر ریو تأث یماریموثر در ب ینیپروتئ یکشف تارگت ها ،یماریتوسعه ب یمولکول یرهایمس ینیب شیپ

توسعه درمان با  یتواند باعث بهبود روش ها یبه نوبه خود م in silicoشود. مطالعات  یاستفاده م یکیولوژیب یها

 ادیکه با احتمال ز ییساختارها ییشناسا یمحاسبات یناخواسته شود. با استفاده از روش ها یاز عوارض جانب یریجلوگ

کمتر  نهی( را دارند با صرف زمان و هزمیآنز ایو  ینیپروتئ رندهیگ کی) به طور معمول  ییهدف دارو کیاتصال به  ییتوانا

 ایها، استفاده مجدد از داروها  یماریدرمان ب یدارو برا یجستجو یاز روش ها یکیباشد.  یم ریو دقت باالتر امکان پذ

ه را ب یاریکننده بس دواریام یداهایکه قبال کاند یاستراتژ نیباشد. ا ی( مDrug Repurposing) دارو یابیبازکاربرد

کرده  یرا ط FDA دییتا یکه قبال مراحل الزم برا ییداروها ییرا دارد که کارا لیپتانس نیخود اختصاص داده است، ا

. در باز ردیبه کار گ ستیمشخص ن یکه درمان آن ها به صورت قطع ییها یماریاند به صورت هدفمند جهت درمان ب

شود. با  ی( استفاده مin vitro) یشگاهی( و آزماin silico) یمحاسبات یروش ها بیداروها معموال از ترک یابیکاربرد 

تارگت  نیموثرتر یجستجو ،یماریب نیا یبرا یو نبود درمان قطع ینابارور شیدر افزا وزیاندومتر یماریتوجه به نقش ب

اساس طرح فوق با بهره  نیباشد. بر ا یم یمهار آن تارگت ها ضرور یدارو برا نیو انتخاب مناسب تر یماریدر توسعه ب

از  یتارگت ها و مهار کننده آن ها جهت کاهش عوارض ناش نیبه دنبال موثرتر یمحاسبات کامپوتر یاز روش ها یریگ

 یشگاهیآزما طیفازبافت اندومتر در مح نیباشد. در ا یم یشگاهیطرح، مطالعات آزما نیا یاست. گام بعد وزیاندومتر

شف و ک یقدرتمند در غربالگر ییروش ها یدیارگانوئ یشود. مدل ها یکشت داده م یدیارگانوئ یبصورت مدل سه بعد

ان که مطالعات به صورت از  شیداروها پ یاثر بخش زانیکنند که م یکارآمد کمک م یمدل ها نیباشند. ا یداروها م

 ردیقرار بگ یابیانسان انجام شود، مورد ارز یبر رو میمستق

 وزیبه منظور درمان اندومتر یشگاهیو آزما یوتریدارو با استفاده از محاسبات کامپ یابی بازکاربرد :اهداف اختصاصی

 یوتریمحاسبات کامپ وز،یدارو، اندومتر یابیبازکاربرد  د،یارگانوئ کلمات کلیدی:
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Endometriosis is a multifactorial disease and the identification of genes involved in 

the development of the disease is very important to select appropriate treatment 
methods. Today, in silico methods is used to better understand and predict the 

molecular pathways of disease development, to discover targets that are effective in 

the disease, and the effect of drugs on biological systems. In silico studies can 
improve treatment development methods by preventing unwanted side effects. 

Using computational methods, it is possible to identify molecules that are likely to be 
able to bind to a drug target (typically a protein receptor or enzyme) with less time, 

cost, and accuracy. One of the ways to look for a cure for diseases is Drug 
Repurposing. This strategy has the potential to effectively target drugs that have 

already undergone FDA approval to treat diseases for which certainty is not known. 

Drug Repurposing usually uses a combination of in silico and in vitro methods. Given 
the role of endometriosis in increasing infertility and the lack of definitive treatment 

for this disease, it is necessary to search for the most effective target in the 
development of the disease and choose the most appropriate drug to inhibit those 

targets. Based on this, the above plan seeks to use the most effective targets and 

inhibitors to reduce the complications of endometriosis by using computational 
methods. The next step in this project is laboratory studies. In this phase, 

endometrium is cultured in the laboratory as a three-dimensional organoid model. 
Organoid models are powerful methods in screening and detecting drugs. These 

efficient models help to evaluate the effectiveness of drugs before they are studied 

directly in humans. 

Abstract: 

Drug Repurposing for Treatment of Endometriosis using In Silico and In Vitro 

Platforms 

Specific 

Aims: 

Drug Repurposing, In Silico , organoids, Endometriosis :Keywords 
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 Neoseiulus californicus شکارگر یهاکنه کیولوژیزیو ف یانعطاف رفتار یبررس :عنوان

 فلومتوفنیکش سا-کنه ماریتحت ت Phytoseiulus persimilisو

 یبندان رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 یبندان رضای+ عل :همکاران

 یگانیگلپا یآزاده زاهد +

 یمحمدرضا هواس +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 یهاکنه گریهمانند د Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)یاتارتن دو لکه یکنه چکیده :

و  ایسو ا،یلوب ژهیوبه  یاقتصاد تیبا اهم یاهیگ یهااز گونه یادیتعداد ز ی، آفت اصلTetranychidaeتارتن خانواده 

تار، موجب خسارت  دنیو تن یاهیگ اختهی اتیو محتو یاهیگ یرهیاز ش هیاز نقاط جهان است و با تغذ یاریپنبه در بس

 یکنهها یکژبیولو لکنتر ملاعو مهمتریناز جمله  Phytoseiidaeشکارگر خانواده  یها.کنه شودیبه محصول هدف م

که  یهنگام گرید ی. از سوندیآیبه شمار م گلخانههاو  زبا یمحیطهادر کنهها تلفیقی مدیریت یبرنامههادر  ارخوهگیا

ها و کشهرو کاربرد کن نیو از ا ستندیقادر به کنترل آنها ن ییشکارگر به تنها یهاباشد، کنه ادیتارتن ز یهاکنه تیجمع

نس ج انیاست . در م یضرور یامر ،یسطح اقتصاد ریکنه تارتن به ز تیجمع لیبه منظور تعد یاختصاص یهاکشآفت

 Amblyseius swirskiiو  Neoseiulus californicus McGregor یهاخانواده، گونه نیا اریبس یو گونه ها

Athias-Henriot یااز جمله کنه تارتن دو لکه یاهیگ یهاگونه یبالقوه و موثر در کنترل برخ یعنوان شکارگرهابه 

 گاهیدر جا یبه عنوان طعمه اصل یاکنه تارتن دو لکه ،ییغذا حیترج یهانهیگز انیاند. در مدر مناطق مختلف مطرح

 یکژبیولو لکنتر ملاعوبه کاربرد توام  توانیه آن ماز جمل که تفاآ تلفیقی مدیریت یهادهبررا وزهمرنخست قرار دارد ا

توجه و  ردمو نجها سراسردر  یورزکشا تمحصوال نهندگادورشپراز  یدیاز ادتعد سطتو ،ییایمیش یفتکشهاآ با

 یهااز انواع مولکول یکی Heat Shock Proteins (HSPs) یشوک حرارت یهانیگرفته استپروتئ ارقرکاربرد 

 هانیپروتئ نینام ا هی. وجه تسمدندیگرد یمعرف 1962در سال  توسایبار توسط ر نیاول هانیپروتئ نیهستند. ا یچاپرون

به  شود،یو ترجمه انجام م یدر دو مرحله نسخه بردار هانیپروتئ نیا ی. القاگرددیها باز مآن ییشناسا نیبه نحوه اول

( Heat-shock factor (HSF)) یشوک حرارت ینسخه بردار یفاکتورها یکه عوامل استرس زا باعث القا بیترت نیا

 تیو در نها ردیگیها انجام مآن یمتصل شده و نسخه بردار یشوک حرارت نیفاکتورها به پروموتور ژن پروتئ نیشده و ا

mRNAیهانی.پروتئگردندیترجمه م نیبه پروتئ توپالسمیمنتقل شده و در سطح س توپالسمیسنتز شده به س یها 

ه هستند. استرس شامل هر گون کیولوژیزیو ف یطیمح یهاها بر ضد استرسحفاظت سلول یعیطب لهیوس یشوک حرارت

حت استرس که ت ییهاپاسخ به آن را نداشته باشد. سلول یکه سلول آمادگ یسلول است به صورت طیدر مح یناگهان رییتغ

 لمیست ایمانند و  یبر استرس وارد شده غلبه کرده و زنده م ای یشوک حرارت یهانیپروتئ یبه کمک القا رندیگیقرار م

عوامل  ،یطیمح یهاانواع استرس انیخود، ابتدا در جر یها به علت نقش چاپرونHSP.گردندیشده و دچار مرگ م
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 نویآم یوالت ،یبر اساس وزن مولکول یشوک حرارت یهانیشدند پروتئ ییشناسا کیولوژیزیف یهااسترس ایو  کیپاتولوژ

شناخته  یشوک حرارت یهانیخانواده از پروتئ 4. در حشرات گردندیم میخانواده تقس نیو عملکردشان به چند یدیاس

 یهانی. پروتئ HSP90و  HSP60 ،HSP70، (smHSPs)کوچک  یشوک حرارت یهانیشده اند که عبارتند از : پروت

در برابر دناتوره  ،یسلول یخط دفاع نینداشته و به عنوان اول ATPبه  یازیخود ن فیانجام وظا یکوچک برا یشوک حرارت

ها وابسته به HSP ریسا کهیدر حال کنندیم تیکه سلول تحت استرس قرار دارند فعال یدر زمان ژهیبه و هانیشدن پروتئ

ATP باشندیم 

 .Nرگر شکا یهاافراد بالغ کنه یستیز یستگیشا یرو فلومتوفنیکش ساو کنه ییغذا میاسترس رژ ریتاث سهیمقا :اهداف اختصاصی

californicus  وP. persimilis یاسترس ها بررو نیا کیژنت یاثرات اپ یمتفاوت )در واقع بررس ینسل ها یدر ط 

 آن( ندهیآ یجانور و نسل ها

 رزندهیغ ( وییغذا میزا زنده )رژدر پاسخ به عوامل استرس یمیآنز یدفاع ستمیس راتییسطح تغ سهیو مقا یبررس -2

 (فلومتوفنی)سم سا

 یادر نسل ه فلومتوفنیسا رکشندهیز یهاو غلظت ییغذا ¬میشکارگر در تنش رژ یکنه ها یستیجداول ز یبررس-3

 یدر سه نسل متوال یعنیمختلف 

متفاوت و قرار  ییغذا میمختلف شامل رژ یهاشده با تنش ماریدر حشرات ت HSP90 و HSP70 دو ژن انیب یابیارز-4

 مختلف )حداقل در سه تا پنج نسل( یکنه کش در نسل ها رکشندهیدر معرض غلظت ز یریگ

 ژن انیب -کنه شکارگر -کیولوژیکنترل ب -کنه کش کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of behavioral and physiological plastisity of predatory mites, Neoseiulus 

californicus and Phytoseiulus persimilis under the treatment of cyflumetofen 
acaricide 

Title: 

Ali R. Bandani Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

 
Acari: Tetranychidae Tetranychus urticae Koch, like other Tetranychidae mites, is the 

main pest of many economically important plant species, especially beans, soybeans, 
and cotton in many places. It feeds on the target crop by feeding on plant sap and 

plant cell contents and weaving the fibers. Predatory mites of the Phytoseiidae 

family, including rye alligators in کنهها تلفیقی تلفیقی گیا  holes and گلخانهها Are 
considered. On the other hand, when the population of tartan mites is large, 

predatory mites alone can not control them, and therefore the use of specific 
acaricides and pesticides to moderate the population of tartan mites below the 

surface Economically, it is a necessity. Among the many genera and species of this 
family, Neoseiulus californicus McGregor and Amblyseius swirskii Athias-Henriot are 

considered as potential and effective predators in controlling some plant species, 

including the two-spotted tartan mite in different regions. . Among the food 
preference options, the two-spotted tartar mite is in the first place as the main prey. 

Heat Shock Proteins (HSPs) are one of the types of chaperone molecules in Heat 
Shock Proteins (HSPs). These proteins were first introduced by Ritosa in 1962. The 

name of these proteins goes back to the way they were first identified. The induction 

of these proteins takes place in two stages of transcription and translation, so that 
stressors induce heat-shock factor (HSF) transcription factors and these factors are 

attached to the promoter of the heat shock protein gene. They are transcribed, and 
finally the synthesized mRNAs are transferred to the cytoplasm and translated into 

proteins at the cytoplasm level. Heat shock proteins are the natural means of 
protecting cells against environmental and physiological stresses. Stress involves any 

sudden change in the cell environment so that the cell is not ready to respond. 

Stressed cells overcome heat stress by surviving induced heat shock proteins or 
survive, or succumb to death. HSPs, due to their chaperone role, first flow. Types of 

environmental stresses, pathological factors or physiological stresses were 

Abstract: 
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identified. Heat shock proteins are divided into several families based on their 

molecular weight, amino acid sequence and function. In insects, four families of heat 
shock proteins are known: small heat shock proteins (smHSPs), HSP60, HSP70 and 

HSP90. Small heat shock proteins do not require ATP to perform their functions and 
act as the first cellular line of defense against protein denaturation, especially when 

cells are under stress, while other HSPs are ATP dependent. 

Comparison of the effect of dietary stress and ciprofloxacin acne on the biological 
competence of adults of N. californicus and P. persimilis predatory ticks during 

different generations (in fact, the study of the epigenetic effects of these stresses on 

animals and future generations) ) 
2- Comparison of the level of changes in the enzymatic defense system in response 

to live (dietary) and non-living stressors (ciflomethophen toxin) 
3- Evaluation of biological tables of predatory mites in dietary stress and subclinical 

concentrations of ciflomethophene in different generations, ie in three consecutive 
generations 

Specific 
Aims: 

Acaricide-Biological control - Predator mite - Gene expression :Keywords 
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 یماه یبندگاودانه با استفاده از نانوذرات به منظور بسته نیپروتئ هیهوشمند و فعال بر پا لمیف دیتول :عنوان

 زاده یهاجر شکرچ :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 عی+ صنا ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور ی/استفاده از نانو تکنولوژییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 عی+ صنا یکشاورز ییغذا یفرآورده ها ژهیبه و ییغذا یمنیا تیریو مد صی/تشخییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا

 کردن روش تول ی/صنعتییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده ی+ هاجر شکرچ :همکاران

 صونا دودانگه +

 وریکد یمهد +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

هستند  باتیترک یو شامل برخ دهندیم لیرا تشک ینیمنابع پروتئ نیتراز مهم یکیو محصوالت آن  یماه کهییآنجا از چکیده :

باال پس  pH لیبه دل ی. اما ماهباشدیبرخوردار م ییباال تیصنعت از اهم نیرو ا نیاست، از ا یها ماهکه تنها منبع آن

 عاتیکاهش ضا ی. براگردندیمحسوب م هاسمیکروارگانیحمله م یبرا یمناسب طیمح نییپا یباال و چرب نیاز ذبح، پروتئ

 دهد، شیرا افزا یماه یکه بتواند عمر ماندگار ییاستفاده از راهکارها ییمواد غذا نیا یایاز مزا یصنعت و برخوردار نیا

از محصوالت  یناش ییغذا یهاتیمحصوالت و ممانعت از مسموم نیبه موقع فساد ا صیتشخ نیمهم است. همچن اریبس

 یماه یهوشمند و فعال برا یبندبسته دیپژوهش تول نی.هدف از انجام اگرددیمهم محسوب م تیمز کی یفاسد ماه

 یتازگ شیهوشمند کردن بسته به منظور نما یگاودانه استفاده خواهد شد. برا نیپروتئ لمیمنظور از ف نیا ی. براباشدیم

عمر  شیجهت افزا نیو نانوذرات استفاده خواهد شد. همچن نیانیبا استفاده از آنتوس یسنجاز شناساگر رنگ یماه

یم با استفاده از عصاره مد نظر یکروبیفعال ضدم لمیف دیباال، تول یریمحصول با فسادپذ کیبه عنوان  یماه یماندگار

یمان طوالنز یبرا یماه یماندگار شیو افزا تیفیهوشمند و فعال ضمن حفظ ک یبندبسته نیا دیبا تول ی. به عبارتباشد

 موداتخاذ ن یعدم مصرف ماه ایدر رابطه با مصرف و  یدرست میبا استفاده از پاسخ نشانگر در هر لحظه تصم توانیم تر،

دهد،  یم شیتازه را افزا یماه یعمر ماندگار نکهیکه ضمن ا یماه ینگهدار یفعال و هوشمند برا یبسته بند دیتول :اختصاصیاهداف 

 دهد. یبه مصرف کننده نشان م یبه صورت چشم یماه یمدت زمان نگهدار یرا ط یفساد ماه ایو  یتازگ زانیم

 فساد ،یهوشمند، نانومواد، ماه یفعال، بسته بند یبسته بند کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of intelligent and active film based on bitter vetch protein using 

nanoparticles for fish packaging 

Title: 

Hajar Shekarchizadeh Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 
Work: 

Since fish and its products are one of the most important sources of protein and 

contain some other compounds that fish is their only source of them, so this industry 
is highly important. But because of the high pH after slaughter, the high protein, and 

Abstract: 
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the low-fat content, fish is a suitable environment for microorganisms. To reduce the 

waste of this industry and counteract the benefits of this food, strategies that 
increase the shelf life of fish are very important. Also, fast detection of spoilage of 

these products and prevention of food poisoning from spoiled fish products is 
another important issue. The purpose of this study is to produce intelligent and 

active packaging for fish. Bitter vetch protein film will be used for this purpose. A 

colorimetric indicator using anthocyanin and nanoparticles will be used to make an 
intelligent package to display fresh fish. Also, to increase the shelf life of fish as a 

product with high perishability, the production of antimicrobial film using the extract 
will be considered. In other words, by producing this smart and active packaging 

while maintaining the quality and increasing the shelf life of the fish for a longer 

period of time, it is possible to make the right decision regarding the consumption or 
non-consumption of fish by using the marker response at any time. 

 
Production of active and intelligent packaging for fish storage, which while 

increasing the shelf life of fresh fish, shows the amount of freshness or spoilage of 

the fish during the fish storage period visually to the consumer. 

Specific 
Aims: 

Active packaging, intelligent packaging, nanomaterials, fish, spoilage :Keywords 
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 موناتیآنت نیو همراه با مگلوم ییبه تنها (Diallyl sulfide) ریارگانوسولفوره س بیترک ریتأث یبررس :عنوان

بر  دیکبا تا یبرون تن طیدر شرا نفانتومیا ایشمانیو ل یو مدل موش یبرون تن طیماژور در شرا ایشمانیبر ل

 نفانتومیا ایشمانیل گوتیپروماست پتومیترانسکر راتییتغ

 یفیشر رجیا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/کرمان یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یفیشر رجی+ ا :همکاران

 کار نیفرزانه زر +

 ییزهرا بابا +

 افگار یعل +

 بامروت یمهد +

 یزیپار یمیحک میمر +

 ایاحسان ساالرک +

 یهانیک رضایعل +

 فر یفیشر بایفر +

 یریدب اریشهر +

 یبناباز نیمحمد حس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یشود. داروها یم جادیا Leishmaniaجنس  ی اختهیتک  یکمپلکس است که توسط انگل ها یماریب کی وزیشمانیل چکیده :

 sodium stibogluconateو  meglumine antimoniate (Glucantime) ریموان نظ یآنت یتیظرف 5

(Pentostam) شوند. هنوز واکسن موثر و  یاستفاده م 1940از دهه  ییایشمانیضد ل یدارو نیبه عنوان مهم تر

 تیسم و یمانند کامل نشدن دوره درمان و دوز ناکاف یوجود مشکالت لیوجود ندارد. به دل سیازیشمانیل هیبر عل ییکارا

 یضرور زویشمانیدرمان ل یباالتر برا ییتر و با کارا منیارزانتر، قابل دسترس تر،ا ییدارو افتنیرسد،  یداروها به نظر م

 باشد .

که مواد ارگانوسولفوره حاصل از  میافتیمهم دست  نیبه ا یاهیبالغ بر دهها ماده موثره گ یبعد از مطالعات فراوان بر رو

 ،یمونوماجوالتوریمانند القا آپوپتوز ، ا یاز خواص یعیوس فیبا توجه به دارا بودن ط Diallyl sulfide (DAS) ریس

نترل ک یمناسب برا یبه درمان یابیجهت دست ایبار در دن نیاول یتواند برا یم یو ضد سرطان یقو یدانیاکس یآنت

 .مناسب باشد یپوست وزیشمانیل

و  گوتیآماست یبر رو میو همراه با گلوکانت ییبه تنها Diallyl sulfide (DAS) اثرات نیی، تع قیتحق نیهدف از ا

مطالعه  زین و نفانتومیا ایشمانیبر مراحل مختلف ل زیو ن یو مدل موش یبرون تن طیماژور در شرا ایشمانیل گوتیپروماست

 باشد یم نفانتومیا ایشمانیل گوتیپروماست یپتومیترانسکر راتییتغ
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 ماژور ایشمانیمونات بر ل یآنت نیو همراه با مگلوم یی( به تنهاDiallyl sulfide) ریارگانوسولفوره س بیترک ریتأث نییتع :اهداف اختصاصی

 یپتومیترانسکر راتییبر تغ دیبا تاک یبرون تن طیدر شرا نفانتومیا ایشمانیو ل یو مدل موش یبرون تن طیدر شرا

 نفانتومیا ایشمانیل گوتیپروماست

 ماژور ایشمانیل ،یپوست وزیشمانیل مونات،یآنت نیمگلوم ر،یس کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of garlic organosulfur compound (Diallyl sulfide) alone and in combination 
with meglumine antimoniate on the Leishmania major stages in vitro and murine 

model and the Leishmania infantum stages  in vitro and transcriptome profiling  of 

Leishman 

Title: 

Iraj Sharifi Applicant: 

kernam university of medical sciences Applicant's 

Work: 

Leishmaniasis is a complex disease caused by protozoan parasites of the genus 
Leishmania. Pentavalent antimony drugs such as meglumine antimoniate 

(Glucantime) and sodium stibogluconate (Pentostam) have been used as the most 
important anti-leishmaniasis drugs since the 1940s. There is no effective vaccine 

against leishmaniasis. Due to problems such as incomplete treatment and 

insufficient dose and toxicity of drugs, it seems necessary to find a cheaper, more 
accessible, safer and more effective drug for the treatment of leishmaniasis. 

After many studies on tens of active herbal ingredients, we have found that the 
organosulfur derived from garlic Diallyl sulfide (DAS) has a wide range of properties 

such as induction of apoptosis, immunomodulator, strong antioxidant and anti-

cancer. It could be the first time in the world to achieve the right treatment to 
control cutaneous leishmaniasis. 

Abstract: 

Determining the effect of garlic organosulfur compound (Diallyl sulfide) alone and 

with antimonate meglumine on Leishmania major in vitro and mouse and Leishmania 
infantum models in vitro with emphasis on transcriptome changes of Leishmania 

infantum promastigote 

Specific 

Aims: 

Diallyl sulfide, meglumine antimonate, cutaneous leishmaniasis, leishmaniasis major :Keywords 
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در رده  دیپیگلوکز و ل سمیمتابول یبر مارکرها PD-L-1-PD-1 و Tim-3-Gal-9 انکنشیاثر م یبررس :عنوان

 حاد یدیلوئیم یلوسم یسلول یها

 یحاکم یخان یمزدک گنجعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول ی+ پزشک سرطان :اولویت

 یادیبن :طرح نوع

 یحاکم یخان ی+ مزدک گنجعل :همکاران

 نیالکساندر باژ +

 نیاتنیآندره زام +

 ییمهناز رضا +

 یمژده سلطان +

 بهروز قزلباش +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

هستند  یمنیا کنندهمیمهم تنظ گاندیدو رسپتور و ل بیبه ترت programmed death ligand-1 (PD-L1)و چکیده :

(Tim-3 یبرا رندهیبه عنوان گ Galectin-9 (Gal-9) و  کندیعمل مPD-L1 یبرا گاندیل PD-1  که نقش )است

حاد  یدیلوئیم یاز جمله لوسم ها،یمیبدخ یاست. در بعضبه طور گسترده مطالعه شده یمنیا یهاپاسخ میها در تنظآن

(AMLسلول ،)در کنندیم انیدر سطح خود ب ییباال زانیدو مولکول را به م نیا یسرطان یها .AML مولکول ،Tim-3 

کشنده  یسلول ها کیتوتوکسیس تی( از فعالLSCs) کیلوسم یادیبن یهاو سلول کیلوسم یهانه تنها به فرار سلول

 self-renewalبقا و  یبلکه برا کند،یکمک م cytotoxic T cells (CTLs)( و natural killer cells) یعیطب

 رییبا تغ یمنیا یهاسلول لیقب نیگفت ا توانیم سمیمونومتابولیا دگاهیاز د گر،یاست. از طرف د یضرور زین یلوسم

هنوز مطالعه نشده  سمیمونومتابولیدو مولکول در ا نیا قی. اما اثر دقشوندیعملکرد آن م رییسلول باعث تغ سمیمتابول

که با مقاومت به درمان و  ،یلوسم افتهی رییتغ سمیمتابول یاصل کنندهکنترل یهامولکول ز،ین AML دگاهیاست. از د

بر  PD-L1و  Tim-3تا اثر  میطرح، ما برآن نیاند. در امرتبط است، هنوز کامال مشخص نشده یماریب ترفیپروگنوز ضع

 میکن یرا بررس AML یدر دو رده سلول دیپیگلوکز و ل سمیمتابول یمارکرها

 ستاتیمر-12شده با  ماریت AML یسلول یها( در ردهphospho-mTOR) لهیفسفر mTORغلظت  نیانگیم نییتع :اهداف اختصاصی

در  PD-1در حضور  PMAشده با  ماریت AML یسلول یهاو رده( Gal-9) 9-نی( در حضور گالکتPMAاستات )-13

 و گروه کنترل PMAشده با  ماریت AML یسلول یبا رده ها سهیمقا

 شده با ماریت AML یسلول یدر رده ها (GluT-1) ترانسپورتر گلوکز نیو پروتئ mRNA انیب نیانگیم نییتع .2

PMA 9-نیدر حضور گالکت (Gal-9) یسلول یهاو رده AML شده با ماریت PMA در حضور PD-1 با  سهیدر مقا

 و گروه کنترل PMA شده با ماریت AML یسلول یرده ها

 PMA شده با ماریت AML یسلول یدر رده ها (HK-2) 2-نازیهگزوک نیو پروتئ mRNA انیب نیانگیم نییتع .3

 یبا رده ها سهیدر مقا PD-1 حضوردر  PMA شده با ماریت AML یسلول یهاو رده (Gal-9) 9-نیدر حضور گالکت

 و گروه کنترل PMA شده با ماریت AML یسلول
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 AML یسلول یهادر رده (PFKFB3) 3-فسفاتاز سیفروکتوز ب نازیفسفوفروکتوک mRNA انیب نیانگیم نییتع .4

شده  ماریت AML یسلول یهاو رده (Gal-9) 9-نیدر حضور گالکت (PMA) استات-13 ستاتیمر-12شده با  ماریت

 و گروه کنترل PMA شده با ماریت AML یسلول یبا رده ها سهیدر مقا PD-1 در حضور PMA با

-12شده با  ماریت AML یسلول یهادر رده (G6PD) دروژنازیفسفات ده-6گلوکز  mRNA انیب نیانگیم نییتع .5

 Gal) 9-نیدر حضور گالکت (PMA) استات-13 ستاتیمر

 .Tim-3. PD-L1 .حاد یدیلوئیم ی. لوسمدیپیل سمیگلوکز. متابول سمی. متابولسمیمونومتابولیا کلمات کلیدی:
 

 

Evaluation of The Impact of Tim-3/Galectin- 9 and PD-L1/PD- 1 Interaction on 
Metabolism of Glucose and Lipid in Acute Myeloid Leukemia (AML) Cell Lines 

Title: 

Mazdak Ganjalikhani Hakemi Applicant: 

Isfahan University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

T cell immunoglobin and mucin domain-3 (Tim-3) and programmed death ligand-1 

(PD-L1) are two critical immunoregulator receptor and lignand, respectively (Tim-3 

is act as a receptor for Galectin-9 (Gal-9) and PD-L1 is a ligand for programmed 
death-1 (PD-1)) and their role in regulating immune response has been studied 

widely. In some cancers, including acute myeloid leukemia, cancers cells express 
these molecules on their surface in high levels. In the case of AML, it seems like Tim-

3 not only helps leukemias cells and leukemia stem cells (LSCs) to escape from 

cytotoxic activity of natural killer (NK) cells and cytotoxic T cells (CTLs), but also 
plays a major role in cell survival and self renewal. On the other hand, in the concept 

of Immunometabolism, these kind of immune molecules are able to change cell 
function by altering it's metabolism. But the exact impact of these two molecules on 

metabolism is not established yet. By the overview of AML, the main controllers of 
altered metabolism, which leads to treatment resistance and poor prognosis, is not 

completely revealed yet. In this project, we aim to determine the impact of Tim-3 

and PD-L1 on glucose and lipid metabolism in two AML cell lines, HL-60 and THP-1. 

Abstract: 

Determining the mean concentration of phospho-mTOR in AML cell lines treated with 

phorbol 12-meristate 13-asetate (PMA) in presence of galectin-9 (Gal-9) and in AML 

cell lines treated with PMA in presence of programmed death-1 (PD-1) in comparison 
with AML cell lines treated with PMA and the untreated group 

2. Determining the mean expression of mRNA and protein of glucose trasporter-1 
(GLUT-1) in AML cell lines treated with PMA in presence of Gal-9 and in AML cell lines 

treated with PMA in presence of PD-1 in comparison with AML cell lines treated with 

PMA and the untreated group 
3. Determining the mean expression of mRNA and protein of hexokinase-2 (HK-2) in 

AML cell lines treated with PMA in presence of Gal-9 and in AML cell lines treated 
with PMA in presence of PD-1 in comparison with AML cell lines treated with PMA 

and the untreated group 
4. Determining the mean expression of mRNA of phospho-fructokinase fructose bis 

phosphatase-3 (PFKFB-3) in AML cell lines treated with PMA in presence of Gal-9 and 

in AML cell lines treated with PMA in presence of PD-1 in comparison with AML cell 
lines treated with PMA and the untreated group 

Specific 

Aims: 

Immunometabolism. Tim-3. PD-L1. Acute Myeloid Leukemia. Glucose Metabolism. 

Lipid Metabolism. 

:Keywords 
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 رانیا یعاشقانه محل یهامنظومه :عنوان

 یحسن ذوالفقار :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :اجرامحل 

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 عامه اتی/ادبیفارس اتی/ادبیفــــــــــــارس اتیو ادب زبـــــــــان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ حسن ذوالفقار :همکاران

 یزهرا غالم +

 350000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1چاپ کتاب: 

در نقاط  یمحل یمنظومه ها جز عاشقانه ها نیدهد. ا یم لیعاشقانه تشک یرا منظومه ها یفارس ییعمده ادب غنا بخش چکیده :

( شینما ،ییگوقصه ،ی)نقال یبه شکل شفاه ایمکتوب است  ایعاشقانه براساس نحوۀ ارائه  یهااست. داستان رانیمختلف ا

ت. و شعر اس یقیاز نقل، موس یقیت که تلف( اسی)آواز ییقاینقل موس ج،یرا یهاوهیاز ش یکیمردم رواج دارد.  انیدر م

یال مشعر را دنب انیبستن جر تیب ای ییگو تیاز زبان عشاق با ب یاست که راو نیداستان عاشقانه چن نیا تینوع روا

 یدر فولکلور خود تعداد یرانیا فی. همۀ اقوام و طواشودیاجرا م رانیا یدر نواح ییقایصورت موسها بهداستان نی. اکند

 اتیها ادبنقل نیاز ا ی. منشأ تعداداندکردهیخود استفاده م یهاینینشو عاشقانه را در مجالس و شب ییغنا یهااز نقل

ت. اس کهیچر یعاشقانۀ محل یهااز داستان گرید یبوده است. بخش یملهم از ادب بوم زین گرید یو برخ یمکتوب و مل

از  گرید یبه آواز و به نظم و نثر است. گروه یکرد زیو شورانگ یقهرمان یهاو داستان یحماس یهامنظومه کهیچر

. خواندیو م نوازدیم سازد،یآهنگ م د،یگویاست که شعر م یهنرمند قیاست؛ عاش قیعاش یمحل یهاعاشقانه

 یهاکرده و قسمت تینثر داستان را روا یهابخش هاقی. عاششوندیم انیبه دو شکل نظم و نثر ب یقیعاش یهاداستان

منظومه ها  نیا یدانیم قیو تحق یضمن گردآور قیتحق نی. در اخوانندیمختلف با سازوآواز م یهانظم آن را در آهنگ

 شودیپرداخته م ینامتنیو روابط ب یشناسو مردم یو داستان یادب یلهایو تحل یبه بررس

 ران؛یا یعاشقانۀ محل یهاو ثبت منظومه یگردآور :اهداف اختصاصی

 ران؛یا یعاشقانۀ محل یهامنظومه لیو تحل یمطالعه و بررس .2

 عامه اتی، ادب یعاشقانه، عاشقانه محل یهامنظومه کلمات کلیدی:

 

 

Local Romantic Poems of Iran Title: 

Hasan Zolfagari Applicant: 

TMU Applicant's 
Work: 

The majority of Persian lyrical literature is composed of romantic poems, which are 

essential parts of local romances in different regions of Iran. Love stories are 
categorized into written or oral (e.g., narration, storytelling, drama) based on how 

they are presented. One of the most common methods is musical (vocal) narration, a 
fusion of narration, music, and poetry. The narrative of this love story is that the 

narrator recites the romantic verses as he/she is in the role of the lover. These 

stories are performed musically in different regions of Iran. In their folklore, all 

Abstract: 
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Iranian tribes use some lyrical and romantic narrations in their gatherings and 

nightlife. Some of these narrations are originated in written and national literature, 
and others are inspired by indigenous literature. One part of the local love stories is 

"Cherike". Cherikes are epics and tales of Kurdish heroism being sung in the forms of 
poems and proses. Another group of local romances is "Ashiqs". Ashiq is an artist 

who dances, sings, writes poetry, and composes songs. Ashiq's stories are narrated 

in two forms: poetry and prose. The Ashiqs narrates the prose parts of the story and 
sings its poems accompanying vocals and musical instruments. In this research, 

besides collecting and researching these poems, the poems' literary, fictional, and 
anthropological aspects will be analyzed. Moreover, the intertextual relationships 

between the lyrics will be investigated. 

Specific Aims:   
1. Collecting and recording the local lovers' systems of Iran; 

Collecting and recording the local lovers' systems of Iran; 
2. Studying and analyzing the local lovers' systems of Iran; 

3. Comparison and adaptation to classical Persian love systems; 

Specific 
Aims: 

Romantic Poems, Local Romantic Poetry, Folk Literature :Keywords 
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 متناظر با درخت ها وریشر-ساکس-لواش دآلیا لبرتیه یگروبنر و سر هیپا :عنوان

 پور زدانیاکبر  یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 پور زدانیاکبر  ی+ عل :همکاران

 درخشنده قوچان یمحمد فرخ +

 266680 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 کارگروه( دییعدد )مورد تا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 Gمتعامد از گراف  شینما کیباشد.  E یهاالی{ و مجموعه n.....1گراف ساده با مجموعه رئوس ] کی G دیفرض کن چکیده :

 u_i^T میداشته باش ستند،ین E{که در i,jهر } یازابه کهیبه طور دهدیرا نسبت م u_iبردار  i، به هر راس R^dدر 

.u_j=0 اریها در ارتباط بسشد و نشان داده شد که آن یمعرف 1979ها توسط لواش در سال متعامد گراف شی. نما 

 کی لی، تشکR^dدر  Gگراف  کیمتعامد از  یهاشیگراف هستند. مجموعه همه نما یاتیبیترک یهایژگیبا و کینزد

یم Gمتناظر با گراف  وریشر-ساکس-لواش دآلیرا ا یریتصو یچندگونا نیا فیتعر دآلی. ادهدیم یریتصو یچندگونا

ه قرار گرفت یدر مقاالت متعدد مورد بررس ،ییهادآلیا نیچن یخواص جبر نیچندگونا و همچن نیا ی. خواص هندسمینام

 شودیمطالعه سبب م نیاست. ا هادآلیا نیمتناظر با ا لبرتیه یگروبنر و سر هیمطالعه پا یاتیطرح تحق نیاست. هدف ا

 میکن یمورد نظر را بررس دآلیا یجبر اتیخصوص یبرخ

 کیمتناظر با  وریساکس شر-لواش دآلیا لبرتیه یگروبنر و سر هیمطالعه پا یطرح پژوهش نیاز انجام ا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

مربوطه را در نظر  وریشر-ساکس-لواش دآلیدرخت داده شده، ا کی یازابه ،یقاتیطرح تحق نی. در اباشدیدرخت م

 هیپا یریارگکبا به جهی.در نتمیکن یگروبنر آن را محاسبه م هیپا ،یاجملهتک ژهیو بیترت کیگرفته و با درنظر گرفتن 

 نینچ یخواص جبر یبا استفاده از آن، برخ تی. درنهامیکن یمحاسبه م یقسمتحلقه مدرج خارج لبرتیه یگروبنر، سر

 .میکن یم انیرا ب ییهادآلیا

 لبرتیه یهمگن درجه دوم، سر دآلیگروبنر، درخت، ا هیپا کلمات کلیدی:

 

 

Gröbner basis and Hilbert series of Lovàsz-Saks-Schrijver ideal associated to trees Title: 

Ali Akbar Yazdan Pour Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences Applicant's 

Work: 

Let G be a simple graph with vertex set [n]={1,...,n} and edge set E. An orthogonal 
representation of G in R^d an is an assignment u_i to each vertex i of G such that 

u_i^T.u_j=0, for all {i,j} not lying in E. Orthogonal representations of graphs were 
introduced by Lovász in 1979 and it has been shown that they are intimately related 

to important combinatorial properties of graphs. The set of all orthogonal 

representations of a graph G in R^d forms a projective variety. The defining ideal of 

Abstract: 
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this variety is called Lovàsz-Saks-Schrijver ideal of graph G. The geometric and 

algebraic properties of such ideals have been studied in many literatures. The aim of 
this proposal is to study the Gröbner basis and Hilbert series of these ideals. This 

leads us to find some algebraic properties of such ideals. 

The main specific aim of this proposal is to study Gröbner basis and Hilbert series of 
Lovasz-Saks-Schrijver ideal associated to trees. In this proposal, for a given tree, we 

consider the Lovàsz-Saks-Schrijver ideal, and by setting up a specific monomial 
order, we compute the Grobner basis of this ideal. As a consequence, by using our 

result on a Gröbner basis, we compute the Hilbert series of the graded quotient ring. 

Finally, using these result, we conclude some algebraic properties of these ideals. 

Specific 
Aims: 

Gröbner basis, Tree, quadratics ideal, Hilbert series :Keywords 
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 نبرگیاست یو جبرها تیلو یریمس یپوچساز ها در جبرها :عنوان

 یاحمد یمرتض :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یاحمد ی+ مرتض :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یجبرها یرا برا باشد یکه مربوط به پوچسازها م، حلقه ی هیاز نوع نظر یژگیچند و میقصد دار یطرح پژوهش نیا در چکیده :

که موجب  میگراف و گروه واره بدست آور یرو ییو شرط ها میکن یمشخص ساز نبرگیاست یو جبرها تیلو یریمس

 ها را داشته باشند یژگیو نیا نبرگیو جبر است تیلو یریشود جبر مس

 پوچسازها یرو یخاص طیشرا یکه دارا نبرگیو گروه واره مرتبط با جبر است تیلو یریگراف مرتبط با جبر مس اتیخصوص :اهداف اختصاصی

 ,Leavitt path algebras, Steinberg algebras, quasi-baer *-rings, quasi-baer rings کلمات کلیدی:
zip rings, morphic rings, quasi-morphic rings 

 

 

On annihilators in Leavitt path algebras and Steinberg algebras Title: 

Morteza Ahmadi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

This proposal intends to classify some features related to annihilators for Leavitt 
path algebras and Steinberg Algebras. We obtain conditions on the graph and on the 

groupoid that cause Leavitt path algebra and Steinberg algebra to have these 
properties. 

Abstract: 

We describe the properties of the graph (reps., groupoid) related to the Leavitt path 

algebra (reps., Steinberg algebra) which has special conditions on annihilators. 

Specific 

Aims: 

Leavitt path algebras, Steinberg algebras, quasi-baer *-rings, quasi-baer rings, zip 

rings, morphic rings, quasi-morphic rings 

:Keywords 
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 ها اهچالهیافق س کینزد هیدر ناح یکوانتوم راتیتاث :عنوان

 یهاد حامد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ حامد هاد :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

غلبه بر  یبرا یی. تالش هاآوردیها به وجود م کدانیزیف یرا برا ییها چالش ها اهچالهیس کیزیپارادوکس اطالعات در ف چکیده :

باشد اما کل  دیمف تواندیمشکل م نیدر حل ا سمانیر هیبدست آمده از نظر کیزیپارادوکس انجام گرفته است. ف نیا

 یبا عنوان شرط مرز اهچالهیس ینگیتک یرو ییدهایاز مردم با قرار دادن ق ی. بعضدهدیمسئله را پوشش نم اتیجزئ

را به خارج  اهچالهیکرده اند که اطالعات از داخل س ی، سع اهچالهیس یو با مدد جوستن از خواص کوانتوم ییحالت نها

 یوانتومک یساز هیو عدم شب یکوانتوم یروش منجر به شل شدن اصل تک همبستگ نیبکنند. ا یآن تلپورت کوانتوم

 تی. در نهاباشندیراستا م نیدر ا ییتالش ها زین ER=EPRو حدس  اهچالهیس تیاصل مکمل نها،یشده است. عالوه بر ا

افق باعث خواص  کیزده نزد خیمسائل است. خال  نیاز ا یکیزده  خی. خال شودیم یمنجر به مشکالت زین میپارادا نیا

 یآتش برا وارهیبه مانند د یرفتن اصل هم ارز نی. در واقع آن منجر به از بشودیم اهچالهیس کینزد هیناح یبرا یا ژهیو

 باشد دیو پارادوکس اطالعات مف اهچالهیس تیدر شناخت ماه تواندیزده م خی. مطالعه رفتار خال شودیم اهچالهیس

. با شودیمطالعه م تیدو-لریبا توجه به معادله و اهچالهیدر مجاورت افق س اهچالهیس یکوانتوم راتیپروژه تاث نیا در :اهداف اختصاصی

زده  خیناظر در حال سقوط که با خال  یچه داخل و چه خارج آن، برا اهچالهیافق س کیمعادله رفتار نزد نیاستفاده از ا

پروژه  نیا یهدف اصل تیدو-لریبا توجه به معادله و اهچالهیتحول داخل س. ردیگیقرار م یمورد بررس شود،یمواجه م

 نجایاست که در ا یاز اهداف گرید یکی اهچاله،یافق س هیناح کیدر نزد PaW زمی. مکانشودیدنبال م نجایاست که در ا

 .شودیم یبررس

 زمیافق، مکان کیزده، نزد خیخال  اهچاله،یس ت،یدو-لریمعادله و کلمات کلیدی:

 

 

Quantum effects to the near horizon region of black holes Title: 

Hamed Hadi Applicant: 

Azarbaijan Shahid madani university Applicant's 
Work: 

The information paradox in black hole physics brings some challenges for physicists. 
There are some efforts to overcome this paradox. Physics from string theory is 

helpful to solve this problem but it cannot cover the whole details of the problem. 

Putting some constraints in black hole singularity as a final state boundary condition 
and using some quantum effects, some people try to teleport information from black 

hole to the outside of it. This paradigm leads to relaxing entanglement monogamy 
and quantum no- cloning principle. In addition, other efforts such as black hole 

complementarity and ER=EPR conjecture are in the direction of solving the paradox. 

At the end, this paradigm also leads to some problems. Frozen vacuum is one of 
them. Frozen vacuum near the horizon leads to particular behavior to this region. It 

leads to violation of equivalence principle like as firewalls. Studying the behavior of 

Abstract: 
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frozen vacuum can help us to shed a light to the essence of black holes and 

information paradox. 

In this project, we study the quantum effects in the vicinity of the horizon region of 

black holes by Wheeler Dewitt equation. We use Wheeler Dewitt equation in order to 

find the near horizon behavior of black holes as well as the other side of horizon, 
inside the black hole, for an in-falling observer who confronts with a frozen vacuum. 

The evolution of the inside of the black hole according to wheeler DeWitt equation is 
one of the purpose that we follow here. Considering the Page and Wootter 

mechanism (PaW) for the near horizon of black hole is the other aim that we try to 

obtain it. 

Specific 

Aims: 

Wheeler Dewitt equation, black holes, Frozen vacuum, Near horizon, PaW 

Mechanism. 

:Keywords 
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 یکربن یهاو نانولوله SBA-16 یسیلیمزوپور س یشده بر رو تیتثب یدیاس یهاگروه ییو شناسا هیته :عنوان

فورفورال در  لیمت یدروکسیه-5ها در سنتز آن یزیخواص کاتال یو بررس یونی عاتیاصالح شده با ما

 زیآبدوست/آبگر قیعم کیاتکت یهاحالل

 یشکار تیحما :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 یشکار تی+ حما :همکاران

 یمیصباح کر +

 اکانیمهسا ن +

 یفراهان یماستر دیمج +

 270000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یو نانولوله ها SBA-16 یسیلیمزوپور س یبر رو یدیاس یگروه ها تیبا استفاده از تثب یدیناهمگن اس یزگرهایکاتال چکیده :

-FT یجسن فیط یزهایشده با استفاده از آنال هیته یزگرهایخواهند شد. کاتال هیته یونی عاتیاصالح شده با ما یکربن

IRیمتری، ترموگراو TGAکسیپراش اشعه ا زی، آنال XRDتروژنیو واجذب ن زجذبیآنال ،یعنصر زی، آنالBETفی، ط 

الکترون  کروسکوپیو م SEM یروبش یالکترون کروسکوپی، مEDX یسنج فیط ،XPS کسیفوتوالکترون پرتو ا یسنج

فورفورال  لیمت یدروکسیه-5شده در سنتز  هیته یزگرهایکاتال یزیکاتال تیخواهند شد. فعال ییشناسا TEM یعبور

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس زیآبدوست و آبگر قیعم کیاتکت یها در حالل ها دراتیاز کربوه

اصالح شده با  یکربن یو نانولوله ها SBA-16 یسیلیمزوپور س هیجامد بر پا یدیاس یزگرهایکاتال ییو شناسا هیته :اختصاصیاهداف 

 یونی عاتیما

ها در حالل  دراتیفورفورال از کربوه لیمت یدروکسیه-5شده در سنتز  هیته یزگرهایکاتال یزیخواص کاتال یبررس -

 زیآبدوست و آبگر قیعم کیاتکت یها

 فورفورال لیمت یدروکسیه-5جامد،  دیاس ق،یعم کیحالل اتکت ،یکربن ی، نانولوله هاSBA-16 یسیلیس مزوپور کلمات کلیدی:

 

 

Preparation and characterization of immobilized acid groups on ionic liquids modified 

mesoporous silica SBA- 16 and  carbon nanotubes and and investigation of their 

catalytic properties in the 5-Hydroxymethylfurfural production in 
hydrophilic/hydrophobic d 

Title: 

Hemayat Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 

Heterogeneous acid catalysts based on immobilization of acid groups on ionic liquids 

modified mesoporous silica SBA-16 and carbon nanotubes will be prepared. The 

Abstract: 
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prepared catalysts will be characterized by by Fourier transform infrared 

spectroscopy (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), 
elemental analysis, nitrogen adsorption and desorption analysis (BET), X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), 
scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). 

The catalytic properties of the prepared catalysts will be tested in the 5-

Hydroxymethylfurfural production from carbohydrates in hydrophilic/hydrophobic 
deep eutectic solvents. 

Synthesis and characterization of solid acid catalysts based on ionic liquids modified 

mesoporous silica SBA-16 and carbon nanotubes 
-Investigation of the catalytic properties of the prepared catalyst in the 5-

Hydroxymethylfurfural production from carbohydrates in hydrophilic/hydrophobic 
deep eutectic solvents 

Specific 

Aims: 

Mesoporous silica SBA-16, Carbon nanotubes, Deep eutectic solvents, Solid acid, 5-

Hydroxymethylfurfural 

:Keywords 
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 آنها یساز نهیو مسائل به یبردار ینییپا وستهیپ فیضع یانتقالتوابع  :عنوان

 یفیشر یرضا حاج دیحم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/خوانسار وتریو کامپ یاضیر دانشکده :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یفیشر یرضا حاج دی+ حم :همکاران

 یهرند ینیام رضایعل +

 فخار دیمج +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

الت آن را در ح یو گسترش ها ینییپا وستهیپ فیاست که ابتدا مفهوم توابع انتقال ضع نیدر طرح حاضر تالش ما برا : چکیده

. سپس میکن سهیتوابع بردار مقدار مقا یبرا یوستگیمفهوم پ گرید یکرده و آنها را با گسترش ها یمقدار معرف یبردار

 ریاخ جیاز نتا یبرخ بیترت نی. بدمیمقدار را مورد مطالعه قرار ده یبردار یدسته از نگاشتها نیا یبرا نهیوجود جواب به

 میده یرا گسترش م نهیزم نیبدست آمده در ا

 نیا قیدق یو بررس یتوابع بردار یآن برا یها میو تعم ینییپا وستهیپ فیاز طرح حاضر ارائه مفهوم انتقال ضع هدف :اهداف اختصاصی

 نیقرار خواهد گرفت. در ا ینوع از توابع مورد بررس نیا یبرا یساز نهیاز مسائل به یدسته از توابع است. در ادامه برخ

بدست  جیتان یرا گسترش داده و بعالوه بر خالف بعض یقبل جیاز نتا یاریبدست آمده بس جیگردد که نتا یراستا تالش م

 نیکنند، ا یتابع استفاده م ریمجموعه مقاد یرو یریپذ ییمانند جدا یه امحدود کنند طیحوزه که از شرا نیآمده در ا

ا بعد ب ی. . الزم به ذکر است که ابتدا مسئله در فضاهامییحذف نما زیتابع را ن ریمجموعه مقاد یمحدود کننده رو طیشرا

 نیشوند. همچن یآورده م یاز حالت کل یجیآن استخراج خواهد شد، سپس بعنوان نتا جیشود و نتا یم یبررس یمتناه

 ردیگ یرار مق ی( مورد بررسیشدن هیدامنه تابع )ناح فیضع یمسئله، ابتدا مسئله با شرط فشردگ ازیمورد ن ودیدر مورد ق

 یکراندار ییگزی)مثال جا طیشرا نیکردن ا فیدر ضع یسع یو سپس در صورت امکان بخصوص در حالت بعد متناه

 .میدار زی( نیفشردگ یبجا

 یبردار یساز نهیبه-ینییپا وستهیپ فیتوابع انتقال ضع-ینییپا وستهیپ میتوابع ن کلمات کلیدی:

 

 

The transfer weak lower continuous vector functions and their minimization 

problems 

Title: 

Hamid Reza Hajisharifi Applicant: 

Isfahan university-Khansar Applicant's 
Work: 

In this research at first we introduce transfer weak lower continuous vector 

functions. In the sequel we we examine the relationship between this concept and 
other generalization of continuity for vector valued function. Also as the main 

objective we study vector optimization problem for mappings with this type of 
continuity. 

Abstract: 
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The main objective we study vector optimization problem for mappings with transfer 

lower continuity. Also in the main result we don't have separable condition on the 
codomain of the function. 

Specific 

Aims: 

lower semi continuity-transfer lower continuity-vector optimization. :Keywords 
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 ویوکتیهدفمند م دانیاکس یاز اسپرم منجمد در صنعت دام سبک کشوربا استفاده از آنت یو بهره ور دیتول :عنوان

 یرضا مسعود :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/کشور یعلوم دام قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  دیکاند یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2/یدام علوم :اولویت

 کشور یبوم شیبرعملکرد در گوسفند و بز و گاو م

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ رضا مسعود :همکاران

 یمحسن شرف +

 نادر اسدزاده +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

آزاد  کالیاست. راد ییگشا خی-انجماد ندیدر فرآ ییایمیش یاسترس ها نیتراز مهم یکیغشا  یدهایپیل ونیداسیپراکس چکیده :

 یم شیرا افزا یسلول را مختل کرده و احتمال مرگ سلول یعیعملکرد طب ،ییغشا یدهایپیل ونیداسیحاصل از پراکس

 یمحافظت م ویداتیاکس یها بیاز سلول در مقابل آس ،ییگشا خی-انجماد ندیها در فرآ دانیاکسیدهند. استفاده از آنت

مورد  ویداتیعلت مقاومت کارآمد در برابر استرس اکسبه ییایتوکندریهدفمند م دانیاکس یآنت ریاخ یکند. در سال ها

صدمات  کنندهفیو تضع ییایتوکندریم دیکننده سوپراکسپاک دانیاکسیآنت کی MitoQتوجه قرار گرفته است. 

راس  5پژوهش، از  نی. در اباشدیم ییگشا خی-انجماد ندیاسپرم پس از فرآ تیفیدهنده کبه اسپرم و بهبود ویداتیاکس

اسپرم، سطوح  تیفیک هیاول یابیو ارز یریگراس بز نژاد مرخز استفاده خواهد شد. پس از اسپرم 5و  یقوچ نژاد زند

کننده اسپرم افزوده  قینانو موالر( به رق 0 ،1 ،10 ،100 ،1000) MitoQ ییایتوکندریهدفمند م دانیاکس یمختلف آنت

المت س س،یآپوپتوز-یاسپرم شامل زنده مان یفیک یهافراسنجه ،ییگشاخیانجماد خواهد شد. پس از  ندیشده و وارد فرآ

، DNAست شک د،یپیل ونیداسیپراکس زانیم ،یتوکندریم تیفعال ،یعیرطبیآکروزوم، اسپرم غ یکپارچگیغشا اسپرم، 

 ساخت یدوز برا نیقرار خواهد گرفت و از بهتر یابیمورد ارز یاسپرم و بارور یحرکت یهاآزاد، فراسنجه کالیراد دیتول

 کشور با عملکرد باال استفاده خواهد شد دیکننده تول قیرق

 باال یکننده انجماد اسپرم در دام سبک با بهره ور قیرق دیتول :اهداف اختصاصی

 اسپرم، قوچ، بز ی، حفاظت انجمادMitoQ ییایتوکندریهدفمند م دانیاکسیآنت کلمات کلیدی:

 

 

Production and utilization of frozen spermatozoa in Iran’s small ruminants industry 

using MitoQ targeted antioxidant 

Title: 

Reza Masoudi Applicant: 

Animal Science Research Institute of Iran (ASRI) Applicant's 
Work: 

Membrane lipids peroxidation is one of the most important chemical stresses during 

freeze-thawing process. Free radicals destroyed cell normal performance and 
increase apoptosis chance. Using antioxidants during cryopreservation, preserves 

cells against oxidative stress. In recent years, mitochondrial targeted antioxidants 

presented successful resist against oxidative stress. MitoQ is a mitochondrial 

Abstract: 
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superoxide dismutase antioxidant that preserves sperm quality during 

cryopreservation. In the current study, 5 rams and 5 bulks will be used. After sperm 
collection and primary quality evaluation, different concentrations of MitoQ (0, 1, 10, 

100, 1000 nM) will be added to the samples and then the samples will be 
cryopreserved. After thawing, sperm quality parameters will be evaluated such as 

viability and apoptosis, membrane integrity, acrosome integrity, abnormal 

morphology, mitochondrial activity, lipid peroxidation, DNA fragmentation, ROS 
production, motility parameters and fertility potential and finally, the best dose will 

be used to produce a high performance extender in Iran. 

Production of an efficient cryopreservation medium for small ruminants Specific 
Aims: 

Mitochondria targeted antioxidant MitoQ, Sperm cryopreservation, Sheep, Goat :Keywords 
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 یدر دو مدل برون تن و درون تن نوروپات کسیا یروسیو نیپروتئ یعصب یاثر محافظت کنندگ یبررس :عنوان

 یوانیح یینایب

 خسروبخش فرنوش :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 + علوم اعصاب یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + فرنوش خسروبخش :همکاران

 انیستار الیل +

 پاسکال بلنگه +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 19 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 و،یداتیاکس ونیالسیفسفر یواکنش ها قیژنوم است و از طر یاست که دارا ییدو غشا یاندامک درون سلول یتوکندریم چکیده :

ست ا ییاز ژن ها یتعداد محدود یحاو یتوکندریژنوم م کهییکند. از آنجا یسلول عمل م یانرژ نیتام روگاهیبه عنوان ن

العات مربوط اط ای( یکمپلکس تنفس یرواحدهای)ز ویداتیاکس ونیالسیشرکت کننده در واکنش فسفر یها نیکه پروتئ

توسط  یتوکندریموجود در م یها نیپروتئ یمجموعه  یکند، قسمت اصل یم یرا کدگذار یتوکندریترجمه م ستمیبه س

که  ییایتوکندریم یها یمارینفر به ب کینفر،  5000از هر  یانسان تیجمع انیشده اند. در م یسیرمز نو یژنوم هسته ا

 ییزا بیآسشوند، مبتال هستند.  یم جادیا یهسته ا یژن ها ای یتوکندریم یموجود در ژن ها یجهش ها لهیبه وس

 نیاز آنها چند یادیبروز کند؛ تعداد ز یدر هر سن نیمشاهده شده و همچن یتواند در هر اندام یم هایماریب نیاز ا یناش

شود. امروزه  یم دهید یدر بافت خاص عهیضا یینایب یاز آنها مانند نوروپات یکنند اما در بعض یم ریرا در بدن درگ ستمیس

 یکه جهش در آنها از علل آتروف ییایتوکندریم یها نیمتعدد کدکننده پروتئ یژن ها ییمطالعات مختلف با شناسا

 ا نشان دهند.ر یینایاعصاب ب یو بروز آتروف یتوکندریم حیعدم عملکرد صح نیباشد، توانسته است ارتباط ب یم یینایب

( و مدل in vitroدر مدل برون تن ) روسیگرفته شده از بُرناو کسیا نیپروتئ یعصب یاثرات محافظت کنندگ یابیارز :اهداف اختصاصی

 یینایب ینوروپات یوانیح

 ویداتیاسترس اکس ،یتوکندریعدم عملکرد م ،یوانی، مدل حRGC-5 ی، سلولهاX نیروتنون، پروتئ ،یینایب ینوروپات کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of the neuroprotective effect of X viral protein in both in vitro and in vivo 

animal models of optic neuropathies 

Title: 

Farnoosh Khosrobakhsh Applicant: 

University of Kurdistan Applicant's 
Work: 

Mitochondria are double membrane organelles, containing their own genome, acting 

as cellular powerhouse via production of ATP by oxidative phosphorylation. Since the 
mitochondrial genome contains only a limited amount of genes coding for proteins of 

the mitochondrial respiratory complexes participating in oxidative phosphorylation 
or mitochondrial translation, the nuclear genome encodes the major part of the 

mitochondrial proteins. Mitochondrial diseases, with a global prevalence estimated 

at 1/5,000, can be caused by mutations in the genes of mitochondrial DNA (mtDNA) 
or nuclear DNA. These pathologies can manifest in any organ at any age, and 

Abstract: 
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although many of mitochondrial diseases are multisystemic, some are tissue specific 

such as optic neuropathies. Nowadays, the links between mitochondrial dysfunctions 
and optic nerve atrophy are more and more documented, as illustrated by the 

identification of several genes coding mitochondrial proteins which mutation cause 
optic atrophies. 

Evaluation of neuroprotective effects of bornavirus-derived X protein in in vitro 

model and animal model of optic neuropathy. 

Specific 

Aims: 

Optic neuropathy, Rotenone, X protein, RGC-5 cells, Animal model, Mitochondrial 
dysfunction, Oxidative stress 

:Keywords 
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 یمغز از رو یکیالکتر میمستق کیواج و تحر _سهیدانش نو ،یواجشناخت یآگاه یهااثر درمان یسهیمقا :عنوان

 آموزان نارساخوانو خواندن در دانش یواجشناخت یآگاه یهاجمجمه بر مهارت

 یمحمد حانهیر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یدانشکده توانبخش-رانیا یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 اعصاب علوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحمد حانهی+ ر :همکاران

 یراحدیسمانه م دهیس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

اشاره دارد به  یواجشناخت یدهد. آگاه یقرار م ریخواندن را تحت تاث یاختالل هتروژن است که مهارتها کی ینارساخوان چکیده :

 ینوع مداخله در نارساخوان نیتر جیاگاهانه کلمات در جمالت، هجاها و واج ها در ساختار کلمه و را یدستکار ییتوانا

 نیا تیکفا یبیشود درمان ترک یم هیشود. توص یبهبود خواندن استفاده م یبرا یرتهاجمیغ یمغز کیتحر رایاست. اخ

 ،یواجشناخت یآگاه یمهارتها یرو یبیله ترکمداخ ریتاث یمطالعه بررس نیدهد. اهداف ا یم شینوع مداخله را افزا

دو سو کور شم کنترل است. تمام شرکت کنندگان  ینیبال ییخواندن کلمه و ناکلمه است. مطالعه حاضر از نوع کارآزما

 یدرمانها بیمداخله و کنترل، به ترت یخواهند کرد. گروه ها افتیواج را در-سهیو تطابق نو یواجشناخت یدرمان آگاه

وه شرکت کنندگان در دو گر عیخواهند کرد. توز افتیرا در یفعال و ساختگ یخارج جمجمه ا میمستق یکیالکتر کیتحر

خواندن کلمه و ناکلمه و  یمهارت ها یاز درمان جهت بررس شیپ یها یابیاز آغاز مداخله، ارز شیخواهد بود. پ یتصادف

 15شرکت کنندگان در  ه،یخط پا یها یابیارز لیبعد از تکم( انجام خواهند شد. هی)به عنوان خط پا یواجشناخت یآگاه

 یپس از مداخله، بالفاصله پس از درمان انجام خواهند شد. سپس برا یها یابیشرکت خواهند کرد. ارز یجلسه درمان

اندازه  ی(. بروندادهایریگیهفته بعد از اتمام درمان انجام خواهند شد )پ 4ها  یابیمداخله ارز جینتا یماندگار یبررس

خواندن کلمه و ناکلمه خواهند بود. مطالعه حاضر نشان خواهد داد  ،یواجشناخت یآگاه یپژوهش حاضر، مهارتها یریگ

ه و خواندن کلم ،یواجشناخت یآگاه یدر بهبود مهارتها یشتریب ریتاث یبا درمان رفتار سهیدر مقا یبیکه درمان ترک

 ناکلمه در دانش آموزان نارساخوان دارد

 شیپ کیمداخله و شم به تفک یهادر گروه ک،یآن به تفک یهاآزمونو خرده یواجشناخت ینمره کل آگاه نیانگیم نییتع :اهداف اختصاصی

 .یریگیاز درمان، پس از درمان و پ

از درمان، پس از درمان و  شیپ کیمداخله و شم به تفک یهانمره خواندن کلمه و ناکلمه در گروه نیانگیم نییتع (2

 .یریگیپ

 :یلیاهداف تحل

مداخله و شم به  یهادر گروه ک،یآن به تفک یهاآزمونو خرده یواجشناخت ینمره کل آگاه نیانگیم یسهیمقا (1

 .یریگیاز درمان، پس از درمان و پ شیپ کیتفک

 از درمان، پس از درمان شیدر گروه مداخله با گروه شم پ ک،ینمره خواندن کلمه و ناکلمه به تفک نیانگیم یسهیمقا (2

 .یریگیو پ

 مهجمجمه، خواندن کلمه و ناکل یمغز از رو یکیالکتر میمستق کیواج، تحر-سهیدانش نو ،یشناختواج یآگاه ،ینارساخوان کلمات کلیدی:
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Phonological Awareness, Grapheme to Phoneme Correspondence and Transcranial 

Direct Current Stimulation Intervention for the Reading and Phonological Awareness 
Enhancement in Reading Disabled Children: A Protocol for Randomized Controlled 

Trial 

Title: 

Reyhane Mohamadi Applicant: 

Iran University of Medical Sciecnes Applicant's 
Work: 

Dyslexia is a heterogeneous disorder that influences reading ability. Phonological 

awareness refers to the ability of conscious manipulation of words in sentences, 
syllables, and phonemes in word structure and it is the most common intervention in 

dyslexia treatment. Recently, non-invasive brain stimulation has been used for 
reading improvement. Combined interventions are assured to augment the 

competency of this intervention. This study aims to investigate the effect of the 

combined intervention on word/non-word reading and phonological awareness 
skills. 

Abstract: 

Determining the mean score of total phonological awareness and its subtests 
separately, in the intervention and sham groups separately before treatment, after 

treatment and, follow-up. 

2) Determining the mean scores of word reading and non-word reading in the 
intervention and sham groups separately before treatment, after treatment and, 

follow-up. 
Analytical objectives: 

1) Comparison of the mean score of total phonological awareness and its subtests 

separately, in the intervention and sham groups separately before treatment, after 
treatment and, follow-up. 

2) Comparison of the mean scores of reading words and non-words separately, in the 
intervention group with the sham group before treatment, after treatment and, 

follow-up. 

Specific 
Aims: 

Transcranial Direct Current Stimulation, Phonological Awareness, Grapheme to 
Phoneme Correspondence, Dyslexia. 

:Keywords 
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 رانیا ریو پردازش تصو نیماش یینایب یالمللنیکنفرانس ب نیو دوم یکنفرانس مل نیدوازدهم :عنوان

 انیجوراب محمود :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 چمران اهواز دیدانشگاه شه/اهواز :محل اجرا

 یعلم یو رخدادها هاشیاز هما تیحما :کارگروه

 یالمللنیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 + دانفنگ هنگ :همکاران

 زاده انیسلطان دیحم +

 انیمحمود جوراب +

 زاده یغالمرضا اکبر +

 محمد سروش +

 تکانلویت یخوشخو میمر +

 80000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

 یبعد-سه نیماش یینای چکیده :

o ریو پردازش تصو نیماش یینایدر ب کیو الکترون یربرداریتصو 

o و سازمان ها عیدر صنا نیماش یینایب یکاربردها 

o هاتیفعال یبازشناس 

o ی/ پزشککالیومدیب ریپردازش تصاو 

o  رادار ریتصاوپردازش 

o ریتصاو ینگارو نهان یسازفشرده 

o یرنگ ریپردازش تصاو 

o ییدئویو و یریتصو یهاداده یبر رو یکاوداده 

o حرکت گردیو پ لیتحل 

o ینیچند دورب یو هندسه ویاستر یربرداریتصو 

o بافت، شکل و رنگ 

o اسناد یپردازش و بازشناس 

 ریو پردازش تصو نیماش یینایب یدر حوزه هاافتهی نیآخر یطرح و ارائه یبرا یطیمح جادیا :اهداف اختصاصی

o و مباحثه و تبادل نظر گریکدیحوزه با  نیا نیپژوهشگران و متخصص ییآشنا 

o هنیزم نیروز در احوزه و موضوعات به نیمندان با متخصصان او عالقه انیدانشجو ییآشنا یبرا یطیفراهم شدن مح 

o محققان یبسط شبکه قیحوزه از طر نیمربوط به ا یپژوهش یهانهیگسترش زم 

o ها و مرتبط و حضور شرکت یکاربرد یهانهیطرح زم قیصنعت، بازار و جامعه با دانشگاه از طر یگسترش رابطه

 کنفرانس یجانب یهاشگاهیها و نمامرتبط در کارگاه ینهادها

o ریو پردازش تصو نیماش یینایب یدر حوزه یالمللنیگسترش تعامالت ب 

 :یاهداف اختصاص 

 نیماش یینایب ر،یپردازش تصو
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 نیماش یینایب ر،یتصو پردازش کلمات کلیدی:

 

 

The 12th Iranian and the second International Conference on Machine Vision and 

Image Processing 

Title: 

Mahmood Joorabian Applicant: 

Shahid Chamran University of Ahvaz Applicant's 
Work: 

Imaging and Electronic in Machine Vision and Image Processing 

Machine Vision Applications in Industries and Organizations 
Activity Recognition 

Biomedical Image Processing 

Radar Image Processing 
Deep Learning in Machine Vision 

Compression and Watermarking 
RGBD processing 

Image and Video Mining 
Motion Analysis and Tracking 

Stereo and Multi-view Geometry 

Texture, Shape, and Color 

Abstract: 

Create an environment to design and present the latest findings in the field of 

machine vision and image processing 

o Familiarization of researchers and experts in this field with each other and 
discussion and exchange of views 

o Providing an environment for students and enthusiasts to get acquainted with 
experts in this field and up-to-date topics in this field 

o Expand research areas related to this field through the development of a network 

of researchers 
o Expanding the relationship between industry, market and society with the 

university through the design of related fields and the presence of companies and 
related institutions in workshops and side exhibitions 

o Expand international interactions in the field of machine vision and image 
processing 

Specific 

Aims: 

image processing, machine vision :Keywords 
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السما با فنتون پ ندیفرآ قیبا تلف یپساب صنعت هیتصف یبرا یستیکاتال یساخت و استفاده از راکتور پالسما :عنوان

 یمرئ یستیهتروژن و فتوکاتال

 یدائیش محسن :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :طرح نوع

 یدائی+ محسن ش :همکاران

 ضیف یوبیبهارک ا +

 وطن پور دیوح +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

شته معمول گذ یاز روشها عتریکارآمد و سر ن،ینو یامروز، ارائه روش یایآب و پساب در دن هیبحث تصف تیتوجه به اهم با چکیده :

ر و گسترده ت یبا آلودگ یصنعت یاز پسابها یبرخ هیتصف نیمورد توجه است. همچن اریکامل آب بس هیتصف یبرا

 هیتصف یراب یگوناگون یمتداول دشوار است. روشها یبا استفاده از روشها دارینسبتا پا یکیزیو ف ییایمیش اتیخصوص

از  یکیپالسما بعنوان  یفناور ر،یخاص خود را دارند. درچند سال اخ بیو معا ایآب و پساب وجود دارد که هرکدام مزا

باتوجه به  یفناور نیآب و فاضالب در نظر گرفته شده است. ا هیتصف ی( براAOPs) شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایفرآ

وجه قرار مورد ت اریبس ن،ییپا نهیبودن و هز ستیز طیدوستدار مح ه،یثانو یآلودگ دیباال، عدم تول ییعملکرد آسان، کارآ

 یم دجایرا ا لیدروکسیه یها کالیمانند راد یآزاد موثر یکالهایدر آب، راد یکیالکتر هیروش، تخل نیگرفته است. در ا

و آب  دیاکس یبه کربن د یآل باتیترک ونیداسیاکس یقدرتمند برا اریبس یا دکنندهیها بعنوان اکس کالیراد نیکند که ا

 شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایفرآ گریاز د زیو فنتون ن یستیفتوکاتال بیتخر یندهایفرآ نی. همچنشناخته شده اند

 نیوژن و همچنپالسما و فنتون هتر ندیفرآ قیاستفاده شده اند. تلف یصنعت یپسابها هیهستند که بصورت گسترده در تصف

طرح  نیه ادهد ک شیرا افزا یصنعت یپسابها هیتواند راندمان تصف یم یتحت نور مرئ یستیفتوکاتال بیپالسما و تخر

 راستا انجام خواهد شد. نیدر ا یپژوهش

پساب  هی( در تصفیستیفتوکاتال-)پالسما یستیفتوکاتال ندیآن با فرآ قیسرد و تلف یپالسما یعملکرد تکنولوژ یبررس :اهداف اختصاصی

 یتحت تابش نور مرئ یسنتز N-TiO2 ستیبا استفاده از کاتال یصنعت

با  یپساب صنعت هیفنتون( در تصف-فنتون هتروژن )پالسما ندیسرد با فرآ یپالسما یقیتلف یعملکرد تکنولوژ یبررس -2

 تیمگنت ستیاستفاده از کاتال

 یپساب صنعت ،ینور مرئ ست،یفنتون هتروژن، فتوکاتال پالسما، کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication and using of catalytic plasma reactor for treatment of industrial 

wastewater by combining the plasma process with heterogeneous Fenton and 
visible-light photocatalytic processes 

Title: 

Mohsen Sheydaei Applicant: 

Kharazmi university Applicant's 

Work: 

With considering the significance of the subject of water and wastewater treatment 
in the world, it is very important to provide a new, efficient and fast method in 

Abstract: 
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comparison with the usual methods in order to treatment of water completely. 

Furthermore, it is difficult to treat some industrial effluents with widespread 
pollutions and relatively stable chemical and physical properties using conventional 

methods. There are various methods for water and wastewater treatment which 
each one has its own advantages and disadvantages. In recent years, plasma 

technology has been considered as one of the advanced oxidation processes (AOPs) 

for water and wastewater treatment. This technology has received a lot of attention 
based on its easy operation, high efficiency, no secondary pollution, environmental 

friendliness and low cost. In this method, the electrical discharge in water produces 
the effective free radicals such as hydroxyl radicals, which are significantly powerful 

oxidants for the oxidation of organic compounds to carbon dioxide and water. 

Photocatalytic degradation process and Fenton are other advanced oxidation 
processes that have been widely used in industrial wastewater treatment. Combining 

plasma and heterogeneous Fenton process as well as plasma and photocatalytic 
degradation under the visible light can increase the efficiency of industrial 

wastewater treatment. With this aim, this research project will be done. 

Evaluation of the performance of cold plasma technology and its combination with 
photocatalytic process (plasma-photocatalysis) in industrial wastewater treatment 

using synthetic N-TiO2 catalyst under visible light. 
2- Evaluation of the performance of integrated cold plasma technology with 

heterogeneous Fenton (plasma-Fenton) process in industrial wastewater treatment 

using magnetite catalyst. 

Specific 
Aims: 

Plasma; Heterogeneous Fenton; Photocatalyst; Visible light; Industrial wastewater :Keywords 
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 یبرا ی: استلزاماترانیدر جنوب شرق ا انیجازمور زیدر حوزه آبر نیسرزم بیتخر یالگوها یابیارز :عنوان

 یو بهساز یبازساز

 یمحمود مانیپ :متقاضی

 اریدانش :علمی متقاضی رتبه

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یابی+ ارز ستیز طیداده در مح یرو راتییاز تغ یناش تیو سالمت/سنجش وضع ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 اثرات در طول زمان ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح شیو پا

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحمود مانی+ پ :همکاران

 یروزیفاطمه ف +

 کپورینوراهلل ن +

 یجهانشاه ریام یمهد دیس +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Web Of Science: 2 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 ،یسطح یها انیمدت، کمبود جر یو طوالن دیشد یها یخشکسال لیبه دل رانیدر جنوب شرق ا انیجازمور زیآبر حوضه چکیده :

 تیعجم شیروند رو به افزا ،یو باغ ینامناسب کشت محصوالت زراع یالگو ،ینیرزمیاز منابع آب ز هیرو یب یبهره بردار

و  یائز ابانیدر برابر ب رانیا زیآبر یهاحوضه نیرتریپذ بیاز آس یکیمشخص به  ینیسرزم شیو عدم وجود برنامه آما

 کیواند ت یم نیسرزم بیتخر یاز الگوها یدرک درست ،یطیشرا نیشده است. لذا با توجه به چن لیتبد نیسرزم بیتخر

دف ه نیباشد. بنابرا زیحوضه آبر نیدر ا نیزم داریپا تیریمد یها یهرگونه استراتژ یطراح ینقطه شروع مناسب برا

ش از سنج نینو یها یبا استفاده از فناور انیجازمور زیدر حوضه آبر نیسرزم بیتخر یالگوها یابیمطالعه ارز نیا یاصل

 باشد یم نیزم داریپا تیریمد یبرا ییها هیارائه توص یبرا ییدور وآمار به عنوان مبنا

جهت ارائه  رانیدر جنوب شرق ا انیجازمور زیدر حوضه آبر نیسرزم بیتخر یالگوها یابیپژوهش ارز نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

داف اه ،یهدف اصل نیبه ا دنیجهت رس نیباشد. بنابرا یم زیدر آن حوضه آبر نیزم داریپا تیریمد یبرا ییها هیتوص

 شود: یدر نظر گرفته م ریز یفرع

 انیجازمور زیدر حوضه آبر نیسرزم بیوسعت تخر زانیم یرینگاشت الگوها و اندازه گ

 انیجازمور زیدر حوضه آبر نیپوشش زم -نیزم یبلندمدت کاربر راتییتغ یابیارز

 انیجازمور زیمشاهده شده در حوضه آبر نیسرزم بیتخر یعلل الگوها یابیارز

 یو نوساز یبازساز ینفعان برا یذ تیو ظرف یباال بردن آگاه یبرا یو اساس هیبه عنوان پا نیسرزم بیاثرات تخر یابیارز

 انیجازمور زیدر حوضه آبر نیتوان زم

 شده یشبکه بند یداده ها س،یلندست، ماد ،یروند، همبستگ ن،یپوشش زم ن،یزم یاز دور، کاربر سنجش کلمات کلیدی:

 

 

Assessment of land degradation patterns in Jazmourian basin in southeastern Iran: 
implications for restoration and rehabilitation 

Title: 
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Peyman Mahmoudi Applicant: 

University of Sistan and Baluchestan Applicant's 
Work: 

 

Jazmourian basin in southeastern Iran due to severe and long-term droughts, lack of 
surface runoff, uncontrolled exploitation of groundwater resources, inadequate 

cultivation pattern of crops and horticulture, increasing population and lack of clear 

land management plan, It has become one of the most vulnerable basins in Iran 
against desertification and land degradation. Therefore, considering such conditions, 

understanding the patterns of land degradation can be a suitable starting point for 
designing any sustainable land management strategies in this basin. Therefore, the 

main purpose of this study is to evaluate land degradation patterns in Jazmourian 
basin using new technologies of remote sensing and statistical as a basis for 

providing recommendations for sustainable land management. 

Abstract: 

The overall objective of the study is to assess land degradation patterns in 
Jazmourian basin in southeastern Iran as basis for making recommendations for 

sustainable land management. Therefore, in order to achieve this overall objective, 

the following sub-objectives are considered: 
1. To map patterns and quantify the extent of land degradation in Jazmourian basin, 

2. To assess long‐term land‐use and land‐cover changes in Jazmourian basin, 
3. To evaluate causes of the observed land degradation patterns in Jazmourian basin, 

and 

4. To assess the impacts of land degradation as a basis for enhancing the awareness 
and capacity of stakeholders for restoration and rehabilitation in Jazmourian basin. 

Specific 
Aims: 

remote sensing, land use, land cover, MODIS, Landsat, trend, correlation, gridded 
data 

:Keywords 
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ها  کلیارتنانوپ کینامیفتود کیاتوفاژ لیبا استفاده از پتانس یدرمان یمیبه ش تیباال بردن حساس یبررس :عنوان

 مالنوما یدر مدل موش

 یرحمت مروه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/)ره(ینیامام خم مارستانیب :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ مروه رحمت :همکاران

 یموسو نیمحمد ام +

 ربخشیراحله خ +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

فاوت مت یها میباعث مقاومت آن در برابر رژ یانواع سرطان است. عوامل متعدد نیو کشنده تر نیدتریاز شد یکیمالنوما  چکیده :

 یو تارگت تراپ یدرمان یمیش نهیدهه گذشته در زم یط یعلم ریچشمگ یها شرفتیپ رغمیشده است و عل یدرمان

 یدرمان کینامیهمچنان وجود دارد. فتود ییاز مقاوت دارو یریجلوگ یبرا یدرمان یبه اصالح روش ها ازین ،یتیمالنوس

(PDT )اشد. ب یو مالنوما م ییمالنوما ریدرمان انواع سرطان، از جمله سرطان پوست غ یشده برا دییتأ ینیروش بال کی

رنگدانه  ت،یمسموم جادیباال باعث ا یاستفده شده است، در غلظت ها یختگیبرانگ یکه برا یحال، تا کنون از مواد نیبا ا

و  TiO2  ،N-TiO2همانند  ییها کلیحاضر نانو پارت قیشده اند. در تحق یدفاع یها سمیو القا مکان نیمالن یساز

GOT دی)اکس ( گرافنGOه / )دیبری ( باGOT) TiO2 مالنوما  یتراپ کیفتوتراپ یکننده برا دواریبه عنوان عوامل ام

مشاهده  invitroگذشته خود در مطالعات  قاتیباشند. ما در تحق یم یاتوفاژ یپتانسل القا یشود که دارا یم شنهادیپ

 یمعنادار را در روند درمان مالنوما جینتا ،یتراپ کینامیبا فوتود ن،یپالت سیس یت به همراه داروکه اثر نانو ذرا مینمود

. لذا در باشدیم یاتوفاژ تی( و فعالROS) ریواکنش پذ ژنیاکس یگونه ها یالقا قیاز طر زین رییتغ نیانسان داشته و ا

 invivoو هم  invitroهم در  یاثرات را در مدل موش نیکه ا میبر آن شد یقبل قاتیتحق یمطالعه حاضر و در راستا

 کینامیتودف یاتوفاژ یالقا لیبا استفاده از پتانس یدرمان یمیبه ش تیمطالعه، باال بردن حساس نی. لذا هدف از امیادامه ده

 باشد یمالنوما م یها در مدل موش کلینانوپارت

 طرح: یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 یا در مدل موشه کلینانوپارت کینامیفتود کیاتوفاژ لیبا استفاده از پتانس یدرمان یمیبه ش تیباال بردن حساس یبررس

 مالنوما

 :طرح یاهداف فرع

 یموش یبا هم در رده سلول مالنوما بیو در ترک ییداروها و نانو ذرات به تنها تیاثر سم یبررس •

 نامکیپالتن و نانوذرات با فتود سیبعد از درمان با س یموش یدر رده سلول مالنوما یتیتوتوکسیسا زانیم یبررس •

 و بدون آن یتراپ

 یموش یدرست کردن مدل مالنوما •

 درمان مالنوما یبر رو یتراپ کینامیاثر فتود یبررس •

 یبا نور مرئ یتراپ کینامیبه همراه فتود یدرمان یمیش یاثر نانو ذرات و دارو یبررس •
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 نیپالت سیبا س بیو در ترک ییدرمان به تنها یاثر نانو ذرات مختلف بر رو یبررس •

 یتراپ کینامیو فتود نیپالت سیبا س بیو درترک ییدرمان به تنها یاثر نانوذرات مختلف بر رو یبررس •

 یاتوفاژ ،یتراپ کینامیفتود مالنوما، کلمات کلیدی:

 

 

Study of hypersensitivity to chemotherapy using autophagic photodynamic potential 
of nanoparticles in melanoma mouse model 

Title: 

Marveh Rahmati Applicant: 

Cancer Biology Research Center-Tehran University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Melanoma is one of the most aggressive and lethal form of cancer. Numerous factors 

contribute to its resistance to treatment regimens and despite significant scientific 

advances over the last decade in the field of chemotherapeutics and melanocytic 
targets, there still remains the need for improved therapeutic modalities. 

Photodynamic therapy (PDT) is a clinically approved technique for cancer treatment, 
including non-melanoma and melanoma skin cancer. However, the most of 

conventional photosensitizers are of low efficacy against melanoma due to the 
possible toxicity at high drug concentrations, melanin pigmentation, and induction of 

anti-oxidant defense mechanisms. In the current research we propose TiO2, N-TiO2, 

and GOT (graphene oxide (GO)/TiO2 hybrid (GOT) as promising agents for 
photodynamic therapy of melanoma. We demonstrated previously these NPs in 

human melanoma cells in vitro and confirmed that both reactive oxygen species 
(ROS) and autophagy are induced by N-TiO2 NP-based PDT system.In this study, we 

aim to investigate the treatment response and autophagy induction in melanoma 

moues model both invitro and invivo following by PDT response when combined with 
adjuvant therapy of NPs and cisplatin. 

Abstract: 

Study of hypersensitivity to chemotherapy using autophagic photodynamic potential 
of nanoparticles in melanoma mouse model 

Sub-objectives of the project: 

Evaluation of the toxicity effect of drugs and nanoparticles alone and in combination 
in mouse melanoma cell line 

Evaluation of cytotoxicity in mouse melanoma cell line after treatment with cisplatin 
and nanoparticles with and without photodynamic therapy 

Making mouse melanoma models 

• Evaluation of the photodynamic therapy on melanoma treatment 
• Evaluation of nanoparticles with chemotherapy drug along with photodynamic 

therapy 
• Investigation of different nanoparticles on the treatment alone and in combination 

with cisplatin 

• The effect of different nanoparticles on treatment alone and in combination with 
cisplatin through photodynamic therapy. 

• Investigation of the mechanism of photodynamic therapy on the autophagy 
pathway 

Practical goals of the project: 

Specific 
Aims: 

Autophagy, melanoma,Photodynamic therapy :Keywords 
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 یدر کاربرد خودروها عیسنکرون خنک شونده با ما یو ساخت موتور رلوکتانس یطراح ،یبیترک یمدل ساز :عنوان

 یبرق

 منفرد یلیم جعفر :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و موارد مشابه یسوخت لیبرق و پ د،یبریه یخودروها یها یفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 منفرد یلی+ جعفر م :همکاران

 یاحمد یعل یمهد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یها نیماش ریبا سا سهیمنحصر به فرد در مقا یها یژگیاز و یبرخوردار لیسنکرون به دل یرلوکتانس یها نیماش چکیده :

و ساخت  یطراح ،یطرح حاضر، در ارتباط با مدل ساز شنهادیمورد توجه قرار گرفته اند. پ ریدر دو دهه اخ ،یکیالکتر

مورد  یکیالکتر یاست. از آنجاکه موتورها یبرق یخودروها شرانهیپ ستمیبا کاربرد در س یکیالکتر یها نینوع از ماش نیا

 یانسکنند، موتور رلوکت یاستفاده م یخنک ساز یبرا عیما الیعمدتا از س یبرق یخودروها شرانهیپ ستمیاستفاده در س

 شود یخنک م عیما لایبا س زیطرح ن نیسنکرون مورد بحث ا

و  یراحط یشده برا جادیسنکرون؛ استفاده از مدل ا یموتور رلوکتانس یحرارت-یسیالکترومغناط یبیتوسعه مدل ترک :اهداف اختصاصی

 یراحساخت و تست موتور ط ؛یبرق یخودرو شرانهیپ ستمیسنکرون با کاربرد در س یموتور رلوکتانس کی یساز نهیبه

 شده

 یحرارت-یسیالکترومغناط یمدل ساز ،یبرق یخودرو ،یکیالکتر شرانهیسنکرون، پ یموتور رلوکتانس کلمات کلیدی:

 
 

Hybrid modeling, design and prototyping of a liquid-cooled synchronous reluctance 

motor for electric vehicle application 

Title: 

Jafar Milimonfared Applicant: 

Amirkabir university Applicant's 
Work: 

 
In recent decades, synchronous reluctance machines are promising due to their 

interesting features in comparison with other types of electrical machines. This 

proposal is dealt with modeling, design and prototyping of a synchronous reluctance 
motor for electric vehicle application. As the electric motors in electric vehicles are 

generally cooled using liquid coolants, this study aims to investigate and design of a 
liquid-cooled synchronous reluctance motor for electric vehicle applications 

Abstract: 

 

Hybrid electromagnetic-thermal modeling of synchronous reluctance machines; 
Optimal design of a synchronous reluctance motor for electric vehicle applications 

using the developed hybrid model; prototyping of the designed motor 

Specific 

Aims: 

synchronous reluctance motor, electric powertrain, electromagnetic-thermal 
modeling 

:Keywords 
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 لینقره، پروفا یستیبر انباشت ز سیلینانو ذرات نقره و نانو ذرات س یو انفراد یبیاثرات ترک یبررس :عنوان

 ساده شده یآب ییغذا رهیزنج کیدر  دمثلیو تول دچربیاس

 یجواد جام محمد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

+  ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

اثرات بر سالمت، اثرات  ،یستیز طیاثرات شامل اثرات مح یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز

 سیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیو ... + ارز یاقتصاد

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد جواد جام :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ستیز طیحبه م باتیترک نیا ریو کاربرد گسترده آن در صنعت منجر به ورود اجتناب ناپذ ینانوتکنولوژ عیسر شرفتیپ چکیده :

 ترقیدق یبررس ی. براگرددیم یریسبب بروز خسارات جبران ناپذ جهیو در نت شودیم یآب یهاو بخصوص بوم سازگان

 ییغذا رهیجزن یابیو ارز کیعملکرد نانو مواد از نزد یبه بررس ازینانو مواد در بوم سازگان، ن یستیاثرات و مضرات انباشت ز

 یو انفراد یبیاثرات ترک یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا. باشدیو مصرف کنندگان م هیکنندگان اول دیتول ژهیبه و انیآبز

 یقاتیکه در سه فاز تحق باشد،یساده شده م یآب ییغذا رهیزنج کیو نقره در  سیلیمهم و پرکاربرد س اریدو نانو ذره بس

آنها بر  تیو اثرات سم سیلینانو ذرات نقره و س ییایمیکوشیزیف یهایژگیو یانجام خواهد گرفت. فاز اول شامل بررس

در معرض  میکه به دو صورت، مستق یدافن ینانو ذرات بر رو تیاثرات سم ی. فاز دوم به بررسباشدیم زجلبکیر یرو

که در معرض نانوذرات قرار گرفته انجام خواهد  ییهاجلبکزیبا ر یدافن هیتغذ قیاز طر میمستق رینانو ذرات قرار دادن و غ

بخش از پژوهش در سه مرحله صورت  نیکه ا یگورخر یماه یبر رو هاندهیآال تیاثرات سم یشد. فاز سوم شامل بررس

که  ییهایتوسط دافن یدر معرض نانوذرات قرار گرفته، مرحله دوم ماه میبصورت مستق یخواهد گرفت. مرحله اول ماه

 یمرحله سوم ماه تایو نها شودیم هیاند تغذقرار گرفته یبیو ترک یآب در معرض نانو مواد به صورت انفراد قیقبال از طر

خواهند شد. در هر فاز، نمونه  هیجلبک آلوده در معرض نانو مواد قرار گرفتند تغذ قیکه قبال از طر ییهایتوسط دافن

 لیاکل، پروف یچرب یو نقره بر پارامترها سیلیدو نانو ذره پرکاربرد س یو انفراد یبیاثرات ترک یجهت بررس یبردار

 نانو ذارات نقره، انجام خواهد شد یستیانباشت ز زانیو م لدمثیتول دچرب،یاس

جلبک،  زیر لدمثیتول دچرب،یاس لیبر پروفا یبیو ترک یصورت انفرادبه سیلیاثرات نانو ذرات نقره و نانو ذرات س یبررس :اهداف اختصاصی

 .ییغذا رهینانو ذرات نقره در امتداد زنج یستیانباشت ز زانیم نیو همچن یگورخر یو ماه یدافن

 زجلبکیر-یگورخر یماه -سیلینانوذرات س-نانوذرات نقره-یآب ییغذا رهیزنج کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of combined and single effects of silver nanoparticles and silica 
nanoparticles on fatty acid profile and reproduction on simplified aquatic food chain 

Title: 

Mohammad Javad Applicant: 

- Applicant's 

Work: 
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The rapid advancement of nanotechnology and its widespread application in industry 

leads to the inevitable entry of these compounds into the environment, especially 
aquatic ecosystems, and causes irreparable damage. To more accurately investigate 

the effects and harms of bioaccumulation of nanomaterials in ecosystems, it is 
necessary to study the performance of nanomaterials and evaluate the aquatic food 

chain, especially primary producers and consumers. The purpose of this study is to 

investigate the combined and individual effects of two important and widely used 
silicon and silver nanoparticles in a simplified aquatic food chain, which will be 

carried out in three research phases. The first phase involves the study of 
physicochemical properties of silver and silica nanoparticles and their toxicity effects 

on microalgae. The second phase will investigate the effects of nanoparticle toxicity 

on 
Daphnia, which will be exposed to nanoparticles directly and indirectly by feeding 

Daphnia with microalgae that will have exposed to nanoparticles. The third phase 
includes the study of the toxicity effects of pollutants on zebrafish. This part of the 

research will have been done in three stages. In the first stage, the fish are directly 
exposed to the nanoparticles, in the second stage, the fish are fed by Daphnia that 

have already been exposed to the nanomaterials individually and in combination 

through water, and the third stage, the fish are fed by daphnia already infected 
through algae Exposed nanomaterials. In each phase, sampling will be performed to 

investigate the combined and individual effects of two widely used silica and silver 
nanoparticles on the parameters of total fat, fatty acid profile, reproduction and 

bioaccumulation of silver nanoparticles. 

Abstract: 

Investigation of the individual and combined effects of silver nanoparticles and silica 
nanoparticles on fatty acid profile and reproduction in microalgae , Daphnia and 

zebra fish as well as the bio accumulation of silver nano particles in aquatic food 

chain. 

Specific 
Aims: 

Aquatic food chain- silver nano particles- silica nano particles- micro algae -zebra 

fish 

:Keywords 
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یجذب د ندیحالل در فرآ-شونده و حاللحل-حالل یهااثرات برهمکنش یو بررس یکینامیمطالعه ترمود :عنوان

 قیعم کیاوتکت یهاکربن در حالل دیاکس

 یسرافراز هیمرض :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یسرافراز هی+ مرض :همکاران

 مود یفیحر رضایعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ریو سا هینقل لیوسا ع،یدر صنا یلیفس یهااحتراق سوخت( حاصل از CO2کربن ) دیاکس یاز حد د شیب انتشار چکیده :

 تواندیدر اتمسفر م CO2 شیدر جهان شده است. گرچه افزا یمیاقل راتییباعث به وجود آمدن تغ ،یبشر یهاتیفعال

بسزا دارد. در  تیاهم عیصنا یاریکاربرد آن در بس لیبه دل CO2 یساز رهیمحسوب گردد، جذب و ذخ یخطر جد کی

. با باشدیها مروش نیاز جمله پرکاربردتر ع،یدر صنا نیآم هیبر پا ییهابا استفاده از حالل ییایمیحال حاضر جذب ش

، حالل افتیباز یبرا یانرژ ادیباال، هدر رفت ز نهیاز جمله هز یمهم یهاها نقطه ضعفدسته از حالل نیحال، کاربرد ا نیا

 منیسبز و ا طیمح کیبه عنوان  قیعم کیبستر حالل اوتکت ،یطرح پژوهش نیدارند. در ا زات،یتجه یو خوردگ تیسم

 زیگردوست و آبآب قیعم کیاوتکت یهااز حالل یدر تعداد CO2گاز  تی. حاللشودیاستفاده م CO2جذب گاز  یبرا

جذب و  یکینامی. خواص ترمودشودیم یریگاندازه خطریمعمول و نسبتا ب یهاها با حاللآن ییدوتا یهامخلوط زیو ن

نسبت  ری. تاثردیگیقرار م لیو تحل یجذب مورد بررس ندیحالل در فرآ-شونده و حاللحل-حالل یهاکنشاثرات برهم

جذب گاز با استفاده از روش سطح پاسخ  زانیم یمستقل، بر رو یرهایاجزا حالل، دما و فشار به عنوان متغ یمول

(Response Surface Methodologyمطالعه و به ،)مستقل و به یبخش نظر کیخواهد شد. در  یسازنهی 

( MDEA) نیاتانول آم ید لیحالل مت یجابه قیعم کیامکان استفاده از حالل اوتکت یسازهیشب ،یمنظور توسعه کاربرد

با توجه به  ت،یانجام خواهد شد. در نها Aspen Plusبا استفاده از نرم افزار  یعیگاز ترش طب یسازنیریش ندیدر فرا

 یولمعم یندهایقرار گرفته و با فرا یاقتصاد یگاز، مورد بررس یسازنیریش ندیدر فرآ DESاستفاده از  ،یسازهیشب جینتا

 شودیم سهیمقا نیآم هیبر پا

عنوان  به گرید یهادر حضور حالل قیعم کیاوتکت یاز حالل ها یدر برخ دکربنیاکس یانحالل د یکینامیترمود مطالعه :اهداف اختصاصی

 کمک حالل.

 یحاو یمولکول یبا حالل ها DES ییدوتا یحالل در مخلوط ها-شونده و حاللحل-حالل یهاکنشبرهم یبررس -2

 .کربن به عنوان حل شونده دیاکس ید

سبز و مقرون به  اتیباال ، خصوص تیکربن با ظرف دیاکس یجذب د یبرا DES هیبر پا نهیجذب به ستمیانتخاب س -3

 .صرفه

 گاز یسازنیریش ندیفرا ق،یعم کیکربن، حالل اوتکت دیاکسیجذب د ت،یحالل کلمات کلیدی:
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Thermodynamic studies and the investigation of solute-solvent and solvent-solvent 

interaction effects on carbon dioxide capture in deep eutectic solvents 

Title: 

Marzieh Sarafrazi Applicant: 

kashan Applicant's 
Work: 

Carbon dioxide (CO2) emission from the use of fossil fuel combustion in industries, 
vehicles, and other human activities has caused climate changes. Although CO2 

emission to atmosphere is known as environmental hazard, CO2 capture and storage 

is an important technology due to its noticeable applications in different types of the 
industries. Presently, the chemical absorption of CO2 using amine-based solvents is 

one of the customary methods for CO2 capture. However, these solvents have 
significant disadvantages such as high cost, environmental drawbacks and energy 

consumption for solvent regeneration, toxicity, and corrosion of facilities. In this 

research, deep eutectic solvents (DESs) are used as green and environment-friendly 
solvents for CO2 absorption. The solubility of CO2 gas will measure in the several 

hydrophilic and hydrophobic DESs as well as their binary mixtures with traditional 
and relatively safe solvents. The thermodynamic properties and the effects of solute-

solvent and solvent-solvent interactions will be investigated and analyzed in the CO2 
absorption process. The effects of solvent composition, temperature, and pressure on 

the rate of gas absorption as independent parameters will be studied and optimized 

using the Response Surface Methodology (RSM) method. In a theoretical section and 
in order to applied development, the simulation of DESs application instead of methyl 

diethanolamine (MDEA) will be performed in the sweetening process of natural sour 
gas using Aspen Plus software. Finally, according to the simulation results, the use of 

DESs in the gas sweetening process will be economically investigated and compared 

with the conventional amine-based processes. 

Abstract: 

Thermodynamic study of carbon dioxide dissolution in some deep eutectic solvents in 

presence of other solvents as co-solvent. 

2- The investigation of solute-solvent and solvent-solvent interactions in binary 
mixtures of DESs with molecular solvents containing of carbon dioxide as a solute. 

3- Selection of optimal DES based absorptive system for carbon dioxide capture with 
high capacity, green properties and low-cost. 

Specific 

Aims: 

Solubility, Absorption of carbon dioxide, Deep eutectic solvent, Gas sweetening 

process 

:Keywords 
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 مرتبط یمیاقل راتییکربن خاک و تغ تیو کم تیفیک یریرپذییتغ یها رواثرات تحول لندفرم ینیب شیپ :عنوان

 یمحسن ریام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحسن ری+ ام :همکاران

 یندا محسن +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و سازمان  یوزارت کشاورز یبرا یتیریگزارش مد نیعدد )تدو 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 مح

با تحوالت  یکینزد اریکه تعامل بس شودیمحسوب م یخشک یهاستمیکربن در اکوس رهیمنبع ذخ نیترخاک بزرگ چکیده :

 یکتورهاو فا یکربن آل تیکم رییو تغ عیدر توز لیدخ یندهایمشخص از فرا حیدارد. توض یمیاقل راتییو تغ یاتمسفر

موثر باشد. هدف از پژوهش  اریبس میاقل رییتغ یطیمح ستیز یامدهایپ ینیب شیدر پ تواندیکنترل کننده آن قطعا م

در  کیژئومورف یاز واحدها یخاک در انواع متفاوت یکربن آل ندهیو آ یفعل رهیذخ یریرپذییروند تغ یشنگریحاضر، پ

در  یریرپذییو تغ یمیمختلف اقل یوهای(، تحت سناریو جنوب یرضو ،یشمال یها)خراسان رانیپهنه شمال شرق ا

 یبر اساس برخ کیژئومورف یو مشابه از واحدها کسانی یبند-منطقه، طبقه 3است. در هر  ینیعوارض زم یهاشاخص

 یهمه واحدها ،یبردارانجام خواهد شد. قبل از فاز نمونه بیارتفاع و ش راتییمانند تغ نیعوارض زم یهااز شاخص

 یبرا بیارتفاع و ش راتییبر اساس تغ کیستماتیس یبندطبقه کیمنطقه، استخراج و  DEMبا استفاده از  کیژئومورف

مختلف سطح  یها( از بخشیطبقه ارتفاع 12)در مجموع  یانجام خواهد شد. در هر طبقه ارتفاع یبرداراهداف نمونه

 ،ینمونه(. کربن آل 600برداشت خواهد شد )در مجموع  یمتر یسانت 20-0نمونه خاک )تکرار( از عمق  50مربوطه، 

خواهند  یریگاندازه دهند،یقرار م ریرا تحت تاث یو مدفون شدن کربن آل هیکه نرخ تجز ییکربن کل خاک و فاکتورها

داقل ح ن،یانگیمناطق مورد مطالعه، شامل بارش کل ماهانه، م یمیاقل یفعل طیمورد استفاده از شرا یمیاقل یها. دادهشد

 رهیذخ ینیب شیفاز )پ نیهم در اول کیماتیوکلیب یها. دادهباشندیم کیماتیوکلیب یهاماهانه و شاخص یو حداکثر دماها

( 2100تا سال  رانیکربن در سطح شمال شرق ا رهیذخ ینگر شیفاز )پ نی( و هم در دومرانیدر شمال شرق ا یکربن فعل

 یمیاقل یجهان یهامطالعه از مدل نیمورد استفاده در ا یمیاقل یهاینگرشیمورد استفاده قرار خواهند گرفت. پ

(Global climate models) (GCMs) یهاینگر شی. پباشدیم دکربنیاکس یمعرف تجمع د ریچهار مس یبرا 

 یرهایتحت عنوان مس یمیاقل یوهایاز سنار یاخواهند بود. مجموعه IPCCگزارش  نیبر اساس پنجم GCM یمیاقل

مورد  یمیاقل یهایساز هیشب ی( براRepresentative Con-centration Pathways- RCPsمعرف تجمع )

 یبرا هیمدل پا یفاز، اجرا نی. اولشودیرا شامل م یپژوهش دو مرحله اصل نیا لیاستفاده قرار خواهند گرفت. روش تحل

 یزیربرنامه و نگیجیکر-ونیرگرس یهاکیبا استفاده از تکن رانیخاک در شمال شرق ا یکربن آل یتجمع فعل ینیب شیپ

فاز را تا سال  نیبدست آمده از اول یهاینیبشیمدل، پ نیاست که ا نگرندهیمدل آ یفاز، اجرا نیژن است. دوم انیب

انجام خواهند شد.  هیبدست آمده از مدل پا یونیبر اساس معادالت رگرس هایمدلساز نیخواهد کرد. ا ینگر شیپ 2100

 یکربن آل رهیذخ راتییاز لحاظ نرخ تغ کیژئومورف یاندازهاپاسخ چشم ینگر شیرو، پ شیپ یمیاقل راتییبا توجه به تغ
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 راتییبا تغ یطیمح یها-مولفه نیتریاتیح یسطح سازگار شیافزا یموثر در راستا یگام تواندیم یمیاقل راتییبه تغ

 باشد ریاجتناب ناپذ یمیاقل

که  یی)واحدها کیژئومورف یاز واحدها یخاک در انواع متفاوت یکربن آل رهیذخ یفعل تیوضع ینیب شیفاز اول: پ :اهداف اختصاصی

-یدانیم یهااز داده یبیترک لهیبوس رانیو ارتفاع دارند( در پهنه شمال شرق ا بیاز لحاظ ش یداریمعن یهاتفاوت

 آمار نیزم یهاو مدل یشگاهیآزما

 شیپ یطیمح یرهایاز متغ یابا استفاده از مجموعه 2100خاک تا سال  یکربن آل رهیذخ تیوضع ینگر شیفاز دوم: پ

عوارض  یهاشاخص ن،یو پوشش زم هایکاربر رییتغ م،یاقل رییتغ یوهایو سنار یمیاقل های¬¬شامل داده ¬کنندهینیب

دست  به یهاخاک )براساس داده یهارواناب( و داده یندگیو قدرت فرسا کیرطوبت توپوگراف ب،ی)مانند ارتفاع، ش ینیزم

 .(قیآمده از فاز اول تحق

 ینگر شیپ ن،یعوارض زم یشاخص ها ،یمیاقل یوهایخاک، سنار یکربن آل م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 
 

Projecting the impacts of landform evolution on variations of soil carbon quality and 

quantity and associated climate changes 

Title: 

Amir Mohseni Applicant: 

Ph.D Graduated, University of Tabriz Applicant's 

Work: 

Soil is directly linked to climate through the exchange of carbon between the 
atmosphere and pedosphere. The carbon contained in soils is more than three‐times 

the amount stored in terrestrial plants and in the atmosphere. Therefore, any change 

in soil biotic and abiotic properties governing soil organic carbon storage, may 
stimulate related instability in the CO2 concentrations of the atmosphere and impact 

on climate change. Arid and semiarid terrestrial ecosystems account for over 40% of 
global climatic systems and approximately 25% of global soil organic carbon. Hence, 

any change of soil organic carbon stock in arid and semiarid areas will have a 
substantial impact on global atmospheric carbon concentrations. In dryland 

ecosystems, soil organic carbon preferentially is concentrated at the top soil layers; 

on the other hand, sediment entrainment and transport processes mostly affect the 
surface, which leads to the SOC being extremely sensitive to erosive soil processes. 

As a result, arid and semiarid areas soils are responsible for a greater proportion in 
the exchange of carbon from biosphere to atmosphere compared with other 

ecosystems. In this study, a geostatistical model will be used for predicting current 

and future soil organic carbon stocks in northeastern Iran. The first phase of the 
study will predict current soil organic carbon content by using stepwise multiple 

linear regression and ordinary kriging and the second phase of the study will project 
the soil organic carbon to 2100 by using a set of environmental predictors. This 

research will demonstrate an approach to predict present and future soil organic 

carbon stocks by using climate, land cover, terrain and soil data and their 
projections. Soil data will be collected from different geomorphic units of 

northeastern Iran (including northern Khorasan, Khorasan-Razavi, and southern 
Khorasan provinces) that will be classified to elevation categories based on a SRTM 

DEM. The covariates were selected for their role in the carbon cycle and their 
availability for the future model. The regression-kriging as a base model will be 

predicted current soil organic carbon stocks within different elevation categories 

located in northeastern Iran by using a set of covariates and the of measurements 
soil organic carbon and other associated edaphic variables coming from soil data 

collecting from field survey. The base model delivers coefficients for each of the 
covariates to the future model. The overall model produced soil organic carbon maps 

which reflect the present and the future predictions (2100) based on climate and 

land cover projections 

Abstract: 

In this study, a geostatistical model will be used for predicting current and future soil 

organic carbon stocks in northeastern Iran. The first phase of the study will predict 
current soil organic carbon content by using stepwise multiple linear regression and 

Specific 

Aims: 
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ordinary kriging and the second phase of the study will project the soil organic 

carbon to 2100 by using a set of environmental predictors. This research will 
demonstrate an approach to predict present and future soil organic carbon stocks by 

using climate, land cover, terrain and soil data and their projections. 

Climate change, Soil organic carbon, Climate scenarios, Terrain indices, Projection :Keywords 
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 ادیدر ازد دیجد یفعال سطح هیمذاب سه پا یهانمک ایو/ یونی عاتیو کاربرد نانو ما یمولکول یطراح :عنوان

 از سطح شیو جدا ونیامولس لیتشک ،یسطح نیکاهش کشش ب قیبرداشت نفت از طر

 یمنا خراز :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 رهیخذ ش،یپاال ل،یمخازن نفت و گاز + تبد کپارچهی یتیریومد یانتیبرداشت ص ادیازد د،ی،تولیبهره بردار ،یحفار :اولویت

مصرف  یکالن سامانه ها ی+ مهندس یگلخانه ا یها و گازها ندهیو نفت + کاهش انواع آال یعیو انتقال گاز طب یساز

 یانرژ

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ منا خراز :همکاران

 نیجواد صا +

 گل یزلف یمحمدعل +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ،یسطح نیکه بر کاهش کشش ب شوندیبه کارگرفته م یمتنوع یهااستخراج نفت از مخازن، روش شیبه منظور افزا چکیده :

تحرک نفت به دام افتاده در مخازن استوار هستند. الزم به ذکر است که  شیو افزا یترشوندگ شیافزا ون،یامولس لیتشک

کاهش  یریگها به شکل چشمو برداشت نفت از آن انددهیخود رس دیدوم عمر تول مهیبه ن رانیا ینفت نیادیاز م یاریبس

دهند که منجر  شیافزا یقابل توجه زانیرا به م افتیباز بیضر توانندیبرداشت نفت خام م ادیازد یهااست. روش افتهی

 تیبرداشت حائز اهم ادیازد یهاهپروژ تیاساس تقو نیکشور ما خواهد شد. بر ا یبرا یدالر اردیلیبه درآمد چند صد م

 نیادیحفظ فشار در اغلب م یها براروش نیتراز مناسب یکیآب  قیتزر دهندیانجام شده نشان م یهااست. پژوهش

بهبود خواص آب  یبرا نیاثر مطلوب را داشته باشد. بنابرا تواندینم ییآب به تنها قیحال تزر نیاست. با ا رانیا ینفت

به عمل  یهای. طبق بررسباشدیم یسطح نیبه افزودن مواد مختلف از جمله مواد کاهش دهنده کشش ب ازین یقیتزر

 ایبا آب  یزنالبیاز نفت درجا، پس از س یمیحدود ن شودیاست که سبب م یعامل نیترمهم یسطح نیآمده، کشش ب

 یهاشده و جداره قینفت خام با آب تزر انیم یسطح نیبماند. کاهش کشش ب یقابل استحصال باق ریگاز، به صورت غ

استخراج  شیافزا تیها و در نهادام افتاده در خلل و فرج سنگتحرک و رها شدن نفت به  شیسنگ مخزن منجر به افزا

 یهاتینفت خام مز یکاهش گرانرو زینرساندن به بافت سنگ مخزن و ن بیروش به لحاظ آس نی. اشودینفت خام م

اند، داشته یخوب جیانجام شده و نتا نهیزم نیدر ا یدر استفاده از مواد فعال سطح یاریبس یهادارد. پژوهش یابرجسته

رو  نیاز ا دهندینمک از دست م ادیباال و غلظت ز یعملکرد خود را در دما یمعمول یاما متاسفانه مواد فعال سطح

 باشند. یمعمول یهاسورفکتانت یبرا یمناسب نیگزیجا توانندیدوگانه م عتیطب یمذاب دارا یهاو نمک یونی عاتیما

 یروهاین نبود ترفیبه علت ضع یها قرار گرفته ولهستند که در گروه نمک ییایمیش باتیاز ترک یادسته یونی عاتیما

 100C°تا  -80 نیب باتیدسته از ترک نیذوب ا ینقطه یهستند. بازه عیدما و فشار ما یعاد طیدر شرا ،یمولکول نیب

 های. بررسشودیمذاب اطالق م یهاها نمکبه آن ردیقرار بگ 300C°تا  100در بازه  باتیترک نیاست. اگر نقطه ذوب ا

معمول در دما  یهاکاهش داده و بر خالف سورفکتانت یطور موثررا به یسطح نیمواد کشش ب نیکه ا دهندینشان م

 یطراح تیسبز هستند و قابل ییایمیجزء مواد ش باتیترک نی. اکنندیعملکرد مطلوب خود را حفظ م زیباال ن یو شور

باعث  تواندیمذاب م ینمک ها ایو/ یونی عاتیاستفاده از ما ن،ی. بنابراباشندیدارا م زیاهداف گوناگون را ن یبرا یمولکول
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 یداسازو ج هانیها و پارافاز رسوب آسفالت یریجلوگ سکوز،یو و یریق نی، روان شدن نفت سنگبهبود استخراج نفت خام

 .آب شود -نفت خام 

توسعه  ،یمیقد یزنده کردن چاه ها ،ینفت یهابرداشت نفت از چاه ادیازد یبه فناور دنیپژوهش رس نیا یاصلهدف  :اهداف اختصاصی

که  تسیز طیسازگار با مح ییایمیبا استفاده از مواد ش هاندهیو کاهش انواع آال نیبرداشت نفت سنگ ادیازد یهایفناور

 یونی عاتینانو ما دیتول یساز یوتجار یبه دانش فن یابیدست .باشدیمهم در صنعت نفت هستند، م یهاتیاز اولو یهمگ

 .باشدیپژوهش م نیاز اهداف ا گرید یکی هیمذاب سه پا یهانمک ای

نو مواد؛ نا ون؛یامولس لیتشک ؛یسطح نیکشش ب ه؛یمذاب سه پا یهانمک ه؛یسه پا یونی عاتیبرداشت نفت؛ ما ادیازد کلمات کلیدی:

 سبز یمیش

 
 

Molecular design and application of new nano tripodal surface active ionic liquids 

and/or molten salts in enhanced oil recovery via interfacial tension reduction, 
emulsion formation and surface displacement 

Title: 

Mona Kharazy Applicant: 

Bu-Ali Sina University Applicant's 

Work: 

To increase oil extraction from reservoirs, different methods, based on reducing 

interfacial tension (IFT), emulsion formation, increasing wettability, and the mobility 

of the trapped oil, are used. It should be noted that many of Iranian oil fields have 
reached to the second half of their production life and oil extraction has significantly 

reduced. Enhanced oil recovery (EOR) techniques can significantly increase the 
recovery factor (RF), which can lead to earn several hundred billion dollars for our 

country. Accordingly, improving the EOR projects is important. Investigations 
indicate that water injection is one of the most appropriate methods to maintain 

pressure in the Iranian oil fields. However, just injecting water has not provided 

desired effects to improve the applicability of this method. Thus, it is necessary to 
add various materials such as surfactants. It is since according to studies, interfacial 

tension is the most important factor that causes about half of the in situ oil remain 
not-available after flooding with water or gas. Reducing the interfacial tension 

between the crude oil and injected water and the reservoir rocks leads to increasing 

mobility and releasing the trapped oil from the reservoir rock pores and ultimately 
increases crude oil extraction. This method has significant advantages in terms of 

not damaging the texture of the reservoir rock, and reducing the viscosity of crude 
oil. Several investigations have been carried out to examine the effectiveness of the 

surfactant injection, indicating good results, but the conventional surfactants lose 
their efficiency at high temperature and high saline conditions; in this regard, ionic 

liquids and molten salts with amphiphilic nature can be considered as suitable 

alternatives to conventional surfactants. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to enhance oil extraction from reservoirs, 

revitalizing old production wells, development of heavy oil extraction technologies 

and reduction of pollutants by using green chemical materials, all of which are 
important priorities in the oil industry. Acquiring technical knowledge and 

commercializing the production of nano tripodal ionic liquids or molten salts is 
another goal of this research. 

Specific 

Aims: 

EOR; Tripodal ionic liquids; Tripodal molten salts; Interfacial tension; Emulsion 

formation; Nanomaterials; Green chemistry 

:Keywords 
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سته ه روگاهیفرکانس وقوع حادثه از دست رفتن شبکه برق به ن یابیجهت ارز یقطع-یاحتماالتارائه روش  :عنوان

 در شبکه انتقال یمزارع باد یرینفوذ و محل قرارگ زانیبوشهر با توجه به م یا

 ابیکام نیالد شهاب :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ریپذدیتجد یهایو کاربرد انواع انرژ یکاهش مصرف انرژ یها روش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ابیکام نی+ شهاب الد :همکاران

 یمحمدرضا نعمت الله +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

در فرکانس  %40 یحوادث با درصد مشارکت باال نیاز مهم تر یکی ،یهسته ا روگاهیبه ن یحادثه از دست رفتن برق خارج چکیده :

حوادث  نیرو، سنجش فرکانس وقوع ا نیبوشهر هستند. از ا رینظ ویرپسیغ یبر تکنولوژ یمبتن یها روگاهیذوب قلب ن

 تیاهم لیدهد که به دل ینشان م ریاخ قاتیتحق جیباشد. نتا یم یروگاهین یمنیدر مطالعات ا یریچشمگ تیاهم یدارا

 جیادر نت تیتواند موجب بروز عدم قطع یم یعموم یو داده ها یآمار ریشبکه، استفاده از مقاد یداریمسأله پا یکینامید

اخطا شبکه پس تیو امن یداریپا تیوضع ک،ینامیشود. مشابه هر مسأله د یهسته ا روگاهین سکیر یاحتماالت یابیارز

و  یاداقتص ،یمتعدد فن یایگردد. مزا یرخ داده بررس یپاسخ شبکه به خطا تیو ماه هیاول طیتواند مستقل از شرا ینم

مدرن  یاکشوره یدر سبد انرژ ریدپذیتجد یها یبرق از انرژ دیبه تول شیسبب گسترش قابل توجه گرا ،یستیز طیمح

 نیأمدر ت یا ژهیسهم و ،ییایو تناسب جغراف یتکنولوژ شروبودنیپ لیبه دل ،یباد یها روگاهیزمره، ن نیشده است. از ا

منظر  موجود، از یمشوق ها رغمیاند. عل افتهیشبکه برق  عیمورد تقاضا در سطوح مختلف انتقال و توز یکیالکتر یانرژ

 ریتأث ،یهسته ا یها روگاهیرخداده در شبکه انتقال متصل به ن یبا منشأ خطاها Loss of Offsite Powerوقوع 

 یها پس از وقوع خطا در شبکه ها یداریعامل بالقوه در انتشار ناپا کیبه عنوان  یباد یها روگاهینفوذ و رشد سهم ن

 .رندیقرار گ یانتقال، الزم است مورد بررس

 یدر اثر خطا Grid-Related LOOP منجر به یدنباله ها ،یقطع -یروش احتماالت کیطرح، با استفاده از  نیدر ا

قوع آن و فرکانس و ییبا استفاده از آن، شناسا ،یهسته ا روگاهیسه فاز اتصال کوتاه در خطوط انتقال شبکه متصل به ن

محل  رییدر شبکه و تغ یبرق از مزارع باد دیمتفاوت تول یوجود سهم ها یشود. در ادامه، محاسبات برا یم ها محاسبه

 .گردد یمحاسبه م یباد یدر هر سطح مشارکت انرژ GR-LOOP شود و فرکانس وقوع یآنها، انجام م یریقرارگ

 یانرژ دیسهم تول ریتوان موضوع مغفول مانده تأث یپساخطا در موارد مختلف، م یو دنباله ها یفرکانس ریمقاد سهیبا مقا

 یتر موشکافانه لیو تحل یآن ها را مورد بررس یمنیدر ا یهسته ا یها روگاهیمتصل به ن یاز باد در شبکه ها یکیالکتر

 .قرار داد

 داتیتول بیبرق، متشکل از ترک یشبکه ها دیو تول یدر حوزه بهره بردار کیاستراتژ ماتیاتخاذ تصم یتواند برا یم جینتا

 ،یهسته ا یها روگاهین یدر بهره بردار یهسته ا یمنیاساس، الزامات ا نی. بر اردیمورد استفاده قرار گ ،یو هسته ا یباد

 وضع کنند دیاز سبد تول یباد یرا بر سهم مجاز انرژ یتازه ا ودیتوانند ق یم

 یهسته ا روگاهیبه ن GR-LOOPمحاسبه فرکانس وقوع  یبرا یقطع -یتوسعه روش احتماالت :اهداف اختصاصی

 یهسته ا روگاهیدر ن GR-LOOP خطا در شبکه منجر به یدنباله ها ییشناسا -
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جمع  یبر مبنا یآمار نیتخم یشبکه، مستقل از روش ها یآن تیوضع یبرا GR-LOOP محاسبه فرکانس وقوع -

 یعموم یبانک داده ا یآور

 یمنیاز منظر ا یهسته ا یها روگاهیو ن یباد یها روگاهیمتقابل ن ریتأث نییتع -

و  زانیدر مورد م یو امکان سنج یریگ میجهت تصم یهسته ا روگاهین یمنیا دگاهیاز د سکیر یارائه شاخص ها -

 یدر حال بهره بردار یهسسه ا یها روگاهین یانتقال دارا یدر شبکه ها یباد یها روگاهینفوذ ن یچگونگ

 -یگذرا، روش احتماالت تینفوذ، امن بیضر ،یباد روگاهین ،یحادثه از دست رفتن منبع برق خارج ،یهسته ا روگاهین کلمات کلیدی:

 یداریپا یبررس یقطع

 

 

Development of a Probabilistic- Deterministic Methodology for the Evaluation of the 
Occurrence Frequency of LOOP to the BNPP Considering the Penetration Percentage 

and Location of the Wind Farms in the Transmission Grid 

Title: 

Shahabeddin Kamyab Applicant: 

Atomic Energy Organization of Iran Applicant's 
Work: 

Loss of Offsite Power is the most significant initiating event to the core damage 

frequency of non-passive nuclear power plants, like Busher, with more than 40% 
contribution. Despite the existing compromise on the use of generic values as the 

frequency of occurrence of LOOP in the conventional probabilistic safety assessment 
of NPPs, the current studies reveal that the issue cannot be evaluated without 

considering the dynamic and post-fault security aspects. In a dynamic problem, it is 
both the initial condition of the pre-fault grid and the response of the grid to the 

fault, which determine the post-fault state of the grid. Electricity generation from 

renewables, due to the numerous economic and environmental benefits, receives 
significant acceptance in modern countries. Wind Power Plants, particularly, attain 

their considerable contributions in the power generation, regarding their ever-
developing technology and construction consistency. Despite the increasing 

tendency, the dynamic interaction between the wind farms and the transmission 

grid, affects the post-fault network stability, and the safety of operational nuclear 
power plants, from the LOOP perspective. The main objective of this research study 

is to develop a probabilistic-deterministic methodology, which is capable of 
identification of GR-LOOP post fault scenarios and estimation of their frequency of 

occurrence, in an electrical network. The GR-LOOP scenarios after 3Ph-Shc faults will 

be evaluated for the various theoretical penetrations and locations of wind 
generation in the grid, in order to assess the effect of wind penetration percentage 

on the GR-LOOP frequency. 
The results of the study are useful in the risk assessment for nuclear power plants, in 

addition to the grid reliability studies in the presence of wind generation. The 
outcomes may lead to the establishment of operation criteria for the level of wind 

penetration in electricity generation, from the nuclear safety and GR-LOOP 

occurrence frequency perspectives 

Abstract: 

evelopment of a Probabilistic- Deterministic Methodology for Grid Security 

Assessment 

- Stability Study of the Offsite Grid and the Induced Risk to the Operational Nuclear 
Power Plants, in the Presence of Mutual Interaction between the Offsite Grid and 

Wind Farms 
- Feasibility Study on the Limit of Wind Penetration in the Grids with Operational 

Nuclear Power Plants, from the Nuclear Safety and Grid-Related Loss of Offsite 
Power Perspective 

- Development of a Risk-Informed-Decision- Making Procedure <and Tool> between 

the TSO and the NPP Operators 

Specific 

Aims: 

Wind Farms, Nuclear Safety, Probabilistic-Deterministic Methodology, Dynamic 

Security Assessment, Grid-related Loss of Offsite Power 

:Keywords 
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 یآزاد در معادله شبه خط ینظم مرزها :عنوان

 روزآبادیف یفتوح یمرتض :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یدانشگاه صنعت :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 روزآبادیف یفتوح ی+ مرتض :همکاران

 400000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 19در مورد سرنوشت مساله  یجیترو-یمقاله مرور کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (اتیاضیآن در توسعه ر راتیو تاث لبرتیه

. به خصوص ردیگیو سطوح تراز آنها مورد مطالعه قرار م یشبه خط لیفرانسیمعادله د کی یطرح نظم جوابها نیا در چکیده :

 اجیاحت یلیتکم حاتیپژوهش است. از آنجا که توض نیآنها مورد توجه ا نینقاط تک یکیآزاد جوابها در نزد ینظم مرزها

 شرح داده خواهد شد وستیپ لیدارد در فا یاضیر یبه استفاده از فرمولها

 .ییجز لیفرانسیاز معادالت د یدسته بزرگتر یمطالعه نظم جوابها یبرا یاضیر یتوسعه روشها :اهداف اختصاصی

 آزاد ینظم جوابها، مرزها ،ییجز لیفرانسیمعادالت د کلمات کلیدی:

 

 

Regularity of Free Boundary in a Semilinear Elliptic Equation Title: 

Morteza Fotouhi Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

We study a semilinear (elliptic/parabolic) partial differential equation from a 
regularity point of view for solutions and the free boundary. In particular, we focus 

on the regularity around the singular points of free boundary. 

Abstract: 

We are going to extend analysis/geometry tools to study the regularity of a bigger 
class of PDEs. 

Specific 
Aims: 

partial differential equations, regularity theory, free boundary. :Keywords 
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جهت کاربرد در  یفوق مستحکم و فوق سبک سه فاز شرفتهیپ یفوالدها دینسل جد یو فراور دیتول :عنوان

 حمل و نقل عیصنا

 یعابد درضایحم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیدانشگاه علم و صنعت ا :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 داخل عیصنا تیمرتبط با اولو زاتیآالت و تجه نیو ساخت ماش یطراح یفن دانش :اولویت

  :نوع طرح
 یعابد درضای+ حم :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یاصل یاز هدف ها کیمورد استفاده در قطعات و بدنه سازه ها  یفوالد یورق ها یریاستحکام و شکل پذ شیافزا چکیده :

ورد م میکه کمتر به صورت مستق یاصل یازهایاز ن یکیبه کاهش وزن سازه  ازیمحققان و صنعتگران بوده است. اما ن

 یهانهیمنجر به کاهش مصرف سوخت شده و ضمن صرف هز یفوالد یتوجه قرار گرفته است. کاهش وزن سازه ها

کام استح شیضمن افزا یفوالد یبا کاهش وزن ورقها نیرا به دنبال داشته باشد. همچن یکمتر یطیمح ی، آلودگکمتر

فراهم  متریضخ یاستفاده از ورق ها نیتر و همچن دهیچیپ یها ینسبت استحکام به وزن( امکان طراح شیآنها )افزا

مختلف موجب ابداع نسل  عیدر صنا ازهاین نیبه ا ییخواهد داد. پاسخگو جهیسازه ها را نت شتریب یمنیخواهد شد که ا

ژوهش پ نیفوق سبک و فوق مستحکم شده است. هدف از ا یپراستحکام موسوم به فوالدها شرفتهیپ یاز فوالدها یدیجد

درصد کاهش وزن  20(، با حدود ی)چندفاز یسبک سه فاز یاز فوالدها یدینسل جد یو فراور دیتول یدانش فن نیتدو

راستا  نیفوالدها است. در هم نیو استحکام همتراز و باالتر از ا یریپراستحکام و با شکل پذ شرفتهیپ یفوالدهانسبت به 

 یعیگرم فوالد مورد نظر در محدوده وس رشکلییرفتار تغ یحرارت اتینورد گرم، و عمل ،یهمگن ساز ،یگر ختهیپس از ر

و  منیقرار خواهد گرفت و مناطق ا یکشش گرم، فشار گرم مورد بررس یها شیاز دما و نرخ کرنش با استفاده از آزما

 نورد گرم تا حدود قیشده از طر دیتول یشود. در ادامه به منظور کاهش ضخامت ورقها یم ییشناسا رشکلییتغ منیناا

د فاده قرار خواهبراکت ساده مورد است کی دیورقها جهت تول نیو ا ردیپذ یانجام م لیکار سرد و آن ندیفرا متر،یلیم 1

 خواهد شد نییفوالد تب النیو رفتار س یزساختاریمراحل ارتباط تحوالت ر هیگرفت. در کل

 یسبک فوق مستحکم با ساختار سه فاز یفوالدها دیتول :اهداف اختصاصی

 نورد گرم و نورد سرد ،یحرارت اتیعمل قیاز طر یسبک سه فاز یفوالدها یفراور -2

 رشکلییتغ منیو ناا منیمناطق ا نییگرم و سرد و تع یریرفتار شکل پذ یبررس -3

 براکت ساده کیورق به هندسه  یده یجهت شکل متریلیم 1ورق با ضخامت حدود  دیتول -4

 یکیخواص مکان ل؛ینورد گرم و سرد؛ کارسرد و آن زساختار؛یر ؛یکیترمومکان یندهایفوالد سبک؛ فرا کلمات کلیدی:

 

 

Production and processing of ultra-high strength and ultra-lightweight triplex steels 
for transportation industries 

Title: 

Hamid Reza Abedi Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 

Work: 

Simultaneously increasing the strength and ductility of the steel sheets and 
components have been targeted from the academic and industrial point of view. 

However, the lightweightening has been mainly overlooked. Employing the 

Abstract: 
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lightweight structures leads to reduction of fuel consumption, costs, and 

environment pollution. In addition, increasing the strength to weight ratios let for 
utilizing sheet with higher thicknesses and provide a proper condition for complex 

design; this in turn means the higher crashworthiness. This has been led to 
development of ultra-high strength ultra-low-density steels. The present work deals 

with production and processing of a new generation of triplex (multiphase) 

lightweight steel holding lower density and the same or higher strength/ductility 
compared with conventional advanced high strength steels. The electro-slag 

remelted ingots will be homogenized, hot rolled and heat treated and the correlated 
high temperature forming will be assessed through conducting tensile and 

compression testing methods. Consequently, the processing maps will be developed 

and safe/unsafe regions will be characterized. The cold work and annealing 
procedure as an effective thermomechanical processing rout will be employed for 

thickness reduction, the sheets by the average thickness of 1-1.4 mm will be 
produced. The fabricated sheets will be utilized for forming of a simple automotive 

bracket. The microstructure-processing-properties relationships will be set at various 
stages, precisely. 

production of ultra-high-strength and ultra-lightweight triplex steels 

2- Processing of triplex low density steels through heat treatment and cold/hot 
rolling 

3- Investigating the hot deformation behavior and determining the safe/unsafe 

regions 
4- Fabrication of sheet holding 1 mm thickness toward forming of a simple bracket 

Specific 

Aims: 

Low Density Steels; Thermomechanical Processing; Microstructure; Hot and Cold 

Rolling; Cold work and annealing; Mechanical Properties 

:Keywords 
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 یدر باکتر بینوترک یها دیپپت دیتول یبا استفاده از تکنولوژ یدیپپت تیوکامپوزیب دیتول :عنوان

Lactococcus lactis یدر موشها یدرون تن طیعملکرد آن در شرا یو بررس BALB/c 

 یسخاوت یهاد محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یدام علوم :اولویت

 وریبرعملکرد( دردام و ط

 یکاربرد :نوع طرح

 یسخاوت ی+ محمد هاد :همکاران

 طهمورث پور یمجتب +

 جوادمنش یعل +

 اریرزم دیجمش +

 یحسن کرمانشاه +

 انیاحمد رهیمن +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یو صنعت یعلم یسازمان پژوهشها دییعدد )ثبت اختراع با تا 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 (رانیا

احث از مب یکی وریعمکرد و سالمت دام و ط شیبا هدف افزا کیولوژیب یفرآوردها دیتول یبه تکنولوژ یابیامروزه دست چکیده :

ه منجر ب افتهیتوصعه  یدر کشورها نیمحقق قاتیرابطه تحق نیشود. در ا یمحصوب م وریدام و ط هیمهم در بحث تغذ

 یآنت یمناسب برا یها نیگزیبه عنوان جا یکروبیضدم یدهایهمچون پپت منیا کیولوژیب یفرآورده ها دیو تول یمعرف

د س نیدر بدن اکثر موجودات زنده به عنوان اول یکروبیضد م یدهایشده است. پپت وریدر صنعت دام و ط کیوتیب

د ض ،یضد قارچ ،یو امروزه اثرات منحصر به فرد آن ها همچون: اثرت ضد باکترئ دیتول یمنیا ستمیدر س یمحافظت

به  باتیترک نیا (Immunomodulatory) ینیمیسطح ا یاثرات ارتقاء دهندگ نیو همچن یضد تومور ،یروسیو

 یبرا منیا یها نیگزیرا به عنوان جا یکروبیضدم یدهایپپت دیمف راتیتاث یادیمطالعات ز نیاست. همچن دهیاثبات رس

 میبه اثبات رسانده است. ت وریموجود در خوراک دام و ط یسموم قارچ یممانعت کننده ها نیو همچن کهایوتیب یآنت

انجام داده  ریدر چند سال اخ cLFchimera یکروبیضدم دیرا در ارتباط با پپت یگسترده ا قاتیحاظر تحق یقاتیتحق

 یانیو مجوز دانش بن یثبت اختراع داخل کی ر،یمقاله معتبر در چهار سال اخ 15از  شیما منجر به چاپ ب اتیاست. تحق

 دیشده است. پپت یجمهور استیمعاونت ر انیدانش بن یشرکت ها یابیمحصول از کارگروه ارز نیا یبرا

cLFchimera نویآم 36 یدارا دیپپت نیباشد. ا یم یشتر نیالکتوفر نیمشتق شده از پروتئ کیمریکا دیپپت کی 

 و E. coli همچون یانیب یها زبانیدر م بیبه صورت نوترک دیپپت نیدارد. ا لودالتونیک 4معادل با  یبوده و وزن دیاس

L. lactis ر آن د دیاثرات مف نیو همچن یضد سرطان ،یروسیضد و ،یائیاثرات ضد باکتر یو پس از خالص ساز انیب

 یآنها در سال ها جیکه نتا یاست. در مطالعات دهیبه اثبات رس in vivo و in vitro طیدر شرا یمنیارتقاء سطح ا

 نیگزیتواند به عنوان جا یاحتماال م دیپپت نیا یمصرف خوراک میاست ما نشان داد دهیبه چاپ رس 2020و  2019

 C. preferengers و E. coli پاتوژن یها یتحت چالش با باکتر یگوشت یدر جوجه ا کیوتیب یآنت یمناسب برا

رتقاء آنها، ا یعملکرد وزن شیباعث افزا یگوشت یدر جوجه ها دیپپت نیما نشان داد مصرف ا جیدر نظر گرفته شود. نتا
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اکتر ب تیجمع شیو افزا یپاتوژن ها تی(، کاهش رشد جمعئومیلیژژنوم و ا یها یلیکروویسالمت دستگاه گوارش )رشد م

 .چالش داده شده شد یجوجه ها یمنیارتقاء سطح ا نیدر دستگاه گوارش جوجه ها و همچن دیمف یها

، cLFchimera دیسه پپت میحاضر، در نظر دار یقاتیتحق میت نیشیپ قاتیبدست آمده در ادامه تحق جیبا توجه به نتا

cLFchimera موتانت ( دیهدفمند پپت یمهندسحاصل مطالعات cLFchimera طرح نیحاظر در ا میتوسط ت)  و

شناخته  یمنحصر به فرد در موجودات عال یکروبیضد م دیپپت کیرا که به عنوان  یاهیگ نیفنسید-بتا دیپپت نیهمچن

 یشکاهیآزما طیدر شرا یدییتا یو پس از تست ها میکن انیب L. lactis یدر باکتر بیشود را به صورت نوترک یم

 وانیح کیدر موش به عنوان  یدرون تن طیدر شرا یدیپپت تیکامپوز ویب کیرا به عوان  بیترک نیبودن ا یعملکرد

 میقرار ده یو مورد بررس یابیمدل ارز

 یسالمت جوامع انسان یفیسطح ک ارتقاء :اهداف اختصاصی

 :یهدف فرع

 L. Lactis در یاهیگ نیفنسیموتانت و بتا د cLFchimera ،cLFchimera یدهایپپت دیتول یساز نهیبه

 وریدام و ط یاستفاده به عنوان مکمل ها لیبا پتانس یکروبیضدم یدهایپپت تیوکامپوزیب دیتول

 طیشده در شرا دیتول تیوکامپوزیب یعملکرد یبررس

 نیفنسیبتا د ن،ی، الکتوفرDON، سم L. lactis ،یدیپپت تیوکامپوزیب کلمات کلیدی:

 

 

Production of bio-composite antimicrobial peptides by recombinant protein 

technology in Lactococcus lactis and its in vivo functionality assay in BALB/C mice 

Title: 

Mohammad Hadi Sekhavati Applicant: 

Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Applicant's 
Work: 

This project is designed to produce a novel bio-composite antimicrobial peptide 

containing camel lactoferrin derived peptides, beta-defensin and L. lactis. This bio-
composite will be produced using recombinant peptide production technology in L. 

lactis as a host expression system. This bio-composite could be used as a nutritional 
supplement in poultry for improving performance, alternative to antibiotics, 

preventing DON mycotoxin effects. 

Abstract: 

 
Improving human health, Optimizing peptide production in L. lactis, Production a 

safe bio-composite in order to use in animal feed industry a 

Specific 
Aims: 

Bio-composite, L. lactis, Lactoferrin, beta-defensin, DON :Keywords 
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 یکم یاز مولفه ها یهوشمند، جهت برآورد برخ یهایافزوده گوش تیواقع تیقابل یفنآور ییکارا یبررس :عنوان

 درختان

 یجواد سوسن :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 لرستان/لرستان دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح یابیها در شناخت و ارز یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ جواد سوسن :همکاران

 یزاده جعفر میالهام کر +

 300000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یپژوهش یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )ارائه گزارش به سازمان جنگل ها و مراتع( 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

یریگاندازه یآورفن ییاز درختان، توسط کارآ یتعداد یکم یهامولفه قیدق یخواهد شد؛ بررس یمطالعه سع نیدر ا چکیده :

و  یعیطب یهااصله درخت از پوشش یمنظور تعدا نیهوشمند انجام شود. بد یهایافزوده گوش تیبر واقع یمبتن یها

( به گلو قلعه دیسشبانان، درهدانشگاه لرستان، مله ی)مناطق دانشکده کشاورزیانیزاگرس م یهادست کاشت جنگل

در  نهی)ابزار مبنا( و قطر برابر س یزریمتر ل جیانتخاب و ارتفاع درخت و ارتفاع تاج پوشش توسط ابزار را یصورت تصادف

د هوشمن یافزوده موجود در دو گوش تیواقع یآورفن یخواهند شد، از طرف یریگ-اندازه پریتوسط کال هیعناصر تک پا

 نیرا دارند( هم AR یتست تکنولوژ ییهوشمند که توانا یهایگوش یها-نسل نی)از اول 8و سامسونگ اس  8 فونیآ

 تیواقع یآوربر فن یمبتن جی(راشنیکی)اپل یبردکار یافزارهاپژوهش از نرم نیخواهد کرد. در ا یریگنمونه ها را اندازه

 برآورد جیرا یهاتوسط آماره هاشنیکیاپل نیو دقت ا یسنجهوشمند، استفاده خواهد شد و مقدار صحت یهایافزوده گوش

شدن  نیگزیجا یالزم برا ییتوانا دیهوشمند جد یهایشده در گوش هیتعب یهایآورفن رسدی. به نظر مدیخواهد گرد

 باشنددرختان را دارا  یکم یهامشخصه یریگو متداول اندازه یسنت یابزارها

 یهوشمند دارا یهایو ارتفاع تاج درختان در دو نوع از گوش نهیارتفاع، قطر برابر س یریگو دقت اندازه ییکارا یبررس :اهداف اختصاصی

(، در iosو  دیو جهان )اندرو رانیدر ا جیعامل متفاوت و را ستمیافزوده دو س تیبر واقع یمبتن یریگاندازه یآورفن

 از استان لرستان( ییهاو دست کاشت زاگرس )قسمت یعیطب یهاپوشش

ز ا یبرخ یریگاندازه یبررس یبرا یسنت یهاکمتر نسبت به روش یو مدرن و با خطاها دیجد یروش ها ینیگزیجا -

 و ...( نهیارتفاع، قطر برابر س ر؛یدرختان )نظ یکم یهامولفه

 زاگرس یجنگل ها -8فونیآ-8اس  یگلکس-هوشمند یگوش -ارتفاع تاج پوشش-نهیقطر برابر س -ارتفاع-افزوده تیواقع کلمات کلیدی:

 
 

The Efficiency of Augmented Reality Technology in Smartphones for estimating some 

quantitative components of trees 

Title: 

Javad Soosani Applicant: 

Lorestan University Applicant's 
Work: 

This study will be tried to perform a careful examination of the quantitative 

components of a number of trees by the efficiency of augmented reality-based 
measurement technology. For this purpose, the number of trees from the natural and 

Abstract: 
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planting cover of Zagros (parts of Lorestan province) will be randomly selected and 

the height of the trees and the height of the canopy will be measured by a common 
laser meter (base tool) and the diameter equal to the trunk by a caliper and also both 

of them will be estimated by the augmented reality technology available in the 
iPhone 8 and Samsung S8 smartphones, too. In this research, common application 

software (applications) based on augmented reality technology of smartphones will 

be used and the amount of accuracy and precision of these applications will be 
estimated by common statistics. The technologies embedded in the new 

smartphones seem to have the potential to replace traditional and conventional tools 
for measuring the quantitative characteristics of trees. 

Evaluation of efficiency and accuracy of measuring the height, diameter equal to the 

trunk and the height of the tree canopy in two types of smartphones with 
measurement technology based on two different operating systems, in the natural 

cover of Zagros (parts of Lorestan Province) 
- Replacement of new and modern methods with fewer errors than traditional 

methods to study the measurement of some quantitative components of trees 

Specific 

Aims: 

Augmented reality- height- Diameter Equivalent trunk(Chest) -Canopy height- smart 
cellphone- Galaxy S8- iphone 8-Zagros forest. 

:Keywords 
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شده از  یجداساز یدر گردش بروسال در نمونه ها یها هیسو یولوژیدمیو مولکوالر اپ یمولکول ییشناسا :عنوان

 وانیانسان و ح

 دادار میمر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 البرز/یراز یواکسن و سرم ساز قاتیموسسه تحق :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و مشترک انسان و  انی، آبز وریدام ، ط یها یماریب یولوژیدمیو مولکوالر اپ یمولکول ییشناسا -2/یدامپزشک :اولویت

 انیبا منشا دام و آبز ییمواد غذا تیها و امن ندهیآال -1دام + مشترک/

  :نوع طرح
 دادار می+ مر :همکاران

 یشاه عل وسفی +

 انیعالم دیسع +

 یمژگان دیناه +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

باشد .  یباال م اریبس کیو انسانها در مناطق آندم واناتیآن در ح وعیزئونوز گسترده است که ش یماریب کی سیبروسلوز چکیده :

 یم ییباال وعیش یدارا یا ترانهیو مد یشرق یایآس انه،یاز نقاط جهان از جمله مناطق خاور م یاریدر بس یماریب نیا

 جیتاگزارش شده است. ن یمتفاوت یوانیح یدر گونه ها هیاول زبانیو م یژن یآنت یباشد. جنس بروسال بر اساس تفاوت ها

نتقال ا یو مسئول اصل ریگونه در ش نیتر عیشا سیتنس یدهند که بروسال مل ینشان م رانیمطالعات انجام شده در ا

 یریگشیدرپ هیهر سو قیدق صیبروسال، تشخ یمختلف در گونه ها یووارهایباشد. به علت وجود ب یبه انسان م یماریب

 یمولکول یروش ها قیبروسال از طر یها هیسو قیدق صیرو تشخ نیاست. ازا کیولوژیدمیاپ تیاهم یدارا یماریموثر ب

 یها یژگیو نییتع رایداده شوند، ز صیتشخ شوند،یعفونت م جادیکه باعث ا ییها هیسو یمهم است تا تنوع ژنوم اریبس

در  یباکتر تیجمع کیرا در خصوص ژنت یاطالعات مهم تواندیم واناتیعامل بروسال در انسان و ح یها هیسو یژنوم

 یاز انتشار آن فراهم گردد. برا یریو جلوگ یماریکنترل ب نهیبه طیشرا یمنبع آلودگ نییقرار داده تا ضمن تع اریاخت

شود و  یم یدر مناطق مختلف جمع آور یو انسان یاز منابع مختلف دام رانیدر گردش ا یها هیمنظور ابتدا سو نیا

شده از روش  یجداساز یها زولهیمشکوک به بروسال انجام خواهد گرفت سپس ا ینمونه ها یرو یکشت و جداساز

از نمونه  هیجدا 30تعداد  یکل یابیو ارز زیشوند. آنال یم ییشناسا PCRپلکس  یو دو روش مولت نگیپیوتایب کیکالس

 ,gap, aroA, glk, dnaK) یخانه دار به نام ها یگانه شامل ژن ها 9 یلوکوس یبروسال در نواح یو دام یانسان یها

g yrB, trpE, and cobQیخارج یغشا نی( و ژن پروتئ ( به نامomp25 و )به نام ) یقطعه داخل ژن کیint-

hypسیتابیبا استفاده از د یژن یقرار خواهند گرفت. سپس لوکوس ها زیو آنال ی( بر اساس روش واتمن مورد بررس 

MLST ده در ش یجداساز یها زولهیا یژنوم راتییو نسبت تغ یلوژنیدرخت ف کسیونومریشده و با نرم افزار ب نییتع

 نیاول یبرا رانیبروسال در ا یو دام یانسان یها هیسو یاطالعات ژنوم یمشخص خواهد شد. بررس رانیمناطق مختلف ا

 یاحتمال یو بررس یاز لحاظ مولکول رانیدر گردش در ا یها هیسو تیبه ماه توانیروش م نیو با ا ردیگ یبار انجام م

 برد یآن ها پ یژنوم راتییتغ

 یها هیاز سو یلدیف یها هیسو کیبا هدف تفک رانیدر گردش بروسال در انسان و دام در ا یها هیسو یمولکول ییشناسا :اهداف اختصاصی

 سال ابورتوس(و برو سیتنس یبر بروسال مل هی)با تکرانیغالب گونه بروسال در ا یزا ها یماریب یفراوان نییو تع نالیواکس
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 و یلدیف یها هیسو یتوال پیت نییغالب هم در انسان و هم در دام و تع یهر کدام از گونه ها یها پیژنوت نییتع .2

 رانیبروسال در انسان و دام در ا یها هیسو یسکانس ها پیدر ت یتنوع ژنوم یبررس

ها در بانک  پیو ثبت ژنوتا MLST با استفاده از روش یلدیف یها هیسو یدمیمولکوالر اپ یابیو ارز یلوژنیف زیآنال .3

 ژن یجهان

 ،بروسال، انسان، دام MLST ،یولوژیدمیمولکوالر اپ س،یبروسلوز کلمات کلیدی:

 
 

Molecular identification and molecular epidemiology of isolated Brucella from 

humans and animal samples 

Title: 

Maryam Dadar Applicant: 

Razi vaccine and serum research institute Applicant's 

Work: 

Brucellosis is a widespread zoonotic disease that is highly prevalent in animals and 
humans in endemic areas. The disease is highly prevalent in many parts of the world, 

including the Middle East, East Asia, and the Mediterranean. The genus Brucella has 
been reported in different animal species based on differences in antigen and 

primary host. The results of studies conducted in Iran show that Brucella melitensis 

is the most common species in milk and is the main responsible for transmitting the 
disease to humans. Due to the presence of different biovars in Brucella species, 

accurate diagnosis of each aspect is of epidemiological importance in the effective 
prevention of the disease. Therefore, accurate identification of Brucella strains 

through molecular methods is very important to identify the genomic diversity of the 

strains that cause the infection. Determining the genomic characteristics of Brucella 
causative agents in humans and animals can provide important information about 

the genetics of the bacterial population in order to determine the source of infection 
while providing optimal conditions to control the disease and prevent its spread. For 

this purpose, first the circulating strains of Iran are collected from different animal 
and human sources in different regions and isolation will be performed on samples 

suspected of Brucella, then isolated bacteria will be identified by classical biotyping 

method and two multiplex PCR methods. General analysis and evaluation of 30 
isolates from human and animal samples of Brucella will be performed in 9 locus 

regions including host genes named (gap, aroA, glk, dnaK, g yrB, trpE, and cobQ) and 
outer membrane protein gene. The name (omp25) and an endogenous fragment 

called (int-hyp) will be examined and analyzed according to Whatman method. Then, 

the gene loci were determined using the MLST database and the phylogenetic tree 
and the ratio of genomic changes of isolated bacteria will be determined by 

BIONUMERICS MLST software in different regions of Iran. The study of genomic 
information of human and animal strains of Brucella in Iran is done for the first time 

and with this method, we can understand the nature of circulating strains in Iran in 

terms of the molecular and possible study of their genomic changes. 

Abstract: 

Molecular identification of Brucella circulating strains in humans and livestock in Iran 

with the aim of distinguishing field strains from vaccine strains and determining the 
prevalence of dominant Brucella species in Iran (based on Brucella melitensis and 

Brucella abortus) 

2. Determining the genotypes of each of the dominant species in both humans and 
animals and determining the sequence type of field strains and investigating the 

genomic diversity in the sequence type of Brucella strains in humans and animals in 
Iran 

3. Phylogenetic analysis and molecular evaluation of field isolates using MLST 

method and registration of genotypes in the World Gene Bank 

Specific 

Aims: 

Brocellosis; Molecular epidemiology; MLST; Brucela spp.; Human; Animal :Keywords 
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 یشیرو هیها و مراتع ناحدر جنگل یسوزو آتش یمیاقل یپارامترها راتییتغ یو مکان یرابطه زمان یبررس :عنوان

 رانیا یرکانیه

 یاسکندر دهیسع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق -جنگلها و مراتع کشور قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  تسیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی+ ارز یستمیخدمات اکوس ی/سنجش و نقشه سازستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

ها   کسیکنترل ر یو فن یتیریمد ی/راهکارهایمنیو ا یاثرات در طول زمان + سالمت شغل ینیب شیو پ شیسالمت/پا

 + سالمت امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییاز حوادث + تغ یریشگیپ یبرا

 یادیبن :نوع طرح

 یاسکندر دهی+ سع :همکاران

 یپورقاسم درضایحم +

 ذوالفقار رضاپور +

 آهنگران زدانفری +

 یاملش نیمسعود ام +

 فاطمه احمدلو +

 شلیآر م کایجس +

 هومن روانبخش +

 320000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل  یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق یبرا یتیریعدد )گزارش مد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

از مناطق مستعد  یکی باشند،یم یرکانیه یهاکه شامل جنگل رانیدر شمال ا النیگلستان، مازندران و گ یهااستان چکیده :

 نیاز ب یسوزها و مراتع آنها در اثر آتشهزار هکتار از جنگل نیچند ر،یاخ یهادهه یدر کشور هستند که ط یسوزآتش

با عوامل  یسوزآتش یو مکان یرابطه زمان یبررس ها،استان نیدر ا ندهیآ یهایسوزاز آتش یریشگیمنظور پرفته است. به

 یهاریمتغ نیب یو مکان یرابطه زمان یپروژه، بررس نیاست. هدف از انجام ا یمهم و کاربرد اریبس رگذار،یتأث یمیاقل

است.  یکاوو داده یونیرگرس یهاها با استفاده از مدلاستان نیدر ا ریاخ یهادر دهه یسوزآتش یهامیو رژ یمیاقل

 نیانگیشامل م یمیاقل یرهایو متغ هایسوزپروژه شامل تعداد و وسعت آتش نیدر ا یسوزآتش میرژ یرهایمتغ

سال  25 یشدت باد ساالنه ط نیانگیم ساالنه و یرطوبت نسب نیانگیم ساالنه، یبارندگ نیانگیم حرارت ساالنه،درجه

 یهمبستگ بیسال گذشته، از ضر 25 یط یمیاقل یرهایو متغ هایسوزآتش نیب یرابطه زمان یبررس یگذشته است. برا

با  یمیاقل یپارامترها راتییتغ یزمان لی)تحل قیدر قسمت اول تحق یمیاقل یپارامترها نی. بنابراشودیماستفاده  رسونیپ

 داری. در صورت معنشوندیوارد مدل م یصورت عدد( بهیونیرگرس یهادر طول زمان با مدل یسوزآتش میرژ یهاداده

 یهاو مدل شودیمآنها محاسبه  نیب یونیروابط رگرس ،یسوزآتش یزمان یهاو داده یمیاقل یرهایبودن روابط متغ

 نیب رسونیپ یهمبستگ بی. ضراشوندیمارائه  یمیاز نظر اقل ندهیآ یهایسوزوقوع آتش یزمان ینیبشیپ یمربوطه برا

ود. خواهد ب یسوزآتش یدر مدل زمان یمیاقل یرهایوزن متغ انگریب ،یسوزآتش یرهایو متغ یمیاقل یرهایاز متغ کیهر 

ها، از استان نیدر ا یسوزنقشه خطر آتش هیو ته یمیاقل یرهایو متغ هایسوزآتش نیب یرابطه مکان یبررس یبرا

. الزم شودی( استفاده میبیو مدل ترک بانیپشت بردارنیماش ،یجنگل تصادف ک،یلجست ونی)رگرس یداده کاو یهامدل
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ها با ها و مراتع استانجنگل یدر گستره مکان یمکان لی)تحل قیدر قسمت دوم تحق یمیاقل یبه ذکر است که پارامترها

 ینیبشیدر پ یمیاقل یرهای( متغینسب تیابتدا وزن )اهم منظورنی. بدشوندیصورت نقشه وارد مدل م( بهیجنگل تصادف

 وقوع نی( بیتی)از نظر کم یرابطه کم یبررس یبرا نی. همچنشودیم نییتع یجنگل تصادف تمیبا الگور یسوزآتش یمکان

. در بخش دوم شودیاستفاده م یداده کاو یهااز مدل یسوزنقشه خطر آتش هیو ته یمیاقل یرهایو متغ هایسوزآتش

در وقوع  یو توپوگراف بیدرنظر گرفتن اثر ش یبرا گذارد،یاثر م میارتفاع بر اقل ،یمکان اسیدر مق نکهیپروژه با توجه به ا

 Topographic wetness) کی( و شاخص رطوبت توپوگرافWind effectاثر باد ) یهااز شاخص یسوزآتش

indexهیته ی. براردیگیانجام م زین یمیاز نظر اقل یسوزخطر آتش یمکان ینیبشیپ ت،ی. درنهاشودیاستفاده م زی( ن 

یدر منطقه مورد مطالعه استفاده م یسوزآتش یواقع یهااز داده یبراساس جنگل تصادف یخطر آتش سوز ینقشه مکان

 یبندطبقه یگذشته برا یواقع یهایسوزاز آتش یدرصد 70 ینمونه تصادف کیبا  یمدل جنگل تصادف منظورنی. بدشود

 یهابا مدل یلسازمد ی. الزم به ذکر است که براشودیمساخته  یسنجصحت یبرا یدرصد 30 ینمونه تصادف کیو 

. شوندیمستقل درنظر گرفته م یرهایبه عنوان متغ یمیاقل ریوابسته و چهار متغ ریعنوان متغبه یسوزآتش ،یداده کاو

 R 3.0.2افزار در نرم یسوزو معادله خطر آتش یمیعوامل اقل ینسب تیبراساس اهم یداده کاو یهامدل ت،یدرنها

 یابیارز یپروژه برا نی. در ادیآیدست مبا استفاده از آنها به یسوزخطر آتش یمکان یهاو نقشه شوندیم یسازادهیپ

. شودی( استفاده مAUC) یمنحن ریاز مشخصه سطح ز یبا مدل جنگل تصادف یسوزخطر آتش یعملکرد نقشه مکان

و صحت مطلوب مدل  ارخوبیبس یبنددهنده طبقهنشان کیبرابر با  AUC. کندیم رییتغ 1تا  0.5 نیبAUCمقدار 

. در شودیاستفاده م Cross validationو  یاز صحت کل زین یسوزخطر آتش یصحت نقشه مکان یابیارز یاست. برا

ها و در جنگل (یمی)از نظر اقل ندهیآ یهایسوزآتش یمکان ینیبشیپ ،یسوزخطر آتش یدقت نقشه مکان دییصورت تأ

 خواهد بود ریپذامکان النیگلستان، مازندران و گ یهامراتع استان

ها و مراتع جنگل یهایسوز( در آتشیسرعت باد و بارندگ ،ی)درجه حرارت، رطوبت نسب یینقش عوامل آب و هوا یبررس :اهداف اختصاصی

 نیر وقوع اد رگذاریتأث یمیعوامل اقل نیترمهم نییو تع النیدر سه استان گلستان، مازندران و گ یرکانیه یشیرو هیناح

 هایسوزآتش

سرعت  ،ی)درجه حرارت، رطوبت نسب ییدر سه استان و عوامل آب و هوا هایسوزوقوع آتش یوجود رابطه زمان یبررس -2

 یپارامتر یخط یونیرگرس یها( با استفاده از مدلیباد و بارندگ

 ،ی)درجه حرارت، رطوبت نسب ییدر سه استان و عوامل آب و هوا هایسوزوقوع آتش یوجود رابطه مکان یبررس -3

 راتییتغ طیازنظر شرا ندهیآ یهایسوزآتش یمکان ینیبشیو پ یکاوداده یهاتمی( با استفاده از الگوریسرعت باد و بارندگ

 ییآب و هوا

 ،یکاوداده یهامدل ،یخط ونیرگرس ،یسوزآتش یو زمان یمکان لیتحل ،یسوزتعداد و وسعت آتش ،یمیاقل یرهایمتغ کلمات کلیدی:

 ها و مراتعجنگل
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یم یرکانیه یهاکه شامل جنگل رانیدر شمال ا النیگلستان، مازندران و گ یهااستان

 نیچند ر،یاخ یهادهه یدر کشور هستند که ط یسوزاز مناطق مستعد آتش یکی باشند،

از  یریشگیمنظور پرفته است. به نیاز ب یسوزها و مراتع آنها در اثر آتشهزار هکتار از جنگل
با عوامل  یسوزآتش یو مکان یرابطه زمان یبررس ها،استان نیدر ا ندهیآ یهایسوزآتش

و  یرابطه زمان یپروژه، بررس نیاست. هدف از انجام ا یمهم و کاربرد اریبس رگذار،یتأث یمیاقل
ها با استان نیدر ا ریاخ یهادر دهه یسوزآتش یهامیو رژ یمیاقل یرهایمتغ نیب یمکان

پروژه  نیدر ا یسوزآتش میرژ یرهایاست. متغ یکاوو داده یونیرگرس یهااستفاده از مدل

 حرارت ساالنه،درجه نیانگیشامل م یمیاقل یرهایو متغ هایسوزشامل تعداد و وسعت آتش
 25 یشدت باد ساالنه ط نیانگیم ساالنه و یرطوبت نسب نیانگیم ساالنه، یبارندگ نیانگیم

 25 یط یمیاقل یرهایو متغ هایسوزآتش نیب یرابطه زمان یبررس یسال گذشته است. برا
در  یمیاقل یپارامترها نی. بنابراشودیماستفاده  رسونیپ یهمبستگ بیسال گذشته، از ضر

در  یسوزآتش میرژ یهابا داده یمیاقل یپارامترها راتییتغ یزمان لی)تحل قیقسمت اول تحق

Abstract: 
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 داری. در صورت معنشوندیوارد مدل م یصورت عدد( بهیونیرگرس یهاطول زمان با مدل

آنها  نیب یونیروابط رگرس ،یسوزآتش یزمان یهاو داده یمیاقل یرهایبودن روابط متغ
از نظر  ندهیآ یهایسوزوقوع آتش یزمان ینیبشیپ یمربوطه برا یهاو مدل شودیممحاسبه 

و  یمیاقل یرهایاز متغ کیهر  نیب رسونیپ یهمبستگ بی. ضراشوندیمارائه  یمیاقل
خواهد بود.  یسوزآتش یدر مدل زمان یمیاقل یرهایوزن متغ انگریب ،یسوزآتش یرهایمتغ

نقشه خطر  هیو ته یمیاقل یرهایو متغ هایسوزآتش نیب یرابطه مکان یبررس یبرا

 ،یجنگل تصادف ک،یلجست ونی)رگرس یداده کاو یهاها، از مدلاستان نیدر ا یسوزآتش
 ی. الزم به ذکر است که پارامترهاشودی( استفاده میبیو مدل ترک بانیپشت بردارنیماش

ها با ها و مراتع استانجنگل یدر گستره مکان یمکان لی)تحل قیدر قسمت دوم تحق یمیاقل
( ینسب تیابتدا وزن )اهم منظورنی. بدشوندیصورت نقشه وارد مدل م( بهیجنگل تصادف

. شودیم نییتع یجنگل تصادف تمیبا الگور یسوزآتش یمکان ینیبشیدر پ یمیاقل یرهایمتغ

 یرهایغو مت هایسوزوقوع آتش نی( بیتی)از نظر کم یرابطه کم یبررس یبرا نیهمچن
. در بخش دوم شودیاستفاده م یداده کاو یهااز مدل یسوزنقشه خطر آتش هیو ته یمیاقل

درنظر گرفتن اثر  یبرا گذارد،یاثر م میارتفاع بر اقل ،یمکان اسیدر مق نکهیپروژه با توجه به ا
اثر باد یهااز شاخص یسوزدر وقوع آتش یو توپوگراف بیش  (Wind effect)  و شاخص

کیتوپوگراف رطوبت  (Topographic wetness index) ت،ی. درنهاشودیاستفاده م زین 
 ینقشه مکان هیته ی. براردیگیانجام م زین یمیاز نظر اقل یسوزخطر آتش یمکان ینیبشیپ

در منطقه مورد  یسوزآتش یواقع یهااز داده یبراساس جنگل تصادف یخطر آتش سوز

از  یدرصد 70 ینمونه تصادف کیبا  یمدل جنگل تصادف منظورنی. بدشودیمطالعه استفاده م
 یبرا یدرصد 30 ینمونه تصادف کیو  یبندطبقه یگذشته برا یواقع یهایسوزآتش

 ،یداده کاو یهابا مدل یلسازمد ی. الزم به ذکر است که براشودیمساخته  یسنجصحت
مستقل درنظر  یرهایبه عنوان متغ یمیاقل ریوابسته و چهار متغ ریعنوان متغبه یسوزآتش

و  یمیعوامل اقل ینسب تیبراساس اهم یداده کاو یهامدل ت،ی. درنهاشوندیگرفته م

افزاردر نرم یسوزمعادله خطر آتش  R 3.0.2 خطر  یمکان یهاو نقشه شوندیم یسازادهیپ
 یعملکرد نقشه مکان یابیارز یپروژه برا نی. در ادیآیدست مبا استفاده از آنها به یسوزآتش

یمنحن ریاز مشخصه سطح ز یبا مدل جنگل تصادف یسوزخطر آتش  (AUC) یاستفاده م
. مقدارشود  AUC کندیم رییتغ 1تا  0.5 نیب . AUC  ارخوبیبس یبنددهنده طبقهنشان کیبرابر با 

از صحت  زین یسوزخطر آتش یصحت نقشه مکان یابیارز یو صحت مطلوب مدل است. برا

و یکل  Cross validation خطر  یدقت نقشه مکان دیی. در صورت تأشودیاستفاده م
ها و مراتع ( در جنگلیمی)از نظر اقل ندهیآ یهایسوزآتش یمکان ینیبشیپ ،یسوزآتش

خواهد بود ریپذامکان النیگلستان، مازندران و گ یهااستان  

( در یسرعت باد و بارندگ ،ی)درجه حرارت، رطوبت نسب یینقش عوامل آب و هوا یبررس

در سه استان گلستان، مازندران و  یرکانیه یشیرو هیها و مراتع ناحجنگل یهایسوزآتش

هایسوزآتش نیدر وقوع ا رگذاریتأث یمیعوامل اقل نیترمهم نییو تع النیگ  
)درجه  ییدر سه استان و عوامل آب و هوا هایسوزوقوع آتش یوجود رابطه زمان یبررس -2

 یخط یونیرگرس یها( با استفاده از مدلیسرعت باد و بارندگ ،یحرارت، رطوبت نسب
یپارامتر  

)درجه  ییدر سه استان و عوامل آب و هوا هایسوزوقوع آتش یوجود رابطه مکان یبررس -3

و  یکاوداده یهاتمیالگور( با استفاده از یسرعت باد و بارندگ ،یحرارت، رطوبت نسب
ییآب و هوا راتییتغ طیازنظر شرا ندهیآ یهایسوزآتش یمکان ینیبشیپ  

Specific 

Aims: 

 ونیرگرس ،یسوزآتش یو زمان یمکان لیتحل ،یسوزتعداد و وسعت آتش ،یمیاقل یرهایمتغ
ها و مراتعجنگل ،یکاوداده یهامدل ،یخط  

:Keywords 
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 5-نلیسنت یماهواره ا ریشهرستان اراک با استفاده از تصاو یهوا یبر آلودگ عینقش صنا یابیارز :عنوان

 یقناد نیمحمدام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یمرکز/اراک یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 طیمح یهای+ فناور ستیز طیمح یابیها در شناخت و ارز یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 شیو پا یابی+ ارز ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز

 اثرات د ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یقناد نی+ محمدام :همکاران

 یشهر نیمت +

 یمراد ررضایام +

 هیآل بو دهیسع +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل  یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یاستفاده از داده ها  وهیو ش یعدد )ارائه دستورالعمل فن 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یجهان راتییدر تغ یو نقش عمده ا رودیبه شمار م نیمشکالت کره زم نیو مهمتر نیتریاز اصل یکیهوا  یمروزه آلودگ چکیده :

 نیخودرو و همچن شیآن افزا رویو پ تیهمچون رشد جمع یزودهنگام در سراسر جهان دارد. عوامل یو مرگ ها میاقل

از  یاریدر بس یروند آلودگ شیکشورها منجر به افزا نیمربوط به آن در ا یانرژ یو تقاضا شدنیروند صنعت شیافزا

 یانو زم یمکان کیهوا با قدرت تفک یها ندهیآال قیدق یریاست. لذا اندازه گ دهیگرد یصنعت یکشورها یشهرهاکالن

 یراب ییارائه راهکارها ن،یآنها و همچن یو اثرگذار عیتوز یچگونگ نییتع یبرا یو جهان یمنطقه ا ،یباال در سطح محل

 گرددیمحسوب م یضرور یامر یالملل نیو ب یمل ،یدر سطح محل رانیمد

 دیتول تیماه لیبر سنجش از دور به دل یمبتن یهایآوراستفاده از ابزارها و فن ،یآلودگ شیمختلف پا یهاروش نیدر ب

 .دوچندان دارد تیاهم یو مکان یزمان وستهیپ یهاداده

و سنجنده سوار بر  5-نلیماهواره سنت کنند،یرا فراهم م یمرتبط با آلودگ یهاکه امکان ثبت داده ییهاماهواره نیدر ب

 ید د،یمانند ازن، فرمالدئ ابیکم یاز گازها یادیتعداد ز شیو پا یربرداریدر تصو ییباال تیاز قابل TROPOMI آن

 یایمزا نیاز مهمتر یکی. باشدیرا دارا م تروژنین دیاکس ید نیآئروسل و همچن دکربن،یگوگرد، متان، مونوکس دیاکس

لحظه مشخص از  کیدر  یمشاهدات با وسعت باال و جهان ،یآلودگ شیدر پا 5-نلیسنت یماهواره ا ریاستفاده از تصاو

 .ها موثر باشد ندهیآال یمکان عیتوز یتواند در بررس یاست که م نیسطح زم

 یستمهایس یتوانمند نیو همچن یصنعت یشهرهاآن در کالن یبررس تیهوا و اهم یآلودگ شیپا تیبا توجه به اهم

 یبه عنوان منطقه مطالعات یپژوهش، شهر اراک در استان مرکز نی، در ا5-نلیبر سنجش از دور و ماهواره سنت یمبتن

و  گاهشیشازند، پاال روگاهین ریگوناگون نظ عیوجود کارخانجات و صنا کشور، یشهرهاکالن نیانتخاب شده است. در ب

کالنشهر  ژهیاستان و به و نیاست که اباعث شده یدر استان مرکز یسازنیو ماش ومینیآلوم رینظ گرید عیو صنا یمیپتروش

شهر آلوده از هشت کالن یکیدر زمره  شود،یکشور شناخته م عیصنا یهاقطب نیتراز بزرگ یکیاراک، که به عنوان 

 .ردیکشور قرار گ

 5-نلیسنت ریشهرستان اراک با استفاده از تصاو یهوا یآلودگ شیپا :اهداف اختصاصی
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 ها در سطح شهر ندهیآال یو زمان یمکان راتییتغ نییتع -2

اراک و  یساز نیاراک، ماش ومینیشازند، آلم روگاهیشهرستان اراک )از جمله، ن یاصل عینقش )سهم( صنا یبررس -3

 ها ندهیغلظت آال شیافزا زانیشازند ( بر م شگاهیپاال یمیپتروش

 بزرگ عی، شهر اراک، صنا5-نلی، ماهواره سنتTROPOMIهوا، سنجنده  یآلودگ شیپا کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of the role of industries on Arak city air pollution using Sentinel- 5 satellite 

images 

Title: 

Mohammad Amin Ghannadi Applicant: 

Arak University of Technology Applicant's 
Work: 

Air pollution is now considered to be one of the world's most significant issues and 
plays a crucial role in global climate change and premature deaths worldwide. 

Factors such as population growth and the increase in number of vehicles, as well as 

increasing industrialization and energy demand can be mentioned as the most 
probable reasons that cause pollution in many metropolitan areas. It is therefore 

important to accurately evaluate the quantity the amount of air pollutants with 
acceptable spatial and temporal resolution at local, regional and global levels in 

order to determine their distribution and effect, and to provide solutions for 

managers at different spatial resolutions. 
Among the various methods of monitoring air pollution, applying the tools and 

technologies based on remote sensing is highly important due to the ability to 
produce continuous temporal and spatial data. Among the satellites with the ability 

of recording pollution-relating data, the Sentinel-5 satellite and its sensor, TROPOMI, 
have high capability in imaging and monitoring different types of gases and 

pollutants such as ozone, formaldehyde, sulfur dioxide, methane, carbon monoxide, 

aerosols and nitrogen dioxides. 

Abstract: 

Monitoring air pollution in Arak city using Sentinel-5 images 

2. Determining the spatial and temporal changes of pollutants in the city 

3. Investigating the role of the main industries of Arak (including Shazand power 
plant, Aluminum Company, Mashin-Sazi and Shazand refinery petrochemical on the 

increase of concentrating pollutants. 

Specific 

Aims: 

Air pollution monitoring, TROPOMI sensor, Sentinel-5 satellite, Arak, large industries :Keywords 
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 استان کردستان یهادانشگاه ی: مطالعه موردرانیا یدر آموزش عال کیها و مختصات ارگونومچالش :عنوان

 یغالم لیخل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 هی+ علوم اعصاب + تغذ ینوظهور + اخالق پزشک یهایماریب :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یغالم لی+ خل :همکاران

 یفرشاد ارغوان +

 زارع زاده داهللی +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 (یپژوهش یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

مان مبل لیاز قب ییبوده و فاکتورها یآموزش یها و فضاهانمودن کالس کیفراتر از ارگونوم یاواژه کیدانشگاه ارگونوم چکیده :

 ای؛ اودونا2014،  یسکیو ز ری، هالد زیجلسات)حق ، پرو یهاو سالن یسخنران یهاها، اتاقکتابخانه ،یآموزش یهاکالس

و همکاران،  یو امکان خواب راحت)وتور زاتیو تجه یخوابگاه یهاطی(، مح2019،  زیری؛ پ2014،  جویبی، اونوا و اگونت

(، برنامه و فرهنگ 2008)چامبرز ، لو و آلن ، یو ورزش یکیزیف یهاتیبه فعال دنیرس یبرا طی(، فراهم نمودن مح2018

و فرهنگ  تی(، وضع2016و گاهاجان ،  زی، بوروز ، بالنکو ، را ای)کوردیو اسات انیدانشجو یغذا برا و نحوه طبخ ییغذا

یژگیبا ابعاد و و یریادگیو  یآموزش یهاطی(، متناسب بودن فضاها و مح2001،  تی)اسمزاتیو تجه لیوسا ینگهدار

(، فراهم 2008نژاد ،  یزاده وهمت یسی، ع ی)دانشمندیبا اهداف آموزش زیو کارکنان و ن دیاسات ان،یکاربران، دانشجو یها

و  نیوسیای، هوسارو ، بون ی)پوانگمالشیآسا ییدما طیمطبوع، شرا هیتهو ،یکاف ییمناسب، روشنا ینمودن و کنترل صدا

 یهاییبا توانا یآموزش یندهای(، تطابق فرا2017و عبدرزاق ،  مایشی، هاگ جالی، ر یاتی، دام ی، زاک2015،  یداریخ

ها، متناسب برنامه یدر اجرا انی(، فراهم نمودن امکان مشارکت دانشگاه2018( )اوکولوا، 1976)کاو ، دیو اسات انیدانشجو

که شامل کارگران داخل  انیدانشگاه یبرا شیو آسا یراحت نیتأم زیو ن یفن ستمیرسیافراد با ز یهاینمودن توانمند

و  نگی؛ محمد طارق ، موناس2001،  نسونی، روب ایهست )گلور زین ژهیو یازهاین یافراد دارا زیمجموعه دانشگاه و ن

 .ردیگ ی( را دربرم2010،  نکارایسیآب

 یکرده است که شامل ارگونوم میرا به پنج حوزه تقس ی، ارگونوم (IEA)یارگونوم یالمللنیاساس، انجمن ب نیبر ا

در  یکیزیف یاست. ارگونوم یسازمان یو ارگونوم یمشارکت یارگونوم ،یشناخت یارگونوم ،یطیمح یارگونوم ،یکیزیف

 یطورکلو به یپشتکوله ای فیخودکار، ک ز،یو م یها، صندلکالس دمانیمانند چ انیدانشگاه یکیدانشگاه به مسائل آناتوم

 از ییهادر جنبه شیو آسا یکیزیدر دانشگاه به عوامل ف یطیمح ی. ارگونومگرددیمربوط م یو سالمت منیکار ا تیوضع

 یو مسائل روان یذهن یندهایدر دانشگاه به فرا یشناخت ی. ارگونومپردازدیها مو رنگ ییدما، رطوبت، صدا، روشنا لیقب

مربوط  یو گوش انهیبا را انیمهارت و عملکرد و تعامل دانشگاه ،یریگمیتصم ،یذهن یبارکار ،یدرس فیانجام تکال لیاز قب

کامل  تیبا حما یدانش ارگونوم یدر توسعه و اجرا انیدانشگاه هیمشارکت فعال کل یبه معنا یمشارکت یاست. ارگونوم

به موضوعات مربوط به  زین یسازمان یاست. ارگونوم یورو بهره تیفیکار، ک طیمح طیمنظور ارتقاء شرابه تیریمد

 تیریمد ت،یریکه منابع مد پردازدیمرتبط م یندهایو فرآ هااستیس ،یساختار سازمان رینظ یاجتماع -یفن یهاستمیس

 .(2015 ،یو فان یوچیدسته است) نیمحل کار جزو ا یو طراح یکار گروه ت،یفیک
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 کیدانشگاه ارگونوم تیدرک ماه یبرا کیها و عناصر دانشگاه ارگونومابعاد، مؤلفه ییشناسا :اهداف اختصاصی

 یو اعضا انیکارکنان، دانشجو یدر دانشگاه برا کیو مداخالت ارگونوم هایاستراتژ یموجود اجرا یهاچالش ییشناسا

 یعلم اتیه

 چالش ها ران،یا ،یارگونوم ،یعال آموزش کلمات کلیدی:

 

 

Ergonomic Challenges and Characteristics in Iranian Higher Education: A Case Study 
of the Universitys of Kurdistan Province 

Title: 

Khalil Gholami Applicant: 

University of Kurdistan Applicant's 

Work: 

Ergonomic university is a term for ergonomics of classrooms and educational spaces, 
and factors such as classroom furniture, libraries, lecture rooms and meeting rooms , 

Dormitory environments and equipment and the possibility of comfortable sleep, 
providing an environment to achieve physical and sports activities , food program 

and culture and how to cook food for students and professors, status and culture of 
equipment maintenance, the fit of learning spaces and environments with the 

dimensions and characteristics of users, students, faculty and staff, as well as 

educational goals, providing and controlling appropriate sound, adequate lighting, 
air conditioning, comfort temperature conditions , Adaptation of educational 

processes to the abilities of students and professors, to enable academics to 
participate in the implementation of programs, to adapt the capabilities of 

individuals with the technical subsystem and also to provide comfort and 

convenience for academics, including workers within the university complex and 
people with special needs. 

Accordingly, the International Association of Ergonomics (IEA) has divided 
ergonomics into five areas, including physical ergonomics, environmental 

ergonomics, cognitive ergonomics, participatory ergonomics, and organizational 

ergonomics. Physical ergonomics at the university are concerned with the anatomical 
issues of academics, such as the arrangement of classrooms, chairs and desks, pens, 

bags or backpacks, and generally safe working and health conditions. University 
ergonomics deals with physical factors and comfort in aspects such as temperature, 

humidity, sound, brightness and colors. Cognitive ergonomics in the university is 
related to mental processes and psychological issues such as homework, mental 

workload, decision making, skills and performance, and the interaction of academics 

with computers and telephones. Participatory ergonomics means the active 
participation of all academics in the development and implementation of ergonomic 

knowledge with the full support of management in order to improve the working 
environment, quality and productivity. Organizational ergonomics also addresses 

issues related to socio-technical systems such as organizational structure, policies 

and related processes, including management, quality management, teamwork and 
workplace design resources. 

Abstract: 

Identify the dimensions, components and elements of ergonomic university to 
understand the nature of ergonomic university 

Identify the existing challenges of implementing ergonomic strategies and 

interventions in the university for staff, students and faculty members 

Specific 
Aims: 

heigher education, ergonomic, iran :Keywords 
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بر  یمبتن یآن در جوامع شهر یهابحران آب شرب و چالش نهیبه تیریو مد یزیربرنامه یالگو نیتدو :عنوان

 : شهر کرمان(ی)مطالعه مورد ینگار ندهیآ

 نسب یرضا رخشان دیحم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 تیریمد یتوسعه مشارکت یالگو نیمنابع آب/تدو داریپا یطیمح یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یزیمنابع آب/برنامه ر داریپا یطیمح یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایمنابع آب + جغراف کپارچهی

 در بهره برد یمنابع انسان تیریمد یراهبرد

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 نسب یرضا رخشان دی+ حم :همکاران

 پور ینظر دیحم +

 دامنه یمانیسل یمجتب +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

شرکت آب و فاضالب و آب منقطه  یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 کرمان( یکرمان/ استاندار یا

در  داده است. شیرا افزا ینیزمریز یهافشار بر منابع آب و سفره م،یاقل راتییآب، همزمان با تغ یتقاضا دیشد شیافزا چکیده :

 ینیزمریز آب یها( فشار بر سفرهیااچهیو در یا)رودخانهیسطح نیریمناطق خشک و کم بارش و دور از منابع آب ش

گونه مناطق شده است.  نیدر ا یباعث تنش آب جهیآب و در نت النیمسأله باعث عدم تعادل ب نیمضاعف شده است. ا

باعث منازعه بر  ستم،یاکوس یجیتدر بیخواهد داشت که عالوه بر تخر یادیز یهاامدیها، پاضافه برداشت آب از سفره

ز ا یناش یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یامدهایاست، خواهد شد. پ کیتیدروپلیشدن آن که همان ه یتیسر آب و امن

ر د ینینشهیگسترش فقر و حاش ،یکاریب ،یباعث مهاجرت، آوارگ تواندیدارد که م یعیبحران آب و کمبود آب، دامنه وس

 هستند. یادیآب دچار مشکالت ز یازهاین نیکه خود به لحاظ تأم ییشهرها شود. شهرها

 ریپذدیآب تجد زانیآن م جهیکشور و در نت یمتوسط بارندگ م،یاقل راتییو تغ هایوقوع خشکسال لیبه دل ریاخ یهادر سال

 ریپنجاه سال اخ یها طسال نیاز بدتر یکیاز نظر کاهش بارش  1397-1396 یداشته است. سال آب یریکاهش چشمگ

 یهاتنش یکه در موارد یاند به طوربا تنش آب شرب مواجه بوده یادیز یشهرها 1397بوده است و در تابستان سال 

ده عم رییجب تغمهاجرت مو ر،یسه دهه اخ یط گرید یبدل شده است. از طرف زین یتیامن-یمذکور به مناقشات اجتماع

مصرف به خصوص  شیموضوع منجر به افزا نیها و شهرها شده است. ااستان یبرخ یتیو قابل توجه در ساختار جمع

 شیاز عوامل مهم در افزا یکیعنوان -مسئله مهاجرت را به توانیم کهیطورو آب شده است، به یانرژ یهامصرف حامل

 .مصرف در نظر گرفت هیرویب

 تیعمال به عنوان مرکز ریاخ یهااست و در سال رانیدر ا عیدر حال توسعه و با رشد سر یاز شهرها یکیکالنشهر کرمان 

 100حدود  90تا  85 یهاسال یط کهیطورشناخته شده و ساالنه شاهد مهاجرت به خود است به رانیجنوب شرق ا

هزار نفر خواهد  ستیو دو ونیلیم کیاز  شیبه ب 1404در سال  زیآن ن تیهزار نفر به کرمان مهاجرت کردند و جمع

یم یرامونیپ نواحی در …و یحیتفر ،یدرمان ،یاز جمله آموزش یعدم اشتغال و امکانات کاف ز،ی. علت مهاجرت ندیرس

 هیمهاجرت و حاش نیداشته باشد. ا نینشهیهزار نفر حاش45مسائل دست به دست هم داده تا کرمان  نی. همه اباشد
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مان شهر کر گرید یاز جمله آب شرب را دوچندان کرده است. از طرف ینیزم ریز یبه شهر کرمان، فشار بر سفرها ینینش

یو بحران آب دست و پنجه نرم م یکه همواره با کم آب شودیمحسوب م رانیا یریو کو یابانیاز نقاط ب یکیبه عنوان 

سه  ک،یمصرف در پ زانیآب وجود دارد و م دیتول هیبر ثان تریل 950و  هزارکیکه در شهر کرمان حدود  یا. به گونهکند

 نیو ا دهدیم شیدر شهر کرمان را نما هیبر ثان تریل 150و  هزارکیآمار کمبود  نیاست که ا هیبر ثان تریل 100هزار و 

د وجو ینیرزمیآب ز یهاسفره شیدر منطقه به علت نداشتن گنجا دیو حفر چاه جد ییجااست که امکان جابه یدر حال

 .ندارد

شده بر مشکالت و کمبود آب شرب  جادیکه در سطح شهر کرمان ا یدیجد یهارشد و گسترش شهر به اطراف و شهرک

رب که از آب ش یاوجود ندارد به گونه یکیتفک چیسبز ه یآب شرب و آب فضا نیب نیدر سطح شهر افزوده است. همچن

 .کنندیسبز در سطح شهر استفاده م یفضا یاریآب یبرا

 یتیها نباشد و باعث اوج نارضاآن یآب ازین یجوابگو یاز محالت سبب شده که شبکه آبرسان یدر برخ یسازآپارتمان

 ،یشهرک مطهر کزاد،یدر اطراف چهارراه ن یکه حجم تراکم یاشده است، به گونه یاز مناطق شهر یمردم در برخ

ساعات با افت فشار آب روبرو شوند. طرح  یدر برخ شودیالحوائج، و ... وجود دارد که باعث مبابشهرک دانش، ابوالفضل، 

 یینه چندن دور ممکن است اجرا ندهیکه در آ باشدیم یبلندمدت یهامسکن در شهر کرمان هم از جمله طرح یاقدام مل

 .دیافزایشود و بر بحران آب شرب شهر کرمان ب

 یصلهدف  :اهداف اختصاصی

 .آن در شهر کرمان یهابحران آب شرب و چالش تیریو مد یزیربرنامه یبرا نهیبه یالگو نیتدو-

 .شهر کرمان نه،یبه یالگو ت،یرمدی شرب، ¬بحران آب کلمات کلیدی:
 

 

Formulation of  Pattern for Planning and Optimal Management of  Drinkable Water 
Crisis and Its Challenges in Urban Communities Based on Futures Studies (Case 

Study: Kerman City) 

Title: 

Hamid Reza Rakhshaninasab Applicant: 

University of Sistan and Baluchestan Applicant's 
Work: 

The sharp increase in water demand, along with climate change, has increased the 
pressure on water resources and aquifers. In arid and low rainfall areas and away 

from freshwater sources (rivers and lakes), the pressure on groundwater aquifers 

has doubled. This has caused an imbalance of water balance and as a result has 
caused water stress in such areas. Over-withdrawal of water from aquifers will have 

many consequences that, in addition to the gradual destruction of the ecosystem, 
will lead to water disputes and its security, which is the same as hydropolitics. The 

social, political, and economic consequences of the water crisis and water scarcity 

have a wide range that can lead to migration, displacement, unemployment, the 
spread of poverty, and urban sprawl. Cities that themselves have many problems in 

terms of meeting water needs. 
In recent years, due to the occurrence of droughts and climate change, the average 

rainfall in the country and as a result the amount of renewable water has decreased 
significantly. The water year 1396-1397 has been one of the worst years in the last 

fifty years in terms of rainfall reduction, and in the summer of 1397, many cities have 

faced drinking water shortages, so that in some cases the mentioned tensions have 
turned into socio-security disputes. On the other hand, during the last three decades, 

migration has caused a major and significant change in the population structure of 
some provinces and cities. This issue has led to an increase in consumption, 

especially the consumption of energy and water carriers, so that the issue of 

migration can be considered as one of the important factors in increasing 
consumption. 

The metropolis of Kerman is one of the fastest growing and developing cities in Iran 
and in recent years is practically known as the center of southeastern Iran and is 

witnessing annual migration so that during the years 85 to 90 about 100 thousand 

people migrated to Kerman and Its population will reach more than one million and 

Abstract: 
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two hundred thousand people in 1404. The reason for migration is lack of 

employment and adequate facilities such as education, health, recreation and… in 
the surrounding areas. All these issues go hand in hand so that Kerman has 45,000 

marginalized people. This migration and marginalization to the city of Kerman has 
doubled the pressure on underground travel, including drinking water. On the other 

hand, the city of Kerman is considered as one of the desert areas of Iran, which is 

always struggling with water shortage and water crisis. In Kerman, there is about 
1,950 liters per second of water production and the consumption rate at the peak is 

3,100 liters per second, which shows the shortage of 1,150 liters per second in 
Kerman. However, it is not possible to move and dig new wells in the area due to the 

lack of groundwater aquifers. 

The purpose of the prayer 
- Development of an optimal model for planning and managing the drinking water 

crisis and its challenges in Kerman. 
. 

Specific 
Aims: 

Drinkable Water Crisis, Management, Optimal Pattern, Kerman City. :Keywords 
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 فارس جیخل یحوزه شمال یعرب یهاالمثلدر ضرب تیجنس یانتقاد یواکاو :عنوان

 یرسول بالو :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 بوشهر/فارس جیدانشگاه خل :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

/زبان و فرهنگ/زبان و رفتار + زبــــــــــــــان و زبــــــــــــــان یزبــــــــــــــان و زبــــــــــــــان شناس :اولویت

 تی/زبان و فرهنگ/هویشناس

  :نوع طرح
 ی+ رسول بالو :همکاران

 یفاطمه نعمت +

 شیصادق البوغب +

 140000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 یاستگذاری/ بسته سیعرب یضرب المثلها داده گاهیعدد )پا 2(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و سازمان فرهنگ و ارتباطات و وزارت ارشاد( یجمهور استیمعاونت زنان ر یفرهنگ

د، اناقوام همجوار کسب کرده یۀعرب از بق ۀفارس فرهنگ و تفکرات خود را عالوه بر جامع جیخل یشمال یۀمردم عرب حاش چکیده :

ده ش یپربار یو فرهنگ یزبان ۀنیگنج جادیداد و ستد دو جانبه موجب ا نیدر زبان آنهاست. چرا که ا یقوت ۀنقط نیو ا

از  یاریبس نییتب یبرا یاچهیدر تواندیها مالمثلضرب ژهیمردمان به و نیدر زبان و فرهنگ ا یاست. پژوهش و بررس

زنان، همان مادران، همسران،  نیباشد. ا رانیفارس در ا جیخل یشمال یۀموضوعات مرتبط با زنان و مردان عرب ساکن حاش

و در  شود،یم ادی یکیها به نداشته و از آن ییواال گاهیها جاالمثلاز ضرب یاریهستند که در بس یخواهران و دختران

ها مورد آن شده و در رنگیو ن یگرلهیضعف، ح ،یسادگ طنت،ی، عنصر زن متهم به شهاالمثلاز ضرب یامقابل در پاره

و با  ها را به خود اختصاص دادهالمثلجنس مرد قسمت اعظم ضرب نیرا در نظر گرفته است. همچن اطیجانب احت

 یشمال ۀحوز یعرب یهاالمثلگفتمان در خصوص ضرب یانتقاد لیطرح براساس تحل نیهمراه است. ا زین ییهاچالش

که  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهینگاشته شده است.  یلیتحل - یدانیم ۀویفرکالف به ش یۀفارس و طبق نظر جیخل

و  ،یمثبت و منف ،یهمچون زن ومرد مثبت، منف یرا به اشکال متعدد تیها و اقوام؛ جنسملت گریجامعه عرب به سان د

. شودیم دهیاز آن زن د گرید یاها قدرت، از آن مرد است و در پارهالمثلاز ضرب یادر پاره کند؛یم میترس یخنث

. در گفتمان دهندیم یبرتر یو یاجتماع گاهیبا توجه به نقش و جا گرید یرا به زن یزن یکه گاه شودیم دهید نیهمچن

 زیها نضرب المثل یشده است و در مقابل برخ یمادر و خواهر نگاه مثبت ژهیعرب، به عنصر زن به و یهاالمثلضرب

 کندیم دیتاک یتیجنس یو نابرابر ضیبعبوده و بر ت یشاوندیبر نظام خو یمبتن

 :یاصل اهداف :اهداف اختصاصی

 فارس جیخل یشمال ۀعرب حوز ۀدر جامع یدر ضرب المثل ها، و نقد مردساالر تیشناخت جنس -

 یفارس در چارچوب بررس جیخل یشمال ۀو ساکنان حوز رانیعرب ا ۀدر جامع تینوع نگرش به جنس ییو بازنما لیتحل -

 یدر زبان عرب جیرا یهاالمثلضرب

 فارس جیخل یشمال ۀحوز ،یعرب یهاالمثلضرب ت،ی، جنس یانتقاد یواکاو کلمات کلیدی:

 

 

A Critical Discourse Analysis of Gender in the Arabic Proverbs of the Northern Coast 

of The Persian Gulf 

Title: 

Rasoul Balavi Applicant: 
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Persian Gulf University Applicant's 

Work: 

The Arabs in the northern coast of Persian Gulf have adopted their culture and 

ideology not only from the wider Arab community, but also other neighboring 

ethnicities. These encounters have turned to their advantage by enriching their 
culture and language and led to a worthwhile cultural and linguistic heritage. 

Investigation of their language and culture, specifically the prevalent proverbs, is 
promising by providing an insight into the topics related to the ideology and thinking 

of the male and female settlers of the Northern Persian Gulf coast. Specifically 

rewarding is the investigation of how gender is depicted in the proverbs. These 
women are mothers, wives, sisters and daughters who are highly valued and 

appreciated in some proverbs, while in some others they have been presented as 
naughty, simple-minded, weak, cunning and clever and thus should be either avoided 

or approached with caution. The number of proverbs about men is remarkably higher 
and men have also found different and at times challenging manifestations in the 

proverbs. This research attempts at analyzing the proverbs that are prevalent in the 

northern coast of Persian Gulf using Fairclough’s socio-cultural model of Critical 
Discourse Analysis (CDA). The proverbs that reflect gender ideologies will be 

collected from the Arab speakers through fieldwork documentation as well as the 
existent different written material. A preliminary analysis of the proverbs revealed 

that Arabs like many other ethnicities give conflicting pictures of men and women as 

having positive, negative, both positive and negative simultaneously or neutral 
attributes. In some proverbs, men are illustrated as having power and authority, 

while in others women are given such a powerful and authoritative status. Within 
and between gender prioritization seems to be based on social role and status, rather 

than any other sources of discrimination. A working pattern also evolves regarding 

the context in which women are depicted. When women appear as mother or sisters, 
they are treated in a positive way. The positive picture gives way to gender 

discrimination, when the proverbs are kinship-oriented. 

Abstract: 

Identifying the patterns of gender depiction in Arabic proverbs for a critical appraisal 

of patriarchy in the norther coast of the Persian Gulf 

-Analyzing the representation of gender in the Arab community residing in Iran as 
reflected in the prevalent Arabic proverbs 

-Analyzing the linguistic representation of the ideological and socio-cultural 
viewpoints of the Arab community 

Recognizing the socio-cultural factors shaping the Arab community ideology and 

Specific 

Aims: 

Discourse analysis, gender, Arabic Proverbs, Northern Coast of the Persian Gulf :Keywords 
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دفاتر توسعه محله  ی)مورد پژوه یاجتماع یتاب اور کردیبا رو یبوم یمشارکت یزیبرنامه ر یارائه الگو :عنوان

 شهر مشهد(

 یقرائ یایفاطمه محمد ن :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/واحد مشهد یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یناکارآمد شهر یبافتها ینیمسکن/بازآفر یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یقرائ یای+ فاطمه محمد ن :همکاران

 یمژده باستان +

 یاستاد میمر +

 ییمحمدرضا رضا +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

مشهد و  یبه شهردار هیجهت ارا یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 استان

نگرش  رییو با تغ 1960در خالل دهه  نییباال به پا یسنت یزیاز برنامه ر یناش یبحران ها یدر پ یمشارکت یزیبرنامه ر چکیده :

نقش  دیدر تاک یشکل گرفت و سع ییکثرت گرا یدر راستا یو اقتصاد ی،فرهنگ یبه اجتماع یطرح ها از صرفا کالبد

تحوالت  نیدارد . در پرتو ا یخدمات شهر تیریو مد یریگ میو مشارکت مردم در تصم یچند جانبه اجتماعات محل

به شدت  یعموم یزندگ یبرا یزیجامعه و برنامه ر تیریمد نهیدولت در زم تیو مشروع اراتیاست که حوزه اخت دیجد

 نیشده استدر شهر مشهد به عنوان دوم یمفهوم جامعه مدن عیقرار گرفته است و منجر به گسترش وس دیمورد ترد

جلب  یادر استفاده از برنامه ه یسع ن،یو متاخرتر نیتر دینفر به عنوان جد ونیلیبالغ بر سه م یتیبا جمع رانیکالنشهرا

 یکید. باش یو پروژه محله ما م یتوانمند ساز یپروژه ها ،ینیبا نگرش بازآفر یمشارکت دارد که شامل دفاتر توسعه محل

د . به رغم تحوالت گسترده در باش یمحالت م ینیبازآفر یدر حال حاضر پروژه ها یبرنامه اقدام مشارکت نیاز محقق تر

ردارد و قدم ب یتوسعه شهر تیرینظام مد شتریب یکارآمد ی، مشهد نتوانسته در راستا یتوسعه شهر تیریمد ندهایفرآ

 نیباشد در پژوهش حاضر، تفاوت ا یم یو بررس یبازنگر ازمندیهمچنان ن ،ینوساز یلگریو تسه یبا تجربه دفاتر محل

محله  یو فرهنگ یاجتماع یها یژگیمدل براساس بستر و و نیصورت است که در ا نیبه ا یقبل یمدل با پژوهش ها

 و یداده بصورت کم تیاز نظرماه ،یپردازدکه از نظر هدف کاربرد یم یمسائل اجتماعات محل یمورد نظر به غربال گر

دست  به محالت هدف جینتا میبه تعم رهایمتغ یاست که با طبقه بند یمتوال یطرح اکتشاف نیباشد هدف ا یم یفیک

منظور  نیا ی. براستندیشناخته شده ن رهایدر مرحله نخست آن است که متغ یفیک یداده ها یجمع آور لیکند، دل دایپ

دل م قیبا هدف تدق یفیبه دنبال مرحله ک یکند و در مرحله دوم کم یاز مصاحبه باز استفاده م یفیدر مرحله اول ک

به  یقبل یمدل با پژوهش ها نیتفاوت ا ردیگ یبا ابزار پرسشنامه صورت م یاجتماع یورتاب آ هیمشارکت بر پا یبوم

ئل مسا یمحله مورد نظر به غربال گر یو فرهنگ یاجتماع یها یژگیمدل براساس بستر و و نیصورت است که در ا نیا

بهره  ییندهایشود و از چه فرآ یم تیریچطور مد یجامعه محل نکهیا یپرداخته خواهد شد و با بررس یاجتماعات محل

 یطرح ها یمحل یشناس بیمهم با آس نیحضور شهروندان ارائه شود که ا زهیبرد ساختار مناسب در جهت انگ یم
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هت در ج یمشارکت اجتماع یساختار و مدل بوم جادیا قیتحق جیگردد نتا یم یمحل ینهادها ییباعث هم افزا یمشارکت

 و آگاه یلگریباشد و با استفاده از مهارت تسه یم یو جنس یسن یمردم باشد و همه گروه ها یو همدل یتعامل ، همکار

و  دهیگرد یاجتماع یتاب آور یمنجر به تحقق شاخص ها یاجتماع یو تحقق همبستگ یدر جهت اعتماد ساز یساز

 کند یمحله در مواجه با بحران دوچندان م ییپاسخگو

 در دفاتر توسعه محله شهر مشهد یاجتماع یتاب اور کردیبا رو یبوم یمشارکت یزیبرنامه ر یالگو نیتدو :اهداف اختصاصی

 یتوسعه محل یمسائل و مشکالت جذب مشارکت مردم در برنامه ها یبررس

 توسعه محله ،دفاتریاجتماع ی، تاب اور یبوم یمشارکت یزیر برنامه کلمات کلیدی:

 
 

presentation of indigenous participatory planning pattern through social resilience 
approach (case study of Mashhad neighborhood development offices) 

Title: 

Fatemeh Mohammadniay Gharaee Applicant: 

Islamic Azad University of Mashhad Applicant's 

Work: 

Participatory planning was formed following the crises of traditional top-down 
planning during the 1960s and by changing the attitude of projects from purely 

physical to social, cultural and economic in the direction of pluralism and trying to 
emphasize the multifaceted role of local communities and People's participation in 

decision-making and management of municipal services. In the light of these new 

developments, the scope of authority and legitimacy of the government in the field of 
community management and planning for public life has been severely questioned 

and has led to the widespread expansion of the concept of civil society in Mashhad as 
the second metropolis of Iran with a population of three Millions of people, as the 

newest and most recent, are trying to use participation programs, which include local 
development offices with a regenerative perspective, empowerment projects, and 

our neighborhood project. One of the most realistic participatory action plans at the 

moment is neighborhood regeneration projects. Despite the extensive changes in 
urban development management processes, Mashhad has not been able to take 

steps towards more efficient urban development management system and with the 
experience of local offices and facilitation of renovation, still needs to be reviewed in 

this study. This is the case that in this model, based on the context and social and 

cultural characteristics of the neighborhood, it screens the issues of local 
communities, which in terms of practical purpose, quantitative and qualitative in 

terms of data nature. Variables to generalize the results to the target areas, the 
reason for collecting qualitative data in the first stage is that the variables are not 

known. For this purpose, in the first qualitative stage, open interview is used and in 

the second stage, a qualitative stage is followed by the qualitative stage with the aim 
of verifying the local model of participation based on social resilience with a 

questionnaire. In this model, based on the context and social and cultural 
characteristics of the neighborhood, the issues of local communities will be screened 

and by examining how the local community is managed and what processes it uses, 
an appropriate structure will be provided to motivate the presence of citizens. This is 

important with the local pathology of participatory projects causes the synergy of 

local institutions. The results of the research are to create a local structure and 
model of social participation for interaction, cooperation and empathy of people and 

all age and gender groups and using facilitation skills. And awareness-raising in 
order to build trust and achieve social solidarity 

Abstract: 

Developing a model of indigenous participatory planning with a social resilience 

approach in the development offices of Mashhad neighborhood 
Investigate the issues and problems of attracting people's participation in local 

development programs 

Specific 

Aims: 

indigenous participatory planning_social resilience_neighborhood development 
offices 

:Keywords 
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در سرطان پستان  یمرتبط با سرطان به عنوان درمان یها بروبالستیدر هدف قرار دادن ف دونیاثرات پرفر :عنوان

 کیمتاستات

 ینیمحبوبه تاج الد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 گلستان/گلستان یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک دانشکده :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول ی+ پزشک سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ینی+ محبوبه تاج الد :همکاران

 زادهیمحمد عل یعل +

 یخور دیوح +

 فرد قیسولماز خل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 صیشخت نهیدر زم ریچشمگ یشرفتهایپ رغمیزنان در سراسر جهان است. عل انیدر م یمیبدخ نیتر عیپستان شا سرطان چکیده :

شود.  یضد سرطان ، با وجود متاستازها و مقاومت در برابر درمان ، درمان موثر هنوز مختل م یداروها دیو تول ی، جراح

قدرتمند در  ی( ابزارTMEتومور ) طیمح زیدهد که هدف قرار دادن ر ینشان م یدرمان یمنیدر ا ریاخ یها شرفتیپ

در سرطان  ییاستروما یسلولها تیجمع نیشتری( بCAFمرتبط با سرطان ) یها بروبالستیتومور است. ف شرفتیکنترل پ

بر  گذارد و یم ریسلول ها بر تمام عالئم سرطان تأث نیدر حال اثبات است که ا یشتریپستان هستند و شواهد ب یها

دارد.  یسرطان یدر متاستاز سلولها یمرتبط با سرطان نقش عمده ا یهابروبالستیتومور و ف طیمح زیر نیهمکنش ب

 بروبالستی. از آنجا که فشودیاستفاده م کیوپاتیدیا یویر بروزیدرمان ف یبرا دونیمانند پرفر کیبروتیضد ف یداروها

ها به طور  CAFمرتبط با سرطان هستند و  یها بروبالستیمشابه ف یها یژگیو یدارا یالتهاب طیفعال شده در شرا یها

ارند که به د ییاحتماال توانا کیبروتیضد ف یکه داروها میما معتقد نیکنند ، بنابرا یکمک م میبدخ پیفعال به فنوت

در هدف قرار  دونیاثرات پارافر یطرح، بررس نیهدف ا ن،ی. بنابرارندیضد سرطان مورد استفاده قرار گ یعنوان داروها

 باشدیپستان م کیدر سرطان متاستات یمرتبط با سرطان به عنوان درمان یبروبالستهایدادن ف

 یاصل اهداف :اهداف اختصاصی

در مدل  یهدف درمان کیمرتبط با سرطان به عنوان  یها بروبالستیدر هدف قرار دادن ف دونیرفنیپ یاثرات دارو •

 کیسرطان پستان متاستات یوانیح

 کیتاتمتاس یسلولها یدر مدل وابسته به غلظت بر رشد، تهاجم و زنده مان دونیرفنیپ یاثرات استفاده از دارو یبررس •

 in vivo و in vitro طیسرطان پستان در شرا

 یاهداف فرع •

 یارواثرات د یبررس کیسرطان پستان متاستات یوانیدر کاهش حجم تومور در مدل ح دونیرفنیپ یاثرات دارو یبررس •

 مرتبط با سرطان یبروبالستهایدر ف لیدخ یژنها انیبر ب دونیرفنیپ

 یوانیح پستان در مدل یسرطان یمرتبط با متاستاز سلول ها یهانیپروتئ انیب زانیبر م دونیرفنیپ یاستفاده از دارو •

 متاستاز ر،یرشد و تکث ک،یسرطان پستان متاستات بروبالست،یف دون،یپرفر کلمات کلیدی:
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Effects of pirfenidone targeting the cancer-associated fibroblasts as a treatment in 

metastatic breast cancer 

Title: 

Mahboubeh Tajaldini Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

Breast cancer is the most common malignancy among women worldwide. Despite 
significant advances in the diagnosis, surgery, and production of anticancer drugs, 

despite metastasis and resistance to treatment, effective treatment is still hampered. 

Recent advances in immunotherapy suggest that targeting tumor microenvironment 
(TME) is a powerful tool in controlling tumor progression. Cancer-associated 

fibroblasts (CAFs) are the largest population of stromal cells in breast cancer, and 
further evidence is emerging that these cells affect all cancer symptoms and the 

interaction between tumor microenvironment and cancer-related fibroblasts plays a 

major role in cancer cell metastasis. Anti-fibrotic drugs such as pirfenidone have 
been developed for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Because activated 

fibroblasts in inflammatory conditions have similar characteristics as cancer-
associated fibroblasts (CAFs) and CAFs contribute actively to the malignant 

phenotype, we believe that anti-fibrotic drugs have the potential to be repurposed as 
anti-cancer drugs. Therefore, in this study we investigate the effects of pirfenidone 

on targeting cancer-related fibroblasts as a treatment for metastatic breast cancer. 

Abstract: 

Effects of pirfenidone on targeting cancer-associated fibroblasts as a therapeutic 
target in an animal model of metastatic breast cancer 

Evaluation of the effects of pirfenidone in a concentration-dependent model on the 

growth, invasion and survival of metastatic breast cancer cells in vitro and in vivo 
• Sub-objectives 

Evaluation of the effects of pirfenidone in reducing tumor volume in an animal model 
of metastatic breast cancer Evaluation of the effects of pirfenidone on the expression 

of genes involved in cancer-related fibroblasts 

• The use of pirfenidone on the expression of proteins associated with breast cancer 
cell metastasis in an animal model 

Specific 
Aims: 

perfridone, cancer-associated fibroblasts, metastasis, breast cancer :Keywords 
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) مناطق مورد:  رانیا یشرق مهیشمال و جنوب در ن سهیدر هولوسن، مقا رانیا یمیاقل طیشرا یبازساز :عنوان

 و دامغان( انیجازمور یایمطالعه پال

 یعراق یعارفه شعبان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یمنابع انرژ تیریو مد یو سازگار میاقل ریی/تغیمیو مخاطرات اقل راتیی/تغــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یعراق ی+ عارفه شعبان :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و  ستیز طیبه سازمان  مح یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یهواشناس

 یهارضع یاهایپال یشناسآن در شواهد رسوب یابیرد سمیهولوسن و مکان یمیاقل راتییتغ ،ییآب و هوا طیشرا یبازساز چکیده :

مانده  یبه جا یمیاست که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. شواهد اقل یمختلف از جمله موضوعات ییایجغراف

ت. اس ندهیدر آ میشناخت بهتر اقل یبرا یمناطق مختلف و راه ییهواوحل ابهامات تحوالت آب یبرا یدیها کلدوره نیاز ا

 یهواونشان داد که آب ریاخ یهادر دهه نهیریرسوبات د یوهایآرش یبر رو یزمان کیانجام شده با تفک یهاپژوهش

اال ب ییایجغراف یهاصد ساله تا هزار ساله هم در مناطق واقع در عرض یزمان یهادر بازه یراتیینبوده و تغ داریهولوسن پا

ست. ا نیاز نوسانات قابل توجه و دراز مدت دما در سطح کره زم یناش یمیتحوالت اقل نیرا تجربه کرده است. ا نییو پا

 تیمتنوع است که با توجه به موقع یعیطب یهایژگیگسترده و از لحاظ و یکشور انه،یاز خاورم یبه عنوان بخش رانیا

 ،یاحارهرودباد جنب ،یاحارهجنب یپرفشارها ،یامواج غرب همچون یمتعدد ییهواوآب یهاخود، از سامانه ییایجغراف

 یهاطیامر سبب شده است که در حال حاضر شاهد مح نی. همردیپذ-یاثر م یشرقجنوب یهایموسم ،یبریپرفشار س

ها و برهمکنش آن ییهواوآب یهاسامانه نیکه غالبا ساخته و پرداخته هم میباش یکامال متنوع و گاها متضاد ییایجغراف

 شیمناطق و افزا نیموثر بر ا ییآب و هوا یها ستمیمناطق در مقابل س نیرفتار ا رتیمغا ای ییهمراستا جهیهستند. در نت

گذشته بتوان به  یسامانه ها در دوره ها نیتا با شناخت روند ا ردیگ یقرار م لیو تحل یو کاهش دما و بارش مورد بررس

 و انیجازمور یهاایپال میپژوهش اقل نیمناطق پرداخت. در ا نیدر ا ندهیآ یمیاقل طیاز شرا یشناخت و قضاوت بهتر

ه از و با استفاد یرسوب شناس یبا استناد به داده ها رانیا یمحدوده شرق یو شمال یجنوب یهامهیدر ن بیدامغان به ترت

و  ی(، کربن آلicp)یعنصر ،یشناسیکان ،یسنجدانه یزهایشامل: آنال یزوتوپیو ا ییایمیژئوش ،یشناسرسوب یزهایآنال

 یمورد بررس یمیاقل یهاو شاخص 18 ژنیاکس زوتوپی، ا14کربن  ی، سن سنج15 تروژنیو ن 13کربن  زوتوپیا ،یآل ریغ

 ردیگیقرار م لیو تحل

 یشرق مهی(، نیجنوب مهی)ن انیجازمور یای( و پالیشمال مهیدامغان )ن یایهولوسن در پال ییآب و هوا طیشرا یبازساز :اهداف اختصاصی

 رانیا

 دوره هولوسن یو بارش ییدما راتییبه تغ رانیا یو جنوب یشمال یهاعرض یرطوبت یهاواکنش -2

 رانیشرق ا مهیمناطق شمال و جنوب ن میارتباط اقل یحال و قضاوت در مورد چگونگ طیشرا لیتحل-3

 یایدامغان و پال یایمنطقه پال یهادر ارتباط با رطوبت و بارش رانیشرق ا مهیشمال و جنوب ن یمیرفتار اقل سهیمقا-4

 یشگاهیآزما یها لیها و تحل افتهیو  یرسوب یحاصل از مغره ها یداده ها لیدر هولوسن براساس تحل انیجازمور
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 مناطق مورد مطالعه در هولوسن ییدما طیشرا لیوتحل سهیمقا-5

 دامغان یایپال ان،یجازمور یایهولوسن، پال ،یمیاقل راتییتغ ،یماتولوژیپالئوکل کلمات کلیدی:

 
 

Reconstruction of Iran's climatic conditions in the Holocene, comparison of north and 

south in the eastern half of Iran (Case study: Damghan and Jazmourian  Playa study 

Title: 

Arefeh Applicant: 

Tehran Applicant's 
Work: 

Reconstruction of climatic conditions, Holocene climate change and its tracing 
mechanism in the sedimentological evidence of playas of different latitudes are 

among the topics that have always been of interest to researchers. Climatic evidence 

from these periods is key to resolving the ambiguities of climate change in different 
regions and a way to predict the future climate. Studies conducted at different times 

on the archives of ancient sediments in recent decades have shown that the 
Holocene climate is not stable and has experienced changes in the period from one 

hundred years to a thousand years in areas of high and low latitude. These climate 

changes are caused by specific and long-term temperature fluctuations on the 
Earth's surface. As a part of the Middle East, Iran is a vast country and diverse in 

charactristics of natural features, which due to its geographical location, from 
various climatic systems such as western waves, subtropical high pressure, High 

Pressure Jet Streams, Siberian high pressure, southeastern monsoons Is affected. 
This has led to the diverse and sometimes contradictory geographical environments 

that emerge from climate systems and their interactions today.As a result, the 

alignment or inconsistency of the behavior of these areas in relation to the climatic 
systems affecting these areas and the increase and decrease of temperature and 

precipitation is examined and analyzed. By knowing the trend of these systems in the 
past, we can better understand and judge the future climatic conditions in these 

areas. In this study, Jazmourian and Damghan playa in the southern and northern 

half of the eastern part of Iran based on sedimentological data and using 
sedimentological, geochemical and isotopic analyzes including: Granulometry, 

mineralogy, elemental (icp), organic and inorganic carbon, carbon 13 and nitrogen 
isotopes, carbon 14, Oxygen isotope 18 and climate indicators are studied and 

analyzed. 

Abstract: 

Reconstruction of Holocene climatic conditions in Damghan playa (northern half) and 
Jazmourian playa (southern half), eastern half of Iran 

2- Humidity reactions of the northern and southern supplies of Iran to the 
temperature and precipitation changes of the Holocene period 

3- Analyzing the current situation and judging on how the climate of the northern 

and southern regions of southeastern Iran is related 
4- 4- Comparison of climatic behavior of northern and southeastern Iran in relation 

to humidity and precipitation in Damghan Playa and Jazmourian Playa in Holocene 
based on analysis of data from sedimentary boreholes and laboratory findings and 

analyzes 

5- Comparison and analysis of temperature conditions of the studied areas in 
Holocene 

Specific 
Aims: 

Paleoclimatology, Climate Change, Holocene, Jazmourian Playa, Damghan Playa :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99029596 

 جانی)موردمطالعه: استان آذربا ینگارندهیآ کردیبا رو ییروستا یهاسکونتگاه یمحل یزیربرنامه یالگوساز :عنوان

 (یشرق

 یخالق لیعق :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یسکونتگاه ها یمحل یزی/برنامه رییروستا کپارچهی یزی/نظام برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 ییروستا

 یکاربرد :نوع طرح

 یخالق لی+ عق :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 استیر ییمعاونت توسعه روستا یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و وزارت یجمهور

و  یتوسعه محل یموجود برا یهالیو پتانس تیبا ظرف شدهیسازگار و بوم ییکه انجام شده، الگو ییهاتالش رغمیعل چکیده :

در استان  ییتوسعه روستا یمحل یهاها و برنامهالگوها، طرح امدیو پ جینتا یارائه نشده است و لذا بررس یامنطقه

 یده، حاکشکشور، اجرا و به کار گرفته یو فرهنگ یاجتماع ،یساله توسعه اقتصادپنج یهابرنامه لیکه ذ یشرق جانیآذربا

به هدف  ح،یصح ینگرندهیتوسعه و عدم آ یهاغالب در برنامه دمانیبا توجه به د یاتوسعه یهاطرح نیاز آن است که ا

ها و گروه نیب یاند در کاهش فاصله طبقاتنتوانسته نیبنابرا اند؛افتهیخود دست ن ییروستا یهاخود در سکونتگاه یآرمان

 یاداقتص یهاتیبه فعال یبخشو تنوع یدرآمد کشاورز شیدر شهر و روستا، افزا یزندگ تیفیک انیقشرها و اختالف م

ردم مشارکت م شیدر روستاها، افزا یبخش کشاورز ازیموردن یهارساختیو توسعه ز یبر بخش کشاورز دیروستاها با تأک

 تیعنگهداشت جم شیافزا ،ییربنایو ز یو خدمات رفاه یگذارهیمتعادل سرما ییفضا عیتوز ،ییتوسعه روستا ندیدر فرا

 نیا داشته باشند. یرینقش مؤثر و چشمگ یو محل یامنطقه ،یدر سطوح مل ییتوسعه روستا تیریمد تیو بهبود وضع

 زی( نرانیمختلف )مرکز آمار ا یرسم یهاگزارش جینتا زیمختلف و ن یهامطالعات و پژوهش جیاست که نتا یدر حال

و توسعه  داریتوسعه پا یهاشاخص زیو ن یاجتماع ،یاقتصاد یهااز لحاظ شاخص یامنطقه یهایدهنده نابرابرنشان

 یآثار منف یشناسبیها و آسبرنامه قیعدم توف یهاشهیر لیتحل نیاستان است؛ بنابرا ییروستا یهادر سکونتگاه یانسان

 یموثر برا یدیکل یهاشرانیبوده و الزم است پ یضرور یشرقجانیاستان آذربا ییروستا یآن در فضاها یامدهایو پ

ردد و در گ یساختار لیو تحل ییشناسا ،ینگارندهیبر آ یمبتن ییروستا یهاسکونتگاه یمحل یهادر برنامه یالگوساز

 سازگار ارائه گردد یوهایسنار تینها

 ؛یشرق جانیدر استان آذربا ییروستا یهاسکونتگاه یمحل یزیرو شناخت وضع موجود برنامه لیتحل :اهداف اختصاصی

 و ؛یشرق جانیدر استان آذربا ییروستا یهاسکونتگاه یمحل یزیربرنامه ینگارندهیآ -

 .یشرق جانیدر استان آذربا ییروستا یهاسکونتگاه یمحل یزیرمناسب برنامه یارائه الگوها یبرا یوپردازیسنار -

 یشرق جانیآذربا ،یالگوساز ،ینگارندهیآ ،یمحل یزیربرنامه کلمات کلیدی:

 

 

Modeling the Local Planning of Rural Settlements with a Foresight approach  (Case 

Study: East Azerbaijan Province) 

Title: 
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Aghil Khaleghi Applicant: 

Tabriz University Applicant's 
Work: 

Despite the efforts made, a model adapted and localized to the existing capacity and 

potential for local and regional development has not been presented. Therefore, the 
study of the results and consequences of local patterns, plans, and programs of rural 

development in East Azerbaijan province, which have been implemented and applied 

under the five-year plans of economic, social, and cultural development of the 
country, indicates that these development plans according to the prevailing view in 

Development and lack of proper foresight have not achieved their ideal goal in their 
rural settlements. Therefore, they have not been able to reduce the class gap 

between groups and strata and the difference between the quality of life in urban 
and rural areas, increase agricultural income and diversify rural economic activities 

by emphasizing the agricultural sector and developing the infrastructure needed for 

rural agriculture. "People to play an effective role in the process of rural 
development", "balanced spatial distribution of investment and welfare and 

infrastructure services", "increasing population retention" and "improving the 
situation of rural development management at national, regional, and local levels". 

Meanwhile, the results of various studies and researches as well as the results of 

various official reports (Statistics Center of Iran) also show regional inequalities in 
terms of economic and social indicators as well as indicators of sustainable 

development and human development in rural settlements of the province; Finally, 
analysis of the roots of program failure and pathology of negative effects and its 

consequences in rural areas of East Azerbaijan Province is necessary and it is 

necessary to identify key drivers for effective modeling in local programs of rural 
settlements based on foresight, identification, and structural analysis and finally 

provide compatible scenarios. 

Abstract: 

Analysis and recognition of the current situation of local planning of rural 

settlements in East Azerbaijan province; 

- foresight of local planning of rural settlements in East Azerbaijan province; And 
- Scenario planning to provide appropriate models for local planning of rural 

settlements in East Azerbaijan province. 

Specific 

Aims: 

Local planning, foresight, modeling, Zrbayan East :Keywords 
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 با زمان ریمتغ یهادر شبکه نهیهز نیتربا کم ییچندکاال انیشانس جر تیمحدود یاستوار مسأله عیتوز :عنوان

 فر ییسلمان خدا :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضی رتبه

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 فر یی+ سلمان خدا :همکاران

 یخضر هیسم +

 200010 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 ،یحمل و نقل شهر یشبکه ته،یسیالکتر یمانند شبکه ان،یجر یهااز شبکه یفراوان یهاروزمره با نمونه یامروزه، در زندگ چکیده :

است، که به هر  ییهاها و کمانشبکه، شامل گره کی. میمواجه هست رهیو غ یلیر یارتباطات و مخابرات، شبکه یشبکه

 نیتراز جذاب ییچندکاال انی. مسائل جرشوندینسبت داده م نهیعرضه/ تقاضا و هز ت،یمانند ظرف یکمان و هر گره اعداد

مختلف، مانند  یهادر حوزه شانعیکاربرد وس یواسطهکه به باشند،یم انیجر یموضوع شبکه اتیمسائل در ادب

 اند.مورد توجه محققان قرار گرفته اریبس رهیو غ یلیر یهاستمیس ،یشهر کیتراف یهاستمیس ،یارتباط یهاستمیس

در  یابیریمانند مس کند،یم داینمود پ ،یعنوان پارامتر اصلزمان به ،یواقع یایالزم به ذکر است که در مسائل دن

 ک،یتراف یزیرامکانات، برنامه صیو تخص یابیمکان ،ییخطوط هوا م،یسیحسگر ب یهاحمل و نقل، شبکه یهاستمیس

 کیکالس انیجر یهادر مدل کهنی. با توجه به اهانهیزم ریو سا یکیولوژیو ب یاجتماع یهاارتباطات از راه دور، شبکه

را در طول  ستمیس کی یتکامل ریس ،یدرستبه تواندینم ستایا انیجر کی ن،یپارامتر زمان وجود ندارد، بنابرا (ستای)ا

 ک،یکالس انیجر یهااست، شبکه لیها دخکه عامل زمان در آن یو حل مسائل فیتوص یبرا رو،نی. از اردیزمان، در نظر بگ

 ستایا انیجر یهااز شبکه یمیتعم ان،یجر یهاموضوع شبکه اتیجهت، در ادب نیهمنخواهند بود. به یابزار قدرتمند

دارند  وجود یواقع یایاز مسائل در دن یاریبس گر،یقرار گرفته است. از طرف د یمورد بررس ا،یپو انیجر یهانام شبکهبه

 جه،ی. در نتشوندیگزارش م ق،ینادق یصورت پارامترهابه نه،یعرضه/ تقاضا و هز ت،یها، اکثر پارامترها، مانند ظرفکه در آن

 تیحضور دارند، از اهم یرقطعیغ یکه پارامترها یطیبه شرا ایو پو ستایا انیجر یشبکه یهامدل یو توسعه یبررس

 .برخوردار هستند یاژهیو

 .باشدیو انتخاب سبد سهام قابل استفاده م یمخابرات یهاحمل و نقل، شبکه یهاسازمان یپژوهش، برا نیا جینتا :اهداف اختصاصی

 .تواراس عیشانس، توز تیمحدود یسازنهیاستوار، به یسازنهیبه نه،یهز نیتربا کم انیجر یمسأله ا،یپو ییچندکاال انیجر کلمات کلیدی:

 

 

Distributionally robust chance-constrained minimum cost multicommodity flow 

problem in time-varying networks. 

Title: 

Salman Khodayifar Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) Applicant's 
Work: 

Nowadays we are confronted many examples of network flows in the real-world 

problems, such as electricity network, urban transport network, telecommunication 
networks, road and rail networks, and so on. A network consists of nodes and arcs, 

which the different numbers are assigned to the arcs and nodes such as capacity, 

Abstract: 
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cost or supply/demand. Multi-commodity network flow problem is one of the most 

important problems in the literature of network flows, which have highly attracted 
the attentions of many scholars due to their wide applications in various fields, such 

as communication systems, urban traffic systems, road and rail systems and etc. 
It should be noted that in many real world problems, such as routing in 

transportation systems, wireless sensor networks, airline networks, location and 

allocation of facilities, traffic planning, telecommunication networks, social and 
biology networks and other fields, time is as the main parameter. Due to the fact that 

there is no time parameter in the classical (static) network flow models, therefore a 
static network flow cannot properly consider the evolution of a system over time. 

Hence, the classical flow network is not a powerful tool for describing and solving 

the problems in which the time parameter is involved. Therefore, a generalization of 
the static flow network, namely the dynamic flow network, has been considered in 

the literature of network flows. On the other hand, there are many real-world 
problems in which some parameters, such as the capacity, the supply/demand and 

the cost are reported as uncertain parameters. As a result, it is important to study 
and to develop the static and dynamic network flow models to the situation that 

there are some uncertain parameters. 

 
The results can be used for the transportation organizations, communication 

networks and the portfolio selection. 

Specific 
Aims: 

Dynamic multicommodity flow; Minimum cost flow problem; Robust optimization; 
Chance-constrained optimization; Distributionally robust. 

:Keywords 
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 تو در تو یودیبهبود عملکرد مبدل مهار د :عنوان

 ینیع مانیا نیحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران یفن یدانشکده ها سیپرد :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یمصرف انرژ یکالن سامانه ها ی+ مهندس ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیافزا :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیع مانیا نی+ حس :همکاران

 کوروش خلج منفرد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
-ولتاژ یکیالکتر یهاتعداد سطوح ولتاژ در کاربرد محرکه شیبه منظور افزا یبیترک یچندسطح یمبدلها ر،یاخ انیدر سال چکیده :

که در آن ضرورت  باشدیحوزه م نیدر ا شرویساختار پ کی ،یسطحتو در تو پنج یودیاند. مبدل مهار دمتوسط، ارائه شده

ولتاژ  میتنظ ،یدزنیکل یهایعلت کمبود افزونگساختار به نیاستفاده از ترانسفورماتور مجزاکننده مرتفع شده است. در ا

ها روش کنترل رو است. در پژوهشبهرو یبا چالش اساس نیفرکانس پائ یدر محدوده کار ژهیشناور به و یهاخازن

 یدزنیشده است که منجر به فرکانس کل یچالش معرف نیمقابله با ا یبرا ان،یترل جراجزاء محدود با هدف کن نیبشیپ

 .شودیم ریمتغ

ولتاژ  میراستا، ضمن پاسخ به چالش تنظ نی. در اباشدیتو در تو م یودیپژوهش، هدف بهبود عملکرد مبدل مهارد نیدر ا

 یو ضرائب قدرت گوناگون، به دنبال اهداف نیخاص مانند عملکرد فرکانس پائ یکار طیدر شرا ژهیشناور به و یهاخازن

 مهی( کاهش تلفات ادوات ن2مبدل،  یهادیمشخص کردن فرمان کل یو محسابات الزم برا یدگیچی( کاهش پ1مانند 

بهبود روش  قیاز طر یخروج انیجر ایولتاژ  کیهارمون یها( کاهش مولفه3و  هادیکل انیتلفات م عیو بهبود توز یهاد

 دیتول تیقابل جادیا یتو در تو برا یودیدر ساختار مبدل مهارد یسخت افزار رییتغ جادیا ایشناور و  یهاکنترل خازن

 میباشیم شتر،یتعداد سطوح ب

خاص مانند عملکرد  یکار طیدر شرا ژهیشناور به و یهاولتاژ خازن میتو در تو، تنظ یودیچالش مبدل مهارد نیمهمتر :اهداف اختصاصی

در همه  یودیاز مبدل مهار د توانیمهم، م نی. در صورت برآورده شدن اباشدیو ضرائب قدرت گوناگون م نیفرکانس پائ

 یاهانجام گرفته، روش یهااستفاده کرد. با توجه به پژوهش یکیالکتر یهامتوسط من جمله محرکه-ولتاژ یهاکاربرد

. لذا اهداف ابدیمختلف بهبود  یهااز جنبه تواندیتو در تو م یودیها در مبدل مهار دکنترل ولتاژ خازن یشده برا شنهادیپ

 .گرددیارائه م ریراستا به شرح ز نی( طرح در ای)اختصاص یاصل

 تو در تو یودیکنترل مبدل مهار د ستمیکاهش حجم محاسبات در س -1

 تو در تو یودیدر مبدل مهار د یهاد مهیبهبود تلفات ادوات ن -2

 یخروج انیجر ایولتاژ  کیهارمون یهاکاهش مولفه -3

بردار  ونیتو در تو، مدوالس یمبدل مهار نقطه خنث ،یمبدل مهار نقطه خنث نه،یبه یدزنیکل یبا توال نیبشیپ کنترل کلمات کلیدی:

 .یفضائ

 

 

Improving the performance of Nested Neutral Point Clamped  converter Title: 

Hossein Imaneini Applicant: 

, Applicant's 
Work: 
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In recent years, hybrid multilevel converters have been presented to increase the 

number of voltage levels in medium-voltage motor drive applications. The five-level 
nested neutral point clamped converter is a leading topology in MV drive which 

eliminates the need for isolation transformer. Flying capacitor voltage balancing is an 
important challenge due to lack of redundancies especially in low frequency 

operation of this converter. In the researches, finite-set model predictive current 

control has been implemented for flying capacitor voltage balancing which leads to 
variable switching frequency. 

In this study, the main aim is to improve the performance of the nested neutral point 
clamped converter. In this regard, while addressing the challenge of voltage balance 

of floating capacitors, especially in low-frequency speeds and various power factors; 

we will follow the goals such as 1) reducing complexity and computational burden of 
gating signals, 2) reducing the power switch losses and balancing the distribution of 

losses among power switches, and 3) reducing the harmonic components of the 
output voltage or current, through improved controlling the floating capacitors or 

making hardware changes in the structure of the nested neutral point clamped 
converter for synthesizing more levels. 

Abstract: 

reducing complexity and computational burden of gating signals, 

2) reducing the power switch losses and balancing the distribution of losses among 
power switches, 

3) reducing the harmonic components of the output voltage or current, through 

improved controlling the floating capacitors or making hardware changes in the 
structure of the nested neutral point clamped converter for synthesizing more levels. 

Specific 

Aims: 

Nested Neutral Point Clamped, Neutral point Clamped, Optimal Switching Sequence 

Model Predictive Control, Space Vector Modulation. 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99029362 

، بر 2019-2000 یمیاستان بوشهر در بازه اقل نیسنگ یدر بارش ها لیدخ یعوامل جو نیترمهم ییشناسا :عنوان

 WRF-ARW متنوع مدل یکیزیف یها یکربندیبا استفاده از پ یساز هیاساس مشاهدات و شب

 پگاه فر سهینف :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 زن :جنسیت

 تهران/یو علوم جو یشناس انوسیاق یپژوهشگاه مل :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

  :نوع طرح
 پگاه فر سهی+ نف :همکاران

 150000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل  یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
شکل  یاقتصاد-یاجتماع یهاتیو فعال (Celik 2020) هاانسان یدر زندگ رگذاریعامل تأث نیترهر منطقه مهم میاقل چکیده :

و خود به خود  یعیطب راتییاعم از تغ یمیاقل راتییتغ انیم نیاست. در ا (Jiang et al. 2020) گرفته در آن منطقه

 Sarkodie) هها در آن منطقانسان یزندگ یشدن الگو یاز صنعت یناش راتییو تغ (Hussain et al. 2020) میاقل

et al. 2020)پوشش  ۀدنیو آ یستیها بلکه بر تنوع زانسان ینه تنها بر زندگ راتییتغ نیاز ا یناش یامدهای، به همراه پ

 آن یامدهایو پ میراقلییتغ ۀدارد. لذا طرح مسأل ییبسزا ریتأث (Raven and Wagner, 2021) آن منطقه یاهیگ

مختلف علوم واقع شده است.  یهارشته نیاز محقق یاریمختلف مورد توجه بس یمکان یهااسیگوناگون و مق یهااز جنبه

 Hersbach) یجو یبلند مدت پارامترها یهابه داده یبا دسترس شناسانمیو اقل یعلوم جو نیمحقق ان،یم نیدر ا

et al. 2019) را  یوج یپارامترها یمیاقل راتییتغ م،یبر اقل رگذاریتأث یعوامل جو لیتحل یبرا یو داشتن دانش فن

 .Verichev et al بطور نمونه) اندکرده یدر مناطق مختلف بر حسب ضرورت بررس یمیمختلف اقل یهادر دوره

 راتییو تغ میبر اقل میرمستقیو غ میکه بطور مستق یمهم جو یاز پارامترها یکی .(Attarod et al. 2017 و 2020

رو، شناخت رفتار  نیاز ا .(Tabari 2020 ؛Konapala et al. 2020) آن در ارتباط است، پارامتر بارش است

 .Zhang et al) یآب یهاسازه یهمچون طراح یعمران یهاپروژه یبرا یزیر-بارش نه تنها در برنامه یو مکان یزمان

 یمنطقه اساس کیدر  (Martel et al. 2018) آب و هوا لیو تعد (Rojas et al. 2019) ی، کشاورز(2018

 کیدر  نیسنگ یهابارش ژهیبارش بو ی( براکینامیو ترمود کینامی)شامل د یکیزیالگو و عوامل ف یست، بلکه بررسا

 یدهاموارد رون یدر برخ یکارآمد باشد. الزم به ذکر است که حت میاقل رییتغ یهااز نشانه یکیبه عنوان  تواندیمنطقه م

 نیکه ا (Su et al. 2006 بطور نمونه) منطقه بدست آمده است کیمختلف  یهابخش یبرا یمتفاوت یو مکان یزمان

 -یبا توجه به وسعت مدار رانی. قابل توجه است که کشور اکندیرا روشن م زتریر یهااسیدر مق یامر ضرورت بررس

 یجانیبرخوردار است. عل یمیمختلف، از تنوع اقل یهاکوهو رشته یآب عیوس یهاحوزه نیو محدود شدن ب یالنهارنصف

 کیاز کشور حداقل از نظر  یساله نشان داد که هر نقطه ا 30دوره  یبرا رانیدما و بارش در ا ییفضا لی( با تحل1390)

فراوان  یباال در سواحل جنوب و مناطق مرکز یدماها یهااو بحران یهاافتهیدچار بحران است. طبق  یمیشاخص اقل

 40کشور حداقل  یدر همه جا قیتحق نیا جیکشور پراکنده است. بر اساس نتا یدرهمه جا یبارش یهستند و بحران ها

داشته باشند. چون  یاژهیبه آن توجه و دیبا زانیرو برنامه رانیکه مد یاوجود دارد. نکته یمیدرصد از سال بحران اقل

 ،یریگشناخت نظام حاکم بر شکل نیانجام داد. بنابرا یمناسب و عمل یزیرتوان برنامه-یها نمبحران نیبدون شناخت ا

 .است یآن ضرور میدر هر منطقه برحسب نوع اقل یحد یها-دهیعمر، فرکانس وقوع و شدت پد ۀدور

 :یاهداف اصل :اهداف اختصاصی
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 یمیاقل ۀبارش در باز یها)بر اساس داده نیسنگ یهابارش زیآممخاطره ۀدیمؤثّر بر پد یعوامل جوّ  یشناخت علم -1

 منتخب دادیمورد رو 40حدود  یدیهمد لی( در استان بوشهر، با تحل2000-2019

منتخب  نیسنگ یهادر برآورد بارش در بارش کیزیو خردف یمرز هیهمرفت، ال یهایپارامترساز نیترقیدق یمعرف -2

 WRF-ARW مورد( با کاربست مدل 40استان بوشهر )حدود 

 :یاهداف فرع

ازه بارش در ب یهااستان بوشهر بر اساس داده یهاستگاهیا یدر تمام نیبارش سنگ یبرآورد مقدار آستانه بارش برا .*

 2019-2000 یمیاقل

 منتخب نیسنگ یهادر بارش لیدخ یمهمّ جوّ یاستخراج پارامترها .*

 یپارامترساز ،یمرز هیال یپارامترساز ،یا-همرفت کومه یپارامترساز ،یجوّ  یاستان بوشهر، پارامترها ن،یبارش سنگ کلمات کلیدی:

 کیزیخردف

 
 

Investigation of the most important atmospheric factors leading heavy rainfall 

events over the Bushehr Province during 2000-2019 , based on observations and 
various physical configurations of WRF-ARW model 

Title: 

Nafiseh Pegahfar Applicant: 

-Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science Applicant's 

Work: 

The climate of any region is the most important influential factor in human life and 

socio-economic activities formed in that region and the consequences of climate 

changes including natural one and those due to industrialization have a significant 
impact not only on human life but also on biodiversity and the future of vegetation in 

that region. Therefore, climate change and its consequences from various aspects 
and different spatial-temporal scales have been considered by many researchers in 

various fields of science. Meanwhile, atmospheric scientists and climatologists with 

access to long-term data of atmospheric parameters and having the technical 
knowledge to analyze atmospheric factors affecting climate have investigated 

climate change using atmospheric parameters in different climatic periods and also 
in different regions. One of the most important atmospheric parameters that directly 

and indirectly affects climate is rainfall. Therefore, understanding the temporal and 
spatial behavior of rainfall is efficient in planning. Hence, study of patterns and 

physical factors (including dynamics and thermodynamics ones) leading to extreme 

rainfall events can be one of the considered issues for investigations. It is 
noteworthy that Iran has a variety of climates because of its geographical location, 

including two large water basins in the north and south and also various mountain 
ranges. Therefore, it is necessary to know the system governing the formation, life 

cycle, frequency of occurrence and severity of extreme events in each part of that. 

In this research, I have attempted to study the extreme rainfall events in Bushehr 
Province in the climatic period of 1990-2019 to identify the dynamics and 

thermodynamics of this phenomenon in the mentioned period. For this purpose, after 
reviewing 24-hour rainfall data in this province and estimating the threshold value, 

all extreme rainfall events in this thirty-year period will be examined simultaneously 
and the trend of rainfall changes in this region will be determined. In order to 

understand the physics and thermodynamics governing each phenomenon, the 

cumulus/ boundary layer/ microphysics parameterizations of the WRF-ARW model 
will be used for hindcasting purpose. Comparing the results of using various 

configurations with measured data from surface stations and satellite will introduce 
the optimal combination of these parameterizations. Certainly, considering the high 

number of extreme rainfall events during this thirty-year period and the study of the 

prevailing physics from various angles, will produce acceptable statistical results. 

Abstract: 

vcientific knowledge of atmospheric factors affecting the hazardous phenomenon of 

heavy rainfall (based on rainfall data in the climatic period 2000-2019) in Bushehr 

Province, with a synoptic analysis of about 40 selected events 

Specific 

Aims: 
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2- Introducing the most accurate convection, boundary layer and microphysical 

parameterizations in estimating precipitation in selected heavy rainfalls of Bushehr 
Province (about 40 cases) using WRF-ARW model 

Sub-objectives: 
*. Estimation of rainfall threshold for heavy rainfall in all stations of Bushehr 

Province based on rainfall data in the climatic period 2000-2019 

*. Extraction of important atmospheric parameters involved in selected heavy rainfall 

Extreme rainfall, Bushehr Province, climate change, cumulus/boundary 

layer/microphysics parameterizations 

:Keywords 
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 (Oncorhynchus mykiss) کمان نیرنگ یقزل آال عاتیشده ضا زیدرولیه نیبا پروتئ هیاثر تغذ :عنوان

سخ و پا یدانیاکس یو آنت یگوارش یها میآنز تیفعال ،یاهیبر عملکرد تغذ یزیشده به روش اتول دیتول

 Sparidentex hasta) یتیصب انیبچه ماه یمنیا

 کوین یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 .انیآبز ریذخا یای( و حفظ و احانیآبز یمهندس ه،ی)قفس، پن، تغذ یپرور یآبز نینو یتوسعه روشها -3/التیش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 کوین ی+ مهد :همکاران

 یمانیاحمد ا +

 زبرتیگ کیانر +

 محمد رضا سام +

 مواذن زاده یمنصور طرف +

 نژاد یائیض دیسع +

 ینجف آباد هیزوا یمجتب +

 هوشمند نیحس +

 یفرزانه نور +

 یپور زلت نیحس یعل +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یم لیتشک عاتیدرصد آن را ضا 50است که حدود  دهیتن رس ونیلیم 1از  شیهم اکنون به ب رانیدر ا انیآبز داتیتول چکیده :

 نید بر اکنن یبا ارزش افزوده استفاده م باتیترک دیدر تول انیآبز عاتیکه از ضا ییاروپا یاز کشورها یاریدهد. امروزه بس

 نیتراز بزرگ یکی رانی. ا"یختنیمواد به درد نخور و دور ر"شود و نه  یمحسوب م "هیسرما کی" انیآبز عاتیباورند که ضا

درصد  30 یقزل آال دارا یدر سال دارد. بطور کل دیهزار تن تول 175باشد که حدود  یم ایکنندگان قزل آال در دن دیتول

 یهزار تن در سال برآورد م 50باشد که حدود  یباشد که به شکل سر، امعاء و احشا و استخوان م یم عاتیوزن بدن ضا

در  یپرور یشود. با گسترش آبز یم ختهیارزش دور ر یاستفاده به عنوان مواد ب چگونهیشود که در حال حاضر بدون ه

در بازار  یماه متیق شیکه موجبات افزا یاز حد پودر ماه شیب یگرانخوراک بهمراه  ینهاد ها دیکشور و کمبود شد

ردد. گ یخوراک ماه دیکارخانجات تول ازیاز ن یکننده بخش نیتواند تام یقزل آال م عاتیشده است، استفاده موثر از ضا

نوع  نیا یمشکالت فرآور لیقزل آال به دل عاتیپودر از ضا دیدر تول یپودر ماه دیبا توجه به عدم رقبت کارخانجات تول

 یبه روش اقتصاد یسال کار پژوهش نیچند هیقزل آال بر پا عاتیاز ضا یبهره بردار یبرا دیروش جد ه،یخاص ماده اول

ان مکمل به عنو "فعال ستیز یها دیپپت یشده حاو زیدرولیه نیپروتئ"شده تحت عنوان  دیاست. ماده تول افتهیتوسعه 

 نهیآم یها دیبه اس نیهمه پروتئ بایتقر یعنیشده است  هیکامال تجز نیپروتئ کیاستفاده شده که  یخوراک ماه دیتول

ارند، د یفیضع یمیآنز ستمیکه س انیبچه ماه یشده که بخصوص برا لیتبد نهیآم دیاس 3و  2کوچک با  یها دیو پپت

در  نیکم است، درصد پروتئ نیکه درصد خاکستر باال و پروتئ یماه عاتیتماما قابل جذب بدن است و بر خالف پودر ضا

 ییایمیحالل ش چگونهیاز ه ،یفن آور نیکامال هضم شده است. در ا زیدرصد آن ن 95درصد است و  80پودر حدود  نیا
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ستند زبر هکه ار یواردات یها میبه آنز زین یازیاست و عالوه بر آن ن ستیز طیحفظ مح یاستفاده نشده و کامال در راستا

ک خورا ونیفرموالس قیآن از طر یارزش افزوده برا جادیو ا ستیز طیقزل آال به مح عاتیضا یزیاز دورر یریندارد. جلوگ

اک از خور دیتول یبه نهاد ها انیخوراک آبز دیکارخانجات تول ازیاز ن یبخش نیدر جهت تام یتیصب ییایدر انیبچه ماه

قزل آال که  عاتیشده ضا زیدرولیه نیطرح استفاده از پروتئ نیطرح است. لذا هدف ا نیجمله اهداف و ضرورت انجام ا

آن بر  اثر یو بررس هی، تغذ یتیشده در ساخت خوراک صب دیتول یتجار میو بدون هر گونه حالل و آنز یبه روش اقتصاد

 باشد یم یمنیو ا یدانیاکس یآنت ستمیرشد، س

 دیدر تول یزیاتول یشده به روش اقتصاد دیقزل آال تول عاتیشده ضا زیدرولیه نیکاربرد پروتئ یسنج: امکان یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یتیصب انیخوراک بچه ماه

 قزل آال عاتیکوچک از ضا یها دیاز پپت یغن زیدرولیه نیبا پروتئ یتیصب انیخوراک بچه ماه ونیفرموالس

 عاتیشده ضا زیدرولیه نیشده با پروتئ هیتغذ انیبچه ماه یا هیرشد و تغذ یسنجش پارامتر ها

 عاتیشده ضا زیدرولیه نیشده با پروتئ هیتغذ انیبچه ماه یدانیاکس یو آنت یگوارش یها میسنجش آنز

 عاتیشده ضا زیدرولیه نیشده با پروتئ هیتغذ انیبچه ماه یمنیپاسخ ا یابیارز

 یتیخوراک، صب ونیفرموالس ،یمنیرشد، پاسخ ا ه،یقزل آال، تغذ عاتیضا ز،یدرولیه نیپروتئ کلمات کلیدی:

 
 

Influence of protein hydrolysates from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by-

products obtained using autolysis on nutritional performance, digestive enzymes and 
antioxidant activities, and immune response of sobaity seabream (Sparidentex 

hasta) 

Title: 

Mehdi Nikoo Applicant: 

Urmia University Applicant's 
Work: 

Fisheries and aquaculture production in Iran reached about 1 million tonnes in 2020, 
which may be up to 50% of the weight of fish. In EU countries where aquaculture and 

wild fish by-products are being used in production of value-added ingredients, by-

products are considered as “Wealth “ but not “waste and worthless”. Iran is among 
the largest producers of rainbow trout with about 175 thousand tonnes production in 

the year 2020. About 30% of the weight of rainbow trout (~50 thousand tonnes) 
become by-products (heads, viscera, bones) and are mainly discarded as waste. Due 

to the limited marine sources and the increasing demand for aquafeed ingredients, 

by-products should be considered as valuable alternative protein sources for 
fishmeal compared to traditional fishmeal using small pelagic fishes. Due to some 

technical limitations, fish meal manufactures are not interested in using rainbow 
trout by-products. Thus, an innovative and cost-effective method for better 

utilization of those by-products has been developed. Protein hydrolysates rich in di-
peptides and tri-peptides as well as free amino acids with high absorption and 

digestibility for fish juveniles have been produced from rainbow trout by-products. 

Despite fish meal from fish by-products which contains low protein but higher ash 
compared to whole fish meal, the protein content of protein hydrolysates from 

rainbow trout by-products is about 80% with 95% are total hydrolyzed. In this 
technology, no additional solvents or commercial enzymes have been used which 

avoids the negatively environmental issues caused by processing discards. This study 

is aimed to investigate Influence of protein hydrolysates from rainbow trout by-
products obtained using autolysis on nutritional performance, digestive enzymes and 

antioxidant activities, and immune response of sobaity seabream. 

Abstract: 

Feed formulation for sobaity seabream juveniles using protein hydrolysates rich in 
small peptides from rainbow trout by-products 

Measurement of growth and nutritional parameters of fish fed with by-products 
protein hydrolysates 

Measurement digestive enzymes and antioxidant activities of fish fed with by-
products protein hydrolysates 

Evaluation of immune response in fish fed with by-products protein hydrolysates 

Specific 
Aims: 
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Protein hydrolysates, Fish by-products, Diet, Growth, Immune response, Feed 

formulation, sobaity seabream 

:Keywords 
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 هیفرانسه و ترک ران،یا ینهاد-یخیتار سةی: مقاکپارچهی یهادر دولت ییو تمرکززدا ینیقدرت سرزم عیتوز :عنوان

 یاله فاضل بیحب :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :اجرامحل 

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

در ضرورت  یمطالعه کارآمد ران،یدولت در ا ی/نهادهایگذار استی/دولت و سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 تحول یها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاله فاضل بی+ حب :همکاران

 بهزاد عطارزاده +

 ینیالدفیس نیحس +

 320000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وزارت کشور و سازمان برنامه و  یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 بودجه(

به  ن،یمطالعه کرد. با وجود ا توانیاست و دربارۀ آن از وجوه مختلف م استیموضوع در علم س نیتر: دولت مهمدهیچک چکیده :

 یحیکه بتواند توض یاو نهاد آن، به اندازه شهیاند نیمختلف تکو یهاو جنبه رانیدربارۀ دولت در ا ینظر ما، پژوهش جد

ت، مباحث دربارۀ دول نیتراز مهم یکیارائه دهد، صورت نگرفته است.  رانیو وجوه خاص ا دهیچیپ خیتار یقابل اعتنا همپا

ولت د کی رانیقدرت است. از آنجاکه دولت ا ییتمرکززدا یهاوهیو ش ینیسرزم-یقدرت ادار عیتوز دگاهیشکل دولت از د

ش، به پژوه نیکرد. در ا لیتحل کپارچهیمنطق دولت  یبر مبنا دیدر آن را با ییقدرت و تمرکززدا عیاست، توز کپارچهی

انداز ماز چش یاسهیمقا یامطالعه کپارچه،ی یهادر دولت ییقدرت و الزامات تمرکززدا عیاصول توز نییمنظور شناخت و تب

 انیم یمحل یو واحدها یو روابط قدرت مرکز ییو تحول ساختار دولت، تمرکززدا نیدربارۀ تکو یخیتار یینهادگرا

تر در شناخت روشن یبرا یادیبن تواندیپژوهش م نیا یهاافتهی. میدهیانجام م هیفرانسه و ترک ران،یا یهادولت

لت قدرت دو عیدربارۀ ساختار توز یخیتار یاسهیبا توجه به کمبود پژوهش مقاارائه دهد و  یگذاراستیو س یگذارقانون

 داشته باشد یمهم در مباحث دانشگاه یسهم توانیم ران،یدر مورد ا ینیدر سطح سرزم

 رانیکشور ا-در ساختار دولت ییو امکانات تمرکززدا ها،تیالزامات، محدود نییتب :اهداف اختصاصی

رانسه ف ران،یا یهاتجربه سۀیبا مقا ،ینیسرزم-یقدرت ادار عیسازمان دولت از منظر توز ینهاد-یخیمنطق تار نییتب .2

 هیو ترک

 ،یاسهیمطالعه مقا ،یخیتار یینهادگرا ،ییتمرکززدا ران،یدولت ا کپارجه،یدولت  دولت، کلمات کلیدی:

 
 

Territorial Power Distribution and Decentralization in Unitary States: a Comparative 

Historical-Institutional Study of Iran, France, and Turkey 

Title: 

Habib Ollah Fazeli Applicant: 

university of tehran Applicant's 
Work: 

The state is perhaps the most important subject-matter in political science. But 

notable researches about the Iranian state and the various aspects of its idea and 
institutional development that can explain its historical and political complexity are 

Abstract: 
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rare. In this research, we intend to conduct a comparative study about the formation 

and development of the state structure, decentralization, and the power relations 
between national and local authorities in Iran, France, and Turkey. The institutional 

study of the modes of territorial power distribution is a key discussion of state 
studies. In the case of Iran, we must analyze the power distribution and the types of 

decentralization in this country through the principles of the unitary state. The 

findings of this research can provide a piece of better knowledge for legislation and 
policymaking. In addition, regarding the lack of historical-comparative studies about 

the structure of the territorial power distribution in Iran, our research can contribute 
to the academic studies on the Iranian state. 

xplaining the requirements, restrictions, and capacities of decentralization in the 

state structure of Iran 
2. Explaining the historical-institutional logic of power distribution in the unitary 

state through a comparative study of Iran, France, and Turkey 

Specific 

Aims: 

State, Unitary State, State of Iran, Decentralization, Historical Institutionalism, 
Comparative Study 

:Keywords 
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 نوجوان یگراواقع یداستان اتیگفتمان خانواده در ادب یمعناکاو :عنوان

 یمهناز جوکار :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 کودک و نوجوان اتی/ادبیفارس اتی/ادبیفــــــــــــارس اتیزبـــــــــان و ادب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ مهناز جوکار :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

/ وزارت  یبه کانون پرورش فکر یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 / آموزش و پرورش / وزارت علوم

بوده  یاهر دوره یو فرهنگ یاجتماع طیمتأثر از شرا زیاز هر چ شیب ینوجوان یو شناخت دوره فیتعر یاصل یهاشاخصه چکیده :

. رودیشمار مبه ینوجوان یدر دوره رگذاریتأث ینهاد اجتماع نیگفته شد، خانواده اول زین نیاز ا شیطورکه پاست و همان

 نیه ااست ک ریانکارناپذ یساختار خانواده، ضرورت یبررس یطورکلنوجوان در خانواده و به گاهیجا یبررس ل،یدل نیهمبه

جانبه و همه یدگاهیبا د ،ینوجوان یفرهنگ در حوزه یعرصه یهایگذاراستیس یتا بتوان برا کندیامکان را فراهم م

رورت را ض نینوجوان، ا یمحتوا برا دیو فراتر از آن تول یسینوبسا عبور از چند دهه داستانرفت. چه شیپ شناسانهبیآس

دست،  نیاز ا ییها. پژوهشمیکن ینوجوان را بازنگر یبرا یاجتماع یهاییو بازنما جادشدهیا یتا فضاها کندیم جادیا

 یدهاکریرو یبسا براو چه میامخاطب و ارتباط آن با جامعه، چقدر موفق عمل کرده یازسنجیدر ن میابیتا در کندیکمک م

 راهگشا باشد. ندهیآ

چون هم ییهافراوان از آن در حوزه یهاقرن و وجود اقتباس میاز ن شیب یانهیشینوجوان، با پ یداستان اتیادب ن،یبنابرا

آن را نشان  یندهایو فرا هابیآس ،یفرهنگ یهاییبازنما تواندیم یگرید یفرهنگ یبهتر از هر فضا ون،یزیو تلو نمایس

 یبه فرزندآور شیو گرا یفراماد یهابه ارزش یماد یهااز ارزش رانیبا توجه به حرکت آرام جامعه ا نیدهد. عالوه بر ا

برخوردار  یروزافزون تیآنها از اهم یو مطالعه علم شوندیتر مروز مهمکودک و نوجوان روزبه ،یرانیا یهاخانواده نییپا

 .شودیم

حوالت را در دل ت نیادینهاد بن نیتا تحوالت ا میبر آن هست ،یگفتمان گاهیبا قراردادن مفهوم خانواده در جا ل،یدل نیهمبه

را و گواقع یهاکرد تحوالت خانواده را در داستان میخواه یسع گریدانیب. بهمیکن یمختلف بررس یهاو در دوره یخیتار

 یهافتماننقش گ بیترتنیاند. بدبوده سندگانینو شهیمختلف در اند یهاکه بازنمود جامعه در دهه میکن یبررس یاجتماع

ش مختلف گزار یهاهیالکرده و آن را در کالن یریگینقش، محتوا و کارکرد خانواده را پ رییو تغ یریگمختلف در شکل

محققان و  ارینهاد خانواده در اخت راتییاز تغ یترینیو ع تریدرک علم تواندیم هاهیالکالن نیکرد. گزارش ا میخواه

 یمستمر داشته باشند. برا یانتقاد یشیظرافت و بازاند ی/فرهنگیاجتماع یهایگذاراستیقرار دهد تا در س زانیربرنامه

 نیا یدر بررس یشناختنشانه یاجتماع یکردیمربوط به خانواده، رو یهاگفتمان یهیالبه کالن دنیمنظور و رس نیا

 یسررکنش باهم بو در هم دهیتندرهم یو اجتماع یمختلف متن یهاکه در آن نشانه میادر نظر گرفته یگفتمان تیماه

 -3 ،یسوژگ -2 ،یشناختییبایز یهانشانه -1را  یو اجتماع یها در بافت متننشانه نیا نیترمهم توانی. مشوندیم

یها منشانه نیاز ا کیاست که هر یهیزمان در نظر گرفت که بد -6مکان و  -5 ،یگفتار یهاکنش -4 ،یرفتاریارتباط

 .متفاوت باشند ،یدر هر متن تواند
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اد نه نیعنوان اولنوجوان در ساختار خانواده به گاهیجا تیاهم لیدلبه ،یمفهوم اجتماع نیا یبررس یپژوهش برا نیدر ا

در  نوجوان یداستان اتیمنظور، ادب نیا ی. برامیانوجوان را هدف قرار داده یداستان اتیادب یآن، بررس یروشیپ یاجتماع

 به یهاسال نیاز اول ،یگروه سن نیا یو گسترده برا تیدرخور اهم یرهنگف یعنوان محتوابه ،یگرا و اجتماعژانر واقع

 (، مدنظر قرار گرفته استیشمس 50نگارش درآمدن آن )دهه 

 دنبال خواهند شد. زین ریاهداف ز یگفتمان خانواده است. در کنار هدف اصل یپژوهش حاضر، معناکاو یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 .یرانیحاکم بر خانواده ا یاصل یهاگفتمان یکشف و واساز .1

 .( و ارتباط آن با نوجوانانیو عموم یبه خانواده )در عرصه خصوص یدهکشف روابط قدرت در شکل .2

و  یرفتاریارتباط یهاانفعال نوجوان(، نشانه ای تیعامل یبررس ی)برا یهمچون سوژگ یمعنادار یهاکشف نشانه .3

در نظر گرفتن  یمکان و زمان )برا یهانوجوان( و نشانه یروابط اجتماع گریاط با خانواده و د)در ارتب یگفتار یهاکنش

 اثر( یریگشکل یاجتماع یخیبستر تار

 یده( در ساختار خانواده و نقش خانواده در شکلیکیالکتیتر و دکالن یدگاهیاو )در د یکشف نقش نوجوان و سوژگ .4

 .نوجوان تیبه هو

 .یاجتماع یشناسگرا، خانواده، گفتمان، نشانهنوجوان، ژانر واقع اتیادب کلمات کلیدی:
 

 

The meaning of family discourse in adolescent realist fiction Title: 

Mahnaz Jokari Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

 

The main characteristics of the definition and recognition of adolescence have been 
influenced more than anything by the social and cultural conditions of each era and 

the family is the first influential social institution in adolescence. For this reason, the 
study of adolescents status in the family and in general the study of family structure 

is an undeniable necessity that makes it possible to proceed with cultural policies in 
the field of adolescence, with a comprehensive and pathological perspective. Perhaps 

going through decades of storytelling and producing content for teens makes it 

necessary to reconsider the quality of social representations for teens. This research 
helps us to realize how successful we have been in assessing the audiences and their 

relationship to the community, and how it may pave the way for future approaches. 
Thus, adolescent fiction, with a history of more than half a century and many 

adaptations of it in areas such as cinema and television, can better represent cultural 

representations, harms and processes than any other cultural space. In addition, due 
to the slow movement of Iranian society from material values to post-material 

values and the tendency to low fertility of Iranian families, children and adolescents 
are becoming more important day by day and their scientific study is becoming 

increasingly important. For this reason, by placing the concept of family in the 
discourse, we intend to examine the developments of this fundamental institution in 

the heart of historical developments and in different periods. In other words, we will 

try to examine the evolution of the family in realistic and social stories that represent 
society in different decades in the minds of writers. Thus, we will follow the role of 

different discourses in the formation and change of the role, content and function of 
the family and we will report it in different macro-layers. The reporting of these 

macro-layers can provide researchers and planners with a more scientific and 

objective understanding of changes in the family institution in order to have subtlety 
in critical socio-cultural policy-making and continuous critical rethinking. To this end, 

and to reach the macro-layer of family-related discourses, we have considered a 
social semiotic approach to the study of this discourse, in which different social and 

textual cues are intertwined and interacted with each other. The most important of 

these signs in the textual and social context can be considered as 1- aesthetic signs, 
2- subjectivity, 3- behavioral communication, 4- speech acts, 5- place and 6- time. 

Obviously, each of these signs can be in any text be different. In this study, to 

Abstract: 
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investigate this social concept, due to the importance of the adolescent's position in 

the family 

Constructing family discourse is main purpose of this study. besides the main 

purpose, we aim to investigate some other purposes listed in below: 

1. exploring and deconstruction of dominant discourses on Iranian Family. 
2. exploring the power relations in shaping the family (public and private sphere) 

and its relationship with young adults. 
3. exploring the meaningful semiotics like as subjectivity (for studying young adult 

passivity or activity), communicational-behavioral semiotics and speech acts (in 

relations with family and other young adults) and time and place semiotics (for 
studying the socio-historical context of novels). 

4. exploring the role of young adults and his/her subjectivity (in a broader and grand 
perspective) in family structure and family role in shaping young adult identity. 

Specific 

Aims: 

Adolescent literature, realist genre, family, discourse, social semiotics. :Keywords 
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آزاد بدون ذرات، و ذرات معلق در اندازه  یآزاد، هوا یهوا یها ندهیآال ویداتیاکس لیپتانس راتییتغ یبررس :عنوان

 (PM1, PM2.5, PM10) مختلف یها

 یکاظم نداف :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یدانشگاه علوم پزشک -بهداشت دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 اثرات در طول زمان ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ کاظم نداف :همکاران

 خوشناموند دیناه +

 محمدصادق حسنوند +

 زاده ینب نیرام +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 : نامه انیپا یخالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربرد چکیده :

آزاد گزارش شد که از  یهوا PM2.5 مرگ در سراسر جهان منتسب به مواجهه با ونیلیم 4.2از  شیب 2015در سال 

 10ز کمتر ا یکینامیذرات معلق با قطر آئرود ریتاث یبودند. مطالعات مختلف ایدرصد در شرق و جنوب آس 59مقدار  نیا

ذرات عالوه بر جرم آنها ممکن است  تیثابت کرده اند. سم یو عروق یقلب یهایماریاز ب یناش ریرا بر مرگ و م کرومتریم

علق ذرات م تیذرات مربوط باشد، سم ییایمیش بیاز جمله تعداد، اندازه، مساحت سطح، و ترک هایژگیاز و یبیبه ترک

 ROS Reactive لی(. تشک3فعال در آن باشد ) ییایمیش باتیترک ریفلزات و سا ،یآل باتیممکن است در اثر ترک

Oxygen Species))  جادیاز اثرات مهم ا یکیمختلف به عنوان  یتوسط مطالعات سم شناس ژنیفعال اکس یهاگونه 

 یاثرات سوء بر سالمت انسان شود. بخش عمده  جادیتواند منجر به ا یباشد که م یشده توسط ذرات معلق مطرح م

 .شود یگفته م ژنیاکسفعال  یبه آنها گونه ها لیدل نیباشند به هم یم ژنیاکس یموجود در بدن حاو یها کالیراد

ROS لیدروکسیه کالیشامل راد OHدروژنیه دیپراکس د،یسوپراکس ونی، آن(HOOH) نیاست. ا ژنیاکس کالیو راد 

 یلولس بیها واکنش داده و منجر به آس میها، و آنز نیپروتئ ک،ینوکلئ یدهایغشا، اس یدهایپیها قادرند با ل کالیراد

ذرات معلق وجود  ویداتیاکس لیپتانس یبرا DTT)) تولیوتریتیاز جمله روش د یمختلف یخارج سلول یشوند. روش ها

 یآلودگ ریاخ یدر سالها نکهی(. با توجه به ا5دارند) ROS کننده دیتول باتیبه ترک یمختلف تیدارند که هرکدام حساس

 بر اساس گزارش نطوریشده است و هم لیتبد یمعزل بهداشت کیکالنشهرها به  یمتاثر از ذرات معلق در هوا یهوا

WHO نیباشند، در ا یمتجاوز از حد استاندارد م یهوا یآلودگ میدرصد مردم جهان در معرض مستق 90از  شیب 

 DTT ی، با روش خارج سلول (PM1, PM2.5, PM10) یمطالعه عالوه بر سنجش غلظت ذرات معلق در اندازه ها

 ,PM1) یآزاد بدون ذرات، و ذرات معلق در اندازه ها یآزاد، هوا یهوا یها ندهیآال ویداتیاکس لیپتانس راتییتغ

PM2.5, PM10)محلول در آب، فلزات، و شبه  یها ونی) ییایمیش یسنجش اجزا نطوریخواهد شد، هم یری، اندازه گ

 میرائت مستقامکان ق یبررس کردیبا رو ویداتیاکس لیپتانس راتییتغ جینتا لیو تحل هیذرات معلق و تجز (PAHs فلزات، و

 خواهند شد یهوا بررس یها ندهیآال ویداتیاکس لیپتانس

 آزاد ی( هواPM1, PM2.5, PM10غلظت ذرات معلق ) نییع :اهداف اختصاصی

 آزاد یهوا اریمع ندهیآال یغلظت گازها نییتع (2
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 (آزاد )مجموع گازها و ذرات یهوا یها ندهیآال ویداتیاکس لیپتانس نییتع (3

 (ییآزاد بدون ذرات معلق )شامل گازها به تنها یهوا ویداتیاکس لیپتانس نییتع (4

 (PM1, PM2.5, PM10) مختلف یآزاد در اندازه ها یذرات معلق هوا ویداتیاکس لیپتانس نییتع (5

 یذرات معلق هوا در اندازه ها (PAHs محلول در آب، فلزات و شبه فلزات، و یها ونی) ییایمیش یاجزا نییتع (6

 (PM1, PM2.5, PM10) مختلف

 ویداتیاکس لیپتانس میامکان کاربرد قرائت مستق یبررس کردیبا رو ویداتیاکس لیپتانس راتییتغ جینتا لیو تحل هیتجز (7

 هوا و ارتباط آن با سالمت یها ندهیآال

 ,PM1) مختلف یآزاد بدون ذرات، و ذرات معلق در اندازه ها یآزاد، هوا یهوا ویداتیاکس لیپتانس ی سهیمقا (8

PM2.5, PM10) 

 ذرات معلق، و،یداتیاکس لیپتانس کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of oxidative potential variations of ambient air, ambient air in the 

absence of particulate matter and, particulate matter in different sizes (PM1, PM2.5, 

PM10) 

Title: 

Kazem Nadafi Applicant: 

tehran university of medical sciences Applicant's 

Work: 

 
Introduction: In 2015, more than 4.2 million deaths were reported worldwide due to 

exposure to PM2.5 in the ambiant air, of which 59% were in East and South Asia. 
Various studies have shown the effect of aerodynamic particles with a diameter of 

less than 10 micrometers on mortality from cardiovascular disease. 

In addition to their mass, particle toxicity may be related to a combination of 
properties such as number, size, surface area, and chemical composition of the 

particles. Suspended particle toxicity may be due to organic compounds, metals, and 
other active chemical compounds. 

Formation of ROS Reactive Oxygen Species by various toxicological studies is 

considered as one of the important effects of suspended particles that can lead to 
adverse effects on human health. Most of the radicals in the body contain oxygen, 

which is why they are called active oxygen species. 
ROS consists of OH hydroxyl radicals, superoxide anions, hydrogen peroxide (HOOH) 

and oxygen radicals. 
These radicals are able to react with membrane lipids, nucleic acids, proteins, and 

enzymes, leading to cell damage. There are several extracellular methods, including 

the dithiotritol (DTT) method for the oxidative potential of suspended particles, each 
of which has different sensitivities to ROS-producing compounds. 

Abstract: 

Health and Environmental Specific 

Aims: 

Oxidative potential, Particulate matter, DTT :Keywords 
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 Tolypocladium آ از قارچ نیکلوسپوریس یسازاستخراج و خالص د،یراندمان تول یساز نهیبه :عنوان

inflatum یمنیا یاز مارکرها یآن بر برخ ریتاث یابیتحت تنش و ارز 

 یمرتضو یعل دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یمیتوشی+ ف یداروئ یمیش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمرتضو یعل دی+ س :همکاران

 فرشته فالح +

 ابوالقاسم دانش +

 یزدی ییطباطبا دهیفر +

 یمحمد رمضان +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 یهاتیدالتون بوده که جز متابول 1200 یبا وزن مولکول نهیآم دیاس 11با  کیلیپوفیل یحلقو دیپپت کی نیکلوسپوریس چکیده :

. شودیو هومورال م یسلول یمنیا یو کاهش پاسخ ها یمنیا ستمیس فیو موجب تضع دیآیبه شمار م یمهم قارچ

 مارانیب در نیبه انسول ازیکاهش ن ها،دییکوسترویبدن همراه با کورت یاعضا وندیاز رد پ یریدر جلوگ نیکلوسپوریس

ت شود. در حال حاضر شرک یمصرف م کیو درمان سندرم نفروت دیشد سیازیحاد، پسور دیروماتوئ تیدرمان آرتر ،یابتید

گراف و جن مونیساند منورال،یتحت عنوان ا نیکلوسپوریس یکننده داخل دیبه عنوان تنها شرکت تول یزهراو یداروساز

 دیتول ،یکننده خارج نیتام نیعنوان مهمتر به سییآن از کشور سو ییایمیو ش یبوده که به علت استفاده از نوع واردات

ه صرفه و ب دیدارو تول نیبه ا یوندیپ مارانیب دیشد ازیو ن ینوع واردات یباال نهیدارد. با توجه به هز یکم اریبس یداخل

از طرف وزارت بهداشت جهت کسب دانش  یداروئ هیمواد اول دی. بنا به فراخوان تولباشدیمورد توجه م اریمناسب آن بس

 دیتول نی. همچنباشدیفراخوان م نیدار ا تیاولو یجز داروها نیکلوسپوریس ،یراهبرد یداروها هیماده اول دیتول یفن

 سوش یو معرف یکیوتکنولوژیب یهاآن، با استفاده از روش یبه خلوص باال یابیبه همراه دست بیترک نیا یکروبیم

ع استفاده از نو تیبرخوردار است. با توجه به اهم یاژهیو تیاز اهم یصنعت دیباال و مناسب جهت تول اریبس تیباظرف

 نیبرخوردار است. از ا یاژهیو تیبه حداکثر خلوص از اهم یابیروش مناسب جهت دست یریبه کارگ تیمتابول نیخالص ا

 ردیگیمورد توجه قرار م یاستخراج و خالص ساز ،یجهت جداساز یمختلف کروماتوگراف یهارو روش

اهش ک یبرا یکار مناسبفعال راه ستیز باتیمحصوالت با ارزش مانند ترک دیتول یصنعت غذا برا عاتیاستفاده از ضا

 یهاتیمتابول دیکشت مناسب جهت تول طیمح نهیکه هز یی. از آنجارسدیبه نظر م ییو اتالف منابع غذا دیتول یهانهیهز

ل محصو دیتر و بهبود بازده تولاستفاده از منابع ارزان نیبنابرا باشد،یم یصنعت یندهایمهم در فرآ اریعامل بس یکروبیم

یم پساب یهادکنندهیتول نیاز بزرگتر یکی یلبن عی. صناباشدیم یضرور یامر ریتخم طیشرا یساز-نهیبا استفاده از به

 درات،یبوهمانند کر یآل باتیاز ترک ییباال ریمقاد یخوانده شده و حاو یکه پساب سپراتور آن تحت عنوان لجن لبن باشند

 . مالسردیقرار گ هاسمیکروارگانیمورداستفاده م تروژنیبه عنوان منبع کربن و ن تواندیهستند که م رهیو غ نیپروتئ
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دارا بودن  لیماده به دل نی. اشودیدام استفاده م هیتغذ یکارخانه قند و شکر بوده که به طور عمده برا یمحصول جانب

 بیبه عنوان ترک تواندیم نیمختلف، بنابرا یمواد معدن نیو همچن یضرور نهیآم یدهایازت باال بوده به همراه اس زانیم

 ردیکشت مورد استفاده قرارگ طیمح ونیدر فرموالس نیکلوسپوریس دیموثر بر تول

 ,Tolypocladium inflatum, Fusarium solaniنیکلوسپوریکننده س دیتول یهاسمیارگان نیشتریب

Neocosmospora arinfecta هاآن نیهستند که پرکاربرتر Tolypocladium inflatum تنش باشندیم .

 شیر افزامهم د اریبس یهااز روش یکی ها،سمیکروارگانین مفعال کرد ریباال به علت غ کیاستاتدرویفشار ه ایفشار باال 

کمتر از حد  یهااست که در صورت اعمال فشار یدر حال نیبدون استفاده از حرارت است ا ییمواد غذا یزمان ماندگار

 کرده و موجب بهبود راندمان جادیا رییتغ هاسمیکروارگانیم یهاتیدر ترشح متابول تواندیتنش، م جادیا لیبه دل ،یکشندگ

آوردن  استخراج است که جهت بدست یو کمک یرحرارتیغ کیتکن کی یپالس یکیالکتر دانیشود. م هاتیاستخراج متابول

بر  جهیبودن آن است که در نت یحرارت ریروش غ نیا یدیکل یایمزا نی. از مهمترشودیبا ارزش استفاده م باتیترک

 یبه عنوان روش ونیالکتروپوراس کی. امروزه با استفاده از تکنگذاردینم ریاستخراج شده تاث باتیترک تیو خصوص تیفیک

 کاربرد دارد یاهیگ باتیو ترک یکروبیم یهاتیاستخراج متابول یبرا

منابع  کار بردنبه قیکشت از طر طیبا اصالح مح نیکلوسپوریس دیتول نهیبه ماریت نییپژوهش تع نیهدف از انجام ا :اهداف اختصاصی

 یالسپ یکیالکتر دانیفشار باال و م لیاز قب یکروبیم یهابه همراه اعمال تنش ریتخم طیمح pHدما و  طیمختلف و شرا

استخراج و خالص  ،ی. جداسازباشدیم نیکلوسپوریس دیتول زانیم شیمتخلخل جهت افزا یکایلیس یقارچ رو تیبا تثب

 نیکلوسپوریس ریتحت تاث یمنیا ستمیس یفاکتورها دیتول یو بررس نهیبه طیشده در شرا دیتول نیکلوسپوریس یساز

 .روندیبه شمار م قیتحق نیا ی ژهیاز اهداف و زیبا نمونه کنترل ن سهیبدست آمده و مقا

 سطح پاسخ یکشت با روش آمار طیو شرا طیبا اصالح مح نیکلوسپوریس دیتول نهیبه ماریت نییتع -1

 نیکلوسپوریس دیتول زانیم شیجهت افزا یکروبیم یهامتخلخل و اعمال تنش یکایلیس یقارچ رو تیثب -2

 نهیبه طیشده در شرا دیتول نیکلوسپوریس یسازاستخراج و خالص ،یجداساز -3

 یهاو مطالعه پارامتر یشگاهیآزما طیدر شرا یانسان یهاسلول یشده بر رو صیتخل نیکلوسپوریس ریتاث یبررس -4

 کیتکن قیاز طر یمنیا ستمیمرتبط با س

 دارو صیتخل ،یمنیا ستمیس نفالتوم،یا ومیپوکالدیتول ن،یکلوسپوریس کلمات کلیدی:

 
 

Optimization of cyclosporine A production rate, extraction and purification from 
Tolypocladium inflatum under stress and investigation of its effect on some immune 

markers 

Title: 

Seyed Ali Mortazavi Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

Cyclosporine is a lipophilic cyclic peptide with 11 amino acids with a molecular 

weight of 1200 daltons, which is one of the important fungal metabolites and 
weakens the immune system and reduces cellular and humoral immune responses. 

Cyclosporine is used to prevent organ transplant rejection with corticosteroids, 

reduce insulin requirements in diabetics, treat acute rheumatoid arthritis, severe 
psoriasis, and treat nephrotic syndrome. At present, Zahrawi Pharmaceutical 

Company is the only domestic producer of cyclosporine under the names of 
Immunoral, Sandimon and Jangraf, which has very little domestic production due to 

its import and chemical type from Switzerland as the most important foreign 
supplier. Due to the high cost of the imported type and the severe need of transplant 

patients for this drug, its cost-effective and appropriate production is very important. 

According to the call for the production of pharmaceutical raw materials by the 
Ministry of Health to acquire technical knowledge for the production of raw materials 

for strategic drugs, cyclosporine is one of the priority drugs in this call. Also, the 
microbial production of this compound along with achieving its high purity, using 

biotechnological methods and the introduction of very high-capacity and suitable 

strains for industrial production is of special importance. Due to the importance of 
using the pure type of this metabolite, using the appropriate method to achieve 

Abstract: 
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maximum purity is of particular importance. Therefore, different chromatographic 

methods for separation, extraction and purification are considered. 
Using food industry waste to produce valuable products such as bioactive 

compounds seems to be a good way to reduce production costs and waste food 
resources. Since the cost of a suitable culture medium for the production of microbial 

metabolites is a very important factor in industrial processes, so the use of cheaper 

resources and improving crop production efficiency by optimizing fermentation 
conditions is essential. The dairy industry is one of the largest producers of effluents, 

whose separator effluents are called dairy sludge and contain high amounts of 
organic compounds such as carbohydrates, proteins, etc. that can be used as a 

source of carbon and nitrogen by microorganisms. Molasses is a by-product of the 

sugar factory, which is mainly used for animal feed. This substance is due to its high 
nitrogen content along with essential amino acids as well as various minerals, so it 

can be used as an effective compound on the production of cyclosporine in the 
formulation of culture medium. 

Translation results 

The aim of this study was to determine the optimal treatment of cyclosporine 
production by modifying the culture medium by using different sources and 

temperature and pH conditions of the fermentation medium along with microbial 
stresses such as high pressure and pulsed electric field by stabilizing the fungus on 

porous silica to increase production. Is cyclosporine. Isolation, extraction and 

purification of cyclosporine produced under optimal conditions and the study of the 
production of immune system factors under the influence of cyclosporine and 

comparison with the control sample are also the specific objectives of this study. 
1- Determining the optimal treatment of cyclosporine production by modifying the 

environment and culture conditions with the statistical method of response level 

2- Fixation of the fungus on porous silica and application of microbial stresses to 
increase the production of cyclosporine 

3- Isolation, extraction and purification of cyclosporine produced under optimal 
conditions 

4- Evaluation of the effect of purified cyclosporine on human cells in vitro and study 
of parameters related to the immune system through RT-PCR technique 

Specific 

Aims: 

Cyclosporine, Tulipocladium inflatum, Immune system, Purification of the drug :Keywords 
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 رانیا یاسالم یانتخابات در جمهور تیوضع لیو تحل یبررس :عنوان

 دارا لیجل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 ی/کارآمدگیاسی/توسعه/توسعه سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 دارا لی+ جل :همکاران

 یالهه صادق +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :نهاییتعهدات مصوب 

 وزارت کشور( یبرا یاتیو عمل یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

در سطح جهان  یو روشنفکر یدانشگاه یهاپژوهش یاصل یهانهیاز زم یکیو مسائل مربوط به انتخابات به  موضوعات چکیده :

. میابوده یقاتیو تحق یمطالعات نهیزم نیا یبه سو یاندهیشاهد اقبال فرا ریدر چند دهه اخ زین رانیشده است. در ا لیتبد

 شتریموضوع است که ب نینشان دهد ا ن،یشیپ یهاطرح را در کنار پژوهش نیو ضرورت ا تیاهم تواندیآنچه م

و  یاقتصاد ،یفرهنگ ،یابعاد حقوق ریاز ابعاد خاص و محدود مسأله انتخابات نظ یکیبر  رانیاانجام شده در  یهاپژوهش

م ها به رغپژوهش نیمتمرکز بوده است. ا یها و مشکالت انتخابات در مقاطع مختلف زمان بیدر خصوص آس یاسیس ای

 دهندیآن ارائه م یها بیاز ابعاد مختلف مسأله انتخابات و آس یتک بعد یریاند، غالبا تصوکه داشته یمهم یدستاوردها

ت. در اس رانیا یاسالم یانتخابات در جمهور تیوضع لیو تحل یتوجه نگارنده به طرح بررس ینقصان، علت اصل نیو هم

اصالح آن با تمر کز بر تجربه  یها و راهکارها بیآس ران،یانتخابات ا تیدر نظر دارند به وضع رو،شیپ یواقع کتاب ها

 یررسخود، مورد ب تیرا در کل رانیانتخابات ا یپژوه ندهیآ تیبپردازند و در نها یاسیمصاحبه با نخگان س یعنی ،ییگرا

 یهاییایاز پو نانهیبجامع و واقع یریتصو ،یکه از نظر علم نیعالوه بر ا یکردیرو نیکتاب ها با چن نیقرار دهد. ا

 استگذارانیبه س تواندیم زیچشم انداز ن کیبه عنوان  یاز لحاظ عمل دهد،یارائه م رانیط به انتخابات در اموضوعات مربو

 دیمربوط به انتخابات کمک نما یهااستیو س هایاستراتژ کردها،یدر خصوص اصالح رو یدولت

در بحث انتخابات را مشخص  رانیا تیوضع گاهیو احصاء نقاط ضعف و قوت، جا رانیشناخت نظام انتخابات در ا ضمن :اهداف اختصاصی

 دینما

 .کند ییو شناسا ینظام انتخابات را واکاو یفرارو یها بیآس-2

 .ارائه دهد رانینظام انتخابات ا یها بیاصالح آس یمناسب و کارآمد برا یراهکارها-3

 .دینما میرا ترس رانیچشم انداز انتخابات ا-4

 راهکار ها ،یشناس بیتحزب، آس ران،یا یاسالم یانتخابات، جمهور کلمات کلیدی:

 
 

the survey and analysis of elections situation in Islamic republic of iran Title: 

Jalil Dara Applicant: 

Tarbiat modares university Applicant's 

Work: 

the survey and analysis of elections situation in Islamic republic of iran Abstract: 

the survey and analysis of elections situation in Islamic republic of iran Specific 

Aims: 

the survey and analysis of elections situation in Islamic republic of iran :Keywords 
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 ماورابنفش آنها یخواص آشکارساز یگرافن بر رو یاثر اصالح سطح نقاط کوانتوم یبررس :عنوان

 راد یمیاهلل عظ روح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مالک اشتر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زریل :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 راد یمی+ روح اهلل عظ :همکاران

 390000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یوکننده نور فرابنفش در فضا و ر دیمنابع تول یابیمناطق مختلف، رد شینور فرابنفش در پا یمروزه ضرورت آشکارساز چکیده :

 شیاز پ شیضد احتراق و. ب یها ستمیمنابع آتش در س عیسر یابیرد د،یاز خورش ییفضا یها یو عکسبردار نیزم

ور ن ینوع آشکارسازها نینوع آشکارساز هستند. مرسومتر نیساخت ا یدر حال رقابت برا یفراوان یاحساس و شرکت ها

 یباشد ول یم ادیابزار ز نینور فرابنفش هستند. اگرچه دقت ا یدر آشکارساز ادیز تیبا قابل رهایپال یفرابنفش، فوتومولت

 تیاز فعال یرایداشتن لوله خالء در بس نیولتاژ باال و همچن هیبه منبع تغذ اجیمشکالت استفاده از آنها مانند احت لیبه دل

 یفوتون یمرساناهایاز ن شتریآسان نور فرابنفش در تمام مکان ها ب یند استفاده شود. امروزه به منظور آشکارسازتوا یها نم

 یم یکرده و نور فرابنفش را در آن مکان آشکار ساز رییآنها تغ تیهدا زانیکه تحت تابش فوتون با طول موج خاص، م

ش مناسب آشکارساز فرابنف یرسانا میگرافن و استفاده از ان در ن یطرح با استفاده از سنتز نقاط کوانتوم نیکند. در ا

 گردد یم یساز نهیبه

 ازیمورد ن یکیگرافن با خواص اپت یسنتز نقاط کوانتوم :اهداف اختصاصی

 ساخت آشکارساز فرابنفش

 آشکارساز فرابنفش یساز نهیبه

 ،یرسانا، گاف انرژ میحسگر، گرافن، ن کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of the surface modification effect of Graphene quantum dots on their 
UV detection properties 

Title: 

Rouhollah Azimirad Applicant: 

Malek-Ashtar University of Technology Applicant's 

Work: 

Nowadays, the need to detect ultraviolet light in monitoring different areas, tracking 

the sources of ultraviolet light in space and on the ground and space photography of 
the sun, rapid detection of fire sources in anti-combustion systems and. More and 

more sentiment and companies are competing to build this type of detector. The 

most common type of UV detectors are photomultiplayers with high UV detection 
capabilities. Although the accuracy of this tool is high, but due to the problems of 

using them, such as the need for a high voltage power supply and also having a 
vacuum tube can not be used in many activities. Today, in order to easily detect 

ultraviolet light in all places, more than photon semiconductors that under the 

photon radiation with a specific wavelength, their conductivity changes and detects 
ultraviolet light in that place. In this design, using the synthesis of graphene 

Abstract: 
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quantum dots and using it in a suitable semiconductor, the ultraviolet detector is 

optimized. 

Synthesis of graphene quantum dots with required optical properties 

Build an ultraviolet detector 

Ultraviolet Detector Optimization 

Specific 

Aims: 

Graphene, UV, Sensor, Semiconductor :Keywords 
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 گفتمان محور جهاد و صلح یهاخوانش یفقه لیتحل :عنوان

 ییعبدخدا یبشر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یمعارف و علوم اسالم :زیرشاخه/گرنت

 ینید علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ییعبدخدا ی+ بشر :همکاران

 776000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

توان بدون  یظهور و گسترش اسالم را هرگز نم خیاست. تار یاسالم عاتیدر تشر یاعنوان شناخته شده یجهاد اسالم چکیده :

در قرون نخست دارد،  یرهبران اسالم گریاسالم و د امبریپ رهیدر س ینشان آشکار دهیپد نیتوجه به آن مطالعه کرد ا

 یاسالم هانیست. فقدر مورد آن ا هاامیها و پاسالم اعم از کتاب و سنت هم مشحون از خطاب یهمچنان که منابع متن

 کیکالس کردیها روباب نگاشتند. قرن نیرا در ا ریبه آن داشته و ابواب و کتب جهاد و س یاژهیو تیعنا شیدایاز بدو پ زین

 بانیوجود داشته باشد؛ چرا که رق کیاعتراض و تشک یبرا ییجا آنکهیبود، ب یجو لیجهاد متن محور و دل دهیپد یفقه

همه اطراف  یی. گوآمدندیمسلحانه با مسلمانان برم کاریو در مقام پ بردندیم ریدست به قبضه شمش مهابایب زیاسالم ن

و  ری. در قرون اخکردندیخود محسوب م یعیرا رسالت طب یرشد و تعال یبه لوازم امر متعهد بودند و تالش مسلحانه برا

 رهیو حقوق بشر و غ یچون آزاد یمیظهور و بروز مفاه بر افکار بشر و تهیمدرن میپارادا طرهیو س یبا رشد افکار فلسف

را به  خود یجا انهیشناسانه و فلسفه جو یستیچ کردیشد و رو ریجهاد سراز دهیپد یو شبهه ها به سو دهایترد البیس

آمدند با در صدد بر ینیداد. در برابر اعتراض و انتقاد مخالفان مصلحان و روشنفکران د لیبر دل یمبتن کیکالس کردیرو

دد هم در ص یکسان نکهیمدرن دهند. ضمن ا میمقبول و موافق مفاه یاجهاد به آن چهره یستیاز چ یمقبول ریارائه تفس

و بن برکنند و  خیهمه شبهه ها را در مورد آن از ب یجهاد اسالم یو فقه یخیبرآمدند با دفاع همه جانبه از خوانش تار

 یستیبود که به خوانش چ نیوجه مشترک همه اطراف ا انیم نیمسلمانان وانمود کنند. در اجهاد را حق مسلم اسالم و 

جهاد  یفقه یهاآموزه لیشناسانه پناه بردند، چه آنان که در صدد دفاع از جهاد برآمدند و چه آنها که در صدد تعد

د روند در چن نینگاشته شد و ا یراستا دهها بل، صدها اثر علم نیمتفاوت از آن را ارائه کردند. در ا یخوانش ایبرآمدند و 

عراق و شام )داعش( و  یچون القاعده، طالبان و دولت اسالم یسلف یجهاد یهاکه جهان شاهد ظهور گروه ریاخ ۀسال

 کرد. دایاز آن بود گسترش پ یناش ریفراگ یهاهیبل

که هرکدام  است قینکته قابل تصد نیا یضه شده از جهاد اسالمشناسانه عر یستیو چ یفلسف یهاخوانش هیبا نظر به کل

در  انهیجو قتیورود ناقدانه و حق اتیاز ضرور یمحور یهاگفتمان یی. شناساچرخدیچند گفتمان م ای کیبر محور 

مل از کا ینییبا ارائه تب زیو متما نینو یطرح در صددند در پژوهش نیدهندگان ا شنهادیرو پ نیبحث است؛ از ا دانیم

 ندیا برآهآن زیو انتقاد برانگ زیبرانگ نیها و نکات تحسها و قوتضعف ییگفتمان محور موجود در مقام شناسا یهاخوانش

دست  یو عصر یخیتار اتینو در باب جهاد متناسب با مقتض یریمقاصد محور به تفس کردیبا اتخاذ رو ژهیآن بو یو در پ

ا آن ر رامونیکنند، ابهامات و شبهات پ ییشناسا یرا در دوران حاضر به خوب یمهم اسالم عیتشر نیا تیموقع ابند،ی

 مناسب و مؤثر از آن ارائه کنند یاو چهره ندیبزدا

 ها.گفتمان محور موجود از جهاد و صلح و نقد آن یهاخوانش ۀو کامل هم قیدق نییب :اهداف اختصاصی

 .ییاز جهاد ابتدا عتیبر مقاصد شر یخوانش مبتن نییتب -
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 یو اجتماع یاسیمطالعات مقاصد محور در موضوعات فقه س تیاهم نییتب -

 ازیجه به نبا تو عتیبر گفتمان مقاصد شر یدر اسالم در خوانش مبتن انهیمسالمت جو یصلح و زندگ یها نهیزم نییتب -

 یالملل نیو صلح ب تیبشر به امن

 گفتمان محور عت،یصلح، مقاصد شر ،ییجهاد ابتدا جهاد، کلمات کلیدی:

 

 

Jurisprudential analysis of discourse readings based on jihad and peace Title: 

Boshra Abdekhodaei Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 

Work: 

One of the familiar Islamic legislation is Jihad (Holy War). For centuries, the 
approach to Jihad was text-based. Muslims took armed action against the enemies. 

In recent centuries and the advent of modernity, Jihad conflicted with freedom and 
human rights is criticized by philosophers and scholars and different readings of 

Jihad are offered. In this research, we analyze all of the reading of Jihad and related 

discourse. Then prove one of them – the reading based on sharia purposes - is the 
best. At the last part of the research, we show in this approach peace is the most 

important principle in International Relations. 

Abstract: 

 

analyze all of the reading of Jihad and related discourse. 

Specific 

Aims: 

Jihad, peace, sharia purposes, discourse :Keywords 
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 قیعم یریادگیبر  یمبتن یبا استفاده از روش ها یرانیطرح و نقش فرش ا دیتول :عنوان

 یافتخار یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/باهنر کرمان دیشه دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یافتخار ی+ مهد :همکاران

 ینخانیکامران حس +

 انیدرسا رحمت +

 زاده عتیشر یمهد +

 کسازین دیسع +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 یهوش مصنوع یقطعه فرش نمونه که طرح و نقش آن با روشها کی دیعدد )تول 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 شده است.( دیتول

با استفاده از  دیجد یداده ها دیاست، به تول یهوش مصنوع یاز شاخه ها یکیکه  نیماش یریادگیمولد در  یها روش چکیده :

گذاشته شده است امروزه  انیبن یمصنوع یعصب یشبکه ها هیکه برپا قیعم یریادگیپردازند.  یموجود م یداده ها

انتقال  یمدل ها نیمولد و همچن یکرده است. مدل ها دایمختلف در علوم مختلف پ یها نهیدر زم یفراوان یکاربرده ها

ها  ینقاش سبک رییو تغ دیهستند که پا به عرصه هنر گذاشته اند. تول قیعم یریادگیبر  یمبتن یسبک از جمله روشها

 گونه کاربردها بر شمرد. نیتوان از ا یرا م

کارگاه  در یاز آنها را به صورت عمل یکیو سپس  دیتول یرانیفرش ا یکه طرح ها میطرح با کمک گروه فرش بر آن نیدر ا

 میکن دیتول ییبافت فرش بافته و به عنوان محصول نها

 یدر هوش مصنوع قیعم یریادگی یطرح و نقش فرش با استفاده از روشها دیتول :اهداف اختصاصی

 طرح فرش، انتقال سبک ق،یعم یریادگی یها مدل کلمات کلیدی:

 
 

Generating Iranian carpet pattern based on deep learning methods Title: 

Eftekhari Applicant: 

Shahid Bahonar University of Kerman Applicant's 
Work: 

Generative methods in machine learning, which is one of the branches of artificial 

intelligence, generate new data using existing data. Deep learning, which is based on 
artificial neural networks, has found many applications in various fields in different 

sciences. Generative models as well as style transfer models are among the deep 
learning methods that have entered into the art. Generation and change of painting 

style can be considered as such applications. 

In this proposal, with the contribution of our colleagues in the carpet group, we aim 
to produce Iranian carpet patterns by AI models and then weave one of them in a 

practical way in a carpet weaving workshop. 

Abstract: 

Generating carpet patterns using Artificial intelligence methods. 
Weaving one of these patterns in a local workshop. 

Specific 
Aims: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Deep learning, Generating carpet pattern, neural style transfer. :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99028501 

 در قصص قرآن ادشدهی یروابط خانوادگ نییدر تب یدرمانگرخانواده یهاهیکاربست نظر :عنوان

 انیمحقق زهرا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یو علوم اسالم معارف :زیرشاخه/گرنت

 ی+ علوم قرآن ینید علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 انی+ زهرا محقق :همکاران

 یآرشام زاده عبدالله +

 245000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1چاپ کتاب: 

آن هم از  ره،یو غ ،یشناسجامعه ،یروانشناس ریگوناگون، نظ یهااست که در رشته تیخانواده از موضوعات حائز اهم چکیده :

که اوضاع  ییهاارتباط اعضاء خانواده تیفیاز فقرات قصص قرآن، ک ی. در بعضردیگیجوانب مختلف، مورد مطالعه قرار م

 که ییهاتیاز شخص یریاشاره دارند و به جهت الگوگ یها به سنن االهقصه نیشده است. ا تیروا شود،یم تیآنها حکا

 جیمعتبر و را اتیاند. پژوهش حاضر بر آن است با کمک نظرشده تیشاخص انسان مطلوب خداوند هستند، روا یهانمونه

پاره  قیطر نیقصص قرآن اشاره شده اند بپردازد و از ا یاعضاء خانواده که در البال انیروابط م نیبه تبب ،یدر روانشناس

کشف و استخراج  ران،یجوامع مسلمان، بطور خاص ا نیاستفاده امروز یرا برا اتیآ نینهفته در بطن ا یها امیاز پ یا

 دینما

 موجود در قصص قرآن یروابط خانوادگ یشناختروان نییدر تب یگردرمانخانواده یهاهینظر کاربست :اهداف اختصاصی

 یروانشناس یها هیو اقوام مورد اشاره در قرآن با کمک نظر اءیانب یخانوادگ تیّاز وضع یریبه دست دادن تصو

 یروانشناس یها هیقصص با کمک نظر یهاتیّشخص یروابط خانوادگ ینهیانتقادات قرآن در زم یبررس

 موارد ریو سا

 یقصص قرآن، روانشناس ،یگردرمانقرآن، خانواده کلمات کلیدی:

 
 

Theories of Family Therapy in the Qur'an: An Analytical Study of  the Qur'anic Stories Title: 

Zahra Mohagheghian Applicant: 

Institute for Humanities and Cultural Studies Applicant's 
Work: 

The family is one of the important matter in any society that is studied in various 

fields, such as psychology, sociology, etc., from different perspectives. On the other 
hand, in some Quranic verses the quality of communication between the members of 

the families whose situation is narrated, is seen. These Quranic stories refer to the 

divine traditions and have been narrated in the Quran in order to Muslim adopt them 
as a model and the leading examples of "God's favorable man". The present study 

intends to explain the relations between families members mentioned in the Qur'anic 
stories with the help of valid and common theories in psychology, and thus discover 

and extract some of the messages hidden in the heart of these verses. 

Abstract: 

Appliying family therapy theories in psychological explanation of family relationships 
in Quranic stories 

Specific 
Aims: 
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Obtaining a picture of the family situation of the prophets and peoples mentioned in 

the Qur'an by the help of psychological theories 
etc. 

Quran, family therapy, Quran stories, psychology :Keywords 
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و  یقالدز در دشت ازنا در دوران اشکان یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس گاهیو جا ییسازمان فضا لیتحل :عنوان

 یساسان

 یموسو یمهد دیس :متقاضی

 استاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+  خی/تاریمل تیهو یادهای/بنیمل ییو همگرا ی/توسعه/همبستگیــــــــــــــــــاسیعــــــــــلوم س :اولویت

+  یخی/منابع، اسناد، شواهد و مدارک تارخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 و غرب در رانیغرب/ا تیو مدن رانی/اــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 یادیبن :نوع طرح

 یموسو یمهد دی+ س :همکاران

 شهیسرب ینیبهزاد حس +

 حاجلو ریام دیسع +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یفرهنگ راثیپژوهشگاه م یاستگذاریبسته س کی) عدد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

وب محس رانیا یشناسدر باستان یفرهنگ نیاز مناطق مهم ب ،یشرق زاگرس مرکز یهااز دشت یکیعنوان ازنا، به دشت چکیده :

 یخیاست. در مورد دوران تار هیهمسا یبا غرب زاگرس مرکز گرید یو از سو یبا فالت مرکز سوکیدشت از  نیا شود،یم

 بایتقر یبخش از زاگرس مرکز نیدوران در ا نیا یهدفمند صورت نگرفته و استقرارها یحال پژوهشدشت ازنا تابه

از  شیدشت در بخش جاپلق است که با وسعت ب نیا یباستان یهامحوطه نیتراز مهم یکیناشناخته مانده است. قالدز 

 یهاداده ینگارنده در محوطه قالدز نشانگر غنا هیاول یاست. بررس دهیواقع گرد یمیعظ یهکتار بر فراز کوه سنگ 16

و مطالعه  سوکیها از داده نیا تیفیو ک تیاست. کم یسفال یهاشاخص و داده یازجمله آثار معمار یشناسباستان

 ،یمهم در دوران اشکان یاستقرارها ایها از سکونتگاه یکیاحتماال قالدز  دهدینشان م گرید یاز سو یخیمنابع تار یمقدمات

 ،یباطارت ریمس یکیقالدز در نزد کیاستراتژ تیموقع یموضوع با بررس نیدر دشت ازنا بوده است. ا یو اسالم یساسان

 .شودیروشن م شیاز پ شیقابل کشت و وفور منابع آب ب نیبه زم یدسترس

قالدز،  یدر ازنا و مطالعه مورد یو ساسان یو ثبت شده از دوران اشکان ییشناسا یهارساله، با مطالعه محوطه نیدر ا

بازه  دشت و در نیقالدز در ا گاهیدر دشت ازنا، جا یو ساسان یادوار اشکان یاستقرار یالگو نییتالش خواهد شد ضمن تب

روشمند  یهد بود و با بررسخوا یو اسناد یدانیاطالعات، م یمنظور روش گردآور نیشود. بد لیمذکور تحل یزمان

 ،یارگذخیبرجا و قابل تار یهاداده یدر محوطه قالدز، ثبت و مستند نگار ینگارهیجهت ال یزنو گمانه یشناسباستان

ها داده لیحلبه ت ،یسنجباستان کردیمنظر و رو یشناسباستان کردیو رو اتیو استفاده از نظر یخیاز منابع تار یریگبهره

 پرداخته خواهد شد

 یالملل نیو ب یمنطقه در سطح مل نیمهم ا یباستان یاز محوطه ها یکی یشهرستان ازنا و معرف یخیتار نهیشیشناخت پ :اهداف اختصاصی

 منطقه ازنا یو ساسان یشناخت دوران اشکان .2

 ازنا( در شهرستان ی)توسعه صنعت گردشگر یو اقتصاد یکمک به توسعه فرهنگ .3

 یشرق زاگرس مرکز ،یساسان یشناسباستان ،یاشکان یشناسقالدز، ازنا، باستان کلمات کلیدی:
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Analysis of the spatial structure and political, economic and cultural position of Qela 

Dez in Azna plain during Parthian and Sasanian era 

Title: 

Seyed Mehdi Mousavi Koohpar Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Azna plain is one of the most important intercultural areas in Iran, which is the 
natural continuation of Silakhor plain, and intermediate between central Iran plateau 

and central Zagros. Azna city is located in the east of Lorestan province and between 

the cities of Aligodarz, Dorood and Shazand. From the geographical and geological 
view point, it lies in highland Zagros. Qela Dez is located in the north east of Azna 

city. In March of 2019, the author and archeological team surveyed site and 
documented the cultural materials. The main objectives to explore the stratigraphic 

sequences of the site, relative and absolute chronology from the lower layers to the 

end of settlement, excavation architecture, boundary determining, systematic survey 
and using the GPR system. A large amount of cultural data was obtained from Qela 

Dez. The relative chronology shows us, the shapes and motifs of potteries and 
architectures reminds with other findings are similar to those observed in the the 

Historical (the Parthian / Sassanid) and Islamic period. 

Abstract: 

Analysis of the spatial structure and political, economic and cultural position of Qela 
Dez in Azna plain during Parthian and Sasanian era 

Specific 
Aims: 

Eastern central Zagros, Qela Dez Azna, Chalcolithic period, , Parthian / Sassanid 

period, Islamic period 

:Keywords 
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 انهیراز یو برون زادآور یحاصل از درون زادآور تیچهار جمع یا سهیمقا کسیپروتئوم زیآنال :عنوان

(Foeniculum vulgare Mill) یمثل دیتول یموثر در خودناسازگار یها نیپروتئ یجهت بررس 

 ینیرزاحسیم زهرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یاریچهارمحال و بخت/شهرکرد دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

 یها نیال دی/تولیو معطر + زراعت و باغبان یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یو باغبان زراعت :اولویت

 مهم کشور وبذور آنها یها یسبز

 یادیبن :نوع طرح

 ینیرزاحسی+ زهرا م :همکاران

 انیمحمدرضا سبزعل +

 اناندانیدا یسلوادورا +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

و متعلق به  ترانهیمد یچندساله، بوم ،یدگرگشن علف یاهی( گFoeniculum vulgare Mill)یبا نام علم انهیراز چکیده :

دارد که هم به  ییگونه چند ساله دارو کیفقط  رانی( است .در اUmbelifereae = Apiaceae) انیخانواده چتر

و در  یکیاست که بر ساختار ژنت یفاکتور مهم یشود. روش گرده افشان یم دهید یصورت خودرو و هم به صورت زراع

ماده  دکنندهیلتو یبه عنوان جزء اصل انهیبذر در راز دیتول نکهیگذارد. با توجه به ا یاثر م اهیصفات در گ نیانگیبر م تینها

از  یذر کافب دیتول یبرا اهیگ ییاز عدم توانا یحاک زیوابسته بوده و مشاهدات و مطالعات گذشته ن یبه گرده افشان ییدارو

 قیاز طر انهیراز اهیبذر در گ دیدر مورد نحوه تول یجامع یالزم است بررس جهیباشد، در نت یم یخودگرده افشان قیطر

مطالعه جامع  نیباال است، بنابرا یبا ارزش افزوده اقتصاد یاهیگ انه،یراز اهیانجام شود. گ یو برون زادآور یدرون زادآور

 یون گزارشتاکن نکهیباشد. با توجه به ا یفراوان م تیحائز اهم یبه عنوان بخش اقتصاد اهیبذر گ دیتول سمیدر مورد مکان

ل ک یمحتوا سهیو مقا یپژوهش با هدف بررس نیوجود ندارد، ا انهیدر راز یموثر در خودناسازگار یها نیبر پروتئ یمبن

و به  یموثر در خودناسازگار یها نیپروتئ ییجهت شناسا یو برون زادآور یحاصل از درون زادآور اهانیگ ینیپروتئ

 شده است یطراح یموثر در خودناسازگار یها سمیمکان شتریب ییدنبال آن شناسا

صل از حا اهانیگ یها نیکامل پروتئ یمحتو سهیو مقا یبا بررس انهیراز یدر خودناسازگار ریدرگ یها سمیمکان یبررس :اهداف اختصاصی

 یو درون زادآور یبرون زادآور

 انهیراز یدر خودناسازگار ریدرگ یها نیپروتئ یبررس -2

 انهیمختلف راز یدر توده ها یمرتبط با خودناسازگار یها نیاز نظر پروتئ یتنوع آلل یبررس -3

 ییدارو اهانیگ انه،یراز ،یدرون زادآور کس،یپروتئوم ،یزادآور برون کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of proteins involved in self-incompatibility based on comparative 
proteomic analysis of four populations of fennel (Foeniculum vulgare Mill) obtained 

from self- and cross-pollination 

Title: 

Zahra Mirzahosseini Applicant: 

Shahrekord University Applicant's 
Work: 

Fennel (Foeniculum vulgare Mill) is a herbaceous cross-fertilized perennial plant, 

which is native to the mediterranean area, and belongs to the Umbelifereae family 

Abstract: 
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(Umbelifereae = Apiaceae). There is only one perennial medicinal species of fennel in 

Iran which is found in both wildly and agronomically forms. The method of 
pollination is an important factor affects the genetic structure and ultimately the 

average traits in plants. The production of fennel seed, as the main component of 
medicinal substance production, is dependent on pollination, nevertheless the 

previous observations and studies indicate the inability of the plant to produce 

sufficient seeds through self-pollination. As a result, a comprehensive study on the 
mechanisms of the seed production through the inbreeding and outcrossing in fennel 

seems necessary. The great importance of this study is clear considering the high 
economic value of fennel as a medicinal plant. Given that there is not any published 

reports based on proteins involved in the self-incompatibility system in fennel, this 

study aims to evaluate these proteins through the comparison of total protein 
content between the fennel plants resulted from self-fertilization and those arised 

following cross-fertilization. 

Investigation of mechanisms involved in fennel self-incompatibility through the 

evaluation and comparison of the total protein contents between the plants resulted 

from inbreeding crossbreeding. 
2- Investigation of proteins involved in fennel self-incompatibility. 

3- Study of allelic diversity in terms of proteins related to self-incompatibility in 
different fennel accessions. 

Specific 

Aims: 

Fennel, Inbreeding, Outcrossing, Proteomics, Medicinal plants :Keywords 
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 ومیمکاد یآن بر جذب و رها ساز ریو تاث ییایانوباکتریس-با منشا جلبک یداتکوانتومساخت جاذب کربن :عنوان

 در خاک آلوده

 یمیقاسم رح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 یکاربرد :نوع طرح

 یمی+ قاسم رح :همکاران

 نیآر یطاهره محمد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هینما انتشار مقاله در مجالت 

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
به  داریپا یماده سبز و سازگار با کشاورز شیپ کی( به عنوان scenedesmusجلبک سندسموس) زیاز ر یریبهره گ چکیده :

 یحامل کربن زیمنظور ساخت ذرات ر

ذرات نانو کربن بر  جادیبه منظور ا (Aphanocapsa) آفانوکاپسا یانوباکتریس یریجلبک سندسموس با بکارگ ماریت

 شده سندسموس زیرولیپ اختهیسطح  یرو

در  یساخت جاذب کربن یبرا یکشاورز یایبقا نیگزیماده سبز و جا شیپ کیعنوان جلبک به یهااختهیساختار  یبررس :اهداف اختصاصی

 .یکرومتریم اسیمق

 یجلبک یهااختهی ونیزاسیبدست آمده از کربون یجاذب کربن ییایمیو ش یکیزیف یهایژگیو یابیارز .2

بدست آمده  یجاذب کربن ییایمیو ش یکیزیف اتیبر خصوص ییایانوباکتریتوسط عصاره س یاثر نانوفعال ساز یابیارز .3

 یجلبک یهااختهی ونیزاسیاز کربون

در خاک  میاستفاده مستق نیو همچن ندهیعناصر آال یبرا یِظیتغل شیپ کیعملکرد جاذب بدست آمده در تکن یابیارز .4

 آلوده

 سندسموس، آفانوکاپسا وم،یجاذب کربن کوانتوم دات، کادم کلمات کلیدی:

 

 

Making carbon quantum dotive adsorbent with algal-cyanobacterial origin and its 
effect on the adsorption and release of Cadmium in contaminated soil 

Title: 

Ghasem Rahimi Applicant: 

Bu-Ali Sina University Applicant's 

Work: 

Utilization of scenedesmus microalgae as a green precursor and compatible with 

sustainable agriculture in order to make carbon-bearing fine particles. 

Treatment of scenedesmus algae using Aphanocapsa cyanobacteria to form 
nanocarbon particles on the surface of pyrolyzed scenedesmus 

Abstract: 

Investigation of the structure of algal cells as a green precursor and alternative to 

agricultural residues for the construction of carbon adsorbents on a micrometer 
scale. 

Specific 

Aims: 
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2. Evaluation of physical and chemical properties of carbon adsorbent obtained from 

carbonization of algal cells 
3. Evaluation of the effect of nanoactivation by cyanobacterial extract on the physical 

and chemical properties of carbon adsorbents obtained from carbonization of algal 
cells 

4. Evaluation of adsorbent performance obtained in preconcentration technique for 

contaminants as well as direct use in contaminated soil 

carbon quantum dotive adsorbent, Cadmium, scenedesmus, Aphanocapsa :Keywords 
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 یرانیبانوان مسلمان ا یتوانمندساز یموک برا کی یطراح :عنوان

 یخانیپرستو عل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

+  یکیالکترون یریادگیو آموزش/ ی/فناوریتیعـــــــــــــــــلوم تربـــ :اولویت

 یاسالم - یرانیا ی/خانواده/خانواده سالم در الگویروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 یاتوسعه :نوع طرح

 یخانی+ پرستو عل :همکاران

 یعلم الهد لهیجم +

 زاده ییرضا یمرتض +

 566667 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یرانیزنان مسلمان ا یتوانمندساز یموک برا کی ینمونه تعامل یعدد )طراح 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 عد 1: یمدل مفهوم یطراح

 یاسیو س ،یآموزش ،یاقتصاد ،یاجتماع یبه فرصت ها یابیدر دست یتیجنس یها یزنان در پاسخ به نابرابر یتوانمندساز چکیده :

منجر به  ،یخواه یهست. تفکر مدرن با تمرکز بر برابر زیو پسامدرن ن تهیشکل گرفته است که متاثر از گفتمان مدرن

 تهیمدرن ن،یاز مشاغل در انحصار مردان را بدست آوردند. بنابرا یاریاز خانه شد و بس رونیزنان در ب تیگسترش فعال

 هنکیا مردان جلوه داد؛ ضمن یتوانمندساز یهابه برنامه هیزنان را برجسته نموده و آن را شب یشغل یازهایتوجه به ن

انگاشتن مختصات جوامع  دهیگرفته است. علت ناد دهیرا ناد یجوامع مختلف از جمله جوامع اسالم یمختصات فرهنگ

 از دو جهت یستیفمن یهاهینظر جه،یاست. در نت یستیو فرهنگ اومان شهیاز اند سمیبرخاسته شدن فمن ،یاسالم

در سبک  تعارض جادیسکوالر بر ا استیو س تیندارند. بطور خاص، گفتمان جنس میتعم تیقابل یو و فرهنگ ییایجغراف

 وهینگرش، ش ،یاخالق یهاشاخص ،یاقتصاد یارهایصورت که رفتارها، مع نیزنان مسلمان متمرکز است؛ بد یزندگ

و اقدامات  هااستیمسئله بر س نی. اردیقرار بگ یاسالم دیزن مسلمان در تضاد با عقا کی یاجتماع تیمصرف، و نحوه فعال

شده و ارتباط خود  زیغرا انیزن مسلمان دچار طغ ،یحالت نی. چرا که در چنگذاردیم ریزنان مسلمان تأث یتوانمندساز

 ار،یکه اخت ستیدرحال نی. استیبه استعداد ن دنیبخش تیفعل ریو اساسا در مس دهدیاز دست م یارزش قیرا با حقا

ئله درباره مس میقرآن کر ژهیاسالم و بو دگاهیضرورت دارد د جه،یبه کمال را دارد. در نت دنیان رسو تو ،یریپذتیمسئول

اساس، طرح  نیکرد. بر هم ییشناسا زیرا ن یتوانمندساز یهاموجود در برنامه یزن شناخته شود تا به تبع آن، خالءها

 یابیو اعتبار نیتدو یرانیزنان مسلمان ا یعموم یهایستگیشا یمدل برا کی ،یفیک کردیرو کیحاضر بنا دارد با اتکا به 

 یها ستمیتوسعه س ندیاز فرا تیبه تبع زیموک لحاظ کند. موک ن کی ییمحتوا انیکند. سپس، مدل مذکور را بعنوان بن

 خواهد شد یطراح یبصورت تعامل یاطالعات

 .یرانیمسلمان ا یبانو یعموم یهایستگیشا یمدل برا کی نیتدو :اهداف اختصاصی

 .یدوره آموزش یندهایفرآ بانیبعنوان منطق پشت یتوسعه فرد یهامدل ییشناسا -

 .یتوانمندساز ندیدر فرآ یوارساز یخُرد، و باز یریادگیبر موک،  یمبتن یریادگی کردیرو بیترک -

 موک ،یتوانمندساز ،یستگیزنان مسلمان، شا کلمات کلیدی:
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Designing a MOOC for Empowering Iranian Muslim Women. Title: 

Parastoo Alikhani Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

"Women's empowerment" has emerged in response to gender inequalities in access 

to social, economic, educational, and political opportunities that are also influenced 
by the discourse of modernity and postmodernism. Modern thinking, with its focus 

on egalitarianism, led to the expansion of women's activities outside the home, and 

many jobs were taken over by men. Thus, modernity has highlighted attention to 
women's occupational needs and made it similar to men's empowerment programs; 

At the same time, it has ignored the cultural coordinates of various societies, 
including Islamic societies. The reason for ignoring the characteristics of Islamic 

societies is the rise of feminism from humanist thought and culture. As a result, 

feminist theories are not generalizable from both geographical and cultural 
perspectives. In particular, the gender discourse and secular politics focus on 

creating conflict in the lifestyle of Muslim women; In this way, the behaviors, 
economic criteria, moral characteristics, attitudes, consumption patterns, and social 

activities of a Muslim woman are in conflict with Islamic beliefs. This affects the 
policies and practices of empowering Muslim women. Because in such a case, the 

Muslim woman suffers from an outburst of instincts and loses her connection with 

valuable truths and is basically not on the path to actualizing talent. It has the 
authority, responsibility, and power to achieve perfection. As a result, it is necessary 

to know the views of Islam and especially the Holy Quran on the issue of women in 
order to identify the gaps in empowerment programs. Accordingly, the present 

project aims to develop and validate a model for the general competencies of Iranian 

Muslim women, relying on a qualitative approach. Then, consider the model as the 
content basis of a MOOC. MOOC will also be designed to be interactive, following the 

information systems development process. 

Abstract: 

Developing a general competency model for Iranian Muslim women for effective 
social participation. 

- Identifying models of personal development as the supporting logic of training 
processes. 

- Combining MOOC-based learning approach, micro-learning, and Gamification in the 
empowerment process. 

Specific 
Aims: 

Muslim women, competence, empowerment, MOOC :Keywords 
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 زانیم یبه کمک پرتو گاما و بررس ینژادموتانت کنجد با استفاده از روش به یهانیو توسعه ال جادیا :عنوان

 ییایمیوشیو ب کیمورد مطالعه با استفاده از صفات مورفولوژ یهانیروغن در ال یعملکرد و محتوا

 یکردرستم یمجتب :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/یاتم یانرژ پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدیتول یها لیبا توجه به پتانس رانیدر ا ییغذا تیامن جادیا ی/راهکارهاییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

و  یتصنع ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها ی+ زراعت و باغبان کیکشور و توجه به محصوالت استراتژ

 حفاظت و بهره بردا ،یی/شناسایمعطر + زراعت و باغبان

 یکاربرد :نوع طرح

 یکردرستم ی+ مجتب :همکاران

 نیاحمد آئ +

 انیبهنام ناصر +

 زادهیبهرام عل +

 ییاعظم برزو +

 یریجابر نص +

 ییسلوکلو یاکبر قاسم یعل +

 ینظام لیاسماع +

 یمحمدرضا راحم +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 با عملکرد باال مناسب جهت کشت در منطقه( زشیمتحمل به ر نیال دیعدد )تول 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

خود  ینژادبه هیاست، اما هنوز در مراحل اول یمیقد اریبس یروغن اهیگ کی( Sesamum indicumکنجد ) اگرچه چکیده :

انجام شده است.  اهیگ نیا ینژادجهت به یمتمرکز یهاتالش ،یقاتیتحق یهاستگاهیاز ا یقرار دارد و فقط در تعداد کم

 ژهیوبه ،یپالسمموجود ژرم یهادر مجموعه یکاف یکیعدم وجود تنوع ژنت ،یاصالح یهاروش نیعمده در ا تیمحدود

به کمک  ینژادبه یهاکیتکن نجایبذر است. در ا زشیمختلف و ر یهایماریمانند مقاومت در برابر ب یصفات یبرا

 یعنوان ماده والدبه تی، اولتان و بلووا2مطالعه سه رقم دشتستان  نیمشکالت را برطرف کنند. در ا توانندیم ییزاجهش

 دیبا حایترج ،شوندیانتخاب م ییالقا یهاکنجد با استفاده از جهش دیتول یهابرنامه یکه برا یاند. مواد مادرانتخاب شده

در  یبنداشته باشند. لذا ارقام انتخا شتریدو صفت عمده ب ای کیبهبود در به  ازینوع موجود در منطقه باشند که ن نیبهتر

اعمال شد.  1397در سال  ییزاجهش ماری. تانددهیکشت شده در منطقه کرج انتخاب گرد یمطالعه از ارقام زراع نیا

از  یگر 500و  400، 300، 200، 100، 0 یبا اشعه گاما تی، اولتان و بلووا2شده ارقام کنجد دشتستان خشک یهادانه

مورد  یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته یاهسته یپژوهشکده کشاورز شگاهیدر آزما 1396در اسفندماه  60چشمه کوبالت 

ها انجام گرفت. نسل ها در آنانواع جهش یمناسب برا یگر، کشت شده و غربالM2و  M1قرار گرفتند. نسل  یپرتوتاب

M3  ارتفاع بوته، تعداد روز تا  رینظ یکشت خواهد شد و صفات 1400سال  بهشتیطرح در ارد بیپس از تصوبالفاصله

کامل، شاخص برداشت، تعداد کپسول در واحد بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول،  یدگیتعداد روز تا رس ،یدهگل

ه در کپسول، عملکرد دان یکپسول، مقاومت به شکستگ یبذر، رنگ بذور، مورفولوژ ییبرگ، اندازه بذر، باززا یمورفولوژ
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رگ، طول ب ن،یپروتئ یروغن، محتوا یتعداد پنجه، محتوا ل،یکلروف زانیم د،ییکاروتنو زانیم ،یواحد بوته، درصد بارور

 %50تعداد روز تا  ،یدهدر آغاز گل یتعداد گره در ساقه اصل ،یدهارتفاع بوته در آغاز گل ،یزنعرض برگ، درصد جوانه

 ،یدهگل یدر ط اهیمقدار رشد گ ،یدهگل %50در  یتعداد گره در ساقه اصل ،یدهگل %50ارتفاع بوته در  ،یدهگل

 یریگها اندازهکپسول )% طول غالف( در آن یدانه، مقدار بازشدگ زشیر زانیم یریگبرداشت، اندازه نیارتفاع بوته در ح

با صفات مهم  وستهیبه شدت پ زماهوارهیر یآن ها با استفاده از نشانگرها نیها و والد نیالکار  نیخواهد شد. در کنار ا

انجام خواهد  M6کار تا نسل  نیمورد مطالعه قرار خواهند گرفت. ا زین یدانه و عملکرد از نظر مولکول زشیمرتبط با ر

 انتخاب خواهند شد هانیال نیبهتر یو مولکول ییایمیوشیب ک،یگرفت و بر اساس صفات مورفولوژ

 گاما یبا استفاده از روش پرتوتاب رانیدر ارقام متداول کنجد ا یکیتنوع ژنت جادیا :اهداف اختصاصی

 کنجد یبه نژاد یآت یروغن باال جهت برنامه ها یها از نظر عملکرد دانه، و محتوا نیال نیبهتر ییشناسا (2

 زماهوارهیبذر، ر زشیروغن، ر یمحتوا ،ییزاکنجد، جهش کلمات کلیدی:

 

 

Creation and development of sesame mutant lines using gamma irradiation breeding 
method and evaluation of yield and oil content in studied lines using morphological, 

and biochemical traits 

Title: 

Mojtaba Kordrostami Applicant: 

Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI) Applicant's 
Work: 

Although sesame (Sesamum indicum) is a very old oil crop plant, it is still in its early 

stages of breeding and only in a small number of research stations, focused efforts 
have been made to breed this crop. The main limitation of these breeding methods is 

the lack of sufficient genetic diversity in the existing germplasm collections, 
especially for traits such as resistance to various diseases and seed shattering. Here, 

mutation breeding techniques can solve these problems. In this study, three cultivars 

of Dashtestan 2, Oltan and Blue white are selected as the parent material. The parent 
materials selected for sesame production programs using induced mutations should 

preferably be the best available in the region and do not require further 
improvement in one or two major characteristics. Therefore, the selected cultivars in 

this study were selected from cultivated cultivars in Karaj. Mutation treatment was 
applied in 2019. Dried seeds of Dashtestan 2, Oltan and Blue white sesame cultivars 

were irradiated with gamma rays of 0, 100, 200, 300, 400 and 500 g from cobalt 60 

source in March 2017 in the laboratory of the Nuclear Agriculture Research Institute 
of the Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran. M1 and M2 

generations were cultured and screened for a variety of mutations. M3 generation 
will be planted immediately after the approval of the proposal in May 2021 and traits 

such as plant height, number of days to flowering, number of days to full maturity, 

harvest index, number of capsules per plant, 1000-grain weight, number of seeds per 
capsule , leaf morphology, seed size, seed regeneration, seed color, capsule 

morphology, capsule fracture resistance, seed yield per plant, fertility rate, 
carotenoid content, chlorophyll content, Number of branches, oil content, protein 

content, leaf length, leaf width , germination percentage, plant height at the 
beginning of flowering, number of nodes in the main stem at the beginning of 

flowering, number of days up to 50% flowering, plant height at 50% flowering, 

number of nodes in the main stem at 50 Flowering, plant growth rate during 
flowering, plant height at harvest period, measuring grain loss, capsule opening rate 

(% pod length) will be measured. In addition, the lines and their parents will be 
studied using tightly linked microsatellite markers with important traits related to 

seed shattering and yield. This will be done until the M6 generation and the best 

lines will be selected based on morphological, biochemical and molecular traits. 

Abstract: 

Creating the genetic diversity in common Iranian sesame cultivars using physical 

mutagenesis (gamma-ray) 

2) Identify the best lines in terms of grain yield, seed shattering resistance, and high 
oil content for future sesame breeding programs. 

Specific 

Aims: 
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, mutagenesis, oil content, seed shattering, microsatellite markers+BJ418 :Keywords 
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 یباارزش به منظور توسعه گردشگر ییبافت روستا ییفضا -یساختار کالبد تیریمد یبرا یمدل راهبرد :عنوان

 غرب استان مازندران

 ینژاد درز یمهد نیجمال الد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  یگردشگر یدر محورها داری/الگو توسعه پایدارگردشکری/توسعه پاــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

در مقاصد  یو برند ساز یطیمح یتهای/ظرفیدارگردشکریپا/توسعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف

 رانیا  یگردشگر

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینژاد درز یمهد نی+ جمال الد :همکاران

 یشرق یعل +

 فائزه اسدپور +

 145000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 14 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 ادیو بن یفرهنگ راتیوزارت م یبرا یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 م

. از رندیگیشکل م یمتماد انیآداب و رسوم، روابط و تعامالت مردم بوده که در طول سال ها،شهیاز اند یروستاها نماد : چکیده

ان مناطق مورد توجه گردشگر ریاز سا شتریخود را حفظ نموده ب یخیو تار یکه ساختار بوم ییانواع روستاها، روستاها انیم

 و یفرهنگ ،یعیمتعدد )طب یهااز جاذبه یوجود دارد که به علت برخوردار ییروستاها زی. در استان مازندران نباشدیم

 ،یخود، همواره به دنبال خاطرات عاطف یگردشگران در مقاصد گردشگر کهی. از آنجائباشندیم ی( مستعد گردشگریخیتار

و  دید یآنها را برا لیشود و تما و ماندگار در آنها یکل یتجربه شخص کی جادیهستند که موجب ا ییاحساسات و نمادها

ون آن به عنوان کان تیروستاها و تقو ییفضا-یکند، توجه به ساختار کالبد شتریمجدد و مستمر از آن مکان ب دیبازد

با  ییروستاها ییاند به شناساداشته یسع زین یاستان رانیراستا، مد نی. در اباشدیم تیاحساسات، حائز اهم نیتبلور ا

بافت  یمعلوم و مشخص برا یارهایجهت جذب گردشگر توجه گردد، اما همواره به علت عدم مع ژه،یو یهالیپتاس

 ثیح نیمواجه است. از ا یآن با مشکالت یبلندمدت و اجرا یزیربرنامه نیتدو یبرا ریمناطق، مس نیا ییفضا-یکالبد

ستان غرب ا یاهیکوهپا یدر روستاها یجهت توسعه گردشگر ییفضا یکالبد-ساختار تیریمد یبرا یمدل راهبر نییتب

از نوع  تیاز نظر ماه قیتحق نیشده، ا ینیبشیباشد. لذا بر اساس اهداف پ یمناسب یراهگشا تواندیمازندران م

 یمطالعه قیاطالعات در آن، از طر یاست که گردآور یکاربرد قاتیتحق هدف در زمره ثیازح ،یکم یهاپژوهش

و  ییحوزه روستا نیپژوهش را متخصص نیا ی. جامعه آمارشودیانجام م یدانیو به صورت م یاکتابخانه-یاسناد

 ،یجازم تیواقع ستمیداده است، که ابتداعا با استفاده از س لیتشک یرشته معمار انیو دانشجو دیو اسات یگردشگر

 شودیگذاشته م شیآنها به نما یبرا یمجاز تیواقع نکیشده، در قالب ع یسازهیشب یمورد مطالعه یروستا 5 طیمح

 نیاز ا ی. اطالعات استخراجرندیگیقرار م میمستق یو سپس با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخت، مورد پرسشگر

 هیمورد تجز SPSSافزار عامل و با استفاده از نرم لیتحل قیروستا از طر ییفضا-یکالبد یهاشاخص یابیمرحله جهت ارز
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ا استفاده ب ریمس لیاز روش تحل یمدل تجرب نییو تب قیتحق یرهایمتغ نیروابط ب یو جهت بررس ردیگیقرار م لیو تحل

 شودیعمل م AMOSافزار از نرم

 یکل هدف :اهداف اختصاصی

تان اس یباارزش به منظور توسعه گردشگر ییبافت روستا ییفضا یساختار کالبد تیریمد یبرا یراهبرد ارائه مدل

 مازندران

 استان مازندران. ،یتوسعه گردشگر ،ییبافت روستا ،ییفضا -یروستا، ساختار کالبد کلیدی:کلمات 

 

 

Strategic model for management of the physical-spatial structure of valuable rural 
texture for tourism development in the west of Mazandaran province 

Title: 

Jamal-E-Din Mahdi Nejad Applicant: 

Shahid Rajaee Teacher Training University Applicant's 

Work: 

Villages are a symbol of ideas, customs, relationships and interactions of people 

whose formation occurs over many years. However, it is clear that among the types 

of villages, those that have preserved their local and historical structure is more 
important to tourists than other areas. In Mazandaran province, there are villages 

that have a local texture and are prone to tourism due to their numerous (natural 
and cultural-historical) attractions. Since, in their tourism destinations, the tourists 

are always looking for emotional memories, feelings and symbols, which create a 

general and lasting personal experience in them and increase their desire to see and 
revisit that place, it is important to pay attention to the physical-spatial structure of 

the villages and strengthen it as the center of crystallization of these feelings. In this 
regard, provincial managers have tried to identify villages with special potentials in 

order to attract tourists; but sometimes the lack of clear criteria for physical-spatial 
texture in these areas has frustrated any formulation of a long-term planning and its 

implementation. Thus, explaining a strategic model for managing the spatial-physical 

structure for tourism development in the foothill villages of western Mazandaran 
province can be helpful. Based on the predicted objectives, this research is a 

quantitative study in nature, and an applied study in its purpose. It collects 
information through documentary-library study and in the field. Its statistical 

population consists of rural and tourism experts, professors and students of 

architecture. First, using the virtual reality system, we simulate the environment of 
the 5 villages under study, display it in the form of virtual reality glasses for them, 

and then question directly them using a researcher-construed questionnaire. We 
analyzed the extracted information to evaluate the physical-spatial indicators of the 

village through factor analysis and SPSS software. For investigating the relationships 
between research variables and explaining the experimental model, we benefit from 

the path analysis through AMOS software. 

Abstract: 

Presenting a strategic model for management of the physical-spatial structure of 
valuable rural texture for tourism development in Mazandaran province 

Specific 
Aims: 

village, physical-spatial structure, rural texture, tourism development, Mazandaran 

Province 

:Keywords 
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 یفلز دینانوذرات اکس هیبر پا یمصنوع یها میانز یستیکاتال تیو مطالعه فعال کیپالسمون راتییسنتز، تغ :عنوان

 یرنگ یهاپساب هیتصف یکبالت برا

 دهقان غالمرضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد :نوع طرح

 + غالمرضا دهقان :همکاران

 یسمانه رشتبر +

 ینیام یمجتب +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

. خالص روبرو است یدنیو خالص، با مشکل کمبود آب آشام زیمنابع محدود آب تم لیبه دل یفعل یایحال حاضر ، دن در چکیده :

 یم هیبه منابع آب تخل تیشود و در نها یم دیتول عیاز زباله ها از صنا یگسترده ا فیط ع،یدر صنا عیرشد سر لیبه دل

ل توسعه در حا یکشورها یبرا یجد ینگران کی نیدهند. ا یقرار م ریآب را تحت تأث یزگیو پاک تیفیک جهیشوند، در نت

شده هستند. از رنگها در  هیتخل یها ندهیآال نیشتریرنگ ها ب ع،یشده از صنا دیمختلف تول یزباله ها انیاست. در م

تلف، مخ یفلز یدهایاکس نیشود. در ب یاستفاده م یشیو آرا ییمواد غذا ک،یچاپ کاغذ، فرش، پالست ،ینساج عیصنا

کاربرد بالقوه آن در  یبه طور گسترده برا Co3O4دارند. نانوذرات  یاریبس تیکبالت اهم هیبر پا یفلز یدهایاکس

مورد  ومیتیل یها یدر باتر نیناهمگن و همچن یزورهایو کاتال کیالکتروکروم یحالت جامد، دستگاه ها یسنسورها

شبه  تی، فعالCo3O4سطح نانوذرات  کیپالسمون راتییحاضر، پس از تغ یقرار گرفته است. در کار پژوهش یبررس

 یها ندهینانوذرات در حذف آال نیا ییو توانا ردیگ یقرار م ینانوذرات قبل و بعد از اصالح سطح مورد بررس نیا یمیآنز

محلول، زمان حذف، دما، غلظت رنگ  pHاز جمله  یشیمختلف آزما یپارامترها ریتاث ن،یشود. همچن یم یابیارز یرنگ

 یبه طور گسترده ا یمصنوع یعصب یخواهد شد. شبکه ها یبررس ییزدابر راندمان رنگ  Co3O4و غلظت نانوذرات 

 یعصب یحاضر، شبکه ها یشود. در کار پژوهش یاستفاده م یرخطیغ یها ستمیس لیو تحل هیو تجز یمدل ساز یبرا

 رندیگ یرنگ ها مورد استفاده قرار م یستیز بیروند تخر یمدل ساز یبرا یمصنوع

الت به عنوان کب یفلز دینانوذرات اکس یستیکاتال تیو مطالعه فعال کیپالسمون راتییطرح حاضر، سنتز، تغ یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 است: ریز یکه شامل اهداف فرع باشدیم یرنگ یهاپساب هیدر تصف یمصنوع میآنز

 یمصنوع یشبکه عصب ،یرنگ یپسابها هی، تصفCo3O4نانوذرات  ،یمصنوع یمهایآنز کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis, plasmonic modification and study of catalytic activity of cobalt metal 

oxide nanoparticles as an artificial enzyme for the removal  of dyes from 
wastewaters 

Title: 

Gholamreza Dehghan Applicant: 
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University of Tabriz Applicant's 

Work: 

Already, the current world is facing the problem of shortage of pure drinking water 

because of limited sources of clean and pure water. Due to rapid growth in 

industries, a wide range of wastes are generated from the industries and are 
ultimately discharged into water resources, thereby affecting the quality and 

aesthetic of water. This is a very serious concern for developing countries. Among 
various wastes generated from the industries, colour substances, particularly, dyes 

are the most discharged pollutants. Dyes are utilized in textile, paper printing, 

carpet, plastic, food and cosmetic industries. Among the various metal oxides, 
cobalt-based metal oxides are very important. Co3O4 has been widely investigated 

for its potential application in solid state sensors, electrochromic devices and 
heterogeneous catalysts, as well as in lithium batteries. In the present study, after 

plasmonic modification of Co3O4 nanoparticles, the enzymatic activity of these 
nanoparticles before and after surface modification is investigated and the ability of 

these nanoparticles to remove color contaminants is evaluated. Also, effects of 

different experimental parameters including pH of solution, removal time, 
temperature, dye concentration and Co3O4 nanoparticles concentration on the 

decolorization efficiency are investigated. Artificial neural networks (ANNs) are 
widely used to model and analyze nonlinear systems. In the present work, ANNs 

were utilized for modeling the biodegradation process. 

Abstract: 

The main purpose of the present study is the synthesis, plasmonic modification and 
study of the catalytic activity of cobalt metal oxide nanoparticles as an artificial 

enzyme in the treatment of colored effluents, which includes the following sub-

objectives: 

Specific 
Aims: 

Artificial enzymes, Co3O4 nanoparticles, Treatment of wastewaters, Artificial neural 

network 

:Keywords 
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 یبهبود شاخص ها زانی( از نظر میقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب شیمختلف مبارزه با فرسا یروش ها یبررس :عنوان

 زیحوزه آبخ -: استان تهرانیخاک )مطالعه مورد یکربن ریذخا شیو افزا یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف

 (جیورد

 محمد طهمورث :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/استان زنجان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یها و خاک می( در اقالیقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب شیمختلف مبارزه با فرسا یروش ها یو مرتع/معرف یعیطب منابع :اولویت

 مختلف

 یادیبن :نوع طرح

 + محمد طهمورث :همکاران

 اتیمحمود ب +

 یابوالفضل جعفر +

 کارگر یهاد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
ا چالش ه نیهستند و ا یجهان اسیدر مق یکنون یچالش ها نیمهمتر یمیاقل راتییهوا و تغ یآلودگ ن،یسرزم بیتخر چکیده :

خداد ر لیخاک به دل یو بارور دیتول لیپتانس یاست. روند نزول دتریشد رانیخشک از جمله ا مهیدر مناطق خشک و ن

 و دیتول ندیمنابع خاک در فرآ یکارکردها دیتهد نیتر یخاک در استان تهران، از جمله اصل بیاشکال مختلف تخر

کال از اش یکی زیآبخ یحوزه ها یو تصاعد مخازن کربن اراض بیتخر گرید یباشد. از سو یاستان م نیدر ا ستمیاکوس

هبود ب زانیم نییتع ق،یتحق نیگردد. هدف ا یم زین میاقل رییتغ دهیپد دیخاک است که منجر به تشد بیمهم تخر

ت. اس جیورد زیدر حوزه آبخ یزداریمختلف حفاظت خاک و آبخ اتیعمل یاز اجرا یخاک و انباشته کربن ناش اتیخصوص

 ،نیخشکه چ ،یعلوفه کار ،یبوته کار ،یکپه کار ،یبذرپاش یابیمورد ارز یزداریحفاظت خاک و آبخ اتیاز جمله عمل

 نیت. در ااس رمثمریبه همراه کاشت درختان مثمر و غ یشامل سکوبند یکیومکانیب اتیو عمل یمالت یسد سنگ ون،یگاب

 ییایمیش ،یکیزیف یخاک و بهبود شاخص ها بیمزبور بر کنترل روند تخر اتیعمل یاثربخش زانیم نییپژوهش ضمن تع

گردد.  یم ییشناسا زیخاک و عوامل اثرگذار مربوطه ن بیخاک، شدت و اشکال تخر یکربن ریذخا شیو افزا یکیولوژیو ب

، خاک بیتخر یکم یشاخص ها ،یزداریمختلف آبخ اتیعمل یو خاک به اجرا یاهیگ یپاسخ گونه ها یابیبه منظور ارز

خاک،  یساختمان خاک، تراکم و فشردگ تیوضع ش،یکربن شامل اشکال مختلف فرسا رهیذخ نیو همچن یاهیپوشش گ

 یمختلف انتخاب اتیخاک در عمل یمخزن مواد آل تیخاک، وضع یزیو حاصلخ یبارور یمنابع خاک، شاخص ها یآلودگ

مختلف  یها تیاثر فعال یکم نییعالوه بر تع زیقرار خواهند گرفت. در ادامه ن یابیو ارز یو مناطق شاهد مورد بررس

در  یاصل یشده و پارامترها یبند تیموفق اولو اتیعمل وماس،یکربن در مخازن خاک و ب رهیو ذخ بیبر ترس یزداریآبخ

انباشته کربن در مخازن خاک و  شیخاک و افزا بیدر کنترل تخر یزداریآبخ یتیریو مد ییایاح اتیعمل یروند اثرگذار

 خواهد شد یو معرف ییشناسا وماسیب

حت خاک ت ییایمیو ش یکیولوژیب ،یکیزیف یشاخص ها ریخاک نظ یبارور یارتقاء و بهبود شاخص ها زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 یزداریمختلف حفاظت خاک و آبخ اتیعمل یاجرا ریتاث
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 بیخاک و ترس یکربن ریدر بهبود ذخا یزداریمختلف حفاظت خاک و آبخ اتیعمل یاثربخش زانیو م تیظرف نییتع -2

 در منطقه مورد مطالعه یکربن اتمسفر

 .جیورد زیانباشته کربن، حوزه آبخ ،یزداریآبخ اتیعمل ،یاهیخاک، پوشش گ کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of different methods of erosion control (biological, engineering and 

integrated) in terms of improving Physical, chemical and biological indicators of soil 
and increasing soil carbon reserves (Case study: Tehran province-Vardij Watershed) 

Title: 

Mohammad Tahmoures Applicant: 

Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI) Applicant's 

Work: 

Land degradation, air pollution and climate change are the most important current 

challenges on a global scale, and these challenges are more acute in arid and semi-
arid regions, including Iran. The declining trend of soil production and fertility 

potential due to the occurrence of various forms of soil degradation in Tehran 

province is one of the main threats to the functions of soil resources in the 
production process and ecosystem in this province. On the other hand, the 

destruction and escalation of carbon reservoirs in watersheds is one of the most 
important forms of soil degradation, which also exacerbates the phenomenon of 

climate change. The purpose of this study is to determine the improvement of soil 

properties and carbon accumulation due to the implementation of various soil 
protection and watershed management operations in the Verdij watershed. Soil 

conservation and watershed management operations evaluated by sowing, 
mulching, shrubbing, fodder cultivation, dryland, gabion, mortar stone dam and 

biomechanical operations include plowing along with planting fruitful and non-

productive trees. In this study, while determining the effectiveness of these 
operations on controlling soil degradation and improving physical, chemical and 

biological indicators and increasing soil carbon reserves, the severity and forms of 
soil degradation and related influencing factors are also identified. In order to 

evaluate the response of plant and soil species to various watershed management 
operations, quantitative indicators of soil degradation, vegetation as well as carbon 

storage including various forms of erosion, soil structure, soil compaction, soil 

resource pollution, fertility and fertility indices Soil, soil organic matter reservoir 
status will be examined and evaluated in various selected operations and control 

areas. In addition to quantifying the effect of different watershed management 
activities on carbon sequestration and storage in soil and biomass reservoirs, 

successful operations are prioritized and the main parameters in the process of 

watershed management rehabilitation and management in controlling soil 
degradation and increasing carbon accumulation in soil reservoirs And biomass will 

be identified and introduced. 

Abstract: 

Determining the rate of improvement of soil fertility indicators such as physical, 

biological and chemical indicators of soil under the influence of various soil 

protection and watershed management operations 
2- Determining the capacity and effectiveness of various soil protection and 

watershed management operations in improving soil carbon reserves and 
atmospheric carbon deposition in the study area 

Specific 

Aims: 

Soil, vegetation, watershed management operations, carbon sequestration, Vardij 

watershed. 

:Keywords 
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 نیسنگ ینفت یارتقاء برش ها ندیفلز جهت فرا -کربن  یتیکامپوز یها ستینانوکاتال یریسنتز و به کارگ :عنوان

 یمحمودآباد ییصفا زحل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/صنعت نفت پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یمحمودآباد یی+ زحل صفا :همکاران

 یدیرش مرادیعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ارتقاء  یو تالش برا افتهیشیشدت افزابه یمیو محصوالت پتروش یمصرف سوخت، انرژ ت،یجمع عیتوجه به رشد سر با چکیده :

 هایمیو پتروش ونقلحملیهاسوخت ،یانرژ نیتام یمنبع مناسب برا کیعنوان  به نیسنگ ینفت یفراورده ها تیفیک

 تینانوکامپوز یها ستیبا استفاده از کاتال ق،یتحق نیتمدن مدرن موردتوجه قرارگرفته است. در ا یازهایجهت تحقق ن

 ،ییگوگردزدا ،ییو نقطه جوش، فلززدا تهیسکوزیبا کاهش و نیسنگ ینفت یهافراورده تیفیفلز به دنبال ارتقاء ک -کربن

است.  یفراوان تیحائز اهم زین یکه از نظر تجار میباشی، م H/Cنسبت  شیافزا و هایناخالص ریکاهش سا ،ییزدا تروژنین

با استفاده از  "(VGOنفت گاز خالء ) "و  "380مازوت "نیسنگ ینفت یفراورده ها تیفیارتقاء ک یپروژه، برا نیدر ا

 ستیاتالمنظور جهت ساخت ک نیبد. ردیگ یقرار م ی( مورد بررس نایآلوم-فلز )گرافن -کربن یتینانوکامپوز یها ستیکاتال

مختلف مانند روش  ی. و اثر پارامتر هاگرددیاستفاده م حیسل ژل، تلق یفلز از روش ها -کربن یتینانو کامپوز یها

 ریاثت ستیگردد. سنتز نانوکاتال یم یشده، دما، مدت زمان واکنش، بررس یفلزات بارگذار زانیفاز فعال، م یبارگذار

 نیا و....دارد. همچنه ستیکاتال ژهیو سطح و یمورفولوژ ،ینگیمانند بلور ستینانوکاتال ییایمیش-یکیزیبر خواص ف ییبسزا

 راندمان یواکنش) دما، فشار، مدت زمان واکنش و....( بر رو یرهاییاز متغ کیرهریتاث یبه منظور بررس قیتحق نیدر ا

 شیآزما یبا استفاده از نرم افزارطراح گریکدی یبررو رهاییمتقابل متغ ریتاث یبررس نیو همچن تیفیارتقاء ک ندیفرا

Design Expert Software (version11.0) ردیگ یصورت م 

 ستیکاتال یریبا به کارگ "(VGOنفت گاز خالء ) "و  "380مازوت " رینظ نیسنگ یسوخت یفراورده ها تیفیک ارتقاء :اهداف اختصاصی

 باشد: یم یجوامع صنعت یضرور یها ازیمطلوب از ن تیفیبا ک ییها دسوختیفلز به منظور تول-کربن تینانوکامپوز یها

 :شودیخالصه م ریحال اهداف پروژه حاضر به صورت ز

و  "380ازوت م" رینظ نیسنگ یسوخت یفراورده ها تیفیارتقاء ک یمناسب برا یتینانوکامپوز ستیکاتال ونیفرموالس •

 "(VGO) نفت گاز خالء "

 یهااسیدر مق نیسنگ یسوخت یفراورده ها تیفیارتقاء ک ندیفرا یمناسب برا یتینانوکامپوز ستیسنتز کاتال •

 و بنچ یشگاهیآزما

 رینظ نیسنگ یسوخت یفراورده ها تیفیارتقاء ک ندیکردن فرا ممیاپت یمناسب برا یاتیعمل طیبه دست آوردن شرا •

 "(VGO) نفت گاز خالء "و  "380مازوت "

 و بنچ یشگاهیآزما یهااسیدر مق نیسنگ یسوخت یفراورده ها یستینانوکاتال تیفیارتقاء ک ندیفرا •

 یو صنعت یصنعت مهین اسیدر مق نیسنگ یسوخت یفراورده ها تیفیارتقاء ک یو اقتصاد یفن یابیارز •
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 رینظ) نیسنگ ینفت یفراورده ها تیفیو بهبود ک یانرژ یها نهیکاهش هز ،یتخصص نهیزم نیاست با پژوهش در ا دیام

 .میشاهد باش ها،یمیها و پتروش شگاهیدر پاال ( "(VGO) نفت گاز خالء "و  "380مازوت "

 ن،یسوخت، سوخت سنگ تیفکی ارتقا ، کربن–فلز  تینانوکامپوز ستیکاتال کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis and application of carbon-metal nanocomposite for the process of 
upgrading heavy oil products 

Title: 

Zohal Safaei Mahmoudabadi Applicant: 

UNIVESITY IF TEHRAN Applicant's 

Work: 

With respect to the rapid population growth, the consumption of chemical products 

and chemical energy has been increasingly developed. Therefore, lots of effort have 

been made to improve the quality of heavy oil products as an appropriate source of 
energy used in transportation and other activities related to human needs in modern 

civilization. In this research, by using carbon-metal nanocomposite catalysts, we 
seek to improve the upgrading of heavy petroleum products by reducing viscosity 

and boiling point, demetallization, desulfurization, denitrogenation, reducing other 
impurities, and increasing the H / C ratio, which is also commercial It is very 

important. In this project, to improve the upgrading of heavy petroleum products 

(Mazut 380, and Vacuum gas oil )are investigated using carbon-metal 
(graphene/alumina) nanocomposite catalysts. Therefore, and Sol-gel and methods 

are used to make carbon-metal nanocomposite catalysts. Also, the effect of various 
parameters such as active phase loading method, amount of loaded metals, 

temperature, reaction time, is investigated. Nanocatalyst synthesis has a significant 

effect on the physic-chemical properties of nanocatalysts such as crystallinity, 
morphology, and specific surface area of catalysts. In addition, to study the effect of 

each of the reaction variables (temperature, pressure, reaction time, etc.) on the 
efficiency of the upgrading process and also to investigate the interaction of 

variables on each other is used Design Expert Software (version11) .0). 

Abstract: 

To improve the upgrading process of heavy oil products, as one of the essential 
needs of industrial societies, carbon-metal (graphene/alumina) nanocomposite 

catalysts are used to produce high-quality fuels. The objectives of the present project 
can be summarized as follows: 

• Presented formulations for the synthesis of suitable nanocomposite catalysts for 

improvement heavy oil products (Mazut 380, and Vacuum gas oil ) upgrading 
• Synthesis of suitable carbon-metal nanocomposite catalysts for the upgrading 

process of heavy oil products at laboratory and bench scales 
• Achieving appropriate operating conditions to optimize the upgrading process of 

heavy oil products 

Specific 
Aims: 

carbon-metal nanocomposite catalysts, upgrading process, heavy oil products :Keywords 
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 نیمکس یها هیتک ال یساختار الکترون یبرا مدل تنگ بست :عنوان

 ییمصطفا رضایعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/دانشگاه کاشان :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 ییمصطفا رضای+ عل :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

را  یقابل توجه ی(، عالقه مند MXenes) نی، معروف به مکس یفلزات واسطه دو بعد یدهایتریو ن دهایکارب خانواده چکیده :

 قیدق فیتوص ی( براTBشده را در مدل تنگ بست ) تیبه خود جلب کرده است. ما حداقل پارامترف یدر علم و فناور

 T؛  X = C؛  M = Sc  ،Zr  ،Ti)با  M2XT2به نام  MXene هینوع از تک ال کیاز  تیو هدا تیهر دو باند ظرف

= O  ،Fکردیبه دست آمده در رو یالکترون ی. بر اساس ساختارها میکنی( را محاسبه م DFT نشان داده شده است .

 یسبتا کافن یانرژ عیوس فیط کیها در  ستمیس نیا یساختار الکترون فیتوص یبرا هیهمسا نیکترینزد p3d5که مدل 

 است.

 یمواد مبتن یکیزیف اتیمطالعه خصوص یتواند برا یبه دست آمده م(hopping parameters) پرش یاز پارامترها

 در چارچوب مدل تنگ بست استفاده شود MXene بر

 نهیو کم هز عتریامکان محاسبات سر :اهداف اختصاصی

 نهیمختلف در زم یمختلف مانند نانو لوله ها و محاسبات کاربردها یساختارها در قالب ها نیامکان محاسبات ا -2

 رهیآب و غ هی. تجزنوری– کیالکترون یدستگاهها .یمختلف مانند انرژ

 قابل در دسترس یساختارها به واسطه امکان محاسبات نیا یرو قاتیتحق شیافزا -3

 تنگ بست بی. تقر یچگال ی. محاسبات تابعی(. ساختار الکترونMXene)نیمکس یمواد دوبعد کلمات کلیدی:
 

 

Tight-binding model for the electronic structure of MXene monolayers Title: 

Mostafaei Applicant: 

kashan Applicant's 
Work: 

The family of two-dimensional (2D) transition metal carbides and nitrides, known as 

MXenes, has attracted substantial attention in science and technology. We obtain a 
parameterized minimal tight-binding (TB) model to provide an accurate description 

of both valence and conduction bands of a class of MXene monolayers named M2XT2 
(with M=Sc, Zr, Ti; X=C; T=O, F) based on the band structures obtained within DFT 

approach. It is shown that a  rst nearest-neighbor p3d5 model is fairly su cient to 
describe the electronic structure of these systems over a wide energy range. 

The obtained hopping parameters can be used to study the physical properties of 

MXene-based materials in the framework of the TB model. 

Abstract: 

Possibility of faster and lower cost calculations Specific 

Aims: 
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2- The possibility of calculating these structures in different formats such as 

nanotubes and calculating different applications in different fields such as energy, 
electronic-optical devices, water spliting , etc. 

3- Increasing research on these structures 

two-dimensional (2D) materials, MXenes, tight-binding (TB) model, density 
functional theory (DFT) 

:Keywords 
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 منسجم تحت ضمانت یهاستمیس یبرا نهیبه ینگهدار یها یاستراتژ :عنوان

 توانگر یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاسد دی+ مج :همکاران

 یهاشم هیمرض +

 توانگر یمهد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

و د ی. دوره ضمانت دارامیده یم شنهادیمنسجم تحت ضمانت پ ستمیس کی یرا برا ینگهدار یمطالعه، مدل ها نیدر ا چکیده :

 یو نگهدار ریکننده اقدامات تعم دیمرحله است که طبق آن تعهد سازنده به دو صورت مختلف است. در هر مرحله ، تول

 تیکه مسئول داریضمانت، خر یدهد. پس از انقضا یآن انجام م یمؤلفه ها ای ستمیس یرا رو رانهیشگیپ ای یاصالح

 هرانیگ شیکرده و به طور پ ضیاز کار افتاده را تعو یرا بر عهده دارد ، مؤلفه ها ستمیس ینگهدار یها نهیپرداخت هز

 یزیطول هر مرحله در دوره ضمانت و زمان برنامه ر نییتع یدهد. هدف اصل یدوره انجام م انیرا در پا یاقدام نگهدار

 است داریکننده و خر دیاز نظر تول یو نگهدار ریدر دوره تعم رانهیشگیپ ینگهدار یشده برا

بر  تمسیاعتماد طول عمر س تیقابل شیبا استفاده از نما نهیبه ینگهدار یپژوهش، عالقه مند به توسعه مدل ها نیدر ا :اهداف اختصاصی

به  ،میده شنهادیرا پ نهیبر هز یمبتن نهیبه یسازد مدل ها یما را قادر م شینما نی. امیباش یبردار مشخصه م یمبنا

 یلکه براب ستمینه تنها در کل س ضیو تعو ریانجام شود ، تعم دیبا یو نگهدار ریکه در هر زمان که عمل تعم بیترت نیا

 شود. یهر مؤلفه انجام م

 پس از انقضا ضمانت، داریکننده در دوره ضمانت و از نظر خر دیضمانت، از نظر تول یمنسجم دارا ستمیس کی یبرا -2

 یررسرا ب نهیبه ریوجود و منحصر به فرد بودن مقاد یبرا یکاف طیرا در نظر گرفته، شرا ینگهدار نهیبه یها یاستراتژ

 .میکن یم

 .ضمانت ،یمنسجم، بردار مشخصه، نگهدار ستمیاعتماد، س تیقابل کلمات کلیدی:

 

 

Optimal maintenance strategies for coherent systems under warranty Title: 

Mahdi Tavangar Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

 
In this study, we propose some maintenance models for a warranted coherent 

system. The warranty period has two phases under which the manufacturer's 
commitment comes in two different forms. In each phases, the manufacturer 

performs corrective/preventive maintenance actions on the components/system. 

Following the expiration of warranty, the customer, who is solely responsible for 
maintaining the system for a fixed length of time period, replaces the failed 

components and preventively maintained the system at the end of such a 
maintenance period. The main goal is to determine, from the manufacturer's and 

Abstract: 
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customer’s perspective, the optimal length of each phase in the warranty period and 

planned time of preventive maintenance in the maintenance period. 

We are mainly interested in developing the optimal maintenance models using the 

signature-based reliability representation of the system lifetime. This representation 

enables us to propose cost-based optimal models such that at each time in which the 
maintenance action should be performed, the repairs/replacements are carried out 

not only on the entire system but also on each component. 
2- For a coherent system sold with warranty, we consider the optimal maintenance 

strategies from the manufacturer's perspective in the warranty period and from the 

customer’s perspective after the warranty expires. We also explore the sufficient 
conditions for the existence and uniqueness of the optimum value of costs. 

Specific 

Aims: 

Reliability, Coherent system, Signature vector, Maintenance, Warranty. :Keywords 
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 در ورزش یمجاز یاز فضا یناش میجرا یشناس بیآس :عنوان

 یدوست قهفرخ یعل میابراه :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یدوست قهفرخ یعل می+ ابراه :همکاران

 خسرومنش میرح +

 یعنیشر نیجمال الد +

 یکاووس نیحس +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یوزارت ورزش ومرکز پژوهش ها یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (مایمجلس، وزارت ارشاد و صدا وس

تفاده به اس یشتریکه افراد ب میکند. هر روز شاهد آن هست یم فیتعر دیجد یرا به گونه ا یارتباط انسان یمجار یفضا چکیده :

همراه دارد. با استفاده  زبهیفضا دارد، مشکالت خاص خود را ن نیکه ا یاریبس یایآورند. با وجود مزا یم یفضا رو نیاز ا

 یپ ادیفضا هر دو با هم با سرعت ز نیدچار تحول شده است. استفاده و سوء استفاده از ا تیمفهوم هو یمجاز یاز فضا

. ستین یفاشرط ک یداشته ول زین یدرخشان جیخوب است و تاکنون نتا اری. مراقبت و کنترل بسابدی یم شیافزا یدر پ

است. حال با توجه  یمجاز یاز فضا حیاستفاده صح یبرا یهمگان یشود آموزش ها یآنجه کمبود آن به شدت حس م

 یدر ورزش کدامند و راهکارها یمجاز یاز فضا یناش میسئوال است که جرا نیپاسخ به ا یبه موارد ذکر شده، محقق در پ

 مقابله با آن چگونه است

 قمار و ...( ،یدر ورزش )شرط بند یمجاز یفضا قیمربوط به اموال از طر میجرا ییشناسا :اهداف اختصاصی

 و ...( یخشونت کالم ،یفحاش ن،یدر ورزش )توه یمجاز یفضا قیمربوط به اشخاص از طر میجرا ییشناسا

روابط نامشروع، کشف  ،یدر ورزش )خالکوب یمجاز یفضا قیاز طر یمربوط به اخالق و عفت عموم میجرا ییشناسا

 و ...( یغرب یحجاب، سبک زندگ

و  عرب یدعوا ،ینژادپرست ،یپناهندگ ب،یدر ورزش )نشر اکاذ یمجاز یفضا قیاز طر تیمربوط به امن میجرا ییشناسا

 و ...( سم،یعجم، پان ترک

 یمجاز یاز ورزش در فضا یناش میارائه مدل جرا

 در ورزش یمجاز یاز فضا یناش میموثر جهت مقابله با جرا یارائه راهکارها

 جرم، ورزش ،یمجاز یفضا ،یاجتماع یشبکه ها کلمات کلیدی:

 
 

Pathology of cybercrime in sports Title: 

Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 
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The Cyberspace defines human communication in a new way. Every day we see more 

and more people using this space. Despite the many advantages of this space, it also 
has its own problems. With the use of cyberspace, the concept of identity has 

evolved. The use and abuse of this space both increase rapidly. Care and control are 
very good and so far it has had brilliant results, but the condition is not enough. 

What is most lacking is public education for the proper use of cyberspace. Now, the 

researcher seeks to answer the question, what are the crimes caused by cyberspace 
in sports and what are the solutions to deal with it? 

Abstract: 

Identify property-related crimes through cyberspace in sports (betting, gambling, 

etc.) 
Identifying crimes related to individuals through cyberspace in sports (insults, 

obscenities, verbal violence, etc.) 
Identifying crimes related to public morals and chastity through cyberspace in sports 

(tattoos, hijab discovery, Western lifestyle, etc.) 
Identify security-related crimes through cyberspace in sports (spreading lies, 

asylum, racism, pan-Turkism, etc.) 

Provide a model of crimes caused by sports in cyberspace 
Provide effective solutions to deal with crimes caused by cyberspace in sports 

Specific 

Aims: 

crimes, cyberspace, sports, Social Media :Keywords 
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و  شیبر روش هواکشت جهت کاهش مصرف آب، پا یمبتن یشیو توسعه گلخانه هوشمند آزما یطراح :عنوان

 یریو فراگ اءیاش نترنتیا ستمیبا کمک س یاهیگ یهایماریب صیو تشخ اه،یرشد گ یطیمح طیشرا میتنظ

 نیماش

 احمد یحاج یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

آب  ییکارا شیفناورانه افزا ی/روشهایزداریمصارف آن + آب و آبخ یساز نهیمنابع آب و به تیری/مدیزداریو آبخ آب :اولویت

انه در گلخ هایماریمبارزه با آفات و ب یقیتلف یاستفاده از روشها ی/بررسیاهپزشکیمختلف مصرف + گ یدر بخش ها

 یانتقال کشت ها ی/چگونگی+ زراعت و باغبان یدیتول یها

 یکاربرد :نوع طرح

 احمد یحاج ی+ عل :همکاران

 یرکوهیخندان م زالهیعز +

 رزابهیم نیرحسیام +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 21 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 نفر مخاطب دانش آموخته( 15 یعدد )حداقل برا 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

محصوالت، و کاهش  دیراندمان در تول شیافزا ،یاضاف نیمنابع آب و زم افتنیدر جهان،  یکشاورز یرو شیپ چالش چکیده :

 یرکمت یکه وابستگ یاکشت گلخانه دیجد یهااستفاده از روش ر،یاخ یهااست. در سال ییایمیمصرف سموم و مواد ش

را  یمناطق شهر یکیو امکان احداث در نزد کنند،یکارآمدتر استفاده م یاریآب یهاداشته، از سامانه نیبه خاک و زم

در  یطیمح طیشرا شیکنترل و پا ن،یباشد. باوجودا زیآمتیمشکل موفق نیحل ادر  یدارند، توانسته است تا حدود

از  یکیگلخانه هنوز  طیو آفات در مح هایماریو بروز ب یجو راتییموقع نسبت به تغو به عیها و واکنش سرگلخانه

بر روش کشت بدون خاک  یمبتن یگلخانه پژوهش کی یسازادهیپژوهش، پ نیحوزه است. در ا نیمهم در ا یهاچالش

 شیمنظور رفع لزوم پااز مرکز و فراصوت( مدنظر قرار خواهد گرفت. به زیکشت و هواکشت )گرمجهز به دو روش آب

 برهیبا تک یماریبه موقع ب صیدر اثر تردد و تشخ یآلودگ جادیا ،یکارگر یهانهیهز لیگلخانه در محل و تحم تیوضع

 رهیو ذخ دهیگرد شیو برخط پا یاصورت لحظهبه اهیرشد گ یطیمح طیشرا یتمام ء،ایاش نترنتیا یگرها و فناورحس

 طیشرا رییآن و امکان تغ یریپذگلخانه موردنظر متصور هستند، انعطاف یکه محققان برا یگرید یایاز مزا یکی. شوندیم

 یطیمح طیدر شرا رییصورت خواهد گرفت که امکان تغ یاگونهبه هایطراح هیراستا کل نیاست. در ا ازیمتناسب با ن

 در طول روز، شدت نور و رییامکان تغ یمصنوع یگلخانه با استفاده از سامانه نورپرداز نیفراهم باشد. در ا یصورت آنبه

 بیترک ه،یتغذ یدما، رطوبت، نور، زمانبند یرهایاثر متغ شیبا استفاده از پا نی. همچنباشدینور فراهم م یرنگ فیط

مشخص در طول  اهیگ کی یبرا ایمختلف  اهانیگ یبرا نهیبه طیشرا توانیم ،یارینوع سامانه آب ،ییمواد غذا ییایمیش

 نمود نییدوره رشد را تع

 یهادر سامانه یها و انرژمصرف آب، نهاده زانیم سهیمقا یبرا یشامل فراهم آوردن بستر قیتحق نیا یاز اهداف اصل یکی :اهداف اختصاصی

جهت  یکیزیطرح رفع مشکل مربوط به حضور ف نیا یاز اهداف اصل گرید یکیمرسوم کشت است.  یهاهواکشت با روش

انواع آفات  از ورود یریگلخانه و جلوگ لیاستر طیحفظ شرا کردیبا رو اءیاش نترنتیا یریکارگبه قیاز طر تیوضع شیپا
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 صیجهت تشخ نیماش یریادگیو  یحرارت ریپردازش تصو اه،یاز سطح برگ گ یو حرارت یمرئ یبرداراست. کاربرد عکس

پژوهش است. امکان  نیا یاز اهداف اصل گرید یکی اهیرشد گ هیدر سطح گلخانه در مراحل اول یاحتمال یهایماریظهور ب

کرد مؤثر بر عمل یپارامترها یمختلف، امکان بررس اهانیگ نهیجهت رشد به یطیمح طیشرا میتنظ یهاپروتکل نیتدو

تحت اثر عوامل مختلف و امکان  شهیرشد ر یامکان مطالعه و بررس ،ییکردن محلول مواد غذا زهیمختلف اتم یهاسامانه

 .باشندیطرح م نیا یازجمله اهداف فرع اهانیگ یعملکرد یبر فاکتورها ییمحلول مواد غذا ییایمیش بیاثر ترک یبررس

 هواکشت، کشت بدون خاک ق،یعم یریادگی ن،یماش یریادگی اء،یاش نترنتیا ر،یپردازش تصوگلخانه هوشمند،  کلمات کلیدی:

 
 

Design and development of experimental smart greenhouse based on aeroponic 
system to reduce water consumption, monitor and regulate the environmental 

conditions of plant growth, and diagnose plant diseases using Internet of Things 

(IoT) and machine learni 

Title: 

Ali Hajiahmad Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

The challenge facing agriculture worldwide is finding additional water and land 
resources, increasing crop production efficiency, and reducing pesticide and chemical 

consumption. In recent years, the use of new greenhouse cultivation methods that 

are less dependent on soil and soil, use more efficient irrigation systems, and be built 
near urban areas has successfully solved this problem. Nevertheless, controlling and 

monitoring the environmental conditions in greenhouses and responding quickly and 
promptly to climate change and the emergence of diseases and pests in the 

greenhouse environment is still a significant challenge in this area. In this research, 
implementing a research greenhouse based on the soilless cultivation method 

equipped with two forms of irrigation (centrifugation and ultrasound) will be 

considered. To eliminate the need to monitor the greenhouse condition on-site and 
impose labor costs, traffic pollution, and timely diagnosis of the disease by relying on 

sensors and IoT technology, all plant growth conditions are monitored and stored 
instantly and online. Another advantage that researchers envision for the 

greenhouse in question is its flexibility and the possibility of changing conditions to 

suit the need. In this regard, all designs will be done so that it is possible to change 
the environmental conditions immediately. In this greenhouse, using an artificial 

lighting system, it is possible to change the light intensity and color spectrum of light 
during the day. Also, by monitoring the effect of temperature, humidity, light, 

feeding schedule, food chemical composition, type of irrigation system, the optimal 

conditions for different plants or a specific plant during the growing season can be 
determined. 

Abstract: 

One of the main objectives of this research is to provide a basis for comparing water 
consumption, inputs, and energy in aeroponic systems with conventional cultivation 

methods. Another primary goal of this project is to solve the problem of physical 

presence to monitor the situation through the use of the Internet of Things to 
maintain sterile greenhouse conditions and prevent the entry of various pests. The 

use of visible and thermal imaging of the plant leaf surface, thermal image 
processing, and machine learning to detect the occurrence of possible diseases on 

the greenhouse surface in the early stages of plant growth is another major goal of 

this study. Possibility of developing protocols for regulating environmental 
conditions for optimal growth of different plants, the opportunity of examining 

parameters affecting the performance of other systems of atomizing nutrient 
solution, the possibility of studying and studying root growth under various factors, 

and the possibility of investigating the effect of the chemical composition of nutrient 
solution on plant performance factors including These are the sub-objectives of this 

plan. 

Specific 
Aims: 

Smart greenhouse, image processing, IoT, machine learning, deep learning, 
aeroponic, soilless cultivation 

:Keywords 
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با تمرکز بر حمالت  یکیکسب و کار الکترون نینو یدر رمزارزها بر مدلها یتیامن داتیاثر تهد لیتحل :عنوان

 نیکوتیب

 یقیحق ادیص محمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

+ توسعه  یو جهان یاطالعات در سطح مل یدر خصوص آثار تحوالت فناور ینگر ندهیاطالعات و آ یفناور توسعه :اولویت

 یکیکسب و کار الکترون شرفتهیو پ نینو یمدلها

 یکاربرد :نوع طرح

 یقیحق ادی+ محمد ص :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

واسطه در مبادالت  ای لهیوس کیکه به عنوان  شوندیگفته م یا یمجاز ی( به ارزهاCryptocurrencyارز ) رمز چکیده :

بود.  نیوتکیقرار گرفت، ب رشیمورد پذ یکه به صورت عموم یرمزارز نیشوند. اول یاستفاده م نینو یکیالکترون یتجار

 طی( با در نظر گرفتن شرادیحمالت جد لیو تحل یطراح یحمالت نوظهور )و حت لیپروپوزال بر مسالۀ تحل نیتمرکز ا

واند ت یاصالح م نیاصالح آنهاست. ا یبرا شنهادیپ هیارا تیمطرح و در نها ینقاط ضعف رمزارزها افتنیبه منظور  یواقع

شده اند )از جمله  هیکه تا کنون ارا یحمالت مختلف انی( انجام شود. از مforkingمثال با کمک انعشاب زدن ) یبرا

تنها  شتریعمق ب یبرا قیتحق نی(، ارهی، حمله کسوف، حمله حفظ بلوک، حمله استخراج خودخواهانه، و غ%51حمله 

شود )مانند حمله رشوه  یداده شدند، متمرکز م صیتر تشخ نهیتر و کم هز یعمل ه،یاول یها یکه در بررس یبرخ یرو

 یتنمب یکیالکترون یرمزارزها و کسب و کار ها ندهیآ یبرا داتیتهد نیحمالت کارا تر نی(. چرا که به احتمال باال ایده

ه رمز ارز به عنوان نمون نیا یپروژه را رو ن،یکو تیب شتریدر گردش ب هیو حجم سرما تیاهم لیباشند. به دل یبر آنها م

ار  گرید یاریبس یتوسعه داده شده برا یها یانجام شده و فناور یها لیاست که تحل یهیکرد. بد میمتمرکز خواه

 یبرخوردار بوده و چند ماه یادیز یاز پختگ شتریب یطرح پژوهش نیمشابه قابل اعمال خواهند بود. ا یرمزارزها با فناور

 موضوع و عدم امکان صبر تا بازشدن سامانه فرآخوان نیا یرو یالملل نیب قاتیدر حوزه تحق نیرقابت سنگ لیاست که بدل

حمله رشوه  یآن شروع شده است. در حال حاضر تمرکز رو یاز پژوهشگران و فناوران کشور، کار رو تیصندوق حما

 یحمالت قبل نهیهز د،یجد یها یو استراتژ انهیواقع گرا یبا فرضها میمتمرکز شده است و ما تا کنون موفق شده ا یده

ه رمز ارز ها تا چ نیبر ا یمبتن یکیکه کسب و کار الکترون دهدینشان م نی. امیبرابر کاهش ده نیخانواده را چند نیا

 نواقص ادامه دارد نیجهت رفع ا ییراه حل ها افتنی یبرا قیحد در معرض خطر قرار دارند. در حال حاضر تحق

و بر  یلیاز راه تحل نیتکویمانند ب یبلوک یبخصوص رمزارزها ،یفعل یرمزارزها تیامن زانیم نییطرح تع نیا یهدف اصل :اختصاصیاهداف 

در کشور ما، درحال استفاده  یحت ن،ینو یکیالکترون یدر کسب و کارها یعیرمزارزها بطور وس نیاست. ا نهیاساس هز

 سال از حضورشان گذشته است. 10از  شیب یدالر تنها اندک اردیلیرمزارزها از صدها م نیاز ا یهستند. حجم بازار برخ

 یکیکسب و کار الکترون ،یبریحمالت سا ت،یامن ن،یکوتیب ن،یرمزارز، بالکچ کلمات کلیدی:

 
 

Analysis of Cryptocurrencies Security Threats on the New Models of E-Commerce 

with a Focus on Bitcoin Attacks 

Title: 

Mohammad Sayad Haghighi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Cryptocurrencies are virtual currencies that are being used in new e-commerce 

models. The first widely adopted blockchain-based cryptocurrency was Bitcoin. This 
proposal focuses on the analysis of cutting-edge methods of attack on 

cryptocurrencies (and even designing new ones) by considering realistic conditions 
in order to find their weak points and to propose workarounds. These workarounds 

and patches could be made by e.g. forking. Among the attacks that have been 

proposed so far (including the 51% attack, eclipse attack, block withholding attack, 
selfish mining, and bribery attack), this reseach will focus only on the one(s) that 

have been found to be less expensive and more practical in the initial stages of 
study. This is because they are the most important threats in the future of 

cryptocurrencies and the e-commerce and money flows built on top of them. Due to 

the importance and high capital market of Bitcoin, we focus on this cryptocurrency 
during the research. It is rather obvious that the developed techniques and analyses 

are also applicable to other cryptocurrencies of similar kind. This is a mature 
proposal as we have already started the research on this subject due to the high 

comptetition in international blockchain communities. We simply could not wait for 
the opening of the next round of INSF calls. Our focus is on the bribery attack 

variants (as they are effective threats) . We, under realistic assumptions, have 

managed to bring the cost of such attacks down significantly . This shows how 
vulnerable the current crypto-based e-commece models can be. We are also working 

towards finding solutions and workarounds for such weaknesses. 

Abstract: 

The main goal of this research proposal is to determine the security level of current 
cryptocurrencies (especially the blockchain-based ones like Bitcoin) via analytical 

methods and based on attack cost. These cryptocurrencies are widely being used in 
new e-commerce models, even in our country. The capital markets of some of these 

cryptocurrencies have gone up to hundreds of billion dollars only after 10 years of 

their introduction. 

Specific 
Aims: 

Cryptocurrency, Blockchain, Bitcoin, Security, Cyber Attacks, E-Commerce :Keywords 
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 یمل اسیدر مق یراهبرد ییفضا یزیدر برنامه ر یستمیهمبست خدمات اکوس افتیره یریبکارگ :عنوان

 نانید یمبرقع نغمه :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یطیعلوم مح پژوهشکده :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

و  تسیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی+ ارز یستمیخدمات اکوس ی/سنجش و نقشه سازستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

اثرات در طول زمان +  ینیب شیو پ شیو سالمت/پا ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی+ ارز نیسرزم شیسالمت/آما

 سیز طیتوان مح یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نانید ی+ نغمه مبرقع :همکاران

 کشتکار یمصطف +

 این احیس نایروم +

 یزهرا اسداله +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

سازمان برنامه و بودجه  یبرا یعملکرد یتیریعدد )گزارش مد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و

 به آن ریجبران ناپذ یو خسارت ها یجهان ستیز طیمح بیبا تخر ،یانسان یهاتیفعال یامدهایتوجه به آثار و پ عدم چکیده :

 طیمح یهامنطقه و چالش نیموجود در ا کیهمزمان روابط ژئوپلت یهمراه بوده است. اثرگذار انهیدر منطقه خاورم ژهیبو

عه شهر و توس یاراض یکاربر رییوارد ساخته است که در کنار تغ رانیشکننده ا ستمیمضاعف بر اکوس یفشار ،یستیز

ست. نادر کشور شده ا یها ستمیکوسا یو نابود بیموجب تخر کپارچهیو عدم وجود برنامه توسعه  میاقل رییتغ ،ینینش

است که به نوبه خود  یستمیافراد از خدمات چندگانه اکوس ییدر واقع با بهره جو نیها در سطح سرزم تیفعال یاجرا

تفاوت م اریوجود اهداف بس لیبه دل ییفضا یزیاست. مسئله برنامه ر ستیز طیانسان و مح انیمنعکس کننده رابطه م

وجود  گریکدیهمزمان با  توانندیدر تضاد و تقابل هستند و نم گریکدیاهداف در اغلب موارد با  رایاست ز دهیچیپ یندیفرا

 طیمح ییفضا -یراهبرد یابیدر ارز "ستمینکسوس خدمات اکوس "افتیره یریپژوهش بکارگ نیداشته باشند. در ا

نکسوس در اثر راهبردها در  یشاخص ها راتییتغ ی. با بررسباشدیمورد توجه م شیبه عنوان نظام پا رانیدر ا ستیز

مشخص خواهد شد و  نیاز سرزم یتوازن و بهره بردار زانیاستفاده از منابع و م یداریپا تیمختلف، وضع یوهایسنار

 یوهایسنار یبا اجرا نیخواهد شد. همچن نییبر شاخص ذکر شده تع یاثرگذار زانیبا توجه به م یاقدامات راهبرد

وارد  ییفضا یزیدر برنامه ر یستیز طیمالحظات مح ،یستمیخدمات اکوس یعرضه به تقاضانسبت  یمختلف و بررس

 خواهد شد

 :یهدف کل :اهداف اختصاصی

م ادغا یقابل توجه دانش در مورد چگونگ یو شکاف ها ستمیدر حوضه خدمات اکوس قیبا وجود عالقه روزافزون به تحق

 هینما میباشد. لذا ترس یم ابیکم یمطالعات کاربرد ،ییفضا یزیبرنامه ر ژهیبه و یریگ میدر تصم ستمیخدمات اکوس

 یبه عنوان هدف اصل ستیز طیمح یراهبرد یابیارز کردیبا رو ییفضا یزیدر برنامه ر ستمیادغام همبست خدمات اکوس

 .شود یشناخته م

 یستمیخدمات اکوس یمدلساز ،یراهبرد ییفضا یزیبرنامه ر ،یستمیهمبست خدمات اکوس کلمات کلیدی:
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Using the Ecosystem Services Nexus approach  in Strategic Spatial Planning  in 
national scale 

Title: 

Naghmeh Mobarghaee Applicant: 

shahid beheshti university Applicant's 

Work: 

 

The lack of attention to the effects of human activities has been accompanied by the 

destruction of the global environment and its irreparable damage, especially in the 
Middle East. The simultaneous impact of geopolitical relations in the Middle East and 

the existing environmental challenges have put double pressure on the Iran fragile 
ecosystem which along with land use and climate change and the lack of an 

integrated development program have destroyed rare ecosystems in this region. The 

implementation of activities on land is in fact benefiting from the multiple ecosystem 
services that in turn reflect the relationship between humans and the environment. 

The issue of spatial planning is a complex process due to the existence of very 
different goals. Goals are often in conflict with each other. In this study, the use of 

"Nexus Ecosystem Services" index in the Strategic assessment-spatial environmental 
of Iran is considered. By examining the changes in Nexus indicators due to scenarios, 

the sustainability status of resource use and the level of balance and exploitation of 

the land will be determined. In this regard strategic measures will be determined 
according to the impact on the mentioned index. Also, by implementing various 

scenarios and examining the supply-to-demand ratio of ecosystem services, 
environmental considerations will be included in spatial planning. 

Abstract: 

Despite the growing interest in research in the ecosystem services basin and 

significant knowledge gaps in how ecosystem services are integrated into decision-
making, especially spatial planning, applied studies are scarce. Therefore, merge an 

index of nexus ecosystem services in spatial planning with a strategic environmental 

assessment approach is recognized as the main goal. 

Specific 

Aims: 

Ecosystem Services Nexus, Strategic Spatial Planning, Ecosystem Services modeling :Keywords 
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 یدر آبادان و ارائه راهکارها تیجمع ییدر جابجا ستیز طیو افول مح یمیاقل راتیینقش تغ لیتحل :عنوان

 با آن یسازگار

 ریگرمس انیخاور ررضایام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 شیو سالمت/آما ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی+ ارز امدهایو پ لی/دالمیاقل راتیی+ تغ تیری/مدمیاقل راتییتغ :اولویت

 نیسرزم

 یکاربرد :نوع طرح

 ریگرمس انیخاور ررضای+ ام :همکاران

 یآباد نیحس انیمحمد حاج +

 یصادق یعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نماانتشار  :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل  یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 اصفهان(  یاستاندار یبرا یتیریعدد )گزارش مد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یهاکه بخش شودیم ادی کمیو  ستیقرن ب یهااز اهم چالش یطیو مح یمیاقل راتییبه علت تغ ستیز طیافول مح چکیده :

 طیمح کیدر  یطیو مح یمیاقل راتییقرار داده است. در هنگام تغ ریاز جوامع از جمله اقتصاد آنها را تحت تاث یمهم

. به دهندیپاسخ م راتییتغ نینسبت به ا یماندن و سازگار ایو مهاجرت، و  طیانسان ساخت، افراد به دو شکل ترک مح

 یامدهایکاهش پ یبرا یمهاجرت را به عنوان راه حل یطیو افول مح یمیاقل راتییدر هنگام مواجه با تغ یبرخ ،یعبارت

 ایاز افراد،  گرید یکه کمتر در معرض خطر آن باشند. اما برخ ندینمایمهاجرت م یو به نقاط نندیگز یبر م راتییتغ نیا

که دست به مهاجرت  دانندینم رگذاریرا آنقدر گسترده و تاث یطیمح راتییتغ نیاثرات ا ایمهاجرت ندارند و  یبرا یتوان

 یمهاجرت یروندها نیدر رخداد چن یطیو مح یمیاقل راتییبزنند. از آنجا که محققان کمتر به نقش تغ طیو ترک مح

 ریاس انیرا در م یطیو مح یمیاقل راتییطرح با انتخاب شهر آبادان به دنبال آن است تا نقش تغ نیاند، اتوجه نموده

 بیرتت نیبنا شده است. بد یاسیروش ق کیپژوهش بر اساس  نی. ادیدر مهاجرت از آبادان برجسته نما رگذاریعوامل تاث

ها و به آن ییدر ادامه محقق بدنبال پاسخگوساخته شده و  یاتیفرض یدانیم هیو مشاهدات اول قیتحق ینظر یدر مبان

مستلزم آن است تا هم از روش  قیتحق نیا یبرا خهیآم قیروش تحق کی. استفاده از دیآیبر م یجزئ یهایریگجهینت

 یمعادالت ساختار یاساس، روش مدلساز نی. بر ارندیمورد استفاده قرار گ یفیک یو هم روش ها یکم یلیتحل یها

 طیدر مح افتهیساختار  مهین یهامصاحبه جینتا ن،یدهد. همچن یقرار م شیرا مورد آزما قیتحق نیمدل بنا شده در ا

و  میمستق یهابصورت یطیو مح یمیاقل راتییتغ رسدی. به نظر مرندیگیقرار م لی( مورد تحلNVivo) ویافزار ان ونرم

توسعه  یراستا براساس محورها نیاتخاذ شده در ا ماتیاست تصم ازین .ندینمایم فایمردم نقش ا میدر تصم یمیرمستقیغ

 گردند یطراح یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یدر ابعاد اقتصاد داریپا

 :دینمایرا دنبال م ریدو هدف ز قیتحق نیاساس، ا نیبر ا :اهداف اختصاصی

 .در مهاجرت از شهر آبادان یطیو مح یمیاقل راتیینقش تغ یبررس -1

 .از آبادان یبر مهاجرت ها یطیو مح یمیاقل راتییتغ میمستق ریتاث یبررس -1-1

 .از آبادان یهابر مهاجرت یطیو مح یمیاقل راتییتغ میمستق ریغ ریتاث یبررس -1-2

 .یطیو مح یمیاقل یهامهاجرت داریپا تیریمد یبرا ییارائه راهبردها -2
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 .یطیو مح یمیاقل یهامهاجرت تیریمد یاقتصاد یراهبردها ییشناسا -2-1

 .یطیو مح یمیاقل یهامهاجرت تیریمد یاجتماع یراهبردها ییشناسا -2-2

 .یطیو مح یمیاقل یهامهاجرت تیریمد یطیمح یراهبردها ییشناسا -2-3

 .رانیآبادان، ا ،یمهاجرت، سازگار ،یمیاقل راتیی: تغیدیکلمات کل کلمات کلیدی:
 

 

An analysis of the role of climate change and environmental degradation in 
population mobility in Abadan and providing strategies to adopt the changes 

Title: 

Amir Reza Khavarian-Garmsir Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

The decline of the environment due to climate change and environmental changes is 

one of the most significant challenges of the 21st century, which has affected many 

segments, including the economy. When climate and environmental changes occur in 
a built-environment, individuals respond to these changes in two ways: leaving the 

environment and migrating or staying and adapting. In other words, facing climate 
change and environmental decline, some choose migration as a solution to reduce 

the consequences of these changes and move to less vulnerable areas. However, 

some people cannot migrate or do not consider the effects of environmental changes 
influential, and therefore stay and adapt to changes. Since researchers have paid 

little attention to climate and environmental changes in migration trends, this plan 
seeks to shed light on the role of climate and environmental change, among other 

influencing factors of migration from Abadan. This research is based on a deductive 

method. Thus, hypotheses are made based on the theoretical part of the research 
and initial field observations, and then the researcher seeks to answer them and 

draw detailed conclusions. The use of a mixed research method for this study 
requires quantitative and qualitative analytical methods. Accordingly, the structural 

equation modeling method examines the model developed in this research. 
Furthermore, the results of semi-structured interviews are analyzed in the NVivo 

software environment. According to the results, climate and environmental changes 

seem to play both direct and indirect roles in people's decisions. In this regard, the 
decisions taken need to be designed based on sustainable development indicators in 

the three pillars of economic, social, and environmental dimensions. 

Abstract: 

This research is based on a deductive method. Thus, hypotheses are made based on 
the theoretical part of the research and initial field observations, and then the 

researcher seeks to answer them and draw detailed conclusions. The use of a mixed 
research method for this study requires quantitative and qualitative analytical 

methods. Accordingly, the structural equation modeling method examines the model 
developed in this research. Furthermore, the results of semi-structured interviews 

are analyzed in the NVivo software environment. According to the results, climate 

and environmental changes seem to play both direct and indirect roles in people's 
decisions. In this regard, the decisions taken need to be designed based on 

sustainable development indicators in the three pillars of economic, social, and 
environmental dimensions. 

Specific 
Aims: 

Climate change, migration, adaption, Abadan, Iran :Keywords 
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 چشم یدر جراح یکمک آموزش کیربات :عنوان

 راد یتق درضایحم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 ینرژیس گرنت :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 راد یتق درضای+ حم :همکاران

 یئیالش رضایعل +

 یافشار یتوکل یمهد +

 زادیهشترود وانیک +

 یفرزاد محمد دیس +

 یاصفهان یاضیر دیحم +

 یعبد سایپر +

 یالهام اشرف +

 نوروز زاده رضایعل +

 فریمحمد مطهر +

 یدریرضا ح +

 2000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد Web Of Science: 3 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 در م یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یاز عمل ها یتر عیو پوشش محدوده وس یجهت بهبود ارگونوم 3 ستیآرش اس کیو ساخت سامانه هپت ی. طراح : چکیده

 چشم یسگمان خلف یجراح

 یریتصو دبکیجهت فراهم نمودن همزمان ف یمجاز تیواقع یبه فناور ستیآرش اس کیسامانه هپت زیتوسعه و تجه .2

 در دو حالت نظارت شده و بدون نظارت یو حرکت

شده و بازخورد  تیتقو یمجاز تیبا استفاده از واقع سیباالخص کپسولورکس دیآب مروار یآموزش مراحل جراح .3

 یو نرم افزار یاعم از سخت افزار دیآب مروار یجراح یآموزش یتوسعه ماژول ها قیاز طر کیهپت

 ارانیمهارت دست زانیم یابیجهت ارز ریو پردازش تصو یداده کاو ،یبر هوش محاسبات یمبتن یها یاستفاده از فناور .4

 چشم یجراح یو فوق تخصص یتخصص یدوره ها

 یفکر تیفروش حقوق مالک ای یساز یتجار یشده و مذاکره برا دیتول یدانش فن یالملل نیثبت پتنت ب .5

 یمبادرت پژوهش نیدر قالب ا یپژوهش یپژوهشگر و دکترا-پزشک(، ی)از جمله صنعت یپسادکتر یدوره ها یزبانیم .6

 ارشد یدکترا و کارشناس ینامه ها انیو استمرار پا

 استاد مدعو یزبانیو م یدر موضوع و مدرسه تابستان یالملل نیب ناریوب یبرگزار .7

 ها دنتیبه رز یتوسعه بستر الزم جهت آموزش جراح :اهداف اختصاصی

 ها دنتیمهارت رز زانیم صیو تشخ یازدهیجهت امت یزمیمکان شنهادیپ -2
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 مشابه یها یو جراح یترکتومیکاتاراکت و و یها یشده در آموزش جراح یاستفاده از ربات طراح -3

 یترکتومیکاتاراکت، و ،یکمک آموزش کیربات ،یآموزش جراح کلمات کلیدی:

 
 

Robotic Assisted Training in Intraocular Surgeries Title: 

Hamid D. Taghirad Taghirad Applicant: 

Khajeh Nasir Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

Design of ARASH: ASiST III to Improve the ergonomy and Utilization in a wide range 

of posterior segment surgeries. 
2. Develop and equip the ARASH: ASiST with artificial intelligence technology to 

deliver visual and tactile feedback in supervised and unsupervised modes. 

3. Develop a platform for teaching the cataract surgery with special focus on 
capsulorhexis based on augmented reality and tactile feedback. 

4. Using computational intelligence, data mining, and image processing a for 
assessing the expertise level of eye surgery residents and fellows. 

5. Register the international patent of the technological knowledge and negotiate for 

commercializing the product or selling the intellectual property rights. 
6. Host post-doctoral research associates (including industrial and academic ones), 

doctoral researchers and Ph.D. students in this partnership research. 
7. Conduct webinars and summer schools related to the topic, as well as host visiting 

professors. 

Abstract: 

Development of a teaching platform for surgical residents 
2. Propose a mechanism for assessing the proficiency level of residents. 

3. Using the proposed robot for teaching cataract, vitrectomy, and other similar 
operations 

Specific 
Aims: 

Surgery Training, Robotic-assisted Surgery, Cataract, Vitrectomy :Keywords 
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 آسوده یآثار گرانش مجانب یبنددسته :عنوان

 عیمط حانهیر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 عیمط حانهی+ ر :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ابتدا . میهست یهندس یهایآسوده با استفاده از چند قطب یآثار گرانش مجانب یبندبه دنبال دسته یطرح پژوهش نیدر ا چکیده :

. سپس میپردازیم داندیاز تقارن فضازمان تخت م یرا انحراف دهیکه فضازمان خم یهندس یهایچندقطب یبه معرف

 نیار اآث تی. و در نهامیدهیبسط م هایچندقطب نیآسوده است را برحسب ا یکه مدنظر گرانش مجانب یدوان یدگیجفت

 میکنیم یبنده و دستهآسوده مطالع یمجانب یاخترهاگرت کینامیبسط را بر ترمود

 یهندس یهایچند قطب یاز گرانش با معرف ندهیبرآ فیآسوده بر توص یآثار گرانش مجانب یبندطرح، دسته نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 .یاضیر یبعنوان ابزار

 یگرانش کوانتوم ،یهندس یچندقطب نده،یآسوده، گرانش برآ یگرانش مجانب کلمات کلیدی:

 

 

On the classification of the effects of asymptotic safe gravity Title: 

Raihaneh Moti Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Extending the previous research on the emergent gravity and the asymptotic safe 
gravity, we want to classify the effects of the asymptotic safe gravity using the 

geometrical multipole moments. To this end, we first define these mathematical 

tools which describe the curved spacetime as a deviation from the flatness 
symmetry. Then, the expansion of surface gravity on these bases would help us to 

follow and classify the effects of the running gravitational coupling on the 
asymptotic safe entropic gravity. 

Abstract: 

The main goal of this research is classification of the effects of asymptotic safe 

emergent gravity, using the geometrical multipoles as a mathematical tool. 

Specific 

Aims: 

Asymptotic safe , Emergent Gravity, Geometrical multipoles, Quantum Gravity :Keywords 
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بذور  دیدر تول ی( جهت بهره بردارکروسپوریآندروژنز )کشت بساک/م به روش کالمنیخالص س نیال دیتول :عنوان

 F1 دورگ

 ماسوله یعیشف هیسم دهیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یمرکز/ینتیز اهانیگل و گ  پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ی/روشها یمهم کشور )الله،الله واژگون، بنفشه، شب بو و ...( + زراعت و باغبان یگل ها نیال دی/تولیو باغبان زراعت :اولویت

 و معطر یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول

 یکاربرد :نوع طرح

 ماسوله یعیشف هیسم دهی+ س :همکاران

 ینیالعابد نیمهرشاد ز +

 یپناه عتیشر یتیمهران عنا +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 60 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 خالص( نیبذور ال دیعدد )تول 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 ینم دیتول رانیاست که بذور آن در ا Cyclamen persicum یارزشمند و محبوب با نام علم یاهیگ کالمنیگل س چکیده :

 یکننده گل گلدان دیتول یبرا شیاز پ شیرا ب دیتول یها نهیهز کالمنیس F1 بذر دورگ دیخر ریاخ یشود و در سال ها

 دیتول نیبوده و بنابرا متیگران ق اریبس اهیگ نیا F1 دورگ یمتر یلیکوچک حدودا دو م یداده است. بذرها شیافزا

بذور  دیاز تول زیناگر F1 بذر دورگ دیتول یدارد. برا اریبس تیاهم اهیگ نیا دیتول یها نهیدر کاهش هزF1 بذر دورگ

 ،یزیآمشیبه بذر در هر نسل خو یابیدست یحدود دو سال برا یهمچون زمان طوالن ی. مشکالتمیخالص هست نیال

کاهش تعداد گل به عنوان عملکرد مهم گل  ،یزیآمشیو خو یو بذر در موارد خودگشن وهیم دیاحتمال شکست در تول

 یهار نسلد یزیآمشیاز خو یناش دیشد یکیژنترفتمصرف کنندگان، وجود پس یمهم به خصوص برا یژگیو و کالمنیس

 یهانیال انیم یاز تالق F1 دورگ دیو عدم امکان تول کالمنیدر نتاج س یدیدوم و باالتر و باالخره وجود اتوتتراپلوئ

 یو ارتقا عیکه به دنبال تسر طلبدیو اتالف زمان، م یانسان یرویبلند مدت ن یهانهیصرف هز تیو در نها یدیتتراپلوئ

وارد شده است  اهانیاست که در عرصه اصالح گ یدیمدت مد دیهاپلوئ اهانیگ یروش اصالح م،یباش یاصالح یهاروش

در  دیهاپلوئ اهانیگ دیگزارش در مورد تول کیگفت فقط  توانیمنتشر شده است. م 1922گزارش آن در سال  نیو اول

و  یازسنهیبه به ازین دیهاپلوئ اهانیگ دیتول یدروژنز براروش آن ترشیب تیموفق یوجود دارد، اما برا کالمنیمورد س

اسب و کشت من طی(، محکروسپوریم ایدانه گرده  ایاز سن و مرحله نمو اندام نر )بساک  ازیمورد ن طیشرا ترشیب یبررس

 یبوم خالص نیال دیپژوهش با هدف تول نیاست. در ا کیکالس یهابا روش یو مولکول یکیتوژنتیمطالعات س قیتلف

 یها و از روش ها پیژنوت نشیدر گز یسرعت بخش یبرا یمولکول یشامل روش ها یوتکنولوژیب یاز روش ها کالمن،یس

شود. در  یاستفاده م دیخالص دابلد هاپلوئ یها نیبه ال یابیدست ی( براکروسپوریم ایآندروژنز )کشت بساک، دانه گرده 

و  یکیمورفولوژ یابیقرار دارند مورد ارز یآزاد گرده افشان طیدر سه تکرار که شرا کیهر  F1دورگ واریابتدا سه کولت

و  یکیلوژمورفو یابیمورد ارز زین نیوالد نی. سپس نتاج آزاد گرده افشان ارندیگ یقرار م یمولکول یبا نشانگرها یابیارز

. پس از ردیگ یصورت م نشیگز یکیصفات مرفولوژ یو برتر گریکدیاز  زیتما زانیو بر اساس م رندیگ یقرار م یمولکول

دام شود. قبل از ان یم هیو دستورالعمل کشت ته یابیکشت اندام نر مورد ارز یانواع روش ها ،یدیسطح پلوئ یها یابیارز

 دیج هاپلوئو نتا ردیگ یانجام م نشیگز ،یمولکول یو روش ها یتومتریفلوسا یبا روش ها یدیپلوئ یابیبر اساس ارز ،ییزا
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ثبت  زین یکیمورفولوژ یها یابیارز ،یشوند. پس از سازگار یم ییاندام زا شهیکشت درون ش طیدر شرا دیدابلد هاپلوئ ای

 شود یو گزارش م

 پروژه: یادیاهداف بن :اهداف اختصاصی

 دانه گرده( ای کروسپوریآندروژنز )کشت م قیاز طر کالمنیس دیهاپلوئ اهانیگ دیپروتکل تول هیته -1

 برتر یهانیال ییشناسا یبرا یمولکول یتوسعه نشانگرها -2

 :یهدف کاربرد

 یآت یهادر پروژه F1 بذور دورگ دیدر تول یبرداربه منظور بهره کالمنیس یخالص بوم دییدابلد هاپلو نیال دیتول

 کالمن،یدانه گرده، گل س آندروژنز، کلمات کلیدی:

 

 

Production of pure lines of Cyclamen persicum using androgenesis method (anther or 

microspore culture) to produce hybrid F 1 seeds 

Title: 

Seyedeh-Somaye Shafiei-Masouleh Applicant: 

Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research 
Institute (HSRI), Agricultural Research, Education and Extension (AREEO), Mahallat, 

Iran 

Applicant's 
Work: 

Cyclamen (Cyclamen persicum) is a valuable and popular plant, whose seeds are not 
produced in Iran, and in recent years, the purchase of F1 cyclamen hybrid seeds has 

increased the production costs for the potted flower growers more than before. 
Small seeds (≈ 2 mm in length) of F1 hybrid are very expensive and therefore the 

production of F1 hybrid seeds is very important to decrease the production costs. For 

the production of F1 hybrid seeds, producing the pure line seeds is inevitable way. 
Due to the problems such as a long time (≈ two years) to obtain seeds per selfing-

generation, the possibility of failure in fruit and seed production after self-pollination 
or inbreeding, reduced number of flowers as an important yield of cyclamen flowers 

and an important feature especially for consumers, severe inbreeding depression in 
the second and higher generations and finally the existence of autotetraploidy in 

cyclamen offspring and the impossibility of producing the F1 hybrids from 

intercrossing of tetraploid lines and ultimately spending long-term manpower costs 
and waste of time, we need to accelerate and improve breeding methods. The 

method of production of doubled haploid plants has long been in the field of plant 
breeding and its first report was published in 1922. It can be said that there is only 

one report on the production of haploid plants in cyclamen, but for more success of 

the androgenic method in the production of haploid plants, it is necessary to 
optimize and further study the required conditions of age and stage of development 

of male organs (anther or pollen or microspores), setting up a suitable culture 
medium and combining the cytogenetic and molecular studies with classical 

methods. In this study, with the aim of producing the native pure lines of cyclamen, 

biotechnological methods including 1) molecular methods are used to accelerate the 
selection of genotypes and 2) androgenesis methods (anther, pollen or microspores 

cultures) to obtain pure doubled haploid lines. Initially, three F1 hybrid cultivars are 
morphologically and with molecular markers are evaluated in three replications 

under open- pollination conditions. Then, the open pollination offspring of these 
parents are morphologically and molecularly evaluated and the selection is made 

based on the degree of differentiation from each other and the superiority of 

morphological traits. After assessing the ploidy level, a type of male organ culture 
methods is evaluated and culture protocols are prepared. Prior to organogenesis, 

selection is performed based on ploidy evaluation by flow cytometry and molecular 
methods, and haploid or doubled haploid progeny are translocated in organogenesis 

conditions under in vitro culture. After compatibility in vivo, morphological 

assessments are also recorded and reported. 

Abstract: 

Fundamental objectives: 

1- Preparation of protocol for production of haploid cyclamen plants through 
androgenesis (culture of microspores or pollen grains) 

Specific 

Aims: 
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2- Development of molecular markers to identify superior lines 

functional objectives: 
Production of endemic doubled-haploid line of cyclamen to use in Hybrid F1 seeds in 

future projects. 

Androgenesis, Cyclamen flower, Cyclamen persicum, Pollen grain :Keywords 
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 RT-LAMP و RT-PCR کیبر اساس دو تکن 19-دیکوو صیتشخ تیتوسعه ک :عنوان

 خواجه خسرو :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نیعلوم چ یآکادم :محل اجرا

 Covid-19 -الملل  نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + خسرو خواجه :همکاران

 یرضا حسن ساجد +

 رمنشیبهاره دب +

 یکاش یمنا عطابخش +

 یواقع هیگرانپا هیمرض +

 1 یدانشجو +

 4060000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 (رانیدر ا ینیعدد )با حضور همکار چ 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

یم یپنومون ای یتنفس دیشد یهایماریها هستند که موجوب بروز ب روسیاز و یخانواده بزرگ دینوع جد روسیکرونا و چکیده :

 یکرونا در سراسر جهان دولت ها را واداشته تا برا یمارینشده بود. انتشار گسترده ب دهیدر انسان د نیاز ا شیکه پ شوند

به  توانیم یماریب نیو شگفت آور ا هیرو یب وعیدهند. از علل ش شیخود را افزا یتالش ها یماریب نیا وعیکاهش ش

اشاره  یماریاز ظهور ب شیپ ایو  فیبدون عالمت، خف یهادوره نیعامل آن و نحوه انتقال آن در هم ادیز ینهفتگ یدوره

است. با توجه به عدم وجود  یقدرت انتقال باالتر یدارا 19-دیکوو روسیبا موارد مشابه، و سهیدر مقا نیکرد. همچن

 یا ژهیو تیاز اهم یماریب نیا حیزودهنگام و صح صیتشخ د،یکرونا جد روسیو یدرمان استاندارد و واکسن موثر برا

ه جهان ب یدر اکثر کشورها کینوکلئ دیاس شیآزما یها تیک نه،یاز قفسه س یبردار ریبرخوردار است. در کنار تصو

بر  عیسر یصیتشخ یهاتیخال ک ن،یح نیشده اند. در ا یمعرف 19-دیموثر کوو صیتشخ یبا دقت باال برا یبزارعنوان ا

پژوهش  نیکرده است. در ا انیرا ع یتکنولوژ نیا شتریلزوم توسعه هرچه ب رانیبه روز در کشور ا یملکول یها کیتکن هیپا

ر جهت موث تیک نیو دانشگاه شوجو در کشور چ رانیمدرس در ا تیدانشگاه ترب نیموثر ب یهمکار قیاز طر میدر نظر دار

 تیک دیتول یامکان انتقال فناور نی. همچنمیکن یرا طراح RT-LAMP کیتکن هیبا دقت باال بر پا 19-دییکو صیتشخ

 و مهایآنز دیتول یشامل تبادل دانش فن ندیفرا نیکرونا به کشور را فراهم گردد. ا روسیو صیموجود در تشخ یها

 نیا یباشد. درانتها یم RT-LAMP و RT-PCR یها کیتکن هیبر پا یصیتشخ یتهایک نیا هیالزم در ته باتیترک

 reverse transcriptase ،hot start Taq DNA یهامیانبوه آنز دیتول نهیزم رودیانتظار م ریمس

polymeraseنیو همچن Bst DNA polymerase  ضرورت توسعه اقتصاد دانش فراهم گردد. با در نظر گرفتن

 نیپرکاربرد در بخش سالمت، همچن یدیکل یهامیو آنز یضرور یها تیک دیتول یانتقال دانش فن ران،یدر داخل ا انیبن

-دیووک صیتشخ یها تیک یدارد. در دسترس بودن شمار باال یا ژهیو تیانبوه اهم دیو توسعه آن جهت تول یساز نهیبه

 کندیفراهم م زیرا ن یتست همگان قیاز طر یداخل امکان غربالگر دیتول 19

 یملکول یها کیتکن هیبر پا 19-دیکوو صیموثر با دقت باال جهت تشخ تیک یطراح :اهداف اختصاصی

 کرونا روسیو صیتشخ یموجود برا یها تیک دیتول یانتقال دانش فن
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 -دیکوو صیتشخ یها تیدر ک یدیکل یها میآنز دیتول یساز نهیتوسعه و به یتبادل دانش فن

 ص،یتشخ تیکرونا، ک روسیو کلمات کلیدی:

 
 

Development of RT-PCR and RT-LAMP test kits for molecular diagnosis of Covid-2019 Title: 

Khosro Khajeh Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has affected health care systems 
worldwide. Due to the lack of standard and effective treatments or any prophylactic 

vaccines for the novel coronavirus, the best ways to rapidly diagnose this virus is 

very important. Development of the key enzymes of diagnostic kits (reverse 
transcriptase, hot start Taq DNA polymerase,Bst DNA polymerase ) and setting up 

mass production process of these enzymes are the key milestones of this cooperation 
project between the Tarbiat Modares Uneversity and CAS. 

Abstract: 

Development of the key enzymes (reverse transcriptase, hot start Taq DNA 

polymerase, Bst DNA polymerase). 

Specific 

Aims: 

Covid-2019, test kits for molecular diagnosis, RT-PCR, RT-LAMP :Keywords 
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 نایس اخالق ابن یتبار شناس :عنوان

 انیجعفر یمحمدهان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 محور نهیو زم یخی/مطالعات تاریفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/فلسفه اسالم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 انیجعفر ی+ محمدهان :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 شهیاز ر یکیدر باره  یعدد )نگارش دو مقاله پژوهش ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یبه لحاظ تبارشناس نایابن س یاخالق یها دگاهید یها

 عدد )برگ 1آموزش دانشجو: 

 قیتلف گریدکیرا با  انیسه جر نی. او اگرددیباز م نیو د یونانی ،یرانیدر اخالق، به سه منبع ا نایسابن یفکر فلسف تبار چکیده :

 یاخالق بوعل یهاشهیر یبررس قیتحق نیمورد توجه ما در ا ۀخود در اخالق شکل داده است. مسئل یکرده و به نظام فکر

با  یو دمنه روبرو است و از طرف لهیاز کل بیطب یۀبرزو فیبا ترجمه و تأل کسویاز  نایساست. ابن یفکر اناتیجر نیدر ا

. شوندیم یبوعل یدو گونه اخالق برا یریگبه مثابه دو آبشخور منجر به شکل یدو منشأ فکر نی. ایونانیآثار  یبرخ ۀترجم

 ،یماخالق مفهو کیو  شودیعرضه م یو دمنه در رسائل مشرق لهیکه متأثر از کل یمفهوم ریغ ای یااسطوره ،یصور یاخالق

، خاصه آن در جهان اسالم نیو مفسر کوماخوسیعمدتا متأثر از اخالق ن ،یونانیآثار  ریکه در کنار سا ینییتب ای یاستدالل

 یکرف انیدو جر نیا نیدر حکمت خالده، ب هیمسکوکه چون ابن کندیم یسع یبوعل ت،ی. در نهابنددیصورت م ،یفاراب

فهوم صورت و م نیکه او ب یتالش او است اما سنخ ارتباط نیا انگریمعراجنامه ب ۀاو از رسال ریارتباط برقرار کند. تفس

ارتباط  ه،یلیاسماع یرفک انیبلکه او متأثر از جر ست؛یاز سنخ طرح قواعد و کاربرد آنها ن هیچون ابن مسکو کندیبرقرار م

خود را از عرفان  یفکر ی. اما ظاهر و باطن اخالق نزد او محتواداندیظاهر و باطن م نیدو بعد اخالق را ارتباط ب نیب

 شکل یمطرح در عرفان اسالم میباطن اخالق با رجوع به مفاه یاو به محتوا گر،ی. به عبارت دآوردیبه دست م یاسالم

اشاره، متأثر از  نیا انیرمز و ب نیاما در طرح ا کندیباطن را به زبان رمز و اشاره طرح م انیلی. او چون اسماعدهدیم

 است یو خرقان دیخود با بوسع ینیهمنش

 اخالق ۀدر حوز نایابن س یفکر فلسف یریشکل گ ۀشناخت نحو :اهداف اختصاصی

 .یعرفان اسالم ه،یلیاسماع ه،یمسکوابن ،یفاراب کوماخوس،یو دمنه، اخالق ن لهیکل نا،یساخالق ابن کلمات کلیدی:

 

 

The Sources of Avicenna's Ethics. Title: 

Mohammadhani Jafarian Applicant: 

----------------------------- Applicant's 

Work: 

 
Avicenna’s ethics has three sources: Iranian thought, Greek though, and religion. He 

combined these three sources and formed his own system of ethics. The object of 
this study is to trace these sources in his ethics. On the one hand, Avicenna 

encounters the translation of Kalila wa Demna, and on the other hand the translation 

of some Greek works. These two intellectual sources lead to the formation of two 
kinds of morality for him: an imaginal, mythical or non-conceptual ethics that is 

Abstract: 
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presented in hikmat-al-mashriqqiyya under the influence of Kalila wa Demna, and a 

conceptual, argumentative or explanatory ethics that is developed, among other 
Greek works, mainly under the influenced of Nicomachean Ethics and its 

commentators in the Islamic world, especially Farabi. Finally, like Ibn Miskawayh in 
al-Hikmah al-Khalidah, Avicenna tries to make a relation between these two sources. 

But the relation he makes between image and concept is not that between rules and 

their application, as in Ibn Miskawayh. Influenced by Ismailism he considers that as 
the relation between the exterior and the interior. For him, the exterior and the 

interior of ethics gain their intellectual content from Islamic mysticism. In other 
words, he forms the content of the interior of ethics by referring to notions of Islamic 

mysticism. Like Ismailism, he expresses the interior through symbolism, but in this 

process, he is influenced by his sodality with Abu Sa'id Abu'l-Khayr and Abu al-
Hassan al-Kharaqani 

 
knowledge of the sources of Avicenna's moral system 

Specific 
Aims: 

Avicenna’s ethics, Kalila wa Demna, Nicomachean Ethics, Farabi, Ibn Miskawayh, 

Ismailism, Islamic mysticism. 

:Keywords 
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 یعنصر رو یحاو دیجد رالیکا یحامل کربن قیگندم نان از طر یساز یغن :عنوان

 مقدم یخانیعل نایم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ،ییغذا عیمحصول + صنا شیکاهش هدررفت کودها و افزا یبرا (SRFsآهسته رهش ) یکود ها دی/ساخت و تولخاک :اولویت

و سالمت مواد  هیتغذ ،ییغذا عی+ صنا رانیا یسنت یو سالمت نان ها تیفی/ارتقاء کییو سالمت مواد غذا هیتغذ

 ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییغذا

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 مقدم یخانیعل نای+ م :همکاران

 ربلوکیآتنا م +

 انینژاد یافسانه عال +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 سازمان پژوهشها یعدد )ثبت اختراع با گواه 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

هستند تا با استفاده از آن محصوالت  یدیجد یبه غذا، محققان به دنبال راهبردها شتریب ازیو ن تیجمع شیافزا با چکیده :

دارند،  یکودها اثرات جانب نیاست، اما ا ییایمیاستفاده از کود ش ج،یرا یاز راهبردها یکیکنند.  دیتول یشتریب یکشاورز

ارند. د اهانیدر رشد گ یمهم راتیتأث یهستند. مواد کربن سازگارستیو ز منیارزان، ا یرو محققان به دنبال کودها نیاز ا

طرح ما  نیگوناگون دارند. در ا یدر کاربردها یادیز لیپتانس د،یجد رالیکا ی( به عنوان مواد کربنCDsکربن داتها )

را بعنوان  و اثرات آن میانتشار کنترل شده و آهسته، ارائه ده تیبا قابل یمواد کربن نیا هیبر پا دیکود جد کی میقصد دار

ه اول در مرحل یو محلول پاش کیدروپونیگندم نان با روش ه اهیدر گ یکننده بر رشد و بهبود جذب رو نییعامل تع کی

رحله تک م دروترمالیروش ه کیبا  یرو ونیدوپ شده با  رالیکا یمواد کربن نیمنظور، ابتدا ا نیا ی. برامیکن یابیارز

 یدستگاه یو سپس با روشها دی( تولZnCl2) یرو دیاوره و کلر ک،یتریس دیاس هیآسان و با استفاده از مواد اول ،یا

قابل  پرتو فرابنفش ریدر ز یفلورسانس هستند به راحت تیخاص یدارا یمواد کربن نیا کهییخواهد شد. از آنجا ییشناسا

 الزم را ثبت ریفلورسانس تصاو کروسکوپیتوسط م نیتجمع آنها را در دانه ها مشاهده کرد و همچن توانیرصد بوده و م

 ای یسولفات رو یگرانوله  یکودها لیاز قب جیرا یتجار یبا کودها سهیدر مقا دیکود جد نیا ییکارا زین تیکرد. در نها

 یبا استفاده از روش اسپکترومتر یاهیگ یهادر اندام یدر جذب و انتقال عنصر رو Zn-EDTAمثل  جیرا یها تیلیک

 خواهد شد یابی( ارزICP-OES) ییجفت شده القا یپالسما ینشر

 کربن دات ها هیبر پا دیکود جد ییو شناسا هیته :اهداف اختصاصی

 یو محلول پاش کیدروپونیه طیدر شرا یکربن یاز حاملها یعنصر رو یجذب و آزادساز تیظرف یابیارز

 یو محلول پاش کیدروپونیه طیدانه گندم در شرا یساز یشده بر غن هیاثر کود ته یابیارز

 سفلورسان کروسکوپیگندم توسط م اهیو دانه در گ ییبه اندام هوا شهیاز ر یجذب و انتقال فلز رو یرهایمس یبررس

 یها تیلیک ای یسولفات رو یگرانوله  یکودها لیاز قب جیرا یتجار یبا کودها سهیدر مقا دیکود جد نیا ییکارا یبررس

 یاهیگ یهادر اندام یدر جذب و انتقال رو Zn-EDTA مثل جیرا

 فلورسانس-دوپه کردن ذرات-کیدروپونیکشت ه -هاکربن دات -کود کلمات کلیدی:
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Enrichment of wheat (Triticum aestivum) by a new chiral carbon carrier containing 
the element zinc 

Title: 

Mina Alikhani Moghaddam Applicant: 

- Applicant's 

Work: 

As the population grows and more people need food, researchers are looking for new 

strategies to improve the quantity and quality of agricultural products. One of the 

ways to increase the improvement and development of agricultural products is to 
improve the nutritional status of plants through the use of fertilizers. Carbonaceous 

substances are new compounds that can affect the growth and development of 
plants and improve their nutritional conditions. Carbon dots (CDs) have great 

potential in a variety of applications as new chiral carbon materials. In this project, 

we intend to synthesize a new fertilizer containing zinc metal based on these carbon 
materials with controlled and slow release ability and its effects as a factor on the 

growth and enrichment of zinc in bread wheat plants in hydroponic and foliar 
application conditions. For this purpose, first, these chiral carbon materials doped 

with zinc ion will be produced by a simple one-step hydrothermal method using citric 
acid, urea, and zinc chloride (ZnCl2) raw materials and then identified by 

instrumental methods. Since these carbon materials have fluorescence properties, 

they can be easily observed under ultraviolet light and their accumulation can be 
observed in different parts of the plant, especially the seeds, and also the necessary 

images can be recorded by fluorescence microscopy. Finally, the efficiency of this 
new fertilizer in comparison with conventional commercial fertilizers such as zinc 

sulfate granular fertilizers or conventional chelates such as Zn-EDTA in adsorption, 

transfer, and accumulation of zinc in wheat grain using Coupled Plasma Optical 
Emission technique (ICP-OES) will be evaluated. 

Abstract: 

Preparation and identification of new fertilizers based on carbon datas 

Evaluation of zinc absorption and release capacity from carbon carriers under 
hydroponic and foliar spraying 

Evaluation of the effect of prepared fertilizer on wheat grain enrichment under 
hydroponic and foliar application conditions 

Investigation of uptake and transfer of zinc metal from root to shoot and grain in 
wheat plant by fluorescence microscopy 

Evaluation of the efficiency of this new fertilizer in comparison with conventional 

commercial fertilizers such as zinc sulfate granular fertilizers or conventional 
chelates such as Zn-EDTA in zinc uptake and transfer in plant organs 

Specific 

Aims: 

Fertilizer, Carbon dots, Hydroponics, Particle doping, Fluorescence :Keywords 
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 لیدر اردب ( COVID-19 ) 19 ‑دیکوو روسیو وعیاز ش یناش یمحاسبه بار اقتصاد :عنوان

 انیحامد زند :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 لیاردب/لیاردب یدانشگاه علوم پزشک -موثر بر سالمت  یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 یو علوم اقتصاد تیریمد :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 انی+ حامد زند :همکاران

 مقدم انیریتلما ظه +

 یفتح نیافش +

 یحسن قباد +

 یستار رضائ +

 150000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 مرتبط با کرونا( شیمربوطه به صورت خالصه مقاله هما شیعدد )ارائه در هما 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 گ میبه تصم یاستیعدد )ارائه خالصه س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

وجه با ت دیبخش با نیا رانیروبرو است، و مد یمنابع مال دیشد یاز کشورها با تنگناها یاریسالمت امروزه در بس بخش چکیده :

بهداشت و درمان در نظر  ستمیس تیریمد نفکیرا به عنوان جزء ال یبه حداکثر بهره ور دنیمنابع، رس تیبه محدود

کند.  انینما شتریتواند اثرات خود را ب یشود، م یتکانه به اقتصاد ورود م کیکه  یهنگام یمال تی. موضوع محدودرندیگ

ها در آن وعیکه ش ییباشد. کشورها یم ایاقتصاد دن یبرا یاتفاق و تکانه منف کی( COVID-19کرونا ) یماریب انیطغ

 نهیا هزه مارستانیدر ب یماریمبتال به ب مارانیشدن ب یقرار دارند. بستر یشتریب یباالتر است در معرض خطر اقتصاد

 و مارانیب تیجمع رانیاز کشورها از جمله ا یکند. در برخ یم لیبر نظام سالمت تحم یادیز یو بار مال میمستق یها

و  یانمارستیو ب یدرمان میمستق یها نهیبدان معنا است که هز نیاست. ا افتهی شیافزا یفوت شدگان به صورت صعود

و  صیتشخ یها نهیهز لی. تحلابدی یم شیبه شدت افزا یاقتصاد یها تیاز فعال یاز دور یناش میرمستقیغ یها نهیهز

و  ییکارا شیو افزا یدرمان یبهداشت ایه یها و استراتژ استی( در اتخاذ سCOVID-19مبتال به کرونا ) مارانیدرمان ب

در  یارمیب نیا یاز اثرات اقتصاد یکند تا با آگاه یکمک م رندگانیگ میدارد و به تصم یموثر ارینقش بس یبهره ور

ذا مشابه همانند آنفوالنزا اتخاذ کنند. ل یهایماریو ب یماریب نیکنترل ا یبرا یاثربخش نهینظام سالمت اقدامات موثر و هز

بحث محاسبه و برآورد بار  یو با توجه به گستردگ رانی( در اCOVID-19کرونا ) وعیبا توجه به وسعت موضوع ش

-1398در سال  لی( در استان اردبCOVID-19کرونا ) یماریب یدر مطالعه حاضر هدف را برآورد باراقتصاد یاقتصاد

 .میقرار داد 1399

 کردیبا استفاده از رو 1399-1398 یسالها نیدر ب لیدر اردب (COVID-19) کرونا یماریب یمطالعه بار اقتصاد نیدر ا

ته( از دست رف دی)تول میرمستقیو غ یرپزشکیغ میمستق ،یپزشک میمستق یها نهیجامعه محاسبه خواهد شد. همه هز

 یپزشک یها نهیکل هز یپزشک میمستق یها نهیشود. منظور از هز یبرآورد م (COVID-19) کرونا یماریاز ب یناش

و ...  یربرداریتصو مارستان،یشدن در ب یبستر ،یطب یصیتشخ شاتیدارو، آزما یها نهیهز لیاز قب یماریمرتبط با ب

 :استفاده خواهد شد ریاز رابطه ز یپزشک میمستق یها نهیمحاسبه هز یمطالعه برا نیاست. در ا

مورد  یاستان در بازه زمان کیبه تفک 19-دیکوو یماریدر ب (YLL) مرگ زودرس لیاز دست رفته به دل یسالها نییتع :اهداف اختصاصی

 مطالعه
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در  19-دیکوو یماری( بژهیو خدمات مراقبت و یصیدارو، خدمات تشخ ت،یزی)و یپزشک میمستق یها نهیهز نییتع •

 1399-1398سال 

در  19-دیکوو یماریاز کار، حمل و نقل( ب بیدرآمد از دست رفته، غ زانی)میپزشک میرمستقیغ یها نهیهز نییتع •

 1399-1398سال 

 1399-1398در سال  19-دیکوو یماریاز دست رفته( ب دی)تول میرمستقیغ یها نهیهز نییتع •

 -1398و... ( در سال  زات؛یتجه ؛یریشگیلوازم پ دی) خر "یریشگیپ" میمستق ریو غ میمستق یها نهیهز نییتع •

 مرگ زودرس م،یرمستقیو غ میمستق یها نهی، هز19-دیکوو ،یبار اقتصاد کلمات کلیدی:

 

 

Calculation of economic burden of COVID- 19 outbreak in Ardabil Title: 

Hamed Zandian Applicant: 

Ardabil University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

The health sector today is facing severe financial constraints in many countries, and 

managers in this sector must consider resource constraints to achieve maximum 

productivity as an integral part of health system management. The issue of financial 
constraints can have a more significant impact when an impetus enters the economy. 

The Coronavirus Disease (COVID-19) is an adverse event and impetus for the world 
economy. Countries with higher prevalence are at greater economic risk. 

Hospitalization of patients with the disease imposes direct costs and an enormous 

financial burden on the health system. In some countries, including Iran, the number 
of sick and dead has increased. This means that direct medical and hospital costs and 

indirect costs of staying away from economic activity increase dramatically. 
Analyzing the costs of diagnosis and treatment of patients with coronary heart 

disease (COVID-19) has a very significant role in adopting health care policies and 
strategies and increasing efficiency and productivity and helps decision-makers to be 

aware of the economic effects of this disease in The health system should take 

practical and cost-effective measures to control this disease and similar diseases 
such as the flu. Therefore, considering the scope of the issue of coronary heart 

disease (COVID-19) in Iran and the scope of the discussion of calculating and 
estimating the economic burden in the present study, we set the goal of estimating 

the economic burden of coronary heart disease (COVID-19) in Ardabil province in 

2016-2017. 

Abstract: 

Determining the years lost due to premature death (YLL) in COVID 19 disease by the 

province in the studied period 
2) Determination of direct medical expenses (visit, medicine, diagnostic services and 

intensive care services) of in COVID 19 per year 

1399-1398 
3) Determining indirect medical expenses (amount of lost income, absenteeism, 

transportation) of in COVID 19 per year 
1399-1398 

4) Determining indirect costs (lost production) of in COVID 19 disease in 1398 - 1399 

5) Determining direct and indirect costs of "prevention" (purchase of preventive 
equipment, equipment, etc.) in 1398-13 

Specific 

Aims: 

economic burden, COVID-19, Direct and indirect costs, Premature death :Keywords 
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 گرا یو باالنس خطوط مونتاژ چند طرفه با تابع هدف انرژ یطراح :عنوان

 یروشن عبدالرضا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 داخل عیصنا تیمرتبط با اولو زاتیآالت و تجه نیو ساخت ماش یطراح یفن دانش :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ عبدالرضا روشن :همکاران

 یپالوچ مویماس +

 یاریآزاده اسفند +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یم دیلتو لیمانند اتومب ادیکه محصوالت با حجم ز ییمعموال در کارخانه ها کیمساله باالنس خط مونتاژ چند طرفه ربات چکیده :

 شیاست که امکان نصب ب نیدر ا یسنت کینوع خطوط مونتاژ با خطوط مونتاژ ربات نی. تفاوت ادیآ یکنند ، به وجود م

مختلف از  یها اتیتوانند به صورت همزمان عمل یکه ربات ها م یوجود دارد به نحو یکار ستگاهیربات در هر ا کیاز 

چند طرفه از نظر  یکار یها ستگاهیمساله تعادل خط مونتاژ ربات با ا ق،یتحق نیرا انجام دهند. در ا یمحصول کار کی

 یانجام کارها یتوانند برا ینوع ربات وجود دارد که م نیمساله، چند نی. در اردیگ یقرار م یمورد بررس یانرژ یبهره ور

است که سرعت انجام روبات ها متفاوت است و  نیاختصاص داده شوند. فرض بر ا یکار یها ستگاهیمونتاژ به هر طرف ا

روبات ها با  صیمساله شامل دو مساله تخص نیکنند. ا یرا مصرف م یمتفاوت یمونتاژ ، انرژ یدر هنگام انجام کارها

 یزیرنامه رب یاضیمدل ر کیدر ابتدا  ،یبیمساله ترک نیباشد. به منظور حل ا یکارها با ربات ها م صیها و تخص ستگاهیا

 NP-Hard یدگیچیاز مسائل با پ یمجموعه ا ریکه مساله ز ییخواهد شد. سپس از آنجا شنهادیپ یبیترک حید صحعد

 بزرگ ارائه خواهد شد یبه منظور حل مساله در اندازه ها تیبر جمع یمبتن یفراابتکار تمیالگور کیباشد  یم

 :یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 چند طرفه کیو باالنس خطوط مونتاژ ربات صیمساله تخص یمعرف -1

 یبیترک حیعدد صح یخط یزیارائه مدل برنامه ر -2

 یفراابتکار یروش ها هیارائه راه کار حل بر پا -3

 یفراابتکار تمیالگور ،یاضیر یمدلساز کل،یزمان س ک،یچند اپراتوره ربات یها ستگاهیخطوط مونتاژ، ا باالنس کلمات کلیدی:

 
 

Energy efficient multi-sided assembly line robot assignment and balancing problem Title: 

Abdolreza Roshani Applicant: 

Kermanshah university of technology Applicant's 
Work: 

The problem of balancing a multi-sided robotic assembly line usually arises in plants 

that produce large-sized products such as cars. The difference between this type of 
assembly line and traditional robotic assembly lines is that it is possible to install 

more than one robot in each workstation so that the robots can simultaneously 
perform different operations of a working product. In this research, the balancing 

problem of the robotic assembly lines with multi-sided workstations in terms of 

energy efficiency is investigated. In this case, there are several types of robots that 
can be assigned to each side of the workstation to perform assembly work. It is 

Abstract: 
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assumed that robots perform at different speeds and consume different energy when 

performing assembly tasks. This includes two tasks: assigning robots to stations and 
assigning tasks to robots. In order to solve this problem, a mathematical model of 

mixed-integer programming will first be proposed. Then, since the problem is a 
subset of problems with NP-Hard complexity, a population-based meta-heuristic 

algorithm will be proposed to solve the problem on a large scale. 

Main goals: 
1- Introducing the problem of balancing multi-sided robotic assembly lines 

2- Presenting a mixed-integer linear programming model for the problem 

3- Developing a solution method based on population based meta-heuristics 
algorithms 

Sub-objectives: 
1- Investigating the effect of investment cost objective function on the design of 

multi-sided robotic assembly line system 
2- Investigating the effect of energy cost objective function on the design of multi-

sided robotic assembly line system 

Specific 
Aims: 

Assembly line balancing, Robotic multi-manned workstations, Cycle time, 
Mathematical modeling, Meta-heuristics algorithms 

:Keywords 
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 یبر مبان هیبا تک ییگرافراانسان هینظر ی)نقد و بررسیمطلوب انسان در عصر تکنولوژ اتیح یمبان لیتحل :عنوان

 انسان منتظر( ینید

 دیجمش یمصباح پرستو :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 در دوره مدرن ینداری/دیورزنیو د ینید یهاجنبش ن،ی/دــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 دیجمش ی+ پرستو مصباح :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

اسالم با وجود  نی. دگرددیم یتلق انهیگراندهیآ یفکر یکردهایاست و بستر تمام رو یاز اهم مباحث فلسف یانسان شناس چکیده :

ر دارد و انسان معاص انیانسان مسلمان جر یبر سرتاسر زندگ دهیا نیمثبت دارد و ا نگرانهندهیآ کردیرو کیموعود،  ۀدیا

در خصوص انسان در تمدن غرب،  هادهیا نیدتریاز جد یکیحال  نی. در عدینمایم یرا در قالب انسان منتظر معرف ندارید

. پردازدیانسان م کیتکنولوژ یسیبه مبحث دگرد کردیرو نی. اشودیم ریتعب ییگرااست که از آن به فراانسان یکردیرو

 یمبان از یکیدارد.  وندیپ یبا دوره ابرانسان ،یاست که با استفاده از تکنولوژ یگذر. کساست در حال یفرا انسان، انسان کی

 افتهی وندیپس از مرگ پ اتیبا ح یانسان منتظر، تجربه جاودانگ یاست . در نظام فکر یبه جاودانگ لیم ییفراانسان گرا

 اتیح در یتحقق جاودانگ یو عمل یتراانسان، امکان عقل یفاقد نقص است؛ در نظام فکر یکیدئولوژیاست و به لحاظ ا

انسان منتظر، شناخت انسان او را  یمتفاوت است؛ در نظام فکر تیدو نگرش دو غا نیانسان وجود دارد؛ حاصل ا یماد

وجود  یدی. ترددهدیاز خدا سوق م یازینیتراانسان، شناخت انسان او را به سمت ب یو در نظام فکر رساندیبه خدا م

 نیا ایاست که آ نیاست اما مسئله امقابله تراانسان با انسان منتظر  ،یمقابله در حوزه انسان شناس نیندارد که مهم تر

درباره انسان وجود دارد که انسان معاصر را هم از  یبرداشت ایوجود دارد؟ آ ییافزاامکان هم ایتقابل از نوع مطلق است 

 هدفمند و سعادتبخش باشد یانتظار یاستوار برا ییربنایکند و هم بتواند ز تیدانش فناورانه حما هیناح

 :یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یمطلوب انسان در عصر تکنولوژ اتیح یمبان لیتحل

 :یاهداف فرع

 و شناخت فراانسان یمعرف

 و شناخت انسان منتظر یمعرف

 یتقابل فراانسان و انسان منتظر در عصر تکنولوژ لیتحل

 یو تکنولوژ نید انیم ییدر بستر فهم امکان هم افزا یمطلوب انسان در عصر تکنولوژ اتیح میترس

 نید ،یتکنولوژ ،ییمنتظر، فراانسان گرا انسان کلمات کلیدی:

 
 

Analysis of the basics of desirable human life in the age of technology (Critique and 

Investigating the theory of transhumanism Based on the religious principles of man 
waiting) 

Title: 

Parastoo Mesbahi Jamshid Applicant: 
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university farhangian Applicant's 

Work: 

Anthropology is one of the most important philosophical topics and is considered the 

basis of all futuristic thought approaches. The religion of Islam, in spite of the 

promised idea, has a positive futuristic approach. This idea introduces the 
contemporary religious man in the form of a "waiting man". At the same time, one of 

the newest ideas about human beings in Western civilization is the "transhumanism" 
approach. This approach deals with the technological transformation of man. The 

transhuman is a human being in transition. Someone who uses technology to 

connect with the transhuman era. One of the foundations of transhumanism is the 
desire for immortality. For the religious man, the experience of immortality is linked 

to life after death and is ideologically flawless; In the transhuman intellectual 
system, there is a rational and practical possibility of realizing immortality in human 

material life; The result of these two attitudes are two different ends; In the 
intellectual system of the waiting man, the knowledge of man leads him to God, and 

in the intellectual system of the transhuman, the knowledge of man leads him to the 

needlessness of God. There is no doubt that the most important confrontation in the 
field of anthropology is the confrontation of transhuman with waiting man. But the 

question is whether this opposition is absolute or is there a possibility of Interaction 
Is there a perception of man that supports contemporary man in terms of 

technological knowledge? In addition, can it be a solid foundation for a purposeful 

and satisfying expectation? 

Abstract: 

Analysis of the basics of desirable human life in the age of technology 

Introduction and recognition of the transhuman 

Introducing and recognizing the waiting man 
Analysis of the interaction of transhuman and human beings waiting in the age of 

technology 
Drawing the ideal human life in the age of technology in the context of 

understanding the possibility of interaction between religion and technology 

Specific 

Aims: 

transhuman,waiting man, Religion, Technology :Keywords 
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 یو صنعت یعلم یازهایکشور و ن یبر سند جامع علم یمبتن رانیا یعلم و فناور کیالمپ یهاتمیآ یطراح :عنوان

 رانیا

 یاریشهر حسن :متقاضی

 لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/هامون یو هنر یعلم موسسه :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاری+ حسن شهر :همکاران

 494000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (یارسانه اتییدر مرز دانش به همراه جز یعلم تمیآ 100عدد )مشتمل بر  1چاپ کتاب:  :تعهدات مصوب نهایی

 (رانیا یعلم و فناور کیالمپ یمدل مفهوم یعدد )طراح 1: یمدل مفهوم یطراح

 یبوده است و مقام معظم رهبر تیتوسعه و رشد کشور حائز اهم یاست که همواره برا یو دانش از دسته موضوعات علم چکیده :

 یزندگ یکرده است. علم و دانش از محورها ادی یقدرت مل یکرده و از آن بعنوان ارکان اصل دیموضوع تاک نیهرساله بر ا

 آموزد. یبشر است که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان م

با  یعلم یهاتی. فعالخوردیدر اقسا نقاط کشور به چشم م یدر عرصه علم یمنسجم و مواز ریغ ،یارهیجز یهاتیفعال

نرود،  شیمطلوب پ یبه صورت متمرکز و مطابق با استانداردها یوقت ،یونیزیتلو یهاها و برنامهبر جشنواره ینگاه مورد

 هاتیفعال نیحاکم بر ا تیری. متاسفانه عدم وجود مدگرددیکشور م یو علم یمال یهاهیاز سرما یادیباعث اتالف حجم ز

عدم  نیهمچن .گرددیکامال مشابه م یونیزیتلو یهابرنامه دیتول یحت ایمشابه و  یعلم یهاجشنواره یباعث برگزار

است که مخاطب را از  گرید یعلم معضل یسازیو عموم یآموزشناخت ذائقه مخاطب، نپرداختن به مسئله سرگرم

 .دور ساخته است یعلم یهابرنامه

. طرح دارد یو کاربرد ییمبنا یطراح ازمندین ران،یعلم ا جیبخش بزرگ از پازل ترو کیبه منزله  یعلم و فناور کیالمپ

 رانیا یعلم کیالمپ یهارشته ایچالش  تم،یآ ،یو کاربرد یادیپژوهش بن کینبال آن است تا با استفاده از مذکور به د

 دینما نییو تب یکشور طراح یو سند جامع علم یداخل یازهایبر ن یرا مبتن

 علم محور یونیزیتلو یهاو برنامه یعلم یهاجشنواره ییشناسا :اهداف اختصاصی

 مستندات قابل دسترس یبررس قیموشکافانه از طر یموارد مشابه در جهان و بررس یقیمطالعات تطب -

 یعلم کیبر المپ یکشور مبتن یسند جامع علم یسیو بازنو یعلم یازهاین نییتع -

 کشور یازهایبر ن یمبتن یعلم یهاو رشته هاتمیآ یطراح ایانتخاب  -

 یارشته نیارتباط ب جادیو ا یعلم و فناور کیالمپ یکل یطراح -

 ییسند قابل اجرا نها نیطرح و تدو یمطابق تعهدات مربوط به خروج اتیپرداختن به جزئ -

 یعلم، چالش علم جیپالسما، ترو ،یعلم و فناور کیالمپ کلمات کلیدی:

 
 

Design of these Iranian and world Olympic Olympic articles using Iranian scientific 

and industrial resources 

Title: 

Hassan Shahriari Applicant: 

hamoon Applicant's 
Work: 
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Science and knowledge is one of the topics that has always been important for the 

development and growth of the country, and the Supreme Leader has emphasized 
this issue every year and mentioned it as the main pillars of national power. Science 

and knowledge is one of the axes of human life that teaches human beings the path 
of happiness, evolution and construction. 

Island, incoherent and parallel activities in the field of science can be seen in 

different parts of the country. Scientific activities with a case-by-case look at 
festivals and television programs, when not carried out in a centralized manner and 

in accordance with the desired standards, cause the loss of a large amount of 
financial and scientific capital of the country. Unfortunately, the lack of management 

governing these activities leads to the holding of similar science festivals or even the 

production of completely similar television programs. Also, not recognizing the taste 
of the audience, not addressing the issue of entertainment and generalization of 

science is another problem that has removed the audience from scientific programs. 
The Science and Technology Olympics, as a large part of the Iranian science 

promotion puzzle, requires basic and practical design. The plan seeks to design and 
explain an item, challenge or discipline of the Iranian scientific Olympics based on 

domestic needs and a comprehensive scientific document using a basic and applied 

research. 

Abstract: 

Identify science festivals and science-based television programs 

- Comparative studies of similar cases in the world and scrutiny by reviewing the 

available documents 
- Determining the scientific needs and rewriting the comprehensive scientific 

document of the country based on the scientific Olympics 
- Selection or design of scientific items and disciplines based on the needs of the 

country 

- Overall design of the Science and Technology Olympics and establishing 
interdisciplinary connections 

- Paying attention to details in accordance with the obligations related to the output 
of the plan and compiling the final executable document 

Specific 

Aims: 

Science and Technology Olympics, Plasma, Science Promotion, Science Challenge :Keywords 
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 شناور یان ا ید ونیالسیمت یالگوها یام اس از رو یماریب صیتشخ یبرا یتست خون یطراح :عنوان

 یمهرمحمد ایمح :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یگرنت پژوهش :کارگروه

 آغاز گرنت :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمهرمحمد ای+ مح :همکاران

 زدیا میمر +

 یعبدالرضا مقدس +

 نغمه ناظر +

 1400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 باال( impactمقاله  2عدد )حداقل  Web Of Science: 3 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 عدد 1گرنت:  یاقتصاد یگزارش دستاوردها

 فر-یاجتماع یگزارش دستاوردها

-cellبدن شناور هستند ،  عاتیما گریخون و د یکه در پالسما bp 150طول  نیانگیبه م یکوتاه DNAبه قطعات  چکیده :

free DNA (cfDNA) به روش یعیطب ریدر اثر مرگ م یخون یقطعات در افراد سالم عمدتا از سلولها نی. امییگو یم 

. ابدی یم شیافزا cfDNA زانیها، م یماریمانند ب یمختلف طیدارند، اما در شرا یشوند و غلظت کم یآپوپتوز رها م

صورت  یاندام ایدر بافت  یعیاز حد طب شیب یسلول ری، مرگ م یماریدر اثر ب ینشان داده اند که وقت یمطالعات متعدد

عمل کنند.  ومارکریتوانند به عنوان ب یو م افتهیحضور  cfDNAشده، در  بیتخر یآزاد شده از سلولها DNA رد،یگ یم

 cfDNAفرق دارند ، قطعات  گرید یهر بافت بدن مختص آن بافت بوده و با بافت ها DNA ونیالسیمت یچون نشانه ها

 یم یخون ینشات گرفته از سلرل ها cfDNAاز  زیو متما کیمنشا گرفته اند، قابل تفک یماریب ریدرگ یکه از بافتها یا

 ها مورد استفاده یماریأنواع ب صیو قابل دسترس در تشخ یکم تهاجم ومارکریتواند به عنوان ب یم cfDNAباشند. لذا 

 یها صیزودهنگام سرطانها، تشخ صیتشخ ی نهیدر زم cfDNA یکینیکل یکاربرد ها نیتر جی. تا کنون راردیقرار بگ

ام اس، تست  یماریب یبرا میعضو بوده است. در طرح حاضر قصد دار وندیزودهنگام رد پ صیاز تولد، و تشخ شیپ

 .میینما یطراح cfDNAبر  یمبتن یصیتشخ

 کرده و در ریمغز و نخاع را درگ یاست که سلولها یمنیمزمن خود ا یماریب کیام اس،  ایاسکلوروز  پلیمولت یماریب

کند که در دوره  یم یط یفعال و خاموش را به طور تناوب یفازها ،یماریب نیا RRMSندارد. نوع یحال حاضر درمان

موجود که صرفا جهت  یهمراه است. داروها ینیبال میشود و معموال با عال یم دیشد یبافت عصب بیفعال، تخر یها

 اریبس یمشابه، پاسخ ها ینیبال طیبا شرا مارانیب نیهستند. همچن نهیپرهز اریشوند، بس یاستفاده م یماریکنترل ب

 صیختش ای ،یماریب صیتشخ یبرا یمناسب ومارکریدهند. تا به امروز ب ینشان م کسانی یبه درمان با داروها یمتفاوت

 یربرداریبا تصو نیو همچن ینیبال میعال ینشده است. پزشکان از رو افتیاز فاز خاموش به فعال  یماریزودهنگام ورود ب

 رییداده و اقدام به تغ صیفعال را تشخ یماریب ،یبافت بیمربوط به تخر یاه ژنیل تیاز مغز و نخاع، در صورت رو یام ار ا

 ادجیشود و لذا معموال پس از ا یزودهنگام م صیروش مانع تشخ نیا نییپا تیکنند. دقت و حساس یدوز دارو م اینوع 
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را  یماری، فعال شدن ب یربرداریتصو ایآن و  ینیبال میعال یپزشکان از رو ،یماریاز ب یناش یقابل مالحظه  بیتخر

 یا DNAکه در حالت سالم ،  یدستگاه عصب یسلولها یام اس، برخ یماریکه در ب نیدهند. با توجه به ا یم صیتشخ

 cfDNA در یبافت عصب یاختصاص ونیالسیمت یبا نشانه ها DNAشوند ،  یم بیکنند، دچار تخر یاز خود رها نم

 زودهنگام صیتشخ یمناسب برا یبا مارکرها ران،یبار در ا نیاول یبرا میطرح قصد دار نیشود. در ا یم افتی مارانیب

در  یتست نیچن ی. کاربرد اصلمیکن یطراح cfDNA بر یمبتن یکم تهاجم یاز ام اس، تست مولکول یناش یها بیتخر

 خواهد بود relapse زودهنگام صیو تشخ مارانیکردن ب توریمان

 نیو اعمال ا cfDNAها بر اساس  یماریانواع ب صیتشخ یبرا یاختصاص یومارکرهایب افتنی یبرا نینو یروش ی هیارا :اهداف اختصاصی

 ام اس: یماریب یبرا نیروش نو

 باشند یم بافت ها یبوده و متفاوت با خون و باق یمختص بافت عصب ون،یالسیمت یاز ژنوم که از نظر الگو ینقاط نییتع

 تیام اس و افراد سالم در جمع مارانیب یموجود در پالسما cfDNA اول ، در یمنتخب در مرحله  یمارکرها یابیارز •

 :بار نیاول یبرا یرانیا

 نهیبه یتست شده و انتخاب مارکرها ینشانگرها ییایو پا ییبه دست آمده به منظور سنجش روا یداده زیآنال

 اسکلروز پلی، مولتDNA ونیالسیمت ، کلمات کلیدی:

 
 

Designing a blood-based test for diagnosing MS from cell-free DNA methylation 

patterns 

Title: 

Mahya Mehrmohamadi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Cell-free DNA (cfDNA) refers to fragmented DNA molecules circulating in bodily fluids 
that originate mainly from dying cells throughout the body . In healthy individuals, 

80-90% of cfDNA is released from white blood cells as a result of normal cell turnover 

. However, in disease conditions, DNA from tissues with abnormally high cell death 
also significantly contribute to the cfDNA pool and can thus serve as a biomarker . 

Most cfDNA-based tests that are currently used in the clinic rely on genetic variations 
in the sequence of DNA as features of diseases such as cancer, NIPT, and organ 

transplant. However, many disease conditions lack known genetic markers or are not 

driven by somatic mutations and in such cases, genetic variant or mutation will not 
be helpful for discriminating healthy from disease-derived cfDNA fragments. 

Epigenetic features such as DNA methylation harbor tissue-specific signatures and 
are thus beneficial for investigating abnormal cell death in disease conditions. Here 

we focus on Multiple Sclerosis and assess cfDNA methylation in search for 
biomarkers of disease activation. 

Multiple sclerosis (MS) is a disease in which oligodendrocytes and astrocytes are 

damaged and the blood-brain barrier is disrupted. Therefore, DNA fragments 
released from these dying cells enter the circulation and join the cell free DNA pool 

obtainable from the plasma of MS patients. In this study, we aim to improve upon 
the performance of previous cfDNA-based studies for MS using a novel and rigorous 

approach for optimal marker selection and panel design. 

Abstract: 

Developing a novel method for biomarker selection based on tissue-specific DNA 
methylation patterns of circulating cell-free DNA 

2- Testing the validity and stability of cfDNA biomarkers identified in aim1 on plasma 
from MS patients and controls for validation in the Iranian population 

Specific 
Aims: 

Multiple sclerosis, cfDNA, DNA methylation, biomarker :Keywords 
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 یفلز یآل یدر کمپلکسها ینیو پالت یدر مراکز گوگرد ونیالسیمت یرقابت یواکنشها :عنوان

 ینیحس رومندین فاطمه :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینیحس رومندی+ فاطمه ن :همکاران

 زاده یمسعود نبو دیس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ساده  یربنمنبع ک کیبه عنوان  لیبرخوردار است. گروه مت ییباال تیاز اهم ییایمیش عیمراکز مختلف در صنا ونیالسیمت چکیده :

مواد  یدر سنتزها ریمورد اخ نیمحصوالت با ارزش افزوده گردند. ا دیاضافه شده و منجر به تول یبه مراکز مختلف تواندیم

که  یختلفم یگونه واکنشها در واکنشها نیا طیشرا یدارد. لذا بررس تیاهم اریبس یزوریکاتال عیو صنا یمهم صنعت

 گرددیباشد. در طرح حاضر تالش م یمهم م اریبوجود دارد بس ونیالسیانجام مت یدو مرکز برا نیب یممکن است رقابت

قرار  یمورد بررس یفلز یآل یاز کمپلکسها یدر تعداد یبه مرکز فلز شیو افزا ونیالسیمت-اس یرقابت یکه واکنشها

 واکنشها مطالعه گردند نیا یگرفته و عوامل موثر بر انتخابگر

 یهااز کمپلکس یدر تعداد یبه مرکز فلز شیو افزا ونیالسیمت-اس یرقابت یکه واکنشها گرددیدر طرح حاضر تالش م :اهداف اختصاصی

 واکنشها مطالعه گردند. نیا یقرار گرفته و عوامل موثر بر انتخابگر یمورد بررس ینیپالت یآل

 یانتخابگر - یرقابت یواکنشها - یفلز یآل - نیپالت - ونیالسیمت کلمات کلیدی:

 

 

Competition Methylation Reaction at Sulfur and Platinum Centers in Organometallic 

Complexes 

Title: 

Fatemeh Niroomand Hosseini Applicant: 

Islamic Azad University, Shiraz Branch Applicant's 

Work: 

Two competition reactions including the oxidative addition and S-methylation of 

platinum(II) complexes of general formula [Pt(N^N)(S^S)] with MeI where N^N 
and S^S ligands are chelating nitrogen and sulfur ligands will be investigated. N^N 

chelating ligands can be bidentate nitrogen donors such as 4,4’-di-t-butyl-2,2’-

bipyridine and 1,10-phenanthroline and S^S can be 1,2-benzenedithiolate or 3,4-
toluenedithiolate. There are two nucleophilic centers in these complexes, Pt and the 

sulfur atom of S^S chelating ligand. These reactions will be theoretically and 
experimentally investigated to find out which center, S or Pt metal, are stronger 

nucleophile toward MeI during the reaction with MeI. The competition reactions are 

S-methylation and oxidative addition. Moreover, the mechanism of S-methylation 
and the effect of altering ligands on the S-methylation reaction will also be studied. 

The structures of the starting material, potential transition states, intermediate, and 
products will be optimized by DFT calculations. 

Abstract: 
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The site of the reaction and selectivity during the reaction of organoplatinum with 

MeI , where two centers are potentially able for methylation, will be discussed. 

Specific 

Aims: 

S-Methylation; Platinum; Competition reactions, Selectivity :Keywords 
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با  یشهر یها رساختیخسارات ز یابیو ارز یطیمح ستیخطرات چندگانه ز ینقشه و پهنه بند هیته :عنوان

 )استان خوزستان( نیماش یریادگی یها کیاستفاده از تکن

 یپورقاسم درضایحم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیدانشگاه ش :محل اجرا

 گرنت :کارگروه

 یفرد گرنت :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 یپورقاسم درضای+ حم :همکاران

 700000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 عدد 1گرنت:  یاقتصاد یگزارش دستاوردها

 گزارش دستاورد

 یدرصد در نواح 3کشورمان، فقط  یو از مجموع شهرها استیدن زیکشور بالخ نیششم رانیجهان، ا یکشورها نیدر ب چکیده :

 طیشرا لیبه دل رانینوع آن در ا 31شناخته شده در جهان،  یعیطب یاینوع بال 40که از  یکمخطر قرار دارند؛ به طور

آتش  لغزش، نیزم ،یریگ لیو س ودهین یمستثن یعیاز مخاطرات طب زی.استان خوزستان ن افتدیاتفاق م ییایخاص جغراف

رات مخاط ن،یشود. بنابرا یاستان محسوب م نیمهم در ا یعیطوفان گردوغبار و زلزله جز مخاطرات طب ،یخشکسال ،یسوز

 خطرات از نظر نیا یمکان یو مدل ساز یپهنه بند نیشوند، بنابرا یبشر محسوب م یزندگ یها تیجزء واقع یعیطب

 سکینقشه ر هیته یطرح پژوهش نیا یاست. هدف اصل یضرور اریمنشا و عوامل موثر بر وقوع آن ها بس ییشناسا

نظور، م نیباشد. به ا یطوفان گردوغبار و زلزله( م ،یخشکسال ،یلغزش، آتش سوز نیزم ل،ی)س یطیمح ستیمخاطرات ز

تفاده اس نیماش یریادگیمختلف  یها کیاز تکن ،یطیمح ستیاز مخاطرات ز کیعوامل موثربر هر  ینقشه ها هیپس از ته

 یلمد تایشده و نها یابیمرسوم، ارز یمذکور با استفاده از روش ها یگردد. نقشه ها یم یمکان یشده و اقدام به مدل ساز

)نقشه چندخطره  یمرحله بعد یداشته، برا یعیمخاطرات طب یاز نقشه ها کیهر  هیدقت را در ته نیتر شیکه ب

 یبررس زیعوامل موثر بر وقوع هر مخاطره ن یبند تیاولو ،ی. در مرحله بعدردیگ ی( مورد استفاده قرار میطیمحستیز

استان موردمطالعه )استان  یها رساختیز یریپذ بیبر آن است تا آس یدر پژوهش حاضر سع نیچنخواهد شد. هم

 ارائه گردد. یتیریمد یشنهادهایقرار گرفته و پ یمورد بررس زیستان( نخوز

 کیباشد و قطعا هم به لحاظ مقاله و هم به عنوان  یاز دو محقق پسادکتر تیحما یتواند در راستا یم یشنهادیبرنامه پ

چارچوب  کیاستان خوزستان و در ادامه  یطیمح ستیدر کاهش خطرات ز یتواند نقش به سزائ یم یتیریچارچوب مد

 بحران باشد تیریمقابله با مد یکل کشور در راستا یبرا یتیریمد

 استان خوزستان؛ یعیعوامل موثر در وقوع مخاطرات طب نیترمهم نییتع :اهداف اختصاصی

 به صورت جداگانه؛ یعیاز مخاطرات طب کینقشه هر  هیته -2

 خطر در استان خوزستان؛ یمدل منطقه ا نیبه منظور انتخاب بهتر نیماش یریادگی یها کیتکن سهیمقا -3

 استان خوزستان؛ یطیمح ستینقشه چندخطره ز هیته -4

 .مهم استان خوزستان یها رساختیبر ز یطیمح ستیمخاطرات ز ریتاث یبررس -5
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 نیماش یریادگی ،یطیمح ستیمخاطرات چندگانه ز ،یمکان یلغزش، مدل ساز نیزم ل،یزلزله، س ،یآتش سوز کلمات کلیدی:

 

 

Environmental Multi-Hazards Mapping and Zoning and Assessment of Urban 

Infrastructures Using Machine Learning Techniques (Khozestan Province) 

Title: 

Hamid Reza Pourghasemi Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Among the countries of the world, Iran is the sixth most disastrous country in the 

world and only 3% of our country's cities are in low-risk areas; So that out of 40 types 
of natural disasters known in the world, 31 of them occur in Iran due to special 

geographical conditions. Khuzestan province is no exception to natural hazards, so 

that Floods, landslides, fires, droughts, dust storms and earthquakes are among the 
major natural hazards in the province. Therefore, natural hazards are among the 

realities of human life. Zoning and spatial modeling of these hazards in terms of 
identifying the source and effective factors on their occurrence is so vital. The main 

purpose of this research is to prepare a risk map of environmental hazards (floods, 
landslides, fires, droughts, dust storms and earthquakes). For this purpose, after 

preparing maps of the factors affecting each of the environmental hazards, different 

machine learning techniques are used and spatial modeling is performed. These 
maps are evaluated using conventional methods, and finally the model that has the 

most accuracy in preparing each of the natural hazard maps is used for the next step 
(environmental multi-hazards map). In the next step, the prioritization of the factors 

affecting the occurrence of each hazard will also be examined. Also, in the present 

study, an attempt is made to examine the vulnerability of the infrastructure of the 
study province (Khuzestan province) and to provide management suggestions. The 

proposed program can be in support of two postdoctoral researchers and certainly as 
a management framework can play an important role in reducing environmental 

risks in Khuzestan province and then a management framework for the whole 

country in order to deal with Be crisis management. 

Abstract: 

Determining effective factors on natural disaster in Khosestan Province 

2. Hazard mapping of each disaster indivisual 
3. A comparison among various machine learning techniques to select the best model 

in Khozestan Province 

4. Environmental Multi-hazards mapping in Khozestan Province 
5. Considering effect of environmental hazard and disaster on urban infrastructures 

of Khozestan Province 

Specific 

Aims: 

Forest fire, Earthquack, Flood, Landslides, Spatial Modelling, Environmental Multi-
Hazards, Machine learning 

:Keywords 
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 یحوزه سرگرم آموز یکانسپت کسب و کار برندها یطراح :عنوان

 گوهره یمراد یمهد :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 گوهره یمراد ی+ مهد :همکاران

 یمحمد طاهر +

 513000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح :تعهدات مصوب نهایی

 ((نیگذاران و موثر هی)سرما نیمخاطب یجلسات ارائه  برا یمحتوا یعدد )طراح 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ،یمعمار یها تیکانسپت و ارائه به صورت ش یعدد )طراح 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 سازمان و خدمات و یمدل ساز یدفترچه ها

در سراسر جهان در حال ارائه خدمات  Edutainment ای یعلم با روش سرگرم آموز جیدر حوزه ترو یمتنوع یبرندها چکیده :

با  حیتفر یۀاول تیو جذاب جانیاز ه یبیبرندها لذت بخش کردن آموختن است. در واقع ترک نیا یو هدف اصل فهیاند. وظ

 نیفضاها ا نگونهیا جادیمهم در مورد ا ۀگونه فضاها را منحصر به فرد کرده است. مسئل نیدانش است که ا تیعمق و جد

شبه  ایراه انداز و بهره بردار آن باشد. دولت  ،یتواند طراح، مجر یاست که م یاست که در اکثر موارد بخش خصوص

تا  یراحط یدگیچیپ لیفضاها باشند به دل لیقب نیا ۀسفارش دهند ایکننده  هیته یها( اگر حت یدولت )مانند شهردار

 یبا وجود اقتصاد یحت ییکنند. از سو تیریرا مد ینقش ها و خصوصا بهره بردار گریتوانند د یعموما نم یبهره بردار

. نبود شود یحاضر به ورود نم یگذار هیسرما یباال سکیآشنا نبودن و ر لیبه دل یفضاها، بخش خصوص شتریبودن ب

ده( کنن هیته ایکدام از دولت و شبه دولت)به عنوان سفارش دهنده  چیورود ه یبرا هیشود جسارت اول ینمونه ها باعث م

 یموزسرگرم آ ۀبازار خدمات حوز تایمسئله نها نی. ادیایکننده تا بهره بردار( به وجود ن هی)به عنوان ته یو بخش خصوص

 کند. یرا تجربه م یآهنگ رشد کند ایآن متوقف کرده  ییدر کشور ما را در مراحل ابتدا

 مخاطبان اریرا در اخت یسرگرم آموز یفضاها ۀبه روند توسع یشتابده یبرا هیاول یمحتوا دینما یطرح حاضر تالش م

 .حوزه قرار دهد نیا نیگذاران و فعال هیسرما ن،یموثر ران،یمد یعنیخاصش 

ضا )کانسپت ف یشامل شکل کل یطرح کل نیاتفاق خواهد افتاد. ا نیمخاطب یرو شیاز برند در پ یکار با ارائه کانسپت نیا

خدمات )کانسپت خدمات(  یمدل(، طرح کل زنسیسازمان )کانسپت سازمان(، مدل کسب و کار )ب ی(، شکل کلیمعمار

 .خواهد بود یمفهوم یمحتوا تیو کل

از  یتواند به عنوان بخش یاز پژوهشگران و فناوران کشور م تیصندوق حما یعنیسفارش دهنده  ۀمجموع بیترت نیبد

دهد که در آن  بیدر سراسر کشور ترت یجلسات ارائه ا یمحتوا یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم ۀمجموع

رگرم س ۀبرنده و توسعه دهند شیتوانند پ یحضور دارند که م ینیریخ یو حت نیفعال ن،یموثر ران،یگذاران، مد هیسرما

 نیشود ا یصحبت م یگذار و بخش خصوص هیسرما یجلسات که در آن به زبان قابل فهم برا نیباشند. ماحصل ا یآموز

. الزم به ذکر دینما یم ریو متمرکز در تهران خارج کرده و مردم و کشور را درگ یاست که موضوع از حالت صرفا دولت

 دارد تیتجربه و فعال ۀسال سابق 8از  شیخصوص ب نیا طرح حاضر در یمجر میاست ت

 یعلم و سرگرم آموز جیترو ۀحوز یکسب و کارها یساز یکمک به تجار :اهداف اختصاصی

 یعلم و سرگرم آموز جیترو ۀحوز یکسب و کارها یکمک به استقالل مال
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 یعلم و سرگرم آموز جیترو ۀدرحوز یگذار هیسرما یبرا یبخش خصوص تیو هدا بیترغ

 نیو موثر نیمسئول نیدر ب یعلم و سرگرم آموز جیترو ۀحوز یبرندها ندهیاز آ ییساخت دورنما

 حوزه نیو وقف کنندگان به ورود در ا نیریخ بیترغ

 یریادگیعلم، لذت  جیبرند، ترو یبازطراح نگ،یسازمان، مدل کسب و کار، برند یطراح ،یسرگرم آموز کلمات کلیدی:

 
 

Designing a business based on reputed brands in edutainment industry Title: 

Mehdy Morady Gohareh Applicant: 

Arak University Applicant's 

Work: 

A wide range of reputed brands are providing services worldwide in order to promote 

science via the edutainment method. The main purpose and role of such brands is to 

make learning enjoyable. It is, in fact, a combination of the excitement of recreation 
and in-depth serious knowledge which makes edutainment spaces unique. The 

important problem regarding creating such spaces is that it is mostly the private 
sector which is capable of designing, launching, implementing and operating them. 

The government or quasi-government organizations (such as municipalities), even if 
they are the customers and producers of such designs, are generally incapable of 

managing other roles, specifically implementation, due to the complexities of design 

to implementation stages. On the other hand, although most of these spaces are 
economic, the private sector tends to be unwilling to participate due to unfamiliarity 

and investment risks. Lack of samples causes the government or quasi-government 
organizations (as producers or customers) and the private sector (acting from 

production to implementation) not to risk entering such projects. This problem has 

restricted the edutainment services market in our country and the progress, if any, is 
slow. 

The present design makes efforts to provide its special audiences of managers, 
influencers, investors, and activists with initial contents in order to accelerate the 

development of edutainment spaces. This will be carried out by providing the 
audiences with a brand concept. This general design includes the architectural 

concept, the organizational concept, the business model, the services concept, and 

total conceptual contents. 
Therefore, the ordering organization, i.e. Iran National Science Foundation, as part of 

the Vice-Presidency for Science and Technology, can form presentations throughout 
the country which investors, managers, influencers, activists, and even benefactors 

can attend and become promoters and developers of edutainment. As a result, such 

presentation sessions, where the issue is explained in plain language to investors 
and the private sector, can serve to bring edutainment out of the government and 

Tehran and involve people in the whole country. It is to be noted that the team 
behind the present design has more than 8 years of experience in the field. 

Abstract: 

Empower businesses active in the field of edutainment towards commercialization 

Empower businesses active in the field of edutainment towards financial 
independence 

Encourage private sector to be more active in edutainment industry 
Forming a proper perspective for governmental and non-governmental stakeholders 

about the future of edutainment brands 

Encourage benefactors and donors to be more involved in edutainment 

Specific 

Aims: 

Edutainment- designing an organization- business model- branding- brand redesign :Keywords 
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 علم جیترو یهاپاتوق جادیبر نقش کانسپت کافه در ا یپژوهش :عنوان

 نهیفاطمه چوب :متقاضی

 لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/برپا یآموزش ینوآور مرکز :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 نهی+ فاطمه چوب :همکاران

 448000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (قاتیو شرح کامل تحق هاتمیها، ابه همراه المان یکیعدد )مجلد گراف 1چاپ کتاب:  :تعهدات مصوب نهایی

 فنجان علم( دادیرو کی یعدد )برگزار 1: شیهما یبرگزار

. کنند ایها احکافه یاستعداد ذات قیعلم و فرهنگ را از طر یکردند رونق اجتماع یدر اروپا سع یدر اواخر دهه نود کسان چکیده :

کردند علم،  ی( را تجربه کرده بودند سعcoffee Houseعلم در اروپا ) ییزمان شکوفا یهاخانهکه قهوه انییاروپا

 caféبا عنوان  ییآخر دهه نود فضاها یهاسال یها بازگردانند. در حوالکافه انیو هنر را به م اتیاضیفلسفه، ر

scientifique ،café philos ،math café  وArt café افتیرواج  کایدر اروپا و آمر .Café scientific  که

گسترش  کایدر انگلستان به راه افتاد و پس از آن در فرانسه و آمر 1998در سال  میعلم بنام-آن را کافه میخواه یما م

 ریخا یهاتا سال یآنقدر کمرنگ بود که حت رانیعلم در ا جیعلوم و ترو یشناس. اما نپرداختن به مسئله انسانافتی

 یفایبه دنبال ا ران،یا میقد یها. هرچند قهوه خانهدیدر حوزه کافه علم به عرصه بروز و ظهور نرس یموفق یهانمونه

 یکافه علم مبتن یاحرفه یو عدم طراح ییفقدان محتوا رسدیحوزه بودند. در هر حال به نظر م نیدر ا یررسمیغ ینقش

 یانبا نگر گذارانهیاز سرما یاریبس دیمهم در کشور تنگ کرده است. شا نیبروز ا یمخاطب عام، عرصه را برا قیبر سال

روشن به  یمذکور، پاسخ یآن با علم نگران هستند. طرح پژوهش وندیموفق به نام کافه و پ نسیزیب کینسبت به ادغام 

قابل توجه  یاقتصاد یهاتیکافه علم با مز یمدل بوم یعلم بوده و به دنبال طراح جیگذاران حوزه ترو هیدغدغه سرما

 است

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیاز جمله اهداف کافه علم م :اهداف اختصاصی

 علم در کشور یشناستوسعه و گسترش مفهوم انسان •

 علم و ارتباط مردم با علم یسازیدر قالب عموم یعلم یشناسانسان یتحقق کارکردها •

 یعلم و فناور جیترو یجذاب در راستا یبستر جادیا •

 رانیمختلف ا یدر شهرها یو پژوهش ینیکارآفر یعلم یهاپاتوق جادیا •

 علم یانسان شناس ،یعلم و فناور جیعلم، ترو کافه کلمات کلیدی:

 

 

A study on the role of the cafe concept in creating science promotion hangouts Title: 

Fatemeh Choubineh Applicant: 

barpa group Applicant's 

Work: 

In the late 1990s, people in Europe sought to revive the social prosperity of science 
and culture through the inherent talent of cafes. The Europeans, who had 

experienced the coffee houses of the heyday of science in Europe, tried to bring 

science, philosophy, mathematics and art back to the cafes. Around the end of the 
nineties, spaces such as café scientifique, café philos, math café and art café became 

Abstract: 
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popular in Europe and the United States. Café scientific, which we want to call "Café-

Science", was established in the United Kingdom in 1998 and later expanded to 
France and the United States. But not addressing the issue of anthropology of 

science and the promotion of science in Iran was so weak that even in recent years, 
successful examples in the field of science cafe have not emerged. However, the old 

Iranian coffee houses sought to play an informal role in this area. In any case, it 

seems that the lack of content and the lack of professional cafe design based on the 
tastes of the general public, has narrowed the field for this important issue in the 

country. Many investors may be concerned about merging a successful business 
called a café and linking it to science. The mentioned research plan is a clear answer 

to the concerns of investors in the field of science promotion and seeks to design a 

local model of Science Cafe with significant economic advantages. 

Development and presentation of human concept in the science of the country 

• Download Christian human functions in public 
• Existence of attractive closure in order to promote science and technology 

• Using the scientific term of entrepreneurship and research in presenting Iran 

Specific 

Aims: 

Science Cafe, Science and Technology Promotion, Science Anthropology :Keywords 
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 و جهان رانیدر ا یمبلمان شهر یعلم جیترو یکاربر یو بررس یمورد پژوه :عنوان

 یفتاح فاطمه :متقاضی

 لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/علمان یآموزش یفضاها یطراح گروه :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ فاطمه فتاح :همکاران

 یفتاح الیل +

 422000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

و  یریبه همراه ضمائم تصو "علم جیدر حوزه ترو یمبلمان شهر یکارکردها"مجلد با عنوان  کیعدد ) 1چاپ کتاب:  :تعهدات مصوب نهایی

 (یمتن

 یکه به عنوان شهرها ایبزرگ دن یدارد و در شهرها ییبسزا ریشهرها تاث ییبایاست که در ز یامقوله یمبلمان شهر چکیده :

 یهایکاربر ی. امروز مبلمان شهرردیگیاند، به شدت مورد توجه قرار مخود را مطرح کرده هاستیتور یجذاب برا

یم امروزه تالش یجهت داده است. طراحان مبلمان شهر رییتغ یبه جنبه تعامل یشیاست و از جنبه نما افتهی یگوناگون

د. احصاء کنن یشهر یبه نفع فضاساز یدیجد یو ... کاربر هامکتی، نهاپارک ها،ستگاهیمانند ا یاز هر المان شهر کنند

علم  جیو ترو یپرداختن به موضوعات علم ایدر دن یمهم مبلمان شهر یو کارکردها نینو یکردهایاز رو یکی نیعالوه بر ا

 یهایمتاسفانه طراح. دهدیبه مردم ارائه م یگوناگون یو پژوهش یخدمات علم ،یبا جنبه تعامل ختنیاست که ضمن آم

طرح  نیدر ا یشنهادیپ جیآن پرداخته است. پک جیعلم و ترو تیبا محور یکمتر به موضوع مبلمان شهر رانیدر ا یشهر

آهن، هوزارت راه، را ها،یدر کشور از جمله شهردار ربطیذ یهاسازمان اریدر اخت ییبسته محتوا کیبه عنوان  تواندیم

 فراهم گردد رانیدر ا یگسترش موضوع مبلمان علم یدر راستا یو ... قرار گرفته و بستر یرانسازمان اتوبوس

 کشور دریعلم یسازبر فرهنگ ینقش مبلمان شهر نییتب :اهداف اختصاصی

 کشوریبوم یهاازیبر ن یمبتن یشهر مبلمانیعلم یهایکاربر یبررس -

 علم جیبا کارکرد ترو یمبلمان شهر یبه بانک اطالعات یابیو دست یمورد پژوه -

 حوزه نیو ... در ا یجمهور استیریمعاونت علم ،یمرتبط من جمله شهردار یهاسازمان یاتیحصول به نقش عمل -

 یعلم یفضاساز - یمبلمان شهر کلمات کلیدی:

 
 

Study of the use of scientific promotion of urban furniture in Iran and the world Title: 

Fatemeh Fattahi Applicant: 

elman architecture group Applicant's 

Work: 

Urban furniture is a category that has a great impact on the beauty of cities and is 

highly regarded in major cities around the world that have established themselves as 
attractive cities for tourists. Today, urban furniture has found a variety of uses and 

has shifted from theatrical to the interactive. Urban furniture designers today are 

trying to add a new use of each urban element such as stations, parks, benches, etc. 
in favor of urban space. In addition, one of the new approaches and important 

functions of urban furniture in the world is to address scientific issues and promote 
science, which, while interacting with the interactive aspect, provides various 

scientific and research services to the people. Unfortunately, urban design in Iran 

Abstract: 
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has paid less attention to the issue of urban furniture with a focus on science and its 

promotion. The proposed package in this plan can be provided as a content package 
to the relevant organizations in the country, including municipalities, Ministry of 

Roads, Railways, Bus Organization, etc., and provide a platform for the development 
of scientific furniture in Iran. 

Explaining the role of urban furniture on scientific culture in the country 

- Study of scientific uses of urban furniture based on the indigenous needs of the 
country 

- Case study and access to urban furniture database with the function of promoting 

science 
- Achieving the operational role of related organizations such as the municipality, the 

Vice President for Science, etc. in this field. 

Specific 

Aims: 

urban design - scientific architecture :Keywords 
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99010352 

اطالعات در پلتفرم  یسازادهیو پ یسازشبکه کردیعلم در کشور با رو جیترو نیفعاالن و موثر ییشناسا :عنوان

 علم یمل ادیبن

 قیصد یمینرگس کر نینازن :متقاضی

 لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/از پژوهشگران و فناوران کشور تیحما صندوق :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 قیصد یمینرگس کر نی+ نازن :همکاران

 یزهرا خالق +

 یبیپونه نا +

 318000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 عدد 1: یقاتیپژوه تحق

 نیو عموم جامعه است. ا یجامعه علم نیارتباط ب یعلم و برقرار جیکشور، ترو یعلم انیدر جر یاز ارکان اساس یکی چکیده :

 ییساعلم کشور، با شنا جیحوزه ترو گرانیباز یهاشاخصه نییجهت تع ینظر یالگو نییبر تب طرح بدنبال آن است تا عالوه

 یارهاعلم و سازوک جیترو یتعامل یشبکه مل یریگمقدمه الزم جهت شکل ران،یعلم در مناطق مختلف ا جیترو یهاتیظرف

مروجان  یعنیدو رکن جامعه  نیحلقه وصل ا قیو عموم جامعه از طر یارتباط جامعه علم یدر برقرار لیالزم جهت تسه

 علم را فراهم آورد

 علم جیعناصر ترو ییشناسا :اهداف اختصاصی

 ...و یارتباط یهاعناصر، راه نیو عملکرد ا تیعلم شامل شرح حوزه فعال جیعناصر ترو یعموم یمعرف .2

 شبکه مروجان علم کشور هیاول یریگشکل .3

 علم جیترو نیفعاالن و موثر -علم  جینقشه ترو -علم  جیترو -علم  دیتول - یرشد علم کلمات کلیدی:

 
 

Identifying the activists and effective promoters of science in the country with the 
approach of networking and implementing information in the platform of the 

National Science Foundation 

Title: 

Nazanin Narges Karimi Sedigh Applicant: 

Science and Technology University Applicant's 

Work: 

One of the basic pillars in the scientific process of the country is the promotion of 

science and the establishment of communication between the scientific community 
and the general public. This project seeks to explain the theoretical model to 

determine the characteristics of actors in the field of science promotion, by 

identifying the capacity of science promotion in different regions of Iran, the 
necessary introduction to the formation of a national interactive network to promote 

science and the necessary mechanisms to facilitate communication. The public 
provided the science promoters through the link between these two pillars of 

society. 

Abstract: 
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dentify elements of science promotion 

2. General introduction of the elements of science promotion, including a description 
of the field of activity and performance of these elements, ways of communication ,... 

3. The initial formation of the country's science promoters network 

Specific 

Aims: 

Scientific Growth - Science Production - Science Promotion - Science Promotion Map 
- Activists and Effective Science Promotion 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99009815 

 افزوده تیواقع قیاز طر یمیش یدرسدر برنامه یتجارب عمل یتوسعه فناورانه :عنوان

 یجعفر لیاسماع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یجعفر لی+ اسماع :همکاران

 اصل یدیوح یمجتب +

 یخانیپرستو عل +

 یشاهورد هیراض +

 520000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (یمیش شیآزما 3 یافزوده حاو تینرم افزار واقع کیعدد ) 1افزار: نرم دیو تول یطراح :تعهدات مصوب نهایی

 یمبتن یمیش یدرسبر برنامه دیبا تاک یگذاراستیعدد )سند س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 افزوده( تیبر واقع

 :Scopus ای ISI نامههینما Q3 مقاله منتشرشده در مجالت

بودن  ی)از جمله وارادات یمیش یدرسو با توجه به مسائل موجود در برنامه ییاقتضا یریادگی هیبر نظر هیطرح حاضر با تک چکیده :

هم در فرآ یآموزش ستمیس فیضع یتوان مال رندگان،یادگی یهدر رفتن مواد در آزمون و خطا ،یمیش یهاشگاهیمواد آزما

 تیورود واقع یبرا یچهارچوب نظر کیدارد  ی( سعییایمیش یهااز واکنش یخطرات ناش ،یمیش یآوردن تجارب عمل

افزوده را  تیافزار واقعنرم کی ن،ی. عالوه بر ادینما یطراح یرسم یدرسآن در برنامه یهاتیظرف یافزوده و سازمانده

 نفعانیبا خبرگان و ذ یفیک کردیرو کیاهداف،  نیتحقق ا ی. برادینما یسازادهیپ یمیش شیسه آزما منیتجربه ا یبرا

چهارچوب  یهامولفه نکه،یشود. ضمن ا یافزار بر آن اساس طراحنرم یویاتخاذ خواهد شد تا سنار یآموزش و فناور

پر  یفناور قیاز طر یمیش یدرسبرنامه یهاشکاف یبرخ رودیطرح، انتظار م نیاز آن استخراج شود. با انجام ا زین ینظر

 یگذاراستیسند س کیدر قالب  یمیش یدرسافزوده به برنامه تیواقع یورود فناور یبرا یچهارچوب نظر کیشده و 

 شود نیتدو

 .یمیافزوده در آموزش ش تیبر واقع یمبتن یآموزش یویسنار یطراح یاثربخش برا یهاحلراه ییشناسا :اهداف اختصاصی

 .یدرسافزوده به برنامه تیورود واقع یبرا یچهارچوب نظر کی یطراح

 یتوسعه فناور ،یرسافزوده، برنامه تیواقع کلمات کلیدی:

 

 

Technological Development of Practical Experiences in Chemistry Curriculum through 

Augmented Reality. 

Title: 

Esmaeel Jafari Applicant: 

Shahid Beheshti Applicant's 
Work: 

The present project is based on situTED learning theory and according to the issues 

in the chemistry curriculum (including the inherent nature of chemistry laboratory 
materials, waste of materials in the test and error of learners, poor financial capacity 

of the educational system in obtaining practical chemistry experiences, risks of 

chemical reactions) tries to design a theoretical framework for the introduction of 
augmented reality and the organization of its capacities in the formal curriculum. In 

Abstract: 
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addition, implement augmented reality software for the safe experience of three 

chemistry experiments. To achieve these goals, a qualitative approach with 
education and technology experts and stakeholders will be adopted to design the 

software scenario accordingly. At the same time, the components of the theoretical 
framework should be extracted from it. With this plan, it is expected that some gaps 

in the chemistry curriculum will be filled through technology and a theoretical 

framework for the introduction of augmented reality technology into the chemistry 
curriculum in the form of a policy document. 

dentify effective solutions for designing augmented reality scenario in chemistry 

education. 
Design a theoretical framework for augmented reality to enter the curriculum. 

Specific 

Aims: 

Augmented Reality, Curriculum. :Keywords 
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موزه علم  یساز تیساخت تا ظرف یبرا یو ارائه طرح جامع کاربرد ایدر دن یعلم و فناور یموزه ها یبررس :عنوان

 رانیا یبوم طیمتناسب با شرا

 انیآرش الهه :متقاضی

 لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یدانشگاه فردوس یآسمان نما وم،یانگار :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 انی+ الهه آرش :همکاران

 یزدی ییطباطبا یمحمدهاد +

 یاخالق یاحد مانیا +

 312000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد 1کتاب:  چاپ :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

از حوزه  یبا برخ ییآشنا-1:یسرگرم-طرح در حوزه علم یقاتیتحق تیعدد )با توجه به ماه 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

پژوهشسراها، مجتمع  ،یآموزش یمانند مجتمع ها ییمکان ها-2است گرانید یکارگاه برا یبرگزار ازمندین یقیتحق یها

 چندم یها

 یپژوهش ها یضمن بررس میقصد دار قیتحق نیعلم در ا جیدر ترو یعلم و فناور یموزه ها ژهیو گاهیتوجه به جا با چکیده :

کودک و بزرگسال و سرانجام انتخاب  یسن یموزه در گروه ها 10 هیاول یموضوع با بررس نیصورت گرفته در ا یجهان

مراکز  نیا یاتیو برنامه عمل یانسان یروین ،یاقتصاد یو استخراج الگوها ایدن یعلوم و فناور ینمونه از موزه ها 3 یقیتطب

 میارائه ده یمل یها یازمندیو ن یمتناسب با فرهنگ بوم یرانیا انیگذاران و مجر هیسرما یجامع را برا یمدل

 مراکز نیا یراه انداز یبرا ییاجرا یدستورالعمل ها جادیا :اهداف اختصاصی

 دیعلم جد یموزه ها یها یبخش بند حیتشر

 مورد مطالعه یو المان از موزه ها دهیبانک ا جادیا

احداث  یبرا یاتیکسب و کار و عمل ،یامکان سنج یطرح ها هیته یافراد عالقه مند برا ازیمورد ن فراهم آوردن مطالعات

 رانیمراکز در ا نیو توسعه ا

 یعلم خصوص یموزه ها افتنی

 یعلم انتخاب یحاکم بر موزه ها یدرآمد یاستخراج الگوها

 یسرگرم ،یموضوع یعلم، طرح جامع، پارک ها جیترو، STEM، مراکز CIMUSET ،ICOM ،یعلم و فناور یها موزه کلمات کلیدی:

 یآموزش یسرگرم ،یعلم یها

 

 

Study on Science and Technology Museums around the world to achieve a Practical 

Comprehensive solution for developing these centers in Iran 

Title: 

Elahe Arashiyan Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Planetarium (FUM360) Applicant's 
Work: 

Considering the special position of science and technology museums in promoting 

science in this research, we intend to review the global research conducted in this 
field by surveying 10 science and technology museums in the world and 

Abstract: 
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comparatively examining 3 examples of them and extracting economic patterns, 

manpower and operational plan. This study provides a comprehensive model for 
Iranian investors and executives tailored to local culture and national needs. 

Creating executive instructions for setting up these centers, creating Idea and 

Element databases from the studied museums and providing the required studies for 
feasibility studies, business and operational plans for constructing and developing 

these centers in Iran. 

Specific 

Aims: 

Promotion of Science, Science and Technology Museums, ICOM, CIMUSET, STEM 
center, Edutainment 

:Keywords 
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 علم جیروم و کارکرد آن در حوزه ترو پیاسک ریفراگ یهایدر حوزه مجموعه باز یپژوهش تخصص :عنوان

 ینجلیفاطمه س :متقاضی

 لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/پیاجوک یعلم یهایباز یطراح گروه :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ینجلی+ فاطمه س :همکاران

 افریفاطمه پور +

 مقدم یمعصومه دخت محمد +

 انیفاطمه ماه رو +

 370000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد 1کتاب:  چاپ :تعهدات مصوب نهایی

 (یاتاق فرار تخصص 5ساخت  یعدد )دانش فن 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 بار( نیاول یبرا یاتاق فرار علم یمدل مفهوم یعدد )طراح 1: یمدل مفهوم یطراح

 یبرا هایها، نکات و استراتژبا استفاده از سرنخ کنانیاست که در آن باز یکیزیف ییماجراجو یمخمصه و باز کیاتاق فرار  چکیده :

مشخص  یزمان تیدر محدود کنانی. بازکنندیها و معماها را حل ماز پازل یسر کیبه اهداف خود،  یابیحل مسائل و دست

 چگاهیفرار ه یهاحال اتاق نی. با اکنندیاند، با هم تالش مکه داخل اتاق پنهان شده ییهاپاسخ معماها و سرنخ افتنی یبرا

طراحان  نیتابو شکست و اول نی. اما اپرداختندیبه ارائه خدمات م ینداشته و تنها با هدف سرگرم یو آموزش یعلم نهیزم

در اتاق  یمعل میتوام با مفاه یو فکر یبدن تیباورند که فعال نیبودند. آنها بر ا یشرق یایاز کشورها آس یاتاق فکر علم

ا به علم مخاطب ر تیرا باال ببرد و در نها یلیتحص تیو و موفق تیاستفاده از خالق یافراد برا ییایرشد و پو تواندیفرار م

 شد. ریهمه گ زیو اروپا ن کایدر امر یاتاق فرار علم یمند کند. پس از مدتعالقه

اح طر نیبه عنوان اول پیموضوع دشوار و مهم است. استارت آپ اجوک کی یبوم یمحتوا دیو تول یاتاق فرار علم یطراح

 قاتیحقو ت ایمتنوع اتاق فرار در دن یهامدل یو با بررس افتهیمهم دست  نیتوانسته است به ا ران،یدر ا یفرار علم یهااتاق

 دینما یکشور طراح یبر سند جامع علم یمبتن یمدل بوم کی ،یو علم یفرهنگ ،یادب ،یخیگسترده تار

 یعلم و فناور جیبر ترو یفرار در کشور مبتن یهااتاق حیصح یالگو جادیا :اهداف اختصاصی

 حیو تفر یبا ابزار سرگرم یعلم میمفاه یریادگی

 اوقات فراغت عموم مردم یبرا یبستر سالم و ارزشمند علم جادیا

 یکارگروه یو بازده تیفیک شیافزا

 علم جیعلم، ترو شن،یکیفیمیاتاق فرار، گ روم،پیاسک کلمات کلیدی:

 
 

Specialized research in the field of comprehensive collection of escaperoom games 
and its function in the field of science promotion 

Title: 

Fateme Sayanjali Applicant: 

Ajukip scientific games groups Applicant's 

Work: 

Escape Room is a physical adventure game in which players solve a series of puzzles 
and riddles using clues, tips, and strategies to solve problems and achieve their 

goals. Players try to find answers that they are hidden inside the room in a limited 

Abstract: 
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time. However, the escape rooms never had a scientific or educational background 

and only provided for entertainment purposes. But this taboo failed, and the first 
designers of the thinking room in the field of education are in East Asian countries. 

They believe that physical and mental activity combined with scientific concepts in 
the escape room can increase the growth and dynamism of individuals to use 

creativity and academic success, and ultimately make the audience interested in 

science. After a while, the scientific escape room became widespread in the United 
States and Europe. 

Designing a scientific escape room and producing native content is a difficult and 
important issue. Startup EduCape, as the first designer of scientific escape rooms in 

Iran, has been able to achieve this important goal and by examining various models 

of escape rooms in the world and extensive historical, literary, cultural and scientific 
research, designed a native model based on the comprehensive scientific document. 

Creating the right model of escaperooms in the country based on the promotion of 
science and technology 

Learning scientific concepts with entertainment tools 

Increase the quality and efficiency of the working group 

Specific 
Aims: 

escape room, gamification, science, science promotion :Keywords 
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 یالملل نیب یابینهیزم کیبر  یمبتن ژهیو یازهایافراد با ن یبرا یبخشسامانه توان هیاول یطراح :عنوان

 رضا پوراعتماد دیحم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 رضا پوراعتماد دی+ حم :همکاران

 راد یجمال امان +

 یصادق دیسع +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ی یعدد )طراح 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 مختلف را مورد یدر کشورها ژهیو یازهایافراد با ن یکرونا بر سبک مراقبت و خدمات توانبخش راتیمطالعه تاث نیا در چکیده :

 میرا مطالعه خواه ژهیو یازهایافراد با ن یو خواهر و برادرها نیکرونا بر والد راتیداد. تاث میو مطالعه قرار خواه یبررس

 یها افتهیداد. با توجه به  میقرار خواه سهیو مقا یمختلف را مورد بررس یخانواده ها در کشورها نیمقابله ا وهیکرد. ش

 کرد میو ارائه خواه یگروه از افراد را بررس نیبه ا یسامانه ارائه خدمات توان بخش یها یژگیمطالعه، و نیا

 ژهیو یازهایافراد با ن ی( بر مراقبت و نگهدارCOVID-19کرونا ) یپاندم ریتاث یبررس :اهداف اختصاصی

 ژهیو یازهایافراد با ن یبر خدمات توان بخش (COVID-19) کرونا یپاندم ریتاث یبررس .2

 ژهیو یازهایافراد با ن نیبر والد (COVID-19) کرونا یپاندم ریتاث یبررس .3

 ژهیو یازهایافراد با ن یبر خواهر و برادرها (COVID-19) کرونا یپاندم ریتاث یبررس .4

 (COVID-19) کرونا یاز پاندم یبا اضطراب ناش ژهیو یازهایافراد با ن یهامقابله خانواده یهاوهیش یبررس .5

 یو ... در دوران پاندم ید-اچ-ید-یا سم،یمطالعه شامل ات نیدر ا ژهیو یازهایافراد با ن یگروه ها یازهاینوع ن یبررس .6

 (COVID-19) کرونا

 (COVID-19) کرونا یها در دوران پاندمگروه نیا یازهاین یسن بر رو ریتاث یبررس .5

 گریمختلف با همد یکشورها یهاو خانواده ژهیو یازهایافراد با ن یازهاین سهیمقا .7

 یالملل نیاز راه دور با چشم انداز ب یبخشتوان کپارچهیسامانه  هیاول یطراح .8

 ازیو مورد ن دیو استخراج اطالعات مف ژهیو یازهاین یدارا یرانیمربوط به افراد ا یداده ها یو داده کاو یمدلساز .9

 افراد نیپنهان ا یازهایجهت درک ن

و مورد  دیو استخراج اطالعات مف ژهیو یازهاین یدارا یالملل نیمربوط به افراد ب یداده ها یو داده کاو یمدلساز .10

 افراد نیپنهان ا یازهایجهت درک ن ازین

 یالملل نیاز راه دور، سامانه ب یخدمات توان بخش ژه،یو یازهای(، افراد با نCOVID-19بحران کرونا ) کلمات کلیدی:

 
 

An interdisciplinary study with an international perspective to preliminary design a 
tele-rehabilitation delivery system for individuals with special needs 

Title: 
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Hamid Reza Pouretemad Applicant: 

Sahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

The aim of this study is to investigate the impact of the Covid-19 outbreak on the 

lives of people with special needs and their families in different countries. Also, the 
aim of this study is the assessment of these individuals' needs in the Covid-19 

outbreak to preliminary design a tele-rehabilitation delivery system for individuals 

with special needs with an international perspective. 
This project will be done in two phases. In the first phase, an international survey 

study will be conducted to identify the needs of people with special needs and their 
families in the Covid-19 outbreak, where it is not possible to provide in-person 

rehabilitation services in centers. The results of this phase of the project will help us 
understand and identify individuals and families need. In the second phase of the 

research, existing systems, tools, and methods of providing rehabilitation services 

will be systematically reviewed. The professionals providing services to people with 
special needs (including psychology, counselors, occupational therapists, speech 

therapists and physicians) will be interviewed to examine the features of a suitable 
tele-rehabilitation service system from their professional point of view. Finally, by 

identifying the strengths and weaknesses of existing tools and methods of providing 

tele-rehabilitation services, the findings of the first phase of the study on the needs 
of people with special needs and their families and the findings of the interview with 

experts will compile. Then, the basic design of the tele-rehabilitation system with an 
international perspective will be done. 

Abstract: 

Identify the needs of people with special needs in the Covid-19 outbreak 

2. Identify the family needs of people with special needs in the Covid-19 outbreak 
3. Modeling and data mining of data related to Iranian people with special needs and 

extracting useful and needed information to understand the hidden needs of these 
people 

Specific 

Aims: 

Covid-19 outbreak, Individuals with special needs, Data mining, Tele-rehabilitation, 

International service system 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99007320 

کتاب  یمسابقه نگارش مشارکت یبرگزار یاتیعمل - ییهمه: مدل اجرا یبرا ییایدر یفناور ستیز :عنوان

با هدف  یدر حوزه دانش آموز "یصنعت- یعلم یفارس، کاربردها جیخل ییایدر یگونه ها ییشناسا"

 ییایدر یفناور ستیآموزش ز

 تمدن نیام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 بوشهر/بوشهر یدانشگاه علوم پزشک -فارس  جیخل یپزشک ستیز پژوهشکده :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 تمدن نی+ ام :همکاران

 پور ینب رجیا +

 آرزو خرادمهر +

 افشار رضایعل +

 یآذر نیحس +

 مسعود زارع +

 یهاشم رضایعل دیس +

 یکامل یعل +

 422000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 9 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

 عدد 1: یآموزش مرب

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 عدد Scopus: 1 ای ISI نامههینما Q1 مقاله منتشرشده در مجالت

 یفارس هدف اصل جیخل ستگاهیموجود در ز یها لیفارس و پتانس جیخل ژهیبو ییایدر یدانش آموزان با گونه ها یآگاه چکیده :

 یبرا یاطلس مجاز جادیو ا ییایدر یدانش آموزان بر گونه ها قیتحق جینتا یاطالع رسان نیباشد. همچن یمسابقه م نیا

و  لیجهت تکم یو خارج یداخل یبه مراجع مرتبط معتبر مانند مجالت علم قاتیتحق جیانتقال نتا گر،یدانش آموزان د

فارس،  جیخل ییایدر یگونه ها ییشناسا"کتاب  یمسابقه نگارش مشارکت یگزاربر نیاساس تدو یاصالح اطالعات قبل

با توسعه  نیباشد. همچن یم ییایدر یفناور ستیبا هدف آموزش ز یدر حوزه دانش آموز "یصنعت- یعلم یکاربردها

 شود یم ییایدر یفناور ستیآنها با دانش ز ییفارس موجب آشنا جیخل یو دانش دانش آموزان در مورد گونه ها یآگاه

 فارس جیجانداران خل یو دانش دانش آموزان درباره  یتوسعه آگاه :اهداف اختصاصی

 ییایدر یفناور ستیدانش آموزان با دانش ز ییآشنا -2

 ییایدر یفناور ستیدر رشته ز یدانش آموز یاستعداد ها و دانش آموزان عالقه مند به پژوهش ها ییشناسا -3

 ، آموزش ییایدر یفناور ستیفارس، ز جیخل ییایدر یها گونه کلمات کلیدی:

 

 

Marine Biotechnology for All: Executive-Operational Model for Holding a 

Participatory Competition of Book Writing entitled  "Identifying Persian Gulf Marine 

Species, Scientific-Industrial Applications" in the Student Area with the Aim of 
Teaching Marine B 

Title: 
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Amin Tamadon Applicant: 

Bushehr University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Awareness of students with marine species, especially the Persian Gulf and the 

potential of the Persian Gulf habitat is the main goal of this competition. Also, 
informing the results of students' research on marine species and creating a virtual 

atlas for other students, transferring research results to reputable relevant 

authorities such as domestic and foreign scientific journals to complete and correct 
previous information is the basis for organizing the Marine Biotechnology for All: 

Executive-Operational Model for Holding a Participatory Competition of Book Writing 
entitled "Identifying Persian Gulf Marine Species, Scientific-Industrial Applications" 

in the Student Area with the Aim of Teaching Marine Biotechnology. It also 
introduces students to the knowledge of marine biotechnology by developing 

students' knowledge about Persian Gulf species. 

Abstract: 

Developing students' awareness and knowledge about Persian Gulf organisms 
2- Introducing students to the knowledge of marine biotechnology 

3- Identifying talents and students interested in student research in the field of 

marine biotechnology 

Specific 
Aims: 

Persian Gulf Marine Species, marine biotechnology, education :Keywords 
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 دانش آموزان در اصفهان انیو اثرات آن در م یمیاقل راتیتغ یساز یو مردم جیترو :عنوان

 یشعبان زادهیعل نیافش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 یشعبان زادهیعل نی+ افش :همکاران

 یوسفیمسعود  +

 تاب نیمحمد زر +

 زهرا عرب +

 فرشته محمود زاده +

 390000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 9 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 بروشور، پادکست( نفوگراف،یعدد )ا 6محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 عدد 30: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد )سرکار خانم مهندس محمود زاده کارشناس گروه مح 1: یآموزش مرب

 ،یستیتنوع ز عیتوز یمیاقل راتیاست که نوع بشر با آن مواجه است. تغ یچالشها نیاز بزرگتر یکی یمیاقل راتیتغ چکیده :

 ریو سالمت انسان ها را تحت تاث نیریمنابع آب ش ،ییغذا داتیو تول یکشاورز یها ستمیاکوس ،یستمیخدمات اکوس

. دانش عموم و ردیقرار گ یدر هر کشور به دقت مورد بررس یمیاقل راتیاست اثرات تغ یضرور نیدهد. بنابرا یقرار م

دف خواهد نمود. ه فایا یمیاقل راتیسازگار با تغ یعه راهبردهارا در توس یدیکل ارینقش بس یمیاقل راتیدرک آنها از تغ

 نیدانش آموزان است. دانش آموزان به ا انیو اثرات آن در م یمیاقل راتیدانش تغ یساز یو مردم جیطرح حاضر ترو

جامعه تاب  کیبه  دنیرس یبرا یخوب اریبس ریمس نیاز فرزندان به والد ینسل نیب یریادگیانتخاب شده اند که  لیدل

 دیولت ،یشفاه جیچون ترو یجیترو یاست. در طرح حاضر دانش آموزان با استفاده از ابزارها یمیاقل راتیآور نسبت به تغ

 نیدانش آموزان به والد قیدانش از طر نیو اثرات آن خواهند آموخت. ا میاقل راتیدرباره تغ نفوگرافیپادکست، بروشور و ا

 است میاقل ریبا تغ یسازگار یجامعه برا کی جادیتوسعه و ا یابزار قدرتمند برا کیعلم  یساز یمنتقل خواهد شد. مردم

دانش آموزان در استان  انیمقابله با آن در م یاثرات آن و راهکارها ،یمیاقل راتیتغ یساز یو مردم جی: ترویهدف اصل :اهداف اختصاصی

 اصفهان

 علم جیعلم، اصفهان، دانش آموزان، ابزار ترو یساز یمردم ،یسازگار ،یمیاقل راتیتغ کلمات کلیدی:

 
 

Promotion and popularization of climate change and its impacts among the students 

in Isfahan 

Title: 

Afshin Alizadeh Shabani Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Climate change is one of the most important challenges which human face. Climate 

change affects biodiversity distribution, ecosystem services, agricultural ecosystems 
and food production, freshwater supplies and human health and wellbeing. So it is 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

important to investigate the impacts of climate changes in each country. People 

knowledge and understanding about climate change and its impacts will play a 
crucial role in developing effective adaptation strategies. Promotion and 

popularization of climate change and its impacts among the students in Isfahan 
province is the main goal of this research project. Students will learn about climate 

change and its impacts through science popularization tools like; oral presentation, 

podcast, brochure and infographic. In addition, student knowledge and understand 
will investigated using questionnaire before and after promotion and popularization 

of climate change among them. Students were chosen because child-to-parent 
intergenerational learning is an important pathway to reach a climate change 

resilient society. Science popularization is a powerful tool to develop and build a 

society to adapt to climate change. 

Promotion and popularization of climate change and its impacts among the students 

in Isfahan 
Investigating students’ knowledge and understanding about climate change and its 

impacts 

Literature review and content creation about climate change and its impacts 
Podcast production for climate change popularization among the students 

Design and produce brochure for climate change popularization among the students 
Design and produce infographic for climate change popularization among the 

students 

Sharing the produced tools via social medias and students’ specific software 

Specific 

Aims: 

Climate change, Adaptation, Science popularization, Isfahan, Science popularization 

tool 

:Keywords 
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 دیجهش تول یآموزان در راستابه دانش ینیکارآفر یبر آموزش مهارت ها یعلم مبتن جیترو :عنوان

 فارمد یمحمد قربان :متقاضی

 لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/مشهد :محل اجرا

 یعلم و فناور یساز یو مردم جیترو :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 فارمد ی+ محمد قربان :همکاران

 مقدم یدیرضا توح یعل +

 468000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 یبرا ییدستگاه ها توانیم یآموزش یها تیتوسعه فعال نهیعدد )در زم 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول :تعهدات مصوب نهایی

 و ساخت( یطراح یجیآموزش و جنبه ترو شتریفهم ب

گوناگون  یها نهیمختلف در زم یمفهوم یطرح ارائه مدل ها نیا یینها جیاز نتا یکی) عدد 10: یمدل مفهوم یطراح

 متناسب

از  یاریبس یدیتول یهادو حوزه شامل رسته نیاست. ا یو دامدار یدر حوزه کشاورز دیبر تول یمبتن ییروستا اقتصاد چکیده :

. روستاها نقش شودیمرکبات، غله و ... م جات،یفیص وه،یم یهاباغ الت،یش ور،یط ن،یجمله پرورش دام سبک، دام سنگ

در  رانیکشور ا تیدرصد از جمع 30. حدود کنندیم فایکشور ا یو توسعه اقتصاد ییغذا ییرا در خودکفا یمهم اریبس

 .کنندیم یروستا زندگ 3700

. طبق آمار ستین ییآموزان روستادانش یو مهارت یعلم یازهاین یمصوب آموزش و پرورش پاسخگو یدرس یهابرنامه

 تیآمار متعلق به جمع نیاند که عمده انموده لیآموزان کشور در دوره متوسطه ترک تحصدرصد از دانش 25 ،یرسم

آموز باعث شده است، دانش ییروستا یازهایمحتوا با ن قیمدارس و عدم تطب ییمحتوا یکشور است. ناکارآمد ییروستا

ها آموزش نیبزرگ مهاجرت کند. اما اگر ا یخود و اشتغال، به شهرها یدانش مهارت یریت به کارگجه ،یینخبه روستا

موضوع در توسعه  نیو ا افتهیباشد، مهاجرت کاهش  ییآموز روستادانش یازهایشده و منطبق با ن یگذاربه صورت هدف

راه  نیب یاست که رابطه معنادار نیا انگریب در استان کرمان یپژوهش و مطالعات مورد جیکشور موثر است. نتا یاقتصاد

 .(1392 نژاد،یمیوجود دارد )ابراه ییدر روستاها و کاهش مهاجرت در مناطق روستا یو حرفه ا یفن یآموزش ها یانداز

 یمبتن یمدارس تخصص سیجهت کمک به تاس یمفهوم ییبه مدرسه به دنبال ارائه الگو یستمیپژوهش با نگاه س نیا

 تی.. قابلخرما، دام و . الت،یهر منطقه از کشور، مانند ش یدیتول یهالیبنا به پتانس ندهیاست و در آ انییروستا یازهایبر ن

 .اجرا دارد

 .نظام موجود یها یجهت پوشش کمبودها و کاست تیو ترب میدر حوزه تعل یدادیرو یطراح رامونیپژوهش پ

 یرشد و تعال یبرا یزیقرار خواهد داد که خود به فکر برنامه ر یطیاست که دانش آموزان را در شرا یبه صورت یطرح کل

 .افتندیخود ب

 .و چشم انداز است زهیانگ یبر محورها یرگذاریعمده تاث

که در انتظار آن هاست را لمس  یطیو شرا طیبتوانند تا حد امکان به صورت روشن مح دیدانش آموزان در گام نخست با

 .کنند

 .موثر است زیباشد ن یآنان م یرو شیکه پ ییرهایاز مس یتجربه محدود از برخ

 یهادر حوزه دیاز ابزار تول یریگبا بهره یبه استقالل اقتصاد یابیطرح، گام برداشتن در جهت دست نیاز ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

است  هایوَاستَعمَرَکُم ف میبخش از دستور قرآن کر نیبه ا دنیتحقق بخش نیچنو هم وریدام و ط ،یمختلف مانند کشاورز
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 یرا به نفع زندگ یاتیانسان قرار داده، آباد کند و منابع ح اریرا که در اخت ینیزم خواهدیکه خداوند متعال از انسان م

 .بکشد رونیبشر از آن ب

 نوآورانه و متفاوت در حوزه علم یریانتخاب مس یدر دانش آموزان برا زهیجرقه و انگ جادیا-

 دهنیدانش آموزان در آ یو شغل یعلم یفضا یها و لذت ها یجهت تجربه محدود مسائل، مشکالت، سخت ییفضا جادیا -

 و جهان که کمتر به آنها پرداخته شده رانیدر ا یو شغل یجذاب علم یها نهیدانش آموزان با رشته ها و زم ییآشنا -

 و مرتبط با کار و تالش یو شغل یدانش آموزان در خصوص مسائل علم یذهن ینظام ارزش گذار رییتغ -

 یدانش آموزان با هدف بهبود نگاه آنها نسبت به علوم انسان یذهن ینظام ارزش گذار یبهساز -

حل  ت،یخالق ،یمیدانش آموزان همچون کارت ندهیآ یمختلف در زندگ یمهارت ها یو اثرگذار تیاهم زانیتجربه م -

 ... مسئله، کسب و کار و

 زان مستعد و توانمنددانش آمو ییشناسا -

ه به بازد یمنته یمهارت ها - ندهیبه آ کیتجربه نزد -جامع  دادیرو -مهارت  -کسب و کار  - یتوسعه فرد -علم  جیترو کلمات کلیدی:

 - دیو تول

 

 

Promoting science-based entrepreneurship skills training for students in the 
production leap 

Title: 

Mohammad Ghorbani Farmad Applicant: 

ferdowsi Applicant's 

Work: 

Rural economy is based on production in the field of agriculture and animal 

husbandry. These two areas include many productive fields, including light livestock, 

heavy livestock, poultry, fisheries, orchards, summer crops, citrus, cereals, etc. 
Villages play a very important role in food self-sufficiency and economic development 

of the country. About 30% of the population of Iran lives in 3700 villages. 
Approved education curricula do not meet the scientific and skills needs of rural 

students. According to official statistics, 25% of the country's students have dropped 

out of high school, most of whom belong to the country's rural population. The 
inefficiency of the content of schools and the non-adaptation of the content to the 

needs of the rural population have caused the elite rural student to migrate to the 
big cities to apply his skill knowledge and employment. However, if these trainings 

are targeted and meet the needs of rural students, migration will decrease and this 
will be effective in the economic development of the country. The results of research 

and case studies in Kerman province indicate that there is a significant relationship 

between the establishment of technical and vocational education in rural areas and 
the reduction of migration in rural areas (Ebrahimi Nejad, 2013). 

This study seeks to provide a conceptual model to help establish specialized schools 
based on the needs of villagers with a systematic view of the school and can be 

implemented in the future according to the production potentials of each region of 

the country, such as fisheries, dates, livestock, etc. 
Research on event design in the field of education to cover the shortcomings and 

shortcomings of the existing system. 
The blueprint is that it will put students in a position to think about planning for their 

own growth and excellence. 

The main influence is on the axes of motivation and perspective. 
In the first step, students should be able to feel as clearly as possible the 

environment and conditions that await them. 
Limited experience of some of the paths ahead is also effective. 

Abstract: 

The main purpose of this plan is to take steps to achieve economic independence by 

using the means of production in various fields such as agriculture, livestock and 
poultry, as well as to realize this part of the command of the Holy Qur'an "and the 

colonization of the fiha" that God Almighty wants from man. To cultivate the land 
that he has given to man and to extract vital resources from it for the benefit of 

human life. 

Specific 

Aims: 
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- Creating spark and motivation in students to choose an innovative and different 

path in the field of science 
- Creating a space for limited experience of issues, problems, difficulties and 

pleasures of students' scientific and professional space in the future 
- Familiarity of students with attractive scientific and professional fields and fields in 

Iran and the world that have been less studied 

- Changing the students' mental evaluation system regarding scientific and 
professional issues related to work and effort 

- Improving the students' mental evaluation system with the aim of improving their 
view of the humanities 

- Experience the importance and impact of different skills in the future life of 

students such as teamwork, creativity, problem solving, business and ... 

Science Promotion - Personal Development - Business - Skills - Comprehensive Event 

- Near Future Experience - Productivity and Production Skills - 

:Keywords 
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 یآن بر اسنادها یاجرا ریدانش آموزان کالس اول دبستان و تأث یمحور برا -اخالق یآموزش یالگو یطراح :عنوان

 ای مطالعه چند پژوهش–دانش آموزان  یاخالق یو استدالل ها یعواطف اخالق

 خوشبخت بایفر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  ییدوره ابتدا ی/نظام برنامه درسی/نظام برنامه درسیتیتربـــ عـــــــــــــــــلوم :اولویت

 /آموزشرانیدر ا یروان شناس ی/چالش هایروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 یکاربرد :نوع طرح

 خوشبخت بای+ فر :همکاران

 یمحمد یمهد +

 یمحبوبه البرز +

 یریبابک شمش +

 یمیمحمدحسن کر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 وزارت آموزش و پرورش( یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

شود.  یبه عرصه عمل وارد م یاخالق تیگردد، موضوع ترب یدر حوزه آموزش و پرورش، مساله اخالق مطرح م یوقت چکیده :

 یموضوع زمان نیا تیباشد. اهم یحال حساس م نیو در ع تیبا اهم اریاست که بس یاخالق از جمله موضوعات تیترب

آغاز گردد تا  هیاول نیاز سن دیکه باشد با یاز هر نوع تیشود که مخاطب آن کودکان باشد. چرا که ترب یدوچندان م

 یرهااز رفتا یاریمطالعه معتقد هستند بس نیا نیرساند. از آنجا که محقق یاری شیکمال خو ریبتواند انسان را در مس

 نیو به موقع است، ا حیصح یاخالق تیاز عدم ترب یناش ،یو اجتماع یشغل تیبزرگساالن جامعه، در هر موقع یراخالقیغ

مطالعه حاضر در صدد آن است که با  نینموده اند. بنابرا یدر مدارس طراح یاخالق تیترب یساز یعمل یمطالعه را برا

سازد و  ادهیموجود دانش آموزان کالس اول دبستان پ یبرنامه درس یآن را بر رو یبوم یآموزش اخالق یالگو یطراح

را در  آموزش اخالق یاسالم-یرانیا یالگو هیارا یعنیقدم  نیمهمتر ریمس نیآن بپردازد که در ا یدانیم یابیسپس به ارز

انجام خواهد شد که در بخش  یچند مطالعه ا یطرح پژوهش کیمطالعه در  نیمرحله مدنظر قرار داده است. ا نیاول

 تیمطالعه موضوع ترب نیاست با انجام ا دیخواهد بود. ام یشیمطالعه ازما کی یدو مطالعه و در بخش کم یدارا یبیترک

 وهیبه ش یشده( است به صورت عمل انیب یبه صورت نظر ایمغفول مانده )  یرسد در برنامه درس یکه به نظر م یاخالق

 ییمطالعه راهنما نیا جیاز جمله کتب دانش آموزان کالس اول شود و نتا ی( وارد برنامه درس integrated) یبیترک

 ها باشد هیمقاطع و پا ریدر سا یدرس زانیبرنامه ر یبرا

 آموزش اخالق یاسالم - یرانیا کردیرو یاستخراج مولفه ها :اهداف اختصاصی

 آموزش یاسالم - یرانیشده ا یطراح کردیاول دبستان بر اساس رو هیمحور دانش آموزان پا-اخالق یآموزش یالگو یطراح

 اخالق در هدف قبل

 اناول دبست هیدانش آموزان پا یو استدالل اخالق یعواطف اخالق یمحور بر اسنادها-اخالق یآموزش یالگو ریتاث یبررس

 یاستدالل اخالق _یعواطف اخالق یاسنادها _آموزش اخالق محور یالگو -آموزش اخالق یاسالم یرانیا یالگو کلمات کلیدی:
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Designing a Moral-Based Educational Model for First Grade Students and the Impact 

of Its Implementation on Students' Moral Emotions Attributions and Moral 
Reasoning - A Multi-Study Survey 

Title: 

Fariba Khoshbakht Applicant: 

Shiraz University Applicant's 

Work: 

When the ethics is raised in the education field, the moral education become an 
important issue. Moral education is one of the topics that is very sensitive. The 

importance of this issue is doubled when it is addressed to children. Because 
education of any kind must begin at an early age in order to help human. As the 

researchers of this study believe that many immoral behaviors of adults in society, in 

any job and social situation, are due to the lack of proper and timely moral 
education, they designed this study to implement moral education in schools. 

Therefore, the present study intends to design a model of indigenous moral 
education to implement it on the existing curriculum of first grade students and then 

to evaluate it in the field, which in this direction, the most important step is to 
present an Iranian-Islamic model of moral education. In the first stage considered. 

This study will be done in a multi-study research project that will have two studies in 

the combined section and one experimental study in the quantitative section. It is 
hoped that by conducting this study, the subject of moral education, which seems to 

have been neglected (or only theoretically expressed) in the curriculum, will be 
practically integrated into the curriculum, including the books of first grade students, 

and the results of this study will be a guide for curriculum planners in other levels 

and grades. 

Abstract: 

Extracting the components of the Iranian-Islamic approach to moral education 

Designing a moral-based educational model for first grade elementary school 

students based on the designed Iranian-Islamic approach to moral education in the 
previous goal 

Investigating the effect of moral-based educational model on moral emotion 
attributions and moral reasoning of primary school students 

Specific 

Aims: 

Iranian-Islamic model of moral education - moral-based education model - moral 

emotions attributions - moral reasoning 

:Keywords 
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 یبرا SLM یشیمتخلخل به روش ساخت افزا نولیتیدار ناحافظه اژیآل مپلنتیو ساخت ا یتوپولوژ یطراح :عنوان

 یپزشک یکاربردها

 االسالم صدرنژاد بیدخطیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یو مهندس یفن :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 االسالم صدرنژاد بیدخطی+ س :همکاران

 یمحمدرضا موحد +

 یمحمد وانیک +

 گانیخدا دیسع +

 یمیفرزاد کر +

 پارسافر سیمهد +

 حقجو هیرق +

 یلیاسماع نیمحمد ام +

 یوسفیدرسا  +

 یاله ضیصفورا ف +

 2069000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 33 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 4در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

دار حافظه اژیآل مپلنتیو ساخت ا یتوپولوژ یطراح یعدد )دانش فن 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 یبرا SLM یشیمتخلخل به روش ساخت افزا نولیتینا
 یکیومکانیب اتیاست که خصوص ییهامپلنتیو ا یاستخوان یهااستفاده از داربست ،یارتوپد یاز موارد مهم در پزشک یکی چکیده :

مدول  رایز باشندیم یپزشک یهامپلنتیا یبرا یمناسب نهیداشته باشند. فلزات متخلخل گز زبانیم یهامشابه با استخوان

 یایااز مز گرید یکیکرد.  جادیبه استخوان ا هیشب یکیداد و خواص مکان رییتغ توانیتخلخل م زانیها را با مآن کیاالست

. خواص شودیبا بدن م مپلنتیا ترعیسر یکپارچگیاست که موجب  مپلنتیا فلزات متخلخل امکان رشد استخوان درون

 کیحفرات کنترل کرد تا با مدول االست عیو توز زیتخلخل و شکل، سا زانیبا م توانیمتخلخل را م یمپلنتهایا یکیمکان

 ته،یسیسوپراالست ،یدارخواص حافظه لیمتخلخل به دل NiTi اژیخاص مطابقت داشته باشد. آل یعیاستخوان طب کی

 لی. به دلباشدیم یپزشک یهامپلنتیساخت ا یماده مناسب برا کیبه استخوان  هیشب کیو مدول االست یسازگارستیز

. باشدینم ریپذامکان یذوب یهامتخلخل از روش اژیآن، ساخت آل یذوب باال یو دما NiTi اژیآل یباال یریپذواکنش

 یها. در روششودیاستفاده م اژیآل نیساخت قطعات متخلخل از جنس ا یپودر برا یمتالورژ یهااز روش نیبنابرا

در  ریاخ یهاشرفتیکنترل کرد. پ یبه خوب توانیحفرات را نم عیو توز زیتخلخل و شکل، سا زانیپودر م یمتالورژ

خاص  یکیمتخلخل با خواص مکان یپزشک یهامپلنتیاز جمله ا دهیچیپ یهاسازه دیامکان تول یشیساخت افزا یهاروش

مورد نظر دست  یکیبه خواص مکان توانیفلزات متخلخل م یتوپولوژ یرا فراهم کرده است. ضمنا با استفاده از طراح

 یشیاساخت افز یهااند و با استفاده از روششده یطراح یتوپولوژ یسازنهیکه با روش به ییهامپلنتیا نی. بنابراافتی
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 ینولیتینا یهاو داربست هامپلنتیا یکیولوژیپژوهش، اثر تخلخل بر خواص ب نیدارند. در ا یاند عملکرد مناسبشده دیتول

 شودیم یبررس یشیو روش ساخت افزا یتوپولوژ یساخته شده با استفاده از طراح

 یاستخوان مپلنتیکاربرد ا یمناسب برا یتوپولوژ یطراح :اهداف اختصاصی

 و متراکم یاستخوان اسفنج یمورد استفاده به جا مپلنتیا یدرصد تخلخل مناسب برا نییتع •

 بهتر یسازگارستیخواص ز جادیو ا مپلنتیرشد بهتر استخوان درون ا یتخلخل مناسب برا زیسا نییتع •

 بهتر یسازگارستیو ز یکیخواص مکان جادیشکل مناسب حفرات به منظور ا نییتع •

 مشابه با استخوان یخواص جادیا یبرا یانیساختار گراد نییتع •

 مورد نظر ماریب یعیمشابه با استخوان طب یشکل و خواص یدارا نولیتیدار ناحافظه مپلنتیساخت ا •

 یپزشک مپلنتیمتخلخل، ا ومیتانیت-کلیدار نحافظه اژی،آلیتوپولوژ یطراح ،یشیساخت افزا کلمات کلیدی:

 

 

Topological design and selective laser melting of porous Nitinol (NiTi) shape memory 
implant for medical applications 

Title: 

Sayed Khatiboleslam Sadrnezhaad Applicant: 

Sharif University of Tecnology Applicant's 

Work: 

One of the critical issues in orthopedic medicine is the use of bone scaffolds and 
implants that replicate the bio-mechanical properties of the host bones. Porous 

metals are suitable candidates for medical implants since their elastic modulus can 
be adjusted with porosity and created mechanical properties similar to bone. Another 

advantage of porous metals lies in their open space for the in-growth of bone tissue, 
hence accelerating the osseointegration process. It is possible to engineer the 

mechanical properties of porous implants by controlling the porosity level, pore size, 

pore shape, and pore distribution to better match the stiffness of a specific natural 
bone. Porous NiTi alloys is unusual materials for medical implants because of their 

unique shape memory effect (SME), superelasticity (SE), good biocompatibility and 
Bone-like elastic modulus. Fabrication of porous NiTi by casting method is difficult 

due to the high reactivity of NiTi alloy and its high melting temperature. Thus, 

powder metallurgy (PM) techniques are generally used. In these methods, the 
porosity and shape, size and distribution of pores cannot be well controlled. Recent 

advances in additive manufacturing (AM) have provided unprecedented 
opportunities for producing complex structures including porous medical implants 

with special mechanical properties. At the same time, topology design techniques 
have been developed to enable the internal architecture of porous metals to be 

designed to achieve specified mechanical properties at will. Thus implants designed 

via the topology optimization approach and produced by additive manufacturing are 
of great interest. In this study, the effect of porosity on biomaterial properties of the 

specific NiTi alloy scaffold and implants made by AM and topological design is 
investigated. 

Abstract: 

Determination of appropriate porosity for NiTi SMAs medical implants used instead of 

cortical and cancellous bone 
2- Determination of appropriate pore size for better bone growth into the NiTi SMAs 

implant and create a better biocompatibility 

3- Determination of appropriate pore shape for medical NiTi SMAs implants for 
creating better mechanical properties and biocompatibility 

4- Determination of appropriate pore distribution for medical NiTi SMAs implants to 
creating properties similar to the bones 

5- Making NiTi implants with properties and specific shapes identical to the 
appropriated natural bones 

Specific 

Aims: 

Additive manufacturing, Topological design, Ni-Ti porous shape memory alloy, 

Medical implant 

:Keywords 
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نده با درمان همزمان با فعال کن یادیبن یتوسط سلولها یبافت عصب یکنندگ میاثرات محافظت وترم تیتقو :عنوان

 کیسکمیا یدر مغز سکته مغز GSK-3 یو مهار کننده ها یبافت نوژنیپالسم

 مقدم یمیپروانه رح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیا یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم پزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 مقدم یمی+ پروانه رح :همکاران

 یجهانبخش نیام +

 نژاد یرینص نازیفر +

 ور دهید ایمیک +

 حقشناس یمهد +

 1100000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یادیبن ی( و سلولهاMMSC) یسلولها ؛یادیبن یسلول ها یبر رو نیشیبه دست آمده از مطالعات پ جیاساس نتا بر چکیده :

ا و تروم ک،یسکمیا یاز سکته مغز یناش یمغز بیدرمان آس یبرا یادیبن یانواع سلولها نی( ، از مؤثرترNSC) یعصب

 یهاییااز توان یگسترده ا فیمنحصر به فرد دارند که ط تیخاص یتعداد یادیبن یهستند. سلولها یالتهاب بافت عصب

 یبهبود خواص درمان یکه ما برا ییکه روش ها میکنیدهند. ما تصور م یآنها قرار م اریرا در اخت یمحافظت کننده عصب

ت و مهاجر ،یسلول یبقا ،یدر بافت عصب رایدر جهان خواهد بود؛ ز شرویپ یگام م،یکن یم شنهادیپ یادیبن یسلول ها

 میتعم یادیبن یسلولها گریتوان به انواع د یرا م کردهایرو نیشود. ا یم میمشابه تنظ نگیگنالیس یرهایتوسط مس ریتکث

 اتولوگ بدست آمده است. IPCکه از  یادیبن یکرد؛ به عنوان مثال،سلول ها

در  یادیبن یانواع سلول ها ریکه نسبت به سا یشتریمطالعات ب لیها را بدل MMSC مطالعه ، ما یبه عنوان هدف اصل

 ،یآمار یداده ها لیو تحل هیدهد با تجز یکه به ما امکان م میشده است را انتخاب کرد یمحافظت از بافت عصب نهیزم

 شیفزاا یبرا ییراه ها افتنیراستا،  نی.در امیکن نییرا تع دهید بیممکن در معرض قرار دادن آنها با بافت آس یرهایمس

مند هدف ای ی، کموتاکس یدر خواص مهاجرت رییتغ قیاز طر عه،یاز ضا یناش یمغز بیآس یکانون هابه  MMSC مهاجرت

ف مختل یفاکتورها دیبا تول یادیتا حد ز ی، محافظت از بافت عصب گریمبرم است. از طرف د ازیآنها، ن لیکردن تحو

بر مغز  یمیو ترم یتوانند اثر محافظت یها م MMSC از یمقدار کم یشود و حت یم نیها تأم MMSC از نیپاراکر

وامل تالش ع ریفاکتور ها و سا نیا تیفعال شیافزا یبرا ییکردهایرو افتنی یتوان برا یاست که م یهیداشته باشند. بد

 یزمغ بیآس ای دهید بیآس یسکمیدر ا ناپسیس لیو تشک وژنزیها را بر نوروژنز ، آنژ MMSC اثر قیطر نیکرد و از ا

 .کرد تیتقو

 یشود. بر اساس داده ها یانجام م یمغز بیبه محل آس MMSC و مهاجرت ری، تکث وندیروش اول با هدف بهبود پ

 کوژنیمهار گل قیاز طر Akt نگیگنالیس ریبر مس ریتواند تأث یکننده م دواریام یاز روش ها یکی ن،یشیمطالعات پ

 .باشد (SB216673،  ومیتیل یها ونی) نازیبتا ک 3سنتاز 

با  MMSC تیدر جمع CD105  ،CD133  ،CD44  ،CD34 ینشانگرها عیدر توز TPA / ومیتیاثرات ل یبررس :اهداف اختصاصی

 یتومتریاستفاده از فلوس

 کشت یرشد سلولها ی، بدست آوردن منحن MMSC انواع مختلف ریتکث زانیبر م TPA / ومیتیل ریتأث یبررس-2
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 تیبر سرعت دو برابر شدن جمع TPA / ومیتیاثر ل یا سهیمقا لیو تحل هیتجز -3

 MMSC زیبر تما TPA / ومیتیل ریتأث لیو تحل هیتجز -4

 ینیپروتئ یو مارکرها GSK-3 یرهایمرتبط با مس نگیگنالیس یرهایمس تیبر فعال TPA / ومیتیل ریتأث یبررس -5

 در سلول ها ریتکث

 Wnt یرهایمرتبط با مس نگیگنالیس یرهایمهار مس ای تیبر فعال TPA / ومیتیل ریتأث لیو تحل هیتجز -6

 / ومیتیدر گروه کنترل و بعد از درمان با ل MMSC عملکرد اتوفاگوزوم در یابیارز -7

 ischemia ,stroke,brain,Mmmsc ,tpa,,litthium کلمات کلیدی:
 

 

Enhancement of neuroprotective effects of stem cells by co-treatment with a tissue 
plasminogen activator and GSK- 3 inhibitors on ischemic stroke brains 

Title: 

Parvaneh Rahimi Moghaddam Applicant: 

Iran University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Despite the small treatment window and high risk of bleeding, tPA has been the FDA- 

approved main treatment protocol of acute ischemia for many years. According to 

previous studies on the mechanism of function of lithium and tPA, it seemed that 
lithium not only could reduce the neurotoxicity of tPA, but also reduce the risk of 

bleeding, by effect on MMP9 and GSK-B pathway and smad pathway. On the other 
hand, therapy with mesenchymal multipotent stromal cells (MMSC) can be an 

effective approach in the treatment of pathologies accompanied by 

neurodegeneration. However, for the successful application of cellular technologies, 
understanding of the molecular and cellular fundamentals of the interaction of 

transplanted cells with recipient cells, as well as associated pharmacological therapy, 
for example, tPA, is necessary. To date, a lot of research has been devoted to the 

study of the mechanisms of nervous tissue regeneration using MMSC and tPA. 
However, there are practically no studies examining the additive therapy of these 

therapeutic approaches. The effect of combination therapy of tPA and lithium on 

enhancing the efficacy of stem cell therapy after acute ischemia has not been 
investigated before. This work may offer new treatment protocol for one of the most 

common causes of morbidity and mortality worldwide, CVA.Many studies confirm 
that stem/progenitor cells, including multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC) 

and neural stem cells (NSC), are one of the most effective types of stem/progenitor 

cells for the treatment of brain damage caused by an ischemic stroke, trauma and 
neuroinflammation. Stem cells have a number of unique properties that provide them 

with a wide range of neuroprotective potencies. We assume that the methods we are 
studying for enhancing stem cells therapeutic properties will be universal, since cell 

survival, migration, and proliferation are regulated by similar signaling pathways. 

And these approaches can be translated into other types of stem cells, for example, 
obtained from autologous IPC. 

Abstract: 

Analysis the effects of lithium/tPA on the distribution of CD105, CD133, CD44, CD34 
markers in MMSC population using flow cytometry 

2-Analysis of the effect of lithium/tPA on rate of proliferation of different types of 

MMSC, obtaining growth curves for cells in culture 
3- Comparative analysis of effect of lithium/tPA on speed of the population doubling 

4- Analysis of the effect of lithium/tPA on of the differentiation of MMSC 
5- Analysis of the effect of lithium/tPA on the activity of signaling pathways 

associated with GSK-3 pathways and protein markers of proliferation in the cells 

6- Analysis of the effect of lithium/tPA on the activity or inhibition of signaling 
pathways associated with Wnt-pathways 

7- Evaluation of the functioning of autophagosome in the MMSC in control group and 
after treatment with lithium/tPA 

8- Analysis of the effect of lithium/tPA on the number of autophagosome in cells, 
their localization, and activity of autophagosomal apparatus 

Specific 
Aims: 
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9- Analysis of the effect of lithium/tPA on the number of several lysosomal proteins 

using Western blots and their change after a treatment with lithium 
10- Analysis of the effect of lithium/tPA functional activity of mitochondria, ROS 

production in the MMSC 

ischemia ,stroke,brain,Mmmsc ,tpa,,litthium :Keywords 
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بتا به  تیشده با زئول تیماده پسماند گل قرمز و تقو هیبر پا Ni(Co)Mo(W) یهاستیسنتز کاتال :عنوان

 نیسنگ لیخوراک گازوئ نگیدروکراکیه ندیفرا یکینتیس یو مدلساز یشگاهیآزما یمنظور بررس

 نژاد یمیابراه ترایم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 فتو ن یعیو انتقال گاز طب یساز رهیذخ ش،یپاال ل،ی+ تبد ستهای+ کاتال یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نژاد یمیابراه ترای+ م :همکاران

 511000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Scopus گاهیشده در پا هینما انتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
برج  یهامانند پس ماند یدروکربنیه نیسنگ یهابرش دیتول شینفت خام با مشکل افزا شیپاال عیصنا ریاخ یهاسال در چکیده :

 نیا لیبا هدف تبد یمختلف یهایمسئله، تکنولوژ نیمقابله با ا ی. در راستاباشندیروبرو م کیاتمسفر ایخالء و  ریتقط

 ندیارائه شده، فرا یهایتکنولوژ انیاست. از م دهیارائه گرد ترنییتر و با نقطه جوش پاپس ماندها به مواد با ارزش

و راندمان  ندهیآال باتیو فاقد ترک ریتقط انیمحصوالت م دیبه راندمان باال در تول یابیامکان دست لیبه دل نگیدروکراکیه

در  یمتعدد قاتیتحق ریاخ یهارا به سمت خود جذب کرده است. بعالوه در سال یاریکک، توجه بس دیاندک در تول

 عیمواد پس ماند مختلف حاصل شده در صنا انیانجام گرفته است. در م یاز مواد زائد صنعت یریاستفاده و بهره گ نهیزم

 عیماده زائد در صنا نیا دیتول زانی. مباشدیم ریبا یصنعت ندیبا نام گل قرمز وجود دارد که حاصل فرا یاگوناگون، ماده

ماده  نیتن از ا 5/1تا  1 نیبه طور متوسط ب وم،ینیهر تن آلوم دیتول یکه به ازا یااست به گونه ادیز اریبس ومینیآلوم

باعث مشکالت  ستیز طیآن در مح یو آزاد ساز باشدیم ییباال یباز تیخاص ی. گل قرمز معموال داراشودیم دیزائد تول

 نهیدر زم یاریبس یهاتالش نی. بنابراشودیم ینیزم ریز یهااز جمله آلوده شدن منابع آب یاریبس یطیمح ستیز

از جمله  یادیفلزات باارزش ز یگل قرمز حاو کهنیاز گل قرمز صورت گرفته است. با توجه به ا نهیاستفاده به

SiO2،Al2O3  ،TiO2 ،Fe2O3 وNa2O یتیماده پس ماند، اجزاء زئول نیدهنده ا لیفلزات تشک نیو در ب باشدیم 

(Al2O3, SiO2ن )نیبهره برد. همچن یصنعت یهاستیکاتال هیبه عنوان پا توانیاز آن م نیبنابرا خورد،یبه چشم م زی 

 ادی نگیراکدروکیه ندیفرا یها ستیکاتال دیتول یمناسب برا نهیگز کیگل قرمز، از آن به عنوان  زیناچ متیبا توجه به ق

ز، گل قرم انهیسال دیو هم با توجه به حجم تول یطیمح ستیز دگاهیموضوع هم از د نیا تی. لذا با توجه به اهمشودیم

دف از ه نیشده است. بنابرا میتنظ نگیدروکراکیه ندیپژوهش ارائه شده به منظور استفاده مناسب از گل قرمز در فرا

. در ادامه به باشدیم هیبه عنوان پا نگیدروگراکیه ندیفرا یهاستیگل قرمز در کاتال یریپژوهش، ابتدا بکارگ نیانجام ا

 ها،ستیکاتال نیمختلف بر ا یهایافزودن افزودن ریتاث یگل قرمز و بررس هیبر پا یدیتول ستیمنظور بهبود خواص کاتال

که تاکنون مطالعات و  یی. بعالوه، از آنجاگرددیاستفاده م هاستیکاتال نیا هیبتا در ته تیزئول هیکننده ثانو تیاز تقو

 گل قرمز صورت نگرفته است و هیبر پا یهاستیدر حضور کاتال نگیدروکراکیه ندیفرا یبر رو یکینتیس یهایبررس

به  ازی، نذکر شده یهاستیکاتال نگیدروکراکیه تیفعال یبر رو یاتیعمل یرهایمتغ ریبه منظور درک بهتر تاث نیهمچن

اهداف  گریمناسب از د یکینتیارائه مدل س گر،ی. به عبارت دگرددیمذکور کامال احساس م ندیفرا یکینتیس یمدل ساز

 باشدیپژوهش م نیا

 بتا تیشده با زئول تیماده پسماند گِل قرمز و و تقو هیبر پا نگیدروکراکیه ندیفرا یهاستیکاتال هیته :اهداف اختصاصی

راندمان  ست،یالکات یدیساختار فاز فعال، قدرت اس یگِل قرمز رو هیبر پا ستیبتا به کاتال تیافزودن زئول ریتأث یبررس (2

 .راندمان حذف گوگرد از خوراک نیو همچن نگیدروکراکیه ندیمحصوالت مورد نظر در فرا دیتول
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 عیوزت یبر رو ستیبه خوراک و مقدار کاتال یورود دروژنیدما، نسبت گاز ه ریمختلف نظ یپارامترها ریتاث یبررس (3

 نگیدروکراکیه ندیشده در فرا لیمحصوالت تشک

دمان ران یبر رو ستیبه خوراک و مقدار کاتال یورود دروژنیدما، نسبت گاز ه ریمختلف نظ یپارامترها ریتاث یبررس (4

 ونیزاسیسولفوریدرودیو ه نگیدروکراکیه ندیفرا

 (یدروکربنیه نی)خوراک سنگ نیسنگ لییگازو نگیدروکراکیه ندیفرآ یکینتیمدل س نییتع (5

 یکینتیس یمدل ساز ن،یسنگ یهادروکربنیبتا، ه تیگِل قرمز، زئول نگ،یدروکراکیه ندیفرا کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of Zeolite Beta-Promoted Ni(Co)Mo(W) Catalysts Supported on Red Mud 
for Experimental Evaluation and Kinetic Modeling of Hydrocracking of Heavy Gas Oil 

Title: 

Mitra Ebrahiminejad Applicant: 

tarbiat modares university Applicant's 

Work: 

In recent years, refining industries face the problem of increasing heavier fractions 
production such as vacuum gas oil (VGO) and vacuum residue (VR). Different 

technologies for converting the heavy oil feedstocks into high quality fuel products 
with lower boiling points like transportation fuels are used. Among several processes 

to produce more valuable products from heavy cuts have been investigated, 
hydrocracking process has attracted attention in terms of efficiency, because 

compared to other processes, this process yields high selectivity to clean middle 

distillate and low selectivity to coke. 
Recently, also some investigations are done on the reuse of industrial waste 

residues. Between these residual solids produced in various industries, red mud is 
formed as a solid waste through the Bayer chemical process attracting a lot of 

attention. But the by-product of the this process is produced in a large quantity (the 

production of 1 t of alumina generally results in the generation of about 1-1.5 t of red 
mud). Red mud generally has a high caustic nature and is mostly discharged into 

landfills, so its disposal can cause serious environmental problems like pollution of 
underground water sources. Therefore, there have been many interests devoted to 

the study of the reutilization of red mud. 
Chemical analysis reveals that red mud is mainly composed of silica, aluminum, iron, 

calcium, titanium, as well as an array of minor constituents, namely: Na, K, Cr. 

Among elements formed this solid wast, zeolitic particles are seen, so red mud can 
be used to synthesize zeolites and industrial catalysts. Also its low cost make it an 

attractive potential catalyst for hydrocracking reaction. Regarding the Utilization of 
red mud will produce significant benefits in terms of environment and economics, in 

this study, first red mud which mainly contains a mixture of oxides of Fe, Al, Si and Ti 

is used as support for hydrocracking catalysts. Then, to promote properties of 
prepared red mud-supported catalysts and investigate the effects of different 

additives, zeolite beta second promoters are introduced into these catalysts. 
Additionally, since the previous and current studies related to catalysts supported on 

red mud are mostly experimental in laboratory scale, it is necessary to develop a 

kinetic model for hydrocracking of heavy gas oil over red mud-supported 
catalysts.Thus, in the modeling section of this study, a kinetic model for 

hydrocracking process must firstly be developed. Then, the effects of different 
parameters such as temperature, H2 to feed ratio, amount of catalysts loaded in 

reactor on product quality and hydrocracking performance of catalysts can be 
studied based on the developed model. Finally, results of the kinetic model can be 

validated by experimental results. 

Abstract: 

Successfully synthesis of zeolite beta-containing catalysts supported on activated 
red mud for hydrocracking process 

2) Investigation of the effect of zeolite beta addition on active phase structure, acid 

strength, hydrocracking and hydrodesulfurization efficiency 
3) Investigation of the effects of different parameters such as temperature, H2 to 

feed ratio, amount of catalysts loaded in reactor on product distribution 

Specific 
Aims: 
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4) Investigation of the effects of different parameters such as temperature, H2 to 

feed ratio, amount of catalysts loaded in reactor on hydrocracking and 
hydrodesulfurization performance 

5) Development of a kinetic model for hydrocracking of heavy gas oil over red mud-
supported catalysts 

Hydrocracking process, Red mud, Zeolite beta, Heavy hydrocarbons, Kinetic 

modeling 

:Keywords 
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 خشک یریگرمس مهین یدر آب و هوا یو الک یرنگ یبر پوششها یطیمح ستیاثرات ز ریتأث یبررس :عنوان

 بافیمحمد اخوان قال :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زدی/زدی دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم کشاورز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 بافی+ محمد اخوان قال :همکاران

 یطالب یعل +

 زاده ییسودا دیحم +

 ییمحمد جوقتا +

 یقاسم هیسم +

 یصادق قاسم +

 یتوکل ترایم +

 یکریپ سایپر +

 نیام مانیپ +

 یحکم الله بایفر +

 1200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یروس میبا حضور ت زدیعدد )کارگاه در شهر  1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 مهیمنطقه ن کیآب و هوا در  ریتأث ینیب شیو پ یابیو مهم و ارز یراه حل اساس کیبه  یابیمطالعه با هدف دست نیا چکیده :

 یمهندس دهیچیپ یحمل و نقل و سازه ها یها ستمیس یاز دوام رنگ ها و روکش ها نانیاطم یو خشک برا یریگرمس

 و ارتباطات انجام شده است

 سازگار ستیو درضمن ز ییهوا عیبا کاربرد در صنا یبه ساختار مقاومت سازه ها یابیدست :اهداف اختصاصی

 اتمسفر یغبار ها -خورنده مواد  یها یباکتر -دما  -ها  مریپل - یالک یرنگ ها کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of the influence of environmental impact on paint-and-lacquer coatings 
in dry subsubtropical climate 

Title: 

Mohammad Akhavan Ghalibaf Applicant: 

Yazd University Applicant's 

Work: 

he study is aimed at solving the important fundamental task of assessing and 
predicting the impact of climate in various representative and extreme zones of the 

round world on their meteorological characteristics to ensure the durability of paints 
and coatings of transport systems and complex engineering structures and 

communications to external aggressive influences. 

Abstract: 

Improve the structure of materials used in the aerospace industry while paying 
attention to the their bio-compatibility. 

Specific 
Aims: 

environmental impacts, dry subtropical climate, paints and coatings , micro-

organisms 

:Keywords 
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 آنها یستیخواص ز یو بررس, GBB یپسا تراکم یبا استفاده از واکنشها یستیفعال ز یسنتز اسکلت ها :عنوان

 ییبالال دیسع :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ییبالال دی+ سع :همکاران

 یریکامران ام +

 یرضا صحبت دیحم +

 زاده یدربند نیشهابالد دیس +

 2850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 4در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 نیاست و در ا ینیدیریدازوپیمیا یستیاسکلت فعال ز هیبه منظور ته GBBواکنش  تیطرح هدف استفاده از قابل نیدر ا چکیده :

 لیالن ای لیاکن نیهمچن دویبنزالده یلوکسیپروپاژ-O، دیکاربالده نیریآز ریعامل دارنظ هیراستا با استفاده از مواد اول

فراهم خواهد بود. ضمنا  یپسا تراکم یواکنشها قیجوش خورده از طر کلیهتروس یاسکلت ها هیامکان ته دهیآلده

 هیته اتبیترک نگیمطالعات داک نیقرار خواهند گرفت. عالوه بر ا یابیمورد ارز زیشده ن هیته باتیترک یستیخواص ز

 انجام خواهد شد زیشده ن

 ی، طراح یکلیجوش خورده هتروس یستیفعال ز یاسکلت ها هیموثر با همکاران دانشگاه سن پطرزبورگ، ته یارتباط علم :اختصاصی اهداف

 پسا یعامل دار و استفاده از آنها در واکنش ها هیو سنتز موا اول

 د،یانیزوسیا هیبر پا ی، واکنشهاGBBپسا  یواکنشها ،یپسا تراکم ی، واکنش ها کلیجوش خورده هتروس یاسکلت ها کلمات کلیدی:

 نیدیریدازوپیمیا کلیاسکلت هتروس

 

 

Harnessing the power of post-condensational modification of the GBB reaction 
products for the construction of new biologically relevant molecular scaffolds 

Title: 

Saeed Balalaie Applicant: 

k. N. Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

One of the important subjects in organic synthesis is the design and synthesis of 

biological active compounds. One of the important isocyanide-based multicomponent 

reaction is Groebke-Blackburn-Bienaymé (GBB-3CR), reported a new three 
component reaction of an aldehyde, an isocyanide and a 2-aminopyridine or 2-

aminopyrazine for the synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine (IP) or imidazopyrazine 
scaffolds. Imidazo[1,2-a]pyridines have extended biological and pharmaceutical 

activities. Furthermore, imidazo[1,2-a]pyridines can be converted into other systems 

of pharmaceutical interest. The presence of additional functionality on the 
imidazo[1,2-a]pyridine core can enhance biological activity and gives further options 

to convert them into other drug candidates. In this project, we will use 

Abstract: 
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functionalized compounds to have the fused heterocyclic backbones containg 

imidazopyridine backbone. 

Collaboration with Prof. M. Krasavin and publishing the common manuscripts 

Designing some novel functionalized starting materials 

Synthesis of novel bioactive heterocyclic backbones 

Specific 

Aims: 

Fused heterocyclic backbones based on imidazopyridines, Post-transformation, Post-

condensation, Isocyanide-based multicomponent reactions 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
98021275 

و  CRISPR Cas9 روش به مانیدر شیمی به وممقا سرطانی سلولیدر رده  2CADHژن  یزساشخامو :عنوان

 ییدارو متومقاو  ییزا رتومو یهاژن  برخی مسیرآن در  ثرا یابیارز

 ییرزایعباس م دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یاریچهارمحال و بخت/شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

  :نوع طرح
 ییرزایعباس م دی+ س :همکاران

 یعقوبیهاجر  +

 انیفاطمه اله +

 ینیحس مهیعظ دهیس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

چند سال  ی. در طباشدیم ایدر آس ژهیواز سرطان در سراسر جهان به یناش ریومعمده مرگ لیاز دال یکیمعده  سرطان چکیده :

 زودرس آن و صیدر تشخ قیطر نیسرطان معده صورت گرفته و از ا یمولکول لیدر درک دال یگذشته، مطالعات متعدد

 یهاسلول یرضروریکه منجر به رشد غ یاریبس یمولکول یهاسمیمکان یاند. از طرفنقش داشته یماریب نیبهبود عالئم ا

موضوع  شوندیم هاستونیه رییکه موجب تغ ییهامیاند. مطالعه آنزهمچنان ناشناخته مانده شوند،یسرطان معده م

و  انیهستند که ب یاکنندهلیتعد یهامی( آنزHDAC) الزهایداست ستونی. هباشدیسرطان م طهیح قاتیاز تحق یاریبس

. کنندیم میتنظ لیاست یهابردن گروه نیسرطان را با از ب شرفتیدر شروع و پ ریدرگ شماریب یهانیپروتئ تیفعال

HDACدهنده . شواهد موجود نشانشوندیم میتقس زوفرمیا 18کالس مختلف از  4پستانداران متنوع هستند و به  یها

طور مکرر در ها بهHDAC ینابجا میتر از آن تنظاست. مهم یچرخه سلول میو تنظ زیتما ،یسلول ریها در تکثدخالت آن

درمان  یضد سرطان برا یعنوان داروهاها بهمتنوع آن یساختار یهاو مهارکننده شودیمختلف مشاهده م یهاسرطان

 ستندین زوفرمیخاص ا HDAC یهاساز در حال گسترش است. متأسفانه، اکثر مهارکنندهجامد و خون یهایمیانواع بدخ

در  فیضع یآگهشیبا پ HDAC2 انیب شیراستا افزا نیسرطان هنوز ناشناخته است. در ا شرفتیدر پ کیو سهم هر 

نشان داده است  یاریبس قاتیمبتالبه سرطان دهان، پروستات، تخمدان، آندومتر و معده همراه بوده است. تحق مارانیب

م مه دادیرو کیآن ممکن است  ینابجا میسرطان معده مؤثر بوده است و تنظ شرفتیدر پ ادیزاحتمالبه HDAC2که 

خاموش شدن آن در  یمولکول یامدهایو پ HDAC2سرطان مرتبط با  یهاژن ییشناسا حالنیباشد. باا ییزادر سرطان

ها، ژن انیدر ب لیتعد ایو  DNA یدر توال رییتغ قیژنوم از طر شیرایسرطان معده هنوز مطالعه نشده است. و شرفتیپ

رو قرار داده  شیپ دهد،یها رخ مژن انیب ایو  یدر توال رییواسطه تغکه به یهایماریب یرا برا یدبخشیام یراهکارها

که  ییهایماریو درمان ب یاختصاص اریبس یداروها دیو تول یمنظور طراح فرد محور به یاست. امروزه در حوزه پزشک

که  گرددیاستفاده م یژن شیرایمانند و یدرمانژن نینو یهااز روش ند،یآیبه وجود م یکیژنت یهاجهش جهیدرنت

 Clustered regularly interspaced shortستمیها، استفاده از سروش نیا نیتریو اختصاص نیدتریجد

palindromic repeat/CRISPR-associated 9 (CRISPR/Cas9) مطالعه درک بهتر  نی. هدف اباشدیم

 یهایهدف مرتبط جهت توسعه استراتژ یهاژن ییانسان و شناسا نوژنزیدر گاستروکارس HDAC2 کیانکوژن تیفعال

 باشدیم سپریناک اوت آن با روش کر قیمناسب از طر یدرمان

 EPG85.257 RDB یرده سلول ریبر رشد و تکث HDAC2اثر ژن  یبررس :اهداف اختصاصی
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 EPG85.257 RDB یبر مهاجرت و متاستاز رده سلول HDAC2 اثر ژن یبررس .2

 EPG85.257 RDB یآپوپتوز رده سلول زانیبر م HDAC2 اثر ژن یبررس .3

 نیسینسبت به دانوروب EPG85.257 RDB یرده سلول ییبر مقاومت دارو HDAC2 اثر ژن یبررس .4

 یرده سلول یپوکسیه طیبر شرا HDAC2 اثر ژن یبررس .5

 HDAC2, CRISPR Cas9, Gastric Cancer, EPG85.257 RDB, Dug resistance کلمات کلیدی:

 
 

HDAC 2 gene knockout in resistant cancer cell by CRISPR Cas 9 and evaluation of its 

effects on some tumorigenesis and drug resistance pathways 

Title: 

Seyed Abbas Mirzaei Applicant: 

Shahrekord University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Gastric cancer is one of the major causes of cancer deaths worldwide and particularly 

the incidence of it is high in Asian countries. Over the past few years, many studies 
have been conducted to find ways the molecular causes of gastric cancer. 

inappropriate regulation of HDACs is frequently observed in various cancers and their 
inhibitors as anticancer drugs are being developed. these enzymes remove acetyl 

groups from histone lysine residues and regulate the expression and activity of 
numerous proteins involved in cancer. Recent evidence indicates their involvement in 

cell proliferation, differentiation, and cell cycle regulation. In humans, they are 

diverse and divided into 4 classes of 18 isoforms. Aberrant HDAC2 expression has 
been associated with a poor prognosis in patients with oral, prostate, ovarian, 

endometrial and gastric cancer. Many studies have shown that HDAC2 is effective in 
the development of gastric cancer and its improper regulation may be an important 

event in carcinogenesis. However, the identification of HDAC2-related cancer genes 

and the molecular implications of their silencing in gastric cancer progression have 
not yet been studied. Genome editing can be used to change the DNA or modifying 

the expression of genes that have provided diseases. CRISPR technology as new 
methods of gene therapy is a simple yet powerful tool for editing genomes. The aim 

of this study is to better understand the oncogenic activity of HDAC2 in human 

gastro carcinogenesis and to identify relevant target genes for the development of 
appropriate therapeutic strategies through its knockout method by CRISPR Cas9. 

Abstract: 

Study of the HDAC2 gene effect on EPG85.257 RDB cell growth and proliferation 
2. Study of the HDAC2 gene effect on EPG85.257 RDB cell migration and metastasis 

3. Study of the HDAC2 gene effect on apoptosis rate of EPG85.257 RDB cell line 

4. Study of the HDAC2 gene effect on the drug resistance of EPG85.257 RDB cell line 
to daunorubicin. 

5. Study of the HDAC2 gene effect on hypoxic conditions of EPG85.257 RDB cell line. 

Specific 
Aims: 

HDAC2, CRISPR Cas9, Gastric Cancer, EPG85.257 RDB, Dug resistance :Keywords 
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به همراه  یمشتق از خون قاعدگ یادیبن یسکروتوم مستخرج از سلول ها زیتجو یاثر بخش یابیارز :عنوان

 یمبتال به آزواسپرم یوانیاگزوژن در مدل ح نیمالتون

 یگلشاه حنانه :متقاضی

 اریاستاد :متقاضی رتبه علمی

 زن :جنسیت

 تهران/یجهاد دانشگاه - یستیز یفنآور زیر قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 هایماریدر درمان ب نیادیبن یسلولها نقش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ دکتر حنانه گلشاه :همکاران

 کاظم نژاد  هیدکتر سم +

 یرجنتیدکتر ناصر ام +

 انیدکتر زهرا صفار +

 یدرز میمر +

 هاله عدالتخواه +

 یرستگار لدایه +

 نژاد دریح رضایعل +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

درصد  30درصد زوج ها را در سرتاسر جهان با مشکل مواجه ساخته که حدود 15تا  10در حدود  یقرن حاضر نابارور در چکیده :

است  یمن عیدر مردان، فقدان اسپرم در ما یباشد. چالش عمده در درمان نابارور یمردانه م یاز آن مربوط به فاکتورها

 شود. یمردان نابارور را شامل م تیاز جمع %15تا  10 بایشناخته شده و تقر یکه با اصطالح آزواسپرم

تن داش یبرا ضهیفاقد اسپرم بالغ در ب مارانیب یبرا یدرمان موثر چیدر حال حاضر ه ،یاز مداخالت درمان یموارد رغمیعل

 .دهد یسوق م ییاهدا نیآنها را به سمت استفاده از جن تیوجود ندارد و در نها کیولوژیفرزند ب

شان داده ن یوانیح یدر مدل ها ژهیاسپرم به و دیرا در جهت تول یادیبن یمثبت استفاده از سلول ها ریتاث ریاخ قاتیتحق

 ،یاز جمله فراوان ییایمزا یمنابع دارا ریاست و نسبت به سا یادیبن یاز سلول ها یمنبع غن کی یاست. خون قاعدگ

 گرید ییباشد ازسو یم یمنیا یکاهش مشکالت ناسازگار زیو ن یرینمونه گ ندیبودن فرآ یرتهاجمیآسان و غ یدسترس

ها آزاد  نیاها و کموک نیتوکایسا رینظ یگوناگون کیتروف یفاکتورها یمیمزانش یادیبن یمطالعات نشان داده که سلولها

 .کنندیکمک م دهید بیبافت آس یکه در بازساز ندینمایم

 یلولهاترشحات س ینیعنوان شده که اثرات پاراکر رنده،یدر فرد گ یادیبن یسلولها زیو تما یزنده مان تیمحدود لیبه دل

و با اثر  میتواند مستق یفاکتورها م نیا کیولوژیبرعهده دارند. اثرات ب یبافت یرا در بازساز ینقش اصل یمیمزانش یادیبن

 یتورهاترشح فاک یرو ریو تاث یاطراف طیمح یو به صورت اثر رو میمستق ریغ ایو  یداخل سلول نگیگنالیس ریمس یرو

 .گردد یم یسبب بهبود عملکرد بارور یباشد که به طور کل یگرید کیولوژیفعال ب

. مطالعات کندیم فایانسان ا یمثل دیتول ستمیس ینینورواندوکر تیفعال میدر تنظ یآل نقش مهم نهیغده پ گرید ییاز سو

 مختلف یساختارها یکه بر رو ییها رندهیدارا بودن گ لیبه دل نینشان داده است که مالتون نیهمچن ریاخ یسال ها

 رندهیگذارد. مطالعات نشان داده اند که به علت وجود گ یم ریدارد، بر آنها تاث یعروق- یقلب ستمیس ه،یمانند مغز، شبک

 یدیپیدر ساختار ل ینقش حفاظت یممکن است دارا نیو اسپرماتوزوآ، مالتون میدیدیاپ یسلولها یبر رو نیمالتون یها
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 ریثقدرت تحرک اسپرمها را تحت تا جهیتاژک اسپرم و در نت یها یتوکندریعملکرد م نیغشاء آنها داشته باشد و همچن

مختلف  یادیبن یسلولها زیو تما یبازساز میدر تنظ ینقش مهم نیمطالعات نشان داده اند که مالتون نیقرار دهند. همچن

 .دارد کیو اسپرماتوژن یمیمزانش یادیبن یمانند سلولها

مشتق از  یدایبن یسلولها زیقابل توجه از تجو جیبافت و کسب نتا یانجام گرفته در گروه مهندس ریبا توجه به مطالعه اخ

 ،یابتیبافت سخت، زخم د صینقا ریمختلف نظ کیسکروتوم مشتق از آن در درمان اختالالت پاتولوژ ایو/ یخون قاعدگ

از  استفاده از سکروتوم مستخرج یتا اثربخش میبر آن شد قیتحق نیزنان و ... در ا یاختالالت نابارور ،یانفارکتوس قلب

. میقرار ده یابیمورد ارز یآزواسپرم یوانیاگزوژن در مدل ح نیرا به همراه مالتون یمشتق از خون قاعدگ یادیبن یسلولها

تق مش یادیبن یسکروتوم مستخرج از سلول ها ،یوانیح یدر مدل ها یآزواسپرم جادیا دییپروژه پس از القا و تا نیدر ا

شود و بعد از گذشت مدت زمان دو ماه از درمان،  یم قیدفران موشها تزر یبه داخل مجرا نیمالتون ایو/  یاز خون قاعدگ

 قرار خواهند گرفت یو مولکول ییایمیوشی، ب یبافت شناس یها یمورد بررس یمورد مطالعه از نظر اثربخش واناتیح

ه همراه ب یمشتق شده از خون قاعدگ یادیبن یسکروتوم مستخرج از سلول ها زیبهبود روند اسپرماتوژنز به دنبال تجو :اهداف اختصاصی

 یوانیبوسولفان در مدل ح زیاگزوژن به دنبال تجو نیمالتون

 نیبوسولفان، مالتون ،یمشتق از خون قاعدگ یادیبن یسکروتوم مستخرج از سلولها ،یآزواسپرم ،ینابارور کلمات کلیدی:

 

 

Ealuation of the Effectiveness of Secretome Extracted from Menstrual Blood-Derived 
Stem Cells with Exogenous Melatonin Adminestration in Animal Model with 
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Hannaneh Golshahi Applicant: 
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Work: 

Nowadays, infertility affects about 10 to 15 percent of couples worldwide, about 30 
percent of which are due to male factors. The major challenge in treating infertility in 

men is the lack of sperm in the semen, known as azoospermia, which accounts for 

approximately 10 to 15% of the infertile male population. 
Despite some therapeutic interventions, there is currently no effective treatment for 

patients without spermatozoa to have a biological child, eventually leading them to 
use a donated fetus. 

Recent research has shown the positive effect of using stem cells to produce sperm, 

especially in animal models. Menstrual blood is a rich source of stem cells and has 
advantages over other sources such as abundance, easy access and non-invasive 

sampling process as well as reducing immune incompatibility problems. On the other 
hand, studies have shown that mesenchymal stem cells have various trophic factors 

such as cytokines and chemokines are released to help repair damaged tissue. 

Due to the limited viability and differentiation of stem cells in the recipient, it has 
been suggested that the paracrine effects of mesenchymal stem cell secretions play 

a major role in tissue regeneration. The biological effects of these factors can be 
direct and by affecting the intracellular signaling pathway or indirectly and by 

affecting the environment and the secretion of other biologically active factors that 
generally improve reproductive function. 

On the other hand, the pineal gland plays an important role in regulating the 

neuroendocrine activity of the human reproductive system. Recent studies have also 
shown that melatonin affects receptors due to their presence in various structures 

such as the brain, retina, and cardiovascular system. Studies have shown that due to 
the presence of melatonin receptors on epididymal cells and spermatozoa, melatonin 

may play a protective role in the lipid structure of their membranes, as well as affect 

the function of mitochondria of the sperm flagella and thus sperm motility. Studies 
have also shown that melatonin plays an important role in regulating the 

regeneration and differentiation of various stem cells such as mesenchymal and 
spermatogenic stem cells. 

Abstract: 
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Improvement of spermatogenesis following administration of secretome extracted 

from menstrual blood-derived stem cells with exogenous melatonin following 
administration of busulfan in animal model 

Specific 

Aims: 

Infertility, azoospermia, secretome extracted from menstrual blood-derived stem 

cells, busulfan, melatonin 
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 یریدر معرض تخمک گ یگاو ها یتخمدان ریحفظ ذخا یبرا یبه عنوان روش یادیبن یدرمان با سلول ها :عنوان
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 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

موثر  دیکاند یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2/یدام علوم :اولویت

 کشور یبوم شیبرعملکرد در گوسفند و بز و گاو م
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 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 در عملکرد ییدام دارد. هر گونه نارسا یدر بارور یدیماده )تخمک( نقش کل یجنس یسلول ها گاهیتخمدان به عنوان جا چکیده :

 عاتیکه دچار ضا ییدر جنس ماده را مخدوش سازد. کمک به بهبود عملکرد تخمدان ها یتواند بارور یتخمدان م

 یاروتواند منجر به ناب یم یانسان و دام موثر باشد. مشکالت تخمدان یتواند در بارور یشده اند م یعملکرد ایو  یساختار

حظه قابل مال یاقتصاد یو ضرر انیگردد که ز دیتول ندیدر دام و حذف زود هنگام آن از فرآ یمثل دیکاهش بازده تول ایو 

 ارزشمند را به دنبال دارد. یکیبا صفت ژنت دیپرتول یدر مورد گاوها ژهیبه و یا

متداول درمان  یاز روش ها یکی (In-Vitro Production of Embryos: IVP) شگاهیدرآزما انیرو دیتول

 یم یفن آور نیکه به کمک ا یشود. به نحو یباال محسوب م یکیبا ارزش ژنت یدام ها ریتکث زیدر انسان و ن ینابارور

گاو ارزشمند قبل از حذف آن از گله بدست آورد ) ساالنه حدود  کی یدیتعداد گوساله را در طول عمر تول نیشتریتوان ب

جمع  یروش تخمک ها از گاو زنده به کمک سونوگراف نیگوساله قبل از حذف دام(. در ا 4تا  3 یگوساله به جا 40تا  25

 قیطر نیز ابه دست آمده ا نی( و جنیشگاهیشوند )لقاح آزما یبا اسپرم کشت داده م شگاهیشوند و در آزما یم یآور

مهبل و مشاهده  یشود. ورود پروب سونوگراف به انتها یم یساز رهیانجماد و ذخ نیجن رندهیانتقال به گاو ماده گ یبرا

متداول در  یروش کولیفول وارهیسوراخ کردن د قیو استحصال تخمک از طر یتخمدان کولیهمزمان تخمدان و فول

 نیچن .(Ultrasound Guided Ovum Pick UP: OPU) رود یاستحصال تخمدان در نوع گاو به شمار م

بعد از  جهیشوند. در نت یم یجد بیسوراخ کردن مکرر تخمدان دچار آس یتهاجم اتیعمل جهیدر نت ییتخمدان ها
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 لکویتعداد فول ون،یراسیسوزن آسپ یکیزیف یها بیاز آس یالتهاب ناش ی، و در پ OPU جلسه 10تا  7شدن  یسپر

. ارائه ابدی ی( کاهش م %40به دست آمده ) تا حدود  یتخمک ها تیفیتعداد و ک نیقابل استحصال و همچن یها

 شگاهیدر آزما انیرو دیتول شیبتواند در افزا دیشا OPU از یناش یتخمدان عاتیضا میکاهش التهاب و ترم یبرا ییراهکارها

 یمیمزانش یادیبن یبه کمک سلول ها یدرمانارزشمند موثر باشد. امروزه استفاده از سلول  یدر گاوها

(Mesenchymal Stem Cells: MSCs) قرار گرفته  یدرمان نابارور یمثل برا دیمورد توجه پژوهشگران تول

ست که ا یبالغ با منشاء مزودرم کیرهماتوپوئتیغ یادیبن یاز سلول ها یشاخه ا ریز یمیمزانش یادیبن یاست. سلول ها

ها(،  تیپوسایها و اد تیها، استئوسا تی)کندروسا یمزودرم یتوانند به سلول ها یداشته و م یخودنوساز تیقابل

 ییرومااست یسلول ها رینظ یمیمزانش یادیبن یاستفاده از سلول ها ریاخ ی. در سال هاابندی زیتما یو اندودرم یاکتودرم

 خون یادیبن یبند ناف و سلول ها یمیمزانش یادیبن یسلول ها ،یمشتق از چرب یادیبن یمغز استخوان، سلول ها

 دایپ یاز مشکالت تخمدان و رحم در انسان کاربرد گسترده ا یناش یدرمان نابارور کالینیکل یپر قاتیدر تحق یقاعدگ

 دهنده یگاوها یماندگار شیافزا قیبتواند از طر دیشا نیجن یتجار دیروش در مراکز تول نینموده است. استفاده از ا

 شیفزاآن مرکز را ا یو سوآور دیاز هرگاو راندمان تول یریجلسات تخمک گ شتریتعداد ب شیو افزا دیتول ندیتخمک در فرآ

راحت تر، وجود منابع فراوان و نداشتن  یریتوان به نمونه گ یم یمیمزانش یادیبن یکاربرد سلول ها لیبخشد. از دال

و  (Embryonic Stem Cells) یانیرو یادیبن یکه در سلول ها ییو احتمال سرطان زا یاخالق یها تیمحدود

 قاتیمطرح است، اشاره نمود. تحق (Induced Pluripotent Stem Cells) ییالقا یچند توان یادیبن یسلول ها

زودرس موثر باشد. بر  امیو الت یتواند در کاهش التهاب موضع درمان یم MSCs یدهد که درمان با سلولها ینشان م

با استفاده از درمان با  OPU یتهاجم اتیاز عمل یاساس، مطالعه حاضر در جهت کاهش التهاب تخمدان ناش نیا

 دیمستمر قرار گرفته و روند تول یریبرنامه تخمک گ کیطرح گاوها در  نیشده است. در ا یطراح MSCs یسلولها

 یالتهاب یاز لحاظ فاکتورها یکولیفول عیما تیتخمدان ، وضع یکولیفول تیجمع تی، وضع انیتخمک و رو یفیو ک یکم

شده قبل و بعد  نییتع شیجلسات مشخص از پ یدر ط گریکدیشاخص ها با  نیو ارتباط ا 1 یا نیو رسالو نینترلوکیا

 رندیگ یقرار م یمورد بررس یاز سلول درمان

 یمثل دیتعداد نتاج هر دام در طول عمر تول شیو شتر( سالم با افزا شی)گاو گاوم نیدام سنگ یمثل دیراندمان تول شیافزا :اهداف اختصاصی

 آن

 یریشگیاز التهاب و پ یعوارض ناش رینظ یدچار مشکالت تخمدان دیپرتول یجهت درمان گاوها یاتخاذ روش درمان -2 -2

 از حذف زود هنگام آنها از گله

 نیدام سنگ یاصالح نژاد یبرنامه ها عیارزشمند و موثر در تسر یبه عنوان ابزار OPU-IVP یتوسعه و ارتقاء فن آور -3

 شیکه منجر به افزا OPU ارزشمند تحت برنامه مکرر یگاوها یکاهش صدمات تخمدان قیو شتر( از طر شی)گاو، گاو م

 .گردد یم یشگاهیآزما انیرو دیتول یبرا OPU-IVP آنها در برنامه یطول مدت ماندگار

 شتریمقاومت ب زیو ن یدیتول یها انیتخمک و رو تیفیتعداد و ک ینیب شیمورد نظر در پ یمارکرها دییدرصورت تأ -4

 .بهتر دهنده تخمک به دست خواهد آمد یدر انتخاب گاوها یکننده ارزشمند ییگو شیگاو به روند التهاب، ابزار پ

 یادینب یبا استفاده از سلول ها یریتخمک گ یمتوال یدر برنامه ها "درمانی – یریشگیپروتکل پ"به  یابیدست -5

 یمیمزانش

التهاب تخمدان  تیوضع ینیب شیدهنده تخمک جهت پ یدر گاوها "تخمدان تیوضع یمارکرها ویبا"به  یابیدست -6

 حاصل از هر گاو یشگاهیآزما یها نیتخمک ها و جن یفیو ک یبازده کم ینیب شیپ زیو ن

خمک ت "مناسب  یو زمان بند دیتول تیریجهت مد یالتهاب یمنف یمارکرها کیبه مقدار آستانه پاتولوژ یابیدست -7

 یدام در زمان مقتض "استراحت  -یریگ

 ،یتهابال ی، فاکتور ها ،یریتخمک گ ،یشگاهیآزما نیگاو، جن ،یمیمزانش یادیسلول بن ،یادیسلول بن ،یدرمان سلول کلمات کلیدی:

 12-نینترلوکی، ا1 یا نیرسالو

 
 

Stem cell therapy as an approach to maintain the ovarian follicular reserves in cows 

frequently subjected to ovum pick up 
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Avicenna Research Institute Applicant's 

Work: 

The ovary, as the nest of female germ cells (oocytes), plays a key role in animal 

fertility. Any malfunction of the ovaries can impair female fertility. Helping to 

functional improvement of ovaries that have structural lesions can be effective in 
human and animal fertility. Ovarian problems can lead to infertility or reduced 

reproductive efficiency in livestock and its early removal from the production 
process, which leads to significant economic losses, especially in the case of high-

yielding cattle with valuable genetic traits. In-Vitro Production of Embryos (IVP) is 

one of the most common methods of treating infertility in humans as well as 
breeding animals with high genetic value, so that with the help of this technology, 

the largest number of calves can be found in Produce the valuable lifespan of a 
valuable cow before removing it from the herd (about 25 to 40 calves per year 

instead of 3 to 4 calves before removing the livestock). In this method, the oocytes 
are collected from live cows with the help of ultrasound and co- cultured in the 

laboratory with sperm (in vitro fertilization) and the obtained embryo is frozen and 

stored to be transferred to the recipient cow. Insertion of the ultrasound probe into 
the end of the vagina and simultaneous observation of the ovary and extraction of 

oocyte through perforation of the ovarian follicle wall is a common method of oocyte 
extraction in cattle (Ultrasound Guided Ovum Pick UP: OPU). Such ovaries are 

severely damaged as a result of repeated invasive ovarian puncture. As a result, after 

7 to 10 sessions of OPU, and following the inflammation caused by physical damage 
via the aspiration needle, the number of extractable follicles as well as the number 

and quality of obtained oocyte (up to about 40%) decreases. Providing solutions to 
reduce inflammation and repairing of OPU-induced ovarian lesions may be effective 

in increasing in vitro embryo production in valuable cows. Nowadays cell therapy via 

mesenchymal stem cell (MSC) has been considered by reproductive researchers for 
the treatment of infertility. Mesenchymal stem cells are a subset of mature non-

hematopoietic stem cells of mesoderm origin that are self-regenerating and can 
differentiate into mesoderm cells (chondrocytes, osteocytes, and adipocytes), 

ectoderm, and endoderm. 
In recent years, the use of mesenchymal stem cells such as bone marrow stromal 

cells, fat-derived stem cells, umbilical cord mesenchymal stem cells and menstrual 

blood stem cells is widely used in preclinical research in the treatment of infertility 
caused by ovarian and uterine problems in humans. 

Abstract: 

Increasing the reproductive efficiency of healthy larg animal (Cow, buffalo and 

camels) by increasing the number of offspring of each animal during its reproductive 
life. 

2. Achieving a treatment protocol for high-yielding cows with ovarian problems 
resulted from inflammation to prevention of their early removal from the herd 

3. Development and improvement of OPU-IVP technology as a valuable and effective 
tool in accelerating breeding programs of large animal (cattle, buffalo and camels) 

by reducing the ovarian damage of valuable animals under repeated OPU program 

which leads to increasing their shelf life in OPU-IVP program for laboratory embryo 
production. 

4. If the desired markers (Rev E1 and Interleukin – 12) are approved in predicting 
the number and quality of eggs and embryos produced and also more resistance of 

cows to the inflammatory process, valuable predictive tools will be obtained in 

selecting better cows that provide oocytes. 
5. Achieving a "prevention-treatment protocol" in consecutive ovulation programs 

using mesenchymal stem cells 
6. Achieving "ovarian status biomarkers" in oocyte donor cows to predict the state of 

ovarian inflammation and also to predict the quantitative and qualitative efficiency 

of oocytes and in vitro embryos obtained from each cow 
7. Achieving the pathological threshold value of negative inflammatory markers to 

manage the production and proper timing o 

Specific 

Aims: 
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Cell therapy, stem cell, mesenchymal stem cell, cattle, in vitro embryo, ovum pick up, 

inflammatory factors, resolvin E1, Interleukin -12, IVP, OPU 
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 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 اکبر مراتان ی+ عل :همکاران

 فرجام کیناصر ن +
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 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

سال  60التر از با نیو غالبا در سن باشدیم یعصب ستمیس عیشا یماریب نیدوم مریآلزا یماریپس از ب نسونیپارک یماریب چکیده :

و  اهیاز مغز تحت عنوان جسم س یخاص هیدر ناح نیکننده دوپام دیتول یرفتن نورونها نیو از ب لیکند. تحل یبروز م

 شتریساس، با نی. براباشدیم نسونیپارک یماریدو مشخصه بارز ب نینوکلئیآلفاس نیو تجمع پروتئ حیناصح یتاخوردگ

 ریاخ یدر سالها نسونیو من الجمله پارک یعصب ستمیس یبرنده  لیتحل یهایماریمورد مطالعه جهت درمان ب یراهکارها

 نیب نیا را داشته باشند. در یدیلوئیتجمعات آم لیتشک ندیمهار فرا ییکه توانا باشدیم ییداروها دیکشف و تول هیبر پا

 نییپا یریپذ ستیانحالل کم در آب و ز یبرخوردار است. ول ییبسزا تیاز اهم یعیطب یفنل یپل باتیاستفاده از ترک

 نیمحدود کرده است. بنابرا اریبس یعصب ستمیس یبرنده  لیتحل یهایماریرا در بحث درمان ب باتیترک نیکاربرد ا

 یاریبس نانوذرات توجه دیتول نیب نیاست که در ا افتهیگسترش  تهایمحدود نیجهت غلبه بر ا یمختلف یونهایفرموالس

نانو بر مشکالت  ی هیبر پا ستمیس کی یتا با طراح میپژوهش ما برآن نیاز محققان را به خود جلب کرده است. در ا

 نیماریلیمنظور س نی. بدمیرا بهبود ببخش نیماریلیس کیدوژنیلوئیاثرات ضدآم نیذکرشده در باال غلبه کرده و همچن

پس که در آب بطور کامل محلول هستند. س شودیم یبه نانوذرات لیشده و تبد زهیمریپل ویداتیاکس زیرولیپ ندیتحت فرا

 یوپمختلف اسپکتروسک یشامل روشها کهایاز تکن یعیشده توسط رنج وس هینانوذرات ته یو ظاهر یساختار یهایژگیو

گذاره و  یالکترون کروسکوپیمانند م یکروسکوپیم ی، روشهاFTIR، فلورسانس، UV-VIS یسنج فیمانند ط

نانوذرات،  نیا ییبعد توانا ی. در مرحله شودیم یبررس یگرماوزن سنج زیو آنال ایپراکنش نور پو ،یاتم یروین کروسکوپیم

 نیو پروتئ یانسان نیانسول نیدو پروتئ یدیلوئیتجمعات آم لیتشک ندیدر مهار فرا ن،یماریلیس یرنانویبا شکل غ سهیدر مقا

 یماریب یبه نام روتنون مدل سلول یبیابتدا توسط ترک ،ی. سپس در فاز سلولردیگیقرار م یمورد بررس نینوکلئیآلفاس

ر القاء شده توسط روتنون د یسلول تیبر سم نیماریلینانوذرات س یاثر محافظت تی. در نهاشودیم جادیا نسونیپارک

 ردیگیقرار م یمورد بررس SH-SY5Y یرده  یانسان ینوروبالستوما یسلولها
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و  نینوکلئیاسو آلف یانسان نیانسول ینهایپروتئ ونیالسیبریدر مهار ف نیماریلیشده از س هینانوذرات ته ییتوانا یبررس :اختصاصیاهداف 

 مذکور ینهایپروتئ یدیلوئیآم یلهایبریحاصل از ف یسلول تیسم

 یالقاء شده توسط روتنون در سلولها یسلول تیبر سم نیماریلیشده از س هینانوذرات ته یاثر حفاظت یبررس -2

 یانسان ینوروبالستوما

 نانوذره ،یانسان نیانسول ن،یماریلیس ،یدیلوئیآم لیبریف ن،ینوکلئیآلفا س نسون،یپارک یماریب کلمات کلیدی:

 

 

Protective effects of Silymarin-based nanoparticles on human insulin and alpha-
synuclein fibrillation and cytotoxicity induced by rotenone 

Title: 

Ali Akbar Meratan Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences Applicant's 

Work: 

Parkinson's disease )PD) is the second most common disorder of the nervous system, 

which occurs in people over 60 years of age. Two pathological hallmarks of PD are 

preferential degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra part compacta 
and misfolding and aggregation of alpha-synuclein. Accordingly, most recent 

strategies for treatment of neurodegenerative diseases, including PD, are based on 
the discovery and development of drugs that are able to inhibit the process of 

amyloid fibrillation. Among the common strategies, use of naturally occurring 

polyphenols has attracted a growing body of attention. However, poor water 
solubility and low bioavailability of these compounds have greatly restricted their 

clinical application in amyloid-related diseases. Therefore, different types of 
formulations have been developed to overcome these limitations, among them 

nanonization appears to be one of the most notable approaches. In this study, we 
aim to overcome these problems by designing a nano-based system. For this 

purpose, silymarin nanoparticles are prepared through oxidative pyrolysis and 

characterized by employing a range of techniques including different spectroscopic 
methods such as UV-Vis, fluorescence and FTIR spectroscopies, transmission 

electron and atomic force microscopies, dynamic light scattering and thermal 
gravimetric analysis. The ability of produced nanoparticles, in comparison with 

silymarin, to inhibit amyloid fibrillation of two proteins including human insulin and 

alpha-synuclein would be investigated. Finally, the protective effect of silymarin 
nanoparticles on rotenone-induced cytotoxicity in SH-SY5Y human neuroblastoma 

cells would be studied. 

Abstract: 

Investigation of the effects of silymarin-based nanoparticles on the fibrillation 

process of human insulin and alpha-synuclein and cytotoxicity related to their 

amyloid aggregates 
2. Investigation of the effects of silymarin-based nanoparticles on neurotoxicity 

induced by rotenone in human neuroblastoma SH-SY5Y cells 

Specific 

Aims: 

Parkinson disease, alpha-synuclein, amyloid fibrils, silymarin, nanoparticle, human 
insulin 

:Keywords 
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 یادیبن یو دانش سلولها یسه بعد ینترهایکبد با استفاده از پر یعملکرد یکروساختارهایم جادیا :عنوان

 وثوق مسعود :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم پزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + مسعود وثوق :همکاران

 یدریزهرا ح +

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 دیاندکه به عنوان ک دیجد باتیاز ترک ییدارو، هنوز درصد باال دیو تائ شیپا یموجود در پروتکل ها یها شرفتیوجود پ با چکیده :

 برای( ٪18) لیدل نیبه عنوان اول یکبد تیشوند. سم یحذف م ییروند از بازار دارو نیدر ا رندیگیقرار م یمورد بررس

 نید ابهبو یتواند برا یم عیو سر شرفتهیپ یغربالگر یروش ها ن،یشود. بنابرا یکنار گذاشتن و حذف دارو محسوب م

زود هنگام  صیتشخ شبردیپ یبرا یفعل یغربالگر یو بهبود مدل ها یبه بازنگر ازیاساس، ن نیموثرباشند. بر ا اریروند بس

 نیرا در ح باتیاز ترک یادیبا توان باال ، امکان آزمون تعداد ز یغربالگر یها ستمیوجود دارد. اگرچه س یکبد یداروها

 یبهتر و مدلها یغربالگر یها ستمیبه س ازیها ن ستمیس نیخطا در ا یباال زانیکنند، اما م یدارو فراهم م یغربالگر

 یمدل ها جادیا یما برا ییتوانا نهیزم نیدر ا تیموفق یبرا یکند. نکته اصل یم انیتر را نما نانیقابل اطم ینیبال-شیپ

 یکنند. بهبود در مدل ها یساز هیما شب یداخل بدن را برا طیمشابه مح یطیتوانند مح یاست که م یشگاهیآزما

ا ت یادیبن یسلول ها یدارو خواهد شد. فن آور دیتول یها نهیو کاهش هز ییوکارآ یمنیا شیمنجر به افزا یشگاهیآزما

مناسب  نیگزیجا کیتوانند به عنوان  یسلول ها م نیا نیدارو ها نشان داده است و همچن یدر غربالگر یبزرگ دیکنون نو

شوند. استفاده از دانش  شنهادیباشند، پ یم یاریبس یها تیمحدود یجدا شده از خود بافت که دارا یسلول ها یبرا

 یسه بعد یسلولها ، چاپگرها یمانند کشت سه بعد دیجد یها یفن آور یریبه همراه به کار گ یادیبن یسلول ها

 جادیاندام ها ارائه دهد. با ا یولوژیمطالعه ب یرارا ب یتر قیدق یتواند مدل ها یم رهی( و غ3D bioprinters) یستیز

 ستمیس نیتوان از ا یباال، به همراه مقرون به صرفه بودن آن ها، اکنون م یها اسیدر مق یشگاهیآزما یمدل ها نیا

 یمدل ها دانشمندان را قادرم نیا ن،یدارو استفاده کرد. عالوه بر ا دیو تول یریتوسعه و رشد غربالگ یبرا یشگاهیآزما یها

و با توجه به مطالعات  نیاز دارو هستند را مورد مطالعه قرار دهند. بنابر ا یوارد شده بر کبد که ناش یها بیسازد تا آس

 ادجی( ، امکان ایخارج سلول کسی)ماتر یستیز یعیو مواد طب یانجام شده تا کنون، با استفاده از روش چاپ سه بعد

 و عملکرد وجود خواهد داشت یمشابه داخل بدن از نظر مورفولوژ یساختار ها

با استفاده از روش  ییپرتوان القا یادیبن یمشتق از سلولها یها دیارگانوئ جادیمطالعه هدف ما ا نیاهداف خاص: در ا :اهداف اختصاصی

 یدیارگانوئ یساختارها نیباال خواهد بود. ا اسی( در مقدروژلی)ه کیوژنیب یعیجوهر طب کیو استفاده از  یچاپ سه بعد

 ن،ی. عالوه بر ارندیدارو مورد استفاده قرار گ یها و غربالگر یماریمدل کردن ب یمدل مناسب برا کیتوانند به عنوان  یم

د نوارد خواه برندیرنج م یکبد ییکه از نارسا یشگاهیآزما واناتیبه داخل بدن ح شتریمطالعات ب یساختارها برا نیا

 شد.

 ،یانسان ییپرتوان القا یادیبن یسلول ها ،یستیز یدارو، چاپ سه بعد ی: غربالگریدیکلمات کل کلمات کلیدی:
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Fabrication of functional liver self-organized micro-constructs Title: 

Massoud Vosough Applicant: 

Royan institute Applicant's 

Work: 

 

Despite advances in drug discovery protocols, there are still a high percentage of 
new medicinal components withdrawal in the market. Hepatotoxicity represented 

the first reason (18%) for drug withdrawal. Therefore, fast tracked screening 

methods are key to improve the success and the cost of human drug development. 
Because of that, there is a need to improve current screening models to improve the 

early detection of hepatotoxic drugs. Although high-throughput screening platforms 
permit the testing of large compound libraries during drug development, the high 

failure rates demonstrate the need for improved screening platforms and more 

reliable pre-clinical models. Key to this is our ability to recapitulate organ physiology 
‘in a dish’. Improvements in in vitro modeling will likely lead to improved safety, 

efficacy and reduced drug development costs. Stem cell technology has shown a 
great promise in drug screening and has been proposed as a suitable alternative to 

overcome the limitations with primary cell types. This, in combination with novel 
techniques such as 3D culture, bioprinting, microfabrication, fluid flow, and cell 

encapsulation, offers the prospect of more accurate models to study organ biology. 

Through model refinement and cost-effective scale up, it is now possible to 
prototype systems for drug development. Scientists can study and better understand 

the biology behind individual drug- induced liver injury. Developing a bioprinting 
method for printing of cell- laden structure with novel decellularized ECM bioink, 

enable us to provide an optimized microenvironm 

Abstract: 

we would like to generate identical bio-printed functional human induced pluripotent 
stem cells (hiPSC) derived liver organoids using a natural homogenous bio-ink 

(hydrogel) in large scale that could act as a reliable and feasible ex vivo platform for 

disease modelling and drug screening. These printed microtissues can be further 
studied as transplant in animal models with acute liver failure. 

Specific 
Aims: 

Key words: Drug screening, Bioprinting, hiPSC, Micro patterning :Keywords 
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و  تروژنین یمزوپور حاو یتوخال ینانو بستر کربن یشده بر رو تیتثب ومینانوذرات پاالد ییسنتز و شناسا :عنوان

 اتاق یدر دما دیاس کیفرم هیازتجز دروژنیگاز ه دیدر تول فسفر و کاربرد آن

 ینعمت روزهیف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 سمنان/سمنان دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینعمت روزهی+ ف :همکاران

 ینیرحسیالسادات م هیمرض +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 تسیز طیدوستدار مح یحامل انرژ کیفرمات  لیمت زیدرولیه ایتوده  ستیز یفرع( به عنوان محصول FA) دیاس کیفرم چکیده :

 یدارد. انرژ ییباال دروژنیه یبوده و چگال ریخورنده، اشتعال ناپذ ریغ ،یسم ریغ ع،یاتاق ما یماده در دما نیاست. ا

توسط  ایو  دیاس کیفرم یسوخت یهالیدر پ تواندیبه عنوان سوخت م دیاس کیشده در فرم رهیذخ ییایمیش

 کیفرم ونیدروژناسیشده از ده دیتول دروژنیآزاد شود. گاز ه دروژنیگاز ه دیآن، جهت تول یستیکاتال ونیدروژناسیده

به  دارد اکیآمون ای کلوهگزانیس لیمت رینظ دروژنیه رهیذخ یهاطیمح گرینسبت به د یکمتر یمصرف انرژ د،یاس

 کیفرم نویدروژناسیده یبرا یهتروژن گوناگون یستهایاست. تا به امروز کاتال یفراوان یاقتصاد تیاهم یدارا لیدل نیهم

موضوع هنوز مورد توجه محققان حوزه  نیا تیو به کاربرده شده است. اما با توجه به اهم هیاتاق ته یدر دما دیاس

ان و کم، راندم نهیبا هز دیجد یزوریکاتال ستمیتوسعه س یطرح در راستا نیدر ا لیدل نی. به همباشدیم ستیکاتال

 یتوخال یباال به همراه فسفر با مورفولوژ تروژنین یمتخلخل کربن دوپ شده با محتوا تیعملکرد باال ابتدا نانوکامپوز

ت جه دیاس کیفرم ونیدروژناسی. سپس از آن در دهشودیآن قرار داده م یبر رو ومیسنتز شده و سپس نانو ذرات پاالد

 یبررس ندیفرآ نیراندمان ا شیو عناصر دوپ شده در افزا ینقش مورفولوژ نی. همچنشودیفاده ماست دروژنیگاز ه دیتول

 گرددیم

 مرها،یلپ کا،یلیبا استفاده از س ،یبا ساختار توخال یمشتق شده  ینانومواد کربن هیته یبرا دیجد یهایاز استراتژ ستفاده :اهداف اختصاصی

 .¬آن یزوریها و ... به منظور بهبود عملکرد کاتال-سورفاکتانت

 یستیکاتال تیو فسفر در فعال تروژنیعناصر دوپ شده ن ییاثر هم افزا یبررس-2

 .یسم یهاو حالل هیبه منظور کاهش استفاده از مواد اول دیجد یسنتز یهاارائه روش-3

 یگرهاها و واکنشو انتقال حدواسط یبه نگهدار ازیو حذف ن زوریساخت کاتال ندیدر فرآ نهیپرهز یکاهش مراحل سنتز-4

 .یسم

 .هاواکنش چرخه در ¬مجدد آن یریو به کارگ افتیقابل باز زوریکاتال یطراح -5

 سنتز شده در واکنش زوریاستفاده از نانوکاتال-6

 فسفر ،یکربن توخال وم،یناهمگن، نانو ذرات پاالد ستیکاتال دروژن،یه کلمات کلیدی:
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Synthesis and Characterization of Palladium Nanoparticles Immobilized on 

Mesoporous Hollow Carbon Support Containing Nitrogen and phosphorus atoms and 
its Application in Dehydrogenation of   Formic acid at room Temperature 

Title: 

Firouzeh Nemati Applicant: 

Semnan University Applicant's 

Work: 

 

Formic acid (FA) as a by-product of biomass or hydrolysis of methyl formate is an 

environmentally friendly energy carrier. It is liquid, non-toxic, non-corrosive, non-
flammable and has a high hydrogen density at room temperature. The chemical 

energy stored in formic acid as a fuel can be released in formic acid fuel cells or by 
catalytic dehydrogenation to produce hydrogen gas. Hydrogen gas produced from 

formic acid consumes less energy than other hydrogen storage media such as methyl 

cyclohexane or ammonia and is therefore of great economic importance. To date, 
various heterogeneous catalysts have been developed and used for formic acid 

dehydrogenation at room temperature. However, due to the importance of this issue, 
it is still considered by researchers in the field of catalyst. Therefore, in order to 

develop a new catalytic system with low cost, high efficiency and performance, a 
porous carbon nanocomposite with high nitrogen and phosphorus content with a 

hollow morphology is synthesized and then palladium nanoparticles are immoblized 

on it. It is then used in formic acid dehydrogenation to produce hydrogen gas. The 
role of morphology and doped elements in increasing the efficiency of this process is 

also investigated 

Abstract: 

Using new strategies to prepare hollow-structured carbon nanomaterials, using 
silica, polymers, surfactants, etc. to improve its catalytic performance. 

2- Investigating the synergistic effect of nitrogen and phosphorus doped elements 
on catalytic activity 

3- Introducing new synthetic methods to reduce the use of raw materials and toxic 

solvents. 
4- Reducing costly synthetic steps in the catalyst manufacturing process and 

eliminating the need to maintain and transfer intermediates and toxic reagents. 
5- Design of recyclable catalyst and reuse in the reaction cycle. 

6. Use of synthesized nanocatalysts in the reaction 

Specific 
Aims: 

Hydrogen, Heterogeneous catalyst, Palladium nanoparticles, Hollow carbon, 
Phosphorus 

:Keywords 
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 دوره قاجار( انی)تا پا یغرب جانیاستان آذربا یخیمساجد تار یشناسمطالعه گونه :عنوان

 عباس زاده مظفر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+ عــــــــــــــــــــلوم  یاسالم -یرانیشهر ا ی/الگویشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 ی/فرهنگتی/هویاجـــــــــــــتماع

 یاتوسعه :نوع طرح

 + مظفر عباس زاده :همکاران

 زاده میقد هیسم +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یبه وزارت گردشگر هیجهت ارا یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 نهیزم طیمسجد شرا یبر معمار رگذاریاز عوامل تأث یکی. رودیبه شمار م یاسالم یبنا در ساختار شهرها نیترمسجد مهم چکیده :

 یاراز معم یارزشمند راثیم یو اجتماع یفرهنگ ،یمیخاص اقل تیبا موقع رانیا یغرب جانیو بستر است. در استان آذربا

و  لیتحل یبرا یتاکنون پژوهش جامع و مدون نی. با وجود اباشندیم یمتنوع یهایژگیو یمساجد وجود دارد که دارا

 نیمهم ا اتیاز خصوص یکی نیصورت نگرفته است. همچن استان نیا یخیمساجد تار یمشخصات معمار یبنددسته

ده مساجد ساخته ش اتیبه خصوص ژهیمذهب و اهل تسنن است که لزوم نگاه و عهیمسلمانان ش یتیجمع بیمنطقه ترک

 یاصل یو الگوها ییو فضا یمشخصات کالبد ییراستا هدف پژوهش حاضر شناسا نی. در ادینمایها را مطرح مآن یبرا

و از  یشناسبر گونه یاست. روش انجام پژوهش، مبتن یشناسگونه کردیمختلف با رو یهااستان در دوره یخیمساجد تار

 یگردآور یدانیم دیو بازد یامطالعه کتابخانه قیها از طراست. داده یاز راهبرد استدالل منطق یریگو با بهره یقینوع تطب

تحوالت  ریو س یاصل یهاگونه ییمسجد، شناسا یاسالم یشناخت معمار نهیدر زم ییافزاشامل دانش یاصل جی. نتاشودیم

مساجد  یحفاظت و مرمت، طراح یزیربرنامه یبرا یمناسب هیپا تواندیدانش م نی. اباشدیم یغرب جانیآن در منطقه آذربا

 مساجد به وجود آورد ییساختار فضا تیفیدر رابطه با ک یبعد یهاانجام پژوهش زیو ن دیجد

و  یاسشنگونه یدر راستا یغرب جانیاستان آذربا یخیمساجد تار ییو فضا یمشخصات کالبد یبندو طبقه ییشناسا :اهداف اختصاصی

 .یمعمار یاصل یاستخراج الگوها

 یریگکه ممکن است در شکل یاتیخصوص ریو تسنن و سا عیاهل تش یخیدو دسته مساجد تار یهاتفاوت ییشناسا .2

 .باشند لیخاص مساجد دخ یهاگونه

 یغرب جانیآذربا ،یخیمساجد تار ،یمعمار ،یشناسگونه کلمات کلیدی:

 
 

A Typological Study of Historical Mosques in West Azerbaijan Province (Until the End 

of Qajar Era) 

Title: 

Mozaffar Abbaszadeh Applicant: 

urmia university Applicant's 
Work: 

The mosque is the most important building in the structure of Islamic cities. One of 

the effective factors in the architecture of the mosques is context condition. In the 
West Azerbaijan province of Iran, with its special climatic, cultural, and social 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

conditions, there is a valuable heritage of mosques architecture that has diverse 

characteristics. However, so far no comprehensive and codified research has been 
conducted to analyze and classify the architectural features of the historic mosques 

of this province. Also, one of the important features of this region is the composition 
of the population of Shia and Sunni Muslims, which raises the need to pay special 

attention to the characteristics of the mosques built for them. In this regard, the 

purpose of this study is to identify the physical and spatial characteristics and main 
patterns of historical mosques in different periods by using a typological approach. 

The research method is typological and comparative, and it is based on a logical 
reasoning strategy. The data is collected through library study and field survey. The 

main results include increasing knowledge in the field of understanding the Islamic 

architecture of the mosque, identifying the main types and their developments in the 
region of West Azerbaijan. This knowledge can be a good basis for conservation and 

restoration programming, designing new mosques, and conducting further research 
on the quality of the spatial structure of mosques. 

Identifying and classifying the physical and spatial characteristics of the historical 

mosques of West Azerbaijan province in order to recognize types and to extract the 
main architectural patterns. 

2. Identifying the differences between the two categories of Shia and Sunni 
historical mosques and other characteristics that may be involved in the formation of 

specific mosque types. 

Specific 

Aims: 

typology, architecture, historical mosques, West Azerbaijan :Keywords 
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د و آن ها بر رش یاثر درمان یو بررس نیشده با هموگلوب دهیپوش نیمتخلخل پالت یسنتز نانوکالستر ها :عنوان

 در حالت برون تن و درون تن یمتاستاز سرطان پستان سه گانه منف

 یمالعباس فاطمه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یمعتمد جهاد دانشگاه پژوهشکده :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فاطمه مالعباس :همکاران

 تیکفا نیرحسیام +

 پور وردام یبهنام حاج +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
باشد .  یم ریمرگ و م نیدرصد از ا 90و متاستاز مسئول حدود  دیا یبه حساب م ایعامل مرگ در دن نیسرطان سوم چکیده :

و  یصیدارو و موارد تشخ لیتحو یبرا ژهیبه و ،یکاربرد یانواع برنامه ها یامروزه نانوذرات به صورت گسترده برا

 نیکه در مرحله اول نانوکالستر پالت میما بر آن شد قیتحق نیمورد توجه و استفاده قرار گرفته است. در ا یربرداریتصو

 نی. هموگلوب میکن دیبه عنوان عامل پوشاننده تول نیبا استفاده از هموگلوب نییاپ یسلول تیو قرمز و سم یبا دو نشر آب

با بار  دینواسیآم 94و  پتوفانیتر 6 ن،یروسیت 12 ن،یستئیس 6شامل  ت،یتروسیموجود در ار نیپروتئ نیشتریبه عنوان ب

در  نینانوکالستر پالت دیتول یبرا دارکنندهیتواند هم به عنوان عامل کاهنده و هم به عنوان عامل پا یباشد و م یمثبت م

و  نویآم یبه واسطه عامل دار شدن گروه ها یکیولوژیب یکاربردها یبرا نی( عمل کند. همچنpH>11) یباز طیشرا

 نیر پالتنانوکالست میما قصد دار قیتحق نیباشد. در مرحله دوم ا یمناسب م ینیپوشش پروتئ یموجود رو یلیکربوکس

دفمند ه یعامل درمان کیکرده و از آن به عنوان  تیدکور دیاس کیالورونیه گاندیرا با ل نیپوشش داده شده با هموگلوب

تا موجود نسب ینوع سرطان پستان به درمان ها نی. امیاستفاده کن یضد تومور در درمان سرطان پستان سه گانه منف

 یبرا یاندرم دیجد یبه گونه ها ازیکنند. پس ن یرا تجربه م ییباال اریعود و متاستاز بس سکیان ر مارانیمقاوم بوده و ب

 شیروز بکه ب دیاس کیالورنینانوذرات تارگت شده با ه نیرو ا نیشود. از ا یاحساس م اریگروه سرطان پستان بس ریز نیا

در  دهیبه اثبات رس مارانیگونه ب نیتومور ا یادیبن یو مخصوصا سلول ها یپستان سه گانه منف یاز حد آن در تومور ها

 قرارخواهد گرفت یمورد بررس 4T1 کینجنیتومور س یدارا یبالبس یموش ها

-Uv ،یمتریمختلف فلور یها کیبا استفاده از تکن یابیموثر و مشخصه  یپارامتر ها یساز نهیسنتز نانوکالستر ها و به :اهداف اختصاصی

Vis ،SAXS  ،FTIR ،XPS  وMALDI-TOF 

 TEM و FESEM یها کیبا استفاده از تکن نیمختلف نانوکالستر پالت یها یمورفولوژ نییتع .2

 یپستان( و سلولها یسرطان ی)سلولها4T1 یسرطان یسلول یساخته شده در رده  ینانوذره  تیسم زانیم نییتع .3

 نرمال بروبالستیف

 BALB/c یالقا شده در موش ها 4T1 یتومورها زیشده در کاهش سا یطراح ینانوذره  یبازده درمان زانیم نییتع .4

 ماده

 4T1تومور  یماده دارا BALB/c یطول عمر موش ها شیشده در افزا یطراح ینانوذره  یبازده درمان زانیم نییتع .5
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ماده  BALB/c یموش ها یاتیح یشده در کاهش متاستاز ارگان ها یطراح ینانوذره  یبازده درمان زانیم نییتع .6

 4T1تومور  یدارا

 خون یمیوشیب یشده در حالت درون تن توسط تست ها ینانوذرات طراح یاحتمال تیسم زانیم نییتع .7

 یستوپاتولوژیشده در حالت درون تن توسط ه ینانوذرات طراح یاتیح یبر ارگان ها یاحتمال تیسم زانیم نییتع .8

 نهیمتاستاز، نانوکالستر فلورسنت، سرطان س ن،یهموگلوب کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of porous, hemoglobin capped platinum nanoclusters and assessment of 
their therapeutic effects on the growth and metastasis of triple negative breast 

cancer: in vitro and in vivo 

Title: 

Fatemeh Molaabasi Applicant: 

Motamed Cancer Institute Applicant's 
Work: 

 

In this study we plan to synthesis a novel luminescent platinum nanoribbons 
(PtNRBs) in human hemoglobin (Hb) as capping/reducing agent. It will be 

characterized according to different parameters including size, surface charge, 
structure, etc. The main aim of this study is assessment of the therapeutic effects of 

this novel nanostructure on the murine triple negative breast cancer in vitro and in 
vivo. 4T1 murine mammary carcinoma in Balb/c mice will be used as animal cancer 

model due to high similarities to human breast cancer, high invasiveness and 

metastasis tendency. The tumor-bearing mice will be i.v injected with this nano 
agent daily and the tumor growth progression, metastasis formation, and tumor-

bearing mice survival would be evaluated. 

Abstract: 

Synthesis of porous, hemoglobin capped platinum nanoclusters and assessment of 
their therapeutic effects on the growth and metastasis of triple negative breast 

cancer: in vitro and in vivo 

Specific 
Aims: 

Hemoglobin, metastasis, fluorescent nanoclusters, breast cancer :Keywords 
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شمال  ل،یمس در جنوب استان اردب ییزایبر کان یبا نگاه نیآذر یهاواحد یشناستحوالت سنگ یبررس :عنوان

 رانیغرب ا

 یمحمد رهگشا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد رهگشا :همکاران

 زاده نوده یعل وایش +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 آن زون تالش در یبخش شرق ایو  جانیآذربا ییماگما التیدر ا سمیدختر، اوج ماگمات -هیاروم ییکمربند ماگما همانند چکیده :

 نکهیصورت گرفته است و با توجه به ا یها مطالعاتاز آن یمختلف یهابخش یبوده است و بر رو گوسنیال -زمان ائوسن

 یکمک موثر تواندیمناطق م نیا یبندو جمع ییایمیژئوش یهاداده ،ینگار -سنگ ،ییصحرا یهایحاصل از بررس جینتا

متاسفانه تاکنون  یداشته باشد، ول ییزا یو ارتباط آن با کان کیسنوزوئ ییکمربند ماگما یریگشکل سمیمکان ییدر شناسا

و  ییمنطقه ذکر شده انجام گرفته است. براساس مشاهدات صحرا نیآذر یدر واحدها یامطالعات اندک و پراکنده

 یمس مشاهده و گزارش شده است. کانه ها یساز یکان یمحدوده از منطقه مورد بررس نیچند در یگزارشات اکتشاف

منطقه  نیباشند. در ا یم تیو کوپر تیکوول ت،یت،کالکوسی،ماالک یعیسازنده کانسار مس مجدر عبارتند از : مس طب

 -داخل گسله ها در گدازه نیدر کنار و امتداد و همچن یخال یو پرکننده فضاها یمعموال به صورت رگه ا یساز یکان

ه مشاهد یشداد یبه صورت تونل ها یمعدنکار یتهایمجدر آثار فعال یخورند. در شرق روستا یبه چشم م یتیآندز یها

قسمت  ریمگاپورف یها تی. آندزخورندیبه چشم م ریمگاپورف تیآندز یهادر سنگ یشداد یتونل ها نی. اشودیم

وجود دارد  یشداد یهادر داخل تونل ریمگاپورف تیآندز یهادر سنگ ییهااست. رگه دهیاز منطقه را پوشان یاگسترده

به صورت  یاصل یساز یکان رسدی. به نظر مشودیمشاهده م یعیو همراه آنها مس طب باشدیو کوارتز م تیکه از کلس

 یتیندزآ یرهایو مگاپورف هاتیبا آندز یتنگاتنگ یکه وابستگ باشدیدر مدر محدوده مج یعیو مس طب تیکالکوس یهاکانه

ما به  بیکه سبب ترغ یمسائل نیمنطقه کنترل شده است.فلذا، مهمتر یتوسط گسله ها یساز یدر منطقه داشته وکان

موثر در تحول  یندهایسازنده، فرآ یو منشاء ماگما تیاست، درک درست از ماه دهیانجام پژوهش حاضر در منطقه گرد

وعه، مجم نیا حیاست که با شناخت صح دیساخت در منطقه است و ام نیو زم سمیو تکامل ماگما، ارتباط و نقش ماگمات

 کرد یمس معرف رهیذخ یرا برا یدیمنطقه داشت و مناطق جد ییبر حوادث تکتونوماگما دیو جد قیدق ینگاه

و منشاء  تیاست، درک درست از ماه دهیما به انجام پژوهش حاضر در منطقه گرد بیکه سبب ترغ یمسائل نیمهمتر :اهداف اختصاصی

یساز یساخت در کان نیو زم سمیموثر در تحول و تکامل ماگما، ارتباط و نقش ماگمات یندهایسازنده، فرا یهایماگما

 ییبر حوادث تکتونوماگما دیو جد قیدق ینگاه توانیمجموعه م نیا حیاتفاق افتاده در منطقه است و با شناخت صح یها

 کرد. یرا معرف یدیجد ریصورت گرفته در منطقه داشت و ذخا

 مس، گابرو ییزا یمجدر، کوثر، کان کلمات کلیدی:
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Investigation the petrological evolution of igneous units with a view on copper 

mineralization in south Ardabil, Northwest of Iran. 

Title: 

Mohamad Rahgoshay Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

Like the Urmia-Dokhtar magmatic belt, the peak of magmatism in the magmatic 
state of Azerbaijan or the eastern part of it was the Talesh zone in the Eocene-

Oligocene period, and studies have been carried out on different parts of them. 

Geography, geochemical data and aggregation of these areas can be effective in 
identifying the mechanism of formation of the Cenozoic magmatic belt and its 

relationship with mineralization, but unfortunately so far few and scattered studies 
have been done in igneous units of the area. Therefore, the most important issues 

that have motivated us to conduct research in the region.Based on field observations 

and exploratory reports, copper mineralization has been observed and reported in 
several areas of the study area. The constituent minerals of the copper ore deposit 

are: natural copper, malachite, chalcocite, colite and copper. In this area, 
mineralization is usually seen in the form of veins and filling empty spaces along and 

along as well as inside faults in andesitic lavas. In the east of Majdar village, traces 
of mining activities can be seen in the form of intense tunnels. These intense tunnels 

are found in megaporphic andesite rocks. Megaporphic andesites cover a large part 

of the region. There are streaks in megaporphite andesite rocks inside hard tunnels 
made of calcite and quartz, along with natural copper. It seems that the main 

mineralization is in the form of chalcocytes and natural copper ores in the outcrop, 
which is closely related to andesitic andesites and megaporphyries in the region and 

mineralization is controlled by faults in the region. 

Therefore, the most important issues that have encouraged us to conduct current 
research in the region, is a correct understanding of the nature and origin of 

constructive magma, processes affecting the evolution and evolution of magma, the 
relationship and role of magmatism and tectonics in the region. Sahih of this 

complex had a new and accurate look at the region's tectonomagmatic events and 

introduced new areas for copper storage. 

Abstract: 

The most important issues that have motivated us to conduct research in the region, 

is a correct understanding of the nature and origin of constitutive magmas, 
processes affecting the evolution of magma, the relationship and role of magmatism 

and tectonics in mineralization occurred in the region and by recognizing Correct of 

this collection, we can have a new and accurate look at the tectonomagmatic events 
that took place in the region and identify a new deposit of copper. 

Specific 

Aims: 

Kosar, Meajdar, Copper, Gabbro :Keywords 
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انواع مختلف  ظیتغلشیها در استخراج و پسلولز و استفاده از آن یهیبر پا یکربن دیجد یهاجاذب یهیته :عنوان

 یآب یهااز نمونه هاندهیآال

 فرج زاده یرعلیم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 فرج زاده یرعلی+ م :همکاران

 زاده اقدم یبخش یمهر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یهاصیرا با حد تشخ یقیحق یهامختلف در نمونه باتیترک یریگامکان اندازه شرفتهیپ یاهیتجز یهادستگاه امروزه چکیده :

ها، الزم است در آن باتیترک نییغلظت پا ایها و نمونه یدهیچیوجود به علت بافت پ نیفراهم کرده است. با ا نییپا اریبس

ذف شوند و با ح ظیاز بافت نمونه جدا شده و تا حد ممکن تغل هاتینمونه، آنال یسازآماده یهاکه ابتدا با استفاده از روش

 .ابدی شیافزا یاهیتجز یها-روش یریپذنشیو گز ییموجود کارا یهاکاهش مزاحمت ای

مختلف استخراج فاز جامد  یهابر روش ینمونه مبتن یسازآماده یهاروش یریتوسعه و بکارگ یکار پژوهش نیهدف از ا

مختلف  یهادر نمونه هاندهیانواع آال زیناچ ریمقاد زیمنظور آنالسلولز به یهیبر پا دیجد یکربن یهابا استفاده از جاذب

. سپس ردیگیجاذب قرار مها در تماس با -تیآنال یمنظور، محلول حاو نی. به اباشدیم یکروماتوگراف یهاتوسط روش

 یهاتیآنال شتریب ظیو به منظور تغل شوندیاز سطح جاذب واجذب م یحالل آل کیجذب شده با استفاده از  یهاتیآنال

 ،یکار پژوهش نیانجام ا ی. در طشودیاستفاده م یپخش عمای–عیما کرواستخراجیاز روش م یموجود در حالل آل

و  ندهیشو یهاروش مانند حجم و سرعت عبور نمونه، نوع و حجم حالل ییجاذب و کارا یهیدر ته رگذاریتاث یپارامترها

 یاهبا استفاده از روش یکربن یهاقرار خواهند گرفت. جاذب یو ... مورد بررس یفاز آب یونی یرویو ن pHکننده، استخراج

. شوندیم هیته رهیو غ ظیغل دیاس کیاز سلولز توسط محلول داغ سولفور یریمختلف از جمله سوزاندن ناقص سلولز، آبگ

باشد تا مراحل  یسیمغناط تیخاص یشده دارا هیحاضر جاذب ته یاز کار پژوهش یخواهد شد در بخش یسع نیهمچن

 ریمقاد ها در استخراجآن ،یکربن یهاجاذب ییکارا یبررس یکردن و صاف کردن حذف گردد. برا وژیفیسانتر ریگوقت

 مورد استفاده قرار خواهند گرفت دهیچیپ یهادر نمونه هاتیآنال زیناچ

 ها ندهیانواع مختلف آال یریاندازه گ :اهداف اختصاصی

 یکربن دیجد یجاذبها هیته

 یسیاستخراج فاز جامد، استخراج فاز جامد مغناط ،ینمونه، کروماتوگراف یسازآماده کلمات کلیدی:

 

 

Preparation of new cellulose based carbonous adsorbents and their application in the 
extraction and preconcentration of various pollutants from aqueous samples 

Title: 

Mir Ali Farajzadeh Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 
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Nowadays, advanced analytical instruments have made it possible to measure 

different compounds in real samples with very low detection limits. However, due to 
the complex matrix of the samples or low concentration of compounds in them, it is 

necessary to separate the analytes from the sample matrix and concentrate them as 
much as possible using sample preparation methods, and increase the efficiency and 

selectivity of analytical methods by eliminating or reducing the existing 

interferences. The aim of this work is development and application of sample 
preparation methods based on different solid phase extraction methods using new 

cellulose-based carbonous adsorbents to analyze trace amounts of various pollutants 
in the aqueous samples by different chromatographic methods. For this purpose, the 

solution containing the analytes is come in contact with the adsorbent. Then, the 

adsorbed analytes are desorbed from the adsorbent surface using an organic solvent 
and in order to further concentrate the analytes in the organic solvent, the dispersive 

liquid-liquid microextraction method is used. 
In this work, the effective parameters in the preparation of the adsorbent and the 

efficiency of the method such as the sample volume and flow rate, the type and 
volume of elution and extraction solvents, pH, ionic force of the aqueous phase, and 

etc. will be investigated. 

Carbon adsorbents are prepared using various methods such as incomplete 
combustion of cellulose, dehydration of cellulose by hot concentrated sulfuric acid 

solution, and etc. Also, in a part of the present work, the prepared adsorbent will 
have magnetic properties to eliminate the time-consuming steps of centrifugation 

and filtering. To evaluate the efficiency of carbon adsorbents, they will be used in 

extraction of the trace amounts of analytes in complex samples. 

Abstract: 

The main goal of this research is presentation of new sample preparation methods 

based on solid phase extraction using new cellulose-based carbonous adsorbents in 

order to overcome the solid phase extraction limitations. 

Specific 

Aims: 

Sample preparation, Chromatography, Solid phase extraction :Keywords 
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 آبدوست یمرهایاصالح شده با پل یبا استفاده از نانوساختارها یتینانوکامپوز یغشاها یو بررس هیته :عنوان

 رنجبر یدیرش زیپرو :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 رنجبر یدیرش زی+ پرو :همکاران

 زاده نیحس رضایعل +

 بزرگ یعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

منظور از  نیا یو آبدوست عاملدار خواهد شد. برا ونیتریزو یمرهایمورد نظر با پل یپروژه ابتدا ناساختارها نیدر ا چکیده :

 یاصالح شده جهت اصالح غشاها ینانوساختارها نیاستفاده خواهد شد. سپس از ا RAFT ونیزاسیمریپل

 یرهامیاصالح شده با پل یاز نانوساختارها یمختلف یمنظور درصدها نیا یاستفاده خواهد شد. برا ونیلتراسیاولتراف

خواهد شد. پس از  هیمورد نظر ته یفاز غشاها یوارد شده و با استفاده از روش وارونگ یریآبدوست در محلول قالب گ

شود. سپس  یانتخاب م نهیبه یقرار گرفته و غشاها یابیمورد ارز uf ندیشده در فرا هیته یغشاها عملکرد غشاها هیته

 یمنحصربفرد است در مقابل عوامل گرفتگ یساختار یها یژگیو و یکه از نظر آبدوست نهیبه یغشا یخواص ضد گرفتگ

 قرار خواهد گرفت یمختلف مورد بررس

منظور از  نیا یو آبدوست عاملدار خواهد شد. برا ونیتریزو یمرهایمورد نظر با پل یپروژه ابتدا ناساختارها نیدر ا :اهداف اختصاصی

 یاصالح شده جهت اصالح غشاها ینانوساختارها نیاستفاده خواهد شد. سپس از ا RAFT ونیزاسیمریپل

 یرهامیاصالح شده با پل یاز نانوساختارها یمختلف یمنظور درصدها نیا یاستفاده خواهد شد. برا ونیلتراسیاولتراف

خواهد شد. پس از  هیمورد نظر ته یفاز غشاها یوارد شده و با استفاده از روش وارونگ یریآبدوست در محلول قالب گ

شود. سپس  یانتخاب م نهیبه یقرار گرفته و غشاها یابیمورد ارز uf ندیشده در فرا هیته یغشاها عملکرد غشاها هیته

 یمنحصربفرد است در مقابل عوامل گرفتگ یساختار یها یژگیو و یکه از نظر آبدوست نهیبه یغشا یخواص ضد گرفتگ

 قرار خواهد گرفت یمختلف مورد بررس

 یتینانوکامپوز یغشاها - یدوقطب ونی-ونیلتراسیاولتراف-نانوساختار کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication and characterization of nanocomposite membrane using nanostructures 
modified via hydrophilic polymers 

Title: 

Parviz Rashidi Ranjbar Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

In this work, firstly, zwitterion polymer grafted-nanostructures was prepared. For 

this propose, RAFT polymerization will be used. Then, zwitterion-modified 

nanostructures applied for modification of the UF membranes. After that 

Abstract: 
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nanocomposite membranes prepared, their performance was evaluated in UF 

permeation cell 

Investigation of the use of nanostructures modified with hydrophilic polymers in the 

preparation of ultrafiltration membranes. 

2- Study on the role of these nanostructures modified with hydrophilic polymers in 
the morphology and performance of ultrafiltration membranes. 

3- Studying the effect of membranes hydrophilicity modified with hydrophilic 
polymer-grafted nanostructures in reducing membranes fouling. 

4- Investigating the effect of nanostructure type and various polymers on the 

membrane performance in UF process. 

Specific 

Aims: 

UF process, nanostructures, Zwitterion polymers, nanocomposite membranes :Keywords 
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. ومیرکونیاز فلزات آهن. کبالت. ز یفلز -یآل یناهمگن چارچوب ها یهاستینانوکاتال ییو شناسا هیته :عنوان

 یهاوکربندریآلکان ها، الکل ها و سنتز ه شیدر اکسا باتیترک نیا یستیاثر کاتال یو بررس ومیروتن. کلین

 توده ستیز

 یسراوان دهیحم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 یسراوان دهی+ حم :همکاران

 راحت دهمرده نیمیس +

 استوار هیسم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 -یلآ یاز چارچوب ها یدیناهمگن جد یها ستینانوکاتال ییسنتز و شناسا ،یپرداختن به طراح ،یقاتیکار تحق نیدر ا چکیده :

 یهاانتقال پروتون و واکنش یندهایفرا یشرویو پ ستیز طیمح یها یو کارآمد در کاهش آلودگ افتی، قابل باز یفلز

 یآلکان ها و الکل ها مد نظر است. در راستا باتیترک شیو اکسا یگنوسلولوزیل تودهستیز باتیاز ترک C-Cشدن جفت

. کلی. نومیرکونیاز فلزات آهن. کبالت. ز یفلز -یآل یدر چارچوب ها یدیناهمگن جد یهاستیهدف، نانوکاتال نیا

 . همانگونه که اشاره شد،دیخواهد گرد یسنتزشده بررس یهاستیکاربرد نانوکاتال تیپرداخت و در نها میخواه ومیروتن

 دیو اس سیلوئ دی)اس یدیمختلف اس یهاتیبا سا یستیکاتال یبه طراح ازیکارآمد و چندمنظوره، ن یستهاینانوکاتال نیا

- 2د،یاس کیمانند ترفتال یمتفاوت یفلز-یآل یکه از چهارچوب ها شودیم ینیبشیمنظور پ نیابرونستد( دارند؛ که به

ا ب تیتثب یبرا دیاس کینیکولیپیدا-6و2و  دیاس کیوئیکربوت ید نیدیریپ-6و 2د،یاس کیزوترفتالیا د،یاس کینوترفتالیآم

را  هاستیاتالک یریپذو انتخاب تیاستفاده گردد تا فعال ومی. روتنکلی. نومیرکونیاز جمله آهن. کبالت. ز یفلزات مختلف

تفاده و اس افتیقابل باز یداشته و براحت یسیمغناط تیاست که خاص یساختارها به گونه ا نیا ی. طراحدهندیم شیافزا

در حضور  سهیو مقا یسنتز گاماوالروالکتون را از فورفورال، جهت بررس ق،یتحق نیمجدد باشند. در مرحله دوم از ا

آلکان ها و الکل ها  شیموثر اکسا ینمود. در ادامه، در روش میخواه یبررس هاستیشده از نانوکاتال یطراح یساختارها

ش سنتز شده بر شبکه واکن ستیکاتال یدیاس یها تیو سا ونیدروژناسیه یها تیسا ینسب یخواهد شد.فراوان یبررس

 یها تیسا نیا رایگذار است. ز ریگاماوالروالکتون تاث ای( EL) ناتیلوول لیرا ازفورفورال به ات یو انتقال محصوالت اصل

 ونیدروژناسیه تیکنند، بلکه بر فعال یم زیبرونستد ، نه تنها واکنش را کاتال یدیاس یها تیسا ژهیفعال ، به و یدیاس

 ,TEM, SEM, FTIR ییشناسا یزهایتحت آنال ستهاینانوکاتال نیگذارند. ا یم ریتأث Fe  ،Co  ،Zr  ،Ni  ،Ruفلزات 

XRD, BET, XPS, VSM گرفت...قرار خواهند 

از فلزات آهن، کبالت،  یفلز -یآل یدر چارچوب ها یدیناهمگن جد یهاستینانوکاتال ییسنتز و شناسا ،یطراح :اهداف اختصاصی

 ومیو روتن کلین وم،یرکونیز
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نند ما یمتفاوت باتیمتخلخل از ترک یبا مورفولوژ یفلز -یآل یدر چارچوب ها یساختار نانوذرات ییو شناسا هیته-2

 کینیکولیپیدا-6و2و  دیاس کیوئیکربوت ید نیدیریپ-6و 2د،یاس کیزوترفتالیا د،یاس کینوترفتالیآم- 2د،یاس کیترفتال

 دیاس

 یسیمغناط تیبا خاص ییشده دوتا تیعملکرد نانوذرات بصورت فلزات تثب یبررس-3

 ,SEM, TEM, EDX, FTIR :نانوذرات از جمله ییشناسا یهاکیبا استفاده از تکن هاستینانوکاتال ییشناسا -4

TGA, BET, XPS, ICP/MAS, CHN, XRD 
 ندیو فرا C-C شدنجفت یهاواکنش یاچند منظوره یهاستمیو کاربرد آنها در س هاستیعملکرد نانوکاتال یبررس-6

 توده( و ستیز یهادروکربنیسنتز گاماوالروالکتون از فورفورال )ه یبرا (CTH) ستیانتقال کاتال ونیدروژناسیه

 آلکان ها و الکل ها شیاکسا یموثر برا یشده در سنتز روش تیتثب یهاستینانوکاتال یبررس -7

 یستیانتقال کاتال ونیدروژناسیه یها ،واکنشیفلز -یچارچوب آل ستیتوده، گاماوالروالکتون،کاتال ستیفورفورال، ز کلمات کلیدی:

(CTH) 

 

 

Preparation and characterization of heterogeneous nanocatalysts from metal-organic 

frameworks (MOF) of Fe, Co, Zr ,Ni, Ru metals and investigation of the catalytic 

effect of these compounds on the oxidation of alkanes, alcohols, and the synthesis of 
bioma 

Title: 

Hamideh Saravani Applicant: 

Sistan and Baluchestan University Applicant's 

Work: 

In this research work, to design, synthesize and identify new heterogeneous 

nanocatalysts from metal-organic frameworks (MOF), recyclable and efficient in 
reducing environmental pollution and advancing proton transfer processes and C-C 

coupling reactions of lignocellulosic biomass compounds and oxidation of alkanes 

And alcohols are considered. To this end, we will study new heterogeneous 
nanocatalysts in organic-metallic frameworks from Fe, Co, Zr, Ni, Ru metals and 

finally the application of synthesized nanocatalysts will be investigated. As 
mentioned, these efficient and versatile nanocatalysts require a catalytic design with 

different acid sites (Lewis and Brønsted acid); For this purpose, it is predicted that 

different metal-organic frameworks (MOF) such as terephthalic acid, 2-
aminoterphthalic acid, isotrophthalic acid, 2 -6-pyridine-dicarboxylic acid and 2 -6-

dipiculinic acid for fixation with various metals including Fe, Co, Zr ,Ni, Ru metals 
should be used to increase the activity and selectivity of catalysts. These structures 

are designed to be magnetic and easily recyclable and reusable. In the second phase 
of this study, we will investigate the synthesis of gamma-verolactone from furfural 

for comparison and comparison in the presence of structures designed from 

nanocatalysts. In the following, the oxidation of alkanes and alcohols will be 
investigated in an effective way. The relative abundance of hydrogenation sites and 

catalytic acid sites synthesized affects the reaction network and the transfer of the 
main products from furfural to ethyl levolinate (EL) or gamma valerolactone. 

Because these active acid sites, especially Brunsted acid sites, not only catalyze the 

reaction, but also affect the hydrogenation activity of Fe, Co, Zr, Ni, Ru metals. These 
nanocatalysts undergo TEM, SEM, detection analyzes. FTIR, XRD, BET, XPS, VSM, .. 

will be analyzed. 

Abstract: 

Design, synthesis and identification of new heterogeneous nanocatalysts in organic-
metallic frameworks of iron, cobalt, zirconium, nickel and ruthenium 

2- Preparation and identification of nanoparticle structure in organic-metallic 
frameworks with porous morphology of different compounds such as terephthalic 

acid, 2- Aminotrephthalic acid, isotrophthalic acid, 2-6-pyridine-dicarboxylic acid and 
2-6-dipiculinic acid 

3- Investigation of the performance of nanoparticles in the form of dual stabilized 

metals with magnetic properties 

Specific 
Aims: 
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4- Identification of nanocatalysts using nanoparticle detection techniques such as: 

SEM, TEM, EDX, FTIR, TGA, BET, XPS, ICP / MAS, CHN, XRD 
6- Evaluation of the performance of nanocatalysts and their application in 

multifunctional systems of C-C coupling reactions and catalytic transfer 
hydrogenation (CTH) process for the synthesis of gamma-valerate from furfural 

(biomass hydrocarbons) and 

7- Investigation of stabilized nanocatalysts in the synthesis of an effective method 
for the oxidation of alkanes and alcohols 

Furfural, biomass, gamma-verolactone, organic-metal framework catalyst, catalytic 

transfer hydrogenation reactions (CTH) 

:Keywords 
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 ریمقاد نییکرونا و تع روسیمبتال به و مارانیب یبستر یهوا در اتاق ها انیجر یالگو یعدد یساز هیشب :عنوان

 یمحاسبات االتیس کینامید کردیآن با استفاده از رو نهیبه

 انیاتیب دیمج :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یواحد علوم پزشک یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

)صدا، ارتعاشات، نور،  یکیزیشامل عوامل ف یآور شغل انیو کنترل عوامل ز یابیارز ،یی/شناسایمنیو ا یشغل سالمت :اولویت

 یکیو ارگونوم یکیولوژی(، بییایمیش یها ندهی) گرد و غبار و آال ییایمی(، شیجو طیپرتوها، شرا

 یکاربرد :نوع طرح

 انیاتیب دی+ مج :همکاران

 یخسرو اشرف +

 یریزهرا ام +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

کرونا  رانگری( است که از خانواده وSARS) دیحاد شد یسندرم تنفس کی( COVID-19) 2019- روسیکرونا و یماریب چکیده :

با  یتنفس یماریب کی COVID-19شده است.  لیدر سراسر جهان تبد ریهمه گ یماریب کینشات گرفته و به  روسیو

 روسیو کیآن متشکل از  یکیژنت بیاست. ترک کیستمیاز تظاهرات س یگسترده ا ستیو ل افتهیتکامل  یها لیپتانس

RNA نانومتر(. در مورد  160-80نانومتر است )محدوده  120 بایاست که قطر آن تقر یدیپیپاکت ل کیبا  یتک رشته ا

 ی( مCFD) یمحاسبات االتیس کینامیانجام نشده است. د یادیز قاتی( در خانه ها تحقIAQ) یداخل یهوا تیفیک

مطالعه استفاده  نیهوا باشد. هدف از ا انیجر ی، دما و الگو یمانند سرعت هوا ، رطوبت نسب IAQ یبرا دیمف یتواند ابزار

از  ، یساز هیشب یحرکت هوا و سرعت هوا است. برا یالگوها ینیب شیپ یبرا منیاتاق نش کیدر  CFD یساز هیاز شب

پردازش و پس از پردازش پردازش ،  شیبه عنوان پ بیبه ترت CFD postو  GAMBIT  ،FLUENTینرم افزارها

انجام شد. هدف  یتجرب یها یریمحاسبه شده با اندازه گ یداده ها سهیبا مقا CFD یشود. اعتبار سنج یاستفاده م

 مارانیب یاتاق بستر کیدر  یمحاسبات االتیس کینامید کردیهوا با استفاده از رو انیجر یعدد یسازهیمطالعه حاضر شب

آن  یواقع طیکرونا در شرا روسیمبتال به و مارانیب یمنتخب بستر یها مارستانیاز ب یکیدر  COVID-19مبتال به 

آمده دستبه جیتا بر اساس نتا باشدیو محل ورود هوا به محل م یورود یهوا انیجر زانیمختلف م یوهایمحل و در سنار

ماند هوا که باعث کوتاه شدن زمان نه،یبه یهوا انیجر زانیهوا و م یمحل ورود نیانجام شده، بهتر یها یسازهیاز شب

 ابدیکاهش  COVID-19مانند  یروسیو یهایماریب جادیا سکیگردد تا ر نییشود، تع یهوا م انیو اختالط خوب جر

 کرونا روسیمبتال به و مارانیب یهوا در اتاق بستر انیالگو و سرعت جر یو عدد یتجرب یبررس :اهداف اختصاصی

 یلف ورودمخت طیآن در شرا یکرونا و اثربخش روسیشده مبتال به و یبستر مارانیهوا در بخش ب انیجر یالگو نییتع -2

 هوا یو خروج

 مارانیب یهوا در ساعت در اتاق بستر انیجر راتییتغ نهیبه زانیم نییتع -3

 مبتال به کرونا مارانیاز بازدم ب یحرکت ذرات خروج ریمس یبررس -4

به عنوان  یمارستانیب یدر فضاها گریکدیو فاصله مجاز تماس افراد با  یمارستانیب یهوا هیتهو ستمیس یراهنما هیته -5

 در سالمت افراد رانهیو پشگ یاطیاقدامات احت

 مارانیب یبستر روس،یهوا، کرونا و انیجر یهوا، الگو انیسرعت جر ،یمحاسبات االتیس کینامید یساز هیشب کلمات کلیدی:

 

 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Numerical simulation of air flow pattern in inpatient ward rooms for coronavirus 

patients and determination of optimal value of air change per hours using 
computational fluid dynamics approach 

Title: 

Majid Bayatian Applicant: 

Azad University of Medical Sciences, Tehran Applicant's 

Work: 

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a Severe acute respiratory syndrome 

(SARS) that originated from the devastating coronavirus family and has become a 

pandemic across the globe. COVID-19 is a respiratory disease with an evolving 
potential and expanding list of systemic manifestation. Its genetic makeup 

comprised of a single-stranded RNA virus with a lipid envelope that has a diameter of 
approximately 120 nm (range of 80-160 nm). There is not much research concerning 

Indoor Air Quality (IAQ) in homes. Computational fluid dynamics (CFD) could be a 

useful tool for the IAQ such as air velocity, relative humidity, temperature, and 
airflow pattern. The objective of this study is to apply the CFD simulation in a living 

room for the prediction of the air movement patterns and air velocity. For simulation, 
GAMBIT, FLUENT, and CFD post software were used as preprocessing, processing, 

and post-processing, respectively. CFD validation was carried out by comparing the 
computed data with the experimental measurements. The objective of this study is 

to numerically simulation airflow using a computational fluid dynamics approach in a 

hospitalization of patients with COVID-19 in one of the selected hospitals for 
patients with coronavirus in real conditions and in different scenarios of supplied air 

and the air inlet is the place to determine the best air inlet and the optimal airflow 
rate, which shortens the air retention time and good airflow mixing, based on the 

results obtained from the simulations, to reduce the risk of viral diseases such as 

COVID-19. 

Abstract: 

Experimental and numerical study of the airflow pattern and air velocity in the 

hospital room of patients with coronavirus 

2- Determining the airflow pattern in the ward of hospitalized patients with 
coronavirus and its effectiveness in different air inlet and outlet conditions 

3- Determining the optimal amount of air changes per hour in patients' rooms 
4- Investigating the path of particles moving out of the exhalation of patients with 

Covid19 disease 
5- Preparing a guide for hospital air conditioning system and allowable contact 

distance between people in hospital spaces as a precautionary and preventive 

measure in people's health 

Specific 

Aims: 

CFD simulation, air velocity, airflow pattern, coronavirus, Hospitalization of patients :Keywords 
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 یها تیبا نانوکامپوز یاصالح سطوح الکترود ی هیبر پا ییایمیالکتروش یدیگونوکلئوتیال یژنوسنسور ها :عنوان

و  یکیولوژیب یزا در نمونه ها یماریب یها سمیکروارگانیم یریو اندازه گ ییبر طال با هدف شناسا یمبتن

 ییغذا

 یدیمج ررضایم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یدیمج ررضای+ م :همکاران

 یسهراب نیحسام الد +

 احد مختارزاده +

 ینالیاسدپور ز میکر +

 ییختا رضایعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

سنتز شده  یها تینانو کامپوز هیبر پا DNA ونیداسیبریه ندیبر فرآ یمبتن دیجد یژنوسنسور ها ،یپژوهش یکار ها در چکیده :

 یها روش یمناسب برا اریبس یها نیگزیپاتوژن به عنوان جا یها سمیکروارگانیم یباال تیبا حساس ییشناسا یبرا

چرخه  یرشامل ولتامت ییایمیمختلف الکتروش یها کیحسگرها، از تکن ستینوع از ز نیشوند. در ا یم یمعرف ،یکینیکل

 انوفراتیدر حضور هگزاس یموج مربع یو ولتامتر یآند یبرهنه ساز یشده با وتامتر بیترک یپالس تفاضل یولتامتر ،یا

و  یکیوژولیمختلف ب یزا در نمونه ها یماریب یها سمیکروارگانیژنوم م ییشناسا یبرا ییایمیبه عنوان پروب الکتروش

ش طال سنتز شده و با رو ی هیمختلف بر پا یها تیهدف، ابتدا نانوکامپوز نیبه ا دنیرس یشود. برا یاستفاده م ییغذا

-ss یحسگر ژن ستیز یطراح لیتکم یبعد، برا یشوند. در مرحله  یسطح الکترود طال نشانده م یرو یقطره گذار

DNA  وt-DNA ونیداسیبریه ندیاصالح شده توسط فرآ یسطح الکترود طال یرو DNA هیتک ال یها وندیو توسط پ 

به  جیاگردد. نت یم ییایمیالکتروش یها زیانجام آنال یشده آماده  یشوند و ژنوسنسور طراح یم تیخودانباشته تثب یا

 تیآل شامل حساس-دهیا اریبس یا هیتجز یها یژگیو انگریب یشده، به خوب یطراح یژن یهاحسگرستیدست آمده از ز

اتوژن پ یها سمیکروارگانیژنوم م ییشناسا یو عملکرد مناسب برا نییپا صیمناسب، حدود تشخ یخط یباال، محدوده 

 ختیر یها یژگیو یبررس یبرا XRDو  Fe-SEM ،TEM،EDS  ،FTIRمختلف از جمله  یها کیمختلف است. تکن

 یاز مراحل طراح کیبه کار رفته در هر  یاصالح شده  یها و الکترود ها تیو اندازه ذرات مربوط به کامپوز یشناس

 یریپذ انتخاب ییشده، توانا یطراح ییایمیالکتروش یمورد استفاده قرار گرفته است. ژنوسنسور ها یحسگر ژن ستیز

کرار ت تیدهند. قابل ینشان م یکنترل منف یها یمشابه مختلف و هم در مقابل توال یها یرا هم در مقابل توال ییباال

ه شمار شده ب یطراح ییایمیالکتروش یبارز ژنوسنسور ها یژگیو گریباال و امکان استفاده دوباره ژنوسنور ها از د یریپذ

 رود یم

 دهش یطراح یپاتوژن با استفاده از ژنوسنسور ها یها سمیکروارگانیها و م یاز باکتر یعیوس یدسته  زیامکان آنال :اهداف اختصاصی
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 جیبه نتا یابیدست یبرا یو اصالحگر سطوح الکترود زوریبه عنوان کاتال یستیز یها تینانوکامپوز ییسنتز و شناسا (2

 مطلوب

 ییایمیکتروشال یکننده واکنش ها زیکاتال یمصنوع یها میبر طال به عنوان آنز یمبتن یستیز یها تینانوکامپوز هیته (3

 یو اصالح کننده سطوح الکترود

 یقبل یتر از مطالعات انجام شده  نییپا یساز یو حد کم صیبه حدتشخ یابیدست (3

 یریمورد اندازه گ یها تیآنال یبرا عیوس یخط یبه محدوده  یابیدست (3

 قابل قبول یریبا تکرارپذ یبه روش یابیدست (4

 روش موردنظر یباال برا یداریبه پا یابیدست (5

 حسگر موردنظر ستیها با روش ز تیآنال ریموردنظر نسبت به سا تیآنال یمناسب برا یدگیبرگز (6

 ی، ولتامترDNA ونیداسیبریه ندیطال، فرآ یها تینانو کامپوز ،ییایمیالکتروش یدیگونوکلئوتیال یحسگر ژن ستیز کلمات کلیدی:

 یپالس تفاضل یولتامتر ،یموج مربع یولتامتر ،یاچرخه

 
 

Electrochemical oligonucleotide genosensors based on modification of electrode 

surface via synthesized gold nano-composites for determination of pathogenic 
microorganisms in biological and food samples 

Title: 

Mir Reza Majidi Applicant: 

Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran. 

Applicant's 

Work: 

 
In research papers, new genosensors based on DNA hybridization process based on 

synthesized nanocomposites are introduced to identify pathogenic microorganisms 
with high sensitivity as very suitable alternatives to clinical methods. In this type of 

biosensors, various electrochemical techniques including cyclic voltammetry, 
differential pulse voltammetry combined with anodic stripping voltammetry and 

square wave voltammetry in the presence of hexacyanofrate as an electrochemical 

probe to identify the microorganism genome. Pathogen is used in various biological 
and food samples. To achieve this goal, various gold-based nanocomposites are first 

synthesized and deposited on the surface of the gold electrode by drip method. In 
the next step, to complete the design of the biosensor, the ss-DNA and t-DNA genes 

are stabilized on the surface of the gold electrode modified by the DNA hybridization 

process by self-adhesive monolithic bonds, and a genosensor is designed. Prepares 
for electrochemical analysis. The results obtained from the designed biosensors of 

the gene well demonstrate very ideal degradation properties including high 
sensitivity, suitable linear range, low detection limits and good performance for 

identifying the genome of microorganisms. The pathogen is different. Various 

techniques including Fe-SEM, TEM, EDS, FTIR and XRD to investigate the 
morphological characteristics and particle size of the composites and modified 

electrodes used in each step Gene biosensor design has been used. Designed 
electrochemical sensors show high selectivity both against similar sequences and 

against negative control sequences. High reproducibility and the possibility of 
reusing genosensors are other prominent features of designed electrochemical 

sensors. 

Abstract: 

The ability to analyze a wide range of bacteria and pathogenic microorganisms using 
designed genosensors 

2) Synthesis and identification of biocomposites as catalysts and modifiers of 

electrode surfaces to achieve the desired results 
3) Preparation of gold-based biocomposites as synthetic enzymes catalyzing 

electrochemical reactions and modifying electrode surfaces 
3) Achieving a lower limit of diagnosis and quantification than previous studies 

3) Achieve a wide linear range for the analytes to be measured 
4) Achieve a method with acceptable reproducibility 

5) Achieve high stability for the desired method 

Specific 
Aims: 
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6) Appropriate choice for the analyte compared to other analytes with the desired 

biosensor method 

Electrochemical oligonucleotide gene biosensor, Gold nanocomposites, DNA 

hybridization process, Cyclic voltammetry, Square wave voltammetry, Differential 

pulse voltammetry 

:Keywords 
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 ومیواناد یهاکمپلکس هیبرپا دهایسولف یستیکاتال شیو اکسا MCF-7 در مقابل یضدسرطان یها یژگیو :عنوان

 یقند هیمحافظت شده / محافظت نشده پا فیباز ش یگاندههایل

 محمدنژاد نیغالمحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 محمدنژاد نی+ غالمحس :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یکیولوژیب یهاتیفعال رایدر درمان سرطان برخوردارند، ز یادیز تیقند فلز و مشتقات حاصل، از اهم یهاکمپلکس چکیده :

 یها. کمپلکسدهندیاز خود نشان م لیقب نیو از ا یکروبیضدم ،ییایضد باکتر ،یضدتومور یهاتیازجمله فعال یمتعدد

ن عنوابه نیهمچن هابیترک نیداشته اند. ا یصنعت یندهایدر فرا ستیبعنوان کاتال یفراوان یکاربردها زین فیبازش

. شوندیماستفاده  یسوخت یحاصل از واکنش ها تروژنین یدهایو اکس یدروکربنیه یهاحذف مشتق یبرا ستیکاتال

 یشیااکس ییاست. روش گوگردزدا یضرور اریبس یغلظت نییتا سطح پا یزلید یحذف گوگرد از سوخت ها ،یطورکلبه

(ODS )یهابیترک ینشیطور گزروش به نیاست. ا نیسنگ یگوگرد یهابیو مناسب جهت حذف ترک دیروش جد کی 

 یهاگاندیمشتق از ل نیپژوهش چند نیدر ا لیدل نیهمکند. به یم دیسولفون، اکس ای دیگوگرددار را به سولفوکس یآل

شوند.  یسنتز م دیزوپروپوکسیا سیتر ی( اکسV) ومیواناد یدیآلکوکس مادهشیآنها با پ ومیواناد یهاو کمپلکس یقند

 یها یژگیخواهد شد و و یبررس دهایسولف شیسنتز شده در اکسا یهاکمپلکس یستیو کاتال یعملکرد ضد سرطان

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس یریپذنشیو گز لیها از جهت درصد تبدآن یستیکاتال

است. هدف از  یاصالح شده قند فیباز ش یگاندهایبا استفاده از ل ومیواناد یکمپلکس ها هیپژوهش هدف ته نیدر ا :اهداف اختصاصی

منظور  نیاست. به ا یگوگرد یها بیترک یستیکاتال شیعملکرد آن ها در اکسا یبررس دیجد یکمپلکس ها نیا هیته

 یها یژگیو نیشود. همچن یم هیارا یشنهادیپ سمیو مکان یبررس یستیکاتال شیاثرگذار متفاوت بر اکسا یپارامترها

 شود. یکمپلکس ها مطالعه م نیا یضدسرطان

 شیاکسا وفن،یبنزو ت ید د،یسولف لیفن لیمت وم،یواناد دیآلکوکس ،یقند فیباز ش گاندیل کلمات کلیدی:

 
 

Anti-cancer properties against MCF- 7 breast cancer cells and catalytic oxidation of 

sulfides based on vanadium(V) complexes of protected/unprotected sugar-based 
Schiff-base ligands 

Title: 

Gholamhossein Mohammadnezhad Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

In this proposal, several protected and non-protected sugar-based Schiff-base ligand 

of 2-amino glucopyranose will be synthesized. In the ligands, the C-1 position of the 

sugar rings were protected by a benzyloxy group. Their vanadium complexes will 

Abstract: 
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also be synthesized using triisopropoxy(oxido)vanadium(V) as the precursor. These 

compounds will be characterized by FT-IR and different NMR spectroscopies. Then, 
the synthesized complexes will be used as catalysts in sulfoxidation reactions. 

Furthermore, organosulfur compounds present in crude oil such as 
methyl(phenyl)sulfide (MPS) and dibenzothiophene (DBT) are selected as 

representative of readily and hardly oxidizable substrates, respectively. The 

optimized conditions for sulfide oxidation in the presence of hydrogen peroxide will 
be studied by thin-layer chromatography (TLC) and gas chromatography (GC) 

techniques. Also, the anti-cancer activity of complexes will be investigated against 
MCF-7 (breast cancer) cells and compared with its activity against L929 (fibroblast 

cells from healthy controls). Besides, the anti-cancer properties will be compared 

with commercial metallodrug cis-platin as a positive control. 

In this research, we aimed to prepare vanadium complexes with sugar-based Schiff-

base ligands. These complexes will be examined for the catalytic oxidation of sulfide-
based compounds. For this aim, different effecting parameters on the catalytic 

oxidation were investigated, and a probable mechanism was proposed. Besides, the 

anti-cancer properties of these complexes will be studied. 

Specific 

Aims: 

Sugar-Schiff-base ligand, Vanadium(V) alkoxide, Methyl(phenyl)sulfide, 

Dibenzothiophene, Anticancer 

:Keywords 
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 ریتصاو یابیبا کاربرد در باز اکیپول-ریبیر-مزدوج پوالک انیبهبود ساختار روش گراد :عنوان

 یکفاک ییسامان بابا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/سمنان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکفاک یی+ سامان بابا :همکاران

 فرد ینیزهره  ام +

 ینیرحسیم نینسر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

اقتصاد و ... ظاهر  ت،یریمد ع،یصنا ،یمهندس رینظ یعمل یموضوع مهم در کاربردها کیبه عنوان  دینامق یساز نهیبه چکیده :

ئل به مسا لیقابل تبد یا مهیجر یکرهایبا رو دیمق یساز نهیمسائل به ت،یحائز اهم قتیحق کیشود. به عنوان  یم

 یها از روش یکیعنوان به اکیپول-ریبیر-مزدوج پوالک انیپژوهش، بر بهبود ساختار روش گراد نیهستند. در ا دینامق

زدوج م انیگراد کردیرو زیو ن ائویل-یدا عیموثر همچون توس یساختارها یراستا از برخ نی. در امیشو یکارامد متمرکز م

 اسیحل مسائل بزرگ مق یشوند که برا یم یطراح یمطرح شده به گونه ا یها تمی. الگورمیکن یاستفاده م یسه جمله ا

 یئورت یها دگاهیاز د کیکالس یبر روش ها یشنهادیاصالحات پ ریشوند، مناسب باشند. تاث یکه اغلب در عمل ظاهر م

 نیتداول تراز م یکیبه عنوان  زدارینو ریتصاو یابیبه حل مسئله باز نی. عالوه بر اردیگ یقرار م یمورد بررس یو محاسبات

 میپرداز یمطرح شده م یها تمیبا استفاده از الگور یمسائل مهندس

 یسراسر ییو همگرا یکاهش یکاف یژگیبه و دنیبا هدف رس PRPمزدوج  انیگراد روش هبود :اهداف اختصاصی

 یشنهادیبا استفاده از روش پ زدارینو ریتصاو یابیباز .2

 .ریتصو یابی؛ باز ییهمگرا وتن؛یمزدوج؛ روش شبه ن انیروش گراد ؛یخط یجستجو د؛ینامق یساز نهیبه کلمات کلیدی:

 

 

Improving the structure of Polak-Ribièr-Polyak conjugate gradient method with 

application to image restoration 

Title: 

Saman Babaie-Kafaki Applicant: 

Semnan University Applicant's 
Work: 

Unconstrained optimization appears as an important issue in practical applications 

such as engineering, industry, management, economics, etc. As a striking fact, 
constrained optimization problems can be turned into unconstrained problems with 

penalty approaches. In this study, we focus on improving the structure of the Polak-
Rebière-Polyak conjugate gradient method as one of the efficient methods. In this 

regard, we use some advantageous structures such as the Dai-Liao extension as well 

as the three-term conjugate gradient approach. The proposed algorithms are 
designed to solve large-scale problems that often occur in practice. The effect of the 

proposed modifications on classical methods is investigated from theoretical and 
computational perspectives. Moreover, we pay attention to solve the image 

restoration problem as one of the most popular engineering problems using the 
proposed algorithms. 

Abstract: 
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Improving the PRP conjugate gradient method with the aim of achieving sufficient 

descent property and global convergence 
2. Restoration noisy images using the proposed method 

Specific 

Aims: 

Unconstrained optimization; Line search; Conjugate gradient method; Quasi-Newton 

method; Convergence; Image restoration 

:Keywords 
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 تیتثب یبرا زوریکاربرد بعنوان بستر کاتال :SNS یگاندهایمزوحفره با کالبد ل ییکایلینانو ذرات ارگانوس :عنوان

 CO2 ییایمیش

 یخراسان یمجتب :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 یخراسان ی+ مجتب :همکاران

 یمعصومه رزاق +

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 SNS-اندگیبا کالبد ل دیمزوحفره نانو ذره جد یکاهایلیو کاربرد ارگانوس ییسنتز، شناسا ،یطراح ،یطرح پژوهش نیدر ا چکیده :

(MON-SNS) شمادهیشده است. پ شنهادی( پیکرو ایو  یپوسته، توخال-خاص )هسته یها یبا مورفولوژ 

بدست  النیس یمتوکس ی(ترلیپروپ ویمرکاپ-3با ) دیکلر لیکربون ید نیدیریپ-6،2 میاز واکنش مستق ییکایلیارگانوس

 (TEOS) کاتیلیاورتو س لیبهمراه تترا ات ییکایلیپل شده ارگانوس یها شمادهیو تراکم پ زیدرولی. سپس، از هدیآ یم

 تیبعنوان عامل هدا (CTAB) دیبروم ومیآمون لیمت یتر لیدر حضور ست (TMOS) کاتیلیاورتو س لیتترا مت ایو 

مپلکس، ک لیبواسطه واکنش ساده تشک یبراحت توانندیم زی. مواد حاصله نشوندیکننده ساختار، مواد مورد نظر حاصل م

 تیبکاربرد آن ها در تث تیحاصله، قابل یساختارها یتمام ییمربوطه عامل دار شوند. بعد از شناسا یفلز یزورهایبا کاتال

خواهد شد.  یبررس یعضو-5 یحلقو یکربناتها لیو تشک دهایبا اپوکس CO2 جفت شدن قیاز طر دیاکس یکربن د

سبب  یفلز زوریالکات یباال یریبستر و بارگ ییگرما یداریپا زور،یو تخلخل کاتال ییایمیش بیکه ترک شودیم ینیشبیپ

 شود دیاکس یکربن د یزوریکاتال التیتبد یبهبود

 SNS یگاندهایل هیبر پا یالنهایارگانو س ییسنتز و شناسا :اهداف اختصاصی

اده از هسته پوسته با استف ایو  یکره توخال ،یکرو ینانو ذره با ساختارها یکایارگانوس یساختارها ییسنتز و شناسا .2

 شده هیته النیارگانوس

 هیتخلخل تهم یکایلیبا استفاده از نانوذرات ارگانوس کلین ایمس، کبالت و  رینظ یفلزات هیبر پا یزورهایکاتال هیته .3

 شده

ور در حض یپنج عضو یحلقو یبه کربناتها دهایو اپوکس دیاکس یجفت شدن گاز کربن د لیتبد یامکان سنج .4

 شده یمعرف یزورهایکاتال

 نینبستر و همچ یشناس ختیر اتیو خصوص یشده بر حسب مورفولوژ هیته یزورهایاز کاتال کیهر  تیفعال سهیمقا .5

 یفلز مرکز تیماه

 گاندیل - مزوحفره منظم یکاهایلیارگانوس - یحلقو یکربنات ها -کربن  دیاکس ید تیتثب - دیاکس یکربن د التیتبد کلمات کلیدی:

 

 

Mesoporous Organosilica Nanoparticles with SNS-Ligands Frameworks: Application 

as Catalyst Support for the Chemical CO 2 Fixati 

Title: 
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Mojtaba Khorasani Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) Applicant's 
Work: 

In this research proposal, design, synthesis, characterization, and applications of 

novel mesoporous organosilica nanoparticles with the SNS-ligand frameworks (MON-
SNS)) in the especial morphologies (core-shell, hollow or spherical) has been 

suggested. The organosilica precursors can be obtained via a direct reaction between 

2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride with (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane. Then, 
the hydrolysis and condensation of bridged-organosilica precursor with concomitant 

either tetramethyl orthosilicate (TMOS) or tetraethyl orthosilicate (TEOS) in the 
presence of cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as a structure-directing agent 

can be led to expected materials. The resulting materials can be also modified by 
metal catalyst through a simple metal complexation reaction. After full 

characterization of the all synthesized materials, the possibility of their applications 

in chemical fixation of CO2 via its CO2 coupling with epoxide and formation of 
desired 5-membered cyclic carbonate will be investigated. It is speculated that 

chemical composition and porosity of catalyst, the mechanical and thermal stability 
of the scaffold, high metal loading of catalyst might also have advantages in the 

catalytic conversion of carbon dioxide. 

Abstract: 

ynthesis and characterization of organosilica precursors based on SNS ligand 
2. Synthesis and characterization of mesoporous organosilica nanoparticles with 

spherical, hollow sphere or core-shell by using prepared organosilica 

3. Preparation of catalyst based on copper, nickel, or cobalt by using synthesized 
mesoporous organosilica nanoparticle 

4. Feasibility study of carbon dioxide coupling with epoxide into the cyclic carbonate 
in the presence of introduced catalysts 

5. Catalytic comparison of prepared catalyst in terms of morphology, textural 
properties as well as metal center. 

Specific 
Aims: 

CO2Conversion, CO2 Fixation, Cyclic Carbonate, Mesoporous Organosilica 

Nanoparticle, SNS-Ligand 

:Keywords 
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 یگاندهایل یحاو (II)نیشده پالت کلومتالهیس ینسانسیلوم یکمپلکس ها یبر رو یو تئور یتجرب یبررس :عنوان

 یشگاهیآزما طیبه عنوان عوامل ضد تومور در شرا یکیولوژیب یابی: سنتز و ارزینیفسف

 یرضا شهسوار دیحم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار یعلم و فناور( Biomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یرضا شهسوار دی+ حم :همکاران

 300000 :ریال( )هزاراعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

( C^Nونده )ش کلومتالهیس یگاندهایل ینشر کننده که حاو ینیپالت یدسته از کمپلکس ها کی ،یشنهادیپروژه پ نیا در چکیده :

خواهند  هی[ تهPtMe(C^N)(SMe2)] ای[ Pt(p-MeC6H4)(C^N)(SMe2)] یباشد، با فرمول فکل یمتنوع م

( وارد PPh3, PPh2Cy, PPhCy2, PCy3, PTA) یمتفاوت ینیفسف یگاندهایبا ل باتیترک نی. سپس ادیگرد

ور مرکز حض لیبه دل باتیترک نیگردد. ا جادیا ینیپالت دیجد یاز کمپلکس ها یگسترده ا فیگردند تا ط یواکنش م

به  یزشکتوانند در علم پ یشده، م ینیب شیجالب پ یباشد و خواص نشر یم یکیولوژیکه بالقوه فعال ب ینیپالت یفلز

 شرفتهیپ یاسپکتروسکوپ یها کیطرح با استفاده از تکن نیاشاره شده در ا باتیارزشمند ظاهر شوند. ترک باتیصورت ترک

در  باتیترک نیا UV-Vis فی. در ابتدا طدیخواهند گرد ییشناسا یعنصر زی، آنالNMR ،Mass ،X-ray ،IRمانند 

 77 یاتاق و دما یدما نیدر حالت جامد و محلول و همچن باتیترک نیشود و سپس نشر ا یمختلف گرفته م یحالل ها

از مطالعات  یبخش زیحالت جامد ن طیدر شرا یو بازده کوانتوم شیشود. محاسبات زمان آسا یمطالعه م نیدرجه کلو

 نینوع انتقاالت صورت گرفته در ا TD-DFTو  DFT یبا استفاده از محاسبات تئور نیخواهد بود. همچن کیزیفتوف

 کیتوتوکسیس تیفعال نیشود. همچن یم سهیمقا یتجرب یبا داده ها جیو نتا دیکمپلکس ها مشخص خواهند گرد

شامل سرطان تخمدان  یسرطان یچهار رده سلول یاستاندارد بر رو MTTتوسط روش  ینیشده پالت هیته یکمپلکس ها

(SKOV3ر ،)هی (A549( دهانه رحم ،)Hela( و پستان )MDA-MB-231ارز )خواهد شد. جهت تست انتخاب  یابی

-MCFرده سلول نرمال پستان ) کی یبر رو باتیترک نیا ینرمال اثر سم یو سلول ها یسرطان یسلول ها نیب یریپذ

10Aجیدر نتا یمورد بررس باتی. چنان چه هر کدام از ترکردیگ یانجام م زی( ن MTT یدارا IC50 نسبت  یمناسب تر

( MDA-MB-231( و سرطان پستان )SKOV3تخمدان ) یسرطان یرده ها یباشند )بخصوص بر رو نیپالت سیبه س

گردد.  یانجام م یاثرات ضد سرطان یمکمل جهت بررس یهستند(، تست ها نیپالت سیمقاوم به س یکه از رده ها

 یکیولوژیب یربرداریبا استفاده از روش تصو باشندیم یخواص نشر یدارا باتیترک نیاز ا یچون برخ نیهمچن

(bioimaging مکان )به روش  باتیترک نیا یسلول یابیFluorescence Microscopy Cellular 

Localization مطالعات برهمکنش با ردیگ یقرار م یمورد بررس یسرطان یسلول ها هیبرعل .DNA باتیترک نیا یبرا 

مورد نظر رسم شده و سپس با  یمنظور ابتدا ساختارها نی. بدردیگیموجود انجام م یمدل ساز یبا استفاده از روش ها

. در دیخواهند گرد یساز نهیبه یاز نظر سطح انرژ ORCA ای Gaussianروش از جمله با استفاده از نرم افزار  نیچند

قابل انعطاف  ریساختار غ هیبر پا Autodock 4.2با استفاده از نرم افزار  یمولکول نگیداک یادامه، با استفاده از روش ها

برهمکنش  یشوند. جهت بررس یم یبررس DNAبا  باتی( برهمکنش ترکRigid-receptor dockingرسپتور )
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به  DNA binding experiments کیولوژیب یآزمون ها نگ،یر مدلمولکوال یعالوه بر روش ها DNAبا  باتیترک

 باتیترک نیا یآپوپتوز تی. فعالردیگی( انجام مElectrophoresis mobility shift assay) یشگاهیروش آزما

 شود یدنبال م زین یسرطان یرده ها یبر رو

ود شده است که در ساختار خ نهیکلوپالتیینشر کننده س یسنتز کمپلکس ها یپژوهش بررس نیاز انجام ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 شرفتهیآنها با استفاده از روش پ ییشناسا بات،یترک هیباشند. پس از ته یم یمتفاوت ینیفسف یها گاندیل یدارا یدارا

 UV-vis یسنج فیبا استفاده از ط ینیپالت باتیترک نیا یباشد. خواص نور یم NMR ،Mass ،X-ray یسنج فیط

استفاده  زین TD-DFTو  DFT یاز محاسبات تئور یتجرب جینتا نیارتباط ب یبرقرار یبرا گردد،یم یو فلورسانس بررس

 یاستاندارد بر رو MTTتوسط روش  ینیشده پالت هیته یکمپلکس ها کیتوتوکسیس تیفعال ن،ی. همچندیخواهدگرد

-MDA( و پستان )Hela(، دهانه رحم )A549) هی(، رSKOV3شامل سرطان تخمدان ) یسرطان یچهار رده سلول

MB-231نیا ینرمال اثر سم یو سلول ها یسرطان یسلول ها نیب یریخواهد شد. جهت تست انتخاب پذ یابی( ارز 

 نیا یبرا DNA. مطالعات برهمکنش با ردیگ یانجام م زی( نMCF-10Aرده سلول نرمال پستان ) کی یبر رو باتیترک

تحرک  فتی)سنجش ش یشگاهیروش آزما نیو همچن نگیداک یمدل ساز یبا استفاده از روش ها باتیترک

لورسانس نشر ف یهستند که دار ییگاندهایچون دربردارنده ل باتیترک نیا گرید ی. از سوردیگ-ی(انجام مکیالکتروفورت

 Fluorescenceآنها به روش  ی( بر روBioimaging) یسلول یربرداریمنظور مطالعات تصو نیهستند بد

Microscopy Cellular Localization یآپوپتوز تی. فعالردیگ یقرار م یمورد بررس یسرطان یهاسلول هیبرعل 

 گردد. یطرح دنبال م نیاست که در ا یگریاز اهداف مهم د زین یسرطان یرده ها یبر رو باتیترک نیا

آپوپتوز،  ،یسلول یربرداریضد سرطان، تصو ک،یزیفتوف ،ینیفسف یگاندهایل کلومتاله،یس یها گاندیل ن،یپالت ،یفلز یآل کلمات کلیدی:

 .نگی، مطالعات داکDNAمطالعات برهمکنش با  ،یمحاسبات تئور

 
 

Experimental and theoretical investigation of luminescent cyclometalated 

platinum(II) complexes containing phosphine ligands: Synthesis and biological 
evaluation as in vitro antitumor agents 

Title: 

Hamid Reza Shahsavari Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) Applicant's 

Work: 

In this study, the reactions of [Pt(p-MeC6H4)(C^N)(SMe2)] or [PtMe(C^N)(SMe2)] 
with one equivalents of various phosphine ligands (PPh3, PPh2Cy, PPhCy2, PCy3, 

PTA) to give new luminescent cycloplatinated(II) complexes. All new complexes will 
be fully characterized by using NMR and IR, spectroscopies, Mass, elemental analysis 

and single crystal X-ray crystallography. At first, the UV-Vis spectra of the 
compounds in solid and solution are recorded. Then, the luminescence properties of 

the complexes in solid and solution states and also in 298 K and 77 K are examined 

by the photoluminescence spectroscopy. In order to rationalize the obtained 
experimental electronic transitions data, DFT (density functional theory) and TD-DFT 

(time-dependent DFT) are employed and the theoretical data are compared with the 
experimental data. 

Also, the biological activity and anti-cancer properties of new complexes will be 

checked using MTT standard test against various human cancer cell lines such as 
lung, ovarian and breast cancer. The cellular localization of luminescent complexes in 

different cancer human cells will be investigated by fluorescence microscopy. 
Electrophoretic mobility plasmid shift assay and molecular modeling investigations 

using (AutoDock 4.2) will also be performed to determine the specific binding mode 

or the binding orientation of the complexes to DNA. The cellular apoptosis of 
complexes will be examined. 

Abstract: 

Platinum-based drugs have become a mainstay of cancer therapy; approximately half 
of all patients undergoing chemotherapeutic treatment receive a platinum drug. 

Despite the pervasiveness of platinum drugs in cancer treatment regimens, a number 

of attendant disadvantages such as resistance to some cancer types and side effects 

Specific 
Aims: 
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exist. Therefore new platinum drugs are needed that build on the mechanisms 

associated to clinically approved platinum drugs but bypass their inherent resistance. 
In an attempt to develop novel anticancer agents, novel cycloplatinated(II) 

complexes bearing various phosphine ligands will be synthesized and tested for 
anticancer activity. Spectroscopic techniques such as NMR, IR, as well as elemental 

analyses and Mass will be utilized to characterize the products of each step. To 

obtain information about the arrangement of the ligands around metal center, the 
structure of the single crystals of the synthesized compounds, will be studies by X-

ray crystallography. Also, the investigation of photophysical properties of such 
complexes have been one of the most important subject in organometallic chemistry. 

Optical properties, their role in organic light emitting diode (OLED) and also being as 

chemical sensors (work with changing color) are the reasons of such importance. 
Therefore, optical properties of these complexes will be studied. The cytotoxicity of 

the synthesized compounds will be evaluated against various human cancer cell lines 
such as lung, ovarian and breast cancer. The DNA binding interaction of these ligands 

will be studied using AutoDock 4.2. The design of more efficient anticancer drugs 
requires a deeper understanding of their biodistribution and mechanism of action. 

Cell imaging agents could help to gain insight into biological processes and, 

consequently, the best strategy for attaining suitable scaffolds in which both 
biological and imaging properties are maximized. Fluorescence microscopy 

experiments will be performed on our synthesized cyclometalated platinum(II) 
complexes. 

Organometallic, Platinum, Cyclometalated ligands, Phosphine ligand, Photophysics, 

Anticancer, Bioimaging, Theoretical calculations, DNA binding, Apoptosis Activity, 
Docking Studies. 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
4000089 

 مس و کبالت هیبر پا آلی–فلز  یچارچوب ها یبا استفاده از اصالح پسا سنتز دروژنیه دیتول :عنوان

 یمعصوم اسریمحمد  :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یمرکز/اراک دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمعصوم اسری+ محمد  :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

( و اصالح پسا سنتز TMU-10و  HKUST-1 لیکبالت و مس )از قب هیبر پا آلی–فلز  یطرح، از چارچوب ها نیدر ا چکیده :

 ییایمیش دیموثر و فعال در تول یستیکاتال یها تیاشباع به عنوان سا ریغ یفلز یبه مکان ها یابیدست یساختار آنها برا

وب سنتز چارچ یساده و سبز برا یمنظور از روش نیاستفاده خواهد شد. به ا دیدریبورو ه میماده سد شیاز پ دروژنیگاز ه

اصالح ساختار انجام خواهد  میمال یاتانول استفاده و با حرارت ده-آب یکبالت و مس در حالل ها هیبر پا یآل-فلز یها

 یستیالدر واکنش کات سیلوئ دیحاصل بعنوان اس یفلز یها تیگردد. سا یاشباع م زیغ یمراکز فلز جادیشد که منجر به ا

هر  یستیاتالک تیبر فعالبخشند. عوامل موثر  یرا بهبود م یستیکاتال ییموثر واقع شده و کارا دروژنیه ییایمیش دیتول

 یفعال ساز یبرا نهیبه یدما ست،یماده ها و کاتال شیغلظت پ لیاز قب TMU-10و  HKUST-1 آلی–دو چارچوب فلز 

قرار خواهند گرفت. در ادامه مطالعات  یمورد بررس دروژنیگاز ه ییایمیش دیواکنش تول یچارچوب، زمان و دما

 ستمیدر حضور دو س زیدرولیه ندیفرا یواکنش، بر رو نهیبه طیبرتر تحت شرا ستیکاتال یبر رو یسمیمکان

NaBH4/H2O  وNaBH4/D2O مکن م سمیواکنش، مکان کینتیس یبر رو یزوتوپیانجام گرفته و با توجه به اثر ا

 ارائه خواهد شد

 یابیستد یکبالت و مس و اصالح پسا سنتز ساختارها برا هیبر پا آلی–فلز  یچارچوب ها یریطرح، بکارگ نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

ماده  شیاز پ دروژنیگاز ه ییایمیش دیموثر و فعال در تول یستیکاتال یها تیاشباع به عنوان سا ریغ یفلز یبه مکان ها

 باشد. یم دیدریبورو ه میسد

 کبالت دروژن،یه ،یآل-فلز یچارچوب ها کلمات کلیدی:

 
 

Hydrogen generation by post synthetic modification of copper and cobalt-based 

metal organic frameworks 

Title: 

Mohammad Yaser Masoomi Applicant: 

Arak University Applicant's 

Work: 

Metal-organic frameworks (MOFs) constructed by metal ions/clusters and organic 
linkers have been considered as an exquisite category of porous materials with 

prominent and significant catalytic capabilities. Different types of MOFs, with 

coordinately unsaturated metal sites from metal nodes and metallo- linkers, as well 
as active metal species immobilized into MOFs, have been introduced as ideal 

candidate to achieve the proper catalytic system. Unfortunately, these catalytic 
active sites in many MOFs are not accessible. Post synthetic pore engineering to 

Abstract: 
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achieve suitable catalytic active MOFs and modulating their catalytic comportments 

is a proper method for dominance on major disadvantages of MOFs and their 
application as a highly versatile platform for catalysis. Herein, for the first time, we 

present an effective route for the production of MOF catalyst for H2 generation based 
on the Cu and Co-MOFs in presence of NaBH4 as hydrogen storage. Our strategy is 

based on creating a heterogeneous catalyst with pore engineering capability, in 

which the framework of desired MOF consists of extra high density open copper sites 
that can prepare an abundance of reactive centers with simultaneous distribution of 

both micro and mesopores after mild thermal treatment in framework of desired 
MOF. The reusability and the corresponding kinetic and thermo-dynamic properties 

and possible mechanism of hydrogen generation in presence of desired MOF will also 

investigate. 

The aim of this project is the synthesis and modification of copper and cobalt based-

metal-organic frameworks via post synthetic pore engineering for extremely 
improved catalytic hydrogenation in chemical rout from sodium borohydride. Kinetic 

studies as well as activation parameters will be investigated in the ranges of 25-40 

°C by tracing the catalyst dosage and BH4- concentrations. In order to understand 
the reaction of mechanism, further investigation on hydrolysis of the NaBH4+D2O 

system will be carried out. 

Specific 

Aims: 

Metal-organic frameworks, Cobalt, Copper, Hydrogen generation :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99032872 

 شیکساو ا یکلیهتروس باتیکاربرد آنها در سنتز ترک یو بررس دیجد یتیکامپوز یستهاینانوکاتال هیته :عنوان

 یآل باتیترک یانتخاب

 یملک یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 یملک ی+ عل :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

ار  یس یعدد )دومقاله ج Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (5 یفاکتور باال مپکتیبا ا Q1در سطح 

 ،یمعدن-یآل یدهایبریو هسته/پوسته با ه یتیکامپوز ،یسینانومواد مغناط یستیکاتال یسامانه ها هیطرح حاضر، ته در چکیده :

و ... جهت کاربرد  نیلینآ یو پل لنیات یگرافن، پل توسان،یسلولز، ک ،یکاتیلیس باتیترک هیبر پا یبیو ترک ،یمریپل ،یفلز

 یجداساز تیقابل لیپروژه به دل نی. ارندیگ یقرار م یالکلها و آرنها مورد بررس شیو اکسا یکلیهتروس باتیدر سنتز ترک

 از لحاظ ،یسم یتا حد امکان عدم استفاده از حاللها زیو ن یستیبودن مواد کاتال یرسمیو راحت و غ عیسر افتیو باز

 است تیاهم زیحا اریبس زین یو اقتصاد یطیمح ستیسبز، ز یمیش

 طرح: یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 الکلها یانتخاب شیو اکسا یآل باتیناهمگن در سنتز ترک یستهایکاتال تیفعال یسنتز و بررس ،یطراح •

 مهم یکیولوژیو ب ییدارو لیبا پتانس یکلیهتروس یآل باتیسنتز ترک •

 دانش با انتشار مقاالت و گزارشات یگسترش مرزها •

 پروژه یثبت اختراع دستاوردها یتالش برا •

 ریپذ بیتخر ستیز ست،یکاتال ت،ینانوکامپوز ،یسیمغتاط-یدیبریسبز، مواد ه یمیش کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of new composite nanocatalysts for the synthesis of heterocyclics and 

selective oxidation of organic compounds 

Title: 

Ali Maleki Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 

Work: 

Nowadays, for both academic and industrial researchers, design and development of 
new and interdisciplinary technologies is of prime importance, to decrease 

production costs and environmental maintenance. Due to our previous studies on 

nanocomposites and organic syntheses of pharmaceutical compounds, green 
chemistry, in this project, we wish to introduce novel methods for the preparation of 

eco-friendly nanocomposites based on the green chemistry principals and their 
applications in the multicomponent synthesis of biologically active imidazole 

heterocyclic compounds. This protocol will include several key advantages over 
existing protocols such as avoiding hazardous materials, solvents and toxic catalysts, 

Abstract: 
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reusability of the environmentally benign composite nanocatalyst, simple and readily 

available precursors, easy work-up procedure, and mild reaction conditions for the 
synthesis of diverse chemical compounds. 

Preparation of eco-friendly composite nanocatalysts via green chemistry principals 

• To study the application nanocomposites in the syntheses of diverse biologically 
active and pharmaceutical imidazole, benzimidazole and imidazoazine heterocyclic 

compounds 
• Design and development of new and interdisciplinary protocol for decreasing 

production costs and environmental maintenance 

• To study the reusability of the environmentally benign composite nanocatalyst 
• To publish 5 ISI papers and send reports 

• Trying to register research results as a patent 

Specific 

Aims: 

Green chemistry, Nanocatalyst, Hybrid materials, Nanocomposite, Biopolymer, 

Biodegradable, Biologically active compounds 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99032465 

-باال تهیبا دانس لنیاتیناسازگار پل یمرهایمقاوم به حالل با استفاده از پل ییغشا یبسترها یو بررس هیته :عنوان

 رنیاستایپل

 یمهدو نیحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یمهدو نی+ حس :همکاران

 یدریاکبر ح یعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

اساس، ابتدا  نی. برهممیینما یطراح دیجد یرا با روش یلنیاتیپل بانیپشت یغشاها میپژوهش، ما قصد دار نیا در چکیده :

شدند.  هیمتفاوت ته یدرصدها بیبا ترک رنیاستا-لنیبوت-لنیات-رنیسازگار شده با استا رنیاستایپل-لنیاتیپل یهازهیآم

. سپس، فاز پراکنده دینمایعمل م وستهیو لذا به عنوان فاز پ دیانتخاب گرد رنیاستایاز پل شتریب یلنیاتیدرصد جزء پل

است با استفاده از روش استخراج با حالل، توسط  رنیاستا-لنیبوت-لنیات-رنیو سازگارکننده استا رنیاستایکه شامل پل

رات شده و لذا حف یفاز پراکنده خال یشد. پس از استخراج کامل، جا دهیکش رونیب زهیاز ساختار آم دروفورانیحالل تتراه

 میما توانست مختلف یادرصده بی. با استفاده از ترکدیبخش ییغشا تیخاص یمریکه به ساختار پل دیگرد جادیا یاوستهیپ

 هیته ونیلتراسیاولتراف ی. غشاهامیینما هیته ونیلتراسیو نانوف ونیلتراسیاولتراف ون،یلتراسیکروفیم یدر گستره ییغشاها

 مینمود استفاده یآل یهاحالل ونیلتراسینازک برا نانوف هیال یتیکامپوز یغشاها هیجهت ته بانیشده را به عنوان پشت

 رنگ نشان دادند یدر بازدارندگ ییکه عملکرد فوق العاده باال

 دیجد یبا روش یلنیاتیپل بانیپشت یغشا هیته :اهداف اختصاصی

 نازک هیال یتیکامپوز یغشاها یهیجهت ته یلنیاتیپل بانیپشت یاستفاده از غشا .2

 یآل یها-دالتون از حالل 1000تا  300 نیرنگ در اندازه ب یشده در بازدارندگ هیته یاستفاده از غشاها .3

 یآل یهاشده در حالل هیته یمدت غشاها یطوالن یداریبه پا یابیدست .4

 نازک هیال یتیکامپوز یسطح غشاها ینازک بررو هیال لیتشک ندیاثر غلظت مونومرها در فرآ یبررس .5

 ونیلتراسیباال، نانوف تهیبا دانس لنیاتیناسازگار، پل یمرهایمقاوم به حالل، پل یغشا کلمات کلیدی:

 
 

Preparation and characterization of solvent resistant membrane supports via 

immiscible polymers including HDPE and PS 

Title: 

Hossein Mahdavi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

In this study, we decide to prepare polyethylene support membranes by using a 
novel and state-of-the-art method. Accordingly, polyethylene (PE)-polystyrene (PS) 

blends compatibilized with styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) were 

fabricated with different compositions. The composition of the polyethylene phase 

Abstract: 
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was more than that of the polystyrene one, and hence, it functioned as the matrix 

phase. Next, the dispersed phase, including polystyrene and the SEBS compatibilizer, 
was extracted from the prepared blends by using solvent extraction method, in 

which THF solvent was employed. After the complete extraction, the dispersed phase 
was removed from the polymer structure, and interconnected pores were formed, 

leading to the formation of PE membranes. Through altering the composition of the 

blends, different membranes in the range of microfiltration, ultrafiltration and 
nanofiltration were prepared. The ultrafiltration membranes were utilized as the 

support membrane for the fabrication of Thin Film Composites (TFC) for Organic 
Solvent Nanofiltration (OSN), exhibiting outstanding performance for rejection of 

dyes. 

abrication of polyethylene supports via a novel method 
2. Utilization of the prepared polyethylene supports for the fabrication of Thin Film 

Composite (TFC) membranes 
3. Utilization of the prepared Thin Film Composite (TFC) membranes for rejection of 

dyes with the molecular weights in the range of 300-1000 Da from organic solvents 

4. Achieving an excellent long-term stability by the membranes 
5. Investigation of the effect of monomers concentration on the fabrication of the 

thin film polyamide layer 

Specific 
Aims: 

solvent resistant membrane, immiscible polymers, HDPE , Nanofiltration :Keywords 
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 شیاکسا یندهایجهت استفاده در فرآ یآل-فلز یهاشده از چارچوبمشتق اهیس میتانیت دیاکس یسنتز د :عنوان

 شرفتهیپ

 یختائ رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهی+ کاهش انواع آال ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یختائ رضای+ عل :همکاران

 یبالغ هیحسن دوست ق نیرام +

 دوستخواه لیاسماع +

 200000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

وان عنها از منابع آب بهو سالمت انسان، حذف آن عتیبر طب یآل یهاندهیبا توجه به اثرات مخرب قابل مالحظه آال امروزه چکیده :

از  یآل یهاندهیحذف کامل آال یاست. با توجه به انباشت و سخت دهیمطرح گرد ستیز طیحفظ مح یبرا یضرور یازین

 ستیز طیقدرتمند در حفظ مح یعنوان ابزاربه توانیآب و پساب را م هیتصف شرفتهیپ یهااستفاده از روش ،یمنابع آب

 هیتصف شرفتهیپ یهاروش نیتریاز جمله کاربرد یزوریو سونوکاتال یزوریفتوکاتال یندهایراستا، فرآ نینظر گرفت. در ا در

 هستند. یآب یهاطیدر مح یآل یهاندهیحذف کامل آال یآب و پساب برا

ارزان بودن، قدرت  لیاز قب ییایبا داشتن مزا زوریعنوان فتوکاتالبه (TiO2) میتانیت دیاکس یدر حال حاضر، د

که  ییجااست. از آن شیرو به افزا اریبس نییپا تیو سم ییایمیش یداریباال به نور، پا تیحساس اد،یز یزوریفتوکاتال

 یهاوبدارد، استفاده از چارچ زورینقل و انتقاالت الکترون در سطح کاتال یدر چگونگ ییبسزا ریتاث زوریکاتال یمورفولوژ

دلخواه را  یرا با مورفولوژ MOF مشتق شده از میتانیت دیاکس یتا د گرددیباعث م میتانیت یحاو (MOF) یآل -فلز

از  یبیعاماده با داشتن م نیفرابنفش، ا هیدر ناح میتانیت دیاکس یمناسب د یزوریفتوکاتال ییکارا رغمیسنتز کرد. عل

کامل  بیتخر ییتوانا ،یزوریفتوکاتال ندیشده در فرآ دیتول یهاحفره -الکترون یبیو امکان بازترک عیباند گپ وس لیقب

 دیاکس یمنظور رفع مشکالت مذکور، اصالح ساختار درا ندارد. به یتحت نور مرئ یزوریفتوکاتال یندهایرا در فرآ ندهیآال

 -الکترون یبیمناسب، باعث کاهش بازترک یهااستفاده از دوپانت زیو ن یرنگ میتانیت دیاکس یآن به د لیو تبد میتانیت

 .شودیم یمرئ هیدر ناح یزوریفتوکاتال تیفعال شیحفره و افزا

 سخت و نرم یهابا استفاده از قالب MIL-125(Ti) سنتز موفق :اهداف اختصاصی

 کردن آن اهیو سپس اقدام به س TiO2 آن لیدر هوا و تبد MIL-125(Ti) کردن نهیکلس (2

 اهیس TiO2 یزویفتوکاتال ییبهبود خواص و کارا یرفلزیو غ یبا عناصر مختلف فلز اهیس TiO2 نگیدوپ (3

 یآل یهاندهیکامل و موثر آال یسازیو معدن بیسنتز شده در تخر TiO2 یزوریسونوکاتال ییباال ییکارا (4

 یندهیکامل و موثر آال یسازیو معدن بیجهت تخر یسنتز اهیس TiO2 ینور مرئ هیدر ناح یزوریفتوکاتال ییکارا (5

 یآل

 ید نگی، دوپ اهیس میتانیت دیاکس یسخت و نرم، د یهاقالب ،یفلز -یآل یهاچهارچوب شرفته،یپ شیاکسا یندهایفرآ کلمات کلیدی:

 زوریفتوکاتال زور،ی، سونوکاتال اهیس میتانیت دیاکس
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Synthesis of Metal-Organic Framework-Derived Black-TiO 2 for Advanced Oxidation 

Processes 

Title: 

Alireza Khataee Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

 
Nowadays, due to the significantdangerouseffects of organic pollutants on the 

nature and human health, their removal from water sources has been emerged as an 

essentialconcern to protect the environment.Because ofthe accumulation of organic 
pollutants and difficulty of their complete removal from water sources, usageof 

advanced water and wastewater treatment methods can be considered as a powerful 
tool in environmentprotections.In this regard, photocatalytic and sonocatalytic 

processes are promising candidates ofadvanced water and wastewater 

treatmentmethodsfor complete removal of organic pollutants in aquatic 
environments.Currently, application of titanium dioxide (TiO2) as a photocatalyst is 

tremendouslyincreasing due to its uniqueadvantages such as cheapness, 
excellentphotocatalytic performance, high sensitivity to light, chemical stability and 

low toxicity. Since the morphology of the catalyst has a remarkableeffect on 
electrons transport on the catalyst surface, usageof titanium-containing metal-

organic frameworks(MOF) resulted tosynthesisof MOF-derived TiO2with 

desiredmorphology. Despite to the highphotocatalytic efficiency of TiO2in the 
ultravioletlightregion, ithas disadvantages likewide band-gap and the 

highrecombination of electron-holes that produced during the photocatalytic 
process. consequently, it is not ableto remove pollutants completely in visible light 

photocatalytic processes. In order to solve these problems, modifying thestructure of 

titanium dioxide,converting it to colored titanium dioxideanduse of appropriate 
dopantsled to reducein electron-holerecombination and increases the photocatalytic 

activity in the visible region.In order to achieve these goals, in the first part of the 
present project, a titanium dioxide catalyst with a specific morphology (nano-tablets 

or nano-polyhedrons) will be synthesized using MOF and a series of hard and 

softtemplates. The structural characteristics of the initial MOF and titanium dioxide 
derived from the sacrificial MOF will be investigated using various analyzes. Then, 

the synthesized catalyst will be used in the degradation of organic pollutants during 
thesonocatalytic process. Effects of various parameters on the degradation process 

will be carefully examined. Also, the mechanism of degradation and produced 
intermediateswill be studied. In the second part thisproject, the titanium dioxide 

synthesized inthe previous stage will be converted into black titanium dioxide 

photocatalyst. Similar analyzes of the first stage will be performed to characterizethe 
structural properties of the photocatalyst. Also,the optimum values of photocatalytic 

degradation oforganic pollutants parametersin the visible area, photocatalytic 
mechanism and by-productsof degradation processwill be studied.In the next part of 

the present project, the surfaceof synthesized black titanium dioxide in the 

secondstep will be modified using different dopants. As the previous steps, the 
modified photocatalyst will be characterizedand its photocatalytic properties will be 

fully investigated in theorganic material removal.Regardlessofnumerous studies on 
the modification of titanium dioxide photocatalyst using various methods,until now, 

there is not reporteda study on the synthesis of MOF-derived black titanium dioxide 
using hard and soft templates. Moreover, its modification with various dopants have 

not been reported for sonocatalytic and photocatalytic degradation of 

resistantorganic contaminants in the visible region 

Abstract: 

Successful synthesis of MIL-125 (Ti) using hard and soft molds 

Calcination of MIL-125 (Ti) in air and convert it to TiO2 and then blacken it 

3) Doping black TiO2 with various metallic and non-metallic elements Improves the 
properties and efficiency of black TiO2 photocatalysis 

4) High efficiency of synthesized TiO2 sonocatalyst in complete and effective 
degradation and mineralization of organic pollutants 

Specific 

Aims: 
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5) Photocatalytic efficiency in the visible light region of synthetic black TiO2 for 

complete and effective degradation and 

Advanced oxidation processes, organic-metal frameworks, hard and soft molds, black 

titanium dioxide, black titanium dioxide doping, sonocatalyst, photocatalyst 

:Keywords 
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 یگردش جو یهاشاخص دیبا استفاده از تول ترانهیو شرق مد رانیدر هفت منطقه ا میاقل رییتغ یابیارز :عنوان

 یالدیم 1961-2020روزانه در دوره  اسیو جو باال در مق نیسطح زم

 یعتمداریزهرا آقاشر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یعتمداری+ زهرا آقاشر :همکاران

 انیگل محمد ثیحد +

 180000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ز،یشامل تبر رانیو هفت نقطه ا ترانهیو جو باال در شرق مد نیسطح زم یگردش جو یهاشاخص دیپژوهش تول نیا هدف چکیده :

. باشدیم یالدیم 1961 -2020کرمان، مشهد و اصفهان با پراکنش مناسب در کشور در دوره  راز،یآباد، شتهران، خرم

 NCEPمجدد  لیتوسط تحل یباریلیم 1000و  850، 700، 500سطوح  لیارتفاع ژئوپتانسروزانه هم نیانگیم یهانقشه

در دسترس قرار خواهد گرفت. پنج نوع مختلف گردش  یهر سطح فشار ینقشه برا 21900به تعداد  NOAA گاهیاز پا

 یهاکنتور یپشته و خط پشته توسط انحنا هیحاش ،یفشار نیاوه، زن هیخط ناوه، حاش ریشامل منطقه تحت تأث یجو

 نیکه در ا ی. روششودیساخته م یشاخص چرخندگ یزمان یسر جهیو در نت یبندطبقه یجو یهانقشه لیژئوپتانس

استفاده  (ی)شاخص چرخندگ یفرارفت رینوع غ یگردش جو لیتحل یبرا یشد بر اساس روش دستبه کار گرفته  قیتحق

هر نقطه است.  یبرا یزمان یبصورت سر یروزانه چرخندگ یهاپژوهش شاخص نیبه دست آمده از ا جیشده است. نتا

 1971-2000( در دوره 1389) انیمحمدصورت نگرفته به جز آنچه که گل یلیشده تحل جادیا یهاشاخص نیا یرو

 یساالنه انواع گردش جو یهانیانگیاساس، م نیا ( انجام داده است. بررازیاستان فارس )ش یو آن هم فقط برا یالدیم

 یهاسامانه تیحاکم دهدینشان م جیروز در سال بود. نتا 162و  99، 48، 45، 11برابر  بیدر دوره موردنظر به ترت

 یشاخص چرخندگ یسال است. پوشش مکان یروزها %72پرارتفاع  یهاسامانه تیسال و حاکم یروزها %15ارتفاع کم

گرم سال به  مهی. در نباشدیمربع م لومتریهزار ک 280بالغ بر  یو سطح یمرکز یاز نقطه لومتریک 300دود تا شعاع ح

سرد سال  مهی. در نباشدیدهنده وجود پرفشار جنب حاره در منطقه مطور مطلق سامانه پرارتفاع حاکم است که نشان

کندال -من یابیبود. آزمون روند %20و  %23، %57برابر  بیارتفاع به ترتو کم یفشار نیپرارتفاع، ز یهاسامانه یفراوان

 رییتغ انگرینشان داد که ب یداریپرارتفاع را به طور معن یهاسامانه یفراوان شیارتفاع و افزاکم یهاسامانه یکاهش فراوان

 اسیدر مق رازیدما و بارش در ش اترییو تغ یشاخص چرخندگ یهمبستگ زانیدر استان فارس است. م یگردش جو میاقل

 راتییو تغ یروزانه چرخندگ یهاروند شاخص یرو شودیم شنهادی. لذا پباشدیم 58/0و  -87/0برابر  بیماهانه به ترت

در مطالعات  ینقش مهم یشاخص چرخندگ رسدیبه نظر م رایز ردیمطالعه صورت پذ ترانهیو شرق مد رانیآنها در ا یآمار

 سازد فایا میاقل رییو تغ یخشکسال

، کرمان راز،یآباد، شتهران، خرم ز،یشامل تبر رانیو هفت نقطه ا ترانهیشرق مد یروزانه برا یچرخندگ یهاشاخص جادیا :اهداف اختصاصی

 بار. یلیم 1000و  850، 700، 500در سطوح  یالدیم 1961-2020مشهد و اصفهان در دوره 

 یزمان یو ساالنه با استفاده از سر یبه صورت روزانه، ماهانه، فصل یو واچرخند یچرخند یهاسامانه یفراوان یبررس -2

 .یالدیم 1961-2020در دوره  رانیا یروزانه برا یچرخند یهاشاخص
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 .یفشار یهاسامانه یوجود روند در فراوان یبررس -3

 .یگردش جو یهاشاخص راتییدما و بارش نسبت به تغ یپارامترها یمیپاسخ اقل یبررس -4

 .رانیدر ا یبر بروز خشکسال یفشار یاثر نوع سامانه ها یابیارز -5

 .یدما و بارش، خشکسال یمیارتفاع/پرارتفاع، پاسخ اقلکم ی¬¬روزانه، سامانه یشاخص چرخندگ کلمات کلیدی:
 

 

Evaluation of Climate change by Production of Daily Circulation Indices in surface 
and upper level over Iran and Eastern Mediterranean Sea during 1961-2010 period. 

Title: 

Zahra Aghashariatmadary Applicant: 

Irrigation & Reclamation Engrg. Dept./University of Tehran Applicant's 

Work: 

The goal of this study was to produce land and upper atmosphere atmospheric 

circulation indices in the eastern Mediterranean and seven points of Iran, including 

Tabriz, Tehran, Khorramabad, Shiraz, Kerman, Mashhad and Isfahan with 
appropriate distribution in the country in the period 1961-2020. Be. Daily average 

maps of all geopotential heights of 500, 700, 850 and 1000 mA levels will be 
available by NCEP reanalysis from NOAA base to 21900 maps for each pressure level. 

Five different types of atmospheric circulation, including the area affected by the 

trough edge, trough margin, compression saddle, ridge edge and ridge line, are 
generated by the curvature of the geopotential meters of the classification 

atmospheric maps and thus the rotation index time series. The method used in this 
research has been used based on the manual method for atmospheric circulation 

analysis of non-transverse type (Cyclonicity index). The results of this study are daily 

Cyclonicity indices as a time series for each point. No analysis has been done on 
these indicators, except for what Golmohammadian (2010) did in the period 1971-

2000, and only for Fars province (Shiraz). Accordingly, the annual averages of the 
types of atmospheric circulation in the period in question were 11, 45, 48, 99 and 162 

days per year, respectively. The results show that the dominance of low altitude 
systems is 15% of the days of the year and the dominance of high altitude systems is 

72% of the days of the year. The spatial coverage of the Cyclonicity index up to a 

radius of about 300 km from the central point and the surface is over 280,000 square 
kilometers. In the warm half of the year, the high-altitude system is absolutely 

dominant, which indicates the presence of subtropical hypertension in the region. In 
the cold half of the year, the frequency of high-altitude, high-pressure and low-

altitude systems was 57%, 23% and 20%, respectively. Man-Kendall routing test 

showed a significant decrease in the frequency of low-altitude systems and an 
increase in the frequency of high-altitude systems, which indicates the change of 

atmospheric climate in Fars province. The correlation rates of Cyclonicity index and 
temperature and precipitation changes in Shiraz on a monthly scale are -0.87 and 

0.58, respectively. Therefore, it is suggested to study the trend of daily Cyclonicity 
indices and their statistical changes in Iran and the eastern Mediterranean because it 

seems that the Cyclonicity index plays an important role in the study of drought and 

climate change. 

Abstract: 

Production of Daily Cyclonicity Indices (non-advection) over seven regions of Iran, 

including Tabriz, Tehran, Khorramabad, Shiraz, Kerman, Mashhad and Isfahan in the 

period 1961-2020 at the levels of 500, 700, 850 and 1000 hpa. 
2- Examining the frequency of cyclonic and anti-cyclonic systems on a daily, monthly, 

seasonal and annual basis using the time series of daily Cyclonicity indicators for 
Iran in the period 1961-2020. 

3- Examining the existence of trends in the frequency of pressure systems. 

4- The climatological response of Temperature and Precipitation to Atmospheric 
Circulation Indices over seven regions of Iran during 1961-2020 period. 

5- Study of the Atmospheric Circulation Impact on Drought occurrences over Iran. 

Specific 

Aims: 

Daily Cyclonicity Index, Low / High System, Climatic Response of Temperature and 

Precipitation, Drought 

:Keywords 
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 دارو شیرها یهاستمیپاسخگو به محرک به عنوان س یمرهایپل-مریدندر یدیبریه یساختارها هیته :عنوان

 یفائزه نجف :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 دارو شیرها نینو ی/روش هایپزشک یمهندس :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ فائزه نجف :همکاران

 یکلجاه یسالم یمهد +

 یممقان یروغن نیحس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یبالقوه خود در درمان ها ییتوانا لیدو دهه گذشته به دل ی( طNPبر نانوذرات ) یمبتن ییدارو یعامل ها ستمیس چکیده :

 NPمنفعل با استفاده از  یریهدف گ یکردهایوعده ها ، رو رغمیقرار گرفته اند.عل یاریهدفمند سرطان مورد توجه بس

کنند ، اما مانع نفوذ کارآمد  ینانومتر( امکان تجمع تومور منفعل را فراهم م 200-50نسبتا بزرگتر )قطر معموال  یها

در توده تومور  ینانومتر( به خوب 20>فعال )قطر  یکوچکتر و با هدف گذار یها NPشوند. برعکس ،  یداخل تومور م

 ساختار کیها ، ما  تیمحدود نیغلبه بر ا یشوند. برا یم آنها محدود کیستمیس عیکنند ، اما با حذف سر ینفوذ م

نانومتر( را  5( کوچکتر )قطر PAMAM( )نیدوآمی)آم یپل یمرهایکه دندر میکرده ا یطراح اسیچند مق NP یبیترک

شوند. سپس  یسنتز م 4( تا نسل نیدوآمی)آم یپل یمرهایپروژه ، دندر نیکند. در فاز اول ا یم یریبزرگتر بارگ مریدر پل

-2 التیبا استفاده از متاکر RAFT "زنده/”یکالیراد ونیزاسیمریبا پل یدیبریه مری، ساختارمحرک پاسخگو / دند

شوند.  ی، سنتز م pHپاسخ دهنده دما و  یمرهایبه عنوان پل لیات نویآم لیمت ید-2 التیو متاکر لیات یدروکسیه

ود.رفتار ش ینور استفاده م ربهیساختار واکنش پذ کیبه عنوان  نیکومار( یمتوکس ی)کربوکس-7-لیمت -4از  ن،یعالوه بر ا

 یدر برابر رده ها یسلول تیشود و سم یم یابیارز یدیبریساختاره قیاز طر نیو کورکوم DOXمانند  ییداروها شیرها

 ردیگ یقرار م یمورد بررس HeLaمختلف مانند  یسلول

 هوشمند انتقال دارو یهاستمیپاسخگو به محرک به عنوان س مریپل -مریدندر یدیبریه یو سنتز ساختارها یراح :اهداف اختصاصی

 پاسخگو یمرهایپل مر،یدندر ،یدارو رسان ،یدیبرینانو ذرات ه کلمات کلیدی:

 

 

Preparation of dendrimer-responsive polymer hybrid structures as drug delivery 
systems 

Title: 

Faezeh Najafi Applicant: 

sahand university of technology Applicant's 

Work: 

Nanoparticle (NP)-based drug delivery platforms have received a great deal of 

attention over the past two decades for their potential in targeted cancer therapies. 

Despite the promises, passive targeting approaches utilizing relatively larger NPs 
(typically 50–200 nm in diameter) allow for passive tumor accumulation, but hinder 

efficient intratumoral penetration. Conversely, smaller, actively targeted NPs (< 20 
nm in diameter) penetrate well into the tumor mass, but are limited by their rapid 

systemic elimination. To overcome these limitations, we have designed a multi-scale 
hybrid NP platform that loads smaller poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers (~ 5 

Abstract: 
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nm in diameter) into larger polymer. In the first phase of this project, 

poly(amidoamine) dendrimers will be synthesized up to the 4th generation. Then, 
hybrid stimuli-responsive/dendrimer structures will be synthesized by “grafting 

from” RAFT polymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate and 2-
dimethylaminoethyl methacrylate as temperature and pH responsive polymers, 

respectively. Moreover, methyl-7- (carboxymethoxy) coumarin will be used as photo-

responsive structure. the release behavior of drugs such as DOX and curcumin will be 
evaluated through hybrid structures and cytotoxicity against different cell lines such 

as HeLa will be studied. 

Design and synthesis of stimulus-responsive polymer- dendrimer hybrid structures 
as intelligent drug delivery systems 

And 
Investigation of cytotoxic behavior of synthesized structures and feasibility of use in 

pharmaceutical formulas 

Specific 
Aims: 

Hybrid nanoparticles, drug delivery, dendrimer, Responsive polymers :Keywords 
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شده با پهپاد و گرفته ییهوا یهاعکس قیسخت با استفاده تلف یهااز مرجان یسه بعد یهانقشه هیته :عنوان

 فارس جیخل ش،یک رهیجز ،یمطالعه مورد -شده با سونار عمق برداشت یهاداده

 یریکب وانیک :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یو علوم جو یشناس انوسیاق یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو منابع آب یطیمح ستیو نقش آن در تحوالت ز میاقل رییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یریکب وانی+ ک :همکاران

 یمارنان ییرضا دیحم +

 یمسعود مراد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

-Sub) یجزرومد ریمناطق موسوم به ز بومستیز یهاسامانه نیتردهیچیاز پ یکیفارس  جیخل یمرجان یهاستگاهیز چکیده :

tidalنی( و شورتریمرجان ینواح ریدرجه گرمتر از سا 5/1تا  1) نیدر گرمتر یجوامع مرجان نی. در واقع اباشندی( م 

 ریها در سامرجان تیوضع شیپا یبرا یخوب اریبس یشگاهینمونه آزما توانندیکه م باشندیم ستیدر حال ز نیزم یآبها

 یهامدل یهاینیبشیبر اساس پ زیآب آن مناطق ن یکه دما یمحسوب شوند، زمان ندهیسال آ 30نقاط جهان و در 

 نی(. از اWilkinson, 2008; Riegl et al., 2011خواهد کرد ) دایپ شیافزا وسیدرجه سلس 5/1تا  1 میاقل رییتغ

 تیکه عالوه بر اهم ییدر جا باشد،یم تیبا اهم اریفارس بس جیخل یهامرجان یفیو ک یکم تیوضع یرو مطالعه بر رو

 یریپذقیتطب یبررس یبرا آلدهیا یافارس دارند، نمونه جیخل ستمیاکوس یکه آنها برا یاو منطقه یو کارکرد محل

در  یادی. تا کنون مطالعات زدهدیآنها را نشان م یجهان تیامر اهم نیکه ا شوندیمحسوب م ینواح ریسا یهامرجان

متاسفانه اغلب آنها با توجه به  کنیفارس انجام گرفته است ول جیخل یجنوب یدر نواح یالمللنیب یهایقالب همکار

. انددهیسچاپ ربه  یالمللنیدر مجالت ب حیناصح یهافارس با نام جیخل یجنوب هیحاش یتوسط کشورها یمال یبانیپشت

 نیر اد یمعدود یدر دهه گذشته پژوهشگران داخل کنیاند، لفارس کمتر بوده جینوع مطالعات در شمال خل نیمتاسفانه ا

 Fatemi et al., 2001; Shokriاند )ارتباط به چاپ رسانده نیدر ا زین یتیفیکرده و مقاالت با ک تیفعال نهیزم

et al., 2005; Namin et al., 2009; Namin et al., 2010; Rezai et al., 2010; Kabiri et 

al., 2013; Oladi et al., 2017; Kabiri & Moradi, 2018;یدوبعد یبردارنقشه نهی(. به طور خاص در زم 

 ,.Kabiri et alپروپوزال انجام گرفته است ) نیدهنده اتوسط ارائه یقیتحق رایها با استفاده از پهپاد، اخاز مرجان

اشت برد یهاتوسطه داده یقبل قیتحق لیتکم یمذکور برا قیاز تحق گرید یامرحله قتیپروپوزال در حق نی(. ا2020

گردد که  هیها تهاز مرجان یبعدسه یهانقشه تیکه باعث خواهد شد تا در نها باشدیشده با استفاده از دستگاه سونار م

 میها بپردازسالمت مرجان تیوضع یبه بررس یشتریبا دقت و صحت ب میباعث خواهند شد تا بتوان

 سخت یهااز مرجان ینقشه سه بعد هیته :اهداف اختصاصی

 شده دیتول یهاسخت با استفاده از نقشه یهاسالمت مرجان تیوضع یبررس -

 شده دیتول یهابا استفاده از نقشه دهیدبیآس یهامکان مرجان ییشناسا -

 یبعدفارس، سه جیسخت، خل یمرجانها ،ینقشه بردار کلمات کلیدی:
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3D Mapping of The Coral Reefs with an Integrated Method Using a Drone-Based 

Aerial Photography and Hydrographic Sonar Data - Case Study, Kish Island, Persian 
Gulf 

Title: 

Keivan Kabiri Applicant: 

Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric ... Applicant's 

Work: 

Coral reefs of the Persian Gulf which are located in the sub-tidal areas are one of the 

most endangered water ecosystems that should be mapped regularly. Since the 

water temperature of the Persian Gulf is currently 1 to 1.5 degree higher that other 
tropical areas, the assessment of the situation of the corals located in this area may 

show us the situation of the corals in other areas in 2050, when the climate change 
causes the increase in the water temperature. This research aims to integrate two 

methods including drone-based aerial photography and sonar-based hydrography to 

produce 3D maps from the coral reefs in an selected area around the Kish Island 
located in northern Persian Gulf. 

Abstract: 

3D mapping of the coral reefs 
Assessment of coral's health 

Allocating the damaged corals 

Specific 
Aims: 

Mapping, Coral reefs, Persian Gulf, 3D :Keywords 
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 ونیزاسیمجدد پالر یکربندیپ تیبا قابل (RFID) ییویفرکانس راد ییآنتن شناسا یطراح :عنوان

 یصمدپور هندوار میمر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 (NEMSو  MEMS) یکیالکترومکان یستمهایس زی...... ر دیساخت و تول یها یزفناوریمرتبط با ر یها پژوهش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یصمدپور هندوار می+ مر :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 High) یبر سطح امپدانس باال یمبتن ونیزاسیمجدد پالر یکربندیپ تیبا قابل RFIDطرح آنتن  نیا در چکیده :

Impedance Surface ای HISدر باند  ونیزاسی( وابسته به پالرUHF طرح، به منظور  نیگردد. در ا یم یطراح

منعکس کننده  نیبه عنوان زم HISشود از سطح  یم شنهادیآنتن به همراه کاهش ابعاد آن، پ یبهبود عملکرد تشعشع

 یمناسب آنتن بر رو یریو قرارگ یو طراح ونیزاسیوابسته به پالر HISمناسب سطح  یاستفاده شود. به عالوه با طراح

 افتی( دست یرویدا ای یمطلوب )خط ونیزاسیتوان به پالر یم چ،ییسطح و با استفاده از سو نیا

وابسته به  HISبر سطح  یمبتن UHF یدر باند فرکانس ونیزاسیمجدد پالر یکربندیپ تیبا قابل RFIDآنتن  یطراح :اهداف اختصاصی

 ریو کنترل پذ ونیزاسیپالر

 ونیزاسیمجدد پالر یکربندی، پRFID آنتن کلمات کلیدی:

 

 

Design of Polarization Reconfigurable Radio Frequency Identification (RFID) 

Antenna 

Title: 

Maryam Samadpour Hendevari Applicant: 

Tabriz University Applicant's 
Work: 

In this work, a polarization reconfigurable RFID antenna based on polarization-

dependent high impedance surface (HIS) in the UHF frequency band will be 
designed. In order to improve antennas radiation characteristics beside size 

reduction, using HIS as the reflecting ground plane is proposed. Furthermore, by 

suitable designing of the polarization-dependent HIS and placing the antenna on this 
surface in appropriate manner using switches, desired polarization (linear or 

circular) can be obtained. 

Abstract: 

 

Design a polarization reconfigurable RFID Antenna in UHF frequency band based on 

polarization-dependent and controllable HIS surface. 

Specific 

Aims: 

RFID antenna, polarization reconfigurable :Keywords 
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ودرو فعال خ قیتعل ستمیدر س یعمل یسازادهیپ یبرا دیجد یقیو تطب یرخطیکننده غکنترل کی یطراح :عنوان

 یکیدرولیبا عملگر الکتروه

 ایرفعت ن صدرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مدرن یسوار یخودروها یپلتفورمها یو فناور یو ساخت خودرو + دانش فن یطراح یفناورها یساز یبوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ای+ صدرا رفعت ن :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 رهایاز اغتشاشات جاده همزمان با حفظ تماس تا نانیبدنه خودرو و سرنش یخودرو، جداساز قیتعل ستمیس یاصل هداف چکیده :

 اهداف ممکن است نی. اردیقرار گ ستمیس یکار یدر حد مطلوب و در فضا دیبا زین قیتعل ییجا. جابهباشدیبا جاده م

 دنیرس یروش مناسب برا کی. باشدیمهم م اریاهداف بس نیا نیمصالحه ب یبرقرار نیباشند، بنابرا گریکدی نیدر تضاد ب

فعال  قیتعل ستمیفعال است. در س قیتعل ستمیجاده استفاده از س یورود یهااز فرکانس یعیبه اهداف باال در دامنه وس

فعال که در  یهانوع از محرک کی. ردیگیقرار م رمعلقیجرم معلق و غ نیماب یخارج یروین جادیا یعملگر برا کی

 کی لهیبه وس روین ها،ستمیس نی. در اباشندیم یکیدرولیه یهاشوند، محرک-یخودرو استفاده م قیتعل یهاستمیس

فعال با عملگر  قیتعل ستمیس کی یاز طراح ی. هدف اصلشودیم جادیچهارراهه ا ریش کیبه همراه  یکیدرولیعملگر ه

یدگیچیپ لی. اما در عمل به دلباشدیم یکنترل یرهایمحاسبه مقدار مناسب ولتاژ ش یبرا یقانون کنترل افتنی یکیدرولیه

ود موج یهاچالش گریاز د یکیدرولیعملگر ه یسازمدل یمعکوس برا کینامیعملگر استخراج د کینامیموجود در د یها

 هیو البا د یپژوهش، ساختار کنترل نیدر ا نیشده فراهم شود. بنابرا یکننده طراحتا عملکرد مطلوب کنترل باشد،یم

 ستمیس یبرا یقیتطب یرخطیبراساس کنترل غ دیجد یلیروش تحل کی( یاصل هیاول )ال هیارائه خواهد شد که در ال

 تمیالگور ،یواقع طیکننده در محکنترل یسازادهیبه منظور پ باشدینکته الزم به ذکر م نی. اشودیفعال ارائه م قیتعل

و  مستیدر س یساختار یهاتیمحدود لیبه دل نیباشد. همچنمناسب  یسازادهیپ یبرخط بوده و برا دیبا یشنهادیپ

 یتوسعه داده خواهد شد. در ادامه از شبکه عصب زین دیدر حوزه مق یشنهادیپ یکنترل تمیالگور ،یکنترل یورود دیتول

کنترل فشار  ریولتاژ ش یمحاسبه ی( برارویدوم )حلقه کنترل ن هیمعکوس عملگر در ال کینامیمدل کردن د یبرا

به  کیدرولیه ریولتاژ ش تی. در نهاشودیاستفاده م یاصل هیمحاسبه شده در ال یکنترل یرویبا استفاده از ن کیدرولیه

 شود. دیعملگر تول یرویتا ن شودیعملگر اعمال م

 طرح عبارتند از: یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 فعال خودرو قیتعل ستمیس یبرا یکیدرولیعملگر الکتروه یسازادهیساخت و پ ،یطراح *

 یکیدرولیعملگر الکتروه ییشناسا *

 یفعال جهت ارائه ورود قیتعل ستمیس قیدق کینامیحالت و د یرهایمتغ نیتخم یبرا دیجد نیتخم تمیارائه الگور *

 مناسب یکنترل

 CarSim افزاردر نرم قیتعل ستمیو کنترل س نیتخم نهیدر زم یشنهادیپ یهاتمیالگور یسازادهیپ *

 دیو کنترل مق نیخودرو و توسعه مسئله تخم قیتعل ستمیس یو حالت برا یمناسب ورود ودیتوسعه ق *

 شیدستگاه آزما یو کنترل بررو نیتخم تمیالگور یعمل یسازادهیپ *
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 یعمل یساز ادهیپ ستم،یس قیدق کینامید نیتخم ،یرخطیکنترل غ ،یقیفعال خودرو، کنترل تطب قیتعل ستمیس کنترل کلمات کلیدی:

 

 

Design of a novel nonlinear adaptive controller for the experimental implementation 

in the active suspension system with electro-hydraulic actuators 

Title: 

Rafatnia Applicant: 

Sahand University of Technology Applicant's 
Work: 

The purpose of the suspension system is to isolate the vehicle body from road 

irregularities while increasing the road holding. Meanwhile, the suspension working 
space should be in the admissible range. These objectives may be in opposition with 

each other in suspension system, and a tradeoff between them is of great 

importance. The active suspension system is a common control system employed to 
attain the ride comfort and safety of vehicle. The control force in active suspension 

system is produced by an electro-hydraulic actuator that is between sprung and un-
sprung masses. In these systems, the force is generated by a hydraulic actuator with 

a 4-way valves. The main aim of a vehicle active suspension control system with 
hydraulic actuator is calculating the control input to obtain the desired spool valve 

position. High degree of nonlinearity in electro-hydraulic actuator is a motivation for 

developing an admissible black-box model for the actuator model such that 
significant control performance can be achieved. To achieve these aims, a control 

system with two loops is proposed. In the main loop, a new adaptive nonlinear 
controller with state and input constrains is developed for nonlinear vehicle 

suspension system. Meanwhile, the proposed controller is easy to solve and 

implement. In the second loop (force loop controller), the desired force that is 
calculated from the main loop controller is entered into a neural network based 

inverse dynamic of hydraulic actuator to calculation spool valve position, then the 
required spool valve position is entered to actuator model for calculating the 

actuator force. The main issue encountered with the design of controllers for active 

suspension systems is to access a reliable model of vehicle dynamics and the exact 
information of states such as road input. Changing environmental conditions such as 

different road excitations and variation of vehicle parameters and other sources of 
uncertainty are the important factors that make the mathematical vehicle models 

unreliable. The precise knowledge of the nonlinear tire and suspension model 
affected by various factors is another essential challenge for the control systems. The 

existing force models have been developed according to the laboratory tests for 

especial conditions and are unreliable in general. With the above reasoning, the 
exact and online estimation of vehicle system dynamics, suspension and tire forces 

and other modelling uncertainties by using some measurement information can be 
effective for the accurate control of vehicle system. It should be mentioned that; the 

limitation of measurement systems may propagate the estimation errors over the 

time that causes the control system malfunction. To achieve such a model, some 
complementary terms are calculated and added to the selected initial vehicle model 

to compensate the vehicle system uncertainties. The novel estimation algorithm is 
developed based on one-step aback predictive method. The proposed method uses 

the information fusion between IMU and the aided systems. The bias of acceleration 
sensors is compensated using a novel adaptive algorithm by which the estimator 

weights are tuned automatically. Therefore, the suspension states are estimated 

with a high frequency. The proposed control method is mathematically analyzed and 
experimentally evaluated through half car active suspension tests. I 

Abstract: 

Design and implantation of the electro-hydraulic actuator for an active suspension 

system 
Electro-hydraulic actuator identification 

Providing a novel estimation algorithm for estimation of suspension dynamic and 
states 

Providing a novel nonlinear adaptive control method based on the estimated model 

Implantation of the proposed estimation and control methods on CarSim simulator 

Specific 

Aims: 
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Design of the input and state constraints for state estimation and control algorithms 

Implantation of the proposed estimation and control methods on experimental 
environment 

Active suspension system control, Adaptive control, Nonlinear control, Dynamic 

estimation, Experimental implementation 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99031448 

 تیبا فعال دیجد یهاتیساخت کامپوز یبرا یفلز یآل یهادر چارچوب ینقاط کوانتوم یادغام هوشمندانه :عنوان

 ها در پسابکشآفت بیتخر یبرا افتهی شیافزا یزوریفوتوکاتال

 هما ترغان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک - یداروساز دانشکده :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + هما ترغان :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 2: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یاه تیاز فعال یناش یآل باتیآب توسط ترک یموجود در سراسر جهان، رشد آلودگ یها ینگران نیتر یاز اصل یکی چکیده :

 کیتیو فتول یکیولوژیب ،ییایمیش یندهایمقاومت آنها به فرآ لیبه دل یآل یها ندهیآال نیا شتریاست، ب یو کشاورز یصنعت

در سراسر جهان  یدنیآب آشام یها و حت انوسیها، اق اچهیآنها در رودخانه ها، در جه،یهستند. در نت داریپا ،یمعمول

 اتبیترک نیو اثرات بالقوه خطرناک بر موجودات زنده، از جمله انسان ها، حضور ا تیسم لیشده اند. به دل ییشناسا

 یها ندهیبه حذف موثر آال یابیدست یتالش برا ن،یشود. بنابرا یمهم در نظر گرفته م یطیمح ستیمسئله ز کیبعنوان 

آب توسط سموم دفع آفات  یدهند که آلودگ یرا به خود جلب کرده است. مطالعات نشان م یتوجه جهان ،یآل داریپا

 وند.ش یمحسوب م ستیز طیمح یها ندهیآال نیاز مهمتر یکیآفت کش ها به عنوان  ن،یگسترده است. بنابرا اریبس

خواص منحصر به فرد آنها به طور گسترده  لیاز مواد نانومتخلخل هستند که به دل یدیجد دسته یفلز-یآل یهاچارچوب

 یچند نانومتر هستند و دارا یبا اندازه  ییها یهاد مهین ینقاط کوانتوم گر،ی. از طرف درندیگ یمورد استفاده قرار م یا

خواص فوق  یدارا یو نقاط کوانتوم یفلز-یآل یهامنحصر به فرد هستند. اگرچه چارچوب یکیو الکترون یخواص نور

د محدو یعوامل اصل ،یو تجمع آسان نقاط کوانتوم یفلز-یآل یهاجذب نور کم چارچوب ییهستند، اما توانا یالعاده عال

با ساختار متخلخل و  یفلز-یآل یهابه صورت جداگانه هستند. چارچوب زوریکردن استفاده از آنها به عنوان فوتوکاتال

را  طیشرا نیکند تا مانع از تجمع آنها شود و ا یفراهم م ینقاط کوانتوم یبرامکان پراکنده را  کی ع،یوس ژهیسطح و

 کیتوالکترعملکرد فو یکنند. به نوبه خود، نقاط کوانتوم افتیبه طور موثر تابش نور را در یفراهم کنند که نقاط کوانتوم

همراه با نقاط  یفلز-یآل یچارچوب ها یها تیبخشد. کامپوز یرا بهبود م یفلز-یآل یهاجذب نور چارچوب تیو ظرف

نقاط  همراه با یفلز-یآل یچارچوب ها یها تیرو مطالعات کامپوز نیدارند. از ا ییباال یزوریفوتوکاتال ییتوانا یکوانتوم

 طرح، نیدهند. در ا ینشان م یزیفتوکاتال نهیچشم انداز روشن در زم کیظهور کرده اند و آنها  جیبه تدر یکوانتوم

 یزگریشوند و عملکرد فوتوکاتال یساخته م یو نقاط کوانتوم یفلز-یآل یاز ادغام چارچوب ها یدیجد یها تینانوکامپوز

 و حذف موثر آفت کش ها مطالعه خواهد شد بیها با تخر تیکامپوز نیا

 زوریو استفاده از آنها به عنوان فوتوکاتال یو نقاط کوانتوم یفلز -یآل یاز چارچوب ها دیجد یها تینانوکامپوز یمعرف :اهداف اختصاصی

 .یآب طیآفت کش ها در مح بیحذف و تخر یمجدد برا یو استفاده  افتیکارآمد و قابل باز

 ط،یمح pH زور،یها، مقدار کاتال ندهی، شدت نور، غلظت آال ندهیو آال زوریمثل نوع فوتوکاتال یاثر عوامل مختلف یبررس

 .یزوریفوتوکاتال ندیالکترون در فرآ یها رندهیکننده / گ دیموجود در آب ، عوامل اکس یونی یدما، اجزا

 آفت کش ها ت،ی، نانوکامپوز ی، نقاط کوانتوم یفلز-یآل یهاچارچوب زور،یفوتوکاتال کلمات کلیدی:
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Smart Integration of Quantum Dots in Metal-Organic Frameworks Toward 

Fabrication of Novel Composites with Enhanced Photocatalytic Activity for 
Degradation of Pesticides in Wastewater 

Title: 

Homa Targhan Applicant: 

Razi university Applicant's 

Work: 

One of the main current worldwide concerns is the growth of water pollution by 

organic compounds arising from many industrial and agricultural, majority of these 

compounds are persistent organic pollutants, owing to their resistance to 
conventional chemical, biological and photolytic processes. As a result, they have 

been detected in rivers, lakes, oceans and even drinking water all over the world. 
This constitutes a serious environmental health problem mainly due to their toxicity 

and potential hazardous health effects on living organisms, including human beings. 

Therefore, efforts to achieve effective removal of persistent organic pollutants have 
attracted global attention. Studies show that contamination of water by pesticides is 

widespread. Therefore, pesticides are considered as one of the major environmental 
pollutant classes. 

Metal–organic frameworks are a new class of nanoporous materials that are widely 
used due to their unique properties. On the other hand, quantum dots are 

semiconductors as small as a few nanometers that have unique optical and electronic 

properties. Although metal-organic frameworks and quantum dots have the above 
excellent properties, the low light absorption ability of metal-organic frameworks 

and the easy agglomeration of quantum dots are the main factors limiting their use 
as photocatalysts individually. Excitingly, metal-organic frameworks with porous 

structure and large specific surface area provide a dispersive place for quantum dots 

to prevent them from aggregating and ensure that quantum dots effectively receive 
light irradiation. In turn, quantum dots improve the photoelectric performance and 

light absorption capacity of metal-organic frameworks. Therefore the metal organic 
frameworks combined with quantum dots allow high photocatalytic ability. Hence 

the studies of metal organic frameworks-quantum dots composites have gradually 

emerged and they show a bright application prospect in the field of photocatalysis. 
In this work, new photoactive nanocomposites will be formed through integration of 

quantum dots and metal organic frameworks and will be explored and assessed for 
ithier photocatalytic and photovoltaic performance. 

Abstract: 

Introduction of new nanocomposites from integration of quantum dots and metal 

organic frameworks and their use as efficient and recyclable photocatalysts to 
remove and degrade pesticides in aqueous environment. 

Investigating the effect of various factors such as photocatalytic and pollutant types, 
light intensity, concentration of pollutants, amount of catalysts, pH of environment, 

temperature, ions in water, oxidizing/electron receptor agents in the photocatalytic 

process. 
Identify possible products of photocatalytic degradation process of pesticides. 

Investigating the synergistic effect of metal organic frameworks and quantum dots 
in photocatalytic activities. 

Specific 

Aims: 

Photocatalyst, Metal–organic framework, Quantum dots, Nanocomposite, Pesticides :Keywords 
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اترسولفون با استفاده از نانوذرات عامل دار شده جهت حذف  یپل ونیلتراسینانوف یضدگرفتگ یغشا هیته :عنوان

 از فاضالب ییدارو یها ندهیآال

 ینیالد نیز روسیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/یراز دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 (Water security) یآب تیدر امن یفیو ک یکم مطالعات :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیالد نیز روسی+ س :همکاران

 یمیمسعود رح +

 یگلشن مراد +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 لیتبد یمسائل جهان نیاز مهم تر یکیبه  یمنابع آب بیو تخر یصنعت، آلودگ شرفتیو پ تیجمع عیرشد سر لیبه دل چکیده :

مرسوم  یاند. روش هاشناخته شده یطیمح ستیز یهاندهیآال نیتراز خطرناک یکیبه عنوان  ییشده است. مواد دارو

 یحاو یآب ها هیموجود جهت تصف یروش ها انی. در مستندیها ن ندهیکروآالیم نیآب و پساب قادر به حذف ا هیتصف

نمک ها، فلزات، مواد فعال  ،یآل یباال در حذف محتو یبازده لیبه دل ییغشا یجداساز یها ندیفرا ،ییدارو یها ندهیآال

 یجداساز یندهایفرا یباال یرا به خود اختصاص داده اند. برخالف بازده یا ژهینوظهور توجه و یها ندهیآال ریو سا ییدارو

که  ییاست که از آن جا نیروش ها ا نیا تیمحدود نیکم، مهم تر یلیخ یدر غلظت ها یها حت ندهیدر حذف انواع آال

مواد در خوراک  نیغلظت ا شیخوراک وابسته است، افزا انیبه غلظت آن ها در جر یی( مواد فعال دارویحذف )پس زن

 نیشود. از ا ندیفرا یتوسط غشا و کاهش راندمان کل ییفعال دارو باتیترک نیممکن است سبب کاهش راندمان حذف ا

 ونیلتراسیعامل دار شده نانوف یمریپل یضدگرفتگ یغشا هیبر آن است که با ته یحاضر سع یشنهادیرو، در طرح پ

 یارائه شود. عملکرد طوالن ییدارو عیاز پساب/فاضالب صنا ییعال داروف باتیترک شتریموثر در جهت حذف هرچه ب یروش

 قرار گرفته شده است یشده مورد بررس هیته یغشاها یمدت و رفتار ضدگرفتگ

ضد  یغشاها هیته-یآب یها طیاز مح ییدارو یها ندهیو در دسترس جهت حذف موثر آال متیغشا از مواد ارزان ق هیته :اهداف اختصاصی

 یاه ندهیاترسولفون عامل دار شده توسط نانوذرات عامل دار شده جهت حذف موثر آال یپل ونیلتراسینانوف یگرفتگ

اضالب ف هیمدت جهت تصف یشده به منظور استفاده طوالن هیته یغشاها یریبکارگ- ییدارو عیاز پساب/آب صنا ییدارو

 ییدارو یها ندهیآال یحاو یواقع

 نانوذرات عامل دار شده-پساب هیتصف-ییدارو یها ندهیحذف آال-اترسولفون یپل-ونیلتراسینانوف-غشا کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication of antifouling nanofiltration PES membranes using functionalized 

nanoparticles for removal of pharmaceutical pollutants from wastewater 

Title: 

Sirus Applicant: 

Razi university of Kermanshah Applicant's 
Work: 

Water pollution and deterioration have become a serious global issue due to rapid 
industrial development and population growth. Pharmaceutical pollutants in the 

environment are of the real threat worldwide. Conventional water and wastewater 

treatment methods are not sufficient in eliminating this kind of micropollutants. 

Abstract: 
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Among the existing methods for removing pharmaceutical pollutants from water 

streams, membrane separation technologies are of great interest due to high 
efficiency in removal of organic pollutants, salts, heavy metals, pharmaceutical 

compounds, and other emerging pollutants even at trace levels. However, since the 
rejection of pharmaceutical compounds depends on their concentration, if it 

increases, the removal efficiency of pharmaceutical compounds may reduce, 

decreasing the overall performance of the membrane. Hence, in the current research 
project we attempt to fabricate the new antifouling functionalized polymeric 

nanofiltration membrane for efficient removal of pharmaceutical compounds from 
pharmaceutical industries wastewater. The long-term performance and antifouling 

behavior of the fabricated membranes was investigated. 

Membranes were fabricated from low cost and available materials for efficient 
removal of pharmaceutical pollutants from aqueous media- Fabrication of antifouling 

nanofiltration PES membranes using functionalized nanoparticles for removal of 
pharmaceutical pollutants from water/wastewater of pharmaceutical industries- The 

long-term performance of the fabricated membranes for treatment of real 

wastewater containing pharmaceutical compounds was investigated. 

Specific 
Aims: 

Membrane, Nanofiltration, Polyethersulfone, Removal of pharmaceutical pollutants, 

Wastewater treatment, Functionalized nanoparticles 

:Keywords 
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آپوپتوز و  یموثره آن بر رشد و القا باتیو ترک یخراسان اهیگ نیزر ییایشمانیاثرات ضد ل یبررس :عنوان

-IFN یها نیتوکیسطح سا یابیو ارز (MRHO/IR/75/ER) ماژور ایشمانیانگل ل ونیفراسیپرول

gamma ،IL-4 و iNOS یو برون تن یبه روش درون تن 

 پور یفهام خامس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماری+ ب یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 پور ی+ فهام خامس :همکاران

 پور یخامس یعل +

 یحجاز نیحس دیس +

 انیقناد یمصطف دیس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ده است. ش لیتبد یمشکل بهداشت عموم کیدر حال حاضر به  یماریب نیاست. ا وزیشمانیل یماریماژور عامل ب ایشمانیل چکیده :

ناخته فعال موثر ش باتیترک یقرار گرفته و دارا یمورد بررس یمختلف یها یماریجهت درمان ب اهیگ نیزر نکهیا لیبه دل

آن  ییایشمانیضد ل تیو فعال اهیگ نیدر رابطه با ا یکشورها مطالعه ا ریو سا رانیتاکنون در ا نیشده است و هم چن

 هیعل یضدانگل تیعالوه بر فعال ،ییایشمانیضدل تیانتخاب شد تا در صورت داشتن خاص اهیگ نیانجام نشده است، ا

ام و عصاره ت راتیمطالعه تاث نیدر ا نی. هم چنردیمورد استفاده قرار بگ زیسالک ن عهیضا میترم یماژور برا ایشمانیل

در مدل  یو درون تن یبرون تن طیدر شرا ییایشمانیضد ل باتیبه عنوان ترک یخراسان اهیگ نیمختلف زر یونهایفراکس

 زایبا روش اال iNOSو  INF-γ ،IL-4 یها نیتوکیس یریموش ها با اندازه گ یمنیخواهد شد، و پاسخ ا یبررس یموش

 شود یبررس یمنیا یپاسخ ها یشود تا چگونگ یم دهیسنج

 ماژور ایشمانیانگل ل ونیفراسیبر پرول یخراسان اهیگ نیمختلف زر یونهایاثرات عصاره تام و فراکس یبررس :اهداف اختصاصی

پماد  هیمختلف در پا یونهایکننده عصاره تام و فراکس افتیدر گروه در عهیروند رشد ضا یو بررس عهیضا یاندازه  نییتع

 نیاوسر

 نیپماد اوسر هیمختلف در پا یونهایکننده عصاره تام و فراکس افتیطحال در گروه در یبار انگل نییتع

 نیپماد اوسر هیمختلف در پا یونهایکننده عصاره تام و فراکس افتیدر گروه در iNOS و IFN-γ ،IL-4 سطح نییتع

 مختلف در روند القا آپوپتوز انگل یونهایعصاره تام و فراکس یاثربخش نییتع

 یکروماتوگراف یموثر با روشها یها ونیموثره از فراکس باتیترک یجداساز

 یجرم فیو ط ،یو دو بعد یتک بعد NMR یسنج فیط یشده با روشها صیموثره تخل باتیترک یشناسائ

 ماژور ایشمانیل ن،یتوکیسا ون،یفراسیآپوپتوز، پرول یالقا ،یخراسان اهیگ نیزر کلمات کلیدی:

 
 

Study of in vivo or in vitro anti Leishmania activity of Dracocephalum linderbergii and 

its bioactive compounds on growth and induction of apoptosis and proliferation in 
Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) and evaluation of IFN-gamma, IL- 4 and iNOS 

Cytokine 

Title: 

Faham Khamesipour Applicant: 
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Shahrekord Branch, Islamic Azad University Applicant's 

Work: 

Leishmania major is the cause of leishmaniasis. Leishmaniasis is now accounted as a 

health problem. Due to the fact that Dracocephalum has been used widely for the 

treatment of many diseases, and also in Iran and other countries, no study has been 
done about this plant and its anti-leishmaniasis activity, this plant was selected. If it 

has anti-leishmaniasis properties, in addition, it can also be used to treatment of 
cutaneous leishmaniasis. Also, in this study, the effects of total extract and fractions 

of Dracocephalum linderbergii as anti-leishmaniasis compounds in vitro and in vivo 

in a mouse model will be investigated, and the immune response of mice by 
measuring cytokines INF-γ, IL-4, and iNOS is tested by ELISA to check for immune 

responses. 

Abstract: 

Evaluation of the effects of total extract and fractions of Dracocephalum linderbergii 

on the proliferation of Leishmania major 

Determining the lesion size and examining the growing trend of the lesion in the 
group receiving total extract and fractions in an ointment base 

Determination of spleen parasitic load in the group receiving total extract and 
fractions in ointment base 

Determination of IFN-γ, IL-4 and iNOS levels in the group receiving total extract and 

fractions in ointment base 
Determining the effectiveness of total extracts and fractions in the apoptosis induced 

by parasites 
Isolation and separation of effective compounds from effective fractions by 

chromatographic methods 

Identification of effective compounds purified by one and two-dimensional NMR 
spectroscopy, and mass spectrometry 

Specific 

Aims: 

Dracocephalum linderbergii, apoptosis, proliferation, cytokines, Leishmania major :Keywords 
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 یرهاشه یبرا میسیحسگر قابل شارژ ب یهابر شبکه یمبتن اءیاش نترنتیشارژ در ا یو زمانبند تیریمد :عنوان

 داریهوشمند پا

 انیفخرالسادات فان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/باهنر کرمان دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

+ توسعه شبکه  یو جهان یاطالعات در سطح مل یدر خصوص آثار تحوالت فناور ینگر ندهیاطالعات و آ یفناور توسعه :اولویت

 یارتباط یها

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انی+ فخرالسادات فان :همکاران

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یها یشود که عناصر آن با توجه به فناور یباال در نظر گرفته م یبا تکنولوژ شرفتهیشهر پ کیبه عنوان  شهرهوشمند چکیده :

 یباال، با هم ارتباط برقرار کرده و همکار تیفیبا ک یزندگ کیفراهم کردن  یبرا داریشهر پا کی جادیبه منظورا دیجد

ها و  یها، خروج یورود یتمام یابیو نظارت مداوم و ارز یبررس ازمندیشهرها، ن نیدر ا داریپا تیوضع جادیکنند. ا یم

در شهر هوشمند وابسته به طول عمر، دقت و  تیهر کاربرد و فعال یشاثر بخ کهیها در ابعاد مختلف است. به طور تیفعال

 یها مستیبه س ازین نیمهم است، بنابرا ماتیبه منظور اتخاذ تصم داریبه طور مداوم و پا ازیرله به موقع اطالعات مورد ن

مند هوش یو ابعاد شهرها یتیریو قابل کنترل در تمام سطوح مد نانیقابل اطم ر،یپذ قیتطب یهوشمند و پروتکل ها

 یو ارائه خدمات مبتن داریامکان نظارت مداوم و پا جادیاطالعات و ا یتوسعه فناور یدر راستا یشنهادیوجود دارد. طرح پ

 یبکه هابر ش یمبتن اءیاش نترنتیهوشمند، بر ا یدر بستر شهرها طیو مح طیبا اهداف، شرا افتهی قیبر کاربرد و تطب

 تیقابل یانرژ تی( بر اساس تقاضا، متمرکز است که با توجه به غلبه بر چالش محدودWRSN)میسیحسگر قابل شارژ ب

 خواهد کرد با گذر از روش ها و پروتکل یسع یشنهادیدارند. طرح پ میسیحسگر ب ینسبت به شبکه ها یشتریاعتماد ب

ارائه  طیو مح طیبکه، کاربرد، اهداف، شراش یهایازمندیقابل کنترل و منطبق بر ن یپروتکل و چارچوب ،یآگاه به انرژ یها

شبکه و  یکربندیها، پWRSNبر  رگذاریخواهد کرد با توجه به عوامل تأث یسع یشنهادیکند. به عبارت ساده تر، طرح پ

 تیا ماهسازگار ب یشبکه با توجه به روش ها یتیریمد یزمانبند شارژ را به عنوان ابزارها نییشبکه و تع یجار یندهایفرآ

 تیکاربرد هدا یمناسب و مؤثر و در راستا یخروج کی یها به سو یکه رفتار ورود یشبکه ها انجام دهد، به گونه ا نیا

خواهد کرد براساس اصل نظارت مداوم به منظور فراهم کردن  یسع ژهیبه طور و یشنهادیطرح پ نکهیشود. ضمن ا

 شبکه ها را مانند طول نیمطرح در ا یابیارز یفاکتورها دار،یو پا نانیقابل اطم ماتیاتخاذ تصم یبرا ازیاطالعات مورد ن

 بر اهداف و یرا مبتن رهیکاهش نرخ مرگ گره ها و غ ر،یکاهش تأخ ،یشارژ و انرژ ییکارآ ستم،یس یداریعمر شبکه، پا

 کاربرد بهبود دهد یهایازمندین

عملکرد  ازیشنیو کاهش نرخ مرگ گره ها که پ WRSN یبا توجه به عملکرد شبکه ها ستمیس یداریفراهم کردن پا :اهداف اختصاصی

 هوشمند است. یشهرها

هوشمند  یمنطبق و سازگار با مفهوم شهرها WET یبر تکنولوژ هیبا تک WRSN نوظهور یاستفاده از شبکه ها -

 .بار نیاول یبرا

 یارهایبر مع یها، مبتنWRSN بار در نیاول یکاربرد برا یهایازمندیبر ن یتابع هدف چند منظوره مبتن کی یطراح -

 .هوشمند یدر بستر شهرها یو عملکرد یابیارز
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 نییکاربرد براساس تع یهایازمندیشبکه با تابع هدف و ن یجار یها زمیچارچوب به منظور انطباق مکان کیارائه  -

 .یکنترل یپارامترها

 یسازگار یبرا WRSN یشبکه ها یایپو تیو سازگار با ماه دیجد یها تمیها و الگور کیاستفاده از روش ها و تکن -

 .داریهوشمند پا یشهرها یشبکه برا یداریمربوط به پا یهایازمندیشبکه با اهداف، کاربردها و ن یندهایو انطباق فرآ

 ریآنها با توجه به در نظر گرفتن تأث یریو انطباق پذ میشبکه به منظور تنظ یجار یندهایفرآ هیانجام همزمان کل -

 .خواهد شد یشنهادیطرح پ شتریب یکه موجب کارآمد گریکدیشبکه بر  یجار یندهایاز فرآ کیمتقابل هر 

اهداف  یو.. در راستا ریو کاهش تأخ ستمیس یداریطول عمر و پا ژهیو به و ارهایاز مع کیو بهبود عملکرد هر شیافزا -

که کاربرد فعاالنه شهر هوشمند، به طول عمر، دقت و رله به موقع  رایبر کاربرد، ز یشده و مبتن نییتع یو کاربردها

 .وابسته است ،یمناسب و کاربرد ماتیاتخاذ تصم یبرا ازیاطالعات مورد ن

 یساز نهیبه یها تمیبلکه با توجه به استفاده از الگور یقبل یداور شیپ چیپارامترها بدون ه رینسبت تأث میانجام تنظ -

 .طیو مح ویسنار طیشده و متناظر با شرا نییبر اهداف و کاربرد تع یمبتن یو فراابتکار

شبکه،  یجار یندهایمربوط به کنترل فرآ یفاز نیو قوان رهاینسبت تأث میو تنظ یساز نهیبه یندهایفرآ هیانجام کل -

 .شبکه نخواهد شد اتیعمل یزمان یدگیچیو پ ریتأخ شیشبکه که موجب افزا اتیقبل از شروع عمل کباریتنها 

 شارژ ی، زمانبند(IoT)اءیاش نترنتی، ا(WRSN) میسیحسگر قابل شارژب یشبکه ها دار،یهوشمندپا یشهرها کلمات کلیدی:

 
 

Charge management and scheduling in Wireless Rechargeable Sensor Networks 

(WRSNs)-based Internet of Things for sustainable smart cities 

Title: 

Fakhrosadat Fanian Applicant: 

..... Applicant's 

Work: 

A smart city is considered an advanced city of high technology, the elements of 
which communicate and cooperate with each other based on modern technologies in 

order to develop a sustainable city and provide a high-quality life. Creating a 
sustainable state in such cities would require the ongoing analysis, monitoring, and 

evaluation of all inputs, outputs, and activities in different dimensions. In other 

words, the effectiveness of every application and activity of a smart city depends on 
the lifetime, accuracy, and timely relay of necessary information on an a continuous 

and sustainable basis to make important decisions. Therefore, it is necessary to 
develop smart systems and adaptable, reliable, and controllable protocols at all 

managerial levels and dimensions of smart cities. The proposed scheme aims to 

develop information technology, provide a chance for ongoing and sustainable 
monitoring, and offer application-based services that can match the goals, 

conditions, and environments in smart cities within the framework of WRSN-based 
IoT. Since WRSNs overcame the energy limitation challenge, they are more reliable 

than WSNs. The proposes scheme tries to benefit from energy-aware methods and 
protocols to develop controllable protocols and frameworks that can meet network 

requirements, applications, goals, conditions, and environments. In simpler terms, 

considering the factors affecting WRSNs, the proposed scheme seeks to perform 
network configuration, current network processes, and the charging scheduling 

process as network administration tools based on the methods that match the nature 
of these networks in order to direct the inputs towards an appropriate and effective 

output for application. The proposed scheme will also make special efforts to 

improve the prominent evaluation factors of these networks such as the network 
lifetime, system sustainability, energy and charging efficiency, delay reduction, and 

node dead rate reduction based on goals and application requirements in compliance 
with the ongoing monitoring principle in order to provide the information required to 

make reliable and sustainable decisions. 

Abstract: 

Providing system sustainability based on the WRSN performance and dead rate 
reduction, which is a prerequisite to the performance of smart cities. 

- Using the newly emerging WRSNs relying on the wireless energy transfer (WET) 
technology in compatibility with the concept of smart cities for the first time ever. 

Specific 
Aims: 
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- Designing a multiobjective function based on application requirements in WRSNs 

for the first time ever with respect to evaluation and performance criteria in smart 
cities. 

- Proposing a framework to match the current network mechanisms with the 
objective function and application requirements based on the determination of 

control parameters. 

- Employing novel methods, techniques, and algorithms that are compatible with the 
dynamic nature of WRSNs to adapt network processes to objectives, applications, 

and requirements of network sustainability for sustainable smart cities. 
- Simultaneous execution of all current network processes to configure and adapt 

them based on their mutual effects, which will result in the efficiency of the 

proposed scheme. 
- Improving the performance of every criterion, especially system lifetime and 

sustainability, and reducing the delay for the predetermined objectives and 
applications because the active application of a smart city depends on the lifetime, 

accuracy, and timely relay of information required to make the right and practical 
decisions. 

Sustainable smart cities, Wireless Rechargeable Sensor Networks(WRSNs), Internet 

of Things (IoT), Charging schedule. 

:Keywords 
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 یقیموس انیهنرجو یعضالن-یاسکلت یبر دردها یکیالکترون یریادگی بریمبتن یبرنامة آموزش ریتأث :عنوان

 چهره برق یاکبر زهرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

)صدا، ارتعاشات، نور،  یکیزیشامل عوامل ف یآور شغل انیو کنترل عوامل ز یابیارز ،یی/شناسایمنیو ا یشغل سالمت :اولویت

 یکیو ارگونوم یکیولوژی(، بییایمیش یها ندهی) گرد و غبار و آال ییایمی(، شیجو طیپرتوها، شرا

 یکاربرد :نوع طرح

 چهره برق ی+ زهرا اکبر :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد )جهت دب 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 نیا هستند. یعضالن-یاسکلت یدر معرض خطر ابتال به دردها شتریبا همساالن خود، ب سهیدر مقا ،یقیموس انیهنرجو چکیده :

 تیفیک یبرا یجد یدیو تهد شوندیم انیهنرجو نیقابل توجه در تمر یو ناتوان یزندگ تیفیدردها منجر به کاهش ک

 یدردها جادیا یدیو ضعف عضالت، عوامل کل ینامناسب هنگام نواختن و خستگ یبدن تیعملکرد آنان هستند. وضع

و  ینوازندگ یریهنگام فراگ یمداخالت آموزش یاست اجرا نی. اعتقاد بر اندیآیشمار مدر نوازندگان به یعضالن-یاسکلت

واهد داشت. خ یقیموس انیهنرجو یاحرفه یبر زندگ یمثبت ریتأث ،یعضالن-یاسکلت یدردها یریشگیمنظور کاهش و پبه

 زانیآن بر کاهش م ریتأث یابیو ارزش یکیالکترون یریادگی بریمبتن یبستۀ آموزش یلذا هدف از مطالعۀ حاضر، طراح

کنترل شده خواهد بود. در  یتصادف ییخواهد بود. مطالعه از نوع کارآزما یقیموس انیهنرجو یعضالن-یاسکلت یدردها

ساده به دو گروه کنترل و مداخله  یطور تصادفتهران به یدولت هنرستان 2حاضر در  یقیموس یهنرجو 260مجموع، 

و  یشناختتیجمع یهایژگیها )وورود و خروج، وارد مطالعه خواهند شد. داده یارهایو براساس مع ابندییم صیتخص

 کی( و نوردNRSشدت درد ) زانیم یعدد اسیمق ،ینامۀ خودگزارشکنندگان( با استفاده از پرسشدرد مشارکت زانیم

 REBA (Rapid Entire Bodyبا استفاده از روش  زین انیهنرجو یبدن تیرفتار وضعخواهند شد.  یآورجمع

Assessment) گروه مداخله  یهفته، برا 4مدت به یکیالکترون یریادگیبا روش  یخواهد شد. برنامۀ آموزش یابیارز

قبل  یحرکات کشش یبدن، اجرا یعیطب یشامل حفظ و توجه به انحناها یآموزش ینفر( ارائه خواهد شد. محتوا 130)

گروه  خواهد بود. نیبلند کردن و حمل اجسام سنگ ستادن،یمناسب هنگام نشستن، ا یبدن تیوضع ،یقیموس نیاز تمر

( یدنب تی)رفتار وضع هیثانو امدیدرد( و پ زانی)م هیاول امدینخواهند کرد. پ افتیدر یآموزش مدتنینفر( در ا 130کنترل )

 یهاو آزمون یفی، آمار توص24نسخۀ  SPSSافزار خواهند شد. از نرم یابیخله، در هر دو گروه ارزشش ماه بعد از مدا

واهد دو گروه استفاده خ نیتفاوت ب سۀیدوطرفه جهت مقا انسیوار لیو تحل یمربع کا ،یتنیومستقل، من یت یلیتحل

 شودینظر گرفته مدر 05/0 یشد. سطح معنادار

 قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد. یبدن تینمرۀ رفتار وضع نیانگیم سۀیو مقا نییتع :اهداف اختصاصی

 .نمرۀ درد قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد نیانگیم سۀیو مقا نییتع-2

 یقیموس انیهنرجو ،یبدن تیوضع ،یکیالکترون یریادگی ،یبستۀ آموزش کلمات کلیدی:
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Impact of an e-learning based postural education on musculoskeletal pain  of music 

students 

Title: 

Zahra Akbari Chehrehbargh Applicant: 

No Applicant's 
Work: 

Music students are more at risk for musculoskeletal pain than their peers. These 
pains lead to a significant reduction in quality of life and disability of students to 

practice and pose a serious threat to their quality of performance. Improper posture 

during playing, muscle fatigue and weakness are key factors causing musculoskeletal 
pain in musicians. It is argued that while learning music, educational interventions in 

order to reduce and prevent musculoskeletal pain, will have a positive effect on the 
professional life of music students. The purpose of study is to design an educational 

package based on e-learning and evaluate its impact on decreasing of 

musculoskeletal pain in music students. In total, 260 music students from two 
conservatories in Tehran will be allocated to control and intervention groups by 

simple random assignment and will be enrolled to the study based on inclusion and 
exclusion criteria. Data (demographic characteristics and pain level) will be collected 

using a self-report questionnaire, Numeric pain rating scale and Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire. Music students’ postures were assessed using the 

REBA method. An e-learning program will be performed for the intervention group 

(n=130) for 4 weeks. The educational content will include maintaining and paying 
attention to the natural curves of the body, performing stretching exercises before 

music practice, proper posture during sitting, standing, lifting and carrying heavy 
objects. The control group (n=130) will not receive any instruction during this 

period. The primary outcome (pain level) and secondary outcome (posture behavior) 

will be assessed in both groups six months after intervention. SPSS24 software, 
descriptive statistics and independent t-test, Mann-Whitney, chi-square and two-way 

analysis of variance will be used to compare differences between two groups. The 
significance level is considered 0.05. 

Abstract: 

Determining and comparing the mean score of postural behavior before and after the 

intervention in the experimental and control groups. 
2- Determining and comparing the mean pain score before and after the intervention 

in the experimental and control groups. 

Specific 

Aims: 

Educational package, e-learning, posture, music students :Keywords 
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متوازن  یبه سمت الگو یمتمرکز توسعه منطقه ا یبر گذار از الگو دیبا تاک یتوسعه منطقه ا نیارائه مدل نو :عنوان

 (زدیکالن شهر  یرامونیپ ی: شهرهای)مطالعه مورد یاو شبکه

 ایحسن حکمت ن :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زدی/زدینور مرکز  امیپ دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 کشور یشهر یمجموعه ها یزی/برنامه رنیسرزم شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ای+ حسن حکمت ن :همکاران

 یکشکول یباقر یعل +

 لیکائیالهه م +

 370000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وزارت  تعاون، صندوق کار  یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و معا دیام ینیآفر

( ، از یکالبد یو...( و چه به لحاظ شکل )توسعه یاقتصاد ،یچه به لحاظ محتوا) اجتماع ییفضا یهاو تفاوت هاینابرابر چکیده :

سعه تو یاست. در واقع الگو زدی یتوسعه منطقه ا رانیگمیو تصم سازانمیتصم یرو شیپ یجمله مسائل مهم و راهبرد

 زیدر محور مهر تیسکونت و فعال ت،یجمع دیتمرکز شد زد،یکالن شهر  یرامونیپ یموجود در شهرها "هحاشی – محور"

محور  نیا یرامونیپ یهاها و کانونها، مجموعهپهنه ریاردکان را موجب شده و راه هرگونه رشد و توسعه را بر سا - زدی -

 .شودیمحور مصرف م نیا یها به نفع توسعهمنابع و امکانات آن یبسته و عمده

 رمتمرکزیتمرکز غ استیمحدوده، بر س نیفرادست ا یهااردکان، طرح - زدی - زیتمرکز در محور مهر نیبا توجه به ا

 رشیپذ یبرا نیمختلف زم یهاعرصه یسازبه آماده دیبایفرادست، م یهاطرح نیاز ا تی. به تبعکنندیم دیتأک

 ،یکونتمراکز س انیسلسله مراتب مناسب م جادیهرمنطقه، ا تیمناسب با قابل یشغل یهافرصت جادیو ا دیجد یهاتیفعال

 .دیمبادرت ورز لیقب نیاز ا ییو راهبردها تیو فعال تیاستقرار جمع یسامانده

 جادیآن در ا راتیتمرکز گرا در استان و تاث یتوسعه ا یالگوها یپژوهش بررس نیبا توجه به مالحظات فوق، هدف ازا

تعادل  هنیو متمرکز خواهد بود تا زم یتوسعه شبکه ا کردیبا رو نیسکونتگاه ها و ارائه مدل نو نیب یشکاف و نابرابر

 ییضاف یتوسعه تعادل بخش با الگو یوهایمدل به دنبال سنار نیاستان را فراهم کند. در ا یسکونتگاه ها نیب یبخش

به  یابیبه منظور دست یزیو برنامه ر اقتصادی – یاجتماع ،یکالبد –یینظام فضا کیتعادل بخش به عنوان  یهاحوزه

 بود میخواه یتوسعه متوازن منطقه ا

 زدیکالن شهر  یرامونیپ یدر سکونتگاه ها یانسان طیمح تیفیو ارتقاء ک داریمالحظات توسعه پا نیتأم :اهداف اختصاصی

 یهاکانون انیم یعملکرد -ییتعادل و توازن فضا جادیسکونتگاه ها در جهت ا یکالبد- ییتوسعه فضا تیهدا -2

 .زدیکالن شهر  یرامونیپ یو منفصل در سکونتگاه ها وستهیپ یهاو توسعه یو خدمات یدیتول ،یسکونت

 یدر سکونتگاه ها یطیمحستیز یهاو حفظ تعادل و ارزش یو اجتماع یاقتصاد ،ییعدالت فضا نیبر تأم دیتأک -3

 .زدیکالن شهر  یرامونیپ

 تیریمد ،یبخش نیب یو همگاهنگ ییگرابر کل دی)و با تأک یراهبرد نشیبر محور ب یتوسعه منطقه ا نیارائه مدل نو -4

 .آن و...( یمال یریپذو امکان یریپذو اصالح یریپذتحقق ،یریپذمستمر، انعطاف یابیو نظارت و ارز
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 ,زدیتوسعه. توسعه متوازن. کالن شهر  ی. الگوی. توسعه منطقه اییو روستا یشهر یسکونتگاه ها کلیدی:کلمات 

 
 

Presenting a new model of regional development with emphasis on the transition 

from a centralized model of regional development to a balanced and networked 
model (Case study: Suburbs of Yazd metropolis) 

Title: 

Hassan Hekmatnia Applicant: 

PAYANNOOR UNIVERSITY Applicant's 

Work: 

Spatial inequalities and differences, both in terms of content (social, economic, etc.) 

and in terms of (physical development), are among the important and strategic 

issues facing decision makers and decision makers in Yazd regional development. 
In fact, the "axis-margin" development pattern in the surrounding cities of Yazd 

metropolis has led to a strong concentration of population, residence and activity on 
the Mehriz-Yazd-Ardakan axis. This type of development has closed the way for any 

growth and development on other areas, complexes and centers around this axis. In 

addition, most of their resources and facilities are used for the development of this 
axis. 

Due to this focus on the Mehriz-Yazd-Ardakan axis, the upstream plans of this area 
emphasize the policy of decentralized focus. 

Following these master plans, one should prepare different areas of the earth to 
accept new activities and create suitable job opportunities with the capability of 

each region, create a suitable hierarchy between residential centers, organize 

population settlement and activities and strategies such as this. 
According to the above considerations, this study examines the centralized 

development patterns in the province and its effects on creating gaps and 
inequalities between settlements and presenting a new model with a networked and 

centralized development approach. This model provides the ground for balancing 

between the settlements of the province. In this model, we follow equilibrium 
development scenarios with the spatial model of "balancing areas" as a spatial-

physical, socio-economic and planning system in order to achieve balanced regional 
development. 

Abstract: 

Providing sustainable development considerations and improving the quality of the 

human environment in the suburbs of Yazd 
2- Directing the spatial-physical development of settlements in order to create a 

spatial-functional balance between residential, production and service centers and 
continuous and separate developments in the surrounding settlements of Yazd 

metropolis. 

3- Emphasis on providing spatial, economic and social justice and maintaining 
balance and environmental values in the suburbs of Yazd. 

4- Presenting a new model of regional development based on strategic vision (and 
emphasizing totalitarianism and inter-sectoral coordination, management and 

continuous monitoring and evaluation, flexibility, achievability and modifiability and 

its financial feasibility and ...). 

Specific 

Aims: 

Urban and rural settlements, regional development, development model, balanced 

development, Yazd metropolis, 

:Keywords 
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و نانوذرات  ومیتانیت دیاکس یاصالح شده با نانوذره د (.Scendesmus sp) جلبک تیقابل یبررس :عنوان

 آب یآل یها ندهیآال یستیز لتریبه عنوان ف (Anodonta cygnea) نیآب شر یاصدف دو کفه

 یزمان دیوح :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یزمان دی+ وح :همکاران

 رستگار دهیسع +

 یتیاکبر هدا یعل دیس +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 کند. استفاده از روش جادیا ونیکاسیوترفیاز جمله  یستیز طیمشکالت فراون مح تواندیم تراتیآب آلوده به فسفات ون چکیده :

باشد. جلبک  یم یعیطب طیآب قبل از ورود به مح یفیک تیمؤثر در بهبود وضع یهااز روش یکی یستیجذب ز

آب  یااست. صدف دو کفه ادیز اریبرنج بس یزارهایجلبک سبز است که در استان گلستان در شال یسندسموس نوع

نانو ذرات  نیشود. همچن یم افتی رانیاست که به وفوردر ا ینرم تن و آبز ی( جاندارAnodonta cygnea) نیریش

 قیتحق نیباشد. در ا یموثر م ستیز طیمح یهاندهیاز آال یاریبرحذف بس ستیبه عنوان فوتوکاتال ومیتانیت دیاکس ید

بعد  شده و ابیها آسشود. صدف یشستشو م زهیونیمد نظر را با آب فراوان شسته و سپس با آب مقطر د یهاابتدا صدف

یشوندو سپس با آب مقطر شسته خواهد شد. بعد از خشک کردن اصالح کننده اضافه م یم نهیاز گذراندن از الک کلس

واهد به نانو ذره خ لیتبد کیو اولتراسون ابیبا استفاده از سوپرآس یکیبا روش مکان شودویقرارداده م. سپس درکوره شود

بعاد به ا یکیمکان یشود و جلبک ها را با روش ها یمنتقل م شگاهیشده به آزما هیجلبک ته هینمونه اول نیشد. همچن

 یهایژگیو یخواهد شد. در کل برخ یداریخر ومیانتیت دیاکس یمعتبر نانو ذرات د یکرده و از شرکت ها مینانو تقس

(، FTIRسنج مادون قرمز) فی، طX (XRD)جاذب به کمک دستگاه پراش نگار اشعه  یو مورفولوژ ییایمیش ،یکیزیف

، زمان pH 9-4 تر،یگرم بر ل 1/0-3/0جاذب  زانیم یشوند. پارامترها یم نیی( تعFESEM) یالکترون کروسکوپیم

یدرجه سانت 15-40و دما  تریبر ل گرمیلیم 10-50و فسفات(  تراتی)نندهیمحلول آال هیغلظت اول قه،یدق15-120تماس 

 چ،یو فرندل ریجذب )النگمو یهازوترمیقرار خواهند گرفت. ا یمورد بررس یمساو طیهر دو جاذب و در شرا یبرا گراد،

سه  یبررس یجذب برا کینامی(، ترمودچیجذب )شبه درجه اول و شبه درجه دوم، الوو یهاکینتی(، سنیبت، تمک

 گرفت خواهند قرار محاسبه مورد( ◦ΔG˚ ،ΔH◦ ،ΔSپارامتر)

 :یهدف اصل :اهداف اختصاصی

به عنوان  یا-و نانوذرات پوسته صدف دوکفه ومیتانیت دیاکس یجلبک سندسموس اصالح شده با نانوذره د تیقابل یبررس

 و فسفات آب تراتین یستیز لتریف

 یجلبک، صدف، نانوتکنولوژ ،یستیآب، جذب ز یآلودگ کلمات کلیدی:
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Study on algae capability (Scendesmus sp.) modified with titanium dioxide 

nanoparticles and bivalve nanoparticles as a biological filter of organic water 
pollutants 

Title: 

Wahid Zamani Applicant: 

University of Kurdistan Applicant's 

Work: 

Phosphate and nitrate contaminated waters can cause many environmental 

problems, including eutrophication. The use of bio-absorption methods is one of the 

effective ways in improving the quality of water before entering the natural 
environment. Senedesmus algae is a type of green algae that is abundant in rice 

fields of Golestan province. The oyster is a bivalve mollusk found in Iran. Also, 
titanium dioxide nanoparticles as a photo-catalyst are effective in removing many 

environmental pollutants. In this research, first the oysters will wash with water and 

then with deionized distilled water. The oysters are ground and calcined after 
passing through a sieve and then washed with distilled water. After drying, the 

modifier was added. It is then placed in a furnace and mechanically converted to 
nanoparticles using a super mill and ultrasonic. Also, the prototype of the prepared 

algae will be transferred to the laboratory and the algae will be divided into nano-
dimensions by mechanical methods and titanium dioxide nanoparticles will be 

purchased from reputable companies. In general, some physical, chemical and 

morphological properties of the adsorbent will determine by X-ray diffraction (XRD), 
infrared spectroscopy (FTIR), electron microscopy (FESEM). Absorbent parameters 

will be tested for both adsorbents under equal conditions: 0.3-1.3 g/l, pH 4-9, 
contact time 15-120 minutes, initial concentration of contaminant solution (nitrate 

and phosphate) 10-50 mg/l and temperature 15-40 °C. Adsorption isotherms 

(Langmuir and Friendlich), adsorption kinetics (pseudo-first and pseudo-quadratic), 
adsorption thermodynamics will be calculated to examine three parameters (ΔG˚, 

ΔH◦, ΔS◦). 

Abstract: 

Evaluation of the efficiency of Senedesmus algae in removing organic water 
pollutants 

Investigation of the possibility of modifying Senedesmus algae with titanium dioxide 
nanoparticles to increase the removal efficiency of organic water pollutants 

Investigation of the possibility of modifying Senedesmus algae with bivalve 
nanoparticles to increase the removal efficiency of organic water contaminants 

Introduction of algae and oysters as biological filters for organic water pollutants 

Specific 
Aims: 

Water pollution, Biosorption, Algae, Oysters, Nanotechnology :Keywords 
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ر ب ی: تاملیادیو ص دیص نهیدولت در زم یها استیاز س ادانیص تی/عدم حماتیعوامل موثر بر حما یبررس :عنوان

)مطالعه  ایدر ستیز طیها و حفاظت از مح یبهره بردار تیریو جامعه محور در مد یمشارکت یکردهایرو

 شهرستان چابهار( یساحل ی: روستاهایمورد

 ییبزچلو یگیخسروب رضا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/یسبزوار میحک دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

آنها )مانند منابع آب، خاک،  یو اجزا یو خشک یآب یها ستمیاکوس تی/شناخت وضعستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

ر اثرات ب شیو پا یابی+ ارز یتاب آور یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابی( + ارزمیها، هوا، اقلجنگل

 یداریپا یابیو سالمت/ارز ستیز طیمح

 یاتوسعه :نوع طرح

 ییبزچلو یگی+ رضا خسروب :همکاران

 یغالمعباس فالح قالهر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

در خصوص اعمال سقف  ستیز طیو دوستدار مح یدر رسانه ها و محافل علم یفراوان یبحث ها ریدر چند سال اخ چکیده :

برداشت  یها تیظرف یداریو پا یعمان با هدف حفظ جوامع ساحل یایفارس و در جیو خل انیآبز ریبرداشت و حفظ ذخا

ه اقدام ب نانیساحل نش یبا هدف توانمندساز التیو مسووالن ش یدولت زانیارتباط، برنامه ر نیمطرح شده است. در ا

 تیریمد یساحل یادیبرداشت ها و حفظ جامعه ص یداریپا یحال برا نیدر ع کردند، یمحل یادیناوگان ص یبازساز

 تیخصوص محدود نیدر دستور کار خود قرار دادند و در ا زیبرداشت را ن یها یها و پراکندگ ینظم یب یمنابع و سامانده

و  نیون زاتیو تجه لیبا گسترش وسا یادیبرداشت ناوگان ص تیها، ظرف ینیب شیرا اعمال نمودند. اما برخالف پ ییها

 یفقدان دانش کاف یبه جا یتیریمد یها استیاست که شکست س نیگذاشت. استدالل بر ا یرو به فزون شرفتهیپ

 ی)در واکنش و سازگار ادانیاز فهم نادرست از رفتار ص یا جهیبه عنوان نت ،یادیو ص دیص زاتیمسووالن از منابع و تجه

ررات به مق ادانیص یاعمال و پاسخ ده تیباشد. در حال حاضر بر ضرورت درک ماه نیی( قابل تبیتیریمد یها استیبا س

مدل  ریاخ یشود. در سال ها یم دیکارآمد تاک یتیریمد ینظام ها کیتوسعه  یآنها برا حاتیمحرک ها و ترج ریسا ای

( با 1968) نیمدل هارد ژهیبه و یرفتار یها هیبر نظر یمبتن ایدر ستیز طیکنترل مح یانتخاب شده برا یتیریمد یها

 یراب یقاعده و مقررات چیبدون ه ایو استفاده از در یمنظر، دسترس نیشده اند. از ا نیمنابع مشترک تدو یعنوان تراژد

رصدد د التیسازمان ش گر،ید یباشد. به عبارت نگونهیا ستیبا یآزاد است، که نم یمحل ریو غ یافراد اعم از محل یتمام

 به افراد حل تیمالک یها و اعطا یبند هیسهم فیرا با تعر یناوگان بهره بردار شیرو به افزا تیاست که مشکل ظرف

د در توانن یم یبصورت جمع انیرا که بوم یطیشرا ن،یهارد یهافرض شیبا نقد پ یجوامع محل می. در مقابل، پاردادینما

که  است نیدهد: استدالل اقرار  یشان موفق باشند را مورد بررس یندگشونده مرتبط با ز دیتجد یعیحفظ منابع طب

 یزارهاها و اب یگذار استی. مفروضات سشندیاند یم ایمحض به در یاقتصاد تیو عقالن یفراتر از منفعت شخص ادانیص

ت. دور از انتظار اس اریبه اهداف مورد نظر بس یابیدست ثیح نیدارند و از ا راتیمغا یمحل یها زهیهمواره با انگ یتیریمد

 نکهیاست که قضاوت در خصوص ا یضرورت انیو بوم استگذارانیس نیما ب یگفتمان یاز تضادها یخاطر، آگاه نیبه هم

 قیتحق نیکند. در ا یاجرا دارند را مشخص م تیهستند و قابل یساکنان محل تیمورد قبول و رضا ییها استیچه س

و  تالیش یها استیبا س یسازگار یمحل یها زهیدر رابطه با نگرش و انگ ادانیمختلف رفتار ص یها پیت ییشناسا
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ولت د یتیریمد یدئولوژیهمراه با ا ریهمراه و غ یادیص یها پیمطالعه مدنظر است: ت نیدر ا ایدر ستیز طیمح تیریمد

 (یجوامع ساحل یبرداشت ها برا تی)حفظ ظرف

 از منابع ی( در مورد نحوه بهره بردارنی)مدل هارد ستیز طیو حفظ مح التیش یتیریغالب مد کیکالس ینقد مدل ها :اهداف اختصاصی

 زیتجو یها استیبر اساس س یممکن است جوامع محل نکهیو ا ادانی( و رفتار صیو منابع آبز ایدر نجایمشترک )در ا

 شده عمل نکنند؛

 یبند هیسهم یها میو رژ یخصوص تیمالک ایو  یدولت تیریمد یبرا ینیگزیبه عنوان جا یجوامع محل میپارادا یمعرف -

 حاکم بر محل؛ یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاجتماع یبر اساس ساختارها

 ؛یتیریمد یها استیآنها با س یو نحوه مختلف سازگار یمتفاوت رفتار یها یژگیو و ادانیانواع ص یسنخ شناس -

 ؛یادیو ص دیدر خصوص ص یو محل یغالب دولت یگفتمان ها ییشناسا -

 .یتیریکارآمدتر مد یها استیس نیو تدو یطراح یبرا ییارائه راهکارها -

 یادیرفتار، تنوع، ص ،یسنخ شناس الت،یش یتیریمد یها استیس کلمات کلیدی:

 

 

Investigating the factors affecting the support / non-support of fishermen from the 
government policies in the field of fishing: Reflections on participatory and 

community-based approaches in the management of exploitation and protection of 

the marine env 

Title: 

Reza Khosrobeigi Bozchalouie Applicant: 

Hakim Sabzevari University Applicant's 

Work: 

In recent years, there have been many discussions in the media and scientific and 
environmentally friendly circles regarding the application of harvest ceilings and the 

preservation of aquatic resources and the Persian Gulf and the Sea of Oman with the 
aim of preserving coastal communities and sustainable harvesting capacities. In this 

regard, government planners and fisheries officials aimed to empower coastal 

residents to rebuild the local fishing fleet, while also managing resource 
management and organizing harvest irregularities and dispersions in order to sustain 

harvests and maintain the coastal fishing community. They did their job and imposed 
restrictions in this regard. Contrary to expectations, however, the fishing fleet's 

harvesting capacity increased with the expansion of new and advanced equipment. 

It is argued that the failure of management policies can be explained as a result of a 
misunderstanding of fishermen's behavior (in response to and compliance with 

management policies) instead of the lack of sufficient knowledge of the authorities 
about fishing resources and equipment. Emphasis is currently placed on the need to 

understand the nature of fishermen's actions and responses to regulations or other 

stimuli and their preferences for the development of an efficient management 
system. In recent years, selected management models for controlling the marine 

environment based on behavioral theories, especially the Hardin model (1968) have 
been developed as "common property resources". From this point of view, access to 

and use of the sea is free without any rules and regulations for all people, both local 
and non-local, which should not be the case. In other words, the fisheries 

organization seeks to solve the problem of increasing the capacity of the exploitation 

fleet by defining quotas and granting ownership to individuals. In contrast, the "local 
community paradigm" critiques Hardin's assumptions to examine the conditions 

under which indigenous peoples can collectively succeed in conserving the 
renewable natural resources associated with their lives: The argument is that 

fishermen go beyond They think of the sea for personal gain and pure economic 

rationality. The assumptions of policies and management tools are always at odds 
with local motives, and in this respect achieving the desired goals is very far from 

expected. Therefore, it is necessary to be aware of our discourse contradictions 
between policymakers and indigenous peoples, which determines which policies are 

acceptable and satisfactory to local residents and can be implemented. In this study, 
the identification of different types of fishermen's behavior in relation to local 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

attitudes and motivations for compliance with fisheries policies and marine 

environmental management is considered in this study: Fishing types with and 
without government management ideology (maintaining harvesting capacity for 

coastal communities). 

Critique of the dominant classical models of fisheries management and 
environmental protection (Hardin model) on how common property resources (here 

sea and aquatic resources) and the behavior of fishermen and that local communities 
may not act according to prescribed policies; 

- Introducing the paradigm of local communities as an alternative to public 

administration or private property and quota regimes based on the social, cultural 
and environmental structures governing the place; 

- Typology of different types of fishermen and different behavioral characteristics 
and different ways of their adaptation to management policies; 

- Identify the dominant governmental and local discourses on hunting and fishing; 
- Provide solutions for designing and formulating more efficient management 

policies. 

Specific 
Aims: 

Fisheries management policies, typology, behavior, diversity, fishing. :Keywords 
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عضله  ال،یاندوتل یهامجدد داربست آسلوالر آئورت رت توسط سلول ینشانبر سلول 13-نیاثراپل یبررس :عنوان

 بروبالستیصاف و ف

 ینعمت الله یهادمحمد  :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/کرمان یدانشگاه علوم پزشک :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 بافت یمهندس :اولویت

  :نوع طرح
 ینعمت الله ی+ محمد هاد :همکاران

 یمهرناز مهربان +

 عبدالمحمد کجباف زاده +

 یفوالدسبا  +

 ساناز فرامرز +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 11 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یموجود برا جیعروق درمان را وندیو پ شوندیشناخته م ایافراد در دن ریعلل مرگ و م نیاز جمله مهتر یعروق مشکالت چکیده :

لوگ اتو وندیپ یهانیگزیاز جا یکیآلوگرافت و زنوگرافت بعنوان  ک،ی. امروزه استفاده از عروق سنتتهاستیماریب نیا

ا خواص ب یداربست جادیشده به منظور ا ییزدازنوگرافت از بافت رگ سلول ایآلوگرافت  وندیشده است. در پ یعروق معرف

مجدد با  یداربست پس از سلول نشان نیو ا شودیاست استفاده م منوژنیا یهاژنیکه فاقد آنت یعیابه رگ طبمش

همچون احتمال ترومبوز، عدم  یپروسه با مشکالت نیحال ا نیرا دارد. با ا یبه و وندیپ تیقابل ماریب یخود یهاسلول

 کیمشکالت به  نیجهت رفع ا دیجد یهایاستراتژ یطراح نیهمراه بوده است، بنابرا سمیمناسب و آنور ینشانسلول 

 یولوژیزیوفدر پات یاست که نقش مهم الیاندوتل یهامشتق شده از سلول یدیپپت نیشده است. اپل لیتبد ینیچالش بال

عروق موجب کاهش احتمال ترومبوز،  یبقا و بازساز ر،یضمن نقش در تکث دیپپت نی. اکندیم یباز یعروق یهایماریب

 نیاز ا یدر حل برخ تواندیرگ م ینشاندر پروسه سلول نیاز اپل یریبهره گ نی. بنابراشودیم زیو التهاب ن سمیآنور

ول جهت سل شتریب یپروتکل اصالح شده با بازده کیرو با هدف ارائه  شیواقع شود. مطالعه پ دیمشکالت موثر و مف

آن پروسه  یشده است که ط یطراح بروبالستیعضله صاف و ف ال،یرگ توسط سلول اندوتلمجدد بافت  ینشان

آئورت رت متصل  انیبه داربست آسلوالر شر EDC-NHS نکریکه با استفاده از ل 13-نیدر حضور اپل ونیزاسیسلوالریر

جهت استفاده  یلیتکم شاتیآزما یراه برا شیآزما نیا جیاست در صورت مثمرثمر بودن نتا دی. امشودیشده انجام م

 ها گشوده شودرگ نیاز ا ینیبال

 ونیزاسیآن پروسه رسلوالر یشده است که ط یمجدد بافت رگ طراح یرو با هدف بهبود سلول نشان شیمطالعه پ :اهداف اختصاصی

ه ب نیاپل نگیگنالیس ریمس یها لی. براساس پتاسشودیانجام م 13-نیآئورت رت در حضور اپل انیداربست آسلوالر شر

از  یکاشته شده در سطح داربست و مرتفع شدن برخ یهاسلول یکپارچگیموجب  13-نیاز اپل یریگ بهره رسدینظر م

 الیاندوتل یهامناسب سلول یو پوشش ده یکپارچگیترومبوز به علت عدم  جادیاز جمله ا نهیزم نیمشکالت موجود در ا

 رگ شود. یدر لومن داخل

 مجدد، آئورت، داربست آسلوالر یسلول نشان ن،یاپل کلمات کلیدی:
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Investigating the effect of Apelin- 13 on recellularization of acellular rat aorta 

scaffold using endothelial, smooth muscle, and fibroblast cells 

Title: 

Mohammad Hadi Nematollahi Applicant: 

Kerman University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Nowadays, there is a clinical need for tissue-engineered vascular grafts (TEVGs) for 
microsurgery, peripheral bypass, and shunt surgery. The autologous graft encounters 

several problems including shortage or poor quality of patient vessels used for 

transplantation. While in allogenic or xenogenic grafts immune reactions will be 
elicited after implantation that can lead to thrombosis and occlusion. Recently, 

decellularized biological scaffolds have gained attention in the development of TEVGs 
and the acellular vessel is then recellularized using patient’s own cells. However, 

thrombosis, aneurism, and improper cell attachment may occur during this process, 

which reveals the importance of optimization of the previous strategies in order to 
obviate these problems. 

Apelin is a peptide derived from endothelial cells, which plays a crucial role in the 
pathophysiology of vascular disease. Apelin not only has great importance in vessel 

proliferation, and regeneration, but also reduces the risk of thrombosis, aneurism, 
and inflammation. Therefore, this peptide might be a proper candidate to improve 

the recellularization process. The present study aimed to propose a modified protocol 

for recellularization of vascular tissue using endothelial, smooth muscle, and 
fibroblast cells in the presence of apelin-13 attached to the vascular scaffold in order 

to improve the recellularization process. 

Abstract: 

Apelin is a peptide derived from endothelial cells, which plays a crucial role in the 
pathophysiology of vascular disease. Apelin not only has great importance in vessel 

proliferation, and regeneration, but also reduces the risk of thrombosis, aneurism, 
and inflammation. Therefore, this peptide might be a proper candidate to improve 

the recellularization process. The present study aimed to propose a modified protocol 

for recellularization of vascular tissue using endothelial, smooth muscle, and 
fibroblast cells in the presence of apelin-13 attached to the vascular scaffold in order 

to improve the recellularization process. 

Specific 
Aims: 

Apelin, recellularization, aorta, scaffold :Keywords 
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 رانیا یبرا یی، درس ها یامتناع توسعه اقتصاد ایتحقق  مسلط:  یاسیس یها تیائتالف ها و ال :عنوان

 مقدم یسجاد بهرام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یتوسعه اقتصاد یاسیس یها ستهی/بای/توسعه/توسعه اقتصادیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 مقدم ی+ سجاد بهرام :همکاران

 یجواد رمضانپور شلمان +

 198500 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 (یاسیس یستگیدر حوزه رقابت و شا یاستیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

را توسعه گ یدر ظهور دولت ها یدیمسلط نقش کل یاسیس یها تیاست که ائتالف ها و ال نیپژوهش ا نیا یاصل دهیا چکیده :

و  یزشیبرند که بر ساختار انگ یم شیرا به پ یینهاد راتیمسلط هستند که تغ یاسیس یها و ائتالف ها تیال نیدارند. ا

عه توس یذهن یمحتوا یکه هم به قدر کاف ییها و ائتالف ها تیگذار است. ال ریجوامع تاث یاقتصادعملکرد  جهیدر نت

 صورت است که دولت نیدارند. در ا یشتریب یائتالف ها قدرت نسب گریدر رقابت با د ،یکافدارند و هم قدرت  انهیگرا

گونه  نیکند. ا یدنبال م ییبه اهداف توسعه ا لیرا در جهت ن ینهاد راتیکه تغ یدولت یعنیکند.  یتوسعه گرا ظهور م

با  ییشود بلکه منافع آنها در هم افزا ینم نیکل کشور تام یدیعا هنیبه هز حاتشانیترجها و ائتالف ها منافع و  تیاز ال

 یم دهیکارگزار فهم ای تیها و ائتالف ها به مثابه عامل تیمثابه ساختار و الپژوهش نهادها به  نیمنافع کل است. در ا

از  یکه در شمار ینهاد راتیتغ. میباور دار ینهاد راتیمسلط در تغ یها و ائتالف ها تیال تیما به عامل نیشوند. بنابرا

مسلط  ائتالف لیو تحل هیتجز یبرا ینظر یمساع نیو از امنجر شده است  یبه بهبود عملکرد اقتصاد ییایآس یدولت ها

 . میکن یاستفاده م رانیدر ا یو عملکرد اقتصاد

 ریغت ایدر استمرار  یاسیس یها تیائتالف و ال تیتوسعه گرا، عامل یظهور دولت ها یچگونگ -یپژوهش اهداف علم نیا :اهداف اختصاصی

قرن  مهیاز ن ییایپررونق آس یکه به بهبود عملکرد اقتصادها یراتیتغ لیو تحل هیتجز ،یمل اسیدر مق یساختار نهاد

ئتالف ا نیا یذهن یمسلط و چالشگر، محتوا یائتالف ها ،یاسیس یائتالف ها لیو تحل هیمنجر شده است، تجز ستمیب

 کند. یرا دنبال م - ،یمل اسیدر مق یو آثار آن بر عملکرد اقتصاد 1979پس از  رانیها در ا تیها و ال

  یاسیاقتصاد س ران،یا ،یتوسعه اقتصاد ،یها و ائتالف ها، ساختار نهاد تیال کلمات کلیدی:

 

 

Dominant Political Coalitions and Elites:  Success or Failure of Economic 
Development,  Lessons for Iran 

Title: 

Sajad Bahrami Moghadam Applicant: 

Department of Political Science Guilan University Applicant's 

Work: 

The main idea of this study is that dominant political coalitions and elites play a key 

role in the emergence of developmental state. It is the dominant political elites and 
coalitions that drive the institutional changes that affect the motivational structure 

and thus the economic function of societies. Elites and coalitions that have both 

sufficiently developmental content and relative strength to compete with other 
coalitions. That is when the development-oriented state emerges, the state that 

Abstract: 
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pursues institutional change to achieve development goals. The preferences and 

interests of this elites and coalitions are at the expense of the whole country. In this 
study, institutions are understood as structures and elites and understood as agents, 

an agency that can change the institutional structure. institutional changes that have 
led to improved economic functioning in a number of Asian states and we use these 

theoretical efforts to analyze the dominant coalition and function and operation in 

political economy of Iran 

The main idea of this study is that dominant political coalitions and elites play a key 

role in the emergence of developmental state. It is the dominant political elites and 

coalitions that drive the institutional changes that affect the motivational structure 
and thus the economic function of societies 

Specific 

Aims: 

Elites and Coalitions, Institutional Structure, Economic Development, Iran, Political 
Economy 

:Keywords 
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کنترل  شیرها یسنج تیو ظرف دهایکوزیگل دیفالونوئ یریدر بارگ pH حساس به یهاکروژلیکاربرد م :عنوان

 In مطالعات) دهنده سطح گلوکز خون شیافزا یهامیو مهار آنز ،ینیپروتئ ونیکاسیگالشده آنها بر 

vitro ،In vivo و In silico) 

 ییایاول ریم مهران :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 کسیوتی+ فارماس یداروئ یمی+ ش یفارماکوگنوز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ییایاول ری+ مهران م :همکاران

 یصادق یمرتض +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 نیو همراه با از ب شودیداده م صیمزمن تشخ یسمیپرگلیناتوان کننده مزمن است که با ها یکیاختالل متابول کی ابتید چکیده :

 یهایماریشامل ب ابتید هیثانو یها. نشانهباشدیهر دو م ای وبیمع یها رندهیکمبود، گ لیبه دل نیرفتن عملکرد انسول

 نیوش نور کی جادیباال است. ا ریمرگ و م تیو در نها یسکته مغز ه،یکل یینارسا ،ینوپاتیرت ،ینوروپات ،یعروق-یقلب

داشته باشد.  ینییپا نهیکم و هز یکه عوارض جانب یباشد. روش یمحققان م یها تیاز اولو یکی ابتیدرمان د یبرا

 یماریب ادجیدر ا ینقش مهم یدیساکار-یپل باتیکنندگان ترک هیبه عنوان تجز الزیو آلفاآم دازیآلفاگلوکوز یهامیآنز

. استفاده ردیصورت بگ ینیبا استفاده از روش نو ابت،یاز د یریشگیاست که پ نیبر ا یمطالعه سع نیدارند. لذا در ا ابتید

ارائه  ابتیاز د یریشگیموثر در پ یراه تواندیها م( در آندهایکوزیگل دی)فالونوئ یعیطب باتیرکت یریو بارگ هاکروژلیاز م

موثر  بیمنجر به ارائه ترک تواندیم In silico و In vitro ،In vivo طیدر هر سه مح یشیآزما نیدهد. انجام چن

 و ارائه آن به بازار شود ابتیاز د یریگیدر پ

 یکینتیرفتار س رییو مطالعه تغ الزیو آلفاآم دازیآلفاگلوکوز یهامیبر آنز دهایکوزیدگلیفالونوئ یاثر مهارکنندگ زانیم یابیارز :اهداف اختصاصی

 In vivoو  In vitro طیآن ها در مح

 دازیفاگلوکوزآن ها بر آل یمهارکنندگ تیارتقا فعال یابیو ارز دهایکوزیدگلیفالونوئ یبارگذار یها برا کروژلیاستفاده از م -2

 In vivo و In vitro طیدر شرا الزیو آلفاآم

، آسپارتات (ALP) فسفاتاز نیآلکال) ییایمیوشیب یبر سطح گلوکز خون، پارامترها دیکوزیدگلیفالونوئ نیموثرتر افتنی -3

 HDLکلسترول،  LDLکلسترول تام، ) یچرب لی، پروفا((ALT) نوترانسفرازیآم نی، و آالن(AST) نوترانسفرازیآم

 .یابتیسالم و د یو اوره( در رت ها نیآلبوم ن،ی)کرات یسرولوژ یو فاکتورها (دیسریگلیکلسترول و تر

 .شده کنترل شیرها ستمیدر حالت آزاد با س دیکوزیدگلیفالونوئ نیبهتر یشنیکیگال یآنت تیخاص سهیمقا -4

 دهایکوزیدگلیفالونوئ کروژل،یم الز،یآلفاآم داز،یآلفاگلوکوز ابت،ید کلمات کلیدی:

 
 

Application of pH-responsive microgels in loading of flavonoid glycosides and 

evaluation of their control release on the protein glycation process, and inhibition of 
blood glucose enhancive enzymes 

Title: 

Mehran Miroliaei Applicant: 

university of isfahan Applicant's 

Work: 
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Diabetes is a chronic metabolic disorder diagnosed with chronic hyperglycemia and is 

associated with impaired insulin function due to a deficiency of defective receptors 
or both. Secondary symptoms of diabetes include cardiovascular disease, 

neuropathy, retinopathy, kidney failure, and ultimately high mortality. Creating a 
new way to prevent of diabetes is one of the priorities of researchers. A method that 

has low side effects and low cost. The α-glucosidase and α-amylase enzymes, as 

degraders of polysaccharide compounds, play an important role in the development 
of diabetes. Therefore, in this study, we try to prevent diabetes using a new method. 

Using microgels and loading natural compounds (flavonoid glycosides) in them can 
be an effective way to prevent diabetes. Performing such a test in in vitro, in vivo 

and in silico can lead to the introduction of an effective compound in the prevention 

of diabetes and its introduction to the market. 

Abstract: 

Evaluation of the inhibitory effect of flavonoid glycosides on alpha-glucosidase and 

alpha-amylase enzymes and study of their change in kinetic behavior in vitro and in 
vivo 

2- Using microgels to load flavonoid glycosides and evaluate the improvement of 

their inhibitory activity on alpha-glucosidase and alpha-amylase in vitro and in vivo 
Finding the most effective flavonoid glycosides on blood glucose levels, biochemical 

parameters (alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST), and 
alanine aminotransferase (ALT)), fat profile (total cholesterol, HDL, cholesterol, LDL, 

cholesterol) Serological factors (creatine, albumin and urea) in healthy and diabetic 

rats. 
Comparison of the antiglycation properties of the best free flavonoid glycosides with 

the controlled release system. 

Specific 

Aims: 

Diabetes, alpha glucosidase, alpha amylase, microgel, flavonoid glycosides :Keywords 
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 یسرطان ومارکریب صیتشخ یبرا مینانوز هیبر پا یحسگر نور ستیو ساخت نانوز یطراح :عنوان

 نیپاکچ یصمد نیپرو :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یدانشگاه علوم پزشک - یداروئ یزفناوریر قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 نیپاکچ یصمد نی+ پرو :همکاران

 ایک بیخسرو اد +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
و  PSA ،CA125 ومارکریسه ب یموجود برا یآپتامرها انیاز م یمحاسبات یپژوهش ابتدا با استفاده از روش ها نیا در چکیده :

CEA یجیحسگر ساندو ستیانتخاب خواهد شد. سپس ز یجیحسگر ساندو ستیساخت ز یبرا نهیجفت آپتامر به کی 

 ستیبه عنوان بستر ز 1( و متصل به آپتامر کایلیس ای) توزانیک مریپوشش داده شده با پل یسینانوذرات مغناط هیبر پا

شبه  تیخاص یبه عنوان پروب گزارشگر ساخته خواهد شد. نانوذرات طال دارا 2حسگر و نانوذرات طال متصل به آپتامر 

 نیدهد. ا رییتغ یرنگ به آب یرا از ب TMBرنگ محلول  دروژنیه دیتوانند در حضور پراکس یهستند که م یدازیپراکس

حسگر  ستیموثر در عملکرد ز یشگاهیآزما طیخواهد شد. شرا یریاندازه گ UV-Vis یرنگ توسط اسپکتروسکوپ رییتغ

 تیژن رسم خواهد شد. و در نها یبر حسب غلظت آنت گنالیس راتییخواهد شد و نمودار تغ نهیو زمان به pHمثل دما، 

 روش کیشده و  یحسگر طراح ستیشده با ز یریاندازه گ یقینمونه حق نیچند سهیسنجش عملکرد آن از مقا یبرا

 استفاده خواهد شد standard addition recoveryروش  ایاستاندارد و 

 :یهدف اختصاص :اهداف اختصاصی

 یسرطان ومارکریب صیتشخ یبرا مینانوز هیبر پا یحسگر نور ستیو ساخت نانوز یطراح

 آپتامر، سرطان م،یحسگر، نانوز ستیز نانو کلمات کلیدی:

 
 

Design and construction of nanobiosensor based on nanozyme for detection of 

cancer biomarker 

Title: 

Parvin Samadi Pakchin Applicant: 

Tabriz University of medical science Applicant's 
Work: 

In this research, an optimal aptamer pair will be selected from the available 

aptamers for the three cancer biomarkers (PSA, CA125 and CEA) using computational 
methods to make a sandwich-type biosensor. A sandwich type biosensor will then be 

made based on aptamer 1 linked magnetic nanoparticles coated with chitosan (or 
silica) as a biosensor substrate and gold nanoparticles (AuNPs) aptamer 2 as a 

reporter probe. AuNPs have peroxidase-like activity. In the presence of hydrogen 
peroxide AuNPs, catalyzed TMB reaction which is resulted to changes the color of the 

solution from colorless to blue. This color change will be measured by UV-Vis 

spectroscopy. The laboratory conditions such as temperature, pH, and time that may 
affect the biosensor performance will be optimized. The calibration curve based on 

signal vs. antigen concentration change will be plotted. Finally, the designed nano 

Abstract: 
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biosensor's accuracy will be verified by a standard method or the standard addition 

recovery method. 

Design and construction of nanobiosensor based on nanozyme for detection of 

cancer biomarker. 

Selection of suitable aptamer pair for the fabrication of sandwich-type nano 
biosensor using computational methods. 

The nanozyme will be synthesized to catalyze the redox reaction of TMB in the 
presence of hydrogen peroxide. 

Construction of designed nanobiosensor and optimization of its experimental 

conditions. 
Verified the designed nanobiosensor by a standard method or the standard addition 

recovery method. 

Specific 

Aims: 

Nano biosensor, nanozyme, aptamer, cancer :Keywords 
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 و In vivo بر سرطان پستان Epilobium Parviflorum اهیگ ریو تاث یثانو یها تیمتابول یبررس :عنوان

In vitro 
 ینینورع یکاظم نهیسک :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یرضو خراسان/یسبزوار میحک دانشگاه :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ی+ فارماکوگنوز یمیتوشیف :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینینورع یکاظم نهی+ سک :همکاران

 یمیصمد نژاد ابراه +

 تکتم حجار +

 یالهه رودسراب +

 یفاطمه شهر +

 یعمران هیمرض +

 صبور یمیسل میابراه +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 شتریرسد ب یشدن بافتها وجود دارد، به نظر م یو سرطان ویداتیالتهاب، استرس اکس نیب یکینزد اریاز آنجا که ارتباط بس چکیده :

و  یمیدر درمان بدخ یو ضد التهاب یدانیاکس یآنت یهایژگیشامل و ییایمیوشیو ب کیواجد خواص فارماکولوژ اهانیگ

مان مناسب در کیبه عنوان  کالیو فارماکوگنوست کیفارماکولوژ اتیدر ادب ومیلوبیموثر باشند. اپ زین یمحافظت سلول

ز ا یمختلف یمثانه و به خصوص اختالل پروستات، از جمله سرطان شناخته شده است. امروزه خواص درمان ه،یکل یبرا

 یها یزیرکتال، زخم دهان و گلو، خونر یزیو خونر یسردرد، اختالالت قاعدگ ،یسمیجمله در رفع تب، مشکالت رومات

 Epilobium یآب یگزارش شده است. عصاره ها ومیلوبیاپ یسرفه برا ،یپوست یتورم، زخم ها ،یرحم

angustifolium و E. parviflorum  نیکتو پروستاگالند-6به صورت وابسته به غلظت، آزاد شدن F1α ،PGE2 

ه نشد ییشناسا یفعال باتیدر عصاره متانول آنها ترک کهیدهد؛ درحال یرا کاهش م یشگاهیآزما طیدر شرا PGD2 و

 α-5 میزوآنزیا 2و مهار آروماتاز و نوع  یاثر ضد التهاب ک،یآندروژن یآنت تیشامل فعال یمتعدد یها سمیاست. مکان

 .شناخته شده است اهیگ نیا یردوکتاز برا

ما  هیسرطان پستان هنوز ناشناخته است. مطالعات اول یهابر سلول E. parviflorum اهیگ یعصاره ها ریتاث یچگونگ

 طیدر مح MCF7 یرشد سلولها یتواند بطور موثر یم اهیگ نیا شهیر یبار جهان نشان داد که عصاره متانل نیاول یبرا

 ریتر تاث قیدق یبه بررس یپژوهش و در ادامه مشاهدات قبل نیا .(IJT 2021, 15(1): 65-72 ) دیکشت را مهار نما

 یپژوهش اثر مهار نیخواهد پرداخت. در ا in vivo و in vitro پستان در مدل یسرطان یبر رشد سلولها اهیگ نیا

خواهند شد. پس از  یبررس زیسرطان پستان ن میبدخ یسلول یبر رشد و مهاجرت رده ها اهیگ نیا یعصاره ها

فرکشن  نیموثرتر یثانو یها تیفرکشن ها و سپس متابول تیسم اه،یعصاره گ یفرکشن ها هیو ته عیما یکروماتوگراف

 ییشناسا یبرا ازیمورد ن یزهایو متاستاز قرار خواهد گرفت. آنال یمهاجرت سلول نهیاز جمله در زم شتریب یمورد بررس

 اهیگ نیوثر ام باتیعمل ترک سمیمکان ییایمیوشیو ب یمولکول-یانجام خواهد شد. مطالعه سلول اهیموثر گ یها تیمتابول

 باشد یمطالعه م نیا گریاز اهداف د زین نیسیشناخته شده دوکسوروب یبا دارو سهیدر مقا ژهیبو

 (In vivoو  In vitroپستان )در  یسرطان یبر رشد سلولها E. Parviflorum اهیگ یعصاره ها ریتأث یبررس :اهداف اختصاصی
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 مهاجم پستان یسلول یو مهاجرت رده هابر رشد  E. Parviflorum اهیگ یعصاره ها ریتأث یبررس -2

ا و همراه ب ن،یسیبا دوکسوروب سهیدر مقا اهیفرکشن عصاره گ نیموثرتر یثانو یتهایمتابول تیسم یبررس -3

 یدر مدل کشت سلول نیسیدوکسوروب

 یپستان یسرطان یدر سرکوب رشد سلولها اهیموثر گ یثانو یها تیمتابول ییشناسا -4

 )با توجه به مشاهدات اهیگ نیموثر ا باتیعملکرد ترک ییایمیوشیو ب یمولکول -یسلول یها سمیمطالعه مکان -5

 القا شده( یدر نوع مرگ سلول یشگاهیآزما

 نیسیدوکسوروب -ییموثر دارو باتیترک -تیسم -سرطان پستان -فلورومیپارو ومیلوبیاپ کلمات کلیدی:

 

 

Phytochemical analysis of Epilobium parviflorum and its effects on breast cancer (in 

vitro and in vivo) 

Title: 

Sakineh Kazemi Noureini Applicant: 

Hakmi Sabzevari University Applicant's 
Work: 

The close association between inflammation, oxidative stress, and cancer suggests 

that most plants with pharmacological and biochemical properties such as 
antioxidant and anti-inflammatory properties, may be effective in treating 

malignancy and/or cellular protection. 
The genus Epilobium has been recognized in the pharmacological and 

pharmacognostic literature as a suitable treatment for kidney, bladder and especially 

prostate disorders including cancer. Today, various therapeutic properties including 
relieving fever, rheumatic problems, headache, menstrual disorders and rectal 

bleeding, mouth and throat ulcers, uterine bleeding have been reported for 
Epilobium. Aqueous extracts E. angustifolium and E. parviflorum reduce the release 

of 6-keto prostaglandin F1α, PGE2 and PGD2 in vitro; however, no active compounds 
were identified in their methanol extract. Different species of Epilobium have shown 

anti-androgenic effects by various mechanisms including inhibition of prostate cell 

proliferation and by aromatase and 5-α-reductase activities. 
Searching the correlated databases, did not result in any document on how this plant 

may affect breast cancer. Our previous investigation for the first time showed that 
the methanolic extract of E. parviflorum strongly inhibited MCF-7 cells growth in 

culture medium. Here we will examine in more detail the effect of this plant on the 

growth of breast cancer cells in in vitro and in vivo models. In this study, the 
inhibitory effect of plant extracts on the growth and migration of malignant breast 

cancer cell lines will also be investigated. After liquid chromatography and 
preparation of plant extract fractions, the toxicity of the fractions and then the 

secondary metabolites of the most effective fraction will be further investigated. 
Additional analyzes will be performed to identify the effective ingredients of the 

plant. 

Abstract: 

We are to understand: 
- whether the extracts of Epilobium parviflorum may suppress breast cancer cells 

(both in vitro and in vivo). 

- How effective is this plant extract on aggressive cell lines of breast cancer. 
- How cytotoxic are the secondary metabolites of the most effective fraction in 

comparison with doxorubicin and in combination with doxorubicin. 
- What are the effective ingredients of the plant against breast cancer cells. 

- Which mechanisms are involved in the effectiveness of compounds of this plant. 

Specific 
Aims: 

E. parviflorum , Breast cancer, cytotoxicity, secondary metabolite, doxorubicin :Keywords 
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 : کالنشهر کرج( یاز محله تا شهر )مورد پژوه ریپذ ستیمسکن ز یالگو نیتدو :عنوان

 پوریعل هیسم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+  یشهر ستیز طیو مح یریپذ ستی/زیشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 رانیمسکن در ا یاستگذاریس یمسکن/الگوها یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف

 یکاربرد :نوع طرح

 لپوریع هی+ سم :همکاران

 ینیابوالفضل مشک +

 یاهلل چهارراه حیذب +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 بسته کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

و  یشهر تیجمع شیجهان ساکن شهرها بوده که روند شتابان افزا یاردیلیم 7 تیاز جمع یمین یامروزه در حال چکیده :

سخت نامتعادل و  طیرا در شرا افتهینتوسعه یخصوص کشورهابه یشهرها جوامع بشرظهور کالن زیو ن ینیشهرنش

قلمرو  یتوسعه در حالدرحال یخصوص در کشورهاما، به یرو هستند. شهرهاناموزون قرار داده که با انواع مخاطرات روبه

شدت کاهش ر آن بهد یدواریروح شده و ام یو ب تیهویب جیتدربه ،یکیزیکه همراه با توسعه ف دهندیم شیخود را افزا

به  یابیتوسعه؛ دست یبه جنبه انسان شیازپشیآن سبب توجه ب ریگچشم یهاشرفتیو پ یشهر یزیر. برنامهابدییم

 ریمس نیدارد. در ا یانیتوجه شا یدر عرصه عموم یریپذ ستیز یباال و درشان مردم و ارتقا یطیمح تیفیباک یشهر

زش ار یدارا ،یزندگ تیفیو متفکران آن را معادل )ک سندگانیاز نو یکه بعض یشهر یریپذ ستیز یشنهادیپ دهیا

بافت  تیسبب تقو رند؛یگی( در نظر میزندگ یمناسب برا ،یشهر یسرزندگ ط،یمح تیفیمکان، ک تیفیک ،یزندگ

 نکهیتر اجامعه شده و از همه مهم یازهایمتناسب با ن یمراکز شهر یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد

 لیتبد یزندگ یآل برا دهیو ا یبه مکان انتخاب گردانندیبرم یکه مردم از آن رو یرا از مکان یدورافتاده شهر یهاهسته

 یناش رودیبه شمار م یشهر یریپذ ستیز ستمیاز س یدیو کل یمسکن که جز اصل یریپذ ستیز انیم نی. در اکندیم

که شامل  یرونیب یهااستی( سیذهن یها)شاخص یرامونیپ یهایژگی(، وینیع یهاخود )شاخص یدرون یهایژگیاز و

در  یدینقش کل تواندی، م باشدیمختلف در حوزه مسکن م یهادولت در قالب برنامه و طرح یهااستیو س کردهایرو

ب مناس یالگو نیمحله داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تدو یعنی یعنصر شهر نیترشهر و در کوچک یریپذ ستیز

شهرها و محالت  کالن ریبه سا میتعم یلتیمحله است که فاب یعنیعنصر شهر  نیبر کوچکتر دیبا تاک ریپذ ستیمسکن ز

وع مسکن باشند. ن یریپذ ستیبد به لحاظ ز اریبس ایخوب  اریبس یها تیرا داشته باشد و شامل انواع محالت در وضع

مسکن  یهایژگیو لیجهت تحل ازیموردن یداده ها یاست . گردآور یلیتحل یفیتوص زیو روش آن ن یپژوهش کاربرد

به  یاست . در روش اسناد یدانیو م یپژوهش به صورت اسناد یها، اهداف و سؤال تیبا توجه به ماه ریپذ ستیز

 هاهینظر نییبه تب یبوم یهایژگیبا و ریپذ ستیمسکن ز اتیخصوص نیو همچن یریپذ ستیابعاد گوناگون ز ییشناسا

اب انواع منابع و کت یو خارج یداخل نهیشیو پ اتیادب یمحتوا لیمرتبط با موضوع و در مرحله بعد به تحل یکردهایو رو

 یبرا یذهن یهابه دست آوردن اطالعات و شاخص یاز روش پرسشنامه برا یدانیو .. پرداخته شده است . در روش م
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. پرسشنامه مذکور با دودسته سؤاالت ، باهدف دیمسکن در محدوده موردمطالعه استفاده گرد یریپذ ستیسنجش سطح ز

مسکن  یریپذ ستیز زانیمسکن و دسته دوم به سنجش م یریپذ ستیبر برداشت ساکنان از ز رهایمتغ ریتأث یبررس

. باشدیم "شهر کرج محالت کالن یتمام" یپژوهش فعل یآمار. جامعه باشدیدر محدوده موردمطالعه مربوط م یشهر

اطالعات از  لیوتحل هی. جهت تجزباشدیآمده مدستبه جینتا میکشور جهت تعم یشهرهامجموع کالن زیجامعه هدف ن

 و فنون یشهر یزیربرنامه ارهیچند مع یریگمیتصم یهاها و روشو با استفاده از مدل یفیو ک یکم یهالیروش تحل

ها و پهنه ییمرحله و شناسا نیبهره گرفته شد. بعدازا GISییایبر سامانه اطالعات جغراف یمبتن ییفضا لیو تحل فیتوص

صورت نمونه و به فراخور ها بهپهنه نیدر ا یریپذ ستیز یذهن یهاانتخاب چند پهنه همگن و ناهمگن و سنجش شاخص

جهت  دویآمده استفاده گرددستها بهو پردازش داده یسازآماده یبرا EXCELو  SPSS یافزارهاپژوهش از نرم ازین

 یاز شهرها یکیشهر کرج استفاده خواهد شد. کالن Scenario Wizardو  Micmac یاز نرم افزارها زیارائه الگو ن

در  یو درگذر زمان شاهد مشکالت متعدد دادهینفر را در خود جا ونیلیم 2بر بالغ یتیاست که جمع یرو به رشد

از مشکالت  توانیامروزه م دهیچیدر برخورد با مسائل پ دیجد کردیاست که با رو یمسکون طیخصوص مسکن و مح

 را فراهم آورد یریپذ ستیو ز یزندگ تیفیک شیافزا یهانهیحوزه کاسته و زم نیموجود در ا

 ریپذ ستیو مسکن ز یریپذ ستیز یهاشاخص ییشناسا :اهداف اختصاصی

 یو بوم یجهان یریپذ ستیز یهاشاخص قیتلف (2

 مسکن یهابا شاخص یریپذ ستیز یهاشاخص قیتلف (3

 (مسکن محدوده موردمطالعه )محالت شهر کرج یریپذ ستیسنجش سطح ز (4

 (در سطح )محالت شهر کرج ریپذ ستیمسکن ز یهاپهنه یایجغراف عیتوز یبررس (5

 یشهروندان محل دیاز د ریپذ ستیمسکن ز یهامؤلفه تیو اولو تیاهم نییتع (6

 (مسکن )شهرکرج یریپذ ستیدولت و تاثرات آنها در ز یبرنامه و طرح ها نییتع (7

 (منطقه موردمطالعه )شهر کرج ریپذ ستیمسکن ز یبوم یارائه الگو (8

 شهر کرج ریپذ ستیمرجع مسکن ز ایمطلوب  یالگو یهایژگیو یبررس (9

 ، محالت ، کالنشهرکرج ریپذ ستی، مسکن ز یریپذ ستیمسکن ، ز کلمات کلیدی:

 

 

Develop a model of livable housing from the neighborhood to the city (Case study : 
Karaj metropolis) 

Title: 

Somayeh Alipour Applicant: 

zanjan Applicant's 

Work: 

Today, while half of the world's 7 billion people live in cities, the trend of the rapid 

growth of urban population and urbanization, as well as the emergence of 

metropolises, has put human societies, especially undeveloped countries, in severely 
unbalanced and inharmonic conditions that face all kinds of dangers. Our cities, 

especially in developing countries, are expanding their territory, which, along with 
physical development, is gradually becoming non-identification and soulless, and 

hopefullness is greatly diminished. Urban planning and its remarkable progress have 
led to more and more attention to the human aspect of development, achieving a city 

with high environmental quality and dignity of the people, and promoting livability in 

the public arena. In this way, the proposed idea of urban livability that some writers 
and thinkers consider it equivalent of (quality of life, having value of life, quality of 

place, quality of environment, urban vitality, suitable for living); strengthens the 
physical, social, economic and environmental context of urban centers, proportional 

with the needs of society and, most importantly, convert the remote urban nuclei the 

place to the chosen site and ideal for living from the location which people turn. 
Among these, housing livability, which is a key and main aspect of the urban 

livability system, is due to its internal characteristics (objective indicators), 
peripheral properties (subjective indicators) and external policies, which include 

government approaches and policies in the form of programs and different plans in 
the field of housing, and it can play a key role in the livability of the city and in the 

Abstract: 
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smallest urban element, i.e. the neighborhood. The aim of this research is to 

formulate an appropriate pattern of livable housing with emphasis on the smallest 
element of the city, i.e. the neighborhood, so that it can be generalized to other 

metropolises and neighborhoods and includes a variety of neighborhoods in very 
good or very bad conditions in terms of housing livability. The type of research is 

applied and its method is descriptive-analytical. Gathering the needed data to 

analyze the characteristics of livable housing, is documentary and field, according to 
the nature, objectives and research questions. In the documentary method, it 

addressed to identify the various dimensions of livability as well as the 
characteristics of livable housing with indigenous properties, and to explanation the 

theories and approaches related to the subject; and in the next stage, the content of 

the literature and the internal and external background of various sources, books, 
etc. In the field method, a questionnaire was used to obtain information and 

subjective indicators to measure the level of housing livability in the study area. The 
mentioned questionnaire, with two categories of questions, with the aim of 

examining the effect of variables on residents' perceptions of housing livability, 
measures the extent of urban housing livability in the study area. The statistical 

society of the current study is "all neighborhoods of Karaj metropolis". The target 

society is the sum of the country's metropolises to generalize the obtained results. 
The quantitative and qualitative analysis methods, models and multi-criteria 

decision-making methods of urban planning and spatial description and analysis 
techniques based on GIS were used for data analysis, After this step and 

identification of zones and selection of homogeneous and inhomogeneous zones and 

measurement of subjective indicators of livability in these zones as an example and 
according to the needs of the research, SPSS and EXCEL software were used to 

prepare and process the obtained data; and software of Micmac and Scenario Wizard 
will be used to provide the pattern. The metropolis of Karaj is one of the growing 

cities with a population of over 2 million people and over time, it has witnessed to 

many problems in terms of housing and residential environment, which with a new 
approach to dealing with today's complex issues, can be reduce the existing 

problems in this area and provide opportunities to increase the quality of life and 
livability. 

Identifying the indicators of livability and livable housing, 

2) Integration of global and local livability indicators, 
3) Combining livability indicators with housing indicators, 

4) Assessing the level of housing livability in the study area (neighborhoods of 
Karaj), 

5) Assessment of geographical distribution of livable housing areas (in the 

neighborhoods of Karaj), 
6) Determining the importance and priority of the components of livable housing 

from the perspective of local citizens, 
7) Determining the government programs and plans and their effects on housing 

livability (Karaj city), 
8) Presenting the native pattern of livable housing in the study area (Karaj city), 

9) Investigating the characteristics of the desired pattern or reference for livable 

housing in Karaj 

Specific 

Aims: 

Housing, livability, livable housing, neighborhoods, Karaj metropolis :Keywords 
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رگ  الیاندوتل دیاس کیالورونیه رندهیگ یابیو ارز صیتشخ یحسگر بر اساس نانوذرات برا ستیز یطراح :عنوان

 دیروماتوئ تیافراد مبتال به آرتر یسرم یدر نمونه ها یلنف

 یدولت صنم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یگروه انیم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ صنم دولت :همکاران

 احمد موبد +

 محمد حسن زاده محله +

 300000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

بروز  باعث جهیاطراف مفاصل و در نت یکه باعث التهاب غشا باشدیم ونیمیاتو ا یهایماریاز ب یکی دیروماتوئ تیآرتر چکیده :

 3-2در زنان  یماریب نی. ا شودیکاهش حرکات بدن م تیشکل مفاصل و در نها راتییمانند درد مفاصل و تغ یعالئم

در  یماریب نیا صیتشخ نکهی. با توجه به ا افتدیاتفاق م یسالگ 64-44 نیب نیاز مردان بوده و اغلب در سن شتریبرابر ب

که امکان  یتر قیدق یاستفاده از تستها نیبنابرا باشدیعالئم م شرفتیاز پ یریو جلوگ یماریدر کنترل ب هیمراحل اول

 اریبس یماریب نی. شروع زود هنگام درمان در اباشدیم یضرور اریفراهم کند بس ییرا در مراحل ابتدا یماریب صیتشخ

 دچار شتریشده و مفاصل ب شتریب یماریعوارض ب ردیصورت گ یشتریب ریمهم است چون هرچه در شروع درمان تاخ

ده است کمک کنن دیروماتوئ تیعارضه آرتر صیکه در تشخ یخون شاتی. از جمله آزماشوندیقابل بازگشت م ریغ بیتخر

 اشاره کرد. ESR ،RF،  (CRP)، تست ANA، تست anti-CCPتوان به تست  یم

 دیپاسخ به درمان کمک کنند و با یابیارز نیو همچن یآگه شیو پ صیتوانند به بهبود تشخ یم یستیز ینشانگرها

 یرگ لنف الیاندوتل یبر سطح سلول ها کیالورونیه دیاس رندهی.. گابدیادامه  RA یدر کشف و توسعه مارکرها شرفتیپ

(LYVE-1)  هاب نقش الت دیو تشد یماریب یشرویشناخته شده است که در پ وژنزیلنف آنژ یبرا ومارکریب کیبه عنوان

 دیروماتوئ تیآرتر مارانیب الینوویس عیکنند در ما یم انیرسپتور را ب نیکه ا یدارد. مطالعات نشان داده اند که ماکروفاژها

به عنوان  (LYVE-1) یرگ لنف الیاندوتل یبر سطح سلول ها کیالورونیه دیاس رندهیاست که گ نیا هیوجود دارد. نظر

 ریممکن است تأث LYVE-1 انیب شیکند. افزا یعمل م دیروماتوئ تیدر افراد مبتال به آرتر ینشانگر مولکول ای وماکریب

مانند روش  شد،یمولکول استفاده م نیا یریگاندازه یکه تاکنون برا یهاداشته باشد. روش وژنزیدر لنف آنژ یادیز

و  نهیزسخت، پره اریبس یمونواسیا کیدومتریو سنجش تورب زایاال ،یو کروماتوگراف یجرم یالکتروفورز، اسپکترومتر

تر  نییموارد پا یروش ها در برخ نیا تیو اختصاص تیداشتند. حساس شرفتهیپ زاتیبه تجه ازین یمحدود بودند و گاه

به  ریاجتناب پذ یامر نینو یتوسعه روشها نیروت یمربوط به تستها یها تیباشد. با توجه به محدود یاز حد انتظار م

مواد  یمنداز هوش یریبا بهره گ توانندیهستند که م یکیتیآنال یابزارها ،یستیز یحسگرها ای سنسورهاوی. برسدینظر م

 یاریبس یکاربردها وسنسورهایب ر،یاخ یکرده و با آنها واکنش دهند. در سالها ییمختلف را شناسا باتیترک ،یکیولوژیب

 ستمیسعه سجهت تو یدیتوانند نقش کل یم یستیز یداشته اند. حسگرها ییایمیش عیو صنا یطیمح لیتحل ،یدر پزشک

 تیابتال به آرتر زانیمساله که امروزه م نی. با توجه به ادینما ی، با دقت باال، ارزان و قابل حمل باز عیسر یسنجش یها

 نیغلظت ا زانیم صیو کارآمد در تشخ عیروش آسان، سر کیوجود  نیاست، بنابرا شیدر کشور رو به افزا دیروماتوئ

ها عالوه بر نجات  یماریب نیا عیزودهنگام و سر صی. تشخرسدیبه نظر م یعارضه ضرور نیاز ا یریشگیپ یماده برا
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 رینظ یمتعدد لیبه دال یستیز یمنظور حسگرها نی. به اگرددیو زمان م نهیدر هز ییباعث صرفه جو مارانیجان ب

 یم یناسبم نهیگز عیسر جینظارت مستمر و ارائه نتا تیکم و قابل نهیبافت خاص، هز کی زیسهولت در کاربرد، امکان آنال

که  دیانجام خواهد گرد دیروماتوئ تیآرتر ومارکریب نیتر دیو جد نیاز مهم تر یکی ییشناسا یطرح در راستا نیباشند.ا

 میده صیکم تشخ اریبس اسیرا در مق کیالورونیه دیاس رندهیبود گ میآن قادر خواه زیآم تیدر صورت انجام موفق

افراد  یسرم یدر نمونه ها یرگ لنف الیاندوتل دیاس کیالورونیه رندهیگ یابیو ارز صیتشخ یحسگر برا ستیز یطراح :اهداف اختصاصی

 دیروماتوئ تیمبتال به آرتر

 شده یحسگر طراح ستیز تیو حساس تیسنجش اختصاص2-

 شده یحسگر طراح ستیز یریتکرار پذ یابیارز3-

 شده یحسگر طراح ستیز یداریپا یبررس4-

 دیروماتوئ تیآرتر ،یرگ لنف الیاندوتل دیاس کیالورونیه رندهیحسگر، گ ستیز کلمات کلیدی:

 

 

Preparation of nanoparticle-based biosensor for diagnosis and evaluation of  

lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor- 1 (LYVE-1) in serum samples of 
patients with rheumatoid arthritis (RA) 

Title: 

Sanam Dolati Applicant: 

Tabriz University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Rheumatoid arthritis is one of the autoimmune diseases that causes inflammation of 
the membranes around the joints and as a result causes symptoms such as joint pain 

and joint deformities and ultimately reduced body movements. The disease is 2-3 
times more common in women than men and often occurs between the ages of 44-

64. Given that the diagnosis of this disease in the early stages is to control the 

disease and prevent the progression of symptoms, so the use of more accurate tests 
that allow the diagnosis of the disease in the early stages is very important. Early 

initiation of treatment is very important in this disease because the longer the delay 
in starting treatment, the more complications of the disease and the more 

irreversible damage to the joints. Blood tests that help diagnose rheumatoid arthritis 

include anti-CCP test, ANA test, CRP test, ESR, and RF. 
Biomarkers can help improve diagnosis and prognosis as well as assess response to 

treatment, and progress should be made in the discovery and development of RA 
markers. Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor-1 (LYVE-1) is known 

as a biomarker for Lymph angiogenesis to play a role in disease progression and 
exacerbation of inflammation. 

Studies have shown that macrophages that express this receptor are present in the 

synovial fluid of rheumatoid arthritis patients. The theory is that the LYVE-1 as a 
biomarker or molecular marker in people with rheumatoid arthritis. 

Increased expression of LYVE-1 may have a significant effect on lymph angiogenesis. 
The methods used to measure this molecule, such as electrophoresis, mass 

spectrometry and chromatography, ELISA and turbidometric immunoassay, were 

very difficult, costly and limited, and sometimes required advanced equipment. The 
sensitivity and specificity of these methods are in some cases lower than expected. 

Due to the limitations of routine testing, the development of new methods seems 
inevitable. Biosensors are analytical tools that can detect and react with different 

compounds using the biological materials. 
In recent years, biosensors have had many applications in medicine, environmental 

analysis, and the chemical industry. Biosensors can play a key role in the 

development of rapid, high-precision, inexpensive and portable sensing systems. Due 
to the fact that today the incidence of rheumatoid arthritis in the country is 

increasing, so the existence of an easy, fast and efficient method to detect the 
concentration of this substance to prevent this complication seems necessary. Early 

and rapid diagnosis of these diseases, in addition to saving patients' lives, saves time 

and money. For this purpose, biosensors are a good option for several reasons such 

Abstract: 
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as ease of use, the ability to analyze a specific tissue, low cost and continuous 

monitoring and provide fast results. This project is done to identify one of the most 
important and newest biomarkers of rheumatoid arthritis. If it is successful, we will 

be able to detect the hyaluronic acid receptor on a very small scale. 

Design of biosensor for diagnosis and evaluation of hyaluronic acid endothelial 
receptor in lymph vessels in serum samples of patients with rheumatoid arthritis 

2- Assessing the specificity and sensitivity of the designed biosensor 
3. Evaluation of reproducibility of designed biosensor 

4. Evaluation of the stability of the designed biosensor 

Specific 
Aims: 

Biosensor; Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor-1; Rheumatoid 
Arthritis 

:Keywords 
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 اهللتیآ یهادگاهیبر آراء و د دیرهبران انقالب )با تأک شهیو اند یدر قانون اساس یاسیس شرفتیپ هینظر :عنوان

 (یاخامنه

 ینظر یمحمدعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 ی/کارآمدگیاسی/توسعه/توسعه سیــــــــــــــــــاسیعــــــــــلوم س :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ینظر ی+ محمدعل :همکاران

 566667 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یاسالم -یرانیا یمرکز الگو یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 /(شرفتیپ

است، در  استیدر حوزه اجتماع و س یو بهبود حکمران شرفتیپ یعمده کارگزاران هر حکومت یهایمشغولاز دل یکی چکیده :

ود به خ یو اجتماع یاسیس طیو شرا یاشهیاند یاند با توجه به مبانکرده یطول چند قرن گذشته مکاتب گوناگون سع

 شرفتیپ ریدر طول دو سده گذشته که در مس رانی. اندینما نییبه آن تع دنیرس یبرا ییآن پاسخ داده و راهبردها

 یهامهشد که برنا یسع رانیا یعرصه بوده است. بعد از انقالب اسالم نیموفق و ناموفق در ا یاتیتجرب یقرارگرفته و دارا

 گردد. نیتدو یو منافع مل یانقالب اسالم یهاآرمان ازها،یو برآمده از ن یزیتجو ریبرخالف گذشته غ شرفتیپ

 دیبا تأک یرهبران انقالب اسالم شهیو اند یدر قانون اساس یاسیس شرفتیپ هیپژوهش اکتشاف نظر نیدر ا یاصلمسئله 

 دارد بر یپژوهش حاضر سع رونیاست، ازا یاسیس شرفتیپ یعمل یو ارائه الگو یاخامنه اهللتیآ یهادگاهیبر آرا و د

پرداخته و  یاخامنه اهللتیخصوص آرهبران انقالب به شهیاند ،یقانون اساس یبه واکاو (GT) ادیداده بن هیاساس نظر

 یهامؤلفه ،یاسیس شرفتیپ یمبان یبپردازد و ضمن بررس یاسیس شرفتیپ هینظر نییو تب میبه ترس یصورت اکتشافبه

 .دینمانموده و با ارائه الگو، موانع تحقق آن را مشخص  نییرا تب یاسیس شرفتیپ

بر اساس  یرهبران انقالب اسالم شهیو اند رانیا یاسالم یجمهور یناظر بر قانون اساس یندیفرا یاسیس شرفتیپ هینظر

 ،یازبر گفتمان س یبلندمدت مبتن ندیفرا کیدر طول تحقق  یو اجتماع یاسیس یهانهیمعرفت شناختانه و زم یمبان

یم جامعه تحول کی جادیکارآمد و ا یاسینظام ساست که منتج به یندیفرآ تی، عقالن تیمکتب، فرهنگ و هو تیریمد

بر  یخواه مبتنو نظارت و جامعه تحول ییپاسخگو ،یساالرستهیشا ،یبر عدالت محور یکارآمد مبتن یاسینظام س شود،

است؛  یو اخالق محور تیمعنو ،یردولتیغ یهاو جود احزاب، و سازمان ،یاعتقاد ،یو اجتماع یاسیس یو برابر یآزاد

به تمدن  یابیدست یاسیس شرفتیهدف پ شود،یم میتقس یو رفتار یبه دودسته ساختار یاسیس فتشریموانع تحقق پ

 است یاسالم نینو

 (؛یاخامنه هللاتیآ یهادگاهیبر آراء و د دیرهبران انقالب )با تأک شهیو اند یدر قانون اساس یاسیس شرفتیپ هینظر یبررس :اهداف اختصاصی

بر آراء و  دیرهبران انقالب )با تأک شهیو اند یدر قانون اساس یاسیس شرفتیپ هینظر یریگشکل یهانهیزم یبررس -2

 (؛یاخامنه اهللتیآ یهادگاهید

 یهادگاهید بر آراء و دیرهبران انقالب )با تأک شهیو اند یدر قانون اساس یاسیس شرفتیپ هیو اهداف نظر امدهایپ یبررس -3

 (؛یاخامنه اهللتیآ
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 یهادگاهیبر آراء و د دیرهبران انقالب )با تأک شهیو اند یدر قانون اساس یاسیس شرفتیپ هیموانع تحقق نظر یبررس -4

 (؛یاخامنه اهللتیآ

 یاهلل خامنه ا تیآ ،ینیخم ،امامیقانون اساس ،یاسیس شرفتیپ کلمات کلیدی:

 
 

Theory of political development in Constitution and the votes of the leaders of 

revolotion (Emphasizing votes of Ayatollah Khamenei) 

Title: 

M.Ali Nazary Applicant: 

qom.pnu.ac Applicant's 

Work: 

One of the main concerns of the agents of any government is the development and 
improvement of governance in the field of society and politics. Over the past few 

centuries, various schools have tried to respond to it according to their ideological 
foundations and political and social conditions and determine strategies to achieve it. 

. Iran has been on the path of progress over the past two centuries and has had 

successful and unsuccessful experiences in this field. After the Islamic Revolution of 
Iran, it was tried to formulate development plans, unlike in the past, which were not 

prescribed and came from the needs, ideals of the Islamic Revolution and national 
interests. 

The main issue in this research is to explore the theory of political progress in the 

constitution and the thought of the leaders of the Islamic Revolution by emphasizing 
the views and views of Ayatollah Khamenei and presenting a practical model of 

political progress, so the present study tries to analyze the constitution based on the 
GT theory. , The thought of the leaders of the revolution, especially Ayatollah 

Khamenei, to explore and explain the theory of political progress in an exploratory 

way, while examining the foundations of political progress, explaining the 
components of political progress and identifying the obstacles to its realization by 

providing a model. 
The theory of political progress is a process overseeing the constitution of the 

Islamic Republic of Iran and the thought of the leaders of the Islamic Revolution 
based on epistemological foundations and political and social contexts during the 

realization of a long-term process based on discourse, school management, culture 

and identity, rationality is a process that results in order. An efficient political system 
is based on justice, meritocracy, accountability and oversight, and a transformational 

society based on political and social freedom, equality, belief, and the existence of 
parties and non-governmental organizations; spirituality and morality; Obstacles to 

political progress are divided into two categories: structural and behavioral. The goal 

of political progress is to achieve a new Islamic civilization 

Abstract: 

Examining the theory of political progress in the constitution and the thought of the 

leaders of the revolution (with emphasis on views of Ayatollah Khamenei); 
2- Examining the fields of formation of the theory of political progress in the 

constitution and the thought of the leaders of the revolution (with emphasis on 

views of Ayatollah Khamenei); 
3- Examining the consequences and goals of the theory of political progress in the 

constitution and the thought of the leaders of the revolution (with emphasis on the 
views and opinions of Ayatollah Khamenei); 

4- Examining the obstacles to the realization of the theory of political progress in the 

constitution and the thought of the leaders of the revolution (with emphasis on the 
views of Ayatollah Khamenei); 

Specific 

Aims: 

Political Progress, Constitution, Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99028112 

 معلق یربات کابل کیبرخط و کنترل مقاوم  نهیبه یرزمانیمس یطراح :عنوان

 یدیپور س لیاحمد خل دیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یدیپور س لیاحمد خل دی+ س :همکاران

 روح اهلل خرم بخت +

 یلیرجلیم رسامانیام +

 566667 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ارس  کیدر صنعت، گروه ربات یکابل یرباتها نیگسترده استفاده از ا لیبه پتانس تیبا توجه به نو بودن موضوع و با عنا چکیده :

را مورد توجه  یمواز یهادسته از ربات نیو ساخت ا یطراح ر،یدر دهه اخ یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

 نیدورب ر،ینص یها شده است. ربات کابلربات نیو ساخت چهار گونه از ا یخود قرار داده است و تاکنون موفق به طراح

به  هیشنهادیپ نی. در ادهدیم لیرا تشک یعلم یهاتالش نیماحصل ا 2و  1ارس، ربات کمال الملک نسخه  یعنکبوت

 کیدر قالب  یشنهادیپ ریمس یشود. روش طراح یپرداخته م یکابل یربات ها یبرا یزمان نهیبرخط به ریمس یطراح

 یمطلوب برا یرویشود. اندازه ن یمطلوب مشخص م یرویمطرح شده که با حل آن جهت و اندازه ن یساز نهیمسئله به

ربات،  کینامیو د کینماتیخود برسد. سپس با در نظر گرفتن معادالت س نهیشیالزم است به مقدار ب یزمان ینگیبه

معلق  یامکان استفاده از ربات کابل ،یروش کنترل نیگردد. با استفاده از ا یم شنهادیربات پ یکنترل کننده مقاوم برا

معموال در ابعاد بزرگ  یکابل یهاتوجه داشت که ربات دیشود. اما با ینصب فراهم م ندیدر فرآ ادیبه دقت ز ازیبدون ن

و ممکن  شودیظاهر م زیکابل ن کینامیو د یکشسان دهیحالت، پد نیدارند. در ا یبزرگ یکار یو فضا شوندیساخته م

 یم شنهادیکنترل کننده پ ه،یشنهادیپ نیدر ا نیربات شود. بنابرا یینها یناخواسته در مجر یهااست موجب بروز نوسان

 یوسان هاکابل ها، ن کینامیمقاوم باشد، بلکه با در نظر گرفتن د یکینماتیس تیگردد که نه تنها نسبت به عدم قطع

 کند رایم زیناخواسته را ن

 برشمارد: نیچن نیا توانیرساله را م هیشنهادیپ نیا یهایاهداف و نوآور یبه طور کل :اهداف اختصاصی

 برخط ریمس یارائه طراح -1

از  به ربات اعمال شود و نهیشیکه سرعت و شتاب ب ردیصورت گ یبه گونه ا یعنکبوت نیدورب ریمس یالزم است طراح

ونه افز نیو همچن یعملگر یهاتیها، محدوددر کابل رویتک جهته بودن ن رینظ یربات کابل کی یهاچالش گر،یطرف د

 .ربات لحاظ گردد یبودن تعداد عملگرها

 ینصب و ارائه راه کار کنترلآسان یربات کابل یکینماتیس یهاینینامع یبررس -2

رخوردار ب ینصب از دقت چندانآسان یربات کابل یاندازنصب و راه ندیذکر شد، با توجه به آنکه فرآ شتریهمانطور که پ

ینیامعن نیحضور ا ریتاث یبررس نیاست. بنابرا ریاجتناب ناپذ یربات امر نیدر ا یکینماتیس یهاینیوجود نامع ست،ین

پژوهش  نیا یهایاز اهداف و نوآور هاینینامع نیمقابله با آثار نامطلوب ا یمناسب برا یدر کارکرد ربات و ارائه راهبرد ها

 .گرددیمحسوب م

 یشنهادیپ یهاتمیو تست الگور ستمیس یعمل یساز ادهیپ -3
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که  باشدیم ARAS-CAM نصبآسان یربات کابل گردد،یپروژه محسوب م نیا یسخت افزار یآنچه به عنوان خروج

 یهاینیمقاوم نسبت به نامع یکنترل یهاتمیربات، الگور نی. در اگرددیبا استفاده از دسته فرمان توسط اپراتور کنترل م

ربات و حذف نوسانات ناخواسته را داشته  یبر رو یعمل یساز ادهیپ تیکه قابل شوندیم یطراح یبه گونه ا یکینماتیس

 .باشند

 یکینماتیس تیبر خط، عدم قطع ریمس یطراح ،یربات کابل کلمات کلیدی:

 

 

On-line Optimal Trajectory Design and Robust Control of a Suspended Cable-driven 

Robot 

Title: 

Seyed Ahmad Khalilpour Seyedi Applicant: 

K.N. Toosi University of Technology Applicant's 
Work: 

The concept of cable-driven robots is a new design having an enormous potential for 

many industrial applications. Due to its great features, this mechanism has attracted 
the interest of the ARAS group established in K.N. Toosi University of Technology. 

The prototypes implemented by this group are four cable-driven robots including the 
Nasir robot, ARAS-CAM, and the painter robots named Kamal-ol-Molk 1,2. According 

to the ARAS group resume, we present a novel online, optimal trajectory design for 

cable-driven robots in this post-doc proposal. In this method, solving an optimization 
problem, the value and direction of the desired force are determined for the end 

effector of the robot. Next, considering the kinematic and dynamic equations, the 
robust controller is proposed. Using this controller, we can stabilize the robot in the 

presence of uncertainty in the measurements. Moreover, the proposed method 
attenuates the vibration caused by cable flexibility. 

Abstract: 

The main aims of this project can be generally stated as follows: 

1-Online trajectory planning 
In order to attain maximum velocity and acceleration for the robot, the trajectory 

should be computed such that the hardware limitations like actuator saturation and 

unidirectional force of cable are considered. 
 

2-Investigation of the Kinematic uncertainty in deployable Cable Robots and 
introducing a new adaptive robust control in deployable cable robots 

In deployable cable-driven robots, kinematic dimensions and parameters of the 

robot are not accurately measured, and this uncertainty in the measurement will 
affect many parameters of the robot model. This introduces many challenges in 

terms of controller design, meeting the required performance. 
3-Practical implementation of the proposed methods 

The output of this project is a suspended cable-driven robot whose end-effector 
velocity is controlled by a joystick. The controller applied in this robot provides an 

opportunity to stabilize the robot and eliminate the undesirable vibration in presence 

of uncertainty in parameters. 

Specific 

Aims: 

Cable-driven Robots, On-line Trajectory Planning, Robust Control, Kinematics 

Uncertainty 

:Keywords 
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 یاز باکتر یسطوح عار جادیو نقش آن در ا ییایاز منابع در یرو-نانوسلولز هیال ستیسنتز ز :عنوان

 یوکیب یامرالله نرگس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 هرمزگان/هرمزگان دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یوکیب ی+ نرگس امرالله :همکاران

 ینوروز مینس +

 زاده یدیسارا جمش +

 یمانیسولماز سل +

 یمحمدرضا واصل عل +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
به  ،یآن ها با اضافه شدن نانوذرات فلز ییایعملکرد ضد باکتر ژهیبه و یسلولز و مشتقات سلولز یگسترده  یکاربردها چکیده :

شدن جامعه در  فیو ضع یقرار گرفته است؛ چرا که با اوضاع کنون یغذا و دارو و علوم پزشک عیشدت مورد توجه صنا

 نیبراشود؛ بنا یاحساس م شیاز پ شیب ،یکروبیاز عوامل م یتر و عار زهیپاک طیبه وجود مح دیشد ازین ،یماریمقابل ب

انند و ها بم روسیها و و کروبیاز م یمتمرکز شده که بتوانند عار یلیمواد و وسا دیبر ساخت و تول عیصنا توان شتریب

با توجه  ،یاست. از طرف تیحائز اهم یسلولز یها لمیف تیقابل شتریهر چه ب ینکنند. لذا بررس دیسالمت انسان را تهد

مواد به طور  نیانسان از ا یبرداربهره زانیم ،یمریمصرف مواد پل یتقاضا شیو به دنبال آن افزا تیجمع شیبه افزا

است که محققان باعث شده مرهایپل دیتول یبرا هیمواد اول یهیدر مورد ته ندهیفزا ی. نگراناستافتهی شیافزا یاندهیفزا

از  یبرخ توانندیم ییمرهایوپلیب نیمعطوف کنند؛ چن ریدپذیاستخراج شده از منابع تجد یمرهایتوجه خود را به پل

 یها به عنوان منبع کروجلبکیطرح م نیرا حل کنند. در ا یلیو فس یمیاز کاهش مداوم منابع پتروش یمشکالت ناش

همراه  نیگنیها با لمورد توجه قرار گرفته اند؛ چرا که سلولز در آن یاستخراج سلولز و مشتقات سلولز یبرا یکیولوژیب

ها را آن ر،گید یاز سو زیها نآن عیسر ریتر است و رشد و تکثو ساده ترنهیهزلز از آن ها کماستخراج سلو نیبنابرا ست،ین

تا در  میکرده است. لذا بر آن شد لیتبد یباال و به صرفه و اقتصاد یبازساز تیبا قابل طیدوستدار مح یبه عنوان منبع

مستخرج از  نانوسلولز یحاو تینانوکامپوز ستمیبر س یمبتن ستیز طیدوستدار مح هیال ستیز ستمیس کیپژوهش  نیا

 ییایاکترضدب تیبا خاص ییکه بتوان از آن به عنوان پوشش ها یبه گونه ا میکن یطراح یدرویسبز و اکس کروجلبکیم

نانوسلولز مستخرج از  یساز-نهیمطالعه به نیدر ا ن،یاستفاده کرد. همچن یو مراکز بهداشت یمارستانیدر سطوح ب

 ,Chlorella vulgaris, Nannochloropsis oceanica لیسبز مختلف از قب یها کروجلبکیم

Tetraselmis suecica, Spirulina platensis ن،یانجام خواهد شد. عالوه برا هیال ستیز یاصل هیبه عنوان پا 

 یمورد بررس یآزاد سطح یبحران یتماس، انرژ هیمانند زاو ینانوسلولز/ رو تیکامپوز یمحتو هیال ستیز یخواص سطح

 Pseudomonas یباکتر هیدو سو یبر رو یشگاهیآزما طیدر مح هیال ستیز ییایقرار خواهد گرفت و خواص ضدباکتر

aeruginosa  وClostridium perfringens یبه کمک آزمون ها انیقرار خواهد گرفت و در پا یابیمورد ارز 
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FTIR ،SEM ،XRD  ،TGA ،DSC ،DMTA  وTensile strength شده  جادیا هیال ستیز یکیخواص مکان

 شود یم دهیسنج

 :یهدف اصل :اهداف اختصاصی

ان نقش آن به عنو یو بررس ییایاز منابع در ینانوسلولز/رو تیکامپوز یحاو ستیز طیدوستدار مح هیال ستیساخت ز

 یو مراکز بهداشت یمارستانیدر سطوح ب ییایپوشش ضدباکتر

 :یاهداف فرع ●

 ,Chlorella vulgaris : رینظ ییایسبز در یهاکروجلبکیاستخراج سلولز و نانوسلولز از م یساز نهیبه -1

Nannochloropsis oceanica, Tetraselmis suecica, Spirulina platensis 
 ,Chlorella vulgaris یهاکروجلبکیدر م یسلولز ریو ذخا دراتیکربوه زانیم ی سهیمقا -2

Nannochloropsis oceanica, Tetraselmis suecica, Spirulina platensis 
 Chlorella vulgaris, Nannochloropsis یهاکروجلبکیدر م یکیو مکان ییمقاومت گرما ی سهیمقا -3

oceanica, Tetraselmis suecica, Spirulina platensis 
 نهیبه کروجلبکیاز م یشده با رو تیکامپوز ینانوسلولز هیال ستیسنتز ز -4

 و Pseudomonas aeruginosa هیدو سو یسنتز شده بر رو هیال ستیز ییایضدباکتر تیفعال یبررس -5

Clostridium perfringens با استفاده از روش parallel streak (AATCC-147) 

 جیرا یها کیوتیب یاز نمونه آنت یکیسنتز شده با  ی هیال ستیز ییایخواص ضدباکتر ی سهیمقا -6

 سنتز شده ی هیال ستیز یستیو ز یکیخواص مکان یبررس -7

 دیاکسا نکیز -نانوسلولز -کروجلبکیم -ییایضدباکتر -ستیزطیدوستدار مح هیال ستیز کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis of nanocellulose-zinc biofilm from marine sources and its role in creating 

bacterial-free surfaces 

Title: 

Narges Amrollahi Biuki Applicant: 

University of Hormozgan Applicant's 

Work: 

Extensive applications of cellulose and cellulose derivatives, especially their 
antibacterial action with the addition of metal nanoparticles, have received much 

attention in the food and pharmaceutical industries and medical sciences; Because 
with the current situation and the weakening of society in the face of disease, the 

urgent need for a cleaner environment free of microbial agents is felt more than 

ever; Therefore, most of the industry is focused on manufacturing materials and 
devices that can be free of germs and viruses and do not threaten human health. So, 

it is important to study the capability of cellulose films as much as possible. On the 
other hand, due to the increase in population and the consequent increase in demand 

for polymeric materials, the rate of human exploitation of these materials has been 

increasing. Growing concerns about the supply of raw materials for the production of 
polymers have led researchers to focus their attention to polymers extracted from 

renewable sources; these biopolymers can solve some of the problems caused by the 
continuous depletion of petrochemical and fossil resources. In this project, 

microalgae have been considered as a biological source for the extraction of cellulose 

and cellulose derivatives; Because cellulose does not contain lignin in them, 
extraction of cellulose from them is less expensive and easier, and on the other hand, 

their rapid growth and multiplication has made them an environmentally friendly 
resource with high reconstruction capability and economical. Therefore, in this study, 

we decided to design an environmentally friendly biofilm system based on 
nanocomposite system containing nanocellulose extracted from green microalgae 

and ZnO so that it can be used as a coating with antibacterial properties in hospitals 

and health centers. Also, in this study, optimization of nanocelluloses extracted from 
different green microalgae such as Chlorella vulgaris, Nannochloropsis oceanica, 

Tetraselmis suecica, Spirulina platensis will be done as the main basis of biofilm. In 
addition, the surface properties of the biofilm containing nanocellulose / zinc 

Abstract: 
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composite such as contact angle, free surface critical energy will be investigated and 

the antibacterial properties of the biofilm in vitro on two strains of Pseudomonas 
aeruginosa and Clostridium perfringens will be evaluated, And at the end with the 

help of FTIR, SEM, XRD, TGA, DSC, DMTA and Tensile strength tests, the mechanical 
properties of the produced biofilm will be measured. 

Optimizing the extraction of cellulose and nanocellulose from marine green 

microalgae such as: Chlorella vulgaris, Nannochloropsis oceanica, Tetraselmis 
suecica, Spirulina platensis using Response surface methodology (RSM) 

2- Comparison of carbohydrate and cellulose reserves in microalgae Chlorella 

vulgaris, Nannochloropsis oceanica, Tetraselmis suecica, Spirulina platensis 
3- Comparison of thermal and mechanical resistance in microalgae Chlorella vulgaris, 

Nannochloropsis oceanica, Tetraselmis suecica, Spirulina platensis 
4- Nanocellulose/zinc-based nanocomposite synthesis 

5- Study of antibacterial activity of synthesized biofilm on the two strains of 
Pseudomonas aeruginosa and Clostridium perfringens using parallel streak test 

(AATCC-147) 

6- Comparison of antibacterial properties of synthesized biofilm with one of the 
common antibiotics 

7- Investigation of mechanical and biological properties of synthesized biofilm 

Specific 

Aims: 

Eco-friendly biofilm, Antibacterial, microalgae, nanocellulose, ZnO. :Keywords 
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 یآنها در امکان سنج سهیو مقا توسانیک مریوپلیب هیبر پا یمریدندر دیجد یهاو سنتز نانوحامل یطراح :عنوان

فلور  Pseudomonas aeroginosa HR03 خالص شده از بینوترک نازیآسپاراژ -ال میآنز شیرها

 Liza klunzingeri (Day, 1888) زیگار یروده ماه ییایباکتر

 ییهما احمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 هرمزگان/هرمزگان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد :نوع طرح

 یی+ احمد هما :همکاران

 الهه مصدق +

 نسب یرانیسودابه ا +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یبه زبان مردم یجیمقاله ترو کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 -به ال نیآسپاراژ -ال یۀاست که تجز ینیبال یهامیآنز نیهومو تترامر و از پرکاربردتر میآنز کی نازیآسپاراژ -ال میآنز چکیده :

شده و از رشد  نیآسپاراژ نهیآم دیاس هیدر خون سبب تجز نازیآسپاراژ می. آنزکندیم عیرا تسر اکیو آمون دیاسکیآسپارات

 دیاس یسرطان یها. سلولکندیم یریجلوگ د،ینواسیآم نیبه ا یسرطان یهاسلول یبا کاهش دسترس یسرطان یهاسلول

 ییایگوارش جانوران در ستمی. سروندیم نیو از ب شوندیم یکنند و دچار مرگ سلول دیتول توانندیرا نم نیآسپاراژ نهیآم

در  یمنحصر به فرد یکاربردها هاسمیکروارگانیم نیکه ا باشدیم ستیهمز یهاسمیکروارگانیم یدارا ها،یاز جمله ماه

 .دارند یفناور ستیز

باشد. در پژوهش  یاز اهداف درمان یکی تواندیکم م تیهمراه با سم ،ییایدر یکروبیمنابع م نازازیآسپاراژ میآنز ییشناسا

 زیگار یروده ماه ییایاز فلور باکتر Pseudomonas aeroginosa HR03 بینوترک نازیآسپاراژ-ال میفوق آنز

 یسنجو سنتز شده و امکان یطراح توسانیک هیبر پا PAMAP دیجد یمریراستا نانوحامل دندر نیشده و در هم خالص

در  Fe3O4 یسیاز نانوذرات مغناط م،یآنز یریبارگ یقرار خواهد گرفت. جهت هدفمندساز یابیمورد ارز میآنز شیرها

 ال،یباکتریو داشتن خواص آنت یسازگار ستیعالوه بر ز ZnO نانوذرات کهیاستفاده خواهد شد. از آنجائ مریساختار دندر

 Fe3O4 یسینا نوذرات مغناط سهیدر مقا یشتریدر مطالعات ب باشندیم میآنز یریبارگ یبرا یمناسب ژهیسطح و یدارا

 مورد استفاده قرار خواهندگرفت

 یتوسانیک دیجد یهابا نانوحامل ییایدر نازیآسـپاراژ-ال یهـامیزوآنـزیو انتقال هدفمند ا یریبارگ یمطالعه :اهداف اختصاصی

 دیجد یهاشده با نانو حامل یریبارگ ییایدر نازیآسـپاراژ-ال میآنز یکینتیو س ییایمیکوشیزیف یهایژگیو یمطالعه -2

 یتوسانیک

 دهش یریبارگ نازیآسـپاراژ-ال یهـامیزوآنـزیبا ا یتوسانیک یمریدندر دیجد یهانانو حامل تیسم زانیم یمطالعه -3

 یها-سلول یبر رو یتوسانیک دیجد یهابا نانو حامل ییهدفمند دارو شیدر رها یسینانوذرات مغناط یمطالعه -4

 یسرطان
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 شیدر رها ییایدر یفلور روده ماه ستیزهم یاستخراج شده از باکتر نازیآسـپاراژ-ال یهـامیزوآنـزیا یمطالعه -5

 یسرطان یهادر درمان هدفمند سلول یتوسانیک دیجد یهابا نانو حامل ییدارو

 نازیاژآسـپار-ال یهـامیزوآنـزیا یباال یریبارگ تیبا قابل توسانیک هیبر پا یمریدندر دیجد یهاسنتز نانو حامل - 6

 بینوترک نازیآسپاراژ -ال می، آنز توسانیک مریوپلیب ،یمریدندر دیجد یهانانوحامل کلمات کلیدی:

 

 

Design and synthesis of novel dendrimetic nanocarriers based on chitosan 

biopolymer and their comparision in the feasibility of recombinant L-asparaginase I 

from Pseudomonas aeroginosa HR 03 from the intestinal flora of Liza klunzingeri (Day 
1888) 

Title: 

Ahmad Homaei Applicant: 

University of Hormozgan Applicant's 

Work: 

L-asparaginase is a homo-tetramer enzyme and one of the most widely used clinical 

enzymes that accelerates the breakdown of L-asparagine into L-aspartic acid and 

ammonia. The enzyme asparaginase in the blood breaks down the amino acid 
asparagine and prevents the growth of cancer cells by reducing the access of cancer 

cells to this amino acid. Cancer cells can not produce the amino acid asparagine and 
suffer cell death and perish. The digestive system of marine animals, including fish, 

has symbiotic microorganisms that have unique applications in biotechnology. 
Identification of the enzyme asparaginase from marine microbial sources, along with 

low toxicity, can be one of the therapeutic goals. In the above study, the 

recombinant L-asparaginase enzyme Pseudomonas aeroginosa HR03 was purified 
from the intestinal bacterial flora of garish fish. In this regard, a new PAMAP 

dendrimeric nanocarrier based on chitosan will be designed and synthesized and the 
possibility of enzyme release will be evaluated. To target enzyme loading, Fe3O4 

magnetic nanoparticles in dendrimer structure will be used. In addition ZnO 

nanoparticles being biocompatible and having antibacterial properties, have a 
specific surface area suitable for enzyme loading, they will be used in further studies 

comparing Fe3O4 magnetic non-particles. 

Abstract: 

Study of loading and targeted transfer of marine L-asparaginase isozymes with new 
chitosan nanocarriers 

2-Study of physicochemical and kinetic properties of marine L-asparaginase enzyme 
loaded with new chitosan nanocarriers 

3- Study of toxicity of new chitosan dendrimeric nanocarriers with loaded L-
asparaginase isoenzymes 

4- Study of magnetic nanoparticles in drug targeted release with new chitosan 

nanocarriers on cancer cells 
5-Study of L-asparaginase isoenzymes extracted from the symbiotic bacterium of the 

intestinal flora of marine fish in drug release with new chitosan nanocarriers in 
targeted treatment of cancer cells 

6- Synthesis of new chitosan-based dendrimeric nanocarriers with high loading 

capacity of L-asparaginase isoenzymes 

Specific 
Aims: 

dendrimetic nanocarriers; chitosan biopolymer ; recombinant L-asparaginase I :Keywords 
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 )نمونه مورد مطالعه: پنجاه مادرداستان( یفارس انةیعام یهادر داستان یفرهنگ یخوانش نقادانة باورها :عنوان

 نسب فیشر میمر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

+ عــــــــــــــــــــلوم  تی/زبان و فرهنگ/هویزبــــــــــــــان و زبــــــــــــــان شناس :اولویت

 اتی/ادبیفارس اتی/ادبیفــــــــــــارس اتی+ زبـــــــــان و ادب یتیهو  ی/چالش هاتی/هویاجـــــــــــــتماع

 عامه

 یکاربرد :نوع طرح

 نسب فیشر می+ مر :همکاران

 یمیکر میمر +

 175000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یسازمان ها یوزارت ارشاد/ برا یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و هنرس( یفرهنگ یگذار استیس یمه حوزه ها

و در طول زمان، بسته به  شودینقل و نسل به نسل منتقل م نهیبه س نهیو س دیآیمردمان برم نۀیاز س انهیعام یهاقصه چکیده :

 یفرهنگ یهانهیبها از گنجگران ییهاسو با اندوخته کیها از قصه نی. اابدییم شاخ و برگ ،یزندگ یهاو ضرورت ازهاین

 یراتیمردم تأث یو بر فرهنگ عموم ابندییدر جامعه م یانیسو راو گریو از د بالند،یو م ندیآیاز دل جامعه برم یقوم

 کنند؛یم نییتع زیرا ن یفرهنگ یهایهنجارها و ناهنجار یکه حت ییتا جا ابد،ییها تداوم مکه نسل گذارندیماندگار م

 یمحتوا برا دیتول یفرهنگ یآبشخورها نیتراز مهم یکی انهیعام یها. از انجا که داستاناندیعموم یباورها یحاو رایز

کودکان ممکن  ۀژیو یهاکتاب یمحتوا برا دیدر تول انهیعام یهاکودکان)و نوجوانان( است؛ رجوع به داستان ۀژیمتن و

 یفرهنگ یهاانتقال ارزش یمناسب برا یمحمل تواندیم سوکیباشد؛ از  یمثبت و منف یامدهایپ یاست همزمان دارا

نادرست( در فرهنگ  ی)باورها جیرا یفرهنگ یهاها و ضدارزشخرافه یبرخ قیسو موجب تداوم و تعم گریجامعه باشد. از د

متون است که در آن با  لیمدرن در تحل یکردیرو یو اصالح دارند. خوانش انتقاد یشیبه بازاند ازیشود که ن یعموم

از  ی. برخردیگینقادانه قرار م یپنهان متن، به روساخت کشانده شده، مورد بررس یمحتوا ،ییشگردها یریکارگبه

ر در نظر دارد با خوانش متن و مخاطب. پژوهش حاض انیم الوگیو د ،یگذارشگردها عبارتند از: فاصله نیا نیترمهم

انه نقاد یو بررس یبنددسته ،ییها را شناساآن یفرهنگ یها و باورهاها، منشکنش انه،یپنجاه مادرداستان عام یانتقاد

 انهیعام یهاقصه ینیها در جهت بازآفرو شاخص یمبان ریدر کنار سا یمبنا و شاخص علم کی ۀکند تا بتوان از آن به مثاب

 دیکودکان مبادرت ورز یبرا

باورها، در سه سطح  نیاست. ا انهیموجود در پنجاه مادرداستان عام یباورها یانتقاد یپژوهش، بررس نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 قرار خواهد گرفت. یمورد خوانش انتقاد یاجتماع یو باورها یخانوادگ یباورها ،یفرد یباورها

 خوانش نقادانه انه،یعام یباورها انه،یداستان عام کلمات کلیدی:

 
 

Critical reading of cultural beliefs in Persian folk tales Title: 

Maryam Sharifnasab Applicant: 

institute for humanities and cultural studies Applicant's 
Work: 
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Folk tales come from the hearts of the people and are passed down from generation 

to generation and over time, depending on the needs and necessities of life, they 
take root. On the one hand, these stories come from the heart of the society with 

their precious treasures of ethnic cultural treasures. On the other hand, they find 
narrators in society and have lasting effects on the general culture of the people, 

which lasts for generations. To the extent that they even determine cultural norms 

and anomalies; Because they contain general "beliefs". Since folklore is one of the 
most important cultural sources of content production for children (and 

adolescents); Referring to folk tales in the production of content for children's books 
may have both positive and negative consequences; On the one hand, it can be a 

suitable vehicle for transmitting the cultural values of the society. On the other hand, 

it perpetuates and deepens some common cultural superstitions and anti-values 
(misconceptions) in public culture that need to be reconsidered and corrected. 

"Critical reading" is a modern approach to text analysis in which the hidden content 
of the text, which has been brought to the superstructure, is critically examined by 

using techniques. Some of the most important of these tricks are spacing, and 
dialogue between the text and the audience. The present study intends to identify, 

categorize and "critically" examine their actions, origins and cultural beliefs through 

"critical reading" of fifty popular "mother stories". To be able to use it as a scientific 
basis and indicator along with other principles and indicators to recreate folk tales 

for children 

Abstract: 

The main purpose of this study is to critically examine the beliefs of fifty folk tales. 
These beliefs will be critically read at three levels: individual beliefs, family beliefs, 

and social beliefs. 

Specific 
Aims: 

Folk tales, Folk beliefs,Critical reading :Keywords 
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 خرما ییحنا یحشرات در کنترل سرخرطوم تیپاراز یهااستفاده از قارچ ییکارا یابیارز :عنوان

(Rhynchophorus ferrugineus Oliv.) و بلوچستان ستانیدر استان س 

 پردل عادل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/کشور یپزشکاهیگ قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یت کشهاو آف ییایمیش ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 + عادل پردل :همکاران

 یغالمرضا گل محمد +

 کاظم محمدپور +

 یریخالد م +

 یسابک میابراه +

 شمس لیاسماع +

 محمد اوستا +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یفن دانش

و حفاظت  یدر اکولوژ یکه نقش مهم رودیبه شمار م یریمناطق خشک و گرمس وهیدرختان م نیاز مهمتر یکیخرما  چکیده :

منبع  کیباال و همواره به عنوان  ییارزش غذا یخرما دارا وهیم نی. همچنکندیم یباز شیدر مقابل فرسا یابانیمناطق ب

 171647 رانی، سطح برداشت خرما در اFAOSTAT گاهیمورد توجه قرار گرفته است. بنا به آمار موجود در پا ییغذا

 باشدیم 2018تن در سال  1204158خرما  دیتول زانیهکتار و م

(http://www.fao.org/faostat/en/#home);و بلوچستان  ستانیکشت خرما در استان س ریسطح ز زانی. م

خرما،  ییحنا یتن است. سرخرطوم 151398و  203650آن  دیتول زانیهکتار و م 27727و  52835 بیرمان به ترتو ک

Rhynchophorus ferrugineus Oliv. (Col.: Dryophthoridae)ا،یدر آس التیآفات نخ نی، از مهمتر 

از شهرستان  1369بار در سال  نیاول یخرما برا ییحنا یسرخرطوم رانی. در ارودیو جنوب اروپا به شمار م قایشمال آفر

خرما از جمله  ییحنا یسرخرطوم کیولوژیخاص ب یهایژگی. ودیو بلوچستان( گزارش گرد ستانیسراوان ) استان س

 اتیآفت، عمل ینسل ها یهمپوشان زیآن و ن هیبودن دوره تغذ یبودن الرو در داخل تنه درخت خرما و طوالن یمخف

آفت درختان آلوده را با استفاده از قرص  نیکنترل ا ی. در حال حاضر کشاورزان براسازدیهمراه م یشوارمبارزه را با د

 ینترلوکیب لیپتانس یو بررس یطرح، هدف ما جداساز نیکنند. در ا یم ماری( تنی)فستوکس ومینیآلوم دیفسف یها

 Beauveria bassianaثبت و فرموله شده از قارچ  هیجدا کی یخرما و بررس ییحنا یسرخرطوم تیپاراز یهاقارچ

 نیا هیبر عل کیولوژیمحصول کامال ب کی دیو تول یمنجر به معرف تیکه در نها باشدیخرما م ییحنا یسرخرطوم یرو

 دیمهم خواهد گرد اریآفت بس

 خرما ییحنا یسرخرطوم تیپاراز یها( قارچیو مولکول ی)مرفولوژ ییو شناسا یجداساز :اهداف اختصاصی

 شگاهیآزما طیخرما در شرا ییحنا یسرخرطوم یجدا شده رو یهاقارچ یوکنترلیب لیپتانس یبررس .2
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 ییحنا یسرخرطوم یفرموله شده رو Beauveria bassiana RTS یقارچ هیجدا وکنترلیب لیپتانس یبررس .3

 و نخلستان به صورت فرموله شده شگاهیخرما در آزما

 خرما ییباال در کنترل سوسک حنا لیبا پتانس یقارچ یهاهیاز جدا کیولوژیمحصول ب کی یمعرف .4

 رانیجنوب شرق ا وکنترل،یخرما، ب ییحنا یخرما، سرخرطوم کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of the efficiency of using insect parasitic fungi in the control of red palm 

weevil (Rhynchophorus ferrugineus Oliv.) in Sistan and Baluchestan province 

Title: 

Adel Pordel Applicant: 

Iranian research institute of plant protection Applicant's 
Work: 

 

Dates are among the most important fruit trees in arid and tropical regions that play 
an essential role in the ecology and protection of desert areas against erosion. Also, 

date fruit has a high nutritional value and has always been considered a food source. 

According to statistics in the FAOSTAT database, the level of date harvest in Iran is 
171647 hectares, and the amount of data production is 1204158 tons in 2018 

(http://www.fao.org/faostat/en/#home);. The area under date cultivation in Sistan 
and Baluchestan and Kerman provinces is 52835 and 27727 hectares, respectively, 

and its production is 203650 and 151398 tons. Red palm weevil, Rhynchophorus 
ferrugineus Oliv. (Col .: Dryophthoridae), is one of the most critical date palm pests 

in Asia, North Africa, and Iran. The red palm weevil was first reported in 1990 in 

Saravan city (Sistan and Baluchestan province). 

Abstract: 

Isolation and identification (morphology and molecular criteria) of parasitic fungi of 

red palm weevil 

2. Evaluation of biocontrol potential of isolated fungi on red palm weevil in 
laboratory conditions 

3. Investigation of biocontrol potential of Beauveria bassiana RTS formulated on red 
palm weevil in laboratory 

4. Introduction of a biological product with high potential in the control of red palm 

weevil 

Specific 

Aims: 

Date palm. Southeat of Iran, Biocontrol, :Keywords 
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 Prunus mahaleb در ونیالقاء موتاس یموتانت پاکوتاه با استفاده از روشها یها نیو توسعه ال جادیا :عنوان

 آالنق ینظام لیاسمع :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 البرز/یاتم یانرژ پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 اهانیگ یی/شناسایکشور + زراعت و باغبان یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

در نقاط مختلف کشور و  دیتول یدارند، برا یارزآور ایباال بوده و  یارزش اقتصاد یکه دارا یو درختان مقاوم به خشک

 ابی/دستیآنها + زراعت و باغبان دیتول طیشرا

 یکاربرد :نوع طرح

 آالنق ینظام لی+ اسمع :همکاران

 یناصر بوذر +

 پدرو پابلو گالگو +

 نیلند انایمار +

 یوحدتکوروش  +

 انیبهنام ناصر +

 یفیظر یسیع +

 یکردرستم یمجتب +

 یسارا ملک +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 42 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ناظر( دییمحلب موردتا هیعدد )ارائه موتانت پاکوتاه پا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

باشد، باوجود  یم (Prunus mahaleb) محلب یها هیبر استفاده از پا یغالبا مبتن السیو توسعه باغات گ جادیا چکیده :

حاره  یمحلب به آب و هوا یمحلب انجام شده است. سازگار هیپا یهایژگیدر بهبود و یکم یلیخ یاصالح یکارها ن،یا

هد. د یم شیرا افزا ندهیدر آ هیپا نیاستفاده از ا تیاهم یو شن ریفق یداغ، خاک ها یتابستانها ،یتحمل به خشک ،یا

ت )تا درخ یاز اندازه طول شیرشد ب لیبدل ه،یاستفاده به عنوان پا یمقاوم محلب برا یپهایاز ژنوت یبرخ ن،یرغم ا یعل

از  یعیوس فیدر بهبود ط یا شهیدرون ش ییزاجهش یاثر بخش ریاخ یندارند. در سالها یچندان ییمتر(، کارا 15ارتفاع 

ب محل یها پیاز ژنوت یپروژه تعداد نیاثبات شده است. در ا وهیدر درختان م یاز جمله القاء پاکوتاه اهانیصفات مهم گ

 یوانه هاج یحاو یانتخاب یها پیژنوت کسالهی یدشت کرج انتخاب خواهد شد. سرشاخه ها نیمشک یقاتیتحق ستگاهیاز ا

 پیژنوت نیجدا خواهد شد. سپس بهتر شهیشدرون طی/جوانه فعال از درختان محلب به منظور استقرار در شراییانتها

 یانتخاب و در معرض دوزها افتهیرشد  یاز نوساقه ها یکشت، انتخاب خواهد شد. تعداد طیدر مح عیسر ریبراساس تکث

انتخاب خواهد شد. در مرحله بعد  نهیدوز به LD50 و کیمختلف اشعه گاما قرار گرفته؛ متعاقبا براساس صفات مورفولوژ

واکشت  دیکشت جد طیمرتبه در مح 3شده و به مدت حداقل  یشده پرتوتاب نهیشده با دوز به رینوساقه تکث 1000تا 

 تا،یگلخانه سازگار خواهند شد. نها طیدار شده و به شرا شهیموتانت ر یسپس نوساقه ها .(M1V1-M1V3) خواهند شد

 موتانت صورت خواهد گرفت یها نیانتخاب ال یبرا یو مولکول یکیمطالعات مورفولوژ

 ونیمحلب با استفاده از روش القاء موتاس یا شهیدرون ش اهانیدر گ یکیتنوع ژنت جادی :اهداف اختصاصی

 یگلخانه ا طیدر شرا یموتانت ها از نظر پاکوتاه نیبهتر ییشناسا (2
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 یاشعه گاما، القاء پاکوتاه ،یا شهیدرون ش ییجهش زا ،یادیزازدیر ، کلمات کلیدی:

 

 

Creation and development of dwarf mutant lines using induced mutation methods in 

Prunus mahaleb 

Title: 

Esmaeil Nezami Alanagh Applicant: 

Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI) Applicant's 
Work: 

Establishment and development of cherry orchards is mainly based on Prunus 

mahaleb (L.). Despite this, very little breeding studies have been done to improve 
related traits. Adaptability of mahaleb cherry to continental climate, tolerance to 

drought, hot summer, poor soils and lime will increase its importance in the future 

cherry growing. However, the usage of some resistant genotypes as rootstocks in 
hindered by vigorous habit of trees. As trees height in some genotypes are reached 

by 15 meters. In recent years, the effectiveness of in vitro mutagenesis have already 
been proved in improving a wide spectrum of important traits including dwarfness 

induction in fruit trees. In this project some vigorous mahaleb genotypes will be 
selected from Research Station of Meshkin Dasht of Karaj. One-year branches of the 

selected genotypes containing active apical/auxiliary buds will be discarded from 

trees to be introduced in vitro conditions. Then, the most adaptable genotype to 
mass-propagation will be used for further studies. Well-developed in vitro shootlets 

will be subjected to range of gamma-ray irradiation (0-100 Gy), followed by choosing 
the best gamma-ray dose based on LD50 and morphological parameters. In the next 

stage, up to 1000 micropropagated shootlets will be irradiated with the selected 

gamma-ray dose, followed by at least three successive subcultures to fresh media 
(M1V1-M1V3). Then, mutant shootlets will be rooted and acclimatized to greenhouse 

conditions. Finally, morphological and molecular studies will be conducted to select 
dwarfed mahaleb mutant lines. 

Abstract: 

Genetic diversity induction mahaleb rootstocks using induced mutation techniques in 

vitro conditions. 
3.-Selection of the best mutant lines with regard to dwarfed trait in greenhouse 

conditions. 

Specific 

Aims: 

Prunus mahaleb, micropropagation, in vitro mutagenesis, gamma-ray, dwarfness 
induction 

:Keywords 
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 آب ةیساخت اسپکتروفوتومتر پرتابل مورد کاربرد در تجز یبرا یو قلم سه بعد نتریاستفاده از پر :عنوان

 یسرگز منا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ منا سرگز :همکاران

 یخوائیمسعود ک +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (ینوآور یدارا یشگاهیعدد )ساخت نمونه آزما 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

اخته و س یآب، طراح یو آسان نمونه ها عیسر هیشده با هدف تجز یاتورینیاسپکتروفوتومتر م کی یشنهادیدر طرح پ چکیده :

ا ب سهیکه در مقا ردیگ یصورت م یو قلم سه بعد نتریاسپکتروفوتومتر با استفاده از پر نیخواهد شد. ساخت ا

اه سبک ساخته خواهد شد. دستگ کیمتر( و از جنس پالست یکوچک )سانت اریدر ابعاد بس ،یتجار یاسپکتروفوتومترها

 نیدر محل خواهد بود. به منظور استفاده از ا یریقابل حمل به منظور اندازه گ ،یو سبک یشده عالوه بر سادگ یطراح

 ع تابش. منبگرددیمتصل م لیموبا نیدورب یرو ره،یگ کیاسپکتروفوتومتر، توسط  نیابزار و ثبت اطالعات، ا

هوشمند  یگوش نینبوده و از دورب هیمنبع تغذ ازمندیابزار ن نی. اباشدیهوشمند م یاسپکتروفوتومتر فالش گزنون گوش

 . ابتدا با انجامشودیم ینیب شیآن پ یکمتر از صدگرم برا یاستفاده خواهد شد و وزن یآشکارساز لهیبه عنوان وس

آن صورت خواهد گرفت. سپس، کاربرد آن در  یتمام قسمت ها یساز نهیدستگاه مورد نظر، به یمتعدد بر رو شاتیآزما

گاه، دست تیصحت، دقت و حساس دییخواهد شد. به منظور تأ یبررس یآب یهامختلف در نمونه باتیترک یریگ -اندازه

ر از اهداف نظدستگاه مورد یساز یخواهد شد. تجار سهیمقا یحاصل از اسپکتروفوتومتر تجار جیبه دست آمده با نتا جینتا

 یادگاز آن به س توانندیابزار، همگان م نیارزان بودن ا اریسهولت ساخت و استفاده، و بس لیباشد. به دل یطرح م نیمهم ا

 با خود داشته باشند یخانگ شگاهیآزما کیاستفاده کنند و 

 آب در دسترس عموم هیشده، ساخت ابزار تجز یاسپکتروفوتومتر طراح یساز یآب، تجار هیتجز :اهداف اختصاصی

 یساز یهوشمند، تجار یآب، گوش هیشده، تجز یاتورینیاسپکتروفوتومتر م کلمات کلیدی:

 
 

Application of 3D printer and pen for fabrication of a portable spectrophotometer 

applicable in water analysis 

Title: 

Mona Applicant: 

Sistan and Baluchestan University Applicant's 
Work: 

In this project, a miniaturized spectrophotometer will be designed and fabricated 

with fast and simple water analysis application. This spectrophotometer will be made 
by using 3D printer and pen. In comparison with commercial spectrophotometers, it 

will have very tiny dimensions with light plastic body. In addition to simplicity and 
lightness, this device will be portable which is suitable for on-site uses. To apply this 

device for analysis and data recording, it will be mounted by a clip on a smartphone 

Abstract: 
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camera. Xenon flash lamp of smartphone will act as the light source. There is no 

need to have a power supply for this spectrophotometer and smartphone's camera 
will be used as the detector. Total weight of this device will be less than 100 g. After 

designing, the whole parts of it will be will be optimized. Then, a varity of chemical 
species in water samples will be analyzed. In order to verify accuracy, precision and 

sensitivity of this device, results will be compared with those obtained by commercial 

spectrophotometers. Commercialization of the device is one of the important goals of 
this project. Due to the simplicity of fabrication and application, and very low cost, 

everybody can use it and ultimately have a portable personal lab. 

Water Analysis; Commercialization of designed spectrophotometer Specific 
Aims: 

Miniaturized spectrophotometer, Water analysing, Smartphone, Commercialization :Keywords 
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 گاز انیاز جر CO2 یجداساز یساخت نانوجاذب هوشمند برا :عنوان

 یدیرش مرادیعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/صنعت نفت پژوهشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یدیرش مرادی+ عل :همکاران

 انیعارفه اسد +

 این یشرف الیسه +

 270000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

موضوعات شناخته شده است. با رشد روز افزون صنعت در جهان  نیاز مهم تر یجهان یو آب و هوا ستیز طیحفظ مح چکیده :

است  یلیفس یدر جهان سوخت ها یمنابع انرژ نیتر یاز اصل یکیاست.  افتهی شیافزا یعیبه طور وس یبشر به انرژ ازین

عصر  یطیمح ستیز یها ینگران نیاز مهم تر یکیباشد و به  یدر جو همراه م CO2از گاز  یادیمقدار ز شیکه با افزا

 انیشودکه در م یاستفاده م CO2 یمختلف جذب و جداساز یها کیمشکل از تکن نیرفع ا یشده است. برا لیما تبد

 است. یعیاز گاز طب CO2حذف  یبرا دوارکنندهیام کیتکن کیها جذب  کیتکن نیا

ملکول  یجذب و جداساز یبرا ZIF-8 و UIO-66 و MIL-101 ریهوشمند نظ یفلز یآل باتیترک قیتحق نیدر ا

 نیبه ا نیآم یجذب و دفع کارامد سنتز خواهد شد. به عالوه با اضافه کردن گروه ها تیبا حداکثر ظرف CO2 یها

 یجاذب ها به حالت ها نینور ا میبا تنظ نیشود. بنابرا یم جادیا CO2 یجذب حداکثر یفعال برا یها تیسا بات،یترک

 CO2 یدفع ملکول ها یبرا نیآم یاستحفاظ ملکول ها ایو  CO2 یجذب ملکول ها یبرا نیمتفاوت سطح موثر آم

 ستمیگاز و س انیو دفع کارامد آن از جر CO2 جذب تیتوان به حداکثر ظرف یصورت م نیکند و در ا یم چییسو

 .افتیکنترل هوشمند دست 

 ،کسیسنج مادون قرمز ، پراش اشعه ا فیط ،یزوریآنال ینانو جاذب سنتز شده با استفاده از دستگاه ها یها یژگیو

TGAژهیسطح و یری، اندازه گ BETخواهد شد یبررس یروبش یالکترون کروسکوپی، م 

 :یاهدف اصل :اختصاصیاهداف 

 یریبا انتخاب پذ یگاز انیاز جر CO2 یجداساز یبرا UV/VIS و ساخت نانوجاذب هوشمند حساس به نور یطراح

 .متخلخل یمرهایپل یهوشمند ساز هیباال و تمرکز بر پا

 یجذب انتخاب یحفرات برا زیساخت نانوجاذب هوشمند حساس به نور با کنترل سا

 یفلز یآل باتیترک-نانو جاذب هوشمند-دفع-جذب کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of Smart Nano Adsorbent for Separation of CO 2 from Gas Stream Title: 

Ali Morad Rashidi Applicant: 

research institute of petroleum industry Applicant's 

Work: 
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Protecting the environment and the global climate is one of the most important 

issues. With the increasing growth of industry in the world, the human need for 
energy has greatly increased. One of the main sources of energy is fossil fuels which 

causes the increase of amount of CO2 gas in the atmosphere associated with the 
combustion of fossil fuels which becomes one of the most important environmental 

concerns of our time. To solve this problem, CO2 adsorption and separation 

techniques have been used. Among these techniques absorption is a promising 
technique for the CO2 removal of natural gas. In this research, a synthetic smart 

adsorbent such as MIL-101, ZIF-8, Uio-66 for maximum adsorption and efficient 
desorption of CO2 molecules is used. Nano adsorbent feature is performed using 

FTIR, XRD, BET, TGA, FESEN analysis. 

Abstract: 

Main objectives: 
Design and fabrication using UV/VIS light with smart nanoadsorbents to separate 

CO2 from gas flow through high selectivity which focuses on smart porous polymers. 

Specific 
Aims: 

Adsorption-Desorption-smart Nano adsorbent- Metal Organic Framework :Keywords 
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و  یمناطق مرکز یمرتبط با حشرات در برخ گمایاست شیپ یکنه ها یو مولکول کیمرفولوژ ییشناسا :عنوان

 کشور یجنوب

 قنبر یرضا حاج دیحم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 ( کشوریحشره ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 قنبر یرضا حاج دی+ حم :همکاران

 یخادم صفدرخان دیحم +

 یمحمد مهرآباد +

 کاتالو حانیعل +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یروهگذار هستند. گ ریانسان تاث یو به تبع آن در زندگ یو مصنوع یعیطب یها ستمیدر اکوس یکنه ها از جهات مختلف چکیده :

 یکنند و گروه یم هیهرز تغذ یمضر و علف ها اهانیاز گ گرید یمضر هستند، گروه یاز کنه ها، شکارگر و انگل گونه ها

و  یاز آفات مهم محصوالت کشاورز زیاز کنه ها ن یهستند و در مقابل، گروه دیمف عتیطب ییمواد غذا افتیدر باز گرید

عمده  یاز گروه ها یکی( Trombidiformes: Prostigmata) گمایاست شیپ یشوند. کنه ها یمحسوب م یجنگل

 کنه ها

ا قارچ ت یخوار اهیآنها از گ یا هیتغذ یها تیکنه ها داراست. قابل نیرا ب یکیولوژیتنوع ب نیشتریو ب شودیرا شامل م

هره م یمهره دار و ب یها زبانیشامل م یانگل یها ستگاهیکند و انواع ز یم رییتغ یخوار دهیو پوس یجلبک خوار ،یخوار

 یاز آنها کنه ها یکیحشرات مرتبط هستند.  ژهیبه و انیبا بندپا رراستهیز نی. دو گروه عمده در اردیگ یرا در بر م

Heterostigmata گروه به صورت انگل، مسافر  نیا یشده است که اکثر گونه ها فیتوص یگونه  2000از  شیبا ب

 ایخوار  اهیاز آنها قارچ خوار، گ یکنند و تعداد اندک یم یموجودات زندگ گرید ایحشرات  یرو ستیاشکال همز گرید ای

 تیاهم کوهورت نیدر ا کیولوژیاز لحاظ کنترل ب دیمف یکنه ها یباشند. وجود برخ یمختلف م یها ستگاهیشکارگر در ز

 Acarophenacidae و Pyemotidae ،Podapolipidae یکند. به عنوان مثال خانواده ها یم شتریآن را ب

د . گروه هستن انیپولکداران، سخت بال پوشان، راست باالن، دوباالن، جورباالن و بال غشائ-از بلوغ بال شیانگل مراحل پ

به دو گروه  کیداده و از نظر اکولوژ یگونه را در خود جا 9000هستند که حدود  Parasitengona یکنه ها گر،ید

 یخارج انگل یالرو یدر مرحله  یز یخشک یتنگونایپاراز یکنه ها نکهیا لیبه دل شوند. یم میتقس یو آبز یز یخشک

آفات  از یاریبس یعیشکارگر هستند جزء دشمنان طب زیکامل ن یسن دوم و کنه  یمختلف و در مراحل پوره  انیبندپا

مزبور به جهت امکان  یها کنه شتریشناخت هر چه ب یبرا یادیمطالعات هدفمند و بن نرو،یشوند. از ا یمهم محسوب م

ه از کنه دست نیا یمولکول زیآنال نیشود. همچن یحشرات به شدت احساس م کیولوژیو ب یعیباالقوه آنها در کنترل طب

مشکالت  یتواند به جهت حل برخ ی( مردیگ یبار در کشور صورت م نیاول ی)که در اغلب موارد برا رانیها در ا

 راهگشا باشد یت تکاملو انجام مطالعا یکیستماتیس

 کیمرفولوژ یهایژگیمرتبط با حشرات بر اساس و یگمایاست شیپ یکنه ها یو معرف قیدق ییشناسا :اهداف اختصاصی
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 (یکاف ی)در صورت وجود نمونه ها یمولکول یهایژگیمرتبط با حشرات بر اساس و یگمایاست شیپ یکنه ها ییشناسا -2

 یبررس و شانیها زبانیمزبور و م یکنه ها نی( بیدیتوئیپاراز ای یتیپاراز ک،ی)فورت یستینوع رابطه همز نییتع -3

 کنه ها یزبانیتخصص م

 یمولکول ییشناسا ک،یمرفولوژ ییشناسا ک،یستماتیکنه ها، حشرات، س کلمات کلیدی:

 

 

Morphological and molecular identification of Prostigmatic mites associated with 

insects in some regions of central and southern parts of Iran 

Title: 

Hamidreza Hajiqanbar Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Mites affect on natural and artificial ecosystems and subsequently on human life. 

Some groups of mites are predator and parasite of harmful species, another group 
feeds on harmful plants and weeds and another one are useful in recycle of 

foodstuffs, and in contrast, one group of mites are important pests of agricultural 

and forest crops. Prostigmatic mites (Trombidiformes: Prostigmata) include one of 
main group of mites, having the most biological diversity. Their feeding abilities 

change from phytophagy to mycophagy, phycophagy and saprophagy, and 
encompass various parasitic habitats including vertebrate and invertebrate hosts. In 

this suborder, two major lineages are associated with arthropods particularly insects. 
One of them is mites of Heterostigmata with more than 2000 described species, most 

of them living as parasite, phoretic or other forms of symbiosis on insects or other 

animals, and a few of them are mycophage, phytophage or predator in different 
habitats. Existence of some useful mites in view point of biological control increase 

their importance. For example, the families Pyemotidae, Podapolipidae and 
Acarophenacidae are parasite of preadult stages of Lepidoptera, Coleoptera, 

Orthoptera, Diptera, Homoptera and Hymenoptera. Other group, Parasitengona, with 

about 9000 species is divided to aquatic and terrestrial ecologically. The terrestrial 
parasitengones are considered as natural enemies of many pests since their larvae 

are ectoparasite of various arthropods and are predator in deutonymph and adult 
stages. Therefore, fundamental and targeted studies are necessary for further 

identification of them in order to their potential as natural and biological control 

agents of insects. Also, molecular analysis of this group of mites in Iran (mostly as 
the first time in the country) can solve some systematic and evolutionary problems. 

Abstract: 

Exact identification and introduction of Prostigmatic mites associated with insects 
based on morphological characters 

2) 1) Identification of Prostigmatic mites associated with insects based on moecular 

characters 
3) Determination of symbiotic relationship (phoretic, parasite or parasitoid) between 

mites and their hosts, and evaluation of host specificity of mites 

Specific 
Aims: 

Mites, Insects, Systematic, Morphological identification, Molecular identification :Keywords 
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 در آب یپراکنندگ تیپودر نانوسلولز با قابل دیجهت تول ینیزم بیاستفاده از تفاله س :عنوان

 محمدپناه مهیفه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

کاغذ و  ،یانرژ دیچوب جهت تول عیو صنا یکشاورز یو کاربرد پسماندها یوکاغذ/بررس ریچوب و خم عیو صنا علوم :اولویت

 یگنوسلولزیل یچندسازه ها

 یکاربرد :نوع طرح

 محمدپناه مهیفه+  :همکاران

 انیمهسا پو +

 وند یارقلیخدا +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 ینعتص ندیفرا کی( که در حال حاضر به صورت پسماند ینیزم بی)تفاله سیعاتیماده ضا کیسلولز از  قیتحق نیدر ا چکیده :

. شودیم هیته یدیاس زیدرولیآن )نانوسلولز( به روش ه یینانو یساختارها یاستخراج و پس از خالص ساز شود،یم دیتول

 یا دهیداست. که مشکالت ع یآب ونیبه صورت سوسپانس ییکه ماده نها شودیم دیتول یینانوسلولز حاصل اساسا از روشها

ذرات و خارج  دنیماده منجر به هم چسب نیا یکند.خشک کردن معمول یم جادیدر مصرف آن از جمله حمل و نقل ا

 به دنبال نیهمچن قیتحق نی. اگرددینم ریامکان پذ یشده و پخش مجدد آن در آب به خوب ییآن از محدوده نانوشدن 

 یدر آب نانوسلولزها یپراکنندگ تیقابل شیهمزمان در جهت افزا ییایمیش ماریخشک کردن و ت یبیترک یراهکارها

سلولز،  لیاز قب قیتحق نیدر ا ییواسطه و نها ه،یاول یفراورده ها هیکل یها یژگیباشد. و یو خشک شده م یپودر

و وزن  ینجس فیط کس،یتفرق اشعه ا ،یالکترون کروسکوپیم لیاز قب زیآنال یحاصل توسط ابزارها ینانوسلولز و پودرها

 قرار خواهد گرفت لیو تحل هیو تجز یابیمورد ارز یحرارت یسنج

 دد در آب استپراکنش مج تینانوسلولز خشک با قابل دیو تول ینیزم بیس یعاتیضااستخراج سلولز و نانوسلولز از تفاله  :اهداف اختصاصی

 ینیزم بیسلولز ، نانوسلولز، تفاله س کلمات کلیدی:

 
 

Production of nano cellulose powder dispersible in water from potato waste Title: 

Fahimeh Mohammadpanah Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

In this research, cellulose is extracted from waste material, potato pulp which is 

currently produced as a waste of an industrial process. Indeed, the nano-cellulose is 
prepared by acid hydrolysis in this work. The nano-celluloses are mainly produced by 

methods whose final product requires preservation in an aqueous suspension. That 

causes many problems in their use, including transportation. The natural drying of 
this compound causes the particles to stick together and come out of nano scale and 

it is not possible well, to redispersion in water. This work seeks to investigate 
compositional approaches of simultaneous drying and chemical modification 

treatment of dried and powdered nanocellulose to increase the redispersion in water. 

Abstract: 
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The properties of all primary, intermediate, and final products in this study (e.g., 

cellulose, nano cellulose, and powders obtained) will be evaluated by analysis tools 
such as electron microscopy, X-ray diffraction, spectroscopy, and thermal 

gravimetry. 

Extraction of cellulose and nano cellulose from potato waste pulp and Production of 
dry nano cellulose powder dispersible in water 

Specific 
Aims: 

Cellulose, Nanocellulose, potato waste :Keywords 
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در سرطان  لیدخ یها RNAکرویزودهنگام م صیجهت تشخ ییایمیالکتروش وسنسوریو ساخت ب یطراح :عنوان

 کیدیکروفلوئیدر بستر م نهیس

 منش ینادر نیحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 منش ینادر نی+ حس :همکاران

 یچوزک یپرچکان لیجل +

 یعبداهلل اهلل ورد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یرهافاکتو نیاز مهمتر یکیزودهنگام سرطان  صیزنان است. تشخ نیها در بسرطان نیترعیاز شا یکی نهیس سرطان چکیده :

کننده  رکدیغ یها RNAخانواده بزرگ از  کیها(  miRNAها ) RNA کرویاست. م یفرد صیموفق و تشخ یدرمان

 کروی. مکنندیم میرا تنظ یسیهدف، در سطح پس از رونو یژنها انیهستند و ب یدینوکلئوت 25 یال 18 بایکوچک، تقر

RNA و  ریثتک ،یسلول زیمانند تما یسلول یندهایدر فرآ یمتنوع نقش دارند و نقش مهم یکیولوژیب یندهایها در فرآ

مورد  یستیز یسرطان، به عنوان نشانگرها صینقش مؤثر در تشخ لیها به دل RNA کرویم ،یآپوپتوز دارند. به تازگ

بر قدرت  یاعمده ریها و خون تأثدر بافت یسرطان یها RNA کرویو شمارش م یاند. جداسازاستفاده قرار گرفته

 نیو شمارش ا ییدرمان دارد. امروزه، شناسا یاثربخش شیمختلف و افزا یآنها به داروها تیتومورها، حساس کیمتاستات

 سهیاکم آنها، در مق اریحال، تعداد بس نیقرار گرفته است. با ا یاریمنشا تومور آنها مورد توجه بس لیها به دل RNA کرویم

از  ییایمیالکتروش یها هستند. حسگرهامولکول نیا یدر جداساز یمشکل اساس کی شهیهم ،یخون یفاکتورها ریبا سا

ها  RNA کرویم صیکم مصرف نمونه برخوردارند. آنها در تشخ ریبودن و مقاد نهیباال، کم هز تیمثل حساس ییایمزا

و حساس  ساده ییایمیحسگر الکتروش کی میما قصد دار ،یفعل یقاتیبه دست آورده اند. در پروژه تحق یتوجه گسترده ا

 میکن جادیا یدیکروفلوئیم یهادر تراشه نهیزودرس سرطان س صیتشخ ی، براRNA کرویم صیتشخ یرا برا

 یمیو دقت باال با روش الکتروش تیبا حساس نهیدر سرطان س لیدخ RNA کرویم یغلظت مولکول ها یریگ اندازه :اهداف اختصاصی

 کیدیکروفلوئیدر بستر م نهیدر سرطان س لیدخ RNA کرویم یغلظت مولکول ها یریاندازه گ -2

 ییایمیالکتروش یسنسورها ک،یدیکروفلوئیم وسنسور،یها، بRNAکرویم نه،یس سرطان کلمات کلیدی:

 

 

Design and fabrication of electrochemical biosensor for early detection of miRNAs 

involved in breast cancer in the microfluidic platform 

Title: 

Hossein Naderimanesh Applicant: 

Tarbiat modares university Applicant's 
Work: 

Breast cancer is one of the most common cancers among women. Early diagnostic of 

cancer is one of the key factor for successful treatment and individual diagnosis. 

Abstract: 
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MicroRNAs (miRNAs) are a large family of small, approximately 18-25 nucleotide, 

noncoding RNAs that regulate the expression of target genes, at the post-
transcriptional level. MiRNAs are involved in virtually diverse biological processes 

and play crucial roles in cellular processes, such as cell differentiation, proliferation, 
and apoptosis. Recently, microRNAs have been used as biomarkers due to their 

effective role in cancer diagnosis. Isolation and enumeration of cancerous 

microRNAs in the tissues and in the blood have a major impact on the metastatic 
power of tumors, their susceptibility to different drugs, and the increasing 

effectiveness of treatment. Today, the detection and enumeration of these 
microRNAs due to their tumor origin has attracted much attention. However, very 

few of them, compared to other blood factors, are always a major problem in 

isolating these molecules. Electrochemical sensors have the advantages of high 
sensitivity, low cost and few sample consumptions. They have gained wide attention 

in miRNAs detection. In the current research project, we are going to develop a 
simple and sensitive electrochemical biosensor for miRNA detection, for early breast 

cancer diagnostic in microfluidic chips. 

Measuring the concentration of microRNA molecules involved in breast cancer with 
high sensitivity and accuracy by electrochemical method 

2- Measuring the concentration of microRNA molecules involved in breast cancer in 
the microfluidic medium 

Specific 
Aims: 

Breast Cancer, miRNAs, Biosensor, Microfluidics, Electrochemical Sensors :Keywords 
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فارس  جیآنها در حوزه خل یکینقشه تنوع ژنت هیمانگرو کشور به منظور ته یهاجنگل یکیمطالعه تنوع ژنت :عنوان

 جنگلها نیا ندهیآ تیوضع ینیب شیعمان و پ یایو در

 یروانیش روانیانوش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیو ساختار رو پیت مطالعه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یروانیش روانی+ انوش :همکاران

 کمره یضیتوران ف +

 برومند دینو +

 یریمالک نص +

 یصوف دیحم +

 یشاه قباد هیهان +

 1200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 یاند. الگوهزار هکتار را به خود اختصاص داه 10از  شیب یعمان مساحت یایفارس و در جیمانگرو در گستره خل یجنگلها چکیده :

تند. برخوردار هس یمشکالت متفاوت نیمتفاوت و همچن یاز مساحتها لیدل نیآنها به صورت پراکنده است و به هم عیتوز

ا که جنگله نیمشرف به ا یاراض یکاربر رییتغ نیگونه ها و همچن نیا یستگاههایمتنوع به ز یهایاز جمله ورود آلودگ

ها جنگل نیباالدست ا یهارودخانه یالبهایدرختان از آب س نیا هینظام تغذ جهیو در نت یمنجر به برهم خوردن نظام آب

 یاز مطالعات یکیجنگلها بوده است.  نیدر باالدست ا گویپرورش م یموارد احداث استخرها نیا نیاز مهمتر یکیشده و 

 جیلگونه ها در گستره خ نیا یکیتنوع ژنت تیکند اطالع از وضع فایرا ا یقش مهمجنگلها ن نیا تیریدر مد تواندیکه م

 ینیب شیپ نیمختلف مانگرو و همچن یتهایجمع یزیوبرون آم یزیدرون آم تیوضع یعمان و بررس یایفارس و در

 یکسانیحرا از سطح  یشگاههایرو یکیپور کهرود( تنوع ژنت یاست. بر اساس مطالعات انجام شده )ول ندهیآ تیوضع

 نیمثل ا دیتول ستمیس یانسان یمختلف از جمله دخالتها لیبه دال شگاههایرو نیاز از ا یو در برخ ستیبرخوردار ن

رفته قرار گ ستمیو احتماال مزمحل شدن اکوس یکیکاهش تنوع ژنت ریرفته و در مس شیپ یزیدرختان به سمت درون آم

است که با  یضرور لیدل یمشاهده کرد. به همن ریدر مجاورت شهر د رید شگاهیدر رو توانیاست که نمونه بارز آن را م

جنگلها انجام شود تا نقاط ضعف  نیمختلف ا یشگاههایرو یبر رو یکیالزم و با دقت باال مطالعه جامع ژنت نهیصرف هز

 از زوال آنها گردد یریشگیاقدام به پ یتیریمد ریو احتماال با تداب ییشناسا

مانگروها در  یکینقشه تنوع ژنت جادیو ا DNAمانگرو با استفاده از مطالعات  یشگاههایرو یکیسطوح تنوع ژنت نییتع :اهداف اختصاصی

 آن یشگاههایرو نیسطح مهمتر

 آنها نهیبه تیریبه منظور مد یکیبه لحاظ ژنت ستمهایاکوس نیدارتریو پا نیتر ریپذ بیآس نییتع -

 ،یزیدرون آم ،یکیتنوع ژنتمانگرو،  کلمات کلیدی:
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Genetic diversity of Grey mangrove forests in Iran for producing their genetic 

diversity map and predict their future situation in the Persian Gulf and Oman Sea 

Title: 

Anoushirvan Shirvany Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Mangrove forests covers more than 10,000 hectares across the Persian Gulf and 
Oman Sea. Their distribution pattern is scattered thus, they have different areas as 

well as different problems. Different problems are there in these habitats as well as 

land use changes overlooking these forests which lead to disruption of the water 
system and as a result of the feeding system of these trees from flood water 

upstream and the construction of pond is one of the most important of these 
problems. Mangrove genetic diversity is one of the most valuable studies that can 

play an important role in the management of these forests in the Persian Gulf and 

the Oman Sea and the study of the inbreeding and outbreeding status of different 
mangrove populations could lead us to the prediction of future status. According to 

studies (Valipour Kahrud ), range of the genetic diversity of mangrove habitats are 
different and in some of these habitats, for various reasons including human 

interference with the reproductive system of these trees has led them to increase the 
inbreeding index and it's obvious example be found in Dayyer habitat near the 

Dayyer city. Therefore, it is necessary to carry out a comprehensive and thorough 

genetic study of all of the habitats of these forests to identify weaknesses of genetic 
structure and prevent their deterioration process. 

Abstract: 

Determination of genetic diversity levels of mangrove habitats using DNA studies 

and mapping of genetic diversity in these species including all its habitats 
- Identifying the most vulnerable and sustainable ecosystems genetically to plan an 

optimal management plan 

Specific 

Aims: 

Mangrove, genetic diversity, inbreeding, DNA :Keywords 
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 رانیا یهمراه مانگروها یجلبک ها ستکیمطاللعه فلور :عنوان

 مانیعطاران فر النیگ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/چابهار ییایو علوم در یانوردیدر دانشگاه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیا یهمراه مانگرو ها یجلبک ها کیفلورست مطالعه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 مانیعطاران فر النی+ گ :همکاران

 یآصف یمحمدعل +

 یفاطم اسری +

 1100000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 یدر آبها گریبلکه در تمام نقاط د رانینه تنها در ا یمناطق حاره ا یحرا یجنگلها یما در مورد فلور پالنکتون دانش چکیده :

حرا گزارش شود،  یگونه ها یاگر به صورت مورد یحت ییایاندک است و مطالعه در هر منطقه جغراف اریهنوز بس یساحل

ندک حرا و ا ستمیجلبکها در اکوس تیبه ما کمک کند با توجه به نقش و اهم ستمیاکوس نیتواند درمورد شناخت ا یم

 جیلدر خ رانیجنوب ا ییجلبکها در مناطق حرا کرویو تنوع به خصوص م یفلور جلبک بیدر مورد ترک قاتیبودن تحق

طرح  نیباشد. در ا تیمحائز اه اریآنها بس یو معرف ییعمان و شناسا یایدر یپالنکتونها تویعمان مطالعه ف یایفارس ودر

امل ع یشود و گونه ها یم یو معرف ییشناسا یمختلف نمونه بردار یستگهایاز ا ییاز ده منطقه حرا یجلبک یگونه ها

 یمثل دیتول یعامل کشند سرخ در زندگ یاز گونه ها یاریبس کهییخواهد شد.از آنجا نییتع ستگاهیکشند سرخ در هر ا

دارد،  یپالنکتون ییشروع شکوفا ینقش بذر را برا ستیس نیشوند و ا یکرده و ساکن رسوبات م دیتول ستیخود س

 یدر آبها ندهیآ یسالها ایکه در ماهها  ییگونه ها ییتواند در شناسا یبه طور همزمان آز آب و رسوب م یلذانمونه بردار

عامل کشند سرخ و  ییاز نظر گونه ها یدیدهدو نقاط کل یمناطق حرا در ستون آب حضور خواهند داشت را نشان م

 خواهند شد ییهستند شناسا رانیا یحرا یدر جنگلها یفراوان نیشتریب یادارای

 رانیا یحرا یهمراه در جنگلها یجلبکها ییشناسا :اهداف اختصاصی

 از رسوب یحرا با نمونه بردار یجلبکها ستیمرحله س ییشناسا

 یپالنکتون ییحرا و شکوفا یهمرا جنگلها یاز کتاب در مورد فلور جلبک ینوشتن فصل

 جلبک کروی، م Seed Bankعمان،  یایفارس، در جیحرا، خل جنگل کلمات کلیدی:

 

 

Floristic study of algae associated with mangrove in Iran Title: 

Gilan Attaran Fariman Attaran Fariman Applicant: 

Chabahar Maritime University (CMU) Applicant's 

Work: 

 

Our knowledge about the Algae flora of tropical mangrove forest not only in Iran but 

also in all other parts of coastal waters is still very little and study in any 
geographical area, even if mangrove species are reported on a case-by-case basis, 

can help us to identify this ecosystem. Due to the role and importance of algae in the 

Abstract: 
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mangrove ecosystem and the lack of research on the composition of algal flora and 

diversity, especially microalgae in the of southern Iran coasts, phytoplankton study 
of the Oman Sea and Persian Gulf is important. In this project, algal species from ten 

mangrove regions of different sampling stations are identified and introduced, and 
the species that cause the red tide at each station will be introduce. Since many 

species that cause the red tide have produced cysts in their reproductive life cycle 

and settle in sediments, and this acts as a seed to initiate planktonic blooms, so 
simultaneous sampling of water and sediment can identify species that will be 

present in mangrove waters in the water column in the coming months or years. The 
key points will be identified in terms of the species that cause the red tide and are 

the most abundant in the mangrove forest of Iran. 

Identification of associated algae in the mangrove forests of Iran 
Identification of the cyst stage of mangrove algae by sediment sampling 

Writing a chapter of a book on algal flora associate with mangrove forests and 
planktonic bloom 

Specific 
Aims: 

Mangrove forest, Persian Gulf, Oman Sea, Seed Bank, microalgae :Keywords 
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لکترد بعنوان اصالحگر سطح ا یشده به کمک مشتق فروسن مرالکتروفعالیپل هیبر پا ییایمیحسگر ش هیته :عنوان

 آن یعملکرد یها ییتوانا یو بررس

 مفرد یموریت رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یسیمواد مغناط -یفلز یاژهایآل -رساناها مهین -ییایمیش حسگرهای –حسگرها  ستیز -کیفوتون -زریل :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 مفرد یموری+ رضا ت :همکاران

 پور میشبنم رح +

 حسن زارع نژاد +

 168000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ای ییایمیحسگر ش کی یباشند. قسمت اصل یمدرن م یمیشاخه ها در ش نیاز مورد عالقه تر ییایمیش یحسگرها چکیده :

 وندیو پ ییآشکارساز است. عنصر حسگر مسئول شناسا کیباشد. عنصر حسگر در تماس با  یعنصرحسگر آن م ،یستیز

 جهیر نتکه د ییایمیش یها گنالیاست. سپس آشکارساز، س دهیچینمونه پ کیهدف )گونه مورد نظر( در  تیشدن با آنال

 ند.ک یم لیتبد یریقابل اندازه گ یخروج گنالیس کیشده اند را به  دیتول تیشدن عنصر حسگر با آنال وندیپ

 یکترونال اتیهستند. خصوص یجذاب اریبس یمختلف ملکول ها لیبه دال یچند عامل یمتالوسن ها یبطور کلفروسن و 

حد  یکند. مشتقات فروسن دایپ رییتغ یدر چارچوب متالوسن بطور قابل توجه ینیگزیبا جا تواندیم باتیترک ییو فضا

 یباشند که م یهستند، م یاسکلت فروسن یخاص که دارا یعامل یبا گروهها باتیترک جادیا یبرا یدیمف یواسط ها

سرعت  یها ستیانتقال بار، کاتال یمتفاوت مانند سورفاکتانت ها، کمپلکس ها یها نهیدر زم یفراوان یتوانند کاربرد ها

 .داشته باشند ییایمیالکتروش یو بخصوص سنسور ها رالیکا یگندهایسوزش، ل

 یانجیآل است و به کررات بعنوان م دهیا ییایمیالکتروش اتیبا خصوص یفلز یآل بیترک کیفروسن  نکهیبا توجه به ا

در  یبعنوان هسته اصل یمختلف مورد استفاده قرار گرفته است، واحد فروسن یسوبستراها ونیداسیردوکس موثر در اکس

 هیبرپا دیسنتز مشتقات جد گرفته شده تا با استفاده از میتصم یطرح پژوهش نیانتخاب شده است. در ا یکار پژوهش نیا

 یها یریمواد قابل کاربرد در اندازه گ هینسبت به ته باتیترک نیا ییایمیو الکتروش ینور اتیخصوص یفروسن و بررس

 یجذابتر از خود فروسن هستند، چراکه با توجه به وجود گروهها اریبس یاقدام گردد. مشتقات فروسن ییایمیالکتروش

 دهند لیسطح الکترد تشک یبر رو یدارتریپا هیتوانند ال یمتنوع م یعامل

و سنتز  هیته یمریاتصال به بدنه پل تیبعنوان عامل ردوکس با قابل یپروژه حاضر تالش خواهد شد مشتقات فروسن یط :اهداف اختصاصی

 گردد.

 .قرار خواهد گرفت یمورد بررس FT-IR, NMR, MASS یسنتز شده با استفاده از روش ها باتیساختار ترک

 یمورد بررس یچرخه ا یوولتامتر UV یسنتز شده با کمک اسپکتروسکوپ باتیترک نیا ییایمیو الکتروش ینور تیفعال

 .قرار خواهد گرفت

 .قرار خواهد گرفت یمورد بررس یمواد سنتز نیامکان اصالح سطح الکترد گالسه کربن با ا

 .قرار خواهد گرفت یمورد بررس دیاس کیفول تیپاسخ الکترد تصالح شده در مقابل آنال

 یالکترد اصالح شده، مشتق فروسن ،ییایمیحسگر ش کلمات کلیدی:

 
 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Preparation of chemical sensor based on electro-activated polymer using ferrocenyl 

derivative as an electrode surface modifier and evaluation of its functional 
capabilities 

Title: 

Reza Teimuri-Mofrad Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 

Chemical sensors are one of the most popular disciplines in modern chemistry. The 

main part of a chemical or biological sensor is its sensor element. The sensor element 

is in contact with a detector. The sensor element is responsible for identifying and 
linking to the target analyte (target species) in a complex sample. The detector then 

converts the chemical signals generated by the bonding of the sensor element to the 
analyte into a measurable output signal. 

Ferrocene and in general multifactorial metallocenes are very attractive molecules 

for various reasons. The electronic and spatial properties of the compounds can be 
significantly altered by substitution in the metallocene framework. Ferrocene 

derivatives are useful intermediates for creating compounds with specific functional 
groups that have a ferrocenyl skeleton, which can be used in many different fields 

such as surfactants, charge transfer complexes, burning rate catalysts, chiral ligands 
and especially electrochemical sensors. 

Due to the fact that ferrocene is an organometallic compound with ideal 

electrochemical properties and has been used repeatedly as an effective redox 
mediator in the oxidation of various substrates, the ferrocene unit has been selected 

as the core of this research work. In this research project, it has been decided to 
prepare new materials based on ferrocene and study the optical and electrochemical 

properties of them to prepare materials that can be used in electrochemical 

measurements. Ferrocene derivatives are much more attractive than bare ferrocene, 
because they can form a more stable layer on the electrode surface due to the 

presence of various functional groups. 

Abstract: 

In the present project, an attempt will be made to prepare and synthesize ferrocene 
derivatives as a redox agent with the ability to bind to a polymer body. 

The structure of the synthesized compounds will be investigated using FT-IR, NMR 
and MASS methods. The optical and electrochemical activity of these synthesized 

compounds will be examined by UV spectroscopy and cyclic voltammetry. 
The possibility of modifying the surface of carbon glass electrodes with these 

synthetic materials will be investigated. 

The modified electrode response to folic acid analyte will be investigated. 

Specific 
Aims: 

Chemical sensor, Modified electrode, ferrocenyl derivatives :Keywords 
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 یمیتیل-ونی یها یباتر یبرا یبعنوان ماده آند نیبروکس یکوواالنس -یچهارچوب آل :عنوان

 اهکلیس دواریام اکبر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 اهکلیس دواری+ اکبر ام :همکاران

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 افتنیدر  یضرور ازین لیپرداخت. بدل میخواه یانرژ یحوزه  یاز چالش ها یکیدر مورد  قیطرح حاضر به تحق در چکیده :

ع انتخاب مناسب در مجام کیبعنوان  یکیالکتر یانرژ ،یلیفس یها یمنابع رو به اتمام انرژ یمناسب برا یها نیگزیجا

ما وجود دارد، ا یکیالکتر یانرژ رهیذخ یبرا یمتنوع یکردهایمورد توجه قرار گرفته است. اگرچه رو یقاتیو تحق یعلم

مورد توجه قرار گرفته  گرید یاز روش ها شیباال ، ب ییبا کارا یانرژ رهیذخ اریس یابزارها یتقاضا برا ریاخ یدر سالها

 نیباشد. بر اساس ا یمناسب آن م رهیامکان ذخ ،یکیالکتر یانرژ دیپس از تول یچالش اساس کیحال،  نیشده است.با ا

 ی( انقالبsmart portable energy storage devices) یانرژ رهیهوشمند ذخ اریس یساخت ابزارها کرد،یرو

و در  نیاز متداول تر یکیهمراه هوشمند بوجود آورده است.  یتلفن ها رینظ یکیالکترون یدستگاه ها یرا در تکنولوژ

ر، حاض قیاساس در تحق نیهستند. بر ا یمیتیل-ونی یها یباتر یانرژ رهیذخ اریس یابزارها نیحال پربازده تر نیع

( های)باتر یانرژ رهیذخ اریس یدر ابزارها دیجد یرا بعنوان مواد آند نیبه نام بروکس دیجد یکوواالنس-یآل یچهارچوب ها

 داد میو مورد مطالعه قرار خواه شنهادیپ

نتشار ا یباال و سد انرژ میتیل ونی رهیذخ تیباال )ظرف ییبا کارا یمواد آند یطراح قیتحق نیا ی: هدف اصلیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یگردآور 1که در جدول  یمواد آند یاست تا بتوان در رده بند یمیتیل یها ی( قابل کاربرد در باترنییپا میتیل ونی

 .ردیبروفن قرار گ ریپربازده نظ یها یهمتراز با باتر یشده، در مرتبه ها

 یچگال تیتابع هینظر ؛یمیتیل یباتر ن؛یبروکس ؛یکووالالنس-یچهارچوب آل کلمات کلیدی:

 

 

Boroxine Covalent Organic Framework as an Anode Material for Lithium-Ion 
Batteries 

Title: 

Akbar Omidvar Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

The performance of LIBs requires anode materials with high capacity and fast 

kinetic. Motivated by the first synthesis of a COF based on the boronic acid 
condensation (boroxine), we investigate its potential for a LIB anode material. 

Density functional theory (DFT) calculations are performed to explore the potential 

application of the boroxine layer as an anode material in the LIBs. This study is 
conducted to investigate the various LIB characteristics including the storage 

capacity, energy barrier, average open-circuit voltage, and linear/nonlinear optical 
responses of the boroxine layer. We expect that the boroxine layer exhibits a large 

Abstract: 
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negative Li binding energy. We also expect that the lithium atom exhibits fast 

diffusion on the boroxine surface with a low energy barrier. As the existence of the 
boroxine layer is experimentally confirmed, the results reported in the present work 

will motivate researchers to examine the boroxine layer as an anode material in the 
LIBs. 

Covalent organic frameworks (COFs) are a class of 2D materials formed by only light 

elements (C, H, N, O, B). COFs are considered excellent materials for a range of 
energy applications, such as catalysis, energy storage, and gas sensor. Recently, 

Stredansky et al. reported the synthesis of a novel 2D COF based on boronic acid 

condensation (boroxine). They have synthesized boroxine COF using three 
tetrahydroxyboron molecules. Along these lines, recent fascinating findings have 

motivated us for further study of the adsorption of Li ions on the newly synthesized 
2D boroxine layer. Accordingly, using the first-principle density functional theory 

(DFT) calculations, we explore the lithium-ion batteries (LIB) characteristics of the 
boroxine layer. 

Specific 

Aims: 

Covalent organic framework; Boroxine: Lithium-Ion Batteries; Density Functional 

Theory. 

:Keywords 
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 (.Juglans regia L) گردو وندیپ تیبرموفق دینولیرقم و براس وند،یاثرات نوع پ یبررس :عنوان

 ریتول یجواد فرخ :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/استان کرمان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ب،انگوریس ر،ی،گردو،انجیبرتر کشور)پسته، بادام، انار،گالب وهیارقام م ریتکث یبه پروتکل تجار یابی/دستیو باغبان زراعت :اولویت

 و ...(

 یکاربرد :نوع طرح

 ریتول ی+ جواد فرخ :همکاران

 یداراب حسن +

 یکوروش وحدت +

 نژاد یمحمد دیحم +

 150000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 25 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 به صندوق( لیآماده تحو یوندینهال پ 10عدد )ارائه حداقل  1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 (یگروه پانزده نفر کیعدد )حداقل  1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یر رواستان کرمان ب یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق یقاتیتحق یهاستگاهیاز ا یکیطرح در محل  نیا چکیده :

داخل گلدان در خزانه کاشته شده  یمتریسانت 50که با فاصله  ینهال بذر 1440. تعداد گرددیانجام م یبذر یها هیپا

 وندینوع پ 3رقم، 2شامل: ) یچند مشاهده ا یبا داده ها یکامل تصادف یهابه صورت طرح بلوک وندیوطرح پ هیاند ته

مورد نظر عبارتند  یمارهایآنها انجام خواهد شد.ت یتکرار( رو 3غلظت و 4، افتهیرییتغ یو قاش یوصله ا ،یزبانه ا میمانین

غلظت  )چندلر و فرنور(،چهار وندکیعنوان پ(، دو رقم بهافتهیرییتغ یو قاش یوصله ا ،یزبانه ا میمانی: ) نوندیاز : سه نوع پ

 میمانین یبرا وندکیپ هیباشند. زمان ته ی( مموالریلیم 25/0و  15/0، 05/0)صفر )شاهد(،  دینولیبراس یاپ -24از ماده 

 یدرجه سانت 4 یا دماسرد و مرطوب ب طیدر مح یریکه بعد از قرار گ باشدیدر اسفندماه م افتهی رییتغ یو قاش یزبانه ا

( به هینهال )پا 20 یشیماه سال اول، در واحد آزما نیکه در فرورد ییها هیپا یدرصد بر رو 85 یگراد و رطوبت باال

 یبه صورت تک واحد وندهایکه پ ییخواهند شد. از آنجا وندیشده اند. پ یهرس و سربردار شانینبات رهیش هیمنظور تخل

و  یزبانه ا میمانین وندیخواهد شد. عمل پ نییتع ییرایدرصد گ وندهایشمارش پ قیگردند. از طر یدر هر تکرار انجام م

 یهاوندکیپ کهیطوردر خردادماه خواهد بود. به یاوصله وندیهمان سال و زمان انجام پ نیدر ماه فرورد افتهی رییتغ یقاش

و  شوندیغوطه ور م دینولیدر محلول براس قهیبه مدت دو دق ،یدو رقم چندلر و فرنور بعد از جدا شدن از درختان مادر

 هیها و کلها، پاجوشطرح، تنه جوش ی. در طول اجراگرددیمحکم بسته م یکی، محل آن توسط نوار پالست وندیپس از پ

 داشتادی وندکیپ یو قطر یرشد طول وند،یپ تی. در ماه هفتم )مهرماه( درصد موفقگردتدینابجا حذف م یهاجوانه

اهد استفاده خو یکیاز سرما در طول زمستان، از پوشش پالست هاوندکیو پ وندی. به منظور حفظ محل پشوندیم یبردار

 یبردار ادداشتیزمستان  یدر امان مانده از سرما یوندهایو تعداد پ وندکیپ یو قطر یشد. در بهار سال بعد رشد طول

دو  یهانهال نیسال دوم، ا انی. در پاگرددیارائه م یریگاندازه یداده ها یآمار زیبر اساس آنال انهیو هر ساله گزارش سال

 به کشاورزان فروخته خواهند شد داریساله در صورت داشتن خر

 یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 .گردو افتهی رییتغ یو قاش یازبانه ،یاوصله وندیپ ییرایگ زانیبر م دهاینواستروئیاثر براس نییتع ¬ (1
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 افتهی رییغت یو قاش یازبانه ،یاوصله وندیپ وندیپ یرائیگ زانیبر م هادینواستروئیبرهمکنش زمان و براس نییتع ¬(2

 گردو

 یاهداف فرع

 وهیارقام م ریپروتکل تکث کیعنوان گردو به وندیپ ییرایگ شیافزا نهیدر زم دیجد یاهیو توص یجیارائه روش ترو ¬(1

 .یپژوهش یهاافتهیاز  یعلم یهاارائه مقاله ¬(2

 .استان یشده از سو یمعرف یهالوتیگردو در پا کنواختی یهاباغ جادیکمک به ا ¬(3

 گردو یوندیپ یهافروش نهال ¬(4

 زمان، رقم د،ینواستروئیبراس ،یگردو، وصله ا وندیپ کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of the effects of time, Cultivar and Brassinolide on successful budding 
of Walnut (Juglans regia L.) 

Title: 

Javad Farrokhi Toolir Applicant: 

Kerman Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, 

Agriculture Research, Education and Extension organization (AREEO), Kerman, Iran 

Applicant's 

Work: 

This project will be carried out on the basis of seeds at one of the research stations 
of the Agricultural Research and Training Center of Kerman Province and Natural 

Resources. 1440 seedlings that were planted in the pot at a distance of 50 cm in the 
pot were prepared and transplanted in a randomized complete block design with 

multi-observational data, including: (2 cultivars, 3 types of half-tongue, patched 
grafts). And modified husk, 4 concentrations and 3 replications) will be performed on 

them. Concentrations of substance 24-epibrasinolide (zero (control), 0.05, 0.15 and 

0.25 mmol). The time of preparing the scion for the modified half-tongue and shell is 
in March, which after being placed in a cold and humid environment with a 

temperature of 4 ° C and humidity above 85% on the bases in April of the first year, in 
the unit Experimental 20 seedlings (base) were pruned and uprooted to drain their 

sap. Will be linked. Since the links are made in a single unit in each iteration. The 

percentage of attractiveness will be determined by counting the links. The procedure 
of transplantation of the tongue and scrotum will be changed in April of the same 

year and the time of patch transplantation will be in June. Chandler and Fernor 
cultivars are immersed in brasinolide solution for two minutes after separation from 

the mother trees, and after transplanting, the site is closed with a strong plastic 
tape. During the implementation of the plan, the trunk of the pimples, stubble and all 

ectopic buds are removed. In the seventh month (October), the success rate of the 

graft, the longitudinal growth and the diameter of the graft are recorded. A plastic 
cover will be used to protect the graft and grafts from the cold during the winter. In 

the spring of the following year, the longitudinal and diameter growth of the scion 
and the number of grafts surviving the winter cold are recorded and an annual report 

is presented based on the statistical analysis of measurement data. At the end of the 

second year, these two-year-old seedlings will be sold to farmers if they have a 
buyer 

Abstract: 

Main goals 
1) ¬ Determining the effect of brassinosteroids on the adhesion of patched, lingual 

and modified walnut grafts. 

2) Determining the interaction of time and brassinosteroids on the degree of 
attractiveness of patch, tongue and modified walnut bond. 

Specific 
Aims: 

walnut grafting, Patch budding, brassinosteroids, Time, Cultivar :Keywords 
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 لیشبه فلزات وا یرسانندگ :عنوان

 فدافن ریتقص یب کاظم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/شاهرود یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 فدافن ریتقص ی+ کاظم ب :همکاران

 یآتش یمهد +

 259900 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

نقطه  در یکه تماس دو باند الکترون یکشف شده اند. به طور یاز مواد هستند که به تازگ یرده تازه ا لیفلزات وا شبه چکیده :

 نیا یکیدر نزد نییپا یانرژ یها یختگیکه برانگ یباشد به طور یم یسطح فرم یکیدر نزد ایتکانه  یمجزا در فضا یها

گسسته  یهستند. چنانچه تقارنها یکیمواد توپولوژ لیباشند. شبه فلزات وا یم یتینسب لیوا یونهاینقطه ها همان فرم

باشند و  یراستگرد و چپگرد حتما به صورت جفت تبهگن م لیوا یونهایحفظ شوند فرمT یو معکوس زمان P یتیپار

را  T ای P یاز تقارنها یکی دیبا لیوا یها ونیفرم نیاز ا کیجدا کردن هر  یدهند. برا یرا شکل م یراکید ونیفرم

 یرا حفظ م یکه تقارن معکوس زمان TaAs ،TaP ،NbAsمثل  ردیگ یشکل م لیشبه فلز وا بیترت نیشکست. به ا

 یتیبرعکس هستند و تقارن پار Co3Sn2S2و  Co2MnGa یسیشکنند. مواد مغناط یرا م یتیتقارن پار یکنند ول

 شکنند. یرا م یتقارن معکوس زمان یکنند ول یرا حفظ م

ها در  یختگیداد چه؟ اگر برانگ حیتوض یراکید ونیماده را نشود با فرم ختهیبرانگ یاست که اگر حالتها نیسوال مهم ا

 نیهم ممکن هستند؟ در ا یقو یدر برهم کنشها لیشبه فلزات وا ایآ ؟یترازها داده نشوند چ هیبا نظر نییپا یانرژ

 نیا یاست. هدف از اجرا AdS/CFT یسوال ها دوگان نیپاسخ به ا یبرا یخواهند داشت؟ روش ییتهایصورت چه خاص

و  یبنا کرد و رسانندگ D3/D7 یاز شامه ها یاست تا بتوان مدل سمانیر هیدر نظر AdS/CFT طرح استفاده از

 نیرا با ا یقو یتوان اثر جفت شدگ یم بیترت نیکرد. به ا سهیمقا لیمدل را با شبه فلزات وا یکینامیترمود یتهایخاص

 مشکل است اریکه در ماده چگال بس یمطالعه کرد، کار دیابزار جد

 کنند؟ یم یرییچه تغ لیشبه فلز وا یمانند رسانندگ یترابرد اتیخصوص یقو یدر حضور برهم کنشها :اهداف اختصاصی

 مهم استفاده کرد؟ نیا یبرا سمانیر هیدر نظر AdS/CFT توان از یچگونه م

 بنا کرد؟ D3/D7 یاز شامه ها یتوان مدل یچطور م

 م؟یکن سهیمقا لیرا با شبه فلزات وا ستمیس یکینامیترمود یتهایو خاص یچطور رسانندگ

 برد؟ یفاز تازه م کیآن را به  ستمیاختالل به س ایآ

 ی، رسانندگAdS/CFT ل،یماده چگال، شبه فلزات وا کلمات کلیدی:
 

 

Conductivity of Weyl semimetals Title: 

Kazem Bitaghsir Fadafan Applicant: 

Shahrood University of Technology Applicant's 
Work: 
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Weyl semimetals (WSMs) are a class of recently-discovered materials in which two 

electronic bands touch at isolated points in momentum space at or near the Fermi 
surface, such that the low energy excitations near these nodal points are three 

dimensional relativistic Weyl fermions, with the Fermi velocity playing the role of the 
speed of light. WSMs are topological materials. 

If both parity, P, and time reversal, T, are preserved then left- and right-handed Weyl 

fermions must appear in degenerate pairs. Each such pair forms a Dirac fermion. To 
split the Dirac fermion into separate left- and right-handed Weyl fermions, either T 

or P must be broken. WSMs breaking either P or T have been experimentally 
discovered: TaAs , TaP, NbAs, and NbP break P and preserve T , whereas magnetic 

WSMs like Co3Sn2S2 and Co2MnGa preserve P and break T. 

A crucial question is: what if the low-energy excitations of a material cannot be 
described by the free Dirac fermion theory? In fact, what if the low-energy 

excitations cannot be described by band theory at all? What if the low-energy 
excitations are not weakly-interacting, long-lived quasi-particles? Are WSM states 

possible in strongly-correlated materials, and if so, then what are their properties? 
An alternative approach to answer these questions is the Anti-de Sitter/CFT 

(AdS/CFT) correspondence. 

Our goal in this proposal is to use AdS/CFT in the string theory to set a model of 
D3/D7 and study conductivity and thermodynamics properties of the model to 

compare with WSMs. Then we can investigate strongly coupled effect using this new 
tool which is very difficult in condensed matter. 

Abstract: 

How transport properties of WSMs like conductivity changes in the presence of 

strongly coupled interactions? 
How AdS/CFT helps? How construct a model of D3/D7? 

Specific 

Aims: 

Condensed Matter, AdS/CFT, Weyl Semimetals, Conductivity :Keywords 
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 ها یکرونا و باکتر روسیو یاثر ساز یب یوات برا لویک کیبا توان  UVC یساخت المپ پالس :عنوان

 فرشاد صحبت زاده :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + فرشاد صحبت زاده :همکاران

 یباریجو یسودابه نور +

 ریخط یذاکر یدکتر هاد +

 دکتر رضا رضا نژاد +

 یمائده قاسم +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2/ کنفرانس: ناریسم مقاله

 محصو دیتول

 نیها را از ب یرود، باکتر یبکار م لیاستر ینانومتر است، در المپ ها 280تا  200 نیآن ب یکه گستره  UVCتابش  چکیده :

قادر است در  UVC یکه استفاده از المپ پالس دهندینشان م قاتیتحق جیکند. نتا یاثر م یها را ب روسیبرد و و یم

ارتباط دارد. هرچه  UV یبه توان پالس نور ی. زمان سترون سازدینما لیسطوح را استر ایهوا و  یکمتر اریمدت زمان بس

ساعت زمان الزم  2کمتر خواهد شد. به عنوان مثال  روسیو یاثر ساز یب یتوتان پالس باالتر باشد مدت زمان الزم برا

زمان  نیا کهیببرد، در حال نیها را از ب یشود، با کتر یها استفاده م مارستانیکه در ب وستهیالمپ فرابنفش پ کیاست تا 

 میکرونا هست روسیو ریباشد. در حال حاضر که درگ یم قهیدق 2در حدود  UVC یلوواتیک کیفالش المپ  کی یبرا

 UVC یباشد که با استفاده از فالش المپ پالس یم یاتیح اریبس یها امر مارستانیدر ب عیسرد، خشک و سر لیاستر

به  دنیرس ینمود. برا لیاستر قهیدق 5کمتر از  یعمل را در زمان یاتاق ها ایبسته را و  طیمح یبود فضا ها میقادر خواه

. میده یم شنهادیساخت آن وجود ندارد پ یفناور رانیکه در حال حاضر در ا UVC یهدف طرح ساخت المپ پالس نیا

با کمک متخصصان  UV-A یفالش المپ ها گریو تر یوات لویک کیراه انداز  هیمنبع تغذ ،یمجر یقبل یپژوهش هادر 

 یمد نظر م هیشنهادیپ نیقرار گرفته است. آنچه در ا شیساخته شده و مورد آزما ،یبرق قدرت دانشگاه مازندران طراح

 ینانومتر م 1000تا  200 یفیط یبا خروج یوات لویک کی UVC یساخت فالش المپ پالس یبه فناور یابیباشد دست

 یدستگاه با المپ ها نیببرد. تفاوت ا نیرا از ب یاثر سازد و و هم باکتر یکمتر ب ازیها را در زمان بس روسیباشد. هم و

 یلیدر اندازه م یدر زمان ریاست ز وستهیپ یباالتر از المپ ها اریدر واحد سطح آن بس یاست که انرژ نیدر ا وستهیپ

 نیبه ا یابیکرونا است، دست روسیو ریدرگ ای. در حال حاضر که دندینما یرا ساطع م یاثر ساز یب یالزم برا یانرژ هیثان

مورد نظر  یتوان فضا ها یاست. در کارکرد هم م یضرور یاندک امر اریهوا و سطوح در زمان بس یپاکساز یبرا یفناور

فضا و سطوح را اسکن نموده تا به  UVC ینموده و سپس توسط تابش المپ پالس یاز سکنه خال قهیرا در مدت چند دق

 میابیدست  یو باکتر روسیاز و یهوا و سطوح عار
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ه و بست طیمح یمنحوس کرونا از هوا روسیبخصوص و یروسیو و یکروبیم یها یاز آلودگ یعیوس فیط یاثر ساز یب :اهداف اختصاصی

 باشد. یطرح م نیا یسرد و خشک از اهداف اختصاص یروش ها ریسطوح مختلف در زمان اندک نسبت به سا

 .UVCبا  یساز لیکرونا، استر روسی، و UVC یالمپ پالس کلمات کلیدی:

 
 

Fabricating a pulsed UVC lamp with 1 KW for inactivation of corona virus and 

bacteria 

Title: 

Farshad Sohbatzadeh Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 

Work: 

In this project, we aimed to fabricate a pulsed UVC lamp for coronavirus inactivation 
from the air and surfaces. The pulsed lamp consisted of a driver and a bulb whose 

envelope is appropriate for UVC emission. It is well-known that the electromagnetic 
radiation in the UVC range can act on viruses and bacteria effectively. The research 

in this field has demonstrated that the time for disinfection of surfaces with a pulsed 

UVC is very shorter than that of the continuous wave(CW) lamps. To do disinfection 
the surfaces and indoor air, the habitant should be evacuated before treatment. The 

executor team has valuable experience in flash lamp drivers and triggers as well as 
the design and fabrication of power supplies. In another project, we have already 

constructed a power supply for running a UV-A flash lamp. So we have the driver for 

the UVC pulsed lamp, except the proper UVC lamp with 1 KW power. In this project, 
we want to fabricate the pulsed lamp from the first step and creat the technology for 

this purpose. 

Abstract: 

The specific aims of the recent project are to fabricate the pulse UVC lamps for 
disinfection, specifically for inactivation of coronavirus. Although, it can kill the 

bacteria, too. 

Specific 
Aims: 

UVC pulsed lamp, coronavirus, disinfection, UVC sterilization :Keywords 
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باالتر با استفاده از  ریتکث تیبا سرعت ، دقت و اختصاص Hot-start مرازیپل میآنز دیو تول یطراح :عنوان

 یآپتامر یگاندهایو ل وژنیف یتکنولوژ

 یپطرود یهاشم درضایدحمیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/یسار یعیو منابع طب یکشاورز علوم :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یپطرود یهاشم درضایدحمی+ س :همکاران

 مژده عرب +

 انیغالمرضا احمد +

 مارکوس کولمن +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 توسط ناظر( یشگاهیآزما یابیو ارز میآنز دیعدد )تول 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 سازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 یشان از کاربردهابوده، که بسته به نوع PCRبر  یمبتن یهادر همه واکنش یدیکل یاز اجزا یکی شکیب مرازها،یپل چکیده :

 نییدر تع processivityو Fidelity ت،یاختصاص یعنی مرازها،یپلDNA یاصل تیبرخوردارند. سه خصوص یمتنوع

متصور بوده که  هاتیقابل نیجهت بهبود هر کدام از ا یگوناگون ی. راهبردهاباشدیم تیزاهمیو عملکردشان حا ییکارا

، به processivity شیآنها بوده که ضمن افزا نیاز مهمتر یکی مرازیپل DNAبه Ssod7 ینیپروتئ نیالحاق دم

دهه گذشته در کشور بصورت  یط مرازیپلTaq دی. هر چند که تولشودیم یمنته PCR یهاواکنش ییکارا شیافزا

مورد  ترنییپا processivityو  تیعدم اختصاص لیبدل یمختلف صورت گرفته است ول نیتوسط محقق یشگاهیآزما

 Hot start مرازیپل دیتول ،یآپتامر یدهایگونوکلوتیو ال وژنیف یطرح با استفاده ازتکنولوژ نیاقبال قرار نگرفت. در ا

باالتر مدنظر  fidelityسرعت و  ت،یبا اختصاص PCRبر  یمبتن یصیتشخ یهاتیهمه ک یدیکل یاز اجزا یکیبعنوان 

 قرار گرفت

 یصیتشخ یهاتیهمه ک یدیکل یاز اجزا یکیبعنوان  Hot start مرازیپل دیتول :اهداف اختصاصی

 یآپتامر یدهایگونوکلوتیال وژن،یف نیپروتئ ،یصیتشخ تی، کHot start،  مرازیپل کلمات کلیدی:

 
 

Design and production hot start DNA polymerase with higher fidelity, speed and 

specificity based on fusion protein and aptameric technology 

Title: 

Seyedhamidreza Hashemipetroudi Applicant: 

Genetic and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan (GABIT), Sari 

Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU) 

Applicant's 

Work: 

DNA polymerases are undoubtedly a vital component of all PCR-based kits, with 
various applications depending on their type. The three main properties of DNA 

Abstract: 
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polymerases, namely specificity, fidelity and processivity, are essential in 

determining their performance. Multiple strategies have been proposed to improve 
each of these capabilities. The fusion of the Ssod7 protein domain into DNA 

polymerase is one of the most important, which increases the processivity and 
efficiency of PCR reactions. Despite the fact that several researchers in the country 

have synthesized Taq polymerase in various laboratories over the last decade, no 

study for increasing the specificity and processivity of Taq polymerase has been 
conducted. The design and synthesis of recombinant Sso7d-Taq DNA polymerase was 

examined in this study. Protein fusion technology and aptameric oligonucleotides 
were employed to improve Taq polymerase specificity and processivity. 

Production of Hot-start polymerase as a key component of all qPCR-based diagnostic 

kits 

Specific 

Aims: 

DNA polymerase, Hot start, Diagnostic kit, Fusion protein, Aptameric 

oligonucleotides 

:Keywords 
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 شهیش دورن طیتاکسل در شرا یپاکل دیتول شیبه منظور افزا اهیگ-تیاندوف-تیارتباط اندوف یساز هیشب :عنوان

 یا

 یصالح نایم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

کشور + زراعت و  یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسای( کشور + زراعت و باغبانیحشره ا

 صنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یباغبان

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یصالح نای+ م :همکاران

 ینیاحمد مع +

 ییناصر صفا +

 یفرهاد امکیس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد )نمونه محصول تاکسول( 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 . قارچودشیها استفاده م از سرطان یعیوس فیدرمان ط یاست که برا یموثر یعیطب یدرمان یمیتاکسل، عامل ش یپاکل چکیده :

رزشمند در نظر ا تیمتابول نیا عیوس اسیمق دیتول یتاکسل به عنوان منبع بالقوه برا یکننده پاکل دیتول تیاندوف یها

 تزوسنیرا در آغاز ب یتواند نقش مهم یها م تیاند که برهمکنش اندوفرا ارائه داده  یشوند. مطالعات شواهد یگرفته م

 یعیطب طیشرا یزسا هیشب نیکند. بنابرا فایا نگیکوئوروم سنس یها گنالیناکسل و س یمانند پاکل یدفاع یها تیمتابول

از  هیانوث یها تیمتابول دیتول شیشود( ممکن است منجر به افزا یم دهینام زین یکشت )هم تیدو اندوف ریتخم قیاز طر

ساکن هستند و به طور مداوم با  اهانیها داخل گ تیکه اندوف قتیحق نیتاکسل شود. با در نظر گرفتن ا یجمله پاکل

دارند و  اهیداخل گ یاه تیاندوف یکیمتابول یندهایدر فرآ یقابل توجه ریتأث اهیگ نیخود برهمکنش دارند، بنابرا زبانیم

 یپاکل دیتول یبرا دبخشی( به عنوان راهکار ارزان و امCorylus avellanaفندق ) یاه شیبرعکس. کشت درون ش

 یعیطب گاهستیتواند ز یم اهیگ-تیاندوف-تیسه گانه اندوف یکشت هم ستمیرسد که س ی. به نظر مشودیتاکسل شناخته م

 یاهیگ یهاها و سلول  تیاندوف نیروابط ب یکه امکان برقرار یکند. به طور یساز هیرا شب زبانیم اهانیها و گ تیاندوف

 نیآم یبا پل یاهیگ یها سلول ماریت شیسازد. پتاکسل فراهم  یپاکل دیتول شیافزا یبرا یسلول ونیرا در کشت سوسپانس

 تیقوتواند در ت یشود و م یم یطیمح یها گنالیدر مواجهه با س اهیگ یدفاع ستمیس دتریو شد عتریها باعث پاسخ سر

ر پژوهش مؤثر واقع شود. د اریبس یکشت هم ستمیس یو حت یسلول ونیتاکسل در کشت سوسپانس یپاکل دیتول یالقا

و  Epicoccum nigrum تاکسلیکننده پاکل دیتول تیاندوف یها قارچ یکشت هم ستمیبار س نیاول یحاضر، برا

Camarosporomyces flavigenus نیدر ا تاکسلیپاکل وسنتزیب یفندق رو یعصاره سلول ریتأث نیو همچن 

 ( و قارچCorylus avellanaفندق ) یگانه سلول ها سه یکشت هم نیخواهد شد. همچن یبررس یکشت هم ستمیس

 دیولت زانیدو روش ذکر شده بر م ییتاکسل ذکر شده انجام خواهد شد و سپس کارا یکننده پاکل دیتول تیاندوف یها

قارچ، -تیدوفان-تیسه گانه اندوف یکشت . قابل ذکر است که قبل از استقرار همردیگ یقرار م سهیتاکسل مورد مقا یپاکل

 شوندیم ماریت شیفندق پ یها سلول شتریب یریبه منظور القاپذ نیآم یپل کیبا  یاهیگ یها سلول
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 کشور یکیژنت ریضد سرطان تاکسول با استفاده از ذخا یدارو دیامکان تول یبررس :اهداف اختصاصی

 ارزشمند تیمتابول نیا دیتول شیکننده تاکسول به منظور افزا دیتول تیدو قارچ اندوف یهم کشت

 سولدارو ضد سرطان تاک دیتول شیکننده تاکسول به منظور افزا دیتول تیفندق و دو قارچ اندوف یسلول ها یهم کشت

 سلول فندق -تیقارچ اندوف -شهیکشت درون ش -تاکسول کلمات کلیدی:

 
 

Simulation of endophyte-endophyte-plant relationship for increasing in vitro 

paclitaxel production 

Title: 

Mina Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Paclitaxel is an effective natural-source chemotherapeutic agent used to treat a vast 

range of cancers. Paclitaxel producing endophytic fungi are considered as the 
potential source for large-scale production of this valuable secondary metabolite. 

The studies have provided evidence that the interaction between endophytes can 
play a major role in the onset of biosynthesis of defense metabolites such as 

paclitaxel and quorum-sensing signals. Thus, simulation of the natural conditions by 
fermentation of two endophytes (also called co-culture) may lead to increased 

production of secondary metabolites including paclitaxel. Given the fact that 

endophytes live inside plants and constantly interact with their host, so plants have a 
significant impact on endophytic metabolic processes in plants and vice versa. In 

vitro culture of hazel (Corylus avellana) has been made known as a promising and 
inexpensive strategy for producing paclitaxel. It seems that triple co-culture system 

“endophyte-endophyte-plant” can simulate the natural habitat of endophytes and 

host plants. So that it is possible to establish relationships between endophytes and 
plant cells in cell suspension culture to increase paclitaxel production. Pretreatment 

of plant cells with polyamines leads to faster and stronger activation of the plant 
defense system in the face of environmental signals, and it can be very effective in 

enhancing paclitaxel biosynthesis induction in cell suspension culture and even co-
culture system. In the present study, the co-culture system of paclitaxel producing 

endophytic fungi " Epicoccum nigrum and Camarosporomyces flavigenus" as well as 

the effect of C. avellana cell extract on paclitaxel biosynthesis in this co-culture 
system will be studied for the first time. Also, the triple co-culture of C. avsllana cells 

and mentioned endophytic fungi will be established and then the efficiency of the 
two mentioned methods will be compared regarding paclitaxel biosynthesis. It is 

noteworthy that the plant cells will be pretreated with a polyamine for higher 

inducibility of C. avellana cells. 

Abstract: 

Investigating the possibility of producing anti-cancer drug "Taxol" using Iran genetic 

resources. 
Co-culture of two Taxol-producing endophytic fungi for increasing the production of 

this valuable metabolite. 

Co-culture of Corylus avellana cells and two Taxol-producing endophytic fungi for 
increasing the production of anticancer drug "Taxol" 

Specific 

Aims: 

Taxol- in vitro culture- endophytic fungi-hazelnut cells :Keywords 
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در  نیکلینوسایم یاگزوزوم لودشده با دارو یحاو ناتیاورتان/آلژ یپل یبریداربست نانوف دیو تول یطراح :عنوان

 ینخاع عاتیضا میترم

 شاوریپ الهام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک دانشکده :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمی+ ش یبافت + نوروفارماکولوژ یمهندس :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 شاوری+ الهام پ :همکاران

 ییاسکو یرضا کاظم +

 بابالو دهیحم +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

مقاله  کیعدد )ارائه حداقل  Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ISI یالملل نیمعتبر ب یدر ژورنالها) 

 یم بیالتهاب کنترل نشده در محل آس دهیپد یآکسون ها ط بیتخر ،ینخاع بیچالش ها پس از آس نیاز مهمتر یکی چکیده :

 یحاو یاز اگزوزوم ها ینخاع عهیسالم در محل ضا یاکسون ها بیتخر زانیباشد. به منظور کاهش التهاب و کاهش م

و  ینخاع عهیضا میدر ترم یعامل مهم یبرینانوف یحضور داربست ها نیشود و همچن یاستفاده م نیکلینوسایم یدارو

 لینخاع را تسه میعمل کرده و ترم یخارج سلول کسیماتر کیسلول ها خواهد بود و به عنوان  نیارتباط موثر ب جادیا

 خواهد کرد.

 یخاعن عاتیدر ضا دهید بیاس یانتقال ژن و دارو به سلولها نهیکم در زم تیباال و سم یبا کارائ یتاکنون حامل مناسب

ه شده استفاد ونیفرموالس کیدر  ایو  یبه تنهائ یدیپیل ای یمریپل یاز حامل ها یحاصل نشده است. در مطالعات قبل

 دیطرح ساخت و تول نیتواند به همراه داشته باشد. هدف از ا یدو حامل را م یامر احتمال کاهش کارائ نیاست که ا

 نیا جادیا هیدر مراحل اول ینخاع عهیدرمان ضا یبرا یحامل دارو ضد التهاب یاگزوزومها یدارورسان و حاو یداربست ها

 است بیآس

در مدل  ینخاع عهیدر درمان ضا یچرب یادیبن یاگزوزومها از سلولها یحاو یبرینانوف یو ساخت داربست ها یطراح :اهداف اختصاصی

 ییموش صحرا

زوم اهسته رهش اگرزو تیسازگار با خاص ستیو ز ریپد بیتخر ستیبه عنوان داربست ز ناتیاورتان/آلژ یپل دیتول -2

 ینخاع عهیانتقال درمحل ضا یبرا

 و رهش دارو نیکلینوسایم یدارو ضد التهاب نگیدر لود یجدا شده از بافت چرب یاگزوزومها ییتوانا -3

 نیکلینوسایداروم نگیاگزوزومها در لود ییکارا یبررس -4

 .شود یم یریاثرات دارو و اگزوزوم برکاهش التهاب در بافت اندازه گ زانیم یبررس -5

 ینخاع عاتیضا ن،یکلینوسایم یدارو ضدالتهاب نات،یالژ ورتانی یاگزوزوم، داربست پل کلمات کلیدی:

 
 

Design and production PU/Alginate scaffolds loaded with exosome/minocycline in 

the recovery and treatment of spinal cord injury 

Title: 

Elham Pishavar Applicant: 

Mashhad medical university Applicant's 
Work: 
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Spinal cord injury (SCI) induces tissue damage and inflammatory responses that 

aggravates loss of function and hinders recovery of in axonal degeneration. Since 
injections of mesenchymal stromal cells (MSCs) can reduce inflammation following 

spinal cord injury, BMSC-derived extracellular vesicles (EVs) can substitute the anti-
inflammatory activities of their parental MSCs. Exosomes have more advantages 

compare to SCs for repairing tissue engineering including high stability for a long 

time without alteration of biological activity, they can target organ quickly and 
initiate tissue repair, reducing embolism formation accompany with injection MSCs, 

EVs resistant to damage by hostile environment at the site of injury. Minocycline 
hydrochloride (MH), a semi-synthetic tetracycline derivative, is a clinically available 

antibiotic and anti-inflammatory drug that also exhibits potent neuroprotective 

activities. Taken together, this study-controlled release of MH loaded MSC-exosomes 
from PU/Alginate nanofiber scaffolds will be evaluated on the recovery and 

treatment of spinal cord injury in a rat model (in vivo). 

Abstract: 

Design and production nanofiber loaded with MSC-derived exosome for recovery 

spinal cord injury 

2-Design and production PU/Alginate nanofiber scaffolds for sustained release of 
exosome/minocycline in the recovery and treatment of spinal cord injury 

3- Capability MSC-derived exosomes for loading anti-inflammatory minocycline drug 
4- The effect anti-inflammatory of MSC-derived exosome/drug on treatment of 

spinal cord injury 

Specific 

Aims: 

Exosomes, PU/Alginate nanofiber scaffolds, minocycline, spinal cord injury :Keywords 
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در افراد  کیاتمپیگل ستمیس تیدر خواب شبانه بر فعال الیترانس کران میمستق انیجر کیتحر ریتاث یبررس :عنوان

 یو کنترل شده مواز یساز یتصادف ینیبال ییمطالعه کارآزما کی: یشناخت فیاختالل خف یدارا

 یریام محمود :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/کرمانشاه یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یپزشکعلوم  :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 اعصاب علوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یری+ محمود ام :همکاران

 انیقره باغ یهاد +

 ینیالعابد نیفاطمه حاج ز +

 یزهرا نصرت +

 معصومه رستم پور +

 ییاهلل خزا بیحب +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

 (یمریو آلزا  MCI مارانیب یبرا یروش درمان هیارا) عدد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یدر القا یتهاجم ریغ ی( به عنوان روشTDCS)الیترانس کران میمستق انیجر کیاثر تحر یمطالعه با هدف بررس نیا چکیده :

 فیاختالل خف یدارا مارانیدر ب کیمپاتیگل ستمیس تیآن در فعال ری( درخواب شبانه و تاثSWSخواب موج آهسته )

 ستمینقش س تیشده است و با توجه به اهم یهستند، طراح SWS( که دچار کمبود و اختالل در MCI) یشناخت

 یمورد نظر مورد بررس یدر مداخله  MRI-DTI کیعملکرد آن توسط تکن مریآلزا یماریدر شروع پاتوژنز ب کیمپاتیگل

 .ردیگیقرار م

با  ینورولوژ یها کینیمراجعه کننده به کل ماریب 18ورود و خروج،  یارهایکد اخالق ودرنظر گرفتن مع افتیپس از در

در  یریخروج بصورت نمونه گ یایتریو با نداشتن کرا Petersen (2004)یایتریسال و بر اساس کرا 55 یباال نیسن

 یده موازشو کنترل یساز یتصادف ینیبال ییوارد مطالعه خواهند شد. مطالعه بصورت کارآزما تیدسترس و با کسب رضا

 کیگروه کنترل تحت تحر ی. اعضاافتیخواهند  صینفره تخص 6در سه گروه  یبلوک یبصورت تصادف مارانی. بباشدیم

، (مطابق پروتکل متصل اما دستگاه خاموش است TDCS دستگاه یکه در آن الکترود ها یحالت) رندیگیشم قرار م

دو، دو شب پشت سر  یگروه مداخله ا یو اعضا افتیرا در TDCS فعال کیشب تحر کی ک،ی یگروه مداخلها یاعضا

به  21:00شده ساعت  نیییکه در جلسات تع شودیهر گروه خواسته م . از افرادکنندیم افتیدرTDCS فعال کیهم تحر

پس . سرندیقرار گ کیمپاتیگل ستمیس ییابتدا یابیارز یبرا DTI کیبا تکن MRI یابیخواب آمده و تحت ارز کینیکل

و پروتکل فوق  یهرگروه مطابق گروه بند یو بعد از به خواب رفتن افراد، اعضا شودیخاموش م 23:30چراغ ها در ساعت 

مورد  یمداخله  امدیتا پ شودیگرفته م DTI . صبح روز بعد، از افرادرندیگیقرار م کیتحت تحر کیتحر ی ژهیو

اصل ح یقرار دارند. دادهها یسومنوگراف یپل نگیتوریجلسات افراد در تمام طول خواب تحت مان نیشود. ح دهینظرسنج

قرار  یآمار لیو تحل هی، مورد تجز ALPS ندکسیا یو پس از محاسبه  یجمع آور یسومنوگراف یو پل DTI ریاز تصاو

 خواهند گرفت

در افراد با  کیمپاتیلگ ستمیس تیدر خواب شبانه بر فعال الیترانس کران میمستق یکیالکتر انیبا جر کیتحر ریتأث نییتع :اهداف اختصاصی

 یشناخت فیاختالل خف
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 یشناخت فیدر افراد با اختالل خف کیمپاتیگل ستمیس تیخواب موج آهسته با فعال نیارتباط ب نییتع .2

 ستمیس تیدر خواب شبانه بر فعال الیترانس کران میمستق یکیالکتر انیفعال جر کیشم و تحر کیتحر ریتأث یسهیمقا .3

 یشناخت فیدر افراد با اختالل خف کیمپاتیگل

 کیمپاتیگل ستمیخواب ، س ال،،یترانس کران میمستق انیجر کیتحر ،یشناخت فیخف اختالل کلمات کلیدی:

 

 

Assessing the effectiveness of transcranial direct current stimulation during a 

nocturnal sleep on the Glymphatic system function in people with mild cognitive 

impairment: A randomized controlled clinical trial 

Title: 

Mahmood Amiri Applicant: 

kermanshah University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

The aim of this study is to investigate the effectiveness of transcranial direct current 
stimulation as a non-invasive method in induction of slow-wave sleep (SWS) during 

nocturnal sleep and its effectiveness on glymphatic system function in patients with 

mild cognitive impairment with dysfunction in SWS, and Due to the importance of 
the role of the glymphatic system in the pathogenesis of Alzheimer's disease, its 

function will be evaluated by MRI-DTI technique after the intervention. 
After considering the inclusion and exclusion criteria, 18 Patients with MCI over the 

age of 55 and based on the Petersen criteria (2004) referred by neurologists from the 
Neurology clinic will participate in our study. 

The current study will be a randomized controlled Parallel clinical trial. 18 Patients 

will be divided into three groups randomly, (control, experimental 1, and 
experimental 2). subjects in the control group will receive sham stimulation (in 

which the electrodes of the TDCS device are connected according to the protocol but 
the device will be off), subjects in the experimental group one, will receive one 

session of active TDCS stimulation overnight, and subjects in the experimental group 

two will receive two sessions of active TDCS stimulation overnight for two 
consecutive nights. Individuals in each group will be asked to come to the sleep 

laboratory at 9:00 PM and will undergo an MRI evaluation with the DTI technique for 
primary evaluation of the Glymphatic system. Then we will turn off the lights at 

23:30 and when participants fall asleep, they will be stimulated according to their 

group's protocol. The next morning, they will undergo DTI to measure the 
effectiveness of the intervention. The patients will be monitored by 

polysomnography during their sleep sessions. Data obtained from DTI images and 
polysomnography will be collected and statistically analyzed after calculating the 

ALPS index. 

Abstract: 

To determine the effectiveness of TDCS during nocturnal sleep on Glymphatic system 
activity in people with MCI 

2) To determine the association between SWS and Glymphatic system activity in 
people with MCI 

3) To compare the effectiveness of sham stimulation and active stimulation of TDCS 

during nocturnal sleep on Glymphatic system activity in people with MCI 

Specific 
Aims: 

mild cognitive impairment, transcranial direct current stimulation, sleep , Glymphatic 

system, 

:Keywords 
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 طیمنظوره در شراچند  یبوم اهیگ کیخارمقدس به عنوان  ییو دارو یصنعت ،یزراع لیپتانس یبررس :عنوان

 خشک مهیبازده مناطق خشک و نکم  یهانیاستفاده از زم یساز نهیمنظور به متفاوت کشور به یمیاقل

 ییاسکو یاثیغ یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

دارند،  یارزآور ایباال بوده و  یارزش اقتصاد یکه دارا یو درختان مقاوم به خشک اهانیگ یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 نیگزیجا یامکان کشت ها ی/بررسیآنها + زراعت و باغبان دیتول طیدر نقاط مختلف کشور و شرا دیتول یبرا

(Alternative Cropبرا )که مشکل حاد از نظر آب ییدشتها ی 

 یکاربرد :نوع طرح

 ییاسکو یاثیغ ی+ مهد :همکاران

 یخانیآقا عل دیمج +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 :(رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن
 یابیدست یاهاز راه یکی ران،یخاص ا یمیاقل یهاتیباال با توجه به ظرف لیبا پتانس یبوم دیجد اهانیو استفاده از گ یمعرف چکیده :

 یفراوان یاقتصاد یهایسودمند ،یستمیاکوس یایعالوه بر مزا اهانیگ نی. استفاده از اشودیمحسوب م داریپا یبه توسعه

 یهادر گرو اطالعات جامع در مورد جنبه یصنعت -یزراع دیجد یاهیگونه گ کی یبه همراه خواهد داشت. معرف زین

 اهانیاز گ یکی( .Cnicus benedictus L) مقدس  . خارباشدیآن م یشناس ستیو ز ییایمیش ،یزراعبهمختلف 

 لیبه دل یو زراع ییدارو ،یصنعت یهایباال درکاربر لیرغم داشتن پتانسارزش فراوان است که به چند منظوره با  یبوم

مربوط به خواص  دیجامعه از فوا جهیکمتر توجه شده و در نت رانیاز آن در ا یبرداربهرهنبود اطالعات مدون و جامع به 

 ینواح یو بوم متریسانت 60تا 40به ارتفاع ناسانانیم رهیاز ت یو علف سالهکی اهیگ نیمحروم مانده است. ا اهیگ نیا

و به  ردیگیفاده قرار ممورد است قایو آفر یانگلستان، آلمان، روماناست که اغلب در  رانیاز جمله ا ایو قاره آس ترانهیمد

اشتر خار و کرکول  یمحل یهابه نام رانی. در ادیرویم تونیزدرختان  شیدر مناطق رو ژهیوطور خودرو در جنوب اروپا، به

 یهاها و سرشاخهکم بازده است. برگ یهاکشور و خاکدر مناطق مختلف  یعیدامنه انتشار وس یو دارا شودیشناخته م

به صورت دم کرده به  یاهیدر طب گ نیسیکن بیدارا بودن ترک لیو به دل شوندیم دهیچ یدر مرحله گلده اهیگ نیا

 امیالت یدارد و در استعمال خارجکننده معده و ضد نفخ کاربرد  تیکننده خون، تقو هیعنوان تب بر، اشتها آور، تصف

 یدارد. دانه ها یعیوسکاربرد  یخارمقدس در صنعت داروساز ییحاصل از اندام هوا نیسی. ماده کنباشدیدهنده زخم م

از مواد  یکیآن  یفراوان است. مواد کنسانتره روغن راشباعیچرب غ یدهایدرصد روغن با اس 28-24 یحاو اهیگ نیا

 یمیاقل ازیباال و ن یبا سازگار یاهیخارمقدس گ ،ی. از لحاظ زراعرودیگاو به شمار م ژهیودام به هیتغذ یبا ارزش برا ییغذا

 را داراست.  یمیو اقل یخاک طیرشد در اکثر شرا ییکه توانا شودیکم محسوب م

یم ساخته یکیژنت تیهدا تحت هیثانو یها تیو متابول یاعم از مواد ساختار اهیگ ییایمیش باتیعملکرد و ترک اگرچه

عوامل  ریتأث یبررس جه،یدارند. در نت اهانیگ تیفیک و تیبرکم ییبسزا ریتأث ش،یرو محل یمیعوامل اقل یول شوند

 تیه جزو اولوهموار یفیو ک یعملکرد کم نهیشیبه ب یابیدست یآن برا یشناختبوم یازهاین نییو تع اهیرشد گبر  یمیاقل

 . شودیمحسوب م یقاتیتحق یها
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 ،یطیبه عوامل مح اهیخار مقدس و واکنش گ اهیگ لیمختلف پتانس یهاجنبهبا توجه به کمبود اطالعات مدون درباره  

 مدرس تهران تیدانشگاه ترب یدانشکده کشاورز یقاتیمتفاوت کشور در مزرعه تحق میدر سه اقل یامزرعه یشیآزما

در شهر رشت )منطقه  یقاتیتحق ی)منطقه دو( و مزرعه ا  زدیدر شهر  یشور قاتیتحق یمرکز مل مزرعه (، کی)منطقه 

 یو خاک یمیاقل طیمناطق از لحاظ شرا نی( انجام خواهد شد. ا2021 - 2022)1400 -1401 یزراع یهاسه( در سال

 شناخته خواهند شد. نهیبه طیمتوسط بازده، کم بازده و شرابه عنوان مناطق  بیبه ترت

 یصنعت-ییداروچندمنظوره  اهیگ کیمختلف خارمقدس به عنوان  یهاپیاکوت لیپتانس یبررس ق،یتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

ور خشک کش مهیخشک و نمزارع کم بازده مناطق  یابیدر باز اهیگ نیکشور و نقش ا یزراع -یمیمتفاوت اقل طیدر شرا

 لیتانسشده و پ فیتعر زلیودیب دیتولروغن، عملکرد روغن و  اتیمقدار و خصوص قیتحق نیدر ا یصنعت لیاست. پتانس

 مناطق یدما، نور و ...( و خاک ،ی)بارندگ یطیمح طیشرا ریتأث قیتحق نیاست. ا نیس یمقدار ماده موثره کن ییدارو

 قرار خواهد داد.  یمورد بررس یامزرعه طیخارمقدس را در شرا تیفیمختلف کشور بر عملکرد و ک

 یازهاین نییتعکم نهاده،  ی، کشاورز رانیا یمیاقل طیشرا ،ییو دارو یصنعت لیچند منطوره، پتانس یبوم اهیخارمقدس، گ کلمات کلیدی:

 یبوم شناخت

 
 

Evaluation of blessed thistle agronomic, industrial and phytochemical properties as a 

multipurpose indigenous crop under various Iran agro-climatic conditions to land use 
optimization in arid to semi-arid areas 

Title: 

Mehdi Ghiasy-Oskoee Applicant: 

Tarbiat Modares Unversity Applicant's 

Work: 

Introducing and using new indigenous high potential plants could be a promising 

way to achieve sustainable agriculture according to the capacity of the Iran’s 

particular climate condition. Using these plants, may also provide environmental and 
economic benefits simultaneously. Comprehensive information such as plant 

biochemical, agriculture and biological features are required to introduce a new 
species to a specific area. Blessed thistle (Cnicus benedictus L.) is a multipurpose 

indigenous plant with economic importance because of its several potential 

industrial and medicinal uses which is less investigated regarding its agricultural 
potential and utilization of this plant in Iran and therefore the benefits of the plant is 

deprived. It is an annual herbaceous plant belongs to Asteraceae family growing to 
60 cm, widely spread from Asia to Europe, including Iran, Germany, and Romania 

appears promising as an oil crop for cultivation in arid and warm climate regions. In 
Iran is known in the local names, ashtar khar and carkol that is widely speared in 

difreent cliamte conditions. Leaves and twigs of this plant are harvested at flowering 

stage due to the composition of the tail cnicin in herbal medicine as an antipyretic, 
appetizer, blood purifier, carminative amplifier is used in gastric and healer foreign 

Drastmal wound. cnicin widely used in pharmaceuticals. It seeds contain 24-28% oil 
and oil concentrates it is one of the valuable nutrients for animal feed, particularly 

cattle. From an agronomic point of view, blessed thistle is well adapted to different 

soil and climate conditions. Although yield and chemical compound of plants are 
produced under the direction genetic effects, growing local climatic factors have a 

major impact on the quantity and quality of the plants. Among the various 
factors, the response of plants to different climate conditions is a key factor 

influencing both plants chemical components and final yield. Determining optimum 
climate condition and ecological requirements, therefore, may be straight forward 

management strategy to improve crop yield and developing crop productions. 

Abstract: 

The main goal of the research is to evaluate blessed thistle ecotypes to be an 
industrial and medicinal potential plant m in Iranian various agro- climate 

conditions. Industrial potential is defined herein as agronomic performance, oil 

content, oil yield, oil compositions and biodiesel properties of blessed thistle. The 
present work aims to establish the influence of climate conditions (temperature and 

rainfall regime) on blessed thistle yield and quality through an extensive 

Specific 
Aims: 
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field studies. The objective of the current study is to provide a comprehensive study 

for blessed thistle management projects. 

blessed thistle, indigenous multi purpose plant, industrial and medicinal potential, 

Iran climate condition, low input agriculture, ecological requirements 

:Keywords 
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 یبه منظور رسانش هدفمند دارو Delta like ligand 4 (DLL4) هیعل ینانوباد دیو تول یطراح :عنوان

 DLL4 کننده انیب یسرطان یسودوموناس به سلول ها نیو اگزوتوکس نیسیداکسوروب

 رسول بهارلو :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/سمنان یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک دانشکده :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول ی+ پزشک سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + رسول بهارلو :همکاران

 یمعدنچ دیحم +

 یترحم هیمهد +

 یفاطمه قربان +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

هستند و در خانواده شترسانان  (VHH) یشتر نیتک دوم یها یباد یها بنام آنت یباد یاز آنت یها، گروه ینانوباد چکیده :

چون مقاومت  یمنحصر به فرد اتیها با دارا بودن خصوص یباد ینوع خاص از آنت نی)شتر، الما و الپکه( وجود دارند. ا

 در دیلخوب در آب و امکان تو تیبودن، حالل یا رهیباال و عوامل دناتوره کننده، اندازه کوچک و تک زنج یبه دما ادیز

 انیه به بدارند. با توج یشتریب تیو درمان، اهم صیمونوکلونال در تشخ یها یباد یبا آنت سهیدر مقا ،یوتیپروکار زبانیم

 Notch گنالیانتقال س ای یرسان امیپ ریدر مس نیپروتئ نیاز انواع تومورها و نقش ا یعیوس فیدر ط DLL4 نیپروتئ

 ریاست، مسدود کردن مس لیتومور دخ ییکه در رگ زا (Notch ریمس یها رندهیاز گ یکی یبرا یگاندیبه عنوان ل)

مقاوم به  یدر تومورها یمولد و مهار رشد تومور حت ریغ وژنزیدر تومورها منجر به آنژ DLL4-Notch گنالیانتقال س

 .شود یم Anti-VEGF درمان

 یمختلف و عدم وجود مطالعه ا یهابد سرطان یآگه شیو پ وژنزیدر آنژ DLL4 بر نقش یطبق مطالعات گذشته مبن

 یکشندگ ریو تاث یاختصاص لیو نانوذره حامل دارو به منظور تحو نیمتصل به توکس ینانوباد نیبر هدفمند کردن ا یمبن

 هیعل ینانوباد دیو تول یمطالعه طراح نیشده است. و هدف ا یمطالعه حاضر طراح ،یسرطان یدارو و سم بر سلول ها

DLL4 نندهک انیب یسرطان یسودوموناس به سلول ها نیو اگزوتوکس نیسیمنظور رسانش هدفمند دارو داکسوروب به 

DLL4 باشد یم 

 DLL4کننده  انیب یسرطان یکونژوگه به نانوذره به سلول ها ینانوباد تیاختصاص نییتع :اهداف اختصاصی

 DLL4 کننده انیب یسرطان یبه سلول ها (anti-DLL4-PE) نیمونوتوکسیا تیاختصاص نییتع -2

 انیب یرطانس یبر سلول ها ینانوباد یآزاد شده از نانوذره دارا نیسیداکسوروب یدارو کیتوتوکسیاثر سا زانیم نییتع -3

 DLL4 کننده

 DLL4 کننده انیب یسرطان یبر سلول ها (anti-DLL4-PE) نیمونوتوکسیا کیتوتوکسیاثر سا زانیم نییتع -4

 نیبعد از اتصال به توکس ینانوباد نیا یساختار راتییو تغ DLL4 با یاتصال نانوباد یکیوانفورماتیب یبررس -5

 نانوذرات، لوودوپا ن،یسیسودوموناس، داکسوروب نیاگزوتوکس ن،یمونوتوکسی، ا DLL4 وژنز،یآنژ ،ینانوباد کلمات کلیدی:

 
 

Design and production of nanobodies against Delta like ligand 4 (DLL4) for targeted 

delivery of doxorubicin and Pseudomonas exotoxin to cancer cells expressing DLL4 

Title: 
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Rasoul Baharlou Applicant: 

Semnan University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Nanobodies are a group of antibodies called camel monoclonal antibodies (VHH) and 

exist in the camel family (camels, llamas, and camels). This special type of antibody 
has unique properties such as high resistance to high temperature and denaturing 

agents, small size and single chain, good solubility in water and possibility of 

production in prokaryotic host, compared to monoclonal antibodies are more 
important in diagnosis and treatment. Due to the expression of DLL4 protein in a 

wide range of tumors and the role of this protein in the Notch pathway (as a ligand 
for one of the Notch receptors) involved in tumor angiogenesis, blocking the DLL4 

signal pathway -Notch in tumors leads to unproductive angiogenesis and inhibition 
of tumor growth even in anti-VEGF-resistant tumors. 

According to previous studies on the role of DLL4 in angiogenesis and poor prognosis 

of various cancers and the lack of a study to target this toxin-bound nanoparticle and 
drug-carrying nanoparticles for specific delivery and the lethal effect of drugs and 

toxins on cancer cells, the present study designed. The aim of this study was to 
design and produce nanobodies against DLL4 for targeted delivery of doxorubicin 

and Pseudomonas exotoxin to cancer cells expressing DLL4. 

Abstract: 

Determination of specificity of conjugated nanoparticles to nanoparticles to cancer 
cells expressing DLL4 

2. Determination of specificity of immunotoxin (anti-DLL4-PE) to cancer cells 

expressing DLL4 
3. Determining the cytotoxic effect of doxorubicin released from nanoparticles 

containing nanobodies on cancer cells expressing DLL4 
4. Determining the cytotoxic effect of immunotoxin (anti-DLL4-PE) on cancer cells 

expressing DLL4 
5- Bioinformatics study of nanobody binding with DLL4 and structural changes of this 

nanobody after binding to PE toxin 

Specific 
Aims: 

Nanobody, Angiogenesis, DLL4, Immunotoxin, Pseudomonas exotoxin, Doxorubicin, 
Nanoparticles, Levodopa 

:Keywords 
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خزن سنگ م یرسوب طیو تطابق مح یکروسکوپیم یرخساره ها ییشناسا ،یو سکانس یستیز ینگار نهیچ :عنوان

 یدر حوضه زاگرس شرق یآسمار

 یبیحب طاهره :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یاتوسعه :نوع طرح

 یبی+ طاهره حب :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

در جهان و در کشور ما شناخته شده  یدروکربوریسنگ مخزن ه نیو مهمتر نیازبزرگتر یکیبعنوان  یآسمار سازند چکیده :

قرار گرفته است اما  یحوضه زاگرس همواره مورد توجه مطالعات اکتشاف یو مرکز یغرب یسازند درنواح نیاست. اگرچه ا

 ستیز ،یا نهیسنگ چ راتییتغ یاست. بررس ازیکمبود مطالعات جامع و گسترده آن در شرق حوضه زاگرس مورد ن

مناطق  ریمذکور در سا میسازند در شرق زاگرس به درک مفاه نیا یسکانس ینگار نهیو چ یا زرخسارهیر ،یا نهیچ

گروه  یها لیکروفسیم یحاو یشناس نیرید اتیسازند از لحاظ محتو نیخواهد نمود. ا یانیحوضه زاگرس کمک شا

ما، از جمله جنس بستر ، د یطیمح یهایژگیو ییجهت شناسا یدیباشد که بعنوان ابزار مف یم کیروزنداران بزرگ و پالژ

هت ابزار ج نیتراز مهم لهایکروفسیگروه از م نیا نطوریو نور شناخته شده هستند. هم ییغذا میرژ ژن،یآب ، اکس یانرژ

و  لیو تحل هیها جهت تجز لیکروفسیم نیو نور هستند. ا ییغذا میرژ ژن،یآب، اکس یانرژ راتییتغ لیو تحل هیتجز

 هیال ییتطابق و شناسا نیهمواره مورد توجه قرار گرفته اند. همچن ایسطح آب در راتییو تغ یطیمح راتییتغ ییشناسا

 یمنظور مطالعه و بررس نیاست. به ا ریها امکانپذ لیکروفسیدسته از م نیبا مطالعه ا یدر سازند آسمار یدیکل یها

از  یسطح حداکثر غرقاب نییگسترش آنها، تع یرخساره ها و چگونگ زی، ر یسکانس ینگار نهیچ ،یستیز ینگار نهیچ

 هستند یشنهادیپروژه پ یسوالها

 است: ریمطالعه به شرح ز نیاهداف ا یبطور کل :اهداف اختصاصی

 یزونها کیشاخص در تفک یو گسترش جنسها و گونه ها عیتوز یبررس -2یستیز یزونها کیو تفک یشناس لیفس-1

 یآک -نچاتی – نیروپل یآشکوبها کی( جهت تفکنایکلیدوسیلپ اس،یآرک پئوس،یروکالیاسپا تس،ی) مانند نومولیستیز

 یابیرد -4 میاسترونس زوتوپیمذکور در حد امکان با استفاده از ا یسن مطلق جنسها یبررس -3نیگالیبورد- نیتان

 یرسوب یمطالعه رخساره ها -5در حد امکان  ژنیکربن و اکس یزوتوپهایبا استفاده از ا یماتولوژیپالئوکل یجهان راتییتغ

گسترش رخساره ها بر اساس  یچگونگ یبررس-6آنها لیتشک طیمح یو ارائه مدل رسوب یرسوب طیمح نییبه منظور تع

 یارنگ نهیچ ستیو ز ینگار نهیو تطابق سنگ چ یرسوب یسکانسها نییتع -7یدیکل یها هیال نییو تع یستیز یزونها

 در شرق حوضه زاگرس یسازند آسمار یا زرخسارهیارائه مدل ر -8مورد مطالعه یبرشها

 فراینیفرام ،یسکانس ینگار نهیرخساره، چ زیزونها، ر ستیز ،یسنگ مخزن آسمار کلمات کلیدی:

 
 

Biostratigraphy, sequence stratigraphy, microfacies analysis and correlation of the 

sedimentary environment in the Asmari reservoir in the Eastern Zagros Basin 

Title: 
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Tahereh Habibi Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

 

Asmari Formation is known as one of the largest and most important hydrocarbon 
reservoir rocks in the world and in our country. Although this formation in the 

western and central regions of the Zagros Basin has always been the focus of 

exploratory studies, but the lack of comprehensive studies in the east of the Zagros 
Basin is needed. Study of stratigraphic, biostratigraphic, microfacies and sequence 

stratigraphic changes of this formation in the east of Zagros will help to understand 
the mentioned concepts in other areas of the Zagros Basin. In terms of 

paleontological contents, this formation contains microfossils of pnktonic and larger 
benthic foraminifera, which are known as useful tools for identifying environmental 

characteristics such as, temperature, water energy, oxygen, nutrient and light. These 

are the most important tools for analyzing changes in water, oxygen, nutrient and 
light energy. Also, these microfossils have always been considered for analysis and 

identification of environmental changes and changes in sea level. Also, matching and 
identification of key layers in Asmari Formation is possible by studying this group of 

microfossils. For this purpose, the study of biostratigraphy, sequence stratigraphy, 

microfacies and how they are spread laterally, determining the maximum flooding 
surface are among the questions of the proposed project.In addition, several dams 

have been constructed or are under construction in the Asmari Formation. Many 
aquifers of Asmari Formation are over-harvested. The results of this study can be 

used for the study of karstic limestone aquifers. 

Abstract: 

Microbiostratigraphy and biozonation 2- Study of sedimentary facies in order to 
determine the sedimentary environment and present the sedimentary model of the 

Asmari formation 3- Investigation of how facies expand based on biozones and 
determination of key layers 4- Determination of sedimentary sequences and 

stratigraphic rock and Biostratigraphy of the studied sections 5- Introducing the 

microfacies model of Asmari Formation in the east of Zagros Basin 

Specific 
Aims: 

Asmari reservoir, Biostratigraphy, Microfacies, Sequence stratigraphy, foraminifera :Keywords 
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 به سرطان معده یمبتال مارانینوکلئاتوم جدا شده از ب ومیفوزوباکتر یمولکول ییشناسا :عنوان

 یآباد نیبزم یطالب نیام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یآباد نیبزم یطالب نی+ ام :همکاران

 یکمال نینگ +

 یمیرح دیفر +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 5 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یلوریپ کوباکتریاز هل ریتوان بغ یم ایسوال است که آ نیبه ا ییطرح در پاسخ گو نیضرورت ا نیمهمتر دیترد یب چکیده :

 رانی. متاسفانه در اریخ ایبنام سرطان معده دانست  یرا مسئول ظهور و بروز عارضه کشنده ا یگرید سمیکروارگانیم

 & ,KOLAH, SAJADI, Radmardباشد ) یباال م ریمرگ و م زانیبا م یماریسرطان معده جز سه ب

KHADEMI, 2010یاه یماریمرتبط با بروز ب یها نهیفلور معده خصوصا گز یساکن و گذرا یها یباکتر نیی(. تع 

ه درک ها، ب یگروه از ناخوش نیبهتر جهت مقابله با ا یدرمان لیپروفا نییتواند ضمن تب یسرطان معده م رینظ یگوارش

 .دیبنما یانیبخش از فلور انسان کمک شا نیبهتر ما از ا

 ی)در سطح جهان(، م دهیآن به چاپ رس یتایکه تاکنون د ینیتعداد نمونه بال نیاز باالتر یریطرح ضمن بهره گ نیا

 .ارائه دهد یآمار یاز بررس یدار یمعن زانیبا م قیتحق نیمطرح شده در ا یبه سوال ها یتواند پاسخ متقن

ناسان ش کروبیو م نیمحقق دییسرطان معده تاکنون به تا تیاول عامل نهیبه عنوان گز یلوریپ کوباکتریبه هر حال هل

م تا نوکلئاتو ومیبا حضور و دخالت فوزوباکتر گاهیجا نیدهد که ا یما نشان م هیاول یها یبررس یاست ول دهیرس ایدن

 تواند مشخص و مدون باشد یپرسش با انجام پژوهش ما م نیا ییسوال رفته که جواب نها ریتواند ز یم یحد

 آنترال بدست آمده از افراد فاقد سرطان معده یها یوپسینوکلئاتوم جداشده از ب ومیفوزوباکتر یفراوان نییتع :اهداف اختصاصی

 سرطان معده یآنترال بدست آمده از افراد دارا یها یوپسینوکلئاتوم جداشده از ب ومیفوزوباکتر یفراوان نییتع -2

 آنترال بدست آمده از افراد فاقد سرطان معده یها یوپسیجداشده از ب یلوریپ کوباکتریهل یفراوان نییتع -3

 سرطان معده یآنترال بدست آمده از افراد دارا یها یوپسیجداشده از ب یلوریپ کوباکتریهل یفراوان نییتع -4

)گروه  تیگاستر یآنترال بدست آمده از افراد دارا یها یوپسینوکلئاتوم جداشده از ب ومیفوزوباکتر یفراوان نییتع -5

 کنترل(

 روه کنترل()گ تیگاستر یآنترال بدست آمده از افراد دارا یها یوپسیجداشده از ب یلوریپ کوباکتریهل یفراوان نییتع -6

 ،ییایعفونت باکتر ،یلوریپ کوباکترینوکلئاتوم، هل ومیسرطان معده، فوزوباکتر کلمات کلیدی:

 
 

Molecular detection of fusobacterium nucleatum isolated from gastric cancer 
patients 

Title: 

Amin Talebi Bezmin Abadi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

 Abstract: 
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Molecular detection of fusobacterium nucleatum isolated from gastric cancer 

patients 

Molecular detection of isolated from gastric cancer patients Specific 

Aims: 

HELICOBACTER PYLORI, fusobacterium nucleatum, GASTRIC COLONIZATION, 
DYSPEPSIA 

:Keywords 
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 یمطالعه تجرب کیمقابله با ترومبوز:  یبرا نیشده با هپار دهیبا پوشSPIONs استفاده بالقوه از نانوذرات :عنوان

 یحیطر یتق :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیدانشگاه ترب یعلوم پزشک دانشکده :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماریب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یحیطر ی+ تق :همکاران

 منش ینادر نیحس +

 یعبد المالک زیپرو +

 یسالم بخات +

 ابسالن میعبد رح +

 رانوندیشهرام پورب +

 یمرجان قربان +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

متفاوت شده و  یدر ارگان ها کیسکمیا راتییاست که سبب تغ 19-دیکوو یماریمهم در ب عیاز وقا یکی یترومبوآمبول چکیده :

استفاده  یبه عنوان درمان کمک یماریب نیدرمان ا یبرا یمشابه باتیو ترک نیمرگبار شود. هپار جیتواند منجر به نتا یم

از  ،یشنهادیطرح پ نیبا عواقب مرگبار شود. در ا یزیتواند باعث خونر یم نیهپار یحال، دوز باال نیشده است. با ا

 :Super paramagnetic iron oxide nanoparticles سیآهن فوق پارامغناط دینانوذرات اکس

SPIONSنیو سپس انتقال هپار نیشده با هپار دهی(پوش-SPIONS یبه اندام ها یسیمغناط دانیبا استفاده از م 

 ییمورد نظر که خطر ترومبوز باال یدر اندام ها نیغلظت هپار شیاندام ها، با هدف افزا ریکبد و سا ه،یهدف مانند ر

 الیتلاندو بیعمل کند. آس زین الیتواند همزمان به عنوان محافظ اندوتل یدر اندام هدف م نیشود. هپار یدارند، استفاده م

مبدل  می)آنز SARS - CoV - 2 یها رندهیگ ادیز اریحضور بس لی، به دل SARS - CoV - 2 روسیتوسط و

محافظت احتمال بروز مرحله  نی( است و اAngiotensin converting enzyme:ACE - 2 2نیوتانسیآنژ

کند و به  یتداخل م ACE – 2با  نیگزارش شده است که هپار ن،یدهد. عالوه بر ا یرا کاهش م یماریب شروندهیپ

 بخشد یرا بهبود م دهید بیآس یاندام ها میعمل کرده و ترم روسیعنوان ضد و

مبتال به ترومبوز با استفاده از نانو ذرات  ایترومبوز  جادیا یکه در خطر باال برا نیمع یدر عضو نیغلظت هپار شیافزا :اهداف اختصاصی

 یسیمغناط دانیدر معرض م یدر موش صحراو نیشده با هپار دهی( پوشSPIONs)ونیسپا

 ؛ کوود یکروترومبی؛نانوذرات؛ ترومبوز ؛ م یترومبوامبول کلمات کلیدی:

 
 

The potential use of SPIONs nanoparticles coated with heparin to counteract the 

thrombosis: an experimental study 

Title: 

Taki Tiraihi Applicant: 

tarbiat modares university, faculty of medicine, Department of anatomical science Applicant's 
Work: 

 Abstract: 
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Thrombiemboli is one of the important event occurs in COVID-19 resulting in 

ischemic changes in different organs. This can result in fatal consequences. Heparin 
and similar compounds has been used to treat this disease as adjuvant therapy. 

However, high heparin dose can cause hemorrhage with fatal consequences. In this 
proposal, Super paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONS) coated with 

heparin and following delivery of heparin-SPIONs using magnetic field to the target 

organ such as lung, liver and other organs to increase the concentration of heparin in 
the target organs which have high risk of thrombosis. Heparin in the target organ 

can act simultaneously as endothelial protectant. Endothelial injury by SARS-CoV-2 
virus because endothelial cell has high density of SARS-CoV-2 receptor (angiotensin-

converting enzyme 2: ACE-2) and this protection reduce the chance of progressive 

phase of the disease. Moreover, it has been reported that heparin interact with ACE-2 
and act as antiviral and improve the healing of the damaged organs. 

Increase heparin delivery to a target organ with high risk for developing thrombosis 
using SPIONs nanoparticle coated with heparin in rats exposed to magnetic field. 

Specific 
Aims: 

COVID-19, thrombosis, thromboemboli, microthrombi, SPIONs :Keywords 
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کامل  ینمونه یبر مبنا یکنار بستر یصیتشخ یزهایکاربرد در آنال یبرا کیدیکروفلویم یغشاها یطراح :عنوان

 یخون

 یبجستان یجادیا میمر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یرضوخراسان /مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یبجستان یجادیا می+ مر :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ینمونه میمستق قیو غلظت اجزا مختلف خون، از دو روش تزر هایماریب عیسر صیتشخ یبرا ،یصیتشخ یها تیک در چکیده :

دقت  شیافزا ،یخون یاز پالسما میاستفاده مستق یای. از جمله مزاشودیاستفاده م ،یخون یپالسما ایو  یکامل خون

 یصیتشخ یهادر روش یخون انسان هیاول یاستفاده از نمونه ن،یشدت رنگ هموگلوب لیاست. به دل یریگ-اندازه

پالسما به روش  ی. اما جداسازشودیم هاشیآزما نیا یریگباعث بروز تداخل و کاهش دقت اندازه ،یو نور یسنجرنگ

 تیدر ک استفاده یپرحجم دارند که برا زاتیبه تجه ازیفشرده، ن سکتید دیجد یهااستفاده از روش ایو  وژیفیسانتر جیرا

چه که کاهش هر یصیتشخ یها تیهستند. با توجه به هدف استفاده از ک تیمحدود یدارا ،یکنار بستر یصیتشخ یها

 جیرا یهااست، استفاده از روش زاتیبه تجه ازیاستفاده در هر مکان و زمان بدون ن تیو قابل صیزمان تشخ شتریب

 یهاستفاده از نمون ،یصیتشخ یها تیاستفاده از ک ندیآسان کردن فرا یزمان بر هستند. برا ،یخون یپالسما یجداساز

پالسما از  یهمزمان جداساز تیبا قابل یصیتشخ تیساخت ک یمناسب برا یها و ابزارهاروش یکامل و طراح یخون

 یو ساده ساز صیهر دو هدف کاهش زمان تشخ دیها و ابزارها باروش نیاست. ا ریخون در هنگام استفاده، اجتناب ناپذ

وهش، پژ نیهدف، در ا نیبه ا یابیدست یباشند. برا یریگاندازه یدقت باال یدارا نیرا فراهم کنند و همچن شیآزما یاجرا

ز خون پالسما ا یزجداسا یبرا یصیتشخ یها تیدر ک یریمختلف با هدف بکارگ یمریپل یبه مطالعه اثر ساختار غشاها

 پرداخت میخواه یصیتشخ یها تیک یریها بر سرعت و دقت اندازه گآن یو نحوه اثرگذار

 کامل یپالسما از نمونه خون یجداساز یبا خواص و ساختار مناسب برا ییغشا لتریعملکرد و انتخاب ف سهیمقا :اهداف اختصاصی

 یها تیاستفاده در ک یبرا ی)پالسما( استخراج نیپروتئ زانیم کهیمناسب، به طور یبه بازده جداساز یابیدست -2

 یمواد بهبود دهنده یهدف با بکاربر نیرا به دست دهد. ا یدقت کاف زانیها، م تیمتابول ییبا هدف شناسا یصیتشخ

 .خواهد بود ریامکان پذ یصیتشخ تیو غشا ک لتریخواص ف

 یصیتشخ تیدر بستر ک یواکنش گاهیپالسما به جا دنیسرعت رس میبا تنظ صیتشخ ندیبه حداقل رساندن زمان فرا -3

 یصیتشخ تیپالسما، ک یجداساز غشا، کلمات کلیدی:

 

 

Design of Microfluidics Membranes for Point-of-Care Whole Blood-Based Analysis 

and Diagnostics 

Title: 

Maryam Ijadi Bajestani Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 
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n diagnostic kits, they use direct injection of blood plasma or whole blood sample for 

rapid diagnosis of diseases and infections. High precision is one of the advantages of 
applying blood plasma. Because of hemoglobin intense color, using whole blood cells 

samples in diagnostic kits with colorimetric and optical-based detection methods, 
interferes with readout accuracy. Plasma separation using centrifuging or compact 

disc methods, needs bulky equipment which limits it's application in point of care 

diagnostic kits. According to the aim of using diagnostic point of care devices, which 
are detection time reduction and accuracy increment while being applicable in any 

time any where, using bulky equipment for plasma separation are time consuming 
and inefficient. To facilitate applying point of care diagnostic kits, designing 

integrated plasma separation (from whole blood) devices is inevitable. New methods 

and materials, should have possess both characteristics of being precise and fast. To 
reach this aim, in this study we will investigate the polymeric membranes structure 

and their function in integrated plasma separation point of care diagnostic kits and 
examine their effect on accuracy and sepaparatin and diagnostic speed. 

Abstract: 

Comparing the membrane functionality for plasma separation from whole blood 

sample to chose the best membrane 
2- Reaching high yield of plasma separation 

3- Optimizing the yield of separation, accuracy and speed 

Specific 

Aims: 

Membranes, diagnostic kits, plasma separation :Keywords 
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 تیاثرات سم یبررسو  Biginelli واکنش قیاز طر ینیدیمیریپ لیهتروآر دیجد باتیو سنتز ترک یطراح :عنوان

 توزیم ریدر مس نینزیمهار کا قیآنها از طر یسلول

 نجابت مژگان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + مژگان نجابت :همکاران

 زاده یهاد نیفرز +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

است که موجب رشد و  وستهیبه هم پ یمنسجم از رخدادها یانسان مجموعها ژهیو به و وتهایوکاریدر  یسلول چرخه چکیده :

پنج  یخود دارا توز،یکه بخش م گرددیم میتقس Mو  G1  ،S ،G2 یبه مرحلهها ی. چرخه سلولگرددیسلول م میتقس

( از توپالسمیس می)تقس نزیتوکیبا س یردو سلول دخت زیمرحله پروفاز، پرومتافاز، متافاز،آنافاز و تلوفاز است که در انتها ن

 نینزیاک ی)شامل تعداد کروتوبولیبر م یمبتن یمولکول یمشخص شده است که موتورها ریاخ ی. در سالهاشوندیهم جدا م

 زیدرولیخود را از ه یو انرژ کنندیحرکت م هاکروتوبولیم یهاالمانیدر طول ف هانینزینقش دارند.کا توزیها( در م

با عوارض  یاثرات ضد سرطان اختصاص یدارا Eg5 نینزیمهارکننده کا باتی. ترکرندیگی( مATP) فسفاتیتر نیآدنوز

مهار کنندگان آنها حائز  نهیخاطر کار کردن در زم نیهستند به ا گریضد سرطان د یبا داروها سهیکمتر در مقا یجانب

و  واورهیت ایو اوره  دیکربالدئ-5-دازولیمیا-لیمت لیآر-1-ویت لیآلک-2 یدهایطرح از واکنش آلدئ نیاست. در ا تیاهم

شوند.  یها مختلف سنتز م ینیدیمیریدروپیه ید لیدازولیمیا -4 باتیترک ینل یج یاستو استات طبق واکنش ب لیآلک

 زانیم یداشته باشند ، اثراتشان رو یخوب تیکه سم یباتیشود و ترک یم یمختلف بررس باتیترک یسلول تیاثرات سم

 کینامید یساز هیوشب یوتریانتخاب شده و با مطالعات کامپ باتیترک نیبهتر تیشود و در نها یمطالعه م نینزیمهار کا

قا آپوپتوز هم در ال یسلول زمیمطالعه مکان یبرا یتومتریشود. فلوس یمطالعه م نینزیآنها با کا نتراکشنینحوه ا یمولکول

 انجام خواهد شد

 نینزیبه عنوان مهار کننده کا ینیدیمیریدروپیه ید باتیاثرات ترک یو بررس سنتز :اهداف اختصاصی

 یمولکول کینامید یساز هیها، شب نیدیمیریدروپیه یسرطان، د توز،یم ن،ینزیکا کلمات کلیدی:

 

 

Design and synthesis of new heteroaryl  pyrimidine compounds through the Biginelli 

reaction and the study of their cytotoxic effects through inhibition of Kinesin in the 

mitotic pathway 

Title: 

Mojgan Nejabat Applicant: 

Mashhad University of medical sciences Applicant's 

Work: 

The cell cycle in eukaryotes, and especially in humans, is a series of interconnected 
events that cause cells to grow and divide. The cell cycle is divided into stages G1, S, 

G2 and M. The mitotic part itself has five stages of prophase, prometaphase, 

metaphase, anaphase and telophase, at the end of which two daughter cells are 
separated by cytokines (cytoplasm division(. 

Abstract: 
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In recent years, microtubule-based molecular motors (including a number of 

kinesins) have been implicated in mitosis. Kinesins move along the filaments of 
microtubules and derive their energy from the hydrolysis of adenosine triphosphate 

(ATP).Kinesin Eg5 inhibitors have specific anticancer effects with fewer side effects 
than other anticancer drugs, so it is important to work on these inhibitors. 

In this project, from the reaction of 2-alkyl thio-1-aryl methyl-imidazole-5-

carbaldehyde aldehydes and urea or thiourea and alkyl acetoacetate, 4-imidazolyl 
dihydropyrimidine compounds are synthesized according to the BJN reaction, and the 

cytotoxic effects of the compounds are evaluated.inhibition of kinesin is studied on 
compounds that show good cytotoxicity, and finally the best compounds are selected 

and their interaction with kinesin is evaluated by computer studies and molecular 

dynamics simulations. Flow cytometry will also be performed to study their cellular 
mechanism. 

Evaluation of imidazolyl dihydropyrimidines as kinesin Eg5 inhibitors in cancer 
treatment 

Specific 
Aims: 

Kinesin, Mitosis, Cancer, Dihydropyrimidines, Molecular Dynamics Simulation, 

Apoptosis 

:Keywords 
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 یتجرب جیآن با نتا جینتا سهیبه کمک روش المان محدود و مقا ینشیذوب گز ندیفرا یمدلساز :عنوان

 یکاظم زهرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند + ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 داخل عیصنا تیمرتبط با اولو زاتیآالت و تجه نیو ساخت ماش یطراح یدانش فن

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ زهرا کاظم :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 وبیقابل اغماض و ع ریغ یفرم ها رییتنش پسماند، تغ د،یشد ییدما انیهمواره سه موضوع گراد ریاخ ۀده کی یط در چکیده :

(Defectsدر ساختار قطعات ساخته شده توسط فرا )از  ینشیگز یزریبه خصوص در روش ذوب ل یشیساخت افزا ندی

 بوده است. یاساس یچالش ها

ا ر یشماریروش مسائل حل نشده ب نیساخت و خواص قطعات ساخته شده با ا نیچالش ها در قطعات در ح نیا یبررس

عرض هر  ه،یضخمات هر ال ،ی، توان و سرعت مناسب منبع حرارت(Scanning Pattern) اسکن مناسب یمانند الگو

 .و ... باز نگاه داشته است یخنک ساز زانیترک، م

المان  یساز هیشب لهیبه وس ینشیگز یزریساخت قطعات به روش ذوب ل تیفیگذار بر ک ریاثت یپژوهش پارامترها نیدر ا

 .شود یپرداخته م کیسکوپالستیو و کیمحدود و با استفاده از رفتار ماده در محدوده پالست

 یزریبه روش ذوب ل یشیساخت افزا ندیفرا یعدد یساز هیطرح به آن توجه خواهد شد، شب نیکه در ا یمسئله اساس

 ریی، تغ گریکدیها بر  هیال ییدما خچهیتار یگذار ریتاث یبه منظور بررس ییا هیمدل چند ال کیبا در نظر گرفتن  ینشیگز

 .اشدب یقطعات ساخته شده م یکیمکان اتیو گسترش تنش پسماند بر خصوص کیسکوپالستی/وکیفرم پالست

 شرفتیقطعات ساخته شده خواهد شد. پ یکیبهتر خواص مکان فیساخت منجر به توص ندیفرا نیتر ا قیدق یساز هیشب

 ساخت و ،یطراح یخواهد نمود و منجر به ارتقا یصنعت دکنندگانیبه تول یکمک قابل توجه نیهمچن نهیزم نیدر ا

 خواهد شد یصنعت یحوزه ها یقطعات در تمام دیتول

 یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 هیال نیچند با در نظر گرفتن یتجرب طیتر به شرا کینزد یانتخاب ینشیذوب گز کیپالست-رفتار االستو یساز هیشب -1

 ساخت قطعات یبرا

عه قط تیفیبر ک یخنک ساز طیها، سرعت اسکن، طرح اسکن، شرا هیمانند تعداد ال یمهم یاثر پارامترها یبررس -2

 ساخته شده

به منظور کاهش  یخنک ساز طیها، سرعت اسکن، طرح اسکن، شرا هیموثر مانند تعداد ال یپارامترها یساز نهیبه -3

 شده جادیتنش پس ماند در قطعه 

 تهیسیسکوپالستیو ته؛یسیروش المان محدود؛ پالست ؛یساز نهیبه ؛یزریروش ذوب ل ؛یشیساخت افزا کلمات کلیدی:

 

 

FEM Modeling of the Selective Laser Melting Process and Comparison with the 

Experimental Results 

Title: 

Zahra Kazemi Applicant: 
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Shiraz university Applicant's 

Work: 

In the last decade, severe temperature gradient, residual stress, non-negligible 

deformations and defects were the main challenges of parts manufactured by 

additive manufacturing process especially selective laser melting method. 
Investigating these challenges during the manufacturing process and properties of 

the parts manufactured by these methods has held numerous unresolved issues such 
as proper scanning pattern, power and speed of the heat source, thickness of each 

layer, width of each crack, cooling rate etc. 

In this research, the essential parameters on the quality of manufactured parts by 
selective laser melting method will be investigated by FEM modeling and by using in 

the plastic and viscoplastic material behavior. 
The main aim of this research is the numerical simulation of the selective laser 

melting method by considering a multilayer model to investigate the effect of the 
temperature history of the layers, plastic/viscoplastic deformation and residual 

stress development on the mechanical properties of the manufactured parts. 

More accurate simulation of this manufacturing process will allow better prediction 
the mechanical behavior of manufactured parts. Progress in this area will also 

significantly help industrial manufacturers and improves the design, manufacturing 
and production of parts in all industrial areas. 

Abstract: 

Simulation of the elasto-plastic behavior of selective laser melting closer to 

experimental conditions considering several layers for manufacturing of parts 
2- Investigating the effect of important parameters such as number of layers, 

scanning speed, scanning pattern, cooling conditions on the quality of the 

manufactured part 
3- Optimization of effective parameters such as number of layers, scanning speed, 

scanning pattern, cooling conditions to reduce residual stress in the created part. 

Specific 

Aims: 

Key words: Additive manufacturing; Selective laser melting; Optimization; Finite 

element method; Plasticity; Viscoplasticity. 

:Keywords 
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کننده اشتها، استئاتوز  میهورمون تنظبر  (HMB)راتیبوت لیبتا مت یدروکسیبتا ه یاریمکمل  ریتاث :عنوان

 یالکل ریمبتال به کبد چرب غ مارانیدر ب SIRT-1 و PGC-1a یژن ها انیو ب یکبد

 دفریفرزاد ش :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک/حضرت رسول مارستانیب :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ها یماریب کیژنت ی+ مبان هیتغذ :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 دفری+ فرزاد ش :همکاران

 یفتاح هیسم +

 یمحمدحسن سهول +

 یمسعود صالح +

 مرجان مخترع +

 یقیمعصومه خل +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 23 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ها موثر بر اشت یاز هورمون ها یو برخ نیانسول ،یکنترل کننده چرب یها سمیدر ارتباط با مکان HMBکه  یوجود اثرات با چکیده :

در افراد مسن HMBاثرات مثبت  ینیباشد.تاکنون مطالعات بال یدر انسان محدود م ییها افتهی نینشان داده است، چن

(و 42) دزیمربوط به ا یو کاشکس یعضالن یستروفی(، د41لگن) ی( ، شکستگ40. 39)یویمزمن ر یماریو افراد مبتال به ب

ند.درکنار باش یبدن م بیترک راتییو تغ یاثرات عمدتا مربوط به بهبود عملکرد عضالن نی( مشاهده شده است. ا43سرطان)

، و HIVال به مبت مارانیدر ب یمنیا تیورزشکاران ،بهبود وضع یدیپیل لیدر رابطه با بهبود پروفا یشواهد اندک جینتا نیا

 یمواقع متناقض و با حجم نمونه محدود م یشده است که در برخ دهید زین یویمزمن ر مارانیدرب CRPکاهش سطح 

 یه بررسب یمطالعه ا چیجالب است که تاکنون ه ارینکته بس نیا یوانیمطالعات ح و یشگاهیرغم شواهد آزما یباشند. عل

نجام ا یالکل ریکبدچرب غ مارانیکننده اشتها در ب میتنظ یو هورمون ها یالتهاب یبر فاکتور ها HMB یاریمکمل  ریتاث

 یادیز یها نهیهز لیکه موجب تحم مارانیب نیمورد استفاده در ا یداروها ادیبا توجه به عوارض ز ینشده است و از طرف

 یالتهاب یبر فاکتور ها یبر رو HMB یاریاثر مکمل  یحاضر با هدف بررس ینیبال ییشود، مطالعه کارآزما یبر جامعه م

 ردیگ یمبتال به کبدچرب انجام م مارانیکننده اشتها در ب میتنظ یو هورمون ها

مطالعه و در داخل هر گروه در شروع و  انیدو گروه در پا نیبر شاخص وزن ب HMB یاریاثر مکمل  سهیو مقا نییتع :اهداف اختصاصی

 مطالعه انیپا

مطالعه و در داخل هر گروه در شروع  انیدو گروه در پا نیب یتوده بدن هیبر نما HMB یاریاثر مکمل  سهیو مقا نییتع

 مطالعه انیو پا

مطالعه و در داخل هر گروه در شروع  انیدو گروه در پا نیب SIRT1 ژن انیبر ب HMB یاریاثر مکمل  سهیو مقا نییتع

مطالعه و در داخل  انیدو گروه در پا نیب PGC1-α ژن انیبر ب HMB یاریاثر مکمل  سهیو مقا نییمطالعه تع انیو پا

 مطالعه انیهر گروه در شروع و پا

مطالعه و در داخل هر گروه  انیدو گروه در پا نیب نیبر سطح گرل HMB یاریاثر مکمل  سهیو مقا نییمطالعه تع انیپا

 مطالعه انیدر شروع و پا

 بدن بیترک ،یکبدچرب، التهاب، اشتهاء، استئاتوز کبد رات،یبوت لیبتا مت یدروکسیبتا ه کلمات کلیدی:
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The effect of beta-hydroxy beta-methyl butyrate (HMB) supplement on appetite 

hormone, hepatic steatosis and expression of PGC-1a and SIRT- 1 genes in patients 
with non-alcoholic fatty liver 

Title: 

2091895611 Applicant: 

Iran University iof Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Despite the effects that HMB has shown on the mechanisms that control fat, insulin, 
and some hormones that affect appetite, such findings are limited in humans. Clinical 

studies to date have shown the positive effects of HMB in the elderly and people with 
chronic disease. Pulmonary (39, 40), pelvic fracture (41), muscular dystrophy and 

cachexia related to AIDS (42) and cancer (43) have been observed. These effects are 

mainly related to the improvement of muscle function and changes in body 
composition. In addition to these results, there is little evidence regarding the 

improvement of athletes' lipid profile, improved immune status in HIV patients, and 
decreased CRP levels in chronic pulmonary patients. Sometimes they are 

contradictory and limited in sample size. Despite laboratory evidence and animal 
studies, it is interesting to note that no studies have been performed to investigate 

the effect of HMB supplementation on inflammatory factors and appetite-regulating 

hormones in non-alcoholic fatty liver disease patients. Used in these patients, which 
imposes high costs on the community, the present clinical trial study aims to 

investigate the effect of HMB supplementation on inflammatory factors and appetite-
regulating hormones in patients with fatty liver. 

Abstract: 

Determining and comparing the effect of HMB supplement on weight index between 

the two groups at the end of the study and within each group at the beginning and 
end of the study 

Determining and comparing the effect of HMB supplementation on body mass index 

between the two groups at the end of the study and within each group at the 
beginning and end of the study 

Determining and comparing the effect of HMB supplementation on serum gerlin level 
between the two groups at the end of the study and within each group at the 

beginning and end of the study 
Determining and comparing the effect of HMB supplementation on SIRT1 gene 

expression between the two groups at the end of the study and within each group at 

the beginning and end of the study Determining and comparing the effect of HMB 
supplementation on PGC1-α gene expression between the two groups at the end of 

the study and within each The group at the beginning and end of the study 

Specific 

Aims: 

beta-hydroxy beta-methyl butyrate, inflammatory, hepatic steatosis, fatty liver, 
appetite, body composition 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99022321 

 در گراف ها یکردن راهبرد احاطه کنندگ یقو :عنوان

 یصمد بابک :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ بابک صمد :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 نی. چنمیپرداز یدر گراف ها م یراهبرد احاطه کنندگ تیدر تقو افتیدر مورد دو نوع ره قیطرح به مطالعه و تحق نیدر ا چکیده :

 یم ییها افتیره نیچن لیباشند. از قب یآن بطور توام م میو تعم یبر احاطه کنندگ یطیاعمال شرا یبه نوع ییروش ها

برد جنبه  شیدر پ یجیرو نخست به نتا شیاشاره کرد. در طرح پ یکمان نیو رنگ ییدوتا یاحاطه کنندگ میتوان به مفاه

 نی. در امیپرداز یآن ها م یبا دقت مطلوب برا ییحاصل پرداخته و به ارائه کران ها یپارامترها یمحاسبات یدگیچیپ

 یینمود. در ادامه کران ها میاز گراف ها همچون درخت ها خواه یمطرح یرا معطوف بر خانواده ها یا ژهیراستا توجه و

گراف ها بدست  یآن ها را( در مواجهه با حاصلضرب ها قیدق ری)در صورت امکان مقاد یتحت بررس یپارامترها یبرا

 آورد میخواه

 نییاباال و پ یو بدست آوردن کران ها یمحاسبات یدگیچیپ جیبرد نتا شیتوان به پ یم قیتحق نیدر ا یاز اهداف کل :اهداف اختصاصی

 یآن ها نامساو یکه برا ییخانواده همه گراف ها یبه مشخص ساز نیتحت مطالعه اشاره کرد. همچن یپارامترها یبرا

برخوردار است که  یشتریب تیجهت از اهم نیامر از ا نیپرداخت. ا میشود خواه یم لیتبد یمربوط به کران به تساو

دشوار است. بعالوه به مطالعه -NP زیحاالت خاص ن یبلکه در برخ ینه تنها در حالت کل ییپارامترها نیمحاسبه چن

 .میپرداز یگراف ها م یمذکور در حاصلضرب ها میمفاه

هستند.  یروزمره و عمل یها دهیاز پد یاریالزم در جهت اعمال بر بس لیپتانس یطرح دارا نیموضوعات مورد مطالعه در ا

 .میکن یاشاره م وستیپ نیاز هم 7در بند  یموارد نیاز چن ییبه نمونه ها

 ،یکمان نیتابع احاطه کننده رنگ ،ییعدد احاطه دوتا ،ییمجموعه احاطه کننده، عدد احاطه، مجموعه احاطه کننده دوتا کلمات کلیدی:

 یا شهیحاصلضرب ر شه،یر م،ی، حاصلضرب مستق یحاصلضرب دکارت ،یکمان نیعدد احاطه رنگ

 

 

Strengthening the domination strategy in graphs Title: 

Babak Samadi Applicant: 

University of Mazandaran (2016-2019) Applicant's 

Work: 

 
In this research work, we study and investigate two approaches in order to 

strengthen the domination strategy in graphs. Such methods apply some conditions 
for domination and generalizations of them, simultaneously. For examples, we can 

mention the double domination and the rainbow domination. In this work, we first 

obtain some results so as to advance the computational complexity aspects of these 
parameters and give some bounds for them with desired accuracy. In this way, we 

pay special attention to well-known families of graphs such as trees. Furthermore, 

Abstract: 
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we obtain some bounds for the parameters under study (the exact values for them if 

possible) in dealing with of the graph products. 

Some of the general aims of this research are to advance the computational 

complexity results concerning the parameters under study and obtain lower and 

upper bounds on them. We also characterize the families of all graphs attaining the 
bounds. This is more important because the problems of computing these kinds of 

parameters are not only for general graphs, but for some especial graphs NP-hard. In 
addition, we study the mentioned concepts in the graph products. 

Specific 

Aims: 

Dominating set, domination number, double dominating set, double domination 

number, rainbow dominating function, rainbow domination number, Cartesian 
product, direct product, root, rooted product. 

:Keywords 
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در باغات و مزارع شهرستان  Eriophyoidea و Raphignathoideaیباالخانواده یفون کنه ها :عنوان

 هیاروم

 محمد دوستارشرف یمجتب :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 هرز یو علفها یاهیگ یهایماریآفات و ب تیریخسارت و مد نییتع ک،یولوژیب یبررس ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 محمد دوستارشرف ی+ مجتب :همکاران

 یلطف اله سایپر +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 نی. در اشوندیانگل و ... را شامل م خوار،اهیشکارگر، گ یهااز کنه یمختلف یهاگروه انیگمایاستشیراسته پ ریز یهاکنه چکیده :

ها، در مزارع، باغ اهانیگروه از آفات مهم گ نیترو مهم نیتراز بزرگ Eriophyoidea یباالخانواده یهاکنه نیب

مهم  یهااز جمله گروه زین Raphignathoideaباالخانواده  یهاکنه نیها و مراتع در جهان هستند. همچنجنگل

نقش  یاهیگ یهاشپشک لیاز قب زیگالزا و حشرات ر یهاکنه خوار،اهیگ یهاها بوده و در کنترل کنهکنه نیشکارگر در ب

 Eriophyoideaآور  انیو ز Raphignathoideaشکارگر  یهاکنه ییحاضر با هدف شناسا قیدارند. تحق یاساس

 ،یزراع اهانیگ ییهوا یهااز خاک و اندام یمختلف یهایبردارمنظور نمونه نیا ی. براردیپذیانجام م هیشهرستان اروم

انجام خواهد گرفت.  1400-1399 یهاسال یط هیهرز باغات و مزارع مناطق مختلف شهرستان اروم یهاو علف یباغ

آفت  دیوئیوفیار یهاکنه کیولوژیکنترل ب ژهیبه و ،یقیتلف تیریتوسعه برنامه مد یبرا یاساس یامرحله قیتحق نیا جینتا

 باشدیهرز منطقه م یهاو علف

 هیدر شهرستان اروم Raphignathoideaو  Eriophyoidea یباالخانواده یهافون کنه نییتع :اهداف اختصاصی

ها در ونهگ یبه تراکم نسب تیآفت در منطقه با عنا دیوئیوفیشکارگر و ار دیگناتوئیراف یهاکنه نیمهمتر یمعرف -2

 شده یآورجمع یهانمونه

 و Raphignathoidea یهاباالخانواده یاحتمال دیجد یهاگونه فیو توص یمعرف -3

 آفات تیریمد د،یگونه جد خوار،اهیشکارگر و گ یهاکنه ان،یگمایاست شیپ کلمات کلیدی:

 

 

Fauna of  the superfamilies Raphignathoidea and Eriophyoidea of orchard and crop 
field in Urmia county 

Title: 

Mojtaba Mohammad Doustaresharaf Applicant: 

. Applicant's 

Work: 

The mites of suborder Prostigmata include different groups of predatory, 

herbivorous, parasitic and etc. mites. Among them, mites of the superfamily 

Eriophyoidea, are among the largest and most important group of plant pests in the 
plantations, orchards, forests and rangelands in the world. Also mites of superfamily 

Raphignathoidea are among the most important predatory mites and play an 
fundamental role in controlling the phytophagous mites, gall mites and small insects 

such as coccoids. The present study is conducted with the aim of identifying 

Abstract: 
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raphignathoid predatory mites and deleterious eriophyoid mites in Urmia county. For 

this purpose, various samplings will be taken from the soil and the aerial parts of the 
crops and orchards and weeds of different regions of Urmia county during 2020-

2021. The results of this study are an essential step for the development of an 
integrated management program, especially the biological control of eriophyoid 

pests and weeds in the region. 

Identification mites of superfamily Eriophyoidea and Raphignathoidea in Urmia 
2- Introduction of the most important raphignathoid predatory mites and eriophyoid 

pest mites in the region with regard to the relative density of species in the collected 

specimens 
3- Introduction and description of possible new species of the superfamily 

Raphignathoidea and Eriophyoidea 

Specific 
Aims: 

Prostigmata; Predatory and herbivorous mites; pest management; New species :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99020597 

 یپاسخ خط هیدر چهارچوب نظر یکیاپتومکان یهاسامانه کینامید یبررس :عنوان

 ییرضا یدلف یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :اجرامحل 

 یتفاهم نامه ا یطرح پژوهش :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 ییرضا یدلف ی+ عل :همکاران

 فرد یمعتضد یعل +

 ینادر نیمحمد حس +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
یم زنبرگیاه ریباز در تصو یکوانتوم یهاسامانه هیبا نظر یپاسخ خط هینظر قیتلف یطرح ابتدا به مطاله چگونگ نیا در چکیده :

اختالل  کیه استاندارد ب کیسامانه اپتومکان کی یپاسخ خط فیبه دست آمده، به توص جیو سپس با استفاده از نتا میپرداز

 ب،یترت نی. بدشودیم فایگمانه( ا زری)ل فیضع یخارج زریل کی لهیکه نقش آن، به وس میپردازیم فیوابسته به زمان ضع

با استفاده از  ن،ی. همچنشودیم ریمد نرمال به وضوح امکان پذ یو شکافتگ دیمانند پاد تشد ییهادهیپد فیامکان توص

 مدوله شده پرداخت کیاپتومکان یهابه مطالعه سامانه توانیم ینظر افتیره نیا

 نیباز است که بعد از انجام ا یکوانتوم یهاسامانه هیبا نظر یپاسخ خط هینظر قیاهداف طرح حاضر، تلف نیتراز مهم یکی :اهداف اختصاصی

 کیانو اپتومک یکوانتوم کیطرحواره مهم اپت نیچند فیتوص یبرا یپاسخ خط افتهی میتعم هینظر نیاز ا توانیکار م

 .استاندارد و مدوله شده استفاده کرد کیاپتومکان یهاو سامانه یکیاپت کیکننده پارامتر تیمانند مدل تقو یکوانتوم

 یکوانتوم کیاپتومکان ن،یتابع گر افتیره ،یپاسخ خط هیباز، نظر یکوانتوم یسامانه ها کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of the optomechanical systems dynamics in the framework of the 
linear response theory 

Title: 

Ali Dalafi Rezaei Applicant: 

Shahid Beheshti University/ Laser and Plasma Research Institute Applicant's 

Work: 

In the present research, we firstly study how the linear response theory is unified 
with the theory of open quantum systems in the Heisenberg picture and then using 

the obtained results we describe the linear response of a standard optomechanical 
system to a weak time-dependent perturbation whose role is played by a weak 

external laser (probe laser). In this way, the description of phenomena such as anti-
resonance and normal mode splitting is clearly possible. Besides, the investigation of 

modulated optomechanical systems can be possible using the present approach. 

Abstract: 

One of the most important aims of the present research is the unification of the 
linear response theory with the theory of open quantum systems where this 

generalized linear response theory one can be used to describe several schemes in 

quantum optics such as optical parametric amplifier and standard or modulated 
optomechanical systems 

Specific 
Aims: 

open quantum systems, linear response theory, Green's function approach, quantum 
optomechanics 

:Keywords 
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 نینترلوکیا یژن ها انیبر ب نیکورکوم یاریو استاندارد با و بدون مکمل  DASH یها میرژ ریتاث یبررس :عنوان

 یبه سندرم تخمدان پل انیدر مبتال کیسمیگل یآلفا ردوکتاز ، سطح تستوسترون و شاخص ها 5آلفا ،  کی

 (IVF ) یلقاح خارج رحم دینابارور کاند کیستیک

 یخسرو یمظفر حسن :متقاضی

 استاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 زدی/زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک -بهداشت  دانشکده :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 کیمتابول یهایماریها + ب یماریب کیژنت ی+ مبان هیتغذ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یخسرو ی+ حسن مظفر :همکاران

 انیافالطونعباس  +

 یظهراب بهیط +

 خهایمحمد حسن ش +

 سارا جام برسنگ +

 آزاده نجارزاده +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

درصد از  10-5در زنان است و  زیاختالالت غدد درون ر نیتر عیاز شا یکی (PCOS) کیستیک یپلسندرم تخمدان  چکیده :

 یگذار ، عدم تخمک ییایمیوشیب ای ینیبال سمیپرآندروژنیدهد. مشخصه آن ه یقرار م ریرا تحت تأث یزنان در سن بارور

طر همراه با عوامل خ یکیاست. عوامل ژنت یکاهش بارور ای یو نابارور کیستیک یآمنوره ، تخمدان پل ای گویبه صورت ال

ساز بروز  نهیتوانند زم یم یهمگ ویداتیاسترس اکس شیو افزا نیمقاومت به انسول سم،یپرآندروژنیه ،یمانند چاق یطیمح

 .سندرم باشند نیا

 :هدف مطالعه

آلفا ردوکتاز و  5آلفا ،  1 نینترلوکیا انیبر ب نیو مکمل کورکوم DASH ییغذا میرژ ریتاث یمطالعه بررس نیهدف از ا

 .باشد یمPCOS در زنان مبتال به ،یسمیو گل کیآندروژن لیپروفا

 :مطالعه یطراح

با  ماریب 96که در آن  2*  2 لیشده، دو سو کور، کنترل شده با دارونما، با طرح فاکتور یتصادف ینیبال ییکارآزما کی

شوند. با  یم یطبقه بند یبه چهار گروه مساو ییچهار تا یبا بلوک ها یبه طور تصادف ،یبلوک یساز یاستفاده از تصادف

 .4.0.2، نسخه  R در نرم افزار ’Package ‘blockrand استفاده از

 :ورود و خروج یارهایشرکت کنندگان / مع

 یبدون سابقه قبل یرحملقاح خارج  یدایسال، کاند 40تا  18با سن  PCOS ورود: زنان نابارور مبتال به یارهایمع

;IVF مصرف یروان یها یماریفشار خون باال، سرطان و ب ،یکیمتابول یها یعمده خروج: داشتن ناهنجار یارهایمع .

 .یو ضد باردار کی، آندروژن ابتیضد د یداروها

 یمورد بررس یگروه ها نیآلفا ب کی نینترلوکیآلفا ردوکتاز و ا 5 یژنها انیب راتییتغ نیانگیم سهیمقا :اهداف اختصاصی

 یمورد بررس یگروه ها نیب دروتستوسترونیه ید-آلفا 5تستوسترون تام و  راتییتغ نیانگیم سهیمقا (2

مورد  یگروه ها نی، ب(HOMA.IR)نیناشتا، مقاومت به انسول نیقندخون ناشتا، انسول راتییتغ نیانگیم سهیمقا (3

 یبررس
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 نی، کورکوم DASH میرژ ک،یستیک یتخمدان پل سندرم کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of the Effects of DASH and Standard Diets With and Without Curcumin  

Supplementation on Gene Expression of  Interleukin- 1 Alpha , 5 Alpha – Reductase, 
Serum Concentration of Testosterone and Glycemic Indices in Infertile Women With 

Polycysti 

Title: 

Hassan Mozaffari Khosravi Applicant: 

shahid sadoughi univesity of medical science Applicant's 
Work: 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in 

women and affects 5–10% of women of reproductive age. It is characterized by 
clinical or biochemical hyperandrogenism, anovulation manifested as oligo- or 

amenorrhea, polycystic ovaries, and infertility or reduced fertility. Genetic factors 
combined with environmental risk factors such as obesity, hyperandrogenism, insulin 

resistance, and increased oxidative stress can all predispose to this syndrome. 

Study aim 
The aim of this study is to investigate the effects of DASH diet and Curcumin on 

expression of Interleukin 1 Alpha , 5 Alpha reductase and androgenic and glycemic 
profile, in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) 

Design 
A randomized, double-blind, placebo-controlled trial, with a 2*2 factorial design; 96 

patients will be randomly assigned to four groups using a Stratified Permuted Block 

Randomization, in equal block sizes of 4; by Package ‘blockrand’ in R software, 4.0.2 
version. 

Participants/Inclusion and exclusion criteria 
Inclusion criteria: Infertile women with PCOS, aged 18–40 years, candidate for In 

Vitro Fertilization without previous history of IVF; Major exclusion criteria: having 

metabolic abnormalities, hypertension, cancer and mental illness; taking anti-
diabetic, androgenic and contraceptives drugs. 

Abstract: 

Comparison of the mean expression changes of 5 alpha reductase and interleukin 1 

alpha genes between the studied groups 
2) Comparison of mean changes in total testosterone and 5 alpha-

dihydrotestosterone between the studied groups 
3) Comparison of mean changes in fasting blood sugar, fasting insulin, insulin 

resistance (HOMA.IR), between the studied groups 

Specific 

Aims: 

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), DASH diet, Curcumin :Keywords 
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زودهنگام سرطان روده بزرگ در حالت با و بدون  ییشناسا یبرا ییایباکتر یاز نشانگرها یبیترک یابیارز :عنوان

 یزیب افتیبا ره ییاستاندارد طال

 یخوزان ینیام مائده :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یگوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشک یها یماریب پژوهشکده :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یخوزان ینی+ مائده ام :همکاران

 یسما رضاسلطان +

 یریزا دیفر +

 ینقلیپورحس نیمحمد ام +

 850000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

و در حال  بوده ایدر سراسر دن یصیتشخ یها سرطان نیترو کشنده  نیتر عیاز شا یکیکولورکتال )روده بزرگ(،  سرطان چکیده :

از موضوعات  یکیاست.  شیآن به سرعت در حال افزا ریبروز و مرگ و م زانیم ،ییایآس یها تیجمع انیحاضر در م

 یریجلوگ یماریب شرفتیآن است تا با انجام مداخالت به موقع از پ یزودرس و غربالگر ییشگویپ ،یماریب نیمهم در ا

 ایسرطان روده در سراسر دن یدر خصوص غربالگر یاد. متاسفانه اطالعات ناکافانجام د هیکرد و درمان را در مراحل اول

 قیدق یها یزیبرنامه ر ازمندیخصوص وجود ندارد و ن نیدر ا یاطالعات مدون بایتقر زین رانیوجود دارد. در کشور ما ا

به  یشده است. تست کولونوسکوپ فیسال تعر 75روده تا  پیپول یدر مورد غربالگر یبازه زمان نیساله بوده که ا 12

بر  نهیمانند هز یمتعدد یها تیمحدود یسرطان کولورکتال، متأسفانه دارا صیتشخ یبرا جیرا ییعنوان استاندارد طال

شکالت اند که م( پرداخته ییمارکرها ایبه مطالعه در مورد نشانگرها ) ینیمحققان بال نیبودن است. بنابرا یبودن و تهاجم

 یرینامطلوب آن جلوگ یامدهایدهند تا از پ صیموقع تشخنوع سرطان را به  نیرا نداشته باشند و بتوانند ا الذکر فوق

 یورهافاکت سکیر یشود، لذا محققان در جستجو یمربوط م کیبه عوامل اسپوراد شتریجا که سرطان روده بکنند. از آن 

فاده است ر،یاخ یهاکرده است. در سال  دایپ یابرجسته  تیاهم رایروده اخ یوتایکروبیها م آن نیبودند که در ب یطیمح

اند. ه شد یزودهنگام سرطان روده بزرگ معرف ینیب شیپ یبرا یومارکریب یدهایعنوان کاند به یمدفوع یها یاز باکتر

با  یغربالگر تیها و ابتال به سرطان روده گزارش شده است. اهم یباکتر نیا نیب یمطالعات، ارتباط معنادار یدر برخ

شوند  یم یکولونوسکوپ لیدل یکه ب یجهت است که بتوان تعداد افراد سالم نیاز ا زین یا روده یها یاستفاده از باکتر

فرد  93از اطالعات  ق،یتحق نیکند. در ا دایوارد بر فرد و جامعه کاهش پ یبار اقتصاد بیترت نیرا کاهش داد تا به ا

که  شود یسرطان روده بزرگ استفاده م یانجام غربالگر یواقع در شهر تهران برا یطالقان مارستانیمراجعه کننده به ب

 یباکتر تیکم زانیفرد مبتال به سرطان روده بزرگ است. م 20آدنوما و  پیفرد مبتال به پول 42فرد نرمال،  31شامل 

 نیشد. با توجه به ا نییتع absolute quantitative real time PCRان با روش کنندگهمه شرکت  یها برا

تال زودهنگام سرطان کولورک صیتواند در تشخ یها چقدر م آن بیترک یو حت ییتنهاها به  یباکتر نیا یریکارگ که به

که  یشود. زمان یبه آن پاسخ داده م ییاستاندارد طال جیمطالعه با فرض عدم وجود نتا نیاست که در ا یمؤثر باشد، سؤال

داد  لیتحل یمطرح برا یآمار یکردهایاز رو یکی ست،یمشخص ن ییخاطر نبود استاندارد طال به یماریب یواقع تیوضع

مساحت  و یژگیو ت،یشامل حساس یصیدقت تشخ یارهایتوان مع یکالس پنهان است که با استفاده از آن م لیها، تحله 

اغلب از  یصیتست تشخ کی یاحتمال جیموضوع که نتا نیبا در نظر گرفتن ا یدست آورد. از طرف را به راک یمنحن ریز
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به  یمواقع نیثابت ممکن است نامعتبر باشد. راه حل مناسب در چن یاستفاده از پارامترها ست،یمشخص ن قایقبل دق

 کیهستند و  یتصادف ریمتغ کیروش فرض بر آن است که پارامترها  نیبوده که در چارچوب ا یزیب افتیره یریکارگ

از چند  یبیترک یصیدقت تشخ یابیشود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارز یدر آن در نظر گرفته م نیشیاحتمال پ عیتوز

ا استفاده ب ییبدون حضور استاندارد طال طیزودرس سرطان روده بزرگ در شرا ییشناسا یمورد نظر برا ییاینشانگر باکتر

به  جینتا نیچنانجام نگرفته است. هم  یمطالعه مشابه قبل چیاست که در ه یزیبر روش ب هیاز مدل کالس پنهان و با تک

 ها با کمک ها و برازش مدل داده لیقرار خواهند گرفت. تحل سهیمورد مقا ییدست آمده با حالت با حضور استاندارد طال

 ردیگ یصورت م OpenBUGSو  R یافزارها نرم

 سرطان روده بزرگ یهاداده  لیتحل یمدل کالس پنهان برا یپارامترها یزیب برآورد :اهداف اختصاصی

با و بدون استاندارد  F. nucleatum زودهنگام صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبنددقت رده  یارهایمحاسبه مع -2

 ییطال

 ییبا و بدون استاندارد طال E. faecalis زودهنگام صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبند دقت رده یارهایمحاسبه مع -3

 ییبا و بدون استاندارد طال S. bovis زودهنگام صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبند دقت رده یارهایمحاسبه مع -4

 ییبا و بدون استاندارد طال ETBF زودهنگام صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبند دقت رده یارهایمحاسبه مع -5

با و بدون استاندارد  P. gingivalis زودهنگام صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبند دقت رده یارهایمحاسبه مع -6

 ییطال

اندارد مارکرها با و بدون است ییدوتا بیزودهنگام ترک صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبند دقت رده یارهایمحاسبه مع -7

 ییطال

مارکرها با و بدون  ییتاسه  بیزودهنگام ترک صیتشخ ییتوانا یابیارز یبرا یبند دقت رده یارهایمحاسبه مع -8

 ییاستاندارد طال

 یزیمدل کالس پنهان، روش ب ،یبندزودهنگام، رده  ییروده، شناسا یوتایکروبیروده بزرگ، م سرطان کلمات کلیدی:

 
 

Assessment of combinations of multiple bacteria species for the early detection of 

colorectal cancer with and without gold standard using Bayesian approach 

Title: 

Maedeh Amini Khoozani Applicant: 

Nothing Applicant's 

Work: 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common and deadly diagnostic cancers 
worldwide and its incidence and mortality are currently increasing rapidly among 

Asian populations. One of the important issues in this disease is early detection and 
screening to prevent the progression of the disease by performing timely 

interventions and treatment in the early stages. Unfortunately, there is insufficient 

information on CRC screening around the world. In Iran, there is almost no written 
information in this regard and requires careful planning for 12 years, which is 

defined as the period for screening of intestinal polyps up to 75 years. Colonoscopy, 
the common gold standard for diagnosing CRC, has several limitations such as 

expensive and invasiveness. Therefore, clinicians have studied markers that do not 

have the aforementioned problems and can diagnose this type of cancer early to 
prevent its adverse consequences. Because CRC is more closely linked to sporadic 

factors, researchers have been looking for environmental risk factors among which 
the gut microbiota has recently gained prominence. In recent years, the use of fecal 

bacteria has been introduced as biomarker candidates for early detection of 

colorectal cancer. In some studies, a significant association has been reported 
between these bacteria and CRC. The importance of screening with intestinal 

bacteria is to reduce the number of healthy people who undergo colonoscopy for no 
reason, and thus reduce the economic burden on the individual and society. In this 

study, the data of 93 patients referred to Taleghani Hospital located in Tehran were 
used for screening for CRC, which included 31 normal patients, 42 patients with 

adenoma polyps and 20 patients with CRC. The amount of bacteria for all 

participants was determined by absolute quantitative real time PCR. Given that the 

Abstract: 
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use of these bacteria alone and even their combination can be effective in the early 

diagnosis of CRC, is a question that is answered in this study, assuming the lack of 
gold standard results. When the true disease status is not known due to the lack of a 

gold standard, one of the statistical approaches to data analysis is latent class 
analysis, which can be used to determine diagnostic accuracy measurements 

including sensitivity, specificity, and area under the receiver operating characteristic 

curve. On the other hand, the use of fixed parameters may be invalid, given that the 
possible results of a diagnostic test are often not exactly known in advance. The 

appropriate solution in such cases is to use the Bayesian approach, which in the 
framework of this method, it is assumed that the parameters are a random variable 

and a prior probability distribution is considered. The aim of this study was to 

evaluate the diagnostic accuracy of a combination of several bacterial markers for 
early detection of colorectal cancer in the absence of the gold standard test results 

using a latent class model based on the Bayesian approach which has not been done 
in any previous similar study. The results will also be compared with the case of the 

presence of the gold standard test. Data analysis and model fitting is done using R 
and OpenBUGS softwares. 

Bayesian estimation of latent class model parameters for analyzing the colorectal 

cancer data 
2. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 

early detection of F. nucleatum with and without a gold standard 

3. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 
early detection of E. faecalis with and without gold standard 

4. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 
early detection of S. bovis with and without gold standard 

5. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 

early detection of ETBF with and without gold standard 
6. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 

early detection of P. gingivalis with and without gold standard 
7. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 

early detection of the two-marker combination with and without gold standard 
8. Calculating the classification accuracy measurements for assessing the ability of 

early detection of the three-marker combination with and without gold standard 

Specific 

Aims: 

Colorectal cancer, gut microbiota, early detection, classification, latent class model, 
latent class analysis, Bayesian approach 

:Keywords 
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فعال درون و  یالرزهمناطق  ییشناسا ی( برا5/5تا  0/4 ی)بزرگا هالرزهنیو برآورد سازوکار زم یابیکانون :عنوان

 رانیبزرگ ا یشهرها رامونیپ

 ینعمت دیمج :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/باهنر کرمان دیشه دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح یابیها در شناخت و ارز یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینعمت دی+ مج :همکاران

 دودران یفاطمه نقد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1آموزش دانشجو: 

وجود دارد،  یدانش که در هر دانش یگذشته از گسترش مرزها ،یشناسلرزهنیاهداف دانش سودمند زم نیتراز مهم یکی چکیده :

بوده و  یآمار -یعلم ندیفرآ کیاست،  برنهیبر و هززمان اریاگرچه، بس لرزهنیزم ینیبشیاست. پ لرزهنیزم ینیبشیپ

است،  لرزهنیزم یکیزیف یگرهانشانشیپ یریکارگبه ندیفرآ نیا یو عمل یکار اصلو قابل اجرا است. راه ریپذکامال امکان

و  نیشد )کال ینیبشیپ زیآمتیموفق یاگونهبه نیدر چ چنگیها 1975سال  لرزهنیکم زمها دستکمک آنکه به

 یکی انجامد،ینم لرزهنیزم ینیبشیبه پ مایگوناگون اگرچه مستق یهابا روش لرزهنیخطر زم لی(. تحل2006کاران، هم

 یهالرزهنی. داشتن مشخصات زمدیبنما یانیکمک شا ندیفرآ نیبه ا تواندیکه ماست یاطالعات یهاهیال نیتراز مهم

 یهالرزهنیدارند. زم لرزهنیخطر زم لیدر تحل یترشیب ریکه تاث کینزد یامنابع لرزه ییشناسا یعنیبه شهرها  کینزد

برخوردارند. با  یادیز تیدانست، از اهم یشهر یهالرزهنیها را زمآن توانیها که مآن کینزد رامونیدرون شهرها و پ

بودند.  یشهر یهالرزهنیزم ،یو مال یهمه خسارات جانبم با آن 2003طبس گلشن و  1979 یهالرزهنیزم ف،یتعر نیا

 ادشدهی یاست که با بزرگا یشهر یهالرزهنیبه زم ترشیب تیدادن اهم جه،یو در نت ترشیب ییشناسا سندهیمنظور نو

 کینزد یبا بزرگا ییهالرزهنیهجدک کرمان، زم 2017بم و  2003 یهالرزهنیاز زم شی. پرندیگیتر مورد توجه قرار مکم

 یهامحل گستره تواندیها، مآن ییرنج بزرگا و شناسا نیا یداده بود. تمرکز رو یها روآن یدر گستره روکانون 5/4به 

ها عالوه بر حل سازوکار آن تواندیم ییشناسا نی. ادیزد نمابزرگ را به ما گوش یهالرزهنیزم دادیمحتمل پرخطر رو

 یهانبودن داده یها )درصورت کافآن رامونیپ یهاگسل یشناسختیرنیو زم هالرزهنیزم ترقیدق یابیشامل کانون

 ستندین یواضح یهاختیرنیزم یدرون شهرها دارا یهاگسل رایباشد. ز زی( نیفیو ک یاز نظر کم یالرزه

 یبال نیرخداد ا یبرا یتجمع انرژ یهاپرخطر و مکان یهامحدوده ران،یطرح در محدوده کشور ا نیکمک انجام ا به :اهداف اختصاصی

ها و حساس در آن محدوده کیاستراتژ یوسازهاو ساخت یگذارهیگردند، تا از سرما یشده و معرف یشناسائ یعیطب

. شودیمحسوب م یجان ریناپذو خطرات جبران یاز اتالف منابع مال زیدر جهت پره یگام بزرگ دهیا نیشود. ا یریجلوگ

 باشد. ندهیآ تریتر و کاربردگسترده قاتیتحق یگشااست پژوهش حاضر راه دیام

 رانیگسل، شهر، ا ،یاخطر لرزه ،یزیخلرزه سم،یمکان لرزه،نیزم کلمات کلیدی:

 

 

Locating of earthquakes and estimating of earthquake mechanisms (M 4.0–5.5) to 
identify active seismic areas inside and around large cities in Iran. 

Title: 
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Majid Nemati Applicant: 

Shahid Bahonar University of Kerman Applicant's 
Work: 

There are small and moderate faults inside the cities and their immediate vicinities, 

which are not seen, because they are hidden. As well as the other faults, they 
experience earthquake. These kinds of earthquakes, which probably are important, 

have magnitude between 4.0 – 5.5. this part of earthquakes are investigated here. 

First, needed data will be extracted from related institutions. After editing the data, 
they will be processed using special software. Solved mechanisms as well as the 

other data will be mapped. The related data are seismicity, GPS and location of large 
and small cities. According to that the seismic hazard depends on mechanism of 

earthquakes, this hazard will be investigated with this point of view. Output of this 
research is a useful map which contains an information layer in seismic hazard 

investigation for those cities. 

Abstract: 

Main aim of this research is recognition of active faults and their mechanisms, which 
were not seen, because of having no outcrop and no big earthquake. Investigation of 

their activity and application of this data in seismotectonic maps are the other aims 

of this research. The earthquakes are happened on active faults, although not 
always. Some earthquakes are happened on hidden faults and previously inactive 

faults. Recognition of these faults, especially inside and around the cities, are 
important. 

Specific 
Aims: 

Earthquake, Mechanism, seismic hazard, Fault, City, Iran :Keywords 
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-3،2]آزولویادیت یحاو یهانیدیمیریپ[d-2،3]انویاز ت یبرخ یکیولوژیب یابیسنتز و ارز ،یطراح :عنوان

a]انویو ت هانیدیمیریپ[2،3-d]دیجوش خورده جد یهانیدیمیریپ 

 یبم زادهیفرزانه عل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/عصر)عج( رفسنجان یول دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یبم زادهی+ فرزانه عل :همکاران

 نژاد یمهراب نیحس +

 یفاطمه صفر +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یکیولوژیب یاز کاربردها یعیوس یهستند که محدوده کلیهتروس باتیاز ترک یجوش خورده دسته مهم یهانیدیمیریپ چکیده :

-2،3]انویو ت هانیدیمیری[پa-3،2]آزولویادیمشتقات ت ژهیها، به وآن انیدهند. در م یرا از خود نشان م ییو دارو

dو  ییزامهارکننده رگ داز،یاکس نیزانت یاز جمله مهار کننده ییدارو یهاتیجوش خورده با فعال یهانیدیمیری[پ

یادیت یحاو یهانیدیمیری[پd-2،3]انویاز ت دیجد یدو سر ق،یتحق نیاند. در اخواص ضد سرطان در ارتباط بوده

 یچند جزئ یهاواکنش قیاز طر بیجوش خورده به ترت یهانیدیمیری[پd-2،3]انویو ت هانیدیمیری[پa-3،2]آزولو

(MCRسنتز خواهند شد. ساختارها )مانند  یسنج فیط یهاکیمحصوالت توسط تکن یIR  ،1HNMR  13وCNMR 

یادیت یحاو یهانیدیمیری[پd-2،3]انویت باتیترک یکیولوژیب تیفعال یابیقرار خواهند گرفت. ارز ییمورد شناسا

 یسرطان انسان بررس یسلول یهارده یجوش خورده بر رو یهانیدیمیری[پd-2،3]انویو ت هانیدیمیری[پa-3،2]آزولو

 خواهد شد

 هانیدیمیری[پa-3،2]آزولویادیت یحاو یهانیدیمیری[پd-2،3]انویسنتز مشتقات ت :اهداف اختصاصی

 جوش خورده یهانیدیمیریپ[d-3،2]انویسنتز مشتقات ت

-3،2]انویو ت هانیدیمیریپ[a-3،2]آزولویادیت یحاو یهانیدیمیریپ[d-2،3]انویمشتقات ت یکیولوژیب تیفعال یابیارز

d]و نرمال یسرطان یهاسـلول یهاجوش خورده بـر رده یهانیدیمیریپ 

 یابیسنتز، ارز ،نیدیمیری[پd-2،3]انویت ها،نیدیمیری[پa-3،2]آزولویادیت یحاو یهانیدیمیری[پd-2،3]انویت کلمات کلیدی:

 ضد سرطان ،یکیولوژیب

 

 

Design, synthesis and biological evaluation of some novel thieno[2,3-d]pyrimidines 

containing thiadiazolo[3,2-a]pyrimidines and fused thieno[2,3-d]pyrimidines 

Title: 

Farzaneh Alizadeh-Bami Applicant: 

Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Applicant's 
Work: 

Fused pyrimidines are an important class of heterocyclic compounds that show a 

broad range of pharmaceutical and biological applications. Among them, especially 
thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine and fused thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives have 

been related to an extensive range of pharmacological activities, such as xanthine 
oxidase inhibitory, inhibition of angiogenesis, and anticancer activity. In this 

Abstract: 
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research, tow series of new thieno[2,3-d]pyrimidines containing thiadiazolo[3,2-

a]pyrimidines and fused thieno[2,3-d]pyrimidines will synthesize via multi-
component reactions (MCRs). The structures of the products will identify by 

spectroscopy techniques such as IR, 1H-NMR, and 13C-NMR. The biological 
evaluations of thieno[2,3-d]pyrimidines containing thiadiazolo[3,2-a]pyrimidines 

and fused thieno[2,3-d]pyrimidines will investigate for cytotoxic effect on human 

cancer and normal cell lines. 

Synthesis of thieno[2,3-d]pyrimidine containing thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine 

derivatives . 

Synthesis of fused thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives. 
Biological evaluations of thieno[2,3-d]pyrimidines containing thiadiazolo[3,2-

a]pyrimidines, and fused thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives for human cancer and 
normal cell lines. 

Specific 

Aims: 

Thieno[2,3-d]pyrimidines containing thiadiazolo[3,2-a]pyrimidines, Fused 

thieno[2,3-d]pyrimidine, Synthesis, Biological evaluation, Anticancer 

:Keywords 
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ه کربن با مساحت سطح باال با استفاد هیپا یتیپروسکا یدیخورش یساخت سلول ها یبه دانش فن یابیدست :عنوان

 یاسالت دا کیاز تکن

 یکشاورز رضا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ رضا کشاورز :همکاران

 یافضل لوفرین +

 الهه نوها +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یماده کم تر و کنترل بر رو شیبا مقدار پ یاسالت دا دیجد کیبرآن است تا با استفاده از تکن یسع قیتحق نیدرا چکیده :

 اسیدر مق دیتول تیکربن با دارا بودن قابل هیبر پا یتیپروسکا یدیخورش یها، سلول ها هیال یکنواختیو  هیضخامت ال

ملکرد بهتر ع جهیباالتر و در نت تیفیبا ک یها هیال دیباعث تول کیتکن نیشوند. استفاده از ا یباال طراح یباال و بازده

لف مخت یدستگاه یشده از روش ها هیته یها هیال ییشود. جهت شناسا یم یکربن یتیپروسکا یدیخورش یسلول ها

ولتاژ ، -انیجر یریاندازه گ یعملکرد سلول ها از روش ها یو به منظور بررس UV-visو  XRD ،TEM ،SEM رینظ

IPCE و... استفاده خواهد شد 

 یتیاپروسک یدیخورش یدر سلول ها یکربن هیال ینشان هیال یبرا یاسالت دا کیپژوهش استفاده از تکن نیهدف در ا :اهداف اختصاصی

کم و  یماده مصرف شیپ ن،یبا ضخامت مع کنواختیبه صورت  هیال نیا ینشان هیال یبرا دیجد یبه عنوان روش یکربن

 یاستراتژ نیباشد. با ا یم یکربن یتیپروسکا یدیخورش یباال در سلول ها اسیدر مق دیتول تیمقرون به صرفه با قابل

باال  اسیمق در دیتول یبرا ییبه عنوان نمونه ا یکیالکتر انیاز جر ییباال زانیم دیبه تول دیتوسط نور خورش میتوانیم

 .میبرس

 هیال کینتک ،یکربن یتیپروسکا یدیسلول خورش ،یتیپروسکا یدیباال، سلول خورش اسیمق ر،یپذ دیتجد یها یانرژ کلمات کلیدی:

 یاسالت دا ،ینشان

 
 

Fabricating carbon-based perovskite solar cells by slot-die technique in order to 

achieve scalable technical knowledge 

Title: 

Reza Keshavarzi Applicant: 

University Of Isfahan Applicant's 
Work: 

In this research, an attempt is made to design carbon-based perovskite solar cells 

with high scalability and high efficiency by using the new die slot technique with 
lower precursor amount and control over layer thickness and layer uniformity. The 

use of this technique produces higher quality layers and thus better performance of 
carbon perovskite solar cells. In order to identify the prepared layers, various 

instrumental methods such as XRD, TEM, SEM, and UV-vis will be used, and in order 

to evaluate the performance of the cells, current-voltage measurement, IPCE, etc 
will be used. 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

The aim of this study is the use of the slot die technique for carbon layer deposition 

in carbon-based perovskite solar cells for uniform layer deposition with a certain 
thickness and low precursor with high scalable production. With this strategy, we 

can produce a large amount of electricity by sunlight as an example of large-scale 
production. 

Specific 

Aims: 

Renewable energy, Large scale, Perovskite solar cell, Carbon based perovskite solar 

cell, Deposition technique, Slot-die 

:Keywords 
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 بطن راست ییمطالعه عوامل موثر در نارسا یبرا یویگردش خون ر سازهیشب ستمیس یساز ادهیو پ یطراح :عنوان

 یکیبطن چپ، با استفاده از پمپ آناتوم ییدنبال نارسابه

 ییاسکو رومندین هیهان :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 قلب و عروق ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ییاسکو رومندین هی+ هان :همکاران

 چناقلو میمر +

 یچیفرزان قال +

 بهروز جعفرزاده +

 166675 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 (یویگردش خون ر سازهیشب ستمیعدد )س 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یکامل به کشورها یو وابستگ یکمک قلب یهادر حوزه ساخت و تست دستگاه یشگاهیتوجه به نبود امکانات آزما با چکیده :

به  ازین نیدر کشور، ا یقلب یهاییو نارسا ریباال بودن آمار مرگ و م نیکالن و همچن یارز یهانهیو صرف هز شرفتهیپ

 یکیطرح  نیپر گردد. لذا ا ندهیخال در آ نیا دیجوان و دانش اسات یروهایاز توان ن یریگتا با بهره شودیشدت حس م

 زاتیو ساخت تجه یقلب یهایماریب صیدر رابطه با تشخ ایروز دن یهایبه دانش و فناور دنیرس یبرا هیاول یهااز گام

 انیفشار و جر یسازهیشب تیدار با قابلپمپ ضربان کیطرح عالوه بر استفاده از  نیخواهد بود.در ا یکمک قلب

 انیعالوه بر داشتن شکل موج جر یخروج انیبار ساخته خواهد شد تا جر نیاول یبطن برا یکیشکل آناتوم ،یکیولوژیزیف

 نیدر ا نیکند. همچن یسازهیشب زیرا ن هاچهیعروق و در یخون رو انیجر یکینامیاثرات همود ،یکیولوژیزیو فشار ف

 ارائه خواهد شد یعروق-یو بطن یبطن نگیکنترل هوشمند کوپل ستمیس کیطرح با استفاده از 

 یاز چالش ها یکی کینامیاتصال همود ییو کارا RVعملکرد  یریگاندازه یبرا یرتهاجمیبهتر و غ یهاروش یتوسعه :اهداف اختصاصی

 نی. در اردیگیقرار م یمورد بررس یقبل قاتیبا توجه به تحق RVطرح نحوه کار  نیاست. در ا یپزشک ستیمهندسان ز

و  RVعملکرد  یریگاندازه یبرا دیجد یهابطن چپ و راست است. سپس روش نیب یدیکل یهابر تفاوت دیمرحله تأک

عملکرد و حجم بطن  یریگاندازه یها. بعد از مشخص شدن روششوندیم یبطن راست بررس -یویر یبازده اتصال عروق

ر بطن راست، اثرات آن ب کینامیو بر هم زدن اتصال همود کیستمیو س یویگردش خون ر ستمیس یسازهیراست، با شب

 شود. شنهادیپ یینارسا نیزود هنگام ا صیتشخ یبرا یقرار خواهد گرفت تا راه یبطن راست مورد بررس یینارسا

 ساز گردش خون هی، شب کینامیهمود نگیدار، کوپلبطن راست، پمپ ضربان یینارسا ،یویگردش خون ر کلمات کلیدی:

 

 

Design and implementation of a pulmonary circulation simulator system to study the 

factors affecting right ventricular failure after left ventricular failure, using an 

anatomical pump 

Title: 

Hanieh Niroomand-Oscuii Applicant: 

Sahand University of Technology Applicant's 

Work: 
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Due to the lack of laboratory facilities in the field of manufacturing and testing of 
cardiac assist devices, and fully dependence on developed countries and spending 

large foreign exchange costs, as well as high mortality and heart failure in our 
country, this need is strongly felt to take advantage of the capability of the young 

human resources and the knowledge of the masters, to filling this gap in the future. 

Therefore, this project will be one of the first steps to achieve the knowledge and 
technologies of manufacturing cardiac assist devices. 

In this project, in addition to take advantage of a new designed pulsatile pump with 
the ability to simulate physiological pressure and flow, the anatomical shape of the 

ventricle will be used in pump design for the first time. Thus, In addition to having a 

flow wave and physiological pressure, the hemodynamic effects of blood flow on 
arteries and valves will be simulated. Also in this design, with an intelligent control 

system, ventricular and ventricular-vascular coupling will be provided. 

Abstract: 

developing better, non-invasive methods for measuring RV performance and 

hemodynamic coupling efficiency is an important chalenge for biomedical engineers. 

This study examines RV function according to previews reseaches, emphasizing the 
key differences between the left and right ventricles. New methods for measuring RV 

function and efficiency of pulmonary vessel- right ventricular coupling are being 
investigated. After determining the methods of measuring right ventricular function 

and volume, by simulating the pulmonary and systemic circulatory system in-expo 

and disrupting the hemodynamic coupling of the right ventricle, its effects on the 
right ventricle insufficiency will be examined to suggest a way to earlier diagnose 

this insufficiency. 

Specific 

Aims: 

Pulmonary circulation, right ventricular failure, pulsatile pump, hemodynamic 
coupling, mock circulatory system 

:Keywords 
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 یبا استفاده از مدلساز 19-دیکو روسیو کاهش ابتال به و یریشگیاقدامات پ یبند تیو اولو ییشناسا :عنوان

DEMATEL-BAYESIAN یفاز 

 یاحمد عمران :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یطرح پژوهش :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :زیرشاخه/گرنت

 (یو انسان یعیبحران )طب تیریو مد ایدر بال سالمت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ عمران احمد :همکاران

 یمظفر خیمحمد جواد ش +

 انیلیاصحسن  +

 نیخوان یعل +

 یباقر مرتضو دیس +

 یمحمدرضا رئوف +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 سطحدر  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 مدل مفهوم یطراح

در  یادیز یاست و کشورها وعیروزها در سراسر جهان به سرعت در حال ش نی( اCoV-SARS-2) نیکرونا نو روسیو چکیده :

 یهااست که منجر به عفونت ییهاروسیخانواده گسترده از و کی قتیاند. کرونا در حقشده روسیو نیگرفتار ا ایدن

-19) 19-دیکرد و حاال کوو دایپ وعیش 2019که در سال  شوندیسارس م یدمیساده تا اپ یسرماخوردگ کیاز  یتنفس

COVIDاست با سرعت در حال گسترش  افتهیرت شه رانیخانواده که اصطالحا با نام کرونا در ا نیعضو ا نیدتری( جد

 ی. براباشدیم ایو تمام دن رانیبهداشت و درمان در ا یاز مسائل مهم و اصل یکیکرونا  یاست. در حال حاضر پاندم

ه ب دنیاز رس شیپ مار،یب دیاز تول یریشگیمؤثر در پ یهاهیبه عنوان ال یادیز یحفاظت هیال 19- دیاز کو یریشگیپ

 یبرا یو فرد ،یتیریمد ،یاز اقدامات مهندس یااز مجموعه توانیم هیو درمان وجود دارد. در هر ال صیتشخ یهاهیال

ل انتقا رهیزنج روس،یگسترش و ریدر مس یمانع جادیاقدامات با ا نیاستفاده کرد. هر کدام از ا هیبهبود عملکرد هر ال

 هیال نیکه به ا یمارانی. بشودیمحدود م اریدرمان بس هیوارد شده به ال مارانیتعداد ب تیرا محدود کرده و در نها روسیو

 یریبا به کارگ ژهیبه و یاقدامات مهندس یریخواهند کرد. به کارگ افتیدر یبهتر یو درمان یصیخدمات تشخ رسندیم

 روسیرفتار و یرفتار مردم و الگو یالگو ییها شانس شناساکالن داده لیبا تحل تواندیاطالعات م یو فناور یهوش مصنوع

 اریبس یتیریو مد یفرد یکنترلها یاجرا یریسهولت و کاربردپذ کنیدهد. ل شیدستانه را افزا شیو انجام اقدامات پ

 کیامنید ستمیس کیاست. در  هیدر همان ال لیدخ یهابر عهده سازمان هیهر ال یاقدامات کنترل ییاست. شناسا شتریب

(  نگی)چرخه دم دتریجد یمهایاقدامات خود و اتخاذ تصم یاثربخش یابیها به طور دائم در حال ارز هی( الستای)و نه ا

وجود دارد که شناخت و  19 دیاز ابتال به کو یریشگیپ یبرا یمختلف یها هیال یخواهند بود. از منظر بهداشت حرفه ا

 باشد دیفرهنگ جامعه مف شیو کنترل و افزا یریشگیمنابع جهت پ نهیهز تواندیها مآن یبند تیاولو

 19 -دیکو یماریو کاهش ب یریشگیمؤثر در پ یفاکتورها نییتع :اهداف اختصاصی
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با استفاده از 19-دیکو یماریو کاهش ب یریشگیمؤثر در پ یفاکتورها یبرا (Prior) نیشیعدد احتمال پ نییتع -2

 نیزیشبکه ب

با استفاده 19 -دیکو یماریو کاهش ب یریشگیمؤثر در پ یفاکتورها یبرا (Posterior) نیعدد احتمال پس نییتع -3

 هاهر کدام از آن تیاهم نییو تع نیزیاز شبکه ب

 دیکو یماریو کاهش بروز ب یریشگیموثر در پ یفاکتورها یبند تیاولو -4

 نیاحتمال پس ن،یشیاحتمال پ ن،یزیشبکه ب -یحفاظت یها هیال -19 دیکو کلمات کلیدی:

 

 

Identifying and prioritizing of COVID- 19 virus incidence prevention and reduction 
measures using fuzzy DEMATEL-Bayesian modeling 

Title: 

Omran Applicant: 

Tarbiat modares Applicant's 

Work: 

The current corona pandemic is one of the most important health issues in Iran and 
around the world. To prevent Covid-19, there are many protective layers as effective 

layers in preventing disease before reaching the layers of diagnosis and treatment. 
Each layer can use a set of engineering, managerial, and individual actions to 

improve the performance of each layer. Each of these measures restricts the virus 
transmission chain by creating a barrier to the spread of the virus, and ultimately the 

number of patients admitted to the treatment layer is very limited. Patients who 

reach this layer will receive better diagnostic and treatment services. The use of 
engineering measures, especially with the use of artificial intelligence and 

information technology, can increase the chances of identifying the pattern of human 
behavior and the pattern of behavior of the virus and taking precautionary measures 

by analyzing the big data. But the ease and applicability of individual and managerial 

controls is much greater. Identifying the control measures of each layer is the 
responsibility of the organizations involved in the same layer. In a dynamic (rather 

than static) system, layers will be constantly evaluating the effectiveness of their 
actions and making newer decisions . From the perspective of occupational health, 

there are different layers for the prevention of Covid-19, the recognition and 
prioritization of which can be useful resource cost to prevent and control and 

increase community culture. 

Abstract: 

Determining the effective factors in the prevention and reduction of 
Covid-19 disease 

2- Determining the prior probability number for factors affecting the prevention and 

reduction of Covid-19 disease using Bayesian network 
3- Determining the posterior probability number for the effective factors in the 

prevention and reduction of Covid-19 disease using Bayesian network and 
determining the importance of each of them 

4- Prioritizing effective factors in preventing and reducing the incidence of Covid-19 

Specific 
Aims: 

Covid-19, Protective layers, Bayesian network, Prior probability, Posterior probability :Keywords 
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 یتیریاقدامات مد یبندتیمنظور اولوبه ینگارگردوغبار با استفاده از روش انگشت دیمنابع تول نییتع :عنوان

 هیاروم اچهی: حوضه دریمطالعه مورد

 زارع سلمان :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یها و خاک می( در اقالیقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب شیمختلف مبارزه با فرسا یروش ها یو مرتع/معرف یعیطب منابع :اولویت

و مرتع/آزمون مواد مختلف مطرح شده  یعیروان + منابع طب یشنها تیو تثب زگردهایر تیری/مدستیز طیمختلف + مح

 ماسه ا یتپه ها تیجهت تثب یو خارج یداخل یتوسط شرکت ها

 یکاربرد :نوع طرح

 سلمان زارع+  :همکاران

 شهیمهناز رنج پ +

 یکاظم نصرت +

 یحسن فتح آباد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

درصد  3از  شیکه معادل ب لومترمربع،یک 54839با مساحت  رانیواقع در شمال غرب ا هیاروم اچهیدر زیآبخ حوضه چکیده :

مورد  رانیکه در ا یطیمحستیمنابع ز نیترازجمله مهم ریاخ یهامتأسفانه در سال باشد،یم رانیمساحت کل کشور ا

 اند.ازو خشک شدن قرارگرفته یدر معرض نابود یطور روزافزونکه به باشندیم هااچهیو در یاند، منابع آبقرارگرفته بیتخر

 یو نابود یکانون گردوغبار در شمال غرب کشور خواهد بود که موجب شور شیدایپ اچه،یخشک شدن در یامدهایپ

منابع  بی(، تخریشرق جانیاستان آذربا یهانیهزار هکتار فقط از زم 607) یرامونیپ یهااستان یکشاورز یهانیزم

منطقه، خواهد شد. با توجه به خشک شدن  تیمنطقه و خلل در امن ستیزطیمح ینابود ،یو دامدار یکشاورز یشتیمع

 نیدارند و همچن یبه باد بردگ یادیز تیهست و حساس ینمک ریو غ ینمک زدانهیرسوبات ر یکه حاو هیاروم اچهیدر

 نیا یبررس تیاهم دهند،یم رقراریشدت تحت تاثرا به یکشاورز یهانیاطراف و زم یکه روستاها یاماسه یهااثرات تپه

و  همودیرا پ لومتریها بلند شده و تا صدها کاز آن ییاز سال گردوغبارها یخصوص در فصولبه د،ینمایموضوع را آشکار م

. باشدیکشور م یهااستان ریسا یتمام استان و حت یبرا یجد دیتهد کیعنوان به ماند،یم یها باقدر ارتفاعات باال مدت

و  طلبدیا مر یو دقت نظر خاص یدگیچیپ شیها به فرساآن تیحساس نییشناخت مناطق با منشأ برداشت و تع نیبنابرا

همراه نخواهد بود.  تیبا موفق یباد شیمبارزه با فرسا یهابرنامه ردیصورت نپذ قیطور دقآن به ییچنانچه شناسا

منابع رسوب و سهم  ینسب تیحفاظت خاک و کنترل رسوب، کسب اطالعات از اهم یهابرنامه یالزمه اجرا یطورکلبه

 منابع رسوب تیسهم و اهم نییو تع ییشناسا یاست. برا یمناطق بحران ییشناسا جهیرسوب و درنت دیها در تولآن

و نسبتا  یاقتصاد ع،یکه اوال سر باشندیکار مناسب م نیا یبرا ییهاروش ایروش  یوجود دارد. ول یمختلف یهاروش

حمل و  ش،یافرس نیارتباط ب جهیدر حوزه و درنت دیمنابع رسوب و تول شیفرسا نیبتوانند ارتباط ب ایباشند و ثان قیدق

 را برقرار سازند. یگذاررسوب

 گردوغبار دیمنابع برداشت و منشأ تول ییشناسا :اهداف اختصاصی

 گردوغبار دیمنابع تول یبندتیگردوغبار و اولو دیسهم مناطق مختلف در تول نییتع -

 گردوغبار دیمنابع تول تیریمد یاستراتژ نییتع -
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 لیتحل یجهت کنترل گردوغبار بر مبنا ییو اجرا یتیریمد یارائه راهکارها -

 یتیریاقدامات مد ،یو غبار، روش انگشت نگار ه،گردیاروم اچهیدر کلیدی:کلمات 

 
 

Determination the sources of dust production using fingerprinting techniques in 

order prioritize management proceedings. (Case Study: Lake Urmia) 

Title: 

Salman Zare Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Determination the sources of dust production using fingerprinting techniques in 
order prioritize management proceedings. (Case Study: Lake Urmia) 

Abstract: 

 

Identify origin of dust production 
Identify harvesting sources and source of dust production 

Determining the strategy of managing dust production resources 

Providing management and executive solutions to control dust based on SWOT 
analysis 

Specific 

Aims: 

Lake Urmia, dust storm, fingerprinting techniques, management proceedings :Keywords 
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 کشور یدولت یبر موسسات آموزش عال 19 دیکوو یرگذاریتاث یبررس :عنوان

 فرهاد بالش :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + فرهاد بالش :همکاران

 یفراهان یمحمد نق +

 یندا سنجر +

 یسنجر رایسم +

 ینوروز یهد +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یقاتیپژوه تحق

 وزارت علوم( یبرا یاستیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

مختلف شد، بر کل نظام آموزش  یهادر حوزه یاسابقهیچند هفته منجر به بحران ب ی، که ط19 دیکوو ریگهمه یماریب چکیده :

 یهاهدگاید شینشان داده است، لزوم افزا ریگهمه یماریب نیکه ا یگذاشته است. مورد خاص ریدر سراسر جهان تأث یعال

 یهاسازمان و انجمن نیدر کوتاه مدت و بلند مدت است. چند 19 دیمختلف کوو راتیتأث لیبر تحل یو جهان یالمللنیب

را با تمرکز  ییهاینظرسنج ،یوزش عالدر آم ریدرگ یهاسازمان ریو سا ییدانشجو یهااز جمله انجمن ،یآموزش عال

 یدر سطح جهان یآموزش عال یبر رو ریگاثرات همه لیو تحل هیتجز یموضوعات خاص برا ایمنطقه  کی یخاص رو

با آن روبرو  یآموزش عال یهاستمیکه مؤسسات و س یفعل یهادر مورد چالش یها درک کلسنجش نیاند. اصورت داده

یبررس جهی. نتکندیکمک م یآموزش عال تیریمد ندهیاز آ یترروشن یهادگاهیاز د یو به آگاه کندیم جادیهستند را ا

در  یبازنگر نی، همچنآن راتیبودن و تأث ریگبا توجه به همه یو جهان یالمللنیب یاندازها: چشمدهدیکالن نشان م یها

وزش آم تیریباالتر، در مد تیفیبا ک یو آموزش آموزش عال قیتحق قیبهتر از طر یابیو دست یآموزش عال یاهداف جهان

و به اشتراک  یآوررا جمع یدیها در سراسر جهان اطالعات مفناز سازما یاری. بسرسدیمهمتر بنظر م شهیاز هم یعال

قرار  یدانشگاه استگذارانیس اریدر اخت یریگمیو تصم یسازمیمنظور تصمبه تواندیها مداده نیاند که مطالعه اگذاشته

 .ردیگ

 یو چند جانبه در بخش آموزش عال یالمللنیب یهاینظر دارد. همکار دیبه تجد ازیجهات ن یاریاز بس یآموزش عال ندهیآ

 یامدهایگر پروشن 19 دیکوتاه مدت کوو یآمدهایدارد. پ تیو تقو شیبه افزا ازین نفعانیذ ریو سا استگذاران،یو با س

تا کنون تجارب آموخته شده  رسدیها روبرو شد. بنظر مبا آن دیهاست که در هر صورت بادانشگاه تیریبلند مدت در مد

 یموزش جدو آ قیبه تحق ازیامر ن نی. البته ادینما یدهجهت یطور کلها را بهدانشگاه یآت یها-شرفتیبتواند پ ستیبایم

توسط  یبازساز یالزم برا یگردد تا نوآور جادیا یبانیپشت یبرا دیبا ینسبتا مشابه یهابرنامه ،بیترت نیهمدارد. به

ها سازمان یکه برخ ییجااز آن ژهیودانش و به همان اندازه انتشار آن مهم است، به جادیبه ا ازیتک افراد انجام شود. نتک

 جابیا انیدانشگاه کیآکادم تیرا برآورده کنند. مسئول داریپا یاندهیشود و آ ییشناسا یجهان یهاچالش کنندیآرزو م
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کارکنان  د،یها اساتآن قیو از طر یرهبران دانشگاه ژهیوبه نفعانیذ هیو کل یمتعهد شوند آموزش عال شانیکه ا کندیم

 کمک کنند ازیهمچنان به ساخت جهان مورد ن توانندیها محاصل شود که آن نانیکنند تا اطم یبانیرا پشت انیو دانشجو

 کشور یبر موسسات آموزش عال 19 دیکوو یرگذاریتاث یسنجش عموم :اختصاصیاهداف 

 کشور یدر موسسات آموزش عال یریادگیبر آموزش و  19 دیکوو یرگذاریسنجش تاث

 کشور یموسسات آموزش عال یهابر پژوهش 19 دیکوو یرگذاریسنجش تاث

 کشور یدر موسسات آموزش عال 19 دیاز کوو یناش راتییبالقوه و تغ یهافرصت یبررس

 ; یموسسات آموزش عال ;19 دیکوو ;ریتاث کلمات کلیدی:

 
 

the impact of COVID - 19 on Higher Education Institutes in Iran Title: 

Farhad Balash Applicant: 

kharazmi University Applicant's 
Work: 

The epidemy of COVID-19, which has led to an unprecedented crisis in various fields 

over the past few months, has affected the entire higher education system in the 
world. The specific case of this epidemic is the need to increase international and 

global perspectives on the analysis of the various effects of Covid 19 in the short and 
long term. Several higher education organizations and associations, including 

student associations and other organizations involved in higher education, conduct 

several surveys with a specific focus on a specific area or topic to analyze the impact 
of the epidemic on education. They have done a great job globally. These 

assessments provide an overview of the current challenges facing higher education 
institutions and systems and contribute to a clearer vision of the future of higher 

education management. The results of macro studies show: International and global 
perspectives with respect to the prevalence and its effects, as well as a review of the 

global goals of higher education and better achievement through higher quality in 

research and education , Seems to be more important than ever in the management 
of higher education. Many organizations around the world have collected and shared 

useful information that can be used by academic policymakers to study and make 
decisions. 

The future of higher education needs to be reconsidered in many ways. International 

and multilateral cooperation in the higher education sector with policy makers and 
other stakeholders needs to be strengthened. The short-term consequences of 

COVID- 19 illustrate the long-term consequences that must be faced in the 
management of universities. It seems that the experiences learned so far should be 

able to guide the future development of universities, in general. Of course, this 

requires serious research and training. Similarly, relatively similar programs need to 
be created for support so that the innovation needed for reconstruction can be done . 

The need to create and disseminate knowledge is equally important, especially since 
some organizations wish to identify global challenges and meet sustainable futures. 

Academic responsibility for academics requires them to commit to supporting higher 
education and all stakeholders, especially academic leaders, and through them to 

support faculty, staff, and students to ensure that they can continue to Help build the 

world needed. 

Abstract: 

Assessing the impact of COVID-19 on the higher education institutions in Iran 

Assessing the impact of COVID-19 on teaching and learning in the higher education 

institutions in Iran 
Assessing the Impact of COVID-19 on research in the higher education institutions in 

Iran 
Investigating the potential opportunities and changes caused by COVID 19 in Iran 

higher education 

Specific 

Aims: 

Impact; COVID -19; Higher Education Institutes :Keywords 
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 یزیسودمند ب یرهایبا متغ ونیرگرس یمدل ها لیتحل یبرا یدو مرحله ا یاضیدریام یتسر تمیالگور کی :عنوان

 یکیژنت یداده ها لیبا بعد باال به همراه کاربرد در تحل

 ینیام یمرتض دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینیام یمرتض دی+ س :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 دییمورد تاQ2 ایعدد ) Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 کارگروه(

از موضوعات مورد عالقه و پر  یکی دینوکلئوت-تک یختیچندر یکیژنت یرهایژن و متغ انیب یهمزمان داده ها لیتحل چکیده :

 شتریب ببه مرات دینوکلئوت-تک یها یختیتعداد چندر لیمسا نیکه در ا نیاست. بخصوص ا کیانفورمات ویکاربرد در با

 اریسب یمساله به معن نیا یاضیاست. از لحاظ ر یاز اندازه نمونه مورد بررس شتریها به مراتب بها و تعداد ژناز تعداد ژن

. از شودیمحسوب م یاضیچالش در ر کیمجهول مساله از تعداد معادالت است که خود  یرهایتر بودن تعداد متغبزرگ

 ایو  یماریمانند ب یپیفنوت یرهاین ژن بر متغ ایژن و ب انیبر ب دینوکلئوت-تک یختیهم زمان چندر ریتاث گریطرف د

 یمدل مورد استفاده در آمار برا کی. کندیتر م دهیچیمان مساله را پهم ز لیاست که تحل یمساله ا یظاهر یهایژگیو

یم دینوکلئوت-تک یها یختیاز چندر یاریجا که بسسودمند نام دارد. از آن یرهایبا متغ ونیمدل رگرس یلیمسا نیچن

 یهالمد یاثر هستند، بررس یخاص ب پیفنوت کیدر  زیها ناز ژن یاریکم اثر بوده و بس ایو  ریتاثیژن ب انیدر ب توانند

 یگرایو فراوان یزیساز بتنک یهابرخوردار است. مدل ییباال تیصفر از اهم بیضرا یبا تعداد باال یهامدل یعنیتنک 

ند سودم یرهایبا متغ ونیرگرس یهامدل یحال برا نیبه کار رفته اند با ا یمعمول ونیرگرس یهامدل یدر آمار برا یادیز

 یتنک ساز برا یگرا یفراوان یدو مرحله ا یهامدل یبرخ رایبه کار نرفته است. اخ یادیز یتنک ساز یهاتا کنون روش

ه را نداشت یزیب یهامدل یریها انعطاف پذمدل نیحال ا نیشده اند. با ا یسودمند معرف یرهایبا متغ ونیرگرس یهامدل

 گری. از طرف دشودیانجام م فیمانند بوت استرپ و جک نا یناپارامتر یهاوهیها تنها به شمدل نیو استنباط در ا

 نیدر ا نیفراهم کنند. بنابرا زیمستقل را ن شاتیهم زمان بر اساس آزما یهالیامکان تحل توانندیم یزیب یهامدل

از  یکی نی. همچنمیپردازیسودمند م یرهایبا متغ ونیرگرس یهامدل یتنک ساز برا یزیمدل ب کی یپژوهش به بررس

سخه دو به کار رفته و ن نیپس عیتوز بیتقر یبرا یاضیر دیام یروش تسر یعنی نیپس عیتوز بیتقر نینو یهاوهیش

مارکوف از  رهیزنج یرینمونه گ یها وهینسبت به ش یاضیر دیام یتسر تمیارائه شده است. الگور تمیالگور نیا یمرحله ا

 لیحلت یروش ارائه شده برا تیبرخوردار است. در نها یاز دقت باالتر یراتییتغ زیب یسرعت باالتر و نسبت به روش ها

 موش ها به کار رفته است یچاق یکیژنت یداده ها

و اقتصاد  کیسودمند که در ژنت یرهایبا متغ یونیرگرس یمدل ها یبرا یدو مرحله ا یتسر تمیالگور یزیب وهیگسترش ش :اهداف اختصاصی

 کاربرد دارند.

 کسودمند تن یرهایبا متغ ونیخوشه و حبه، مدل رگرس نیشیپ عیتوز ،یاضیر دیام یتسر تمیالگور ،یعل لیتحل کلمات کلیدی:

 

 

A Two Stage Expectation Propagation Algorithm for Analysis of Sparse Bayesian 

High-Dimensional Instrumental Variables Regression with Application to Genomic 

Data Analysis 

Title: 
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Seyed Morteza Amini Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Simultaneous analysis of gene expression data and genetic variants is highly of 

interest, especially when the number of gene expressions and genetic variants are 
both greater than the sample size. Association of both causal genes and effective 

SNPs makes the use of sparse modeling of such genetic data sets, highly important. 

The high-dimensional sparse instrumental variables models are one of such useful 
association models, which models the simultaneous relation of the gene expressions 

and genetic variants with complex traits. From a Bayesian viewpoint, the sparsity 
can be favored using sparsity-enforcing priors such as spike-and-slab priors. A two-

stage modification of the expectation propagation (EP) algorithm is proposed and 
examined for approximate inference in high-dimensional sparse instrumental 

variables models with spike-and-slab priors. This method is an adoption of the 

classical two-stage least squares method, to be used with the variational Bayes 
context. A simulation study is performed to examine the performance of the 

methods. The proposed method is applied to analysis of the mouse obesity data. 

Abstract: 

Develop two-stage expectation propagation method for Bayesian sparse 
instrumental variable regression model which is highly applicable in genetics and 

economics. 

Specific 
Aims: 

Causal inference, Expectation propagation, Spike-and-Slab prior, Sparse 

instrumental variables model 

:Keywords 
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و  SARS_CoV-2 موجود در spike نیپروتئ نیب انکنشیباال براساس م ییدارو با کارا یغربالگر :عنوان

 ACE2 رندهیگ

 ینخانیسامان حس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یطرح پژوهش :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد :نوع طرح

 ینخانی+ سامان حس :همکاران

 نگیدوملالکساندر  +

 یسامان انینظر نبیز +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
و  عیرس یغربالگر یبه ابزارها یو اورژانس یفور ازیآن، ن یباال یکرونا و مرگ و مبر و ابتال روسیو یجهان وعیش لیبه دل چکیده :

شروع  یبرا یبه سلول عامل مهم روسیموضوع که ورود و نیشود. باتوجه به ا یاحساس م روسیضد و یکارآمد داروها

 زبانیم ACE2 یها رندهی، گ SARS-CoV-2 است و همان طور که مشخص است SARS-CoV-2 یچرخه زندگ

 روسیدر مهار و یمورد قبول جیمرحله نتا نیرسد با هدف قرار دادن ا یدهد به نظر م یلول هدف قرار مورود به س یرا برا

 high-throughput روش کیبه عنوان  فرازیلوس یدوبخش یگزارشگرها یتکنولوژ نکهی. با توجه به ادیآ یبه دست م

screening روش  نیاستفاده از ا نیمطرح شده است، بنابرا نیپروتئ -نیبرهمکنش پروتئ یبررس یحساس برا اریو بس

و سلول هدف  روسیو نیب انکنشیتواند در م یکه م عیسر یغربالگر یبرا ACE2- RBD انکنشیم یبررس یبرا نینو

 است تیکند، حائز اهم جادیتداخل ا

به  SARS-CoVورود  یمهارکننده ها یجهت غربالگر Nano BiTبر  یمبتن فرازیلوس یدوبخش وسنسوریب یراه انداز :اهداف اختصاصی

 سلول هدف

و  SARS-CoV در RBD یمربوطه براساس همولوژ SmBiT-ACE2 نیدوم کیو  LgBiT-RBD یطراح - 2

-SARS-CoV ورود یمهارکننده ها یجهت غربالگر Nano BiT بر یمبتن فرازیلوس یدوبخش وسنسوریب یراه انداز

 به سلول هدف 2

 صیو تشخ ییجفت سازه ها جهت شناسا نیاز ا NanoBiT بر یمبتن یگزارشگر دوبخش کی دیتول تیدر نها -3

 به درون سلول هدف روسیباال و مهار ورود و یو کارآمد تیبا حساس ACE2-RBD یها انکنشیم

 انکنشیم نیمهار کننده در ا باتیکردن ترک دایپ یبرا باتیکتابخانه بزرگ از ترک کی یغربالگر -4

 دارو یطراح نسانس،یولومیب ،یدوبخش فرازیلوس روس،یو کرونا کلمات کلیدی:

 
 

High throughput screening based on interaction between spike protein in SARS-CoV-

2 and ACE 2 receptor 

Title: 

Saman Hosseinkhani Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

A high throughput screening assay based on split luciferase complementary assay 

has developed for identification of a target molecule for COVID-19. 
The ongoing COVID-19 pandemic needs an immediate development of novel antiviral 

therapeutics targeting SARS-CoV2. Here we report the application of a novel 
bioluminescence-based sensor for high throughput screening of a large targeting 

library ( approximately; 2000 molecules) of inhibitors that can disrupt the interaction 

between the viral spike (S) protein and the cellular host entry receptor, 
angiotensinconverting enzyme 2 (ACE2). The assay is in line of our lab expertise in 

implication of split luciferase assay and based on a Nanoluciferase 
complementation reporter, with two subunits (LargeBiT and SmallBiT) fused to 

either 

the host receptor-binding domain (RBD) of the SARS-CoV-2 S protein or ACE2 
ectodomain, respectively. Both paired constructs will be co-transfected into 293T 

cells and interactions will be assessed by a bioluminescent assay from either cell 
lysates or from complexes secreted into cell culture medium. In either used methods, 

specific and robust bioluminescent signals will be observed as a result of 
Nanoluciferase/firefly luciferase complementation facilitated by interactions 

between the RBD and ACE2 domains. 

After assay optimization, The novel tool will be used to screen a large library of small 
molecules, and other antiviral drugs targeting SARS-CoV-2 based on homology 

modelling of paired interaction. 

Abstract: 

Development of a new specific assay using two subunits (LargeBiT and 
SmallBiT/Nluc and Cluc) fused to either the host receptor-binding domain (RBD) of 

the SARS-CoV-2 S protein or ACE2 ectodomain. 
2. high throughput screening of a large library against two pairs. 

3. functional assay of the lead molecules. 

Specific 
Aims: 

Split luciferase; SARS-CoV-2; Spike protein, Coronavirus, receptor-binding domain 
(RBD) 

:Keywords 
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به  یابیدست یدر راستا یژرم پالسم گردو در استان خراسان رضو یو مولکول کیولوژیزیف-مورفو یابیارز :عنوان

 یمتحمل به تنش خشک یهاهیپا

 زادهیعل یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 زادهیعل ی+ مهد :همکاران

 یکورش وحدت +

 یخانیسعادت سار +

 ییحجت رضا +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q1: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ع 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

که عمدتا در  باشدیمناطق معتدله م یهاوهیم نیتر. از مهمJuglans regia L ی: گردو با نام علمیفارس دهیچک چکیده :

و تنوع گردو  شیدایاز مراکز مهم پ یکی رانیدرجه پراکنش دارد. ا 50تا  30ییایجغراف یهاعرض نیو ب یشمال مکرهین

ور گردو در کش ادیز اریبس تیاهم رغمیدر جهان است .عل وهیمحصوالت خشک م نیتراز مهم یکیگردو  نیهمچن باشدیم

 یجد یمحصول مهم ارز آور با چالشها نیمحصول، کشور از نظر صادرات ا نیا یجهان دیخوب کشور در تول گاهیو جا

به چالش  ر،یاخ یهاگردو کشور بوده و در سال دیها که از ابتدا همراه تولچالش نیا نیتر-از بزرگ یکیمواجه است. 

نده عامل محدودکن نیبزرگتر یخشک ران،یاز مناطق ا یاریاست. در بس یآبو کم یخشک دهیشده است، پد لیتبد یجد

گردو  دیرا به تول ینیگخسارت سن م،یصورت مستقرود و ساالنه به-یشمار مگردو به ژهیبو یمحصوالت کشاورز دیتول

فات و آ وعیتنش از جمله ش نیا هیثانو یهاگردو، خسارت دیبر تول یخشک می. عالوه بر خسارت مستقکندیکشور وارد م

 یکیعنوان تنش به نیافزوده و سبب شده تا ا یخود بر شدت خسارت خشک ینوبهبه زیاز جمله کرم خراط ن هایماریب

از  یکیبه عنوان  یکیحفاظت و استفاده از منابع ژنت ،ییمطرح باشد. شناسا یکاروهیاز مشکالت مهم صنعت م

و  بزرگ اریژرم پالسم بس کیبرخوردار است و با توجه به وجود  یخاص تیهر کشور از اهم یمل یثروتها نیارزشمندتر

 یابیباشد. غربال و ارز یبرتر م یها پیژنوت ییشناسا ،یاصالح یدر برنامه ها یقدم ضرور نیمتنوع گردو در کشور، اول

برتر گردو از نظر صفات مهم  پیژنوت یبه تعداد یابیژرم پالسم موجود گردو در کشور، ضمن فراهم نمودن امکان دست

ژن  بانک کی هیته یرا برا طیشرا یاز جمله تحمل به تنش خشک یستیرزیغ یهامقاومت به تنش نیو همچن یاصالح

هموار خواهد نمود. در پژوهش  یبعد یاصالح یهابرنامه یگردو فراهم و راه را برا یاصالح یهامطلوب در برنامه یاز ژنها

 یو شور یمقاوم به خشک یهاپیژنوت ییبه منظور شناسا یگردو در استان خراسان رضو پیژنوت 100حاضر ابتدا 

شده بعد از خشک شدن  یاس ثبت خواهد شد. بذور جمع آور یپ یآنها با ج ییایجغراف تیخواهند شد و موقع ییشناسا

 یکیپالست یدر گلدان ها هیاول یغربال ساز یکشت آماده خواهند شد.بذور برا یشده تا برا یسرماده یو بطور مصنوع

ش نبزرگتر منتقل شده و تحت ت یبه گلدانها شاتیانجام آزما یمقاوم برا یهانهال ،یگر. بعد از غربالشوندیکشت م



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

آنها  یرو یو مولکول ییایمیش شاتیاز نهال ها صورت گرفته و آزما یریقرار خواهند گرفت بعد از تنش نمونه گ یخشک

 انجام خواهد شد

منظور  به ونیدر باغ کلکس یسازگار با مناطق خشک جهت حفظ و نگهدار یبرتر مقاوم به خشک یهاپیژنوت ییشناسا :اهداف اختصاصی

 یاصالح یقابل استفاده در برنامه ها یکیبه عنوان مخزن ژنت یکردن ژرم پالسم داخل یغن

جهت استفاده از آنها به  یمتحمل به خشک دبخشیام یهاپیژنوت نییشده و تع یجمع آور یهاپیژنوت یغربالگر -2

 هیعنوان پا

 یرانیا یدر گردو یمرتبط با تحمل به تنش خشک کیولوژیزیو ف کیمورفولوژ یهاسمیدرک مکان -3

 یرانیا یدر گردو یدر تحمل به تنش خشک لیمرتبط با صفات دخ یو مولکول کیمورفولوژ ینشانگرها ییشناسا -4

 یژنوم شیمطالعات پو ،یتنش خشک گردو، کلمات کلیدی:

 

 

Morphological, physiological and molecular evaluation of walnut germplasm in 

Khorasan Razavi toward releasing drought tolerant stands 

Title: 

Mahdi Alizadeh Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

Walnut with the scientific name of Juglans regia L. is one of the most important 

fruits of temperate regions, which is mainly distributed in the northern hemisphere 
and between latitudes of 30 to 50 degrees. Iran is one of the important centers of 

origin and diversity of walnuts. Also, walnuts are one of the most important dried 

fruit products in the world. Despite the great importance of walnuts in the country 
and the good position of the country in the global production of this product, the 

country is important in terms of exports. Currency maker faces serious challenges. 
One of the biggest challenges that has been associated with walnut production from 

the beginning and has become a serious challenge in recent years, is the 

phenomenon of drought and water scarcity. In many parts of Iran, drought is the 
biggest limiting factor in the production of agricultural products, especially walnuts, 

and annually directly causes heavy damage to the country's walnut production. In 
addition to direct drought damage to walnut production, the secondary damage of 

this stress, including the prevalence of pests and diseases, including tapeworm, in 
turn has increased the severity of drought damage and caused this stress as one of 

Important problems of the fruit industry are raised. Identification, protection and 

use of genetic resources as one of the most valuable national treasures of any 
country is of particular importance and due to the existence of a very large and 

diverse walnut germplasm in the country, the first necessary step in breeding 
programs is to identify the best genotypes. is. Screening and evaluation of walnut 

germplasm in the country, while providing the possibility of achieving a number of 

superior walnut genotypes in terms of important breeding traits as well as resistance 
to abiotic stresses such as drought tolerance, conditions for preparing a gene bank of 

desirable genes in Walnut breeding programs will provide and pave the way for 
future breeding programs. In the present study, first 100 walnut genotypes in 

Khorasan Razavi province will be identified in order to identify drought and salinity 
resistant genotypes and their geographical location will be recorded by GPS. 

Collected seeds are dried and artificially chilled to be ready for planting. Seeds are 

planted in plastic pots for initial screening. After screening, the resistant seedlings 
will be transferred to larger pots for testing and will be subjected to drought stress. 

After the stress, the seedlings will be sampled and chemical and molecular tests will 
be performed on them. 

Abstract: 

Identification of drought tolerant genotypes. 

Understanding the mechanisms of drought tolerance in walnut genotypes 
Identification of morphological and molecular markers associated with drought 

tolerance in walnut 

Specific 

Aims: 

Walnut, Drought stress, GWAS :Keywords 
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 از آغاز تا امروز یعیو نقد کتب بد عیتطور علم بد :عنوان

 رخشنده مند نایس یعل دیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیدانشگاه ترب :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

  :نوع طرح
 رخشنده مند نایس یعل دی+ س :همکاران

 یفوالد رضایعل +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

 و ازهایمتناسب با ن عیکتاب بد فیتال یالگو برا کی هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 امروز( طیشرا

، علم است عیو بد انیب ،یاست و شامل سه علم معاننام علوم بالغت به خود گرفته یکه در تمدن اسالم یمباحث انیاز م : چکیده

 نیبوده است. از نخست یدوران انحطاط فرهنگ یتراشدستخوش اصطالح گرید یاز آن دو شاخه شیب عیبد یعنی ریاخ

 337 یه .ق( و قدامه بن جعفر)متوف 296 -247مانند ابن معتز ) یمسلمانان که کسان انیفن در م نیا یریگادوار شکل

ه( 1120 -1052)یرازیش خانیدعلیامثال س یهاکوشش نیاند تا آخرمباحث آن توجه کرده میو تقس یگذاره .ق( به نام

شمار  ع،یالبدار ابدع( د1345 - 1262) یگرکان بیالعلماء قربه روزگار ما، شمس کیاواخر در عصر نزد نیو ا عیدر انوارالرب

که  رسدیصنعت م 220 کیو به نزد شودیصنعت شروع م 10عرضه شده است از حدود  یعیبد عیصنا یکه برا ییهانام

ها، آن بیو غر بیعج یهاو نام عیآور صناشماره شگفت نیاند: اها نوشتهصنعت نیا یاست. دربارهبرابر شده ستیب بایتقر

آنان  انیدر م تیبست خالقکامل انحطاط ذوق و بن یمسلمانان نداشته؛ بلکه نشانه یادب تیدر خالق ینقش گونهچیه

و مصطلحات  نیعناو یشهیر انیوجود دارد م یمیآشکار و مستق یگفت که رابطه توانیبوده است. به طور خالصه م

به گمان نگارنده هرچند  همه،نی(. با ا293: 1368 ،یکدکنیعی. )شفیو عرب یدر زبان فارس یادب تیو انحطاط خالق عیبد

 توانیندارد و نم یشعر و نثر فارس یفضا یباسازیدر ز ینقش چندان یعیمذکور در کتب بد یهااز صنعت یمیحداقل ن

ر عر و نثش ییبایرا در ز یعیبد یهانقش صنعت یبه طور کل دیها تلف کرد، نباادب را با شرح و بسط آن انیوقت دانشجو

خود و به  گاهیکه در جا یدارند و هر صنعت در صورت یو تصنع یعیطب یها دو جنبهکه صنعت ژهیانکار کرد، به و یفارس

ردن در آو دینبا سندگانیاست و شاعران و نو هیآن، به کار برود، قابل توج یشأن عاطف تیبا رعا شیخو یعیحالت طب

نان آ یعیاز درونشان بجوشد و با احساسات طب دیبلکه با رد؛یتصنع و تکلف گ یاصرار ورزند تا جنبه یعیبد یهاصنعت

از آثار قبل از خود و  یبردارها، رونوشتمثال ینهیدر زم یتا قرن چهاردهم، حت یفارس یعیگردد. اکثر کتب بد نیعج

ارائه  ها،هینامناسب آرا یبنددسته ،یمانند تشتت در نامگذار یاند و مشکالتبوده یدر زبان عرب نهیزم نیاسالف ا ژهیبه و

در آنها  هیو مشخص نکردن حوزه تحت پوشش هر آرا هاهیآرا یکارکرد هنر یعدم بررس ربط،یب یو گاه ایناگو یهامثال

 .داستیهو

و از  تیباالتر ادب یبه درجه یکالم ادب یتعال ای یبه ادب یکالم عاد لیاز عوامل مهم تبد یعیبد یهاهیکه آراجااز آن

از قرن پنجم  یرانیا انیعیبد روند،یبه شمار م یشناختییبایو ز ینقد فن یدر حوزه ژهیبه و یمهم نقد آثار ادب یارهایمع

 یریها گاه با سکوشش نی. اازندیدست  یسازیبارزتر فارس یبه خصوص با جنبه ع،یتحول در علم بد جادیبه ا دندیکوش

قابل  یهاییوجود نوجو رغمیها، علحال، در آن نیرسانده است و با ا یاریعلم  نیا یسازیبه بوم یتا حد یلیتکم

 مینیبب که نخست نیجز ا ستین یامشکالت چاره نیرفع ا یاست. برا یباق یتا حدود گفتهشیهنوز مشکالت پ ن،یتحس
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ا کدام اند و بداشته یریما از آغاز تا کنون، چه س یعیاست و منابع بد رفتهیپذ یچه تحوالت خیدر طول تار یفارس عیبد

و از  هاهیآرا نیا قیدق یاستقصا ،یعیبد یهاهیآرا یبندطبقه ینهیمشکالت را در زم نیاند وکدامرفته شیپ ینظر یمبان

حل  ایاند حل کرده شانیشناختییبایجوانب ز نییها و تعآن فیتعر ،یمورد استفاده در نظم و نثر فارس یهاهیجمله آرا

 یارسف عیتطور بد یانتقاد -یاسهیمقا یکار را با واکاو نیو ا ازدیمهم دست  نیاند. پژوهش حاضر بر آن است به انکرده

، المعجم وطواط دیدقائق الشعر رش یحدائق السحر ف ،یانیالبالغه رادوترجمان یعنیتر، مهم یعیو پنج منبع بد ستیدر ب

 یخرف نیالدشمس یجمال اریمع ،یمحمد شاه شهاب انصار نیکنز الفوائد حس ،یراز سیاشعار العجم شمس ق رییمعا یف

واعظ  االشعار عیصنا یاالفکار ف عیبدا ،یزیتبر یرام نیالدحقائق الحقائق شرف ،یدقائق الشعر تاج الحالو ،یاصفهان

 ،یانبن محمد صالح مازندر یانوار البالغه محمد هاد ،یشابورین یمشهد ینیحس نیالدبرهان دیس عیالصنا عیبدا ،یکاشف

درۀ  ،یشمس العلماء گرکان عیابدع البدا ت،یخان هدا یمدارج البالغه رضا قل ،یابوطالب فندرسک رزایم عیبد انیرسالۀ ب

 لیبالغه محمدخلال معالم ،یهنجار گفتار نصراهلل تقو ،یالعلماء آق اول آقاسردار، درر االدب حسام رزایم ینجفقل ینجف

نقد  ،یکزاز نیالدرجاللیم یسخن پارس یشناسییبایز ع؛یبد ،ییهما نیالدجالل یفنون بالغت و صناعات ادب ،ییرجا

 ؛ییآراسخن هنر ،یاریعروسان سخن هوشمند اسفند سا،یشم روسیس ع،یتازه به بد ینگاه ،یضائیب یاهلل ذکائالشعر نعمه

یبه انجام م یمحبت ینو مهد عیو بد اریکام انیدیوح یتق سخنییبایز دگاهیاز د عیمحمد راستگو، بد دیس عیفن بد

 .رساند

و  قیو تطب یاز آغاز تا کنون مورد بررس یفارس عیاست که آثار برجسته بد نیآن ا یموضوع و اهتمام بر رو نیهدف از ا :اهداف اختصاصی

 یرسبر نیچنها و تناقضات پرداخته شود؛ همها، اختالفدر سه سطح، به شباهت یانتقاد یواکاو کیو در  ردینقد قرار گ

ییبایو ارزش و کارکرد ز ردیها صورت گآن یبندو دسته یعیبد یهاهیآرا نییو تب فیتعر یو روشمند برا یعلم ق،یدق

قح و من یمحک بزنند و باالخره اثرها آثار را به آن تیبا عنا یمتون ادب یها روشن شود تا منتقدان در بررسآن یشناخت

ندان معالقه یفنون را برا نیدهد وآموزش ا انیحوزه پا نیارائه شود که بتواند به مشکالت ا نهیزم نیو کارآمد در ا دیمف

 .کند لیتسه

 .یشناس ییبای.زیبالغ یها ع،کتابینقد،بد کلمات کلیدی:
 

 

The evolution of rhetoric and the rhetorical books from the beginning until today Title: 

Seyyed Alisina Rakhshande Mand Applicant: 

Trabiat Modares University Applicant's 

Work: 

Among the topics in Islamic civilization named after the rhetorical sciences and 
consisting of the three sciences of semantics, eloquence , and the rhetoric, the more 

recent science, namely the rhetoric, has always been subject to the play and 

Fictitious terms of the cultural degeneration era; The emergence of this technique 
among Muslims, such as Ibn Mu'taz (247-296AH) and Qaddamat ibn Ja'far (227 AH), 

has focused on naming and dividing the subject of the technique until the latest 
efforts of the likes of Seyed Ali Khan Shirazi (1120-1052 AH). In Anwar al-Rabi' and 

recently in the age of our times, Shams al-'Alm qarib Garakani (1262-1345) in Abda 
ol- bade' it is suggested that the names given to the rhetorical figures of speech start 

from about 10 figures of speech, reaching nearly 220 items that almost have 

increased twentyfold., and "this astonishing number of figures of speech and their 
strange names played no effect in Muslim literary creativity; The decadence of taste 

and the deadlock of creativity have been among them. In short, there is a clear and 
direct relationship between the origins of rhetoric titles and terms and the decline of 

literary creativity in Persian and Arabic " (Shafi'i kadkani, 1368: 293) The author 

thinks that at least half of the figures of speech mentioned in rhetorical books has no 
effect in beautifying the atmosphere of Persian poetry and prose, and that one 

should not waste the time of literary students by elaborating them; however, It, in 
general, should not be denied the effect of rhetorical figures of speech in the beauty 

of Persian poetry and prose. In particular, two aspects of the figures of speech are 
natural and artificial, and if the figures of speech and in its place to its natural state 

in compliance with its emotional status, to be justified . In simpler terms, poets and 

writers should not insist on bringing in rhetorical figures of speech in order to be 

Abstract: 
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fictitious form; rather, they should be risen from within and to embed in their natural 

feelings. Most Persian rhetoricl books up to the fourteenth century, even in the field 
of examples, are copies of earlier works, especially the predecessors of this field in 

Arabic, and Problems are obvious in them such as disorder in naming, improper 
classification of figures of speech, inexpressive and sometimes irrelevant examples, 

lack of review of artistic function of figures of speech and do not specify the 

coverage area of each figures of speech. Since rhetorical figures of speech are 
important factors in the conversion of ordinary words to literary or literary 

excellence to a higher degree than being literary and an important criterion of 
criticizing of literary works, especially in the field of technical and aesthetic criticism, 

Iranian rhetoric researchers in the fifth century tried to change rhetoric science, 

especially with two more prominent aspects of Persianization and classification. 
These efforts have sometimes helped to localize this science somewhat with a 

complementary process, and yet, despite admirable innovations, some of the 
aforementioned problems still remain. To solve these problems, we have no choice 

but to first see What developments has the Persian rhetoric undergone throughout 
history, and what has been the course of our rhetorical sources from the beginning 

until now, and with what theoretical foundations have they advanced, and what 

problems in classifying rhetoric figures of speech, accurate examination of these 
figures of speech, as well as figures of speech that are used in Persian poetry and 

prose, their definition and determination of their aesthetic aspects have been solved 
or not solved. The present study intends to achieve this important goal and will do it 

by researching the comparative-critical course of the Persian rhetoric 

The purpose of this issue and to focus on it is to examine, adapt and critique the 
original Persian works from the beginning until now, and in a critical analysis at 

three levels, to deal with similarities, differences and contradictions; Also, a detailed, 

scientific and methodical study should be done to define and explain the original 
figures of speech and their classification, and their value and aesthetic function 

should be clarified so that critics can evaluate the works in reviewing literary texts, 
and finally a revised and useful work in this Provide a context that can end the 

problems in this area and facilitate the training of these techniques for those 
interested. 

Specific 
Aims: 

Criticism,rhetoric, rhetorical books, aesthetics. :Keywords 
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با  یمبو ینیکارآفر یموثر بر رشد و بقا یدیکل یهاشرانیها و پمحرک لی: تحلییروستا یبوم ینیکارآفر :عنوان

 : شهرستان پلدختر(ی)مطالعه مورد یپژوهندهیآ کردیرو

 نژاد یطوالب مهرشاد :متقاضی

 یمرب :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکترطرح پسا  :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یمحل یکردیبا رو ییروستا ینی/کارآفرایدر جغراف ینی/کارآفرــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 نژاد ی+ مهرشاد طوالب :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وزارت تعاون و صندوق  یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (دیام ینیکارآفر

 ییوستار ینیکارآفر یکسب و کارها یدارد، ول ییو اقتصاد روستا ییدر توسعه روستا ینقش مهم ییروستا ینیکارآفر چکیده :

مختلف، با  لیبه دال ییروستا نانیاز کارآفر یاری. چرا که بسندیایرود نتوانسته اند رشد و توسعه  یآنچنان که انتظار م

 ییتادر مناطق روس یبوم ینیو شروع کارآفر ییروستا نیروبرو هستند که توسعه کارآفر یمختلف یمشکالت و چالش ها

 انشریکننده و محرک ها و پ لیاز کمبود دانش و عدم درک عوامل تسه یمشکالت ناش نیدشوار کرده است. ا اریرا بس

ر موث یها شرانیچالش ها، محرک ها و پ ییخاطر شناسا نیباشد. به هم یم یبوم ینیکارآفر یموثر بر رشد و بقا یها

 ییوستار یبوم ینیتوسعه کارآفر یبرا دیو تفکر جد دیجد یها دهیو ارائه ا ییروستا یبوم ینیبر رشد و توسعه کارآفر

 یموثر بر رشد و بقا یها شرانیکننده، محرک ها و پ-لیعوامل تسه ییطرح حاضر به دنبال شناسا ن،یالزم است. بنابرا

 یرشد و بقا یها، فرصت ها تیچالش ها، مز ییشناسا نیو همچن ،یاقتصاد بوم کردیبا رو ییروستا یبوم ینیکارآفر

 ی)کم یبیو از نظر روش به صورت ترک یتوسعه ا -یباشد. طرح حاضر از نظر هدف، کاربرد یم ییروستا یبوم ینیکارآفر

در منطقه  ییروستا یاول مربوط به خانوارها یوجود دارد. جامعه آمار یدو نوع جامعه آمار قیتحق نی( است. در ایفیو ک

 یخانوار به عنوان نمونه اول انتخاب شد. جامعه آمار 400ساده  یتصادف یریمورد مطالعه است که با استفاده از نمونه گ

ه از باشد که با استفاد یم ییروستا ینیکارآفرصاحبان کسب و کارها و مشاغل  ،ییروستا یبوم نانیدوم، شامل کارآفر

منطقه مورد مطالعه  یبوم نانیهدفمند با توجه هدف و تعداد کارآفر یریو از نوع نمونه گ یراحتمالیغ یرینمونه گ

مانند  یفیک یها و اطالعات عالوه بر پرسش نامه محقق ساخت، از روش هاداده یگردآور یمشخص خواهد شد. برا

 یو مصاحبه ها یمردم نگار یروش ها ق،یو عم یررسمیمصاحبه غ ،یمشارکت یابیمحتوا، ارز لیمصاحبه، روش تحل

 یه هاداد لیو تکم یفیبخش ک یها لیتحل یبرا زین ییو صاحبان مشاغل روستا رانیمتمرکز و مد یگروه ها ای یگروه

به صورت  یداده ها و اطالعات با توجه سواالت مطرح شده روش ها لیو تحل هیتجز یشده بهره گرفته شد. برا یگرداور

ه بر اساس توسع یبوم ینیکننده رشد و بقاء کارآفر لیعوامل تسه نیمهم تر ییشناسا یانجام خواهد گرفت: برا ریز

 یراتوا بمح لیتحل یفیامر، ابتدا از روش ک نیانجام ا ی( استفاده شد. برایبی)ترک یفیو ک یاقتصاد از دو روش کم

الت معاد یساز-به کمک مدل ،یو تکمبل پرسش نامه ا نیاستفاده شد، سپس بعد از تدو یعوامل عوامل فرد ییشناسا

 یپرداخته شد. برا یبوم ینیعوامل و ارتباط آن رشد و بقاء کارآفر نیاز ا کیسهم هر  نیی( به تعSEM) یساختار

و  یبابتدا از روش تجر ،ییروستا یدر نواح یبوم ینیتوسعه کارآفر یبرا یرقابت ینسب یها تیمز نیمهم تر ییشناسا

 خواهد شد، سپس ییها و فرصت ها شناسا تیاستفاده و مز ییروستا یبوم ینیکارآفر نهیمطالعات انجام گرفته در زم
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 قسمت در نیا یداده ها لیو تحل هیتجز یو برا هیته یها و فرصت ها پرسش نامه ا تیاز مز کیهر  تیاهم نییتع یبرا

 ییشناسا ی)روش جوهانسن( استفاده خواهد شد. برا ینامحدود اکتشاف یاز آزمون هم انباشتگ زیمنطقه مورد مطالعه ن

 مردم یو روش ها ق،یو عم یررسمیاز روش مصاحبه غ ییروستا یدر نواح یبوم ینیتوسعه کارآفر یرو شیپ یچالش ها

 به دست آمده از نظر بیبا توجه به ضرا یبوم ینیکارافر یچالش ها تیاهم نییتع یبرا نیاستفاده شد. همچن ینگار

خواهد شد. در  میترس ییروستا یبوم ینیکارافر یمدل رادار چالش ها ،ییروستا یو صاحبان کسب و کارها رانیمد

ارائه  ییتاوسر یبوم ینیمطلوب رشد و بقاء کارآفر یالگو یدانیمطالعات م هیو بر پا یبر اساس توسعه اقتصاد محل تینها

و  یلاقتصاد مح کردیو با اتکا به رو یپژوه ندهیو آ کیاستراتژ تیریمد یکردهایاز رو یریبا بهره گ نیخواهد شد. همچن

که  یدر منطقه مورد مطالعه را ارائه داد. به طور ینیکارآفر یمطلوب رشد و بقا یالگو و،یسنار هیبر پا یدانیمطالعات م

توانند  یم ییتوسعه روستا گرانیو باز نفعانیو همه ذ زانیگذاران و برنامه ر استیرشدگار، س نانینوپا، کارآفر نانیکارآفر

 آن استفاده کنند جیاز نتا

 ییوستار یبوم ینیکارآفر یرشد و بقا یدیکل یهاشرانیها و پمحرک ییو شناسا یمطالعه بررس نیا یو کل یهدف اصل :اهداف اختصاصی

قتصاد توسعه ا یدر راستا ییروستا یبوم ینیتوسعه و رشد کارافر یبرا ییو ارائه راهکارها یپژوه ندهیآ کردیبر اساس رو

 است. یمحل

 یپژوهش ندهیآ ،یاقتصاد بوم کردیها، رو شرانیمحرک و پ ،ییروستا یبوم ینیکارآفر ،ینیکارآفر کلمات کلیدی:

 

 

Rural Indigenous Entrepreneurship: Analysis of key stimuli and drivers affecting the 
growth and survival of local entrepreneurship with a futures research approach 

(Case study: Poldokhtar County) 

Title: 

Mehrshad Toulabi Nejad Applicant: 

Lorestan - Poldakhor city Applicant's 
Work: 

Rural entrepreneurship plays an important role in rural development and rural 

economy, but rural entrepreneurship businesses have not been able to grow and 
develop. Because many rural entrepreneurs are faced with various problems and 

challenges that have difficulty developing rural entrepreneurship and the beginning 
of native entrepreneurship in rural areas. These problems are due to lack of 

knowledge and lack of understanding of facilitators and stimuli and propulsions 

affecting the growth and survival of native entrepreneurship. Therefore, identifying 
challenges, stimuli and propulses affecting the growth and development of native 

rural entrepreneurship and new ideas and new thinking for the development of 
native rural entrepreneurship. Therefore, the present plan seeks to identify 

facilitators, stimulus and propulses affecting the growth and survival of indigenous 

rural entrepreneurship with the indigenous economic approach, as well as identifying 
challenges, advantages, growth opportunities and survival of entrepreneurship 

Indigenous rural. The present design is applied in terms of purpose, and in terms of 
method in combination (quantitative and qualitative). There are two types of 

statistical society in this research. The first statistical population of rural households 
in the study area is selected using simple random sampling of 400 households as the 

first sample. The second statistical community includes native rural entrepreneurs, 

business owners and rural entrepreneurship businesses, which will be identified 
using non-sampling and purposeful sampling with the purpose and number of native 

entrepreneurs in the study area. To collect data and information in addition to the 
researcher's questionnaire, qualitative methods such as interviews, content analysis, 

participatory evaluation, informal and deep interviews, ethnographic methods and 

group interviews or centralized groups And the managers and owners of rural 
businesses were also used for qualitative division analysis and completion of 

collected data. To analyze the data and information according to the questions 
raised, the following methods will be done: To identify the most important factors 

facilitating the growth and survival of native entrepreneurship based on the 

development of the economy, two quantitative and qualitative methods (hybrid) 
used. To do this, the qualitative method of content analysis was used to identify the 

Abstract: 
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factors of individual factors, then after compilation and completion of the 

questionnaire, with the help of structural equation modeling (SEM) to determine the 
share of each of these factors and The relationship between growth and survival of 

indigenous entrepreneurship was discussed. To identify the most important relative 
advantages for the development of indigenous entrepreneurship in rural areas, first 

of the empirical method and studies conducted in the field of native rural 

entrepreneurship and advantages and opportunities will be identified, then to 
determine the importance of each The advantages and opportunities are prepared for 

the questionnaire and for analyzing the data of this section in the study area, an 
unlimited exploration test (Johansen method) will be used. In order to identify the 

challenges of developing native entrepreneurship in rural areas, informal and deep 

interviews and ethnographic methods were used. Also, the radar model of native 
rural character challenges will also be drawn to determine the importance of native 

corporeal challenges according to coefficients obtained in terms of managers and 
rural businesses. Finally, based on the development of the local economy and based 

on field studies, the desired pattern of growth and survival of native rural 
entrepreneurship will be presented. Also, using the strategic and future management 

approaches and reliance on the local economy and field studies based on scenario, 

the desired pattern of entrepreneurship growth and survival in the study area. So 
that novelty entrepreneurs, growth entrepreneurs, policymakers and planners and all 

stakeholders and actors can use their results. 

The main and sub-objectives of the project: 
Contrary to the motivations and personal intentions of the researcher in undertaking 

a research project, the goals of the research are related to the types of knowledge 
produced in the research. However, the objectives of this plan can be divided into 

two main and sub-objectives. 

Specific 
Aims: 

Entrepreneurship, Indigenous Rural Entrepreneurship, Motivators, Indigenous 
Economy Approach, Research Future 

:Keywords 
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، Padina gymnospora یتوسط جلبکها وهیج وم،یکادم کل،یفلزات سرب، ن یستیحذف ز تیظرف :عنوان

Hypnea hamulosa و Cladophoropsis membranacea فعال یستیشاخص ز نییو تع 

 باک یب یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 باک یب ی+ مهد :همکاران

 یطهماسب دیسع +

 یمحمد صنعت یعل +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

مرتبط  یانبا اقدامات انس میاست که بطور مستق یمشکل رو به رشد جهان کی نیتوسط فلزات سنگ یستیز طیمح یآلودگ چکیده :

 نیا انیقرار گرفته است. در م یمورد بررس نیفلزات سنگ یطیاصالح مح یبرا یاریبس یهاکیتکن لیدل نیهماست. به

موال ها معمورد بحث قرار گرفته است. ماکروجلبک یها به طور گسترده او ماکروجلبک کرویها کاربرد مو روش هاکیتکن

شدن شهرها و  یاز زمان صنعت یعلم یاز دغدغه ها یکی. عالوه برآن کنندیبا گذشت زمان فلزات را در خود انباشته م

ست. ا یطیمح ستیز هیثانو یها یآلودگ جادیاز ا یریجلوگ طیبه مح یکشاورز ،یشهر ،یصنعت یفاضالب ها یرها ساز

و  طیدر مح یآلودگ زانیم نیا نییتع یحت ایآنها و  هیتصف ایها و  یخروج نیفلزات و عناصر حاصل در ا یستیحذف ز

 یمسیارگان نییشود. تع یمطرح م یالملل نیب یبه روز در جوامع علم یبعنوان پروژه و طرح ها شهیهم یستینظارت ز

که بتوان از همه  یاست ضرور یامر رانیدر ا یآن همه گونه ماکروجلبک انیفعال از م یستیز یبعنوان شاخص ها

 بخصوص در قسمت سواحل گام برداشت ستیز طیدر مح یآلودگ نیموجود در رفع ا لیپتانس

 و کنترل شده یشگاهیآزما طی)ماکروجلبک( تحت شرا سمیفعال با ارگان یستیشاخص ز نییتع :اهداف اختصاصی

 جذب فلزات نیشاخص با باالتر نیبهتر یمعرف یبرا یاسبز، قرمز و قهوه یسه شاخه جلبک یبررس -

یدگآلو جادیاز ا یریو جلوگ یشده در آن و نوع فلز خروج دهیبا توجه به مواد تول یکارخانجات صنعت یخروج هیتصف -

 یطیمح هیثانو یها

 نیماکروجلبک، فلزات سنگ ،یستیشاخص ز ،یستیز حذف کلمات کلیدی:

 

 

Bio-removal capacity of Pb, Ni, Cd and Hg by Padina gymnospora, Hypnea hamulosa 
and Cladophoropsis membranacea and Determination of active bio-indicator. 

Title: 

Mehdi Applicant: 

Guilan university Applicant's 

Work: 

Environmental pollution by heavy metals is a growing problem 

A world that is directly linked with human actions. Therefore, many techniques have 
been studied for environmental modification of heavy metals. Among these 

techniques and methods, the application of micro and Macroalgae has been widely 

discussed. Macroalgae usually accumulate metals with time. In addition, one of the 

Abstract: 
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scientific concerns from the industrialization of cities and the drop in industrial, 

municipal, and agricultural wastewaters is to prevent the environmental secondary 
pollution. Removing the bio-metals and the resulting elements in these outputs or 

refining them or even determining this pollution in the environment and monitoring 
is always considered as a project and up-to-date projects in international scientific 

societies. Determination of organisms as an active biological index of all species of 

macroalgae in Iran is an essential issue that can be harvested by all potential in the 
elimination of these pollutants in the environment, especially in the shores. 

Determination of activate bio-indicator with organism (macroalgae) under controlled 

vitro 
- A study of three branches of green, red and brown to introduce the best indices 

with the highest uptake of metals 
-The output treatment of industrial plants according to the materials produced in it 

and the type of metal outlet and preventing the creation of secondary environmental 
pollution 

Specific 

Aims: 

macro-algae, Bio-removal, active bio-indicator, heavy metal :Keywords 
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دکان کو ینیو کاهش نشانگان بال یشناخت یدر بهبود کارکردها یمعمار یکالبد یفضا یطراح یساز هیشب :عنوان

 یمجاز تیاز واقع یریگبا بهره یدر گستره علوم شناخت یفعال شبی–توجه  ییبا اختالل نارسا

 باعزت فرشته :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 مازندران/مازندران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

/آموزش + رانیدر ا یروان شناس ی/چالش هایروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

/پژوهش + رانیدر ا یروان شناس ی/چالش هایروانشــــــــــــــــــــــــــناس

/کاربست + رانیدر ا یروان شناس ی/چالش هایروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 یروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + فرشته باعزت :همکاران

 یاحمد الیفر +

 یسعادت رسامیام +

 یحاتم نینازن +

 ثابت ییسارا آقا +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یساز هیعدد )ارائه ابزار شب 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 زانیکه م شودیم فیتوص یو تکانشگر یفعالشیتوجه، ب یینارسا یکمبود توجه با سه نشانه اصل - یفعال شیب اختالل چکیده :

توجه و تمرکز،  ل،یهمچون تحص هانهیاز زم یاریاختالل غالبا به عملکرد فرد در بس نیدرصد است. ا 7تا  3 نیا وعیش

به عنوان  ییاجرا ی. کارکردهازندیصدمه م ییاجرا یاز جمله کارکردها یشناخت یهاو و حوزه یاجتماع یهاارتباط

 نی(. اGupta & Kar, 2009) شودیم فیتعر کند؛یم تیرا هدا یشناخت یها تیفعال ریکه سا یشناخت یندهایفرا

 ,Diamondشود ) یم یشناخت یریپذو انعطاف یسازمانده ،یزیربرنامه ییتوانا ،یکار،حافظهیشامل بازدار ندهایفرآ

 و طیدارد. مح طیمح یو معمار یبا عوامل کالبد یکیرابطه نزد ط،یرفتار و عملکرد افراد در مح گرید ی(. از سو2013

ل توان مستق یکرد. در واقع رفتار را نم کیتوان آنها را از هم تفک یم یشده اند که به سخت دهیرفتار آن قدر در هم تن

 نیمنظور ا نی(؛ به هم1383کرد)آلتمن،  فیتعر یطیمح یدر بستر دیدرک کرد، رفتار را با طیآن با مح یاز رابطه درون

وجه ت ییبر اختالل نارسا رگذاریتاث یطیموجود در مورد عوامل مح اتیمطالعه ادب قیدارد تا در ابتدا از طر یپژوهش سع

در  هکه هرکدام به طور جداگان ییپارامترها یریموثر را استخراج کند و با به کارگ یکالبد یپارامترها ،یفعالشبی –

 یسازهیو شب یمدل ساز لهیکرده و سپس به وس یطراح یمعمار ییاند، فضاقرار گرفته یمورد بررس نیشیپ یهاپژوهش

در معرض آن فضا،  ADHDاختالل  یبا قرار دادن کودکان دارا ،یمجاز تیو استفاده از واقع یسیکدنو قیاز طر طیمح

 جهی. نتکند یریگآنها را اندازه ینیو نشانگان بال یشناخت یبر بهبود کارکردها یطیاز عوامل مح کیهر  یاثرگذار زانیم

 یهاو بهبود کالس زیتجه ایو  دیجد یآموزش یهاکالس جادیبه منظور ا یمعمار یطراح یپژوهش ارائه استانداردها نیا

ارائه  لیکودکان خواهد بود و ممکن است منجر به تسه نیا یمناسب برا یساخت فضاها نیدرس موجود و همچن

 خواهد بود شانیبه منظور آموزش و پرورش موثر ا یو همراه با استفاده از ابزار و تکنولوژ دیجد یراهکارها
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دانش آموزان با  ینیو کاهش نشانگان بال یشناخت یمناسب در جهت بهبود کارکردها یآموزش طیمح یفضا یطراح :اهداف اختصاصی

 یمجاز تیواقع یبا استفاده از تکنولوژ یفعال شبی–توجه  ییاختالل نارسا

دانش آموزان با اختالل  ینیو کاهش نشانگان بال یشناخت یدر جهت بهبود کارکردها یمعمار یکالبد یفضا یطراح •

 یفعال شبی –توجه  یینارسا

 یفعال شبی–توجه  یینارسا

وجه، ت ،یشناخت یکارکردها ،یفعالشبی –توجه  ییاختالل نارسا ،یمجاز تیواقع ،یمعمار یکالبد یفضا ،یسازهیشب کلمات کلیدی:

 ییاجرا یحافظه فعال، کارکردها

 

 

The Simulation of Architectural Physical Space Design In Improve cognitive 

Performance and Reduce the Clinical singns of Children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder in The Field of Cognitive Science Using Virtual Reality 

Title: 

Fereshteh Applicant: 

univercity of mazandaran Applicant's 

Work: 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is characterized by three main symptoms of 
attention deficit, hyperactivity, impulsivity that the percentage of prevalence is 

about 3 to 7. The disorder often damages the individual's performance in many areas 
such as education, attention and concentration, social relationships, and cognitive 

domains, including executive functions. Executive functions are defined as cognitive 

processes that drive other cognitive activities (Gupta & Kar, 2009). These processes 
include inhibition, memory, planning ability, organization, and cognitive flexibility 

(Diamond, 2013). On the other hand, the behavior and performance of individuals in 
the environment are closely related to physical and environmental factors. The 

environment and behavior are so intertwined that they can hardly be separated. In 

fact, behavior cannot be understood independently of its intrinsic relationship with 
the environment; behavior must be defined in the context of the environment 

(Altman, 2004); for this purpose, this study seeks to begin by studying existing 
literature on environmental factors on Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

extract effective physical parameters and, by applying parameters that have been 
separately studied in previous research, designing an architectural space and then by 

modeling and simulation the environment will make through coding and using virtual 

reality. By exposing children with ADHD to virtual space, the influence of 
environmental factors on improving cognitive functions and clinical symptoms will be 

measured. The result of this study will provide architectural design standards to 
create new classrooms or to equip and improve existing classrooms as well as to 

create suitable spaces for these children, which may facilitate the development of 

new solutions with the use of tools and technology will be effective for their 
education. 

Abstract: 

Designing an Appropriate Environment of Educational Space to Improve Cognitive 
Functions and Reduce the Clinical Syndrome of Students with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder Using Virtual Reality Technology 

- Designing an Architectural Physical Space to Improve Cognitive Functions and 
Reduce Clinical Syndrome in Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Specific 
Aims: 

Simulation, Architectural Physical Space, Virtual Reality, Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, Cognitive Functions, Attention, Active Memory, Executive 
Functions 

:Keywords 
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 باد نیدر تورب بیع ریپذکنترل تحمل یهاروش یبررس :عنوان

 منظر ینور یمجتب :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 منظر ینور یمجتب + :همکاران

 361800 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 یکه برا شودیگفته م ینیبه تورب یباد نیدر حال رشد در جهان امروز است. تورب یمنبع انرژ نیعتریباد، سر یانرژ چکیده :

 یو با محور عمود یدر دو نوع با محور افق یباد یهانی. توربشودیاستفاده م یکیمکان یباد به انرژ یجنبش یانرژ لیتبد

 نصب شده است. اهایشهرها و ساحل در هیدر مناطق دور از دسترس مثل حاش یباد یهانیتورب شتری. بشوندیساخته م

 یهانهیو کاهش هز یباد یهانیتورب نانیاطم تیبهبود قابل یبرا (FTC) بیع ریپذخطا و کنترل تحمل صیتشخ تیقابل

رق با ب دیتول تیاهم نیو همچن یباد نیتورب زاتیتجه یباال اریبس متیاست. با توجه به ق یضرور یو نگهدار ریتعم

 .است یضرور بیع یریپذتحمل تیبا قابل یکنترل ستمیخطا و س ییو شناسا صیتشخ یهاستمیس یباال، طراح نانیاطم

و  هابیو عملکرد قابل قبول را در مواجهه با ع ستمیس یداریاست اگر بتواند پا بیع ریپذکنترل تحمل ستمیس کی

ه به دو دست بیع ریپذکنترل تحمل یهاستمیکند. س نیمختلف موجود و اغتشاشات تضم یهاتیعدم قطع نیهمچن

کننده کنترل یطراح یپروژه برا نیاساس در ا نی. بر اشودیم میتقس رفعالیفعال و غ بیع ریپذکنترل تحمل یکل

 یدبا نیتورب ستمیس یفعال مقاوم برا بیع ریپذو کنترل تحمل (FE) مقاوم بیع نیتخم یهااز روش ب،یع ریپذتحمل

 براساس بیکننده عجبران کی بیع ریپذکنترل تحمل ستمیس کیاستفاده خواهد است. در  تیدر حضور عدم قطع

 نجای. در اپردازدیم بیشده است، به رفع آثار مخرب ع جادیخطا ا ییو شناسا صیتشخ ستمیاطالعات خطا که توسط س

 صیشخت ستمیس کیتمرکز خواهد و فرض شده است که  بیع یریپذتحمل تیکننده با قابلکنترل یطراح یتنها بر رو

 .کندیکار م یخطا از قبل وجود داشته و بدرست ییو شناسا

 هیزاو چ،یپ ستمیاست. س چیپ ستمیدر س بیع کند،یرا مختل م یباد نیتورب ستمیکه عملکرد س یجیرا یهابیاز ع

 ستمیپروژه س نیجهت، در ا نیشود. به ا نهیشبکه به تیاز باد با توجه به وضع یافتیدر یکرده تا انرژ میها را تنظپره

 کرد هنیشیاز باد را ب یافتیدر یمقاوم بوده تا بتوان انرژ چیحسگر پ یهابیخواهد شد که در مقابل ع یطراح یایکنترل

 یباد نیتورب کی یخطا برا ریتحمل پذ یکنترل ستمی( و سbaseline) هیپا یکنترل ستمیس یطراح :اهداف اختصاصی

 مقاوم نیتخم-کنترل مقاوم، -بیع ریپذکنترل تحمل -خطا ییو شناسا صیتشخ ستمیس-یباد نیتورب کلمات کلیدی:

 

 

Study of fault tolerant control methods in wind turbine Title: 

Mojtaba Nouri Manzar Applicant: 

K. N. Toosi Applicant's 

Work: 
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Wind energy is the fastest-growing energy source in the world today. A wind turbine 

is a turbine that is used to convert wind kinetic energy into mechanical energy. Wind 
turbines are manufactured in two types: horizontal and vertical. Most wind turbines 

are installed in remote areas such as the margins of cities and the seaside. 
Fault detection and fault-tolerant control (FTC) are essential to improve the 

reliability of wind turbines and reduce maintenance costs. Due to the high cost of 

wind turbine equipment as well as the importance of high-reliability power 
generation, design of fault detection and diagnosis systems and fault-tolerant 

control systems is essential. 
A system has the feature of fault tolerance if it can guarantee system stability and 

acceptable performance in the face of faults as well as various uncertainties and 

disturbances. The fault-tolerant control systems are divided into two categories: 
active and passive fault-tolerant control. Accordingly, in this project, the design of 

the fault-tolerant controller is based on active fault-tolerant and fault estimation for 
the wind turbine system in the presence of uncertainty. In a fault-tolerant control 

system, a fault compensator based on the fault estimation created by the fault 
detection and detection system fixes the fault effects. Here, we will focus only on the 

design of the fault-tolerant controller. It is assumed that the fault detection and 

estimation system is already in place and working correctly. 
One of the common faults that disrupt the operation of the wind turbine is the fault 

in the pitch system. The pitch system adjusts the angle of the blades to optimize the 
energy received from the wind power according to the grid condition. For this 

purpose, a control system will be designed that is resistant to pitch sensor defects to 

maximize the energy received from the wind. 

Abstract: 

Fault Tolerant Control system design for a wind turbine Specific 

Aims: 

wind turbine, fault detection and diagnosis , Fault tolerant control, Robust control, 
Robust estimation 

:Keywords 
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 به شرط رخداد کیتحر کردیبا استفاده از رو نگیچیسوئ نگوالریس یهاستمیکنترل س :عنوان

 یعیمسعود شف :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند + ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 یازس یبرق + بوم عیانتقال و توز یشبکه ها یو هوشمند ساز یداریپا شیپراکنده، کاهش ، کاهش تلفات، افزا دیتول

 و ساخت خودرو یطراح یفناورها

 یاتوسعه :نوع طرح

 یعیمسعود شف + :همکاران

 احمدزاده درضایحم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

از  یاریدر بس یریگاست و به شکل چشم شرفتیبه شدت در حال پ تالیجید یهامربوط به پردازنده یامروزه تکنولوژ چکیده :

 یها. امروزه، پردازندهباشدیم هاستمیها مربوط به کنترل سحوزه نیاز ا یکیکرده است.  دایرا پ یارزشمند گاهیها جاحوزه

 یهاستمیدر س عیت و سرراح یابیبیکم و ع یهانهیمجدد، هز یکربندیپ تیباال، قابل یریپذانعطاف لیبه دل تالیجید

و ...  زپردازندهیر وتر،یکامپ تواندیم تالیجید ی. پردازندهروندیبه کار م یاکننده به طور گستردهکنترل در نقش کنترل

آنالوگ  یهاهکننداز کنترل تردهیچیخود به شکل متفاوت و پ تالیجید تیماه لیها به دلکنندهدسته از کنترل نیباشد. ا

از منابع  ترنهیو استفاده به یکاهش بار محاسبات یبرا تالیجیکنترل د یهاستمیدر س ریأخ یها. در سالشوندیم یطراح

 یکنترل تنها زمان یورود کرد،یرو نی. چراکه در اشودیبه شرط رخداد استفاده م کیتحر یکنترل کردیاز رو ستمیس

کنترل منجر به  یورود یهایاست که کاهش بروزرسان یدر حال نیبرقرار شود. ا کیکه شرط تحر شودیم یبروزرسان

 یمبتن یدارسازیپا یهاها در روشچالش نیتراز مهم یکی ن،یبسته خواهد شد. بنابراحلقه ستمیپاسخ س تیفیکاهش ک

 یورود یهایتعداد بروزرسان نیمطلوب ب یمصالحه کیکه  یبه نحو باشدیم کیمناسب شرط تحر یبر رخداد طراح

به شرط  کیبه روش تحر هاستمیکنترل س یبر رو قاتیتحق رو،نیتحت کنترل برقرار شود. از ا ستمیکنترل و عملکرد س

و  نیقیمحق یبرا یو هم صنعت یتئور یهم در حوزه زیبرانگحال چالش نیجذاب و در ع اریموضوع بس کیرخداد به 

 2018اروپا در سال  هیاتحاد 2020انداز چشم یقاتیتحق یهاتیاز فعال یکیکه  یشده است به طور لیتبد نیمهندس

 موضوع اختصاص داده شده است . نیبه ا یالدیم

 یهادر حوزه یمتنوع یکاربردها یدارا ییهر کدام به تنها نگیچیسوئ یهاستمیو س نگوالریس یهاستمیس یاز طرف

جود و زین یمعادالت جبر ،یلیفرانسیمعادالت د برعالوه نگوالریس یهاستمیسو، در مدل س کی. از باشندیگوناکون م

مدل  بیترک ن،ی. بنابراباشندیم یاچندمدله یساختار یدارا نگیچیسوئ یهاستمیمدل س گرید ییدارند و از سو

 را فراهم هاستمیو س هادهیاز پد یعیوس فیرفتار ط فیامکان توص تواندیم گریکدیبا  نگوالریو س نگیچیسوئ یهاستمیس

 ییه تنهاب نگیچیسوئ ای نگوالریمدل س یریهدف با به کارگ نیبه ا یابیاز کاربردها دست یاریکه در بس یسازد. در حال

ترل کن یهاستمیس ک،یقدرت، ربات یهاستمیس ،ییایمیش یندهایدشوار خواهد بود از جمله در فرآ ایو  ستین سریم

 .رهیکنترل خودرو و غ ستمیتحت شبکه، س

ارد آن استاند یهاستمیرسیکه ز ینگیچیسوئ یهاستمیبه شرط رخداد س یدارسازیدر خصوص پا یتاکنون مطالعات

ئه نشده ارا یموثر جیهستند؛ نتا نگوالریبه صورت س هاستمیرسیکه ز یحالت یاند اما تاکنون براهستند؛ گزارش شده

 باشندیم نگوالریس یهاستمیرسیز یکه دارا ینگیچیوئس یهاستمیرخداد س-کیتحر یدارسازیموضوع پا یاست. مطالعه
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. چراکه ممکن باشدیم دیجد یتئور ازمندیکه ن باشندیاستاندارد م هاستمیرسیاست که ز یبه مراتب دشوارتر از حالت

 یداریپا لیعالوه بر تحل ن،یگونه باشد. بنابرارفتار مخرب ضربه یدارا ایفاقد پاسخ و/ نگیچیسوئ یبستهحلقه ستمیاست س

 دارسازیپا یریحاصل از به کارگ یبستهحلقه ستمیو بدون ضربه بودن س یتیاست که رگوالر یضرور ،یدارسازیو پا

رخداد -کیبه روش تحر یدارسازیپا یدر طرح توسعه یهدف اصل رو،نی. از اردیقرار گ لیمورد تحل زیرخداد ن-کیتحر

 کیکننده، شرط تحرکنترل یستیهدف با نیبه ا لین ی. براباشدیم نگوالریس یهاستمیرسیبا ز نگیچیسوئ یهاستمیس

 ستمیبودن سو بدون ضربه یتیرگوالر ،یداریشوند که پا نییو تع یطراح یبه نحو نگیچیسوئ نیقوان نیچنو هم

 یارانهکمحافظه یهازمان سکون وابسته به مود جهت کاهش جنبه نیانگیمنظور روش م نیگردد. بد نیبسته تضمحلقه

 شده است شنهادیپ هایطراح

 والرنگیس یهاستمیرخداد س-کیبار در خصوص کنترل تحر نینخست یبرا یو دانش فن دیجد یهایبدست آوردن تئور :اهداف اختصاصی

 .نگیچیسوئ

 .(یشگاهیو پاال ییایمیپتروش عیدر صنا ییایمیش یهاندیکاربرد خاص )فرآ کی یبرا هایتئور یریبه کارگ-

 .زمان سکون نیانگیم کردیبر رخداد، رو یکنترل مبتن نگ،یچیسوئ ستمیس نگوالر،یس یهاستمیس کلمات کلیدی:

 

 

Control of Singular Switching Systems Using Event-triggered Approach Title: 

Masoud Shafiee Applicant: 

Amirkabir university of technology Applicant's 

Work: 

Nowadays, digital processor technology is advancing rapidly and has gained 
significant value in many areas. One of these areas is related to systems control. 

Today, digital processors are widely used in control systems as controllers due to 
their high flexibility, reconfigurability, low cost, and easy and fast troubleshooting. A 

digital processor can be a computer, a microprocessor, and so on. Due to their digital 
nature, these controllers are designed to be different and more sophisticated than 

analog controllers. In recent years, digital control systems have used the event-

triggered approach to reduce the computational load and make better use of system 
resources. Because in this approach, the control input is updated only when the 

excitation condition is met. However, reducing control input updates will reduce the 
response quality of the closed-loop system. Therefore, one of the most important 

challenges in stabilization methods based on the appropriate design event is the 

excitation condition so that a favorable compromise is established between the 
number of control input updates and the performance of the controlled system. 

Hence, research on event-triggered control systems has become a fascinating and 
challenging topic for both researchers and engineers, both theoretically and 

industrially, so that one of the EU Vision 2020 research activities in The year 2018 is 
dedicated to this issue. 

On the other hand, singular systems and switching systems each have various 

applications in many fields. On the one hand, in the model of singular systems, in 
addition to differential equations, there are also algebraic equations, and on the 

other hand, the model of switching systems has a multi-model structure. Therefore, 
combining the model of switching and singular systems can make it possible to 

describe the behavior of a wide range of phenomena and systems. While in many 

applications, achieving this goal by using the singular or switching model alone is not 
possible or will be difficult, including in chemical processes, power systems, robotics, 

network control systems, and so on. So far, studies on stabilization in the event of 
switching systems whose subsystems are standard; Have been reported but so far, 

for subsystems that are singular; No effective results have been provided. Studying 

the issue of event-triggered stabilization of switching systems with singular 
subsystems is far more complicated than with subsystems being standard, which 

requires a new theory. This is because the closed-loop switching system may be 
unresponsive and have impulsive behavior. Therefore, in addition to stability analysis 

and stabilization, it is necessary to analyze the regularity and impact-freeness of the 
closed-loop system resulting from the use of a stimulus-event stabilizer. Therefore, 

Abstract: 
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the development plan's main goal is the event-triggered control method of switching 

systems with singular subsystems. To this end, the controller, triggered condition, 
and switching rules will be co-designed and determined to ensure the stability, 

regularity, and impulse-reeness of the closed-loop system. To this end, the mode-
dependent average dwell-time method is proposed to reduce the designs' 

conservative aspects. 

Acquiring new theories and technical knowledge for the first time about the event-
triggeredcontrol of singular switching systems. 

Applying theories for a specific application (chemical processes in the petrochemical 

and refining industries). 

Specific 
Aims: 

Event-triggered Control, Singular Systems, Switched Systems, Average Dwell-time :Keywords 
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 میاسمز مستق ستمیکشنده در س یاثر غشا و محلول ها یبررس :عنوان

 یاسد آذر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 احمد ریو بو هیلویکهگ/اسوجی دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 (Water security) یآب تیدر امن یفیو ک یکم مطالعات :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ آذر اسد :همکاران

 یفواد غالم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
شود.  یتر م یجد ندهیدهد که بحران آب در آ یو نشان م افتهی شیآب افزا یجهان، تقاضا تیجمع عیسر شیافزا با چکیده :

ز ا ییشود مساله نمک زدا یطرح تالش م نیکند. در ا یم فایدر حل بحران آب ا یاز آب نقش مهم یینمک زدا نیبنابرا

 یر مکمت یباشد و مصرف انرژ یم نییبه فشار پا ازیاز جمله ن ییایمزا یانجام شود که دارا میآب را به روش اسمز مستق

 میتقانجام خواهد شد. اسمز مس یتر میمال طیغشا در شرا یابیافتد و باز یبا شدت کمتر اتفاق م یگرفتگ نیباشد. همچن

ختلف م یابیباز یها کیکشنده مختلف با تکن یمورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و از محلول ها ریاخ یدر سال ها

ش مورد استفاده کاه یغشا مطرح است که با ارتقا و اصالح غشا یداخل ونیزاسیمساله پالر نطوریهماستفاده شده است. 

 نیقرار خواهد گرفت. در ا قیمورد تحق میاسمز مستق ستمیدو جنبه مهم از س نیطرح ا نیدر ا نیکند. بنابرا یم دایپ

غشا را به حداقل رساند.  یگرفتگ یینازک باال هیال نیغشا و همچن هیشود که با آب دوست کردن پا یطرح تالش م

ند ک یم یباز میاسمز مستق ستمیرا در س یکه نقش مهم یابیباز یها کیکشنده و تکن یدر مورد محلول ها نیهمچن

حلول م تیقرار داد و در نها یابینسبتا ساده تر را مورد ارز یابیاست که سه نوع محلول کشنده با روش باز نیبر ا یسع

با  یمصرف شده و ماده مصرف یانرژ زانیم نیو همچن ستمیفالکس آب بدست آمده از س زانیکشنده از نظر م یها

 کرد یرا معرف ستمیس نیبهتر تینمود و در نها سهیمقا گریکدی

 یو پل دیفلورا دنیلینیو یپل یمرهای. از پلنییپا یگرفتگ تیباال و قابل یآب دوست با شار عبور TFC یسنتز غشاها :اهداف اختصاصی

 یآبدوست تی( خاصنیدیو گوان نیآبدوست ) دوپام یها یشود که با افزودن یاستفاده م هیپا مریبه عنوان پل لیترین لویآکر

 کمتر خواهد شد. یشده و گرفتگ شتریغشاها ب

 هیپا یبر رو یینازک فعال باال هیجهت نشاندن ال یمثبت و منف یها تیالکترول یبا پل ینشان هیال کیاستفاده از تکن (2

 .سطح غشا یاثر بار مثبت و منف یو بررس لیترین لویآکر یپل

 نیدیلینیو یپل هیپا یبر رو نیاز متفورم یا هیجهت نشاندن ال نیمتفورم یسطح ونیزاسیمریاستفاده از روش پل (3

 دیفلورا

عامل دار  Fe2O3 یسیمختلف شامل: الف( نانوذره مغناط یابیباز یها کیاستفاده از سه نوع محلول کشنده با تکن (4

شنده به عنوان محلول ک ییایمیشود ، ب( کود ش یم یابیباز یسیمغناط دانیکه با اعمال م دیاس کیلیآکر یشده با پل

اتر به عنوان محلول کشنده که  لیمت یشود ، پ( د یاستفاده م یدر کشاورز یابیبدون باز قیرق ییایمیکه کود ش

 نهیم هزآب و ک یفالکس عبور نیباالتر نیمحلول از نظر تام نیبهتر تی. در نهاردیگ یصورت م ریتبخ یعیبصورت طب

 .خواهد شد یمعرف یابیروش باز نیتر

 یمریپل یکشنده، غشاها یمحلول ها م،یاز آب ، اسمز مستق یینمک زدا کلمات کلیدی:
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An investigation on type of membranes and draw solutions on forward osmosis Title: 

Azar Asadi Applicant: 

Department of Gas and Petroleum, Yasouj University, Gachsaran Applicant's 
Work: 

As the population of the world is growing rapidly, water demand has increased, 
indicating that the water crisis will become more serious in the future. Therefore, 

desalination of water plays an important role in resolving the water crisis. In this 

research, the desalination of water will be done by direct osmosis method, which has 
some advantages such as low operating pressure and lower energy consumption. 

Clogging also occurs with less severity and membrane recovery is performed under 
milder conditions. Forwarded osmosis has been considered by researchers and 

various draw solutions with different recovery techniques have been applied. Also, 

internal polarization is an important matter in this domain which could be reduced 
due to surface modification of the used membranes. Therefore, in the present 

research, two aspects of forward osmosis will be assessed. In this project the mixed 
matrix of membrane and thin film layer will be more hydrophilic led to minimum 

fouling phenomenon. Also, three different draw solutions with simple recovery 
techniques will be evaluated. Finally, the best draw solution in terms of the amount 

of pure water flux, energy consumption, and used materials will be introduced. 

Abstract: 

Synthesis of hydrophilic TFC membranes with high water flux and low fouling 
properties. Poly vinylilidene fluoride and poly acrylonitrile were selected as mixed 

matrix polymers which will be modified with more hydrophilic additives (Dopamine 

and Guanidine) to reduce fouling phenomenon. 
2) Using layer by layer (LBL) technique with positive and negative polyelectrolytes to 

deposit a high active thin film on the base of polyacrylonitrile and investigating the 
effect of positive and negative charge on the membrane surface 

3) Using surface polymerization method to place a layer of metformin on 

polyvinylidene fluoride matrix. 
4) Using of three types of draw solutions with different recovery techniques includes: 

a) Magnetic Fe2O3 functionalized nanoparticles with polyacrylic acid which is 
recovered by applying a magnetic field. b) Fertilizer is used as a draw solution that 

dilutes chemical fertilizer without recovery in agriculture. c) Dimethyl ether as a 
draw solution that evaporates naturally. Finally, the best solution in terms of 

obtaining the highest water flow flux and the lowest cost recovery method will be 

introduced. 

Specific 
Aims: 

Desalination , Forward osmosis, Polymeric membranes, Draw solution :Keywords 
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 رانیا یلغزش با استفاده از شتاب نگاشت ها نیخطوط لوله در اثر زم یریپذ بیآس یبرآورد احتماالت :عنوان

 انیجعفر اسری :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/زلزله یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیپژوهشگاه ب :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

کشور جهت مقابله با حوادث  یسازه ها،راهها و منابع آب یساز منیزلزله + ا ینیبشیپ یهاسازه ها و راه یلرزه ا رفتار :اولویت

 مترقبه ریغ

  :نوع طرح
 انیجعفر اسری+  :همکاران

 یلشگر یعل +

 ییرایمحسن م +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

توانند در کنار  یقرار دارند که م یلرزه ا یبهایلغزش همواره در خطر آس نیو مستعد زم زیلوله در مناطق لرزه خ خطوط چکیده :

لوله ها در اثر وقوع  بی. در طرح حاضر نرخ آسندینما جادیا زیهمانند انفجار را ن یا هیخسارات ثانو م،یخسارات مستق

لرزه  انرمکییتغ جیشود. با استفاده از نتا یم یابیارز یخطوط لوله به روش احتماالت یاز زلزله بر رو یلغزش ناش نیزم

 بیآس از یبرآورد لهینوسیشود. بد یلوله ها ارائه م یشده و احتمال نشت و شکستگ یابیخسارت ارز زانیها، م بیش یا

لغزش بر  نیمناسب جهت کاهش خطر زم یتیریمد یشود تا برنامه ها یلغزش انجام م نیخطوط لوله در اثر زم یریپذ

 شود یزیخطوط لوله برنامه ر یرو

باشد.  یدر صنعت گاز و آب را دارا م یو پژوهش یمهندس یمختلف یاستفاده در بخش ها تیپژوهش قابل نیا جینتا :اهداف اختصاصی

از مخاطرات  یناش یتیریکالن مد یها یزیبحران و برنامه ر تیریمد نهیتوان در زم یپژوهش م نیا جیاز نتا نیهمچن

خطوط لوله را هدف قرار داده  یبر رو یپژوهش به طور خاص لزوم توجه به مخاطرات لرزه ا نیاستفاده نمود. ا یلرزه ا

 یالو م یتواند خطر حاصل از خسارات جان یپژوهش در توسعه شبکه خطوط لوله آب و گاز م نیا جیاست. استفاده از نتا

 طرح حاضر عبارتند از: یرا کاهش دهد. اهداف کل

 یلرزه ا لغزش نینقشه خطر زم هیته (1

 لغزش نیاز زم یخطوط لوله ناش یریپذ بینقشه آس هیته (2

 یاحتماالت یابیلغزش، خطوط لوله، ارز نیزم ران،یا یزلزله ها کلمات کلیدی:

 
 

Probabilistic evaluation of pipeline vulnerability subjected to earthquake-induced 

landslide using Iranian earthquake records 

Title: 

Yaser Jafarian Applicant: 

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology Applicant's 

Work: 

Pipelines are the essential parts of the power, data, and substance transmission 
systems. When encountering with natural hazards like earthquake-induced 

landslides, pipelines may tolerate negligible to very large deformations because such 
type of linear infrastructures passes through the regions with the different 

geotechnical condition and seismic activity. In this study, the seismic performance of 

pipes is evaluated using Iranian earthquake records and seismic displacement of 

Abstract: 
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slopes. The outcomes of this project can be employed for a simplified probabilistic 

assessment of seismic landslide hazard on pipelines in Iran. 

The main aim of this project is to give tools to assess the seismic landslide hazard on 

pipelines for Iran. 

Specific 

Aims: 

Iranian Earthquake, Landslide, Pipeline, Probabilistic analysis :Keywords 
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در  ومینیآلوم-مس-یسه گانه رو یاهیال دیدروکسیفانکشنال ه یمولت یهاخواص پوشش یو بررس دیتول :عنوان

 یپزشک یکاربردها یبرا یمیزیمن یهایسطح کاشتن

 انیفرهاد یموس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/دانشگاه مراغه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

  :نوع طرح
 انیفرهاد ی+ موس :همکاران

 محمد رضا اکبرپور +

 یجوادحصار یریسولماز من +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 نیباشد. هدف از ا یبدن م کیولوژیب طیآنها در مح نییپا یمقاومت به خوردگ یمیزیمن یها یکاشتن یاصل تیمحدود چکیده :

شنال فانک یمولت یپوشش ها جادیا قیاز طر یمیزیمن یها یکاهش سرعت انحالل کاشتن یکارآمد برا یطرح، ارائه راهکار

 یا هیال دیدروکسیبار، پوشش ه نیاول یطرح برا نی. در اباشدیدر سطح آن م یا هیدوال دیدروکسیه باتیترک هیبر پا

 کی دروترمالیبه روش ه AZ91D یمیزیمن ی هیرالیدر سطح ز ومینیمس و آلوم ،یاز عناصر رو لیمتشک ییسه تا

 ییایمیبه روش الکتروش یمیزیمن هیرالیدر سطح ز زیآندا یدیاکس هیال کیکار، ابتدا  نیا یخواهد شد. برا جادیا یمرحله ا

محلول با  pHآب حل شده و  تریل یلیم 50در  ومینیمس و آلوم ،یرو تراتین یماده ها شیخواهد شد. سپس پ جادیا

 یمیزیمن هیرالیمنتقل شده و ز دروترمالیخواهد شد. محلول حاصل به ظرف ه میتنظ 10در عدد  NaOHاستفاده از 

در سطح  یا هیال دیدروکسیپوشش ه بیترت نی. به اشودیدر داخل آن قرار داده م یشده به طور عمود یاصالح سطح

 بیخواهد شد. ترک لیتشک یدیدروکسیه یها هیال نیب یدر فضا افتهیتجمع  تراتین یونهایبا آن یمیزیمن هیرالیز

د. به خواهند ش یابیدر دسترس مشخصه  یزهایشده با استفاده از آنال دیتول یپوششها یساختار زیو خواص ر ییایمیش

 ییادوت یپوششها ،یسازگار ستیو ز الیباکتر یخواص آنت ،یمس بر عملکرد سد دیدروکسیه ریتاث یمنظور بررس

 رفتقرار خواهد گ یمورد بررس کیستماتیو خواص آنها به طور س دیتول زیمذکور ن یدهایدروکسیمتشکل از هر کدام از ه

 ی، آنت(ی)مقاومت به خوردگ یونیتبادل  تیقابل ،یزساختاریافزودن مس بر خواص ر ریتاث یطرح بررس نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باشد. یم یمیزیمن یها هیرالیدر سطح ز Zn-Al ییدو تا یا هیال دیدروکسیپوشش ه یاستخوان ساز ییو توانا الیباکتر

 ومینیآلوم ،یمس، رو ،یدوگانه، پوشش، خوردگ یاهیال یدهایدروکسیه م،یزیمن کلمات کلیدی:

 
 

Preparation and study of novel Zn-Cu-Al LDH multifunctional coatings on magnesium 

implants for biomedical application 

Title: 

Mousa Farhadian Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

The main restriction of magnesium alloys is their poor corrosion resistance in the 
biological environment. This research is proposed aiming to decrease the corrosion 

rate of these alloys through surface modification by developing novel multifunctional 

layered double hydroxide (LDH) based coatings on the surface of Mg implants. 
Briefly, a novel Zn-Cu-Al (LDH) coating, for the first time, will be developed on the 

surface of AZ91D magnesium alloy via simple one-pot hydrothermal route. For this, 

Abstract: 
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the surface of Mg alloy will be treated by electrochemical anodization procedure. 

Then, an aqueous solution containing inorganic precursors of Zn, Cu and Al will be 
prepared, and the pH of the resultant mixture will be adjusted at around 10 by NaOH 

solution. The obtained solution will be transferred to a Teflon-lined stainless steel 
autoclave and treated via hydrothermal procedure, resulting in the formation of Zn-

Cu-Al LDH coating with intercalated nitrate anions into the interlayer spacing on the 

anodized Mg substrate. Chemical and microstructural properties of the obtained 
coatings will be fully characterized through the available equipment. In order to 

investigate the effect of copper hydroxide incorporation on barrier, antibacterial and 
biological properties of the coatings, LDH coatings consisting of two component 

hydroxide layer will also be produced and their properties will be systematically 

investigated. 

In this proposal, the effect of Cu incorporation on microstructural, corrosion 

resistance, antibacterial as well as bone healing of Zn-Al LDH coating on magnesium 
alloy will be investigated. 

Specific 

Aims: 

Magnesium, Layered Double Hydroxide, Coating, Corrosion, Cu, Zn, Al :Keywords 
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 نوظهور یشده با منابع انرژ کپارچهی یچندگانه یانرژ عیشرکت توز کیاز  نهیبه یبرداربهره :عنوان

 کاظم زارع :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

بازده  شیو موارد مشابه + افزا یسوخت لیبرق و پ د،یبریه یخودروها یها ی+ فناور یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 و نو ریدپذیتجد یها ی+ انرژ ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایفرآ

 یکاربرد :نوع طرح

 + کاظم زارع :همکاران

 یرزائیم نیمحمد ام +

 واتلویا یبهنام محمد +

 مرزبند یموس +

 مقدم یامجد انور +

 200000 :ریال( )هزاراعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

که در حال  شودیمحسوب م ایدن یدر کشورها یو اقتصاد یاجتماع یتوسعه یاجزا نیتراز مهم یکی یکیالکتر یانرژ چکیده :

چون زغال هم یلیفس یهااز سوخت یکیالکتر یانرژ ی. بخش اصلکندیم فایبشر ا یهاتیدر تمام فعال یاتیحاضر نقش ح

با توجه  یعیو گاز طب یکیالکتر یانرژ یهاشبکه نیمتقابل ب یوابستگ ر،یاخ یها. در سالشودیم نیسنگ، نفت و گاز تام

اشته د یریگکنندگان برق، رشد چشممصرف یتقاضا نیدر جهت تام یعیگازسوز طب یهاروگاهیاستفاده از ن یایبه مزا

 سهیمنابع در مقا نیا نییپا یندگیکم و آال یانداززمان راه ع،یسر ییپاسخگو تیبه قابل توانیم ایمزا نیاست. از جمله ا

ن برق همزما دیتول یحرارت که به واحدها عیتوز یهاستمیس گر،یتوان اشاره کرد. از طرف د دیتول یمنابع ستن گریبا د

حرارت  عیتوز ستمیاند. سداشته یریگچشم شیافزا یطیمحستیز-یاقتصاد یایمزا لیبه دل زیاند نو حرارت مجهز شده

 یاتقاض نیتام یحرارت برا دیتول یبا استفاده از واحدها یمکان مرکز کیشده در  دیتول یبه منظور استفاده از گرما

همزمان برق و  دیتول یهاروگاهین ی. سوخت مصرفردیگیمورد استفاده قرار م یو مسکون یتجار ،یصنعت یارتحر یانرژ

. وندریاز مصرف کنندگان برق به شمار م زین یحرارت یهاپمپ یو از طرف باشدیم یعیعمدتا گاز طب لرهایحرارت و بو

 ریذمنابع انعطاف پ شیها و افزامتقابل حامل یوابستگ شیچندگانه با افزا یانرژ عیشرکت توز کی یمعرف نیبنابرا

و  یبرق یخودروها نگیبرق به گاز، پارک لیتبد یچندحامله، واحدها یکننده رهیذخ یهاستمیهمچون س ینوظهور

ندگانهچ یانرژ عیشرکت توز کیرساله، ابتدا  نیمنظور، در ا نیبرخوردار است. بد یاژهیو تیاز اهم ییپاسخگو یهابرنامه

به  تواندیشده م یمعرف عی. شرکت توزگرددیم یبرق، گاز و حرارت معرف عیتوز ستمیس یهاتیشده به محدود دیمق ی

ها هو اثر متقابل شبک هاتیکنندگان را با در نظر گرفتن محدودمصرف یو گاز یحرارت ،یکیالکتر یطور همزمان تقاضاها

 یو مشارکت آن در بازارها عیشرکت توز ینهیبر هز هاستمیاز س کیهر یهاتیکند. در ادامه، اثر محدود نیتام گریکدیبر 

هکنند رهیذخ یهاستمیمتصل به شبکه، س یکیالکتر یاثر خودروها ن،ی. همچنشودیم یبرق و گاز بررس یعمده فروش

 ینوظهور بر استراتژ یهایبار تحت عنوان فناور ییگوپاسخ یهابرق به گاز و برنامه لیبر تبد یچندحامله مبتن یانرژ ی

 نیرفتار مالک ،یفروشبرق بازار عمده متیق تی. با توجه به عدم قطعردیگیقرار م یمورد بررس عیشرکت توز ینهیبه

 دکریخواهند شد. رو یمدلساز یبیترک کردیرو کیتحت  یقطع ریغ یهاپارامتر ،یباد یواحدها یدیخودرو و توان تول

 ردیگیرا به طور همزمان در بر م یتصادف کردیمقاوم و رو یساز نهیبه یهاروش یایشده مزا یمعرف یبیترک
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 یحرارت ،یکیالکتر یهمزمان بارها نیجهت تام دیجد یچندگانه یانرژ عیتوز ستمیس کی یرساله مدلساز نیاز ا هدف :اهداف اختصاصی

 شامل عیتوز ستمیمنابع متصل به س ،یشنهادینوظهور است. تحت مدل پ یاز منابع انرژ یدر حضور تعداد یو گاز

 تمسی. اپراتور سندیارسال نما عیتوز ستمیخود را به اپراتور س یشنهادهایپ توانندیو نوظهور م یسنت دیتول یواحدها

 ینهیبه یزیرو برنامه یمشارکت ساعت نه،یبا هدف حداقل کردن هز شیپ-روز یساز نهیبه یمسئله کیپس از  عیتوز

برق و گاز با  یشده از بازارها یداریتوان و گاز خر زانی. بعالوه مکندیم نییرا تع تشیو تحت مالک یخصوص یواحدها

 ی. بعالوه نقش اتصال خودروهاشودیم نییبرق، گاز و حرارت تع عیتوز ستمیمرتبط با س یهاتیدرنظر گرفتن محدود

نهیزبه منظور کاهش ه یحامل انرژ نیساز با چند رهیذخ یهاستمیبرق به گاز و س لیتبد یبه شبکه، واحدها یکیالکتر

به موارد  توانیرساله م نیمورد انتظار در ا جینتا نیتری. از اصلشودیم یشده بررس یمعرف عیتوز ستمیس یبرداربهره ی

 اشاره نمود: ریز

 یهمزمان بارها نیبرق، گاز و حرارت به منظور تام یشده به شبکه دیمق یچندگانه یانرژ عیتوز ستمیس کیارائه 

 یو گاز یحرارت ،یکیالکتر

 ،یکیالکتر یخودروها ،یانرژ رینوظهور، ذخا یحرارت، منابع انرژ یگاز، شبکه  یشده، شبکه  کپارچهی یانرژ ستمیس کلمات کلیدی:

 مقاوم یساز نهیبه

 

 

Optimal operation of a multiple energy distribution company integrated with 

emerging energy resources 

Title: 

Kazem Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

 

Electricity is one of the most important components of social and economic 
development in the world, which currently plays a vital role in all human activities. 

Most electricity comes from fossil fuels such as coal, oil and gas. In recent years, the 

interdependence between electricity and natural gas networks has increased 
significantly due to the benefits of using natural gas-fired power plants to meet the 

demand of electricity consumers. These advantages include fast response, low start-
up time and low pollution compared to other sources of electricity generation. On the 

other hand, heat distribution systems equipped with heat and power generating 
units have also increased significantly due to their economic-environmental benefits. 

The heat distribution system is applied to use the heat generated in a central 

location using heat-generating units to meet the demand for industrial, commercial 
and residential heat energy. The fuel used in power plants and boilers is mainly 

natural gas, and heat pumps also consume electricity. Therefore, the introduction of 
a multiple energy distribution company with increasing interdependence between 

carriers and increasing the emergence of flexible resources such as multi-storage 

systems, electricity to gas units, parking for electric vehicles and demand response 
programs is of particular importance. . To this end, this paper first introduces a 

multiple energy distribution company that is limited to the electricity, gas and heat 
distribution system. The introduced distribution company can meet the electricity, 

heat and gas demand of consumers simultaneously by considering the limitations 
and interaction of networks. In the following, the effect of the limitations of each 

system on the cost of the distribution company and its participation in the wholesale 

markets of electricity and gas are examined. Also, the impact of grid-connected 
electric vehicles, energy storage systems and demand response programs as 

emerging technologies on the optimal strategy of distribution company are 
investigated. Due to the uncertainty of electricity prices in the wholesale market, the 

behavior of car owners and the production capacity of wind units, the uncertain 

parameters are modeled under a combined approach. The proposed hybrid method 
includes the advantages of a robust optimization method and a randomized approach 

at the same time. 

Abstract: 
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The purpose of this thesis is to model a new multiple energy distribution company to 

simultaneously supply electric, thermal and gas demands in the presence of several 
emerging energy sources. Under the proposed model, resources connected to the 

distribution system, including traditional and emerging production units, can send 
their offers and bids to the distribution system operator. After solving a day-ahead 

optimization problem to minimize costs, the distribution system operator determines 

the optimal participation and scheduling of the private and owned units. Also, the 
amount of power and gas purchased from the electricity and gas markets is 

determined by considering the limitations associated with the electricity, gas and 
heat distribution system. In addition, the role of connecting electric vehicles to the 

grid, power to gas conversion units and storage systems is investigated to reduce the 

operating costs of the introduced distribution system. The main contributions in this 
thesis are as follows: 

Providing a multiple energy distribution system connected to the electricity, gas, and 
heating network to supply electric, thermal, and gas loads simultaneously. 

Study of the effect of electricity, gas and heating network constraints on the optimal 
scheduling of power generation units, power and gas exchange of the introduced 

system with the upstream network and daily operation cost 

Investigation of the effect of electric vehicles connected to the network on the 
operating costs of the distribution system 

Study of the effect of power to gas conversion unit on increasing the penetration of 
renewable energy sources and reducing day-ahead operation costs. 

Evaluating the effect of storage systems with several energy carriers in order to 

reduce the effect of network constraints on the cost of daily operation and optimal 
scheduling of power generation units 

Modeling uncertainties related to Car Owners' Behavior, electricity prices, and 
renewable energy generation under a hybrid 

Specific 

Aims: 

Integrated energy system, gas network, heat network, emerging resources, energy 

storage, electric vehicles, demand response, robust optimization 

:Keywords 
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 استخوان شدهتیهدا یبازساز تیبا قابل یدندان یهاساخت ممبران یسازیو بوم یدانش فن نیتدو :عنوان

(GBR) 
 یمشهد ینیام نیحس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/یخراسان رضو یجهاددانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 بافت ی/مهندسیپزشک ی+ مهندس الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمشهد ینیام نی+ حس :همکاران

 یگناباد یمولو یمهد ریام +

 اول شهر یصادق رضایعل +

 نوخاسته رایسم +

 زادهحسن حهیمل +

 یسمانه غفور +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 نیبه باال، ا سالانیم تیجمع زانیم شیکه با افزا گرددیدر کشور استفاده م یدندان مپلنتیا ونیلیم کیاز  شیساالنه ب چکیده :

 یو بازساز یدندان مپلنتیاز ا تیموارد، حجم استخوان جهت حما %50در  بایحال، تقر نیاست. با ا شیمقدار در حال افزا

موارد  نیباشد. در ا ودنتالیپر یهایماریب یاز برخ یمعموال ناش یاستخوان وبیع نی. اباشدیو مناسب نم یکاف یاستخوان

 یاستخوان وبیع ی. جهت بازسازدهندیانجام م یگذارمپلنتیا نیح ایاستخوان قبل و  یبازساز یبرا یاریبس یهاروش

. شودیاستفاده م ریپذبیتخر ستیممبران ز کی( به همراه یاستخوان )بصورت پودر نیگزیجا موادستیکوچک، از ز

 یریکه عالوه بر ثابت نمودن پودر استخوان و جلوگ شودیاستفاده م یاستخوان نیگزیجا وموادیممبران بصورت محافظ ب

د به بافت همبن یهاو لثه عمل کرده و از مهاجرت سلول یپودر استخوان نیب یکیزیمانع ف کیآن، بصورت  یاز پراکندگ

 یمو بو شمیابر نیروئبیف یپژوهش ساخت ممبران دندان نی. هدف از ادیبافت سخت ممانعت نما لیمحل تشک هیناح

 باشدیمحصول در داخل کشور م نیکردن ساخت ا

 شمیابر نیبروئیف یممبران دندان دیتول یبه دانش فن یابیدست :اهداف اختصاصی

 یسازیشده استخوان، بوم تیهدا یبازساز شم،یابر نیبروئیف ،یدندان ممبران کلمات کلیدی:

 

 

Compilation of technical knowledge and indigenization of dental membrane with 
guided bone regeneration (GBR) ability 

Title: 

Hossein Amini-Mashhadi Applicant: 

ACECR Applicant's 

Work: 

Every year, more than 1 million dental implants are placed in our country, and the 

numbers are increasing with the aging population. However, in approximately 50% of 
cases, the volume of infected bone is not sufficient to support a dental implant with a 

prosthetic rehabilitation. Such bone defects may be as a result of periodontal 

diseases. In these cases, different methods of bone regeneration such as bone graft, 
usually in the form of powder, are used before or during the placement of dental 

Abstract: 
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implants. For the regeneration of small osseous defects, bone substitute biomaterials 

are covered by a biodegradable membrane to fix biomaterials as well as to make a 
physical barrier between gum and the regenerated bone tissue. This study aims to 

indigenize the production of silk fibroin based dental membrane with quality similar 
to foreign samples. 

Acquisition of technical knowledge for the production of silk fibroin based 

membranes 

Specific 

Aims: 

dental membrane, silk fibroin, guided bone regeneration, indigenization :Keywords 
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99031939 

و مقاومت  لیش یداریبهبود پا یشده برا زیدرولیه یجزئ یدهایآملیاکریعملکرد پل یسنتز و بررس :عنوان

 یآب هیپا یحفار یهاگل یحرارت

 یامان آباد یحسن جعفر دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مخازن نفت و گاز کپارچهی یتیریومد یانتیبرداشت ص ادیازد د،ی،تولیبهره بردار ،یحفار :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یامان آباد یحسن جعفر دی+ س :همکاران

 یسارا استاج +

 انیشعبان ثمیم +

 یخنکدار سنگده یعل نیحس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

عدد )حداقل مقاالت حاصل  Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد هم هست.( 5تعداد مقاالت تا  شیافزا تیتا خواهد بود و قابل 2رساله  نیاز ا

یم ینفت یهادانیقابل استفاده در م یهاالینوع س کنندهنییکه تع قیدق اریبس یطیمح ستیز یرهنمودها یبررس با چکیده :

 یهامهارکننده یطراح یخاک رس برا ونیدراتاسیه یهاسمیکه درک کامل مکان دیرس جهینت نیبه ا توانیم باشند،

که بر  باشدیم یآب هیپا یحفار یهااز گل یدیرساله، سنتز نسل جد نیاست. هدف از انجام ا یضرور یتورم، امر دیجد

به عنوان مواد  یدیآملیاکر یمرهایکوپل نی. کاربرد اشوندیسولفوناته ساخته م ای التهیمختلف اکر یاساس مونومرها

قرار خواهد گرفت.  یمورد بررس یو محاسبات یمطالعات تجرب قیاز طر افته،یتوسعه  یگل حفار ستمیدر س یافزودن

 یشده زیدرولیه یجزئ یدهایآملیاکریپل لیپتانس یابیو مهار رس جهت ارز ونیدراتاسیه ون،یلتراسیف ،یرئولوژ

(PHPAجد )و  یاثر دما، شور ن،یمطالعه خواهد شد. همچن ،یآب هیپا االتیاستفاده در س یبرا دیpH بر عملکرد  زین

. براساس مطالعات ما، شوندیم سهیمقا یتجار PHPA ستمیخواص به دست آمده با س ت،یو درنها گرددیآنها مشخص م

پژوهش،  نی. در اباشدیها مPHPAاز  ینینو یسر هیسنتز و ته یبرا دیجد یکاربرد مونومرها ینهیپروژه در زم نیاول نیا

ما  دیجد کردی. روگرددیم یبررس لیبار، به تفص دیآنها و سهولت تول یکیبارالکتر تهیدانس ،یالتیاکر یهاساختار بخش

خواهد کرد. از  مریو ساختار پل یکیبه درک اثر بارالکتر یانی، کمک شاPHPA یمرهایسنتز پل یدر انتخاب مونومرها برا

 ینبه درک روش ازیو تحول هستند، ن رییدر حال تغ نیتورم که مطابق با قوان دیجد یهامهارکننده یطراح یآنجا که، برا

 یتجرب جیهمراه با نتا یتئور یهاکیاز تکن یعیوس فیاستفاده از ط باشد،یخاک رس م ونیدراتاسیه یهاسمیاز مکان

مانند  یبهبود خواص گل حفار یبرا دوارکنندهیام یروش ن،یموضوع کند و همچن نیبه فهم ا یادیکمک ز تواندیم

 یدر طراح تواندیمطالعه م نیحاصل از ا جیباالتر آن باشد. نتا یحرارت یداریکپسوله کردن بهتر خاک رس و پا

 یهاهیو به دنبال آن، حفظ سرما یحفار یهانهیکاهش زمان و هز افته،یبهبود  یهاتیتورم با قابل دیجد یهامهارکننده

 کند یمربوطه کمک بزرگ عیو کارشناسان صنا نیکشور، به محقق یمل

ت به آن نسب یو مقاومت شور یحرارت یداریپا شیافزا ،یآب یحفار االتیدر س یدیآملیاکر یمرهایتوسعه کاربرد کوپل :اهداف اختصاصی

 (PHPA) ینمونه تجار

 در دسترس و هیبا استفاده از مواد اول سازگار،ستیچندمنظوره و ز یدیآملیاکر هیپا یحفار الیس یسازیو بوم دیتول •

 ارزان
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مانند:  یفارح الیدر س یمصرف مواد واردات زانیکاهنده م ای ینیگزیجا تیچندمنظوره با قابل یونیآن مریپل ستیز دیتول •

 یگل حفار ونیمربوط به فرموالس یهانهیکاهش هز نیسلولز، و بنابرا کیونیآنیزانتان گام و پل مریپل

، ساختار نوع مونومر ،ی( مانند: وزن مولکولیکروسکوپی)عوامل م یساختار اتیبا جزئ یارتباط خواص ماکروسکوپ نییتع •

 آن عیو توز یکیبارالکتر تهیدانس ز،یدرولیدرصد ه ،یمولکول

 الیس ییو ... بر خواص نها pH ،یمانند: دما، شور یخارج یاثر پارامترها یبررس •

 ،یدیآملیاکر الیس ییبر خواص نها یو عوامل خارج یداخل یرساله با مشخص نمودن اثر فاکتورها نیا قت،یدرحق •

صورت به  نیو بد کندیرا فراهم م یطیمح یهامحلول مورد نظر به محرک مریپاسخ پل ینیبشیپ یبرا یابزار مفهوم

 .خواهد کرد یانیکمک شا یمریپل دیجد یساختارها ونیو فرموالس یحوزه در طراح نیکارشناسان ا

 (PHPA) شده زیدرولیه یجزئ دیآملیاکریآب، پل هیپا یمهارکننده تورم رس، گل حفار کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis and performance investigation of partially hydrolyzed polyacrylamides to 

improve shale stability and thermal resistance of water-based drilling mud 

Title: 

Seyed Hassan Jafari Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

By examining very detailed environmental guidelines, which indicate the type of 

fluids that can be used in oilfields, it can be concluded that clay hydration 
mechanisms are essential for designing new swelling inhibitors. The aim of this 

dissertation is to synthesize a new generation of water-based drilling mud, which are 
made on the basis of various acrylated or sulfonated monomers. The application of 

these acrylamide copolymers as additives in the developed drilling mud system will 

investigate through experimental and computational studies. Rheology, filtration, 
hydration and clay inhibition will be investigated to evaluate the potential of the new 

partially hydrolyzed polyacrylic amide (PHPA) for use in water-based fluids. Also, the 
effect of temperature, salinity and pH on their performance will be determined and 

finally, the properties obtained will be compared with commercial PHPA system. 
According to our studies, this is the first project in the field of using new monomers 

to synthesize and prepare a new series of PHPAs. In this research, the structure of 

acrylated parts, their electric charge density, and ease of charge generation are 
investigated in detail. Our new approach to the selection of monomers for the 

synthesis of PHPA polymers will greatly contribute to the effect of electric charge 
and polymer structure. Since the design of new swelling inhibitors, which are 

evolving in accordance with the regulations, requires a clear understanding of the 

mechanisms of clay hydration, the use of a wide range of theoretical techniques with 
experimental results can be of great help in understanding this. It is also a promising 

way to improve drilling mud properties such as better clay encapsulation and higher 
thermal stability. The results of this study can be of great help to researchers and 

industry experts in designing novel swelling inhibitors with improved capabilities, 
reducing drilling time and costs and, consequently, preserving the national capital of 

the country. 

Abstract: 

Development of the application of acrylamide copolymers in water based drilling 
muds, increase of their thermal stability and salinity resistance compared to 

commercial sample (PHPA) 

• Production and localization of multi-purpose and biocompatible acrylamide-based 
drilling fluid, using available and cheap raw materials 

• Production of multifunctional anionic biopolymers with the ability to replace or 
reduce the consumption of imported materials in drilling fluid such as: xanthan 

polymer and poly anionic cellulose, and thus reduce costs associated with drilling 
mud formulations 

• Determining the relationship between macroscopic properties and structural 

details (microscopic factors) such as: molecular weight, monomer type, molecular 
structure, percentage of hydrolysis, electric charge density and its distribution 

Specific 
Aims: 
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• Investigation of the effect of external parameters such as: temperature, salinity, 

pH, etc. on the final properties of the fluid 
In fact, by determining the effect of internal and external factors on the final 

properties of acrylamide fluid, this thesis provides a conceptual tool for predicting 
the response of the intended solution polymer to environmental stimuli. As a 

consequence, it will help experts in the design and formulation of new polymer 

structures. 

Clay swelling inhibitor, Water-based drilling mud (WBM), Partially Hydrolyzed 

Polyacrylamide (PHPA). 

:Keywords 
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 یمیاقل یبندطبقه یبا استفاده از روشها رانیا ییمایو آگروکل یمیاقل یدر قلمروها رییتغ یبررس :عنوان

 میاقل رییتغ طشرای تحت تروارتا –کوپن و کوپن  س،یپاپاداک

 یفالح قالهر غالمعباس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/یسبزوار میحک دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتیی+ تغ رانیا میاقل یی/تنوع و وردامیاقل راتییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ غالمعباس فالح قالهر :همکاران

 یبرزک یاکبر شائم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 شیدایمعطوف بوده است، اما امروزه با پ اهیو گ طیمح نیاز ارتباط ب یتوجه بشر به آگاه یتکامل کشاورز یاز ابتدا اگرچه چکیده :

موضوع مورد توجه  نیا یزراع یاکولوژ ای یکشاورز یشناسمیتحت عنوان اقل یکشاورز میاز اقل یدیجد یشاخص ها

 یباشد. شاخص ها یرا دارا م یکشت و پرورش محصوالت کشاورز ییاز سال توانا یامیقرار گرفته است . هر منطقه در ا

. رندیگیآنها مورد استفاده قرار م شیدر طول دوره رو یزراع اهانیگ یمیاقل یازهاین یکم انیب یبرا یکشاورز- یمیاقل

 یابزار مهم یمیاقل یبند. طبقهکنندیدر مراحل مختلف رشد و نمو محصول منعکس م را یجو طیشاخصها اثر شرا نیا

 میاقل رییتغ یامدهایاز پ یکی.  رودیبه کار م یامنطقه یریپذرییتغ ایهمسان  یمیاقل یهاپیت یاست که اغلب برا

 ییمایروش آگرواکوکل یاست که با اجرا نیبرا یمطالعه سع نیاست. در ا ییمایآگروکل یمرزها و قلمروها ییجابجا

 ایکوردکس در قلمرو غرب آس گاهیپا یبا استفاده از مدلها ندهیموجود و آ طیکوپن و کوپن تروارتا تحت شرا س،یپاپاداک

(WASو سنار )گزارش پنجم موسوم به  یوهایRCP (RCP4.5  وRCP8.5ا )رانیدر ا میافل رییتغ امدیجنبه از پ نی 

 میرا آشکار ساز

 پژوهش عبارتست از: نیدر ا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 .میاقل رییتغ یوهایتحت سنار رانیا ییمایآگروکل یمجدد مرزها و قلمروها میترس

 سیتروارتا، روش پاپاداک-روش کوپن، روش کوپن ،یمیاقل یطبقه بند م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 
 

Investigation of change in climatic and  agro-climatic territories of Iran using climate 

classification methods of Papadakis, Köppen and Köppen-Trewartha under climate 
change conditions 

Title: 

Gholamabbas Applicant: 

Hakim Sabzevari University Applicant's 

Work: 

Although from the beginning of agricultural evolution, human attention has been 
focused on the knowledge of the relationship between the environment and plants, 

today with the emergence of new indicators of agricultural climate under the name 
of agricultural climatology or agroecology, this issue has been considered. Each 

region has the ability to cultivate agricultural products at certain times of the year. 

Climatic-agricultural indicators are used to quantify the climatic needs of crops 
during their growing season. These indicators reflect the effect of weather conditions 

Abstract: 
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on different stages of crop development. Climatic classification is an important tool 

that is often used for identical climatic types or regional variability. One of the 
consequences of climate change is the shift of borders and agro-climatic territories. 

In this study, we try to implement the Papadakis agri-climatic method, Köppen and 
Köppen-Trewartha under current and future conditions using Cordex database 

models in the West Asian Territory (WAS) and the scenarios of the fifth assessment 

report called RCP (RCP4.5 and RCP8). 5) reveal this aspect of the consequences of 
climate change in Iran in the 21st century. 

The main purpose of this research is: 

Redrawing the borders and agro-climatic territories of Iran under climate change 
scenarios. 

Sub-objectives include: 
- Predicting and evaluating the change in agro-climatic indices of Papadakis, Köppen, 

and Köppen-Trewartha under the conditions of climate change in the study area. 
- Predicting and evaluating changes in the above indicators under the 

implementation of different scenarios using data from Cordex database models 

-Provide compatibility and adaptability solutions based on geographical thresholds 
by implementing the above models and scenarios. 

- Assessing the consequences of climate change on the country's temperature and 
rainfall in the coming decades using Cordex database data. 

Specific 

Aims: 

Climate change, Climate classification, Koppen Method, Kopen -Trewatha method, 

Papadakis method 

:Keywords 
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 ندهیحذف گاز آال یباال برا یانتروپ یدینانوساختار اکس باتیترک هیچندگانه بر پا یها ستیسنتز کاتال :عنوان

 از گاز دودکش دکربنیمونوکس

 ینور یمحمد مهد دیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/یسبزوار میحک دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهی+ کاهش انواع آال ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینور یمحمد مهد دی+ س :همکاران

 ینیحس رضایعل دیس +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 نیوثر کاهش ام یاز راهها یکی یستیکاتال یها ستمیکربن با استفاده از س دیمنوکس یستیکاتال ونیداسیواکنش اکس چکیده :

 یپانترو یدیاکس یستهایپروژه سنتز کاتال نیباشد. هدف ا یاگزوز خودروها و دودکش کارخانجات م یدر خروج ندهیآال

متر ک تیباشد. جهت جبران فعال یدودکش م یاز گازها دکربنیمنوکس یستیجهت حذف کاتال یمش فلز یباال بر رو

 یاصل یبه عنوان روشها یو هم رسوب دروترمالیباشد. روش ه ینانو مد نظر م یفناور هیآنها بر پا سنتز دهایاکس نیا

مورد  یدیتول یستهایکاتال تیفعال یجهت بررس یگاز یستیراکتور کاتال ستمیس کیشود.  یجهت سنتز آنها استفاده م

 نیهترب تیشده در نها یو منگنز بررسآهن -میسر-کبالت-مس دیمختلف اکس یبهای. اثر ترکردیگ یاستفاده قرار م

 یقرار م یابیمورد ارز COدر معرض گاز  ستیکاتال نیشود. ا یانتخاب م light-off یدما نیپنج گانه با کمتر بیترک

 نیاز ا ییپنج جز بیترک کی بیترت نیگردد. بد یابیمختلف ارز یدر دماها یگاز بیجز از ترک نیحذف ا زانیتا م ردیگ

 نیا هیبعنوان هدف اول گرادیدرجه سانت 100 ریز تیفعال یخواهد شد. دماها یمعرف نهیبه ستیبعنوان کاتال دهایاکس

 ردیمدنظر قرار گ قاتیتحق

 شگاز دودک انیکربن از جر دیجهت حذف منوکس یمش فلز یشده بر رو تیباال تثب تیبا فعال ستیکاتال دیتول :اهداف اختصاصی

 کربن دیمنوکس ونیداسیاکس دروترمال،ی، روش ه یدیاکس تیکامپوز ست،یکاتال کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of catalysts based on nanostructure high entropy oxide catalysts for CO 

removal from flue gas 

Title: 

Seyed Mohammad Mahdi Nouri Applicant: 

Hakim Sabzevari University Applicant's 
Work: 

Catalytic oxidation reaction of carbon monoxide using catalytic systems is one of the 

effective ways to reduce it in car exhaust and factory flue gases. The aim of this work 
is to synthesize high entropy oxide catalysts on metal mesh to catalytically remove 

carbon monoxide from flue gases. In order to compensate for the lower activity of 
these oxides, their synthesis based on nanotechnology is considered. Hydrothermal 

and co-precipitation methods are used as the main methods for their synthesis. A gas 

catalytic reactor system is used to investigate the activity of synthesized catalysts. 
The effect of different combinations of copper-cobalt-cerium-iron and manganese 

oxide is also investigated. This catalyst is exposed to CO gas to evaluate the removal 
of this component from the gas at different temperatures. Thus, a five-component 

combination of these oxides will be introduced as the optimal catalyst. Activity 

Abstract: 
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temperatures below 100 ° C should be considered as the primary goal of this 

research. 

Production of highly active catalysts stabilized on metal mesh to remove carbon 

monoxide from flue gas flow 

Specific 

Aims: 

Catalyst, Composite oxides, Hydrothermal method, oxidation of carbon monoxide :Keywords 
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با  نلیبا ساختار اسپ 3O4(Co,Cr,Fe,Mn,Zn) باال یآنتروپ یدینانوپودر اکس یابیسنتز و مشخصه  :عنوان

 ونی-ومیتیل یها یکاربرد در باتر یموج برا زیر عیاستفاده از روش فوق سر

 بزرگ یکاشان دیفرش دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شی+ افزا یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 بزرگ یکاشان دیفرش دی+ س :همکاران

 خردمندفرد یمهد +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ه رود ک یاست و انتظار م افتهی شیبه سرعت افزا ریدو دهه اخ یها( در ط ی)باتر یانرژ رهیذخ یدستگاه ها یبرا تقاضا چکیده :

 یرژان رهیذخ یدستگاه ها نیمتداول تر ونی -ومیتیل یها یباشد. باتر شیتقاضا همچنان روبه افزا نیا زین ندهیدر آ

وجود، در  نیا اباشند. ب یبرخوردار م ییاالب اریبس یریو بازگشت پذ ییباشند که از کارا یمورد استفاده م ییایمیالکتروش

 دیکالس جد کی رایباشند. اخ یم یریگیدر حال پ ونی -ومیتیل یها یباتر یارتقا یبرا یمختلف یحال حاضر طرح ها

اربرد جذاب جهت ک اریبس یها نهیباشند، به عنوان گز یباال معروف م یآنتروپ یدهایکه به اکس یدیاکس یها ستمیاز س

از مواد محلول جامد تک فاز  دیکالس جد کیباال به عنوان  یآنتروپ یدهایمطرح شده اند. اکس یانرژ رهیذخ نهیدر زم

اده شده بنا نه "یآنتروپ تیتثب"و کامال متحول کننده  دیجد دهیا یروند که بر مبنا یجذاب به شمار م اریبا خواص بس

متداول  یستالیکر یشود که با ساختارها یم داریو پا تیمشخص تثب یستالیساختار کر کی دهیا نیا یاند. بر مبنا

 ادیز اریباشند مورد توجه بس یکه دارا م یخواص منحصربه فرد لیباال به دل یآنتروپ یدهایباشد. اکس یمتفاوت م

به عنوان  O(Mg, Cu, Ni, Co, Zn) یدیاکس یباال یآنتروپ بیمختلف قرار گرفته اند. ترک یها نهیدر زم نیمحقق

 نیا یبر رو یمتعدد قاتیساخته شد. تاکنون تحق تیبا ساختار راکسالت با موفق یکیسرام یباال یآنتروپ بیترک نیاول

 رهیمختلف از جمله ذخ یها نهیدر زم بیترک نیاز خواص چندگانه ا یحاک جیمرجع انجام شده است که نتا بیترک

از عناصر  ونیکات 5هم زمان تعداد  یریباشد. در واقع قرارگ یم یسیو مغناط یستیکاتال ،یحرارت ک،یالکتر ید ،یانرژ

آن ها  ییهم افزا راتیواحد و تاث یستالیشبکه کر کی( در ساختار Mg, Cu, Ni, Co, Znمختلف ) یانتقال یفلز

 یتروپآن یدارسازینشان داد که اثر پا قاتیتحق جیباشد. نتا یمختلف م یها نهیدر زم یخواص مطلوب نیچن جادیعامل ا

را ارتقا  یکلیس یداریباال به همراه آورده و به شدت پا یآنتروپ دیاکس رهیذخ تیظرف یماندگار یبرا یقابل توجه یایمزا

اختار مواد نانوس دیتول یآسان، پر بازده و سبز برا ع،یسر اریروش بس کیامواج به عنوان  زیتابش ر ندیفرآ رایدهد. اخ یم

ا توجه است. ب افتهیها توسعه  کیو سرام مرهایپل ،یفلز نیفلزات، مواد ب دیفلزات، سولف دیمختلف همچون فلزات، اکس

امواج منجر به سنتز  زیتابش ر ندیاستفاده از فرآ سدرمی نظر بهباال  یآنتروپ یدهایاکس یابر دهنامبر ییژگیهابه و

طرح سنتز  نیا یباشد. هدف اصل یتراز جمله با یانرژ رهیذخ یبا خواص مناسب جهت استفاده در کاربردها یمحصول

به خواص مناسب جهت  یابیبا هدف دست  نلیبا ساختار اسپ 3O4(Co,Cr,Fe,Mn,Zn)باال  یآنتروپ دینانو اکس

باال  یآنتروپ دیبار نانوپودر اکس نیاول یبرا ،یپژوهش مطالعات نیباشد. در ا یم یانرژ رهیذخ یاستفاده در کاربردها

(Co,Cr,Fe,Mn,)3O4  آن  ییایمیموج سنتز شده و خواص الکتروش زیتابش ر ندیبا استفاده از فرآ نلیساختار اسپبا

 قرار خواهند گرفت یمورد بررس
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امواج منجر به  زیتابش ر ندیاستفاده از فرآ سدرمی نظر بهباال  یآنتروپ یدهایاکس یابر دهنامبر ییژگیهابا توجه به و :اهداف اختصاصی

 نیا یهدف اصل نیباشد. بنابرا یاز جمله باتر یانرژ رهیذخ یبا خواص مناسب جهت استفاده در کاربردها یسنتز محصول

به خواص مناسب  یابیبا هدف دست  نلیبا ساختار اسپ 3O4(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)باال  یآنتروپ دیطرح سنتز نانو اکس

باال  یآنتروپ دیبار نانوپودر اکس نیاول یبرا ،یلعاتپژوهش مطا نیباشد. در ا یم یانرژ رهیذخ یجهت استفاده در کاربردها

(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 ییایمیامواج سنتز شده و خواص الکتروش زیتابش ر ندیبا استفاده از فرآ نلیبا ساختار اسپ 

 قرار خواهند گرفت. یآن مورد بررس

 یموج، باتر زیتابش ر نل،یباال، اسپ یآنتروپ دینانوپودر، اکس کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis and characterization of (Co,Cr,Fe,Mn,Zn)3O 4 high entropy spinel 

nanopowder via ultrafast microwave-assisted synthesis for Li-ion battery 
applications 

Title: 

Seyed Farshid Kashani Bozorg Kashani Applicant: 

School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran Applicant's 

Work: 

The demand for energy storage devices (batteries) for both stationary and mobile 

applications has increased rapidly during the past years and it is expected to 
continue to grow in the future. The most commonly used electrochemical energy 

storage devices are intercalation based Li-ion batteries, which exhibit very high 

efficiency and reversibility. Nonetheless, other Li-storage schemes are being 
presently pursued especially conversion or alloying modification approaches since 

they hold the promise for achieving very high capacity storage systems. 
In 2015, researchers applied the HEAs concept and developed high-entropy oxides 

(HEOs) that have led to the advent of high-entropy ceramics (HECs). HEOs have 

attracted significant interest and may find applications in various fields because of 
their unique properties. HEO (Mg, Cu, Ni, Co, Zn)O was successfully synthesized as 

the first HEO. Several studies on HEO (Mg, Cu, Ni, Co, Zn)O demonstrate their 
multifunctional behavior, including dielectric, thermal, catalytic, and magnetic 

properties. The incorporation of five or more different cations in a single-lattice 

structure and their possible synergistic effects are responsible for such 
multifunctional behavior. The microwave irradiation technique has recently attracted 

considerable attention as an ideal method of synthesizing different nanostructured 
materials, especially ceramics, because of its unique and effective processing 

characteristics. Microwave irradiation delivers energy precisely, resulting in efficient 
internal heating. Additionally, microwave irradiation significantly reduces the 

reaction time from days and hours to minutes and seconds. In this study, HEO 

(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 nanoparticles with spinel structure will fabricate using an 
ultrafast high-efficient low-temperature green method for the first time through 

microwave irradiation. Finally, the electrochemical performance of HEO 
(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 nanoparticles will be characterized. 

Abstract: 

HEO (Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 nanoparticles with spinel structure will fabricate using an 

ultrafast high-efficient low-temperature green method for the first time through 
microwave irradiation. 

The electrochemical performance of HEO (Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 nanoparticles will be 
characterized. 

Specific 

Aims: 

High-entropy oxide; Spinel; Microwave-assisted synthesis; Nanoparticles; Li-ion 

battery 

:Keywords 
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 لیبر عملکرد پ ریتاث یجامد و بررس دیاکس یسوخت لیپ یکاتد طیفرار در مح یها ندهیساخت جاذب آال :عنوان

 یعبدل دیحم :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/روین پژوهشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یو موارد مشابه + انرژ یسوخت لیبرق و پ د،یبریه یخودروها یها یفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یعبدل دی+ حم :همکاران

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 عدد 1: یقاتیپژوه تحق

 نانیاطم یبرا یاصل یها یاز نگران یکی( SOFCجامد ) دیاکس یسوخت یلهایپ یافت در عملکرد کاتدها جادیو ا بیتخر چکیده :

از  شهیش ییمختلف مثال از آب بندها یگونه ها SOFC سیسرو یواقع طیمدت است. در شرا یطوالن یداریاز عمر و پا

پژوهش،  نیگردند. در ا یالکترود م تیکنند و موجب مسموم یرسوب م SOFC یالکترودها یشده، بر رو ریآن تبخ

،  Bناصر ع شتریفرار )ب یاز گونه ها یناش یها ندهیآال نیجذب ا تیمواد با قابل ییشناسا یبرا یکینامیمحاسبات ترمود

Si  وNaبه کاتد  دنیاز رس شی( پLa1-xSrxMnO3 ± δ (LSM) محاسبات و  جیانجام خواهد شد. بر اساس نتا

س شود. سپ یم نتریرسوب داده و ز یبستر متخلخل به روش غوطه ور کی یماده جاذب انتخاب و رو کیها،  ینیب شیپ

و به مدت چندصد ساعت، اثرات  گرادیدرجه سانت 800 یدر دما ندهیذرات آال یحاو یهوا ریبا قرار دادن جاذب در مس

الکتروده 3متقارن و  یکیسرام یشود. پس از آن، سل ها یم یبررس ییایمیش زیجذب عنصر مسموم کننده به کمک آنال

 ژنیاکس یایواکنش اح یبر رو قیشود و مطالعه دق یساخته م LSM-8YSZ یتیو کاتد کامپوز 8YSZ تیبا الکترول

(ORRکاتدها )ی LSM ییایمیامپدانس الکتروش یسنج فی، توسط ط (EISانجام م )یزمان آسودگ لیشود. از تحل ی 

(DRTو جاگذار )در  یستیواکنش الکتروکاتال یندهایفرآ کیسلها و تفک ونیزاسیپالر ینمودارها یدر مدار معادل رو ی

و مقاومت  ییایمیجاذب در حذف آنها استفاده خواهد شد. سپس عملکرد الکتروش ریو تاث ندهیاثر آال ییشناسا یکاتد، برا

پس از تست  یلیتکم شاتیآزما انیشود. در پا یم یریدر حضور جاذب ساخته شده اندازه گ SOFC یلهایپ ونیزاسیپالر

 شود یانجام م ییایمیو ش یساختار لیو تحل هیتجز ،یالکترون کروسکوپیعملکرد، مانند مطالعه توسط م

 سیسرو طیدر شرا SOFCالکترود هوا در  تیمسموم ییمطالعه و شناسا :اهداف اختصاصی

و ساخت  یطراح نیو همچن SOFC جاذبهاب بالقوه عناصر مسموم کننده الکترود ییو شناسا یکینامیمطالعه ترمود -

 SOFCتوان دیتول یها ستمیس یماده متخلخل برا کی

 عملکرد در حضور جاذب ساخته شده یداریپا دکنندهییو تا لیپ یعملکرد یها شیانجام آزما -

 توسعه مواد نهیو کاهش هز SOFC ممانعت از افت عملکرد یمقرون به صرفه برا یتوسعه روش ها -

 طیبزرگ و شرا اسیساخت در مق یبرا SOFC مسموک کننده یها ندهیساخت مواد جاذب آال یتوسعه دانش فن -

 یواقع یاتیعمل

 لیحلافت عملکرد، ت ،ییایمیامپدانس الکتروش یسنج فی، ط یکاتد تیجامد، الکترود هوا، مسموم دیاکس یسوخت لیپ کلمات کلیدی:

 .یکینامیترمود
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Development of Scavengers to Capture Contaminants in Solid Oxide Fuel Cells 

Cathodic Conditions and Study its Effectiveness on the Performance 

Title: 

Hamid Abdoli Applicant: 

Niroo Research Institute Applicant's 
Work: 

Degradation of cathode materials in solid oxide fuel cells (SOFC) is a major concern 
for the life-time reliability and long-term stability. Under the real SOFC service 

condition different glass sealing materials species are volatilized from the glass and 

deposit on SOFC electrodes, affecting the poisoning behavior. Thermodynamic 
calculations will be used to identify potential scavenger materials to capture these 

volatile species (mostly B, Si, and Na elements). Then a selective scavenger will be 
deposited on a porous substrate and be placed in the path of air, prior to meet the 

La1-xSrxMnO3±δ (LSM) cathode. The effectiveness of poisoning element capture will 

be first studied by chemical analysis at 800 'C. Afterwards, electrochemical 
performance and polarization resistance of SOFC cells will be measured in the 

presence of the developed scavenger. Detailed study will be carried out on the 
oxygen reduction reaction (ORR) of LSM cathodes, by electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS). Post-mortem tests, like electron microscopy, structural and 
chemical analysis will be finally performed. 

Abstract: 

To identify and validate SOFC air electrode poisoning under service condition 

- To thermodynamically study and identify potential scavengers for poisoning 
elements in trace levels as well as design and demonstrate a porous material for 

SOFC power systems 

- To perform operando cell tests confirmed performance stability with the use of the 
synthesized scavenger 

- To develop cost effective methods to reduce SOFC degradation and cost reduction 
improvement in materials understanding 

- To develop large scale know how of processing scavenger materials to validate 

under SOFC operating conditions 

Specific 

Aims: 

Solid oxide fuel cell, Air-electrodes, Cathode poisoning, Electrochemical impedance 

spectroscopy, Degradation, Thermodynamic analysis 

:Keywords 
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 نییبا هدف تع یالرزه یسازبراساس وارون یو چگال یو فشار یهمزمان سرعت موج برش نیتخم :عنوان

 سنگ کیزیف یپارامترها

 زند تکتم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 مخازن نفت و گاز کپارچهی یتیریومد یانتیبرداشت ص ادیازد د،ی،تولیبهره بردار ،یحفار :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + تکتم زند :همکاران

 زادهحسن قاسم +

 850000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ز ا یو نفت یمقاصد مهندس یسنگ به طور همزمان در سطح و عمق برا یکیزیو ف یکیزیپتروف یپارامترها نیتخم چکیده :

ه سنگ و خاک است ک کیاالست یهامدول نییآن تع ازینشیاست که پ کیدر حوزه ژئومکان یموضوعات به روز و کاربرد

 سطحریاز ز قیدق یکیمدل ژئومکان کی نیتخم یقابل انجام است. برا یالرزه رمخربیو غ یشگاهیمخرب آزما یهابه روش

ت به صورت برجا اطالعا یعیاست که در گستره وس یالرزه رمخربیغ یهاراه استفاده از روش نیترقیو دق نیترنهیکم هز

 نیو تخم یالرزه یهااطالعات بدست آمده از داده انیم یسنگ پل ارتباط کیزی. روابط فکنندیم یآورالزم را جمع

ه هستند ک یاطالعات یسرعت برش و یاست. مدل سرعت فشار یکیژئومکان یسازمدل تیو در نها کیاالست یهامدول

و  یسرعت موج برش ،یسرعت موج فشار ترقیهرچه دق نیشوند. تخم یابیباز یامنظور از داده لرزه نیا یبرا ستیبایم

 شیسنگ را افزا کیزیف یپارامترها نیو تخم کیاالست یهامدول نییدقت در تع ،یالرزه یهاداده یاز رو طیمح یچگال

 و چالش نیمهمتر یو برش یسرعت فشار یهامدل ترقیهرچه دق یابیبا هدف باز ییهاپژوهش . لذا انجامدهدیم

مسئله  در دیجد یو گسترش روش یپژوهش با هدف معرف نیخواهد بود. لذا عمده تمرکز ا قاتیتحق نیگام ا نیزتریبرانگ

 طیروش در مح نیا یسیبازتاب و بازنو بیضرا یسرعت به جا نیتخم یمربعات مهاجرت زمان معکوس برا نیکمتر

در عمق خواهد بود. پس از آن  یدر کنار سرعت موج فشار یسرعت موج برش ترقیهرچه دق یابیبه قصد باز کیاالست

از مهاجرت زمان معکوس گسترش و  یو فشار یو مدل سرعت موج برش یهمزمان چگال یابیباز یرا برا دیروش جد نیا

اعم از مدول  کیاالست یهامدول توانیسنگ م کیزیسه پارامتر با استفاده از روابط ف نیا نی. با تخممیدهیم شرفتیپ

ماق انجام شده تا اع یاکه برداشت لرزه یعیالمه را در منطقه وس بینسبت پواسن و ضرا ،یمدول بالک، مدول برش انگ،ی

 زد نیتخم ادیز

ا ب یالرزه یهاداده یسازبراساس وارون یچگال نیو تخم یفشار یسرعت موج برش نیتخم ،یسرعت موج برش نیتخم :اهداف اختصاصی

و حل  یلرزه بازتاب رمخربیغ یهامخزن براساس روش یکیژئومکان یسازمدل یهدف برآورده کردن اطالعات الزم برا

 گچساران و نفت شهر ینفت دانیم یهامربوط به استخراج اطالعات از داده یهاچالش

 ک،یاالست یهااکتشاف نفت و گاز، مدول ،یمدل سرعت موج برش ،یمدل سرعت موج فشار ،یاداده لرزه ،یسازوارون کلیدی: کلمات

 یکیمدل ژئومکان

 
 

Simultaneous Reconstruction of Shear and Pressure Waves and Density Based on 

Seismic Inversion for Rock Physics Parameters Determination 

Title: 
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Institute of Geophysics, University of tehran Applicant's 

Work: 

imultaneous determination of rock physics and petro physics parameters in shallow 

and depth is one of the most practical and up-to-date topics in the field of 

geomechanics for engineering and oil industry purposes. Determination of soil and 
rock elastic modulus using destructive laboratory and nondestructive seismic 

methods is the prerequisite for approximation of rock physics and petro physics 
parameters. The nondestructive seismic methods are the most accurate and cost 

effective approaches for in-situ determination of geomechanics models in wide 

subsurface area. Rock physics formulations make a wise connection between the 
information gathered from seismic data and elastic modulus determination and 

geomechanics modeling. For this purpose, pressure wave (P wave) and shear wave 
(S wave) velocity models must be reconstructed from seismic data. More accurate P 

and S wave velocities and density determinations increase the accuracy of elastic 
modulus determination and the following rock physics parameters approximation. 

Therefore researches by the aims of more accurate P and S wave velocity models 

retrieval are the most important and challenging step in this topics. The main focus 
of this research proposal is introducing and developing a new approach in the least 

squares reverse time migration to retrieve the velocity models instead of reflectivity 
model approximation in the frame of reflection waveform inversion. Then the 

method will be reformulated for elastic media to retrieve S wave velocity, P wave 

velocity, and density models together in depth. Finally using the determined models 
from seismic data and appropriate rock physics relations we determine elastic 

parameters such as Young’s modulus, balk modulus, shear modulus, Poisson’s ratio 
and Lame’s parameters. 

Abstract: 

Determination of shear wave velocity model, determination of pressure wave 

velocity model, and determination of density based on seismic data inversion with 
the goal of geomechanical modeling of reservoir via nondestructive seismic reflection 

data and elimination the challenges of extracting information from Naft Shahr and 
Gachsaran oil field's seismic data 

Specific 

Aims: 

Inversion, Seismic data, Pressure wave velocity model, Shear wave velocity model, 

Oil and gas exploration, Elastic modulus, Geomechanics model 

:Keywords 
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ت ها با کاش مپلنتیا یانتقال داده و توان به روش فراصوت برا یفاز هیآرا رندهیگ-فرستنده تمیس یطراح :عنوان

 قیعم

 فرد یحسن غفور :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 هایماریو درمان ب صیتشخ نینو ی/روشهایپزشک یمهندس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 فرد ی+ حسن غفور :همکاران

 یرضوان صالح +

 یمحسن معز +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

متر(  یانتس ایمتر  یلیکوچک )در حد چند م اریبا ابعاد بس یکیالکترون یمحققان توانسته اند با کاشت تراشه ها امروزه چکیده :

به  ازیو درمان کنند. اما با توجه به ن یریشگیپ ص،یمثل تشخ ییدر حوزه ها یبه علم پزشک یانیدر داخل بدن، کمک شا

مختلف از سطح پوست،  یدر عمق ها یریقرار گ نیمدت در بدن و همچن یتراشه ها و کارکرد طوالن نیکوچک بودن ا

 مهم گشته است. یاز چالش ها یکیبه  لیتبد ینوع از تراشه ها نیچالش ارسال توان به ا

ود مربوط به خ بیو معا ایارائه گشته اند، که هر کدام مزا میس یانتقال توان به صورت ب یتا کنون برا یادیز یروش ها

عاد با اب ییتراشه ها یباشد که برا یفراصوت م یها نکیل قیروش ها، انتقال توان از طر نیدتریاز جد یکیرا دارند اما 

 یالت اصلاز مشک یکیشوند کاربرد دارد .  ینسبت به سطح پوست کاشته م یتر قیکه معموال در فواصل عم یمتر یلیم

باشد،  یم رندهیفرستنده و گ یبه نا همتراز مپلنتیتوسط ا یافتیتوان در ادیز تیها حساس نکینوع از ل نیا یدر طراح

ف از دنبال کند. هد کیودیو پر وستهیرا به صورت پ مپلنتیباشد مکان ا یشده است، که قادر م یمعرف یروش رایکه اخ

و  صیا تشخر مپلنتیباشد که قادر باشد مکان ا یانتقال توان م رندهیگ-فرستنده ستمیس کی یرساله طراح نینگارش ا

 یریتوان از دقت اندازه گ یم یطراح نیا یاصل یکند. و از جمله چالش ها میتنظ مپلنتیرا بر اساس مکان ا میب هیزاو

و  پلنتمیانتقال توان به ا فهیارج از بدن قرار گرفته و وظدر خ ستمیس نینام برد. که ا نییو توان پا متی، ق ی، سادگ

 یو ارسال آن به واحد ها مپلنتیفرستاده شده از ا یداده ها افتیدر نیبه آن و همچن یکنترل یها گنالیارسال س

 پردازش داده را دارد

 و یبررس یها با روش فراصوت برا مپلنتیاز ا یارسال توان و اطالعات به شبکه ا یخارج از بدن برا یساخت تراشه ا :اهداف اختصاصی

 معده یدرمان اختالل ها

 اختالالت معده-فراصوت-مپلنتیا-اطالعات-توان-تراشه کلمات کلیدی:

 

 

Design of a power and data transmission phased array transceiver by ultrasonic 

method for deep implants 

Title: 

Hassan Ghafoorifard Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 
Work: 

Today, researchers have been able to make a significant contribution to medical 

science in areas such as diagnosis, prevention and treatment by implanting very 
small electronic chips (as small as a few millimeters or centimeters) inside the body. 

Abstract: 
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However, due to the need for these chips to be small and long-term function in the 

body, as well as being located at different depths of the skin surface, the challenge of 
sending sufficient and reliable power to these types of chips has become very 

important. There are many methods for wireless power transmission so far, each 
with its own advantages and disadvantages, but one of the newest methods is power 

transmission by ultrasonic links for millimeter chips that are usually located at deep 

distances from surface of the skin. One of the main problems in the design of this 
type of link is the high sensitivity of the power received by the implant to the 

mismatch between transmitter and receiver. A new method has recently been 
suggested, which is able to follow the location of the implant continuously and 

periodically. The purpose of writing this proposal is to design a transceiver system 

that can detect the location of the implant and adjust the beam angle based on the 
location of the implant. And the main challenges of this design are measurement 

accuracy, simplicity, price and low power. This system is located outside the body 
and is responsible for transmitting power to the implant and sending control signals 

to it, as well as receiving data from the implant and sending it to data processing 
units. 

Fabrication an external chip to send power and data to a network of implants by 

ultrasound method to investigation and treat gastric disorders 

Specific 

Aims: 

Chip-Power-Data-Implant-Ultrasound-Gastric disorders :Keywords 
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 یسه بعد نتیمصارف پر یبرا یتیکامپوز یها المنتیف یابیو مشخصه  دیتول :عنوان

 یبلوچ زادهیعل رضا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 مواد نو و مواد هوشمند + ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا یها پژوهش :اولویت

 الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یبلوچ زادهی+ رضا عل :همکاران

 یرسول بخش +

 یمحمد ثمیم +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

انتقال  یها ستمیدر س مریپل نیاست. از ا ینیبال یدر کاربردها هیقابل تجز مریپل نی( متداول ترPLA) کیالکت یپل دیاس چکیده :

 ستیز لیبه دل یادیامر تا حد ز نیشود. ا یمدت استفاده م یو طوالن یکاشت موقت یبافت، دستگاه ها یدارو، مهندس

 یبرا مریپل نیا نییپا یکیمشکل، استحکام مکان نیآن است. مهم تر بیتخر منیو محصوالت ا مریمطلوب پل یسازگار

ام با پودر فلزات انج یساز تیکامپوز قیبر بهبود خواص از طر یادیز قاتیتحق نهیزم نیاز کاربردها است که در ا یبرخ

 توسط روش ساخت یتیبه ساخت قطعات کامپوز یادیامروزه توجه ز مر،یپل نیا یستیشده است. با توجه به کاربرد ز

است که هم  FDM (fused deposition modelling) نتریها استفاده از پرروش نیاز ا یکیشده است.  یشیافزا

 به صرفه است. یباال را دارد و هم از نظر اقتصاد یبا دقت ابعاد تیکامپوز ویبا دیتول ییتوانا

 PLA+Metal یتیکامپوز یها المنتیپژوهش شامل سه بخش خواهد بود: در بخش اول تالش خواهد شد تا ف نیا

powder قره برنز و ن م،یزیمانند من یشود. از پودر فلزات یابیو مشخصه  دیپودر فلز تول یمختلف وزن یدر درصدها

استاندارد استفاده خواهد شد و  یساخته شده جهت ساخت نمونه ها یها المنتیاستفاده خواهد شد. در بخش دوم ف

شده مورد  دیقطعات تول یخوردگ ویو با یکیخواهد شد. در بخش سوم خواص مکان یابیها ارز المنتیف نیا نتیپر تیقابل

 از نظر نهیهب یتیتالش خواهد شد تا کامپوز یزساختاریر یها یدر کنار بررس تیقرار خواهد گرفت و در نها یابیارز

 گردد یمعرف FDM ینترهایپر یبرا ویو خواص با یکیخواص مکان المنت،یف دیو تول نتیپر تیقابل

 یسه بعد نتیمصارف پر یبرا یتیکامپوز-ویبا یها المنتیف دیتول :اهداف اختصاصی

 یسه بعد نتیبه روش پر یتیقطعات کامپوز دیتول -

 یکیخواص مکان ت،یکامپوز-ویبا ،یسه بعد نتیپر کلمات کلیدی:

 
 

Production and characterization of composite filaments for 3D printing applications Title: 

Reza Alizadeh Baloochi Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 
Work: 

Polylactic acid (PLA) is the most common degradable polymer in clinical applications. 

This polymer is used in drug delivery systems, tissue engineering, temporary and 
long-term implantation devices. This is largely due to the favorable biocompatibility 

of the polymer and its degradation safe products. The most important problem is the 
low mechanical strength of this polymer for some applications. In this field, a lot of 

Abstract: 
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research has been done on improving the properties through compositing with metal 

powders. Due to the biological application of this polymer, today a lot of attention 
has been paid to the fabrication of composite parts by the additive fabrication 

method. One of these methods is the use of FDM (fused deposition modeling) printer, 
which has the ability to produce biocomposites with high dimensional accuracy and 

is economical. 

This research will consist of three parts: In the first part, an attempt will be made to 
produce and characterize PLA + Metal powder composite filaments in different 

weight percentages of metal powder. Metal powders such as magnesium, bronze and 
silver will be used. In the second part, the made filaments will be used to make 

standard samples and the printability of these filaments will be evaluated. In the 

third part, the mechanical properties and bio-corrosion of the produced parts will be 
evaluated and finally, along with microstructural studies, an attempt will be made to 

introduce the optimal composite in terms of printing capability and filament 
production, mechanical properties and bio-properties for FDM printers. 

Production of bio-composite filaments for 3D printing 

- Production of composite parts by 3D printing method 

Specific 

Aims: 

3d printing, bio-composites, mechanical properties :Keywords 
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 انیجر یومیواناد یکاربرد در باتر یها براسولفون یپل یهیبر پا یتیو نانوکامپوز یتیکامپوز یغشاها :عنوان

 نهیهب یبا غشا ونینف یتجار یغشا ینیگزیجا یسنجعملکرد و امکان یرداکس: سنتز، ساخت غشا، بررس

 یمحمد میمر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیا یمیو پتروش مریپل پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیو نو + ذخ ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمحمد می+ مر :همکاران

 ییپور عطا یشهرام مهد +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ،یطیمح ستیز یهایاز جمله آلودگ یلیفس یهاو معضالت متعدد استفاده از سوخت یتوجه به مصرف روزافزون انرژ با چکیده :

ست. الزمها یضرور یانرژ نیتام یبرا ریدپذیمنابع تجد ینیگزیجا د،یتجد رقابلیمنابع غ نیآب و هوا و کاهش ا راتییتغ

در  یاتینقش ح یانرژ یرهیذخ یهاستمیس بیترت نیآن است. به ا یهریو ذخ دیتول تیریسبز، مد یاستفاده از انرژ ی

کم، در  ینهیاز جمله هز ییایمزا لیبه دل یومیاز نوع واناد ژهیرداکس به و انیجر یهایهدف دارند. باتر نیتحقق ا

 ییایجغراف یبه منطقه ازیعدم ن ،یانرژ دیبا منابع تول قیتطب تیعدم امکان انفجار، قابل وم،یدسترس بودن عنصر واناد

در  ژهیبه و رهیذخ یهاستمیس ریبرتر نسبت به سا ینهیو ابعاد موردنظر گز اسیدر مق دیو تول یخاص و قابل طراح

و  یریپذنشیگز ،ییایمیش یداریمناسب با پا یغشا یهیته یفناور نیدر مورد ا یهستند. معضل اصل عیوس اسیمق

مکان ا ونینف یتجار یغشا نیگزیموردنظر به عنوان جا یغشا یاست. در واقع با معرف نهیعملکرد باال همراه با کاهش هز

غشا است.  یهیبر ته یتمرکز اصل هاستمیس نیا یعلت در حوزه نیفراهم خواهد شد. به هم یتکنولوژ نیا یسازیتجار

منظور در  نیبه ا یمریپل یغشاها یهیپروژه ته نیموجود، در ا قاتیبه دست آمده از تحق جیبر اساس نتا بیترت نیبه ا

 یپل یهیبر پا یونیریمتخلخل غ یخواص سه دسته غشا شامل غشاها یو بررس هیته نیدستور کار قرار گرفت. بنابرا

 یهاسولفون یپل یهیتبادل پروتون بر پا یغشاها ت،یوالیسپ یهیمربوطه بر پا یهاتیو نانوکامپوز یونیریغ یها-سولفون

 نیو همچن شه،یش افیو ال تیو بنتون تیوالینانوذرات سپ یهیمربوطه بر پا یهاتیو نانوکامپوز هاتیسولفونه و کامپوز

م در بخش دو نهیبه یتی)نانو(کامپوز یدر بخش اول که با غشا نهیبه یونیریمتخلخل غ یغشا یهیبر پا یبیترک یغشا

 ونیزاسیمریمربوطه به روش پل یاز منومرها یمریغشاها مواد پل یهیته یپر شده است، مورد هدف قرار گرفته است. برا

رون الکت ینیواکنش جانش یسولفونه، از سنتز منومر سولفونه ط یمرهایپل یهیته یبرا نی. همچنشوندیسنتز م یتراکم

 یسازنهیو به شیآزما یمتخلخل در بخش اول از طراح یدر حضور اولئوم استفاده خواهد شد. در مورد غشاها یدوست

 یبرا رهایمتغ نیا یسازنهیبر خواص غشا پرداخته خواهد شد. به الیو ساختار د ندیفرآ یرهایاثر متغ یمطالعه یبرا

خ پاس ،یتاگوچ یهامورد نظر است. روش زین یعملکرد در باتر نیبه بهتر یابیبه منظور دست نهیبه ساختار به یابیدست

 یهابا استفاده از شبکه تیدر نها نیاهداف استفاده خواهند شد. همچن نیبه ا یابی-دست یبرا کیژنت تمیسطح و الگور

 ینجسو امکان ونینف یتجار یبا غشا سهیمقا یپروژه برا نیشده در ا هیته یاز تمام غشاها نهیبه ییغشا ینمونه یعصب

 شدن انتخاب خواهد شد نیگزیجا

 یومیواناد یاستفاده در باتر یبرا نهیاز لحاظ خواص، عملکرد و هز ونینف یتجار یقابل رقابت با غشا یغشا یهیته :اهداف اختصاصی

 رداکس انیجر
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کردن  نهیاندازه و تعداد حفرات( با خواص غشا و به مر،یمتخلخل )شامل ساختار پل یارتباط ساختار غشا یمطالعه

 رداکس انیجر یومیواناد یکاربرد در باتر تیمطلوب با قابل یبه غشا یابیدست یغشا برا یهیته ندیفرآ یرهایمتغ

و  تیوالیسپ یوارد کردن نانوذرات معدن قیسولفونه از طر یغشاها ینهیو کاهش هز یداریپا ،یریپذنشیبهبود گز

 مختلف در ساختار غشا یهاشیبا آرا شهیش افیال نیو همچن تیبنتون

 یتجار یاغش یشدن برا نیجانش یسنجرداکس و امکان انیجر یومیواناد یکارکرد در باتر تیبا قابل نهیبه یغشا یمعرف

 ونینف

سولفون  یتبادل پروتون، پل یمتخلخل، غشا یغشا ،یتی)نانو(کامپوز یغشا مر،یرداکس، سنتز پل انیجر یومیواناد یباتر کلمات کلیدی:

 یساز نهیبه ش،یآزما یطراح شه،یش افیال ت،یبنتون ت،یوالی)سولفونه(، سپ

 

 

Polysulfone-based composite/nanocomposite membranes for vanadium redox flow 
battery (VRFB) application: synthesis, membrane fabrication, performance 

evaluation, and feasibility of replacing Nafion membrane with optimum membrane 

Title: 

Maryam Mohammadi Applicant: 

Iran Polymer and Petrochemical Institute Applicant's 
Work: 

 
Due to the increasing demand for energy, as well as, the problems associated with 

the use of fossil fuels, including environmental pollution, climate change, and the 

reduction of non-renewable sources, it is necessary to replace renewable sources for 
energy supply. The use of green energy requires the management of energy 

production and storage. Thus, energy storage systems play a vital role in achieving 
this goal. Redox flow batteries, especially vanadium type, due to advantages such as 

low cost, availability of vanadium, without any explosion or damage, adaptability to 

energy production sources, and no need for the special geographical area which can 
be designed and developed at any desired scale and dimensions, are superior to 

other storage systems, especially on a large scale. The main problem with this 
technology is the production of a suitable membrane with chemical stability, 

selectivity, and high performance along with cost reduction. In fact, by introducing 

the desired membrane as an alternative to Nafion membrane, it will be possible to 
commercialize this technology. Therefore, in the area of these systems, the focus is 

on the development of membranes. Thus, based on the results of researches, in this 
project, the preparation of polymer membranes for this purpose got on the agenda. 

Preparation and properties of three types of membranes including non-ionic porous 
membranes based on non-ionic polysulfones and related sepiolite-based nano-

composites, sulfonated polysulfone-based proton exchange membranes and related 

sepiolite-, bentonite-, and fiberglass-based nano-composites and composites, as well 
as, the composite membrane comprising the optimal non-ionic porous membrane in 

the first part which is filled with the optimal (nano)composite membrane in the 
second part, are targeted. To prepare the membranes, polymeric materials are 

synthesized from the corresponding monomers by condensation polymerization. 

Moreover, to prepare sulfonated polymers, the synthesis of sulfonated monomer via 
electrophilic substitution reaction in the presence of oleum will be used. Design of 

experiments and optimization will be applied to study the effect of process variables 
and diol structure on porous membrane properties. Optimization of variables is also 

intended to achieve the optimal structure and the best performance in the battery. 
Taguchi method, response surface methodology, and genetic algorithm will be used 

to achieve these goals. Finally, using neural networks, the optimal membrane sample 

will be selected from all membranes prepared in this project. The selected membrane 
will be compared with Nafion commercial membrane for the feasibility of 

replacement. 

Abstract: 

Studying the relationship of porous membrane structure (including polymer 
structure, size and number of pores) with membrane properties and optimizing 

Specific 
Aims: 
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process variables of membrane preparation to achieve the desired membrane that 

can be used in vanadium redox flow batteries 
Improving the selectivity, stability and cost reduction of sulfonated membranes by 

introduction of sepiolite and bentonite nanoparticles as well as glassfiber with 
diverse arrangements in the membrane structure 

Introducing an optimal membrane with the applicability in vanadium redox flow 

batteries and feasibility of replacement for Nafion commercial membrane 

Battery, polymer synthesis, (nano) composite membrane, porous membrane, proton-

exchange membrane, (sulfonated) polysulfone, sepiolite, bentonite, fiberglass, 

design of experiments, optimization 

:Keywords 
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 یوتریکامپ یساز هیخودرو با استفاده از شب یهوا لتریف یساز نهیمشخصات و به نییتع :عنوان

 نقاشکار یریجد مهینع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نقاشکار یریجد مهی+ نع :همکاران

 فر یفاتح لیاسماع +

 زاد یجواد مرد +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR مقاله در مجالتانتشار 
ا هو ندهیجهت حذف ذرات آال لهایدر اتوموب لتریکالن شهرها و وجود ذرات معلق در آن، استفاده از ف یهوا یآلودگ بعلت چکیده :

 دیعمر مف یمختلف وجود دارند، دارا ینهایدار با تعداد چ نیکه بصورت صفحات چ لترهایف نیدارد. ا یا ژهیو تیاهم

و  مصرف سوخت شیباعث افزا لترهایف نیبموقع ا ضیشوند. عدم تعو ضیمشخص تعو یدر فواصل زمان دیهستند و با

باشد.  یممطلوب ن یاقتصاد زیو ن یطیمح ستیکه از جنبه ز گرددیم تروژنین یدهاینسوخته و اکس یدروکربنهایه دیتول

با  ترهالیف نیمورد استفاده در ا یکاغذها نیبرخوردار است. همچن ژهیو تیاز اهم لتریف دیعمر مف ینیب شیپ نیبنابرا

آن عالوه بر  ییبا حفظ کارا لتریکاغذ ف نیبا محاسبه تعداد مناسب چ نی. بنابراشوندیوارد م گرید یباال از کشورها متیق

 نمود. یریشگیپ زین ستیز طیمح یو آلودگ لترهایف عاتیتوان ازضا یاز کشور م یاز خروج منابع مال یریجلوگ

و  یسطح، مدلساز یتخلخل و مورفولوژ زانیموجود در بازار از نظر م یلترهایف یهایژگیو نییطرح تع نیهدف از انجام ا

 است یساز هیشب جیبر ساس نتا لترهایف نیا هیته یساز نهیوبه CFD توسط لتریف یساز هیشب

 مربوطه یخودرو توسط تستها یهوا لتریمشخصات ف نییتع :اهداف اختصاصی

 CFD خودرو با استفاده از یهوا لتریف یساز هیو شب یمدلساز (2

 یعمل یو تستها یساز هیشب جیخودرو بر اساس نتا یهوا لتریف یساز نهیبه (2

 ،یساز هیخودرو، شب یهوا لتریف کلمات کلیدی:

 
 

Characterization and optimization of car air filter performance by computer 

simulation 

Title: 

Naeimeh Jodeiri Naghashkar Applicant: 

Sahand University of Technology Applicant's 

Work: 

Application of air filters in automobiles for removal of air pollutants is of great 
importance due to the presence of particulates and low quality of air. These filters 

which are manufactured in the form of paper with different number of pleats, have 

limited service life and need to be replaced regularly. Not replacing the used filters 
lead to increase in fuel consumption and production of unburned hydrocarbons and 

nitrogen oxides which are unfavorable from environmental and economic point of 
view. Therefore prediction of filters service life has considerable importance. 

Abstract: 
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Also the papers used fr filter making is imported from other countries with higher 

price. So by calculating the number of required pleats without sacrificing filter 
performance, not only money will be saved but also prevention of air pollution and 

filter waste could be achieved. 
The aims of this study include characterization of filter in terms of surface 

morphology and porosity, modelling and simulation of filter with CFD and 

optimization of filter manufacturing using simulation results. 

Characterization of car air filter 

2) modelling and simulation of car air filter with CFD 

2) optimization of air filter performance using computer simulation and real tests 

Specific 

Aims: 

car air filter, simulation, comsol :Keywords 
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 یحاکم بر برهمکنشها یسمهایمکان یدر بررس اسینانومق یو مدلساز یشگاهیآزما یاستفاده از روشها :عنوان

 رانیا یبرداشت از مخازن نفت ادیازد ینفت/آب شور/سنگ مخزن برا ستمیس

 یالله تیآ نیشهاب الد دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 مخازن نفت و گاز کپارچهی یتیریومد یانتیبرداشت ص ادیازد د،ی،تولیبهره بردار ،یحفار :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یالله تیآ نیشهاب الد دی+ س :همکاران

 ینیکل یمحمد مهد +

 زاد عیمحمد حسن بد +

 یدستجرد انیرزاعلیم یعل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ارت نفت وز یاز سو رایبوده که اخ یبرداشت از مخازن نفت ادیازد یروشها نیاز پرکاربردتر یکی یآب به مخازن نفت قیتزر چکیده :

وش ر ییموجود کارا یمطالعات گسترده و متنوع تجرب انیم نیقرار گرفته است. در ا یمورد بررس یبه صورت جد رانیا

 کنیبرداشت نفت به اثبات رسانده اند. ل ادیازد یرا در جهت بهبود بازده یآب کم شور/هوشمند به مخزن نفت قیتزر

و  یباشد. مطالعات در ابعاد مولکول یدر دسترس نم ندیفرا نیدر ا لیدخ یسمهایاز مکان یقیهمچنان درک درست و عم

 باشند یها و ابهامات م یکاست نگونهیرفع ا یراه حل برا نیبهتر اسینانومق

ش قصد پژوه نیآب کم شور، در ا قیتحت تزر ینفت از مخازن نفت شتریب دیتول یها زمیشناخت مکان تیبا توجه به اهم :اهداف اختصاصی

ز مختلف، اعم ا یپارامترها ریتاث اس،ینانومق حایترج یها شیو آزما یمولکول کینامید یساز هیتا با کمک شب میدار

به  شناخت نی. امیکن یابیدر سامانه آب/نفت/سنگ ارز یسطح نینفت و نوع سنگ را بر رفتار ب بیآب، ترک یشور

 .دینما یم یتوجه انیمخزن کمک شا اسیمق تیو در نها لوتیپا ،یشگاهیآزما یها ستمیس ینفت در طراح نیمهندس

 یمولکول کینامید یساز هیآب کم شور/هوشمند؛ شب قیبرداشت نفت؛ تزر ادیازد کلمات کلیدی:

 
 

Applying nanoscale techniques to study the mechanisms governing oil/brine/rock 
interactions for more oil recovery from Iranian Oil Reservoirs 

Title: 

Shahab Ayatollahi Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

Injecting water into oil reservoirs is one of the most widely used methods of 
increasing oil recovery from oil reservoirs, which has recently been seriously studied 

by the Ministry of Oil of Iran. Extensive and diverse experimental studies have 
proven the efficiency of low salinity/smart water injection into the oil reservoir to 

improve the efficiency of oil recovery. However, a thorough understanding of the 

mechanisms involved in this process is still not available. Studies in molecular and 
nanoscale dimensions are the best solutions to eliminate such shortcomings and 

ambiguities. 

Abstract: 

In this research, we intend to evaluate the effect of various parameters, including 
water salinity, oil composition and rock type on the interfacial behavior in the water 

Specific 
Aims: 
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/ oil / rock system, with the help of molecular dynamics simulations and nanoscale 

experiments. 

Enhanced oil recovery; Low salinity/smart water injection; Molecular dynamics 

simulation 

:Keywords 
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هدف  ( بادیکلر لینیو)یپل هیپا یدر سامانه غشا توسانینانوذرات ک یو کنترل تجمع سطح ینیبشیپ :عنوان

 یمقاومت غشا در برابر گرفتگ شیافزا

 فیشر رضایعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 (Water security) یآب تیدر امن یفیو ک یکم مطالعات :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 فیشر رضای+ عل :همکاران

 ردستیعباس ش +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
آب، نشان از نقش مهم خواص  هیتصف ندیدر فرا یمریپل یغشاها  یانجام شده جهت بهبود مقاومت گرفتگ قاتیتحق چکیده :

جاورت در م دراتهیآب ه یاز مولکولها یا هیال جادیسطح با ا یآبدوست شیدارد. افزا یاز گرفتگ یریغشا در جلوگ یسطح

غشا از  ی. اصالح خواص سطحکندیسطح غشا را فراهم م یرو یآل یهایانداختن رسوب ناخالص ریسطح امکان به تاخ

شمار ب نه،یزم نیمقرون بصرفه، در اموثر و  یبه عنوان راهکار یمرینانوذرات آبدوست در بستر پل یتجمع سطح قیطر

 شیو افزا یسطح نهیبه خواص به یابیذرات آبدوست در غشا جهت دست یوجود، کنترل تجمع سطح نی. باارودیم

 یمینانوذرات و ش یساختار ی. فاکتورهاشودیم انیب یجد یسطح همچنان به عنوان چالش یذرات رو نییپا یماندگار

. باوجود کندیذرات را فراهم م یامکان کنترل تجمع سطح ستمیس یو آنتالپ یکنترل آنتروپ قیاز طر بیسطح آنها به ترت

و سازوکار آنها  یتجمع سطح زانیذرات در م ییایمیو ش یساختار یاثر فاکتورها نه،یزم نیانجام شده در ا قاتیتحق

اصالح شده و بدون اصالح جهت بهبود خواص  توسانیپژوهش، از نانوذرات ک نیمانده است. در ا یهمچنان حل نشده باق

حالل  ریالقاء شده با غ یفاز ییشده به روش جدا هی(، تهPVC) دیکلرا لینیو یپل یغشا یآل یو مقاومت گرفتگ یسطح

(NIPSاستفاده خواهد شد. بعالوه، با تغ ،)ت در نانوذرا یریگیجا تیفیدر ک کیاندازه نانوذرات، سهم اثرات آنتروپ ریی

 یبا توجه به فقدان رابطه ا ن،ی. همچنردیگیمورد مطالعه قرار م یآل یو نقش آنها در بهبود مقاومت گرفتگ ییغشاء نها

به  یابیسترساله، د نیدر ا ،یگرفتگ جادیسطح غشاء و عامل ا یهایژگیو یصرفا بر مبنا ،یگرفتگ زانیم ینیب شیپ یبرا

 نانوذرات یحاوPVC یاهاغش یآل یگرفتگ ینیب شیپ تیقابل

 مد نظر خواهد بود زین یتوسانیک

اضافه کردن نانوذرات  قیاز طر PVC هیپا یغشا یآل یمقاومت گرفتگ شیبهبود عملکرد و افزا قیتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 توسانیانوذرات کن یریسطح غشا توسط بکارگ یآبدوست شیمنظور افزا نی. بدباشدیم یمریبه بستر پل توسانیک هیبر پا

موجود و معادالت  یبا استفاده مدلها ،ی. در بخش نظرشودیم شنهادیسطح مختلف در بستر غشا پ یمیبا اندازه و ش

نانوذرات  یریگیدر تجمع و جا کیو آنتروپ کینقش اثرات آنتالپ یآزاد سامانه، به بررس یکننده انرژ انیب یکینامیترمود

خواهد شد. در بخش  ینیشبیتجمع پ نیاز ا یناش یپرداخته خواهد شد. سپس، خواص سطح PVCدر بستر  یتوسانیک

 یسآنها با برر یسطح مختلف، سازوکار تجمع سطح یمیبا اندازه و ش توسانینانوذرات ک هیپژوهش، با ته نیا یتجرب

 یاص سطحخو نیماب یارتباط ف یبرقرار یبرا ینظر یرابطه ا تا،ی. نهاشودیم نییتع ستمیس یکینامیترمود یپارامترها

 خواهد شد. شنهادیآنها پ یآل یگرفتگ زانیمختلف و م یتوسانینانوذرات ک یحاو یغشاها

 ینیشبینانوذرات، پ توسان،یک ،یآل یگرفتگ د،یکلرا لینیو یآب، پل هیتصف یغشا کلمات کلیدی:
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Prediction and control of surface segregation of chitosan nanoparticles in poly (vinyl 

chloride) based membrane system with the aim of increasing the membrane 
resistance to fouling 

Title: 

Alireza Sharif Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Researches on the improvement of the fouling resistance of water purification 

polymeric membranes show the importance of the membrane surface properties in 

preventing the fouling. Increasing the hydrophilicity of the surface makes it possible 
to delay the deposition of organic impurities on the membrane surface, by creating a 

layer of hydrated water molecules in the vicinity of the surface. Improving the 
surface properties of the membrane through the surface segregation of hydrophilic 

nanoparticles in the polymer matrices is considered as an effective and affordable 

solution in this regard. Nevertheless, controlling the surface segregation of 
hydrophilic particles in the membrane to achieve the optimal surface properties and 

increasing the particle stability on the surface have remained as serious challenges. 
The structural factors of nanoparticles and their surface chemistry provide the 

possibility of controlling their surface segregation by adjusting the entropy and 
enthalpy of the system, respectively. Despite researches in this field, the effects of 

structural and chemical characteristics of particles on the rate of surface aggregation 

and its mechanism are still unresolved. In this research, modified and unmodified 
chitosan nanoparticles will be used to improve the surface properties and organic 

fouling resistance of poly(vinyl chloride), PVC, membranes, prepared by non-solvent 
induced phase separation (NIPS). In addition, by changing the size of nanoparticles, 

the contribution of entropic effects on the quality of nanoparticles arrangement in 

the final membrane and their role in improving the organic fouling resistance of the 
membrane will be studied. Also, due to the lack of a relationship to predict the 

fouling intensity, merely based on the characteristics of the membrane surface and 
the foulant nature, in this research, the capability of the prediction of organic fouling 

resistance of PVC membranes containing chitosan nanoparticles will be considered. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to improve the performance and increase the 
organic fouling resistance of PVC based membranes by the addition of chitosan 

nanoparticles to the polymer matrices. For this purpose, it is proposed to increase 
the hydrophilicity of the membrane surface by utilizing chitosan nanoparticles with 

different size and surface chemistry in the membrane matrices. In the theoretical 

section, using existing models and thermodynamic equations expressing the free 
energy of the system, the role of enthalpic and entropic effects in the segregation 

and arrangement of chitosan nanoparticles in PVC matrices will be investigated. 
Then, the surface properties resulting from these segregations will be predicted. In 

the experimental section of this research, by preparing chitosan nanoparticles with 

different sizes and surface chemistries, the mechanism of their surface segregation is 
determined by examining the thermodynamic parameters of the system. Finally, a 

theoretical relationship will be proposed to corelate the surface properties of 
membranes containing different chitosan nanoparticles and their resistance to 

organic fouling. 

Specific 
Aims: 

water treatment membrane, poly(vinyl chloride), organic fouling, prediction, 
chitosan, nanoparticles 

:Keywords 
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 Additive Manufacturing شده به روش دیقطعات تول یرفتار خزش یبررس :عنوان

 گیب یمحمدرضا آد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ک،یربات ن،وید،اتوماسیساخت و تول شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها کیومکانیب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 مواد نو و مواد هوشمند ک،یمکاترون

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 گیب ی+ محمدرضا آد :همکاران

 یتهام یلیوک دیفر +

 مجنون مانیپ +

 قیصد یمیصائ یمحمدعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

است. از  (Additive Manufacturing) یبه روش افزودن یدیقطعات تول یرفتار خزش یپروژه، هدف بررس نیدر ا چکیده :

 هیجهت ال نیساخت قطعات در جهات ساخت مختلف و همچن یبرا AM توان با استفاده از روش ساخت یم کهیآنجائ

 گریدهند. به عبارت د ینشان نم یدر جهات مختلف یمشابه یکیقطعات رفتار مکان نیمختلف استفاده کرد، لذا ا یبند

و  یو خزش یآنها ماننداستحکام کشش یکیرفتار مکان یرو بررس نیشود. از ا یقطعات ظاهر م نیدر ا یردناهمسانگ

 یشو خز یاستحکام کشش ،یطرح پژوهش نیدر ا نیاست. بنابرا یالزم و ضرور اریآنها بس یعمر خزش نیتخم نیهمچن

 یباال م یکه منجر به داشتن عمرخزش یبند هیقرار خواهد گرفت و جهت ساخت و ال یشده مورد بررس دیقطعات تول

 خواهد شد شنهادیخزش پ یهر کدام از جهت ها، معادله اساس یخواهد شد. در انتها برا یشود معرف

 Additive) یمنحصر به فرد استفاده از روش ساخت افزودن یهایژگیدهه گذشته، بخاطر و یدر ط :اهداف اختصاصی

Manufacturingیهامختلف نسبت به روش یکیقطعات مکان دیو تول یطراح یبرا شتریعمل ب ی( و دادن آزاد 

امکان  جادیروش ا نیمهم ا تیرا به خود جلب کرده است. مز دیتوجه متخصصان و محققان حوزه تول ،یساخت سنت

 ینتس یدیتول یاز مواد مختلف بدون انجام و در نظر گرفتن روشها دهیچیپ یقطعات با ابعاد و مشخصات هندس دیتول

بهبود  در جهت یبا در نظر گرفتن فاکتورهائ دهیچیپ یبا شکلها یقطعات توانیروش م نیرو با استفاده از ا نیاست. از ا

 کرد. دیقطعات، تول تیفیک

و  دهیچیبا ظاهر پ ییهامپلنتیساخت ا نیو همچن یجراح دهیچیحل کردن مشکالت پ یبرا ک،یومکانیدر حوزه ب

 یمصنوع یساخت عضوها یبرا توانیروش م نیاز ا قتیهست. در حق یروش نوظهور کی AM ابزارآالت مختلف، روش

گفت که  توانیم نیاستفاده کرد. بنابرا قتریدق یهاخود با تلرانس یآنها در جا یدندان و جاگذار یمپلنتهایبدن مانند ا

 .دارد یانسانها نقش بسزائ یزندگ تیفیبهبود ک یبرا AM روش

عمر  یو بررس نیلذا تحم رند،یگیقرار م هایدر معرض انواع مختلف بارگذار یکیرو با توجه به آنکه قطعات مکان نیاز ا

 هیالهیبصورت ال یکی، قطعات مکانAM برخوردار است. در روش ساخت یبسزائ تیمختلف از اهم یکارکرد طیآنها در شرا

مشخصات  جادیکه منجر به ا (anisotropy) یناهمسانگرد تیو با توجه به ساختار آنها و وجود خاص شوندیساخت م

 هیجهت ساخت و جهت ال ریقطعات و تاث نیا یکیرفتار مکان دیبا شود،یمتفاوت در جهات مختلف قطعه م یکیمکان

صوصا در قطعات مخ یکیدر رفتار مکان ینقش بسزائ یاثر ناهمسانگرد نی. بنابراردیقرار گ یو بررس شیمورد آزما ،یبند

 .کندیم فایآنها ا یرفتار خزش خستگ
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 خزش، جهت ساخت، ،یساخت افزودن کلمات کلیدی:

 

 

Investigating the creep behavior of additively manufactured parts Title: 

Mohammadreza Adibeig Applicant: 

Tabriz Applicant's 

Work: 

This project aims to investigate the creep behavior of additively manufactured parts. 
Since the additive manufacturing (AM) method can be employed to fabricate 

mechanical parts in different building directions as well as different raster 
orientations, these parts do not show the same mechanical behavior in all directions. 

In other words, anisotropy appears in these parts. Therefore, it is very necessary to 

study their mechanical behavior such as tensile and creep strength as well as 
predicting their creep life. Thus, in this research work, the tensile and creep strength 

of the produced parts will be tested and the building directions and raster 
orientations which lead to a high creep lifetime will be introduced. Finally, a 

constitutive creep equation will be proposed for each study case. 

Abstract: 

During the last decades, an increased interest in AM emerged due to unprecedented 
design freedom arising from the related novel production technologies. Compared to 

traditional manufacturing methods, the most significant advantage of AM is its 
freeform fabrication capability of complex parts directly from feedstock materials 

without involving traditional manufacturing [1]. This technology is now available for 

improving the performance of the mechanical parts, by providing unique and 
innovative designs through the use of different materials with improved quality of 

the product [2]. 
Moreover, in biomedical applications, AM is the most emerging technology which is 

applied to achieve complex surgical problems and various other possible designs and 

is also implemented for manufacturing medical implants, tools and devices. AM 
provides new opportunities to save the life of the patient by producing exact fit 

medical implants. Additive manufacturing is used for customizing the design and 
undertake the production of dental implants, tools, instruments and other dental 

devices. AM also helps in improving human life, e.g. by replacing a human organ, 
manufacturing prosthetic limbs, surgical tools and speeding up surgical procedures. 

Since mechanical parts are subjected to different loading types, it is necessary to 

predict and estimate their lifetime under different conditions and also to decide 
whether AM processes can be acceptable manufacturing techniques in lieu of 

traditional methods [1]. While evaluating the mechanical properties of AM parts, a 
number of difficulties will arise. In general, employing different building direction 

and raster orientation cause a high level of anisotropy in mechanical parts. Fatigue 

and creep are among those mechanical properties that should be considered while 
designing parts in order to estimate their lifetime. Therefore, the anisotropy of AM 

parts has major effects on the fatigue parameters and creep constitutive parameters 
and then on their life long. 

Specific 
Aims: 

Additive Manufacturing, Creep, Constitutive equation :Keywords 
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و استفاده از آن ها به عنوان  یمریدند یبسترها یبر رو CNC و NNN ینسریپ یهاکمپلکس تیتثب :عنوان

 ییایمیش یهاناهمگن در واکنش ستیکاتال

 محمدنژاد نیغالمحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 محمدنژاد نی+ غالمحس :همکاران

 یاریاسفند ترایم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یدهاگانیل یهمتا یب یها یژگیو و نیدوآمیآم یپل یمرهایدندر کا،یلیناهمگن س یبسترها یها تیپژوهش، مز نیا در چکیده :

 یبسترها ی( بر روIIمس ) نسریپ یکمپلکس ها تی( ادغام شده و تثبNNNو  CNC) نیآز یتر هیمتقارن بر پا نسریپ

کوتاه تر و با  یدر زمان ها یمریدندر یبسترها دیبرما ومیآمون لیداشت. در حضور نمک تترابوت میرا خواه یمریدندر

با  CNCو  NNNو متقارن  یسه دندانه، خنث نسریپ یگاندهایشود. ل یسنتز م جیرا یرشد بهتر نسبت به روش ها

ه از نمک شد. سپس با استفاد تیتثب یمریدندر یبسترها یبر رو دازولیمیا لیو مت نیدیرینویبا آم نیآز یبرهمکنش تر

 تیتثب Cu-CNCو  Cu-NNN یشوند. در ادامه، کمپلکس ها یم هی( آن ها تهIIمس) یکمپلکس ها دیمس کلر یها

 ییقه زاها و حل ناتیلوول لیگاماوالروالکتون از آلک دیتول یناهمگن برا یستیبسترها به عنوان کاتال نیا یشده بر رو

-FT-IR  ،ATR-FTIR ،TGA یانجام شده با روش ها یاز مرحله ها کیاستفاده خواهد شد. فرآورده هر دیآز-نیآلک

DTG یعنصر هی، تجز ،TEM  وSEM ردیگ یقرار م یمورد بررس 

همگن  ستیکاتال یایاست که مزا یستیکاتال هیهدف ته دیآ یم انیناهمگن صحبت به م ستیکاتال هیکه از ته یهنگام :اهداف اختصاصی

هدف  نیواکنش ظاهر شود. با ا طیآسان از مح یمانند جداساز ییها یژگیباال در کنار و یریو انتخاب پذ تیاز جمله فعال

 دسازونیدر حضور پ کایلیبستر جامد س یبر رو ن،یآز یحلقه تر هیبر پا CNCو  NNN ینسریپژوهش کمپلکس پ نیدر ا

 یکاربردها گرید یبسترها یبر رو گاندهایل نیا تیاز تثب زین نیاز ا شیخواهد شد. پ تیتثب نیدوآمیآم یپل یمریدندر

 یها تیخاص لیبه دل کایلیس یپژوهش از بسترها نیمناسب گزارش شده است. در ا یبا عملکردها یمختلف یستیکاتال

ه عنوان ب یستیکاتال یها طیدر مح گاندهایل نیعملکرد ا شیبا هدف افزا ،یمریدندر یوندسازهایآن با استفاده از پ ژهیو

 نیواسطه با ا یمختلف فلزها یکمپلکس ها ییناهمگن استفاده شده است. در ادامه پس از سنتز و شناسا ستیکاتال

در سنتز  یمریبستردندر یشده بر رو تیتثب ینسریپ یگاندهای( با لIIکمپلس مس ) یستیعملکرد کاتال گاندها،یل

 یمورد بررس ناهمگن ییها ستیبه عنوان کاتال نیآلک-دیآز ییواکنش حلقه زا زیو ن نات،یلوول لییگاماوالروالکتون از بوت

 قرار خواهد گرفت.

 ناهمگن، مس ستیکاتال ت،یتثب ،ینسریپ یهاکمپلکس کلمات کلیدی:

 
 

Immobilization of NNN and CNC pincer complexes onto dendritic supports and 
utilization of them as a heterogeneous catalyst in chemical reactions 

Title: 

Gholamhossein Mohammadnezhad Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 
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In this reseach, the heterogeneous nature of amorphous SiO2 support, exceptional 

properties of polyamidoamine dendrimers (PAMAM), and unique properties of 
symmetric and triazine-based pincer ligands (NNN and CNC type) were merged for 

immobilization of Cu(II) pincer complex onto the dendritic supports. In the presence 
of a tetrabutylammonium bromide (TBAB) catalyst, dendritic supports could be 

prepared in a shorter time with better growth rather than common methods. 

Symmetric and neutral tridentate NNN and CNC pincer ligand derived from trichloro-
1,3,5-triazine/2-aminopyridine and methyl imidazole immobilized on each of these 

dendritic supports. Finally, the reaction of each prepared support with copper(II) 
chloride at room temperature resulted in the formation of immobilized Cu(II)-NNN 

pincer complexes. Subsequently, the immobilized copper(II)-NNN and -CNC 

complexes will be used as heterogeneous catalysts to produce gamma-valerolactone 
from alkyl levulinate and Cu-alkyl-azide cycloaddition. All the prepared samples in 

each step will fully be characterized and compared by several techniques including, 
FTIR, TGA-DTG, elemental analysis (EA), SEM, and TEM. 

Abstract: 

The goal of preparing a heterogeneous catalyst is to show the benefits of a 

homogeneous catalyst, including high activity and selectivity, along with features 
such as easy separation from the reaction medium of a heterogeneous catalyst. For 

this purpose, in this study, the triazine-based NNN and CNC pincer complex will be 
immobilized onto silica support with a polyamidoamine dendrimer linker. Previously, 

utilization of these immobilized ligands onto different support has been reported in 

the various catalytic reactions. In this study, silica support has been used due to its 
special properties using a dendrimeric linker, for increasing the performance of these 

ligands in catalytic media. After immobilization and complexation of pincer ligands 
with copper (II), their catalytic activity will be examined in the synthesis of gamma-

valerolactone from butyl levulinate, and azide-alkyne cycloaddition as 

heterogeneous cat 

Specific 

Aims: 

Pincer complexes; Immobilization; Catalyst; Cu :Keywords 
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 برق دیتول یبرا میسد ییایفلز قل یموتور حرارت یشگاهیو آزما یمطالعه عدد :عنوان

 بهزادمهر نیام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیو نو + افزا ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 بهزادمهر نی+ ام :همکاران

 یاالسالم خیش ییطاهره فنا +

 روا نیام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 لیعدد )با توجه به هدف تبد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 شدن به محصول حداقل مد نظر است(

یم یکیالکتر یبه انرژ ییگرما یانرژ میمستق لیتبد یبرا یستمی( س AMTEC) ییایفلز قل یکیالکتر یمبدل حرارت چکیده :

به  یحرکت سمیمکان چیبه ه ازیبدون ن یدیخورش یاز منابع مختلف از جمله انرژ یحرارت یانرژ ستمیس نی. در اباشد

 BASE) نایآلوم -جامد بتا  تیشامل الکترول ستمیس نی. اشودیم لیتبد یمیالکتروش دهیبر اساس پد یکیالکتر یانرژ

شده و  ریمذاب با فشار باال در اواپراتور تبخ می. سدباشدیمحفظه فشار باال، اواپراتور و کندانسور م ن،یی(، محفظه فشار پا

 یمدار خارج قیدارد عبور کرده و الکترون ها از طر ونی تیهدا تیکه خاص BASE قیشده از طر زهیونی میسد یونهای

 لیتبد عیه مادر کندانسور ب می. سپس سدکنندیم ستهیالکتر دیو تول ابندییم انیجر نییاز کاتد به آند درقسمت فشار پا

تا  نامه در صدد است انیپا نی. لذا اشودیمجددا به سمت منطقه فشار باال و اواپراتور پمپ م یرگیپمپ مو قیشده و ازطر

 کیو ساخت  یپرداخته و سپس با اطالعات حاصله به طراح یحرارت نیماش نیا یو مطالعه عدد یساز هیابتدا به شب

 قرار دهد یمورد بررس یبپردازد و عملکرد آن را بصورت تجرب یشگاهینمونه آزما

 ستمیو بهبود عملکرد س قیدرک عم :اهداف اختصاصی

 برق، دیتول ،یموتور حرارت ،یدیخورش یانرژ کلمات کلیدی:

 

 

Numerical and experimental investigation of alkali-metal thermal-to-electric 
converter 

Title: 

Amin Behzadmehr Applicant: 

University of Sistan and Baluchestan Applicant's 

Work: 

The alkali metal thermal to electric converter is a promising system for directly 
converting thermal energy to electrical energy. This system converts thermal energy 

from various thermal resources such as solar energy to electrical energy based on 
the electrochemical reactions without using any moving parts. The system includes 

beta-alumina solid electrolyte (BASE), low pressure and high pressure zones, 
evaporator and condenser. High pressure alkali metal sodium is vaporized in an 

evaporator by a high temperature heat source, sodium ions pass through the BASE 

and free electrons pass through the electrical load from anode to cathode to re-
combine with the ions coming from the surface of BASE at the low pressure side, and 

thereby generating electricity. The neutral sodium vapor is then condensed at the 
condenser where the pressure and temperature are at their lowest values. The cycle 

Abstract: 
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repeats with pumping the low pressure sodium liquid into the high pressure zone. 

The performance of the system will be numerically investigated. Then an 
experimental model will be fabricated for further experimental studies. 

 

New design and Performance improvement 

Specific 

Aims: 

Solar energy, Heat engine, Electricity generation, AMTEC :Keywords 
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 یآب در مجالس قبل و بعد از انقالب اسالم یگذارو قانون یگذاراستیگفتمان س سهیمقا :عنوان

 یطالب دیمهش :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ینور اصل امیپ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 طیمح تیریآموزش و مد ،یزی+ برنامه ر ستیز طی/حقوق محستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیر برنامه :اولویت

 ستیز طیحفاظت از مح یبرا ی/آموزش و مشارکت مردمستیز

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یطالب دی+ مهش :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

ها رفتار آن یعلم یکه بررس شوندیکشور محسوب م کیافراد در سطح  نیتریدیمنابع آب از کل تیریمد گذاراناستیس چکیده :

ز ا یکیمنابع آب خواهد داشت.  یداریناپا ای یداریپا لیآب و دال یدر شناخت تحوالت نظام حکمران ییسزابه تیاهم

 یگذاراستیس قیمجلس هستند که هم از طر ندگانیهر جامعه نما استیس ییدر عرصه اجرا گذاراناستیس نیترمهم

در  ییسزابه ریتأث یگذارها در باب قانوننقش آن تیدارند. اهم یادیز راتیآب کشور تأث یو هم نظارت بر نحوه حکمران

یم ندگانینادرست نما ایدرست  نیقوان بیو تصو نیتدو ،یدارد. از بعد مکان یو هم مکان یبعد زمان سطح جامعه هم از

اثرات  نیقوان یامدهایپ زین یاز بعد زمان نیرا در سطح کشور به بار آورد. همچن یشماریب یمثبت و منف یامدهایپ تواند

 و بلندمدت بر کشور بر جا خواهد گذاشت. رپاید

 قیطر نیکرده و ا یگذارمصوبات مجلس قانون یاسیس -یاجتماع ندیکمک به فهم فرا ،ینینچنیا یقایتحق قتیدر حق

 تیحساس یگذارخود در قانون ماتیبلند مدت تصم یامدهاینسبت به فهم پ زیمجلس ن ندگانیباعث خواهد شد تا نما

 کی یگذارو قانون یگذاراستیس خیتار نهیدر زم یدانش بوم دیو تول یمستندساز نیبر ا داشته باشند. عالوه یشتریب

 یگذارستایو س یگذارقانون ندیموثر بر فرا یاسیس-یاجتماع یکارها سازنهیاست که زم یلیبانک داده تحل یکشور نوع

در امر  الخصوصیعل ندگانیرفتار نما یعلم یبررس نیمنابع آب خواهد شد. همچن تیریها از جمله مددر همه عرصه

 .دارد یگذاراستیو س یقانون ،یبحران آب از منظر حقوق یهاشهیدر شناخت ر ییسزابه تیآب اهم یگذارقانون

م انجا یصورت جمعبه یریگمیاست که در آن تصم یمشتمل بر مراحل متعدد یگذارالزم به ذکر است که روند قانون

 یگذارنظام قانون یعنوان اعضابه ندگانیو رفتار نما کردیرو وجودنی. بااشودیم یمصوب منته نیبه قوان تایگرفته و نها

 یگذارآب در مجلس قانون نیقوان بیحاکم بر تصو ی. چنانچه فضاستیها مجزا ندوران آن یو اجتماع یخیاز عرصه تار

 یرساساس است که بر نیاست. بر ا ندگانیحزب وابسته نما نیجامعه و همچن یو اجتماع یاسیبرآمده از بستر گفتمان س

ها آن یارگذو قانون یگذاراستیس یدر مش رییمجلس و در نظر گرفتن تحول و تغ ندگانینما یگذاراستینحوه س یعلم

 .دارد یاریبس تیدوران اهم یبر حسب بستر گفتمان

 یواتخاذ شده از س ماتیبا آن روبرو هستند، تصم ندگانیمسائل آب که نما تیو اهم یدگیچیپ یبا توجه به سطح باال

 لیتحل کردیدر جلسات، رو ندگانینما یریگمیدر تصم تینقش گفتگو، مفاهمه و روا ح،یها و لواطرح بیآنان همچون تصو

را که منجر  یاسیو س یاجتماع ندیفرا توانیم کردیرو نیپژوهش حاضر مناسب خواهد بود. با استفاده از ا یگفتمان برا

 کی یآب ط یگذاراستیس یشناخت الگوها یبرا یاموارد مقدمه نیکرد. همه ا یت بررسآب شده اس نیقوان نیبه تدو

 .خواهد بود رانیدر ا ریقرن اخ
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 یگذاراستیمسلط بوده و مسائل موجود آن کمتر از منظر س یمنابع آب، همواره علوم فن تیریازآنجاکه در عرصه مد

 لیتحل دکریبا رو ندگانیآب و شناخت استدالل نما نیقوان بیقرار گرفته، لذا شرح مذاکرات مجلس در تصو یمورد بررس

 قیتحق اتیدر ادب تواندیبوده و م دیمف قیتحق یگفتمان هم از نظر نو بودن موضوع و هم از نظر نو بودن جامعه آمار

 .را پوشش دهد یاز شکاف دانش علم یبخش یو خارج یداخل

ه است که در ادام یمتعدد یعمل یکاربردها یدارا رانیا خیآب در تار یگذارقانون یگفتمان مسلط بر مجلس برا یبررس

 شده است؛ حیتشر

 راتیمجلس متوجه تبعات و تأث یو آت یفعل ندگانیاست که نما نیبر ا یطرح مبن نیانجام ا دهیفا نیترمهم دیو شا نیاول

 یهااهچ فیتکل نییقانون تع بیمثال تصو یخواهند شد. چنانچه برا رانیا یگذارقانون خیتار یخود در ط یسازمیتصم

 ینیرزمیبر حجم منابع آب ز یادیز یمنف ریاز متخصصان صنعت آب کشور تأث یاریزعم بسبه 1389فاقد پروانه در سال 

 .کرده است جادیبرداران متخلف ابهره نیرا در ب یزیگرگذاشته و قانون

ات تفاوت در نوع مطالب زیدولت و مجلس ن یاسیس یدوران، وابستگ یاسیو س یمختلف اجتماع طیشرا یبررس نیهمچن

صنعت آب مطالبات  رانیاز مد یاریبلکه بس یآب و جهاد کشاورز یتنها وزرانه قیطر نیآب را نشان خواهد داد. از ا

 جادیآب ا داریپا تیریمد یقوا برا نیب یکرده و تعامل بهتر ینیبشیمنابع آب را پ تیریمد نهیمجلس از دولت در زم

 .خواهد شد

 طیشرا ریشوند، بلکه تأث یاریمؤثر آب  نیقوان بیو تصو نیدر تدو ندگانیتنها نماامکان به وجود خواهد آمد که نه نیلذا ا

 خیمسلط تار یکشف الگوها قیشده و از طر ییآب شناسا نیقوان یدههر دوره بر نوع جهت یاسیو س یمختلف اجتماع

 نمود ینیبشیپ توانیم زیرا ن یآت طیآب، شرا یگذارقانون

 :یاز بعد نظر :اهداف اختصاصی

 مختلف یآب از منظرها یگذاراستیس یاجتماع اتینظر یبا هدف بررس-

 :یلیاز بعد تحل

و  یآب در مشروح مذاکرات مجلس مل یگذارو قانون یگذاراستیتحول گفتمان س یو چگونگ یبندبا هدف ارائه دوره -

 .آن یگفتمان یهایژگیو فی)بعد از انقالب( و توص یاسالم یسنا )قبل از انقالب( و مجلس شورا

 :ینییاز بعد تب

دف ه یمختلف. به عبارت یگذارو قانون یگذاراستیآن بر مجالس س ریدوران و تأث یگفتمان یفضا یبا هدف بررس-

و  یگذارتاسیفرکالف و الکالو و موف به تحوالت گفتمان س یانداز نظرآن است تا در پرتو چشم قیتحق نیدر ا ینییتب

 .میآب بپرداز یگذارقانون

 یگفتمان انتقاد لیآب، تحل ،یقانونگذار ،یاستگذاریشرح مذاکرات مجلس، س کلمات کلیدی:

 
 

Comparison of Water Policy and Legislation Discourse in Parliaments before and 

after the Islamic Revolution of Iran 

Title: 

Mahshid Talebi Applicant: 

Allameh Tabatabai University Applicant's 
Work: 

Water resources management policy makers are among the key people in a country 
whose scientific study of behavior will be of great importance in understanding the 

changes in the water governance system and the reasons for the sustainability or 

instability of water resources. One of the most important policy makers in the field of 
policy implementation of any society are members of parliament who have a lot of 

influence both through policy-making and monitoring the way the country's water is 
governed. The importance of their role in legislation has a positive effect on society 

at both temporal and spatial levels. From a spatial point of view, the formulation and 

approval of the right or wrong laws of the representatives can have numerous 
positive and negative consequences in the country. Also, over time, the 

consequences of the laws will have long-term and long-term effects on the country. 
In fact, such research has helped to understand the socio-political process of 

parliamentary legislation, and in this way will make MPs more sensitive to 

Abstract: 
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understanding the long-term consequences of their legislative decisions. In addition, 

documenting and producing indigenous knowledge on the history of a country's 
policy and legislation is a kind of analytical database that will pave the way for socio-

political work affecting the legislative and policy-making process in all areas, 
including water resources management. Also, the scientific study of the behavior of 

the representatives, especially in the matter of water legislation, is of great 

importance in recognizing the roots of the water crisis from a legal, regulatory and 
policy perspective. 

It should be noted that the legislative process consists of several stages in which 
decisions are made collectively and ultimately lead to approved laws. However, the 

approach and behavior of the representatives as members of the legislative system is 

not separate from the historical and social arena of their time. If the atmosphere 
governing the approval of water laws in the legislature arises from the context of the 

political and social discourse of society as well as the affiliated party of 
representatives. It is based on the fact that the scientific study of the policy-making 

of the members of parliament and considering the changes and changes in their 
policy-making and legislative policy in terms of the discourse context of the time is 

very important. 

Given the high level of complexity and importance of water issues that delegates 
face, the decisions made by them such as the approval of plans and bills, the role of 

dialogue, communication and narrative in delegates' decision-making in meetings, 
discourse analysis approach will be appropriate for the present study. . Using this 

approach, we can examine the social and political process that has led to the 

development of water laws. All of this will be a prelude to understanding water 
policy patterns in Iran over the past century. 

Theoretically: 

- With the aim of examining the social theories of water policy from different 
perspectives 

Analytically: 
- With the aim of presenting the period and how the water policy and legislation 

discourse evolved in the detailed discussions of the National Assembly and the 
Senate (before the revolution) and the Islamic Consultative Assembly (after the 

revolution) and describing its discourse features. 

Explanatory: 
- With the aim of examining the discourse space of the era and its impact on various 

policy and legislative assemblies. In other words, the explanatory purpose of this 
research is to deal with the evolution of water policy and legislation discourse in the 

light of the theoretical perspective of Fairclough, Laclau and Moff. 

Specific 

Aims: 

Description of parliamentary debates, legislation, policy-making, water, content 
analysis 

:Keywords 
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کمتر دست خورده و تحت  یجنگل یدرختان کهنسال توده ها یساختار لیو تحل یمکان یمستندساز :عنوان

 پهپاد یبر فناور یمبتن یبا فتوگرامتر یدر زاگرس شمال یسنت تیریمد

 یفیلط هومن :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

آنها )مانند منابع آب، خاک،  یو اجزا یو خشک یآب یها ستمیاکوس تی/شناخت وضعستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

 راتیی+ تغ یستمیخدمات اکوس ی/سنجش و نقشه سازستیز طیمح تی( + شناخت وضعمیها، هوا، اقلجنگل

 رانیا میاقل یی/تنوع و وردامیاقل

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یفی+ هومن لط :همکاران

 یسمان یمحمد ومرثیک +

 یفخر نیآرو دیس +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ) یدانش فن
بطور  بایتقر ریاخ انیدر سال یو انسان یعیمختلف طب لیبه دال یالملل نیو ب یمل اسیها در مقجنگل تیفیک زیسطح و ن چکیده :

ا ب ی)بعنوان کشور رانیا یجنگل یها یبومها ستیز نیا نیکند. از جمله مهمتر یم تیتبع یاز روند کاهش یداریپا

کشور را به خود اختصاص داده است،  هایاز کل جنگل %40هکتار و  ونیلیمعادل پنج م یکم( سطح یپوشش جنگل

 یسنت یتنوع اشکال بهره بردار لیو بدل یشمال هناحی در بخصوص و نقاط تمام در که باشد یزاگرس م یشیمنطقه رو

 یم یدام به روش گالزن فیتعل یاشکال بهره بردار نیشده است. از جمله ا بیدر ساختار و ترک یاریبس راتییمشمول تغ

ه آرامگاه ها انجام نشد رینظ یدر اماکن مقدسه ا یکند، ول یم یرویپ یمشخص و منظم یو مکان یزمان یباشد که از الگو

مار بش یزاگرس شمال یجنگلها ینشان دهنده ساختار اصل یاماکن بعنوان معدود نمونه ها نیامر سبب شده که ا نیو ا

د( از دور )پهپا ریپذ تیهدا یبر پرنده ها یمبتن یبار با استفاده از داده ها و روشها نینخست یطرح برا نیروند. در ا یم

 یها اهشگیشبه بکر بهمراه رو یها شگاهیرو نیاز ا یتعداد یدو و سه بعد یداده ها به مستند ساز نیا ویاستر لیو تحل

 ،یرقوم کییارتوموزا رینظ یاطالعات دیآنها مبادرت خواهد شد. پس از پردازش و تول یکیدر نزد یسنت تیریتحت مد

بر  یمبتن زیمرسوم و ن یآنها با روشها یاستخراج محل تاج درختان و قطعه بند زیو سطح و ن نیزم یرقوم یمدلها

رداخته ها پ شگاهیرو نیدرختان و حفرات ا یساختار افق لیآمار به تحل نیدر مرحله بعد با استفاده از زم ق،یعم یریادگی

شده نشان داده خواهند شد. در  تیریبکر و مد یها شگاهیدر رو یپراکنش عناصر درخت یموجود در الگو یو تفاوتها

پهپاد با داده  یموجود در داده ها یاطالعات ساختار یاز محتوا یآمار یبر مدلساز یمبتن یبا مطالعه ا زیمرحله آخر ن

ر بزرگت یدر سطوح مکان یاطالعات جهت نقشه ساز نیا یریپذ میتعم یبه بررس 2-نلیسنت یفیچند ط یماهواره ا یها

 پرداخت میبه مناطق مشابه خواه میو تعم

( در زاگرس شگاهیرو 5( و دست خورده )شگاهیرو 5) یمنتخب آرامگاه یها شگاهیرو یو سه بعد یدوبعد یمستندساز :اهداف اختصاصی

 یشمال
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)مساحت تاج ، قطر تاج، ارتفاع( از آنها با استفاده  یو سه بعد یمسطحات اتیخصوص یاستخراج تک درختان و برخ .2

در استخراج تاج و  (deep learning) قیعم یریادگیبر  یمبتن یالگو و سپس آزمون روش صیتشخ یاز روشها

 درختان نیحفرات ب

 و دست نخورده یآرامکاه یجنگل یدرختان و حفرات در توده ها عیساختار و توز لیتحل .3

 یاطالعات یمحتوا میجهت تعم یروش شنهادیپ یو دست خورده برا یمنتخب آرامگاه یدر سطح توده ها سهیمقا .4

 (2-نلیداده سنت یکسلهایتر )پ عیوس یشگاهیو رو یحاصل از پهپاد به سطوح مکان یو بافت یفیط

 یسنجش از دور، مدلساز ،یو عمود یساختار افق ،یسنت تیریپهپاد، مد ،یزاگرس شمال کلمات کلیدی:

 

 

Spatial documentation and structural analysis of old-growth trees in traditionally-

managed and largely-unmanaged forests in northern Zagros by means of Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV)-based photogrammetry 

Title: 

Hooman Applicant: 

K.N.Toosi University of Technology Applicant's 

Work: 

The spatial extent and qualitative measures of forests on national and international 
levels have recently followed consistent decline as a result of multiple climatic and 

anthropogenic. One of the most crucial forest ecosystems of Iran (as a country with 
low forest cover) is the Zagros region, which comprises over 5 million ha, i.e. 40% of 

the nationwide total forest area. Due to the variety of traditional forms of forest 

tenures and usages, these forests historically experienced tremendous changes in 
both structure and composition. One of the traditional usages include livestock 

grazing in a form called Galazani (pollarding), which follows a well-established 
spatiotemporal pattern amongst the local communities, but is generally not 

implemented in sacred places such as groves. This turns these so-called “sacred 
groves” to for the only examples of unmanaged and intact forest sites in northern 

Zagros. In this project, we suggest a novel approach based on unmanned aerial 

vehicle (UAV)-assisted stereo data analysis for spatial documentation and structural 
analysis of unmanaged and managed forest stands of northern Zagros. These data 

will be leveraged in two and three dimensional forms across sacred groves and 
traditionally managed forests in their vicinity. Following 1) data processing and 

derivation of information such as digital orthomosaics, digital terrain and surface 

models, as well as delineating and segmenting the tree canopies with conventional 
deep learning approaches, 2) geostatistical approaches will be applied to analyze the 

horizontal structure of trees and gaps in a comparative analysis between managed 
and sacred sites. last but not least, 3) spatial statistical models will be used to link 

structural UAV-based information with the multispectral pixel signals from free 
space-borne Sentinel-2 data, we will explain the spatial upscaling of this information 

for mapping at larger spatial levels as well as across similarly-structured sites. 

Abstract: 

Two- and three-dimensional documentation of forest sites established on sacred 
groves (5 habitats) and traditionally managed sites (5 habitats) in northern Zagros 

- Derivation of single tree-based two and three dimensional attributers (crown area, 

crown diameter, height) by means of pattern recognition methods 
- Application of deep learning in extracting crowns and gaps followed by structural 

analysis of distributional characteristics in a comparative study 
- Presenting a model-based approach for spatial upscaling of UAV-based structural 

information on Sentinel-s pixel level 

Specific 
Aims: 

Horizontal and Vertical Structure, Modeling, Northern Zagros, Remote Sensing, 
Traditional Management, UAV 

:Keywords 
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و  یطیمح ییتحت استرس گرما یگرانولوزا و تخمک ها یدر سلول ها سیروپتوزیپا ریمس یبررس :عنوان

 نینج تیفیو ک سیروپتوزیپا ریبر مس لستیتران یاثر مهار یو بررس نیهلشتا یدر گاو ها یشگاهیآزما

 یشگاهیحاصل از لقاح آزما یها

 اسدپور رضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

موثر  دیکاند یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2/یدام علوم :اولویت

 کشور یبوم شیبرعملکرد در گوسفند و بز و گاو م

 یکاربرد :نوع طرح

 + رضا اسدپور :همکاران

 یطراوت را یمرتض +

 فرنوش جعفرپور +

 ینصر اصفهان نیمحمد حس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
بدن  یعیو درجه حرارت باالتر از درجه حرارت طب یحرارت طیدر شرا وانیح یریقرار گ یدر حالت کل ییگرما استرس چکیده :

در عملکرد  یو به وجود آمدن مشکالت بعد وانیشوک در ح جادی(که باعث ا گرادیدرجه سانت 38.5باشد) باالتر از  یم

عامل استرس زا در  کیبه عنوان  ییشود. استرس گرما یم وانیح یمثل دیبدن به خصوص دستگاه تول یدستگاه ها

ر بر تخمک و اث یوزیم ماتیبر روند بلوغ تخمک و تقس ریباعث تاث یراستا استرس حرارت نیکند در هم یعمل م وانیح

 ROS زانیوارده به تخمک، م ییگرما یشود. در مواقع استرس ها یروند م نیگرانولوزا در ا یسلول ها تیفیک یرو

 یها کنند. بدنبال فعال شدن فاکتور یع به فعال شدن مشرو یالتهاب یو به دنبال آن فاکتور ها ابدی یم شیافزا یدیتول

 نهیباشند که زم یم NLRP3آنها  نیشوند، که مهمتر یفعال م inflammasomeتحت عنوان  یها نیپروتئ ،یالتهاب

را فراهم  نینترلوکیا ریوسا Caspase-1 ریمس قیاز طر یبا منشاء التهاب یسلول یمرگ ها ای سیروپتوزیپا جادیا ی

زنده از  وانیح طیگرانولوزا و تخمک در شرا یدر سلولها سیروتوزیاثر پا سمیمکان یبررس ی. در مطالعه حاضر براکندیم

 ای شیپس از زا یماریگونه ب چیه یمشابه بوده و دارا شیسن ، شکم زا یکه دار نینژاد هولشتا یریراس گاو ش 40

و سالم در  یعیطب ییدما طیدر شرا نیراس گاو هلشتا 20در دو گروه استفاده خواهد شد ابتدا تعداد  ستندین یکیمتابول

) فصل یطیاسترس مح طیدر شرا نیراس گاو هلشتا 20( و تعداد 72کمتر از  THIگروه کنترل)، فصل بهار شاخص 

نرمال هستند انتخاب خواهند شد. سپس  یکیولوژیزیف طیدر شرا ی( که از لحاظ سالمت72باالتر از  THIتابستان شاخص 

،  ROS زانی، م یزنده مان زانیگروه جدا شده و م 2 یگرانولوزا یگروه اخذ شده و سلول سلول ها 2 یکولیفول عیما

 ,NLRP3 ،Caspae-1 ،IL-1β IL-18) سیروپتوزیژن ها مرتبط با پا انیو ب ونیگلوتات

،CYP19A1،CYP11A1,GSDM-Dسلول ها با روش  نی( در اRT-PCR یسنجش خواهند شد. سپس تخمک ها 

 100.200.300 یانتخاب شده و با دوز ها Ovum- Pick up))نالیترانس واژ یروش سونوگراف قیاخذ شده از طر

بلوغ و  زانیساعت م 24خواهند شد . سپس پس از  ماریحداقل در سه تکرار ت IVM طیدر مح لستیتران کروموالریم

 ای یستهایبالستوس تیفیساعت پس از اضافه کردن اسپرم و ک 20تا 15پس از  گوتهایز تیفیو ک 2تافاز به م دنیرس

 ای دیگر 5( در 2009با روش استاسن و همکاران ) ونیاز لحاظ فراگمنتاس حیپس از تلق 8 ای 7حاصل در روز  یها نیجن
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آورده شده و تخمک  یکشتارگاه یتخمدان ها شیروش بولتون و همکاران استفاده خواهد شد. در قسمت دوم طرح آزما

گروه  -1گروه قرار خواهند گرفت . 4در  یشگاهیآزما ییاخذ شده از تخمدان ها انتخاب شده و تحت استرس گرما یها

 CO2ساعت با  16 یبرا گرادیدرجه سانت 41 یدر دما ییاسترس گرما یالقا ی)برا ییگروه تحت استرس گرما 2کنترل.

با دوز  ماریگروه ت 3شوند( . یقرار داده م CO2 5%با  گرادیدرجه سانت 38.5 یساعت در دما 6ن حدود و بعد از آ 7%

 کروموالریم 100.200.300 یبا دوز ها ماریگروه ت 4بلوغ نرمال . طیدر شرا لستیتران کروموالریم 100.200.300 یها

 تیفی،ک بلوغ زانیمختلف مهار کننده بر م یدوز ها ریقرار خواهند گرفت. سپس تاث ییاسترس گرما طیدر شرا لستیتران

ژن  انیو ب DCHFدر تخمک با استفاده از  ROS دیتول کر،یتر تویتخمک با استفاده از م ییایتوکندریم تیتخمک، وضع

 Caspase1 ،IL-1β ،IL-18 ،GSDM-D(  یحرارت یو ژن ها سیروپتوزیپا ریتخمک،مس تیفیمرتبط با ک یها

NLRP3, ،BMP15  ،GDF9  ،PTX3 HSP70  و .HSP90  با استفاده از روش )RT-PCR  .سنجش خواهند شد

از لحاظ  استهیبالستوس تیفیشده و ک یشگاهیو کنترل وارد لقاح آزما لستیبا تران ماریت یگروه ها یدر آخر تخمک ها

مرتبط با  یژن ها انی( و بHoechst /PI)یزی(( و تروفواکتودرم با استفاده از رنگ آمICM یداخل یسلول یتوده 

با استفاده از  تیدر نها جیسنجش خواهند شد. نتا RT-PCRتوسط  NANOGو ) OCT4) ،Sox2 نیجن تیفیک

انجام  8شماره  سمیو رسم نمودارها با استفاده از گراف پد پر 25شماره  SPSSمتناسب و نرم افزار  یآمار یروشها

 خواهد شد

 یشگاهیو آزما یطیمح ییتحت استرس گرما یگاو یتخمک ها یبر رو سیروپتوزیپا ریمس یبررس :اهداف اختصاصی

 ییتحت استرس گرما یحاصل از تخمک ها یها نیجن تیفیک یبررس

 یشگاهیو آزما یطیمح ییو تحت استرس گرما لستیشده با تران ماریت یتخمک ها تیفیک یبررس

 لستی.ترانNLRP3. سیپاپروپتوز کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of pyroptosis pathway in granulosa cells and oocytes under In vivo and In 
vitro heat stress in Holstein cows and Evaluation of inhibitory effect of tranilast on 

pyroptosis pathway and quality of embryos from in vitro fertilization 

Title: 

Reza Asadpour Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 

Heat stress in the general condition of the animal in thermal conditions and 

temperature is higher than normal body temperature (above 38.5 ° C) which causes 
shock in the animal and causes further problems in the functioning of body organs, 

especially the production system. It becomes like an animal. Heat stress acts as a 

stressor in the animal. In this regard, heat stress affects the process of oocyte 
maturation and meiotic divisions of the oocyte and the effect on the quality of 

granulosa cells in this process. During heat stress on the egg, the amount of ROS 
produced increases, followed by the activation of inflammatory factors. Following the 

activation of inflammatory factors, proteins called inflammasome are activated, the 

most important of which is NLRP3, which triggers pyroptosis or inflammatory cell 
death through the Caspase-1 pathway and other interleukins. In the present study, 

to investigate the mechanism of the effect of pyrotosis on granulosa cells and 
oocytes in live animals, 40 Holstein dairy cows with similar age, calving abdomen 

and no postpartum or metabolic diseases will be used in two groups. 20 Holstein 
cows in normal and healthy temperature conditions in the control group (spring THI 

index less than 72) and 20 Holstein cows in environmental stress conditions 

(summer THI index higher than 72) in terms of health in physiological conditions Are 
normal will be selected. Then follicular fluid of 2 groups was obtained and granulosa 

cell cells of 2 groups were isolated and survival rate, ROS level, glutathione and 
expression of genes related to pyropetosis (NLRP3, Caspae-1, IL-1β IL-18,, CYP19A1, 

CYP11A1 GSDM-D) will be measured in these cells by RT-PCR. The oocytes obtained 

by transvaginal ultrasound method (Ovum-Pick up) are then selected and treated 
with doses of 100,200.300 μM tranilast in IVM medium in at least three replications. 

Then, after 24 hours, the rate of maturation and metaphase is reached. 2 and the 

Abstract: 
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quality of zygotes after 15 to 20 hours after adding sperm and the quality of 

blastocysts or embryos obtained on day 7 or 8 after inoculation in terms of 
fragmentation by the method of Stassen et al. (2009) in 5 grades or the method of 

Bolton et al. In the second part of the test plan, the slaughterhouse ovaries are 
presented and the oocytes taken from the ovaries are selected and subjected to 

laboratory heat stress in 4 groups: 1- Control group. 2 groups under heat stress (to 

induce heat stress in They are placed at 41 ° C for 16 hours with 7% CO2 and then for 
about 6 hours at 38.5 ° C with 5% CO2). 3 treatment groups with doses of 

100.200.300 μM tranilast at normal maturity.4. The treatment group will be exposed 
to heat stress at doses of 100,200.300 μM tranilast. Of different inhibitors on 

maturation rate, oocyte quality, mitochondrial status of oocytes using mito trackea , 

ROS production in oocytes using DCHF and expression of genes related to oocyte 
quality, pyroptosis pathway and thermal genes (Caspase1, IL-1β), IL-18, GSDM-D 

NLRP3,, BMP15, GDF9, PTX3 HSP70. And HSP90) will be measured using RT-PCR. 
Finally, oocytes from translocated and control groups entered in vitro fertilization 

and the quality of blastocysts in terms of intracellular mass (ICM) and 
trophoactoderm using staining (Hoechst / PI) and expression of genes related to 

fetal quality (OCT4), Sox2 and NANOG will be measured by RT-PCR. The results will 

be performed using proportional statistical methods and SPSS software number 25 
and plotting of graphs using prism graph pad number 8. 

 

Evaluation of pyropetosis pathway in oocytes and granulosa cells 
Under in vivo and in vitro heat stress 

Evaluation of the quality of embryos obtained from oocytes under heat stress 
Evaluation of the quality of eggs treated with tranilast under heat stress 

Specific 

Aims: 

pyroptosis,Tranilast,NLRP3 :Keywords 
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 ها نیاولف یپل هیخود پخت شونده بر پا عیما یچسب ها دیتول :عنوان

 پور فیحن احد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیا یمیو پتروش مریپل پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 ستهایکاتال :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 پور فی+ احد حن :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

خود  ونیدهنده فرموالس لیتشک یماده نیتریبه عنوان اصل یمریچسب که از مواد پل یو خارج یداخل یهاکننده دیتول چکیده :

 یرو داده شده وندیپ یالتیمواد آکر ،یورتانی یپل ،یالتیمواد آکر نیخود را از ب یمریپل هیمعموال پا کنند،یاستفاده م

 یو خارج یداخل یهاکننده دیاز تول چکدامیکنند. تا بحال، ه یانتخاب م ینیالف یپل یمرهایاز )کو(پل ایو  مرهایپل ریسا

کننده دیلتو یهااند. قابل ذکر است که شرکتخود استفاده نکرده ونیدر فرموالس قیاصالح شده قابل تزر ینیاز مواد اولف

به  نهایاولف یهستند. پل نهیهز نیمحصوالت خود به سطوح مختلف با کمتر یقدرت چسبندگ شیچسب دنبال افزا ی

آنها در  ی. مشکل ذاتندیآ یمنظور به حساب م نیا یبرا یمناسب نهیگز د،یو حجم انبوه تول نییپا متیداشتن ق لیدل

 یسع پروژه ما نیباشد که در ا یو جامد بودن آنها م نهایاولف یدر ساختار پل یهدف، نبودن گروه عامل نیبه ا لین یراستا

 .میها هست تیمحدود نیدر برطرف کردن ا

را  قیزرت تیخود قابل عیما عتیطب لیهاست که به دل نیاولف یپل هیبر پا عیما یچسب ها دیطرح، تول نیلذا هدف از ا

وردار هستند. برخ یتر نییتمام شده پا متیاز ق یالتیها و مواد آکر ورتانی ینسبت به پل ینیاولف یباشند. مواد پل یدارا م

نور  یچسب ها دیها، امکان تول نیاولف یمختلف درون ساختار پل یعامل یعالوه بر آن وارد کردن مواد با گروه ها

 خواهد کرد ریرا امکان پذ طیپخت توسط رطوبت مح ییبا توانا ییو چسب ها (UV-Cure)پخت

باشد.  یم UVپخت توسط رطوبت و نور  ییها با توانا نیاولف یپل ی هیبر پا عیما یچسب ها دیپرژوه هدف تول نیدر ا :اهداف اختصاصی

 :باشدیم لیاهداف پروژه به شرح ذ

 کنترل شده یبا رنج وزن مولکول گومریال دیو تول نیسنگ یها نیاولف ونیزاسیگومریال -الف

 یمواد چسب دیعاملدار به منظور تول یها با مونومرها نیاولف ونیزاسیگومریکوال -ب

 یچسبندگ زانیکنترل م یبرا گومریکنترل ورود کومونومر به ساختار ال -پ

و  پخت توسط رطوبت ییبا توانا ییچسب ها دیمختلف به منظور تول یعامل یبا گروه ها ییاستفاده از کومونومر ها -ث

 UV نور

 شده هیته یچسب ها یقدرت چسبندگ شیاستفاده از نانو ذرات به منظور افزا -ج

 یمریپل ریو غ یمریپل ،یشده به سطوح فلز هیته یچسب ها یچسبندگ زانیم یبررس-ح

 یچسبندگ ون،یزاسیگومریچسب، عاملدار کردن، ال ن،یاولف کلمات کلیدی:

 
 

Production of self-curable liquid polyalphaolefin-based adhesives Title: 

Ahad Hanifpour Applicant: 

Iran Polymer and Petrochemical Institute Applicant's 

Work: 
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Domestic and foreign manufacturers of adhesives that use polymeric materials as the 

main constituents of their formulations, usually choose their base polymer from 
acrylic materials, polyurethane, acrylic materials bonded to other polymers or from 

(co) polyolefin polymers. To date, none of the domestic and foreign manufacturers 
have used injectable modified olefinic materials in their formulations. It is 

noteworthy that adhesive companies are looking to increase the adhesion of their 

products to different surfaces at the lowest cost. Polyolefins are a good option for 
this purpose due to their low price and mass production volume. Their inherent 

problem in order to achieve this goal is the lack of a functional group in the structure 
of polyolefins and their solidity, which in this project we try to remove these 

limitations. Therefore, the purpose of this project is to produce liquid adhesives 

based on polyolefins that can be injected due to their liquid nature. Polyolefin 
materials have a lower cost than polyurethanes and acrylic materials. In addition, 

the introductionof materials with different functional groups in the structure of 
polyolefins will allow the production of light-curing adhesives (UV-Cure) and 

adhesives capable of curing by ambient humidity. 

Abstract: 

In this project, the aim is to produce liquid adhesives based on polyolefins with the 
ability to cure by moisture and UV light. The objectives of the project are as follows: 

A. Oligomerization of higher olefins and production of oligomers with controlled 
molecular weight range 

B. Co-oligomerization of olefins with functionalized monomers to produce adhesives 

C- Controlling the entry of commonomer into the oligomer structure to control the 
amount of adhesion 

E- Using comonomers with different functional groups to produce adhesives capable 
of curing by moisture and UV light 

C- Using nanoparticles to increase the adhesion strength of the prepared adhesives 

H- Measuring the adhesion of prepared adhesives to metal, polymer and non-polymer 
surfaces 

Specific 
Aims: 

olefin, adhesive, oligomerization, adhesion :Keywords 
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جهت مشارکت در کنترل  افتهیبهبود یمجاز ینرسیمجهز به ا یساز باتر رهیذخ ستمیو ساخت س یطراح :عنوان

 ریرکبیام زشبکهیفرکانس ر

 یمهدو دیسع محمد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمهدو دی+ محمد سع :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
د. حضور قدرت هستن کیالکترون یبر مبدل ها یها، مبتن زشبکهیپراکنده مورد استفاده در ر دیمنابع تول شتریب امروزه چکیده :

 یمبتن یها روگاهیشامل ن یقدرت سنت یها نسبت به شبکه ها زشبکهیر ینرسیا ریباعث کاهش چشمگ یمنابع نیچن

ها و  بکهزشیدر ر دیبار و تول راتییفرکانس به تغ شتریب تیامر منجر به حساس نیشود و ا یسنکرون م یها نیبر ماش

 یقدرت، راهکار کیمبدل الکترون یپراکنده دارا دیمنابع تول یبرا یمجاز یرسنیآن ها خواهد شد. مفهوم ا یداریحفظ پا

شبکه  یو حت زشبکهیدر ر ینرسیمنابع است تا از کاهش ا نیسنکرون توسط ا یژنراتورها یکینامیرفتار د دیجهت تقل

ساز  رهینوع ادوات ذخ نیها به عنوان شاخص تر یشود. باتر یریجلوگ ر،یدپذیتجد یمنابع انرژ یقدرت با نفوذ باال یها

ساز  رهیکنند. معموال در ساختار ذخ یم فایها ا زشبکهیتوان و کنترل فرکانس ر تیریدر مد یها نقش مهم زشبکهیدر ر

ساز  رهیکنترل ذخ ستمیدر س یمجاز ینرسیا یساز ادهیشود. لذا پ یاستفاده م نورتریا کیمبدل دوطرفه و  کیاز  یباتر

 ارینکرون بسبر ژنراتور س یمبتن دیمخصوصا منابع تول دیمنابع تول ریآن با سا یو هماهنگ زشبکهیجهت اتصال به ر یباتر

اه دانشگ زشبکهیجهت اتصال به ر یساز باتر رهیذخ ستمیس کیو ساخت  یطرح هدف طراح نیاست. در ا تیحائز اهم

 ینرسیا تمسیس افتهیاز مدل بهبود  زشبکهیبه ر یکنترل مبدل واسط باتر ستمیکه در س یاست به گونه ا ریرکبیام

 استفاده خواهد شد یمجاز

مبدل دوطرفه )جهت امکان شارش  ،یشامل بانک باتر یساز باتر رهیذخ کیو ساخت  یحاضر، طراح قیتحق یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یمجاز ینرسیبر اساس مفهوم ا یشنهادیکنترل پ ستمیبا س LC لتریو ف نورتری(، ایشارژ و دشارژ باتر یدوطرفه توان برا

 را محقق سازد: ریز یکه خواسته ها یاست به گونه ا

 زشبکهیاز ر و زشبکهیبه ر یدو طرفه توان از باتر قیتزر زشبکهیبا ر یساز باتر رهیسنکرون شدن مناسب ذخ ییالف( توانا

 یبه باتر

به نام  یزیبار قابل برنامه ر کیژنراتور و  زلیدر قالب اموالتور د دیمنبع تول کیدر حال حاضر از  ریرکبیام زشبکهیر

و  زشبکهیه رتوان ب قیتزر ییفوق سنکرون شده و توانا زشبکهیبا ر دیبا یساز باتر رهیشده است. ذخ لیاموالتور بار تشک

مبدل  یبرا dq مناسب در قاب یکنترل ستمیس بیترت نیشارژ خود را داشته باشد. به ا یبرا زشبکهیجذب توان از ر

 .خواهد شد یساز ادهیپ تالیجیبه صورت د کروکنترلریم یو بر رو یسمت شبکه و مبدل دو طرفه طراح

 زشبکهیکل ر ینرسیا شیجهت افزا یمجاز ینرسیبه ا نورتریکنترل ا ستمیب( مجهز بودن س

واهد شد استفاده خ یا افتهیبهبود  یمجاز ینرسیاز مفهوم ا یساز باتر رهیذخ ستمیس یبرا یشنهادیدر ساختار کنترل پ

 ندیعمل نموده و در فرا یژنراتور به خوب زلیبا اموالتور د یدهد و هم در هماهنگ شیرا افزا زشبکهیکل ر ینرسیتا هم ا

 .نشود جاریا یکنترل فرکانس اختالل

 کنترل کننده ها یبه همراه طراح زشبکهیساز متصل به ر رهیذخ یساز هی( شبج
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شده  یساز هیشب MATLAB طیساز مذکور در مح رهیکنترل کننده ها ذخ یتر عملکرد و طراح قیدق یبه منظور بررس

 .خواهد شد یبررس زشبکهیآن در اتصال با ر یداریو صحت عملکرد و پا

 زشبکهیر ،یمجاز ینرسیکنترل فرکانس، ا ،یساز باتر رهیذخ کلمات کلیدی:

 

 

Design and Implementation of Battery Energy Storage System with Improved Virtual 
Inertia for AUT Microgrid frequency control 

Title: 

Mohammad Saeed Mahdavi Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 

Work: 

Nowadays, most of distributed generation sources used in microgrids are based on 

power electronic converters. The presence of such resources significantly reduces 

the inertia of microgrids compared to traditional power grids, including power plants 
based on synchronous machines. It leads to greater frequency sensitivity to load 

changes and generation in microgrids and maintaining their stability. The concept of 
virtual inertia for distributed generation sources with electronic power converter is a 

way to mimic the dynamic behavior of synchronous generators by these sources to 
prevent inertia reduction in microgrids and even power networks with high 

penetration of renewable energy sources. Batteries as the most popular type of 

storage devices in microgrids play an important role in power management and 
frequency control of microgrids. Usually a bi-directional converter and an inverter 

are used in the battery storage systems. Therefore, the implementation of virtual 
inertia in the battery storage control system to connect to the microgrid and its 

coordination with other energy sources, especially sources based on synchronous 

generators is very important. In this project, the purpose is to design and implement 
a battery energy storage system to connect to AUT microgrid , so that in the control 

system of the grid-side converter of battery energy storage, an improved model of 
virtual inertia system will be used to improve the dynamic response of the microgrid. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to design and build a battery energy storage 

including battery bank, bi-directional converter (for the possibility of bi-directional 
power flow for charging and discharging the battery), inverter and LC filter with the 

proposed control system based on the concept of virtual inertia. Fulfill the following 
requirements: 

A) Ability to synchronize the battery storage properly with the bi-directional 

microgrid power flow from battery to microgrid and from microgrid to battery. AUT 
microgrid currently consists of a generation unit in the form of a diesel generator 

emulator and a programmable load called a load emulator. The battery energy 
storage must be synchronized with the above microgrid and be able to inject power 

into the microgrid and absorb power from the microgrid to charge itself. In this way, 

a suitable control system in the dq frame will be designed for network side converter 
and bi-directional converter and will be implemented digitally on the microcontroller. 

B) Equipping the inverter control system with virtual inertia to increase the inertia of 
the whole microgrid. In the proposed control structure for the battery energy storage 

system, the concept of improved virtual inertia will be used to increase the total 
inertia of the microgrid and to work well in coordination with the diesel generator 

emulator and not to be disturbed in the frequency control process. 

C) Simulation of storage network connected to microgrid with design of controllers. 
In order to more accurately evaluate the performance and design of the controllers, 

the storage device is simulated in MATLAB environment and its performance and 
stability in connection with microgrid will be checked. 

Specific 

Aims: 

Battery Energy Storage System, Microgrid, Virtual inertia :Keywords 
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 دهیچیپ یطیمح طیو ذرات متحرک تحت شرا الیحامل س یهاکرولولهیم یکینامیو بهبود عملکرد د لیتحل :عنوان

 هدفمند یانتقال دارو یهاسامانه ی: باهدف طراحشدهتیبا استفاده از مواد مرکب تقو

 سرپرست یهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :متقاضیرتبه علمی 

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 کیومکانیب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 سرپرست ی+ هد :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 ولولهکریم کی یارتعاشات لیو تحل یاضیر یسازمرتبه باال، به مدل کیرکالسیغ یهایتئور یریکارگمطالعه، با به نیدر ا چکیده :

که  یکیالکتر-یرطوبت-یسیمغناط-یحرارت دهیچیپ یطیمح طیدر شرا یکیولوژیب یمحاط شده در بسترها الیحامل س

در بهبود عملکرد  شدهتیمواد مرکب تقو یریکارگو اثر به شودیتحت اثر ذرات متحرک قرار گرفته است، پرداخته م

کاربرد  یعلوم پزشک یهادهیاز پد یعیدر گستره وس تواندی. مدل ارائه شده مشودیم دهیسنج ستمیس نیا یکینامید

و  کندیتوسط نانوذرات باز م یدانش دارورسان یسوبه ینینو یهاچهیمطالعه، در نیحاصله از ا جیداشته باشد. نتا

ه گوناگون ارائ یاتیعمل طیهدفمند در شرا یانتقال دارو نینو یهاستمیو ساخت بهتر س یجهت طراح یاژهیو یراهکارها

ها رگ ها،انیخون مانند شر انیحامل جر یهابافت یبرا یمدل مناسب تواندیطور مثال مدل پژوهش حاضر م. بهدهدیم

ارائه شده  یسازهیشب ن،ی. همچنباشندیدارو و ... م ن،یباشد که تحت اثر حرکت اجرام مختلف مانند پروتئ هارگیمو ایو 

انتقال دارو به  یبرا قیدارورسان هدفمند مانند سرنگ ابزار دق اسیمقکوچک یهاستمیس یسازهیدر شب تواندیم

با  یکینامیکه ابتدا معادالت د باشدیصورت م نیکاربرد داشته باشد. روند انجام پژوهش به ا اریبس یسرطان یهاسلول

 یهابرهمکنش ،یو هندس یمختلف، مشخصات ماد یطیمح طیگوناگون، شرا یستیز یاثرات اندازه، بسترها یریدرنظرگ

معادالت  یلیو تحل یحل عدد یهاروش یریکارگ. با بهشوندیاستخراج م کرولولهینانوذره/م نیو همچن ستمی/سالیس نیب

مدل،  ییکارا یو بررس جینتا ییآزما یمنظور راست. بهدیآیبه دست م ستمیس یو پاسخ ارتعاشات شوندیحل م ستمیس

 ،یو ضمنا با درنظرگرفتن چند مطالعه مورد شوندیم سهیباهم مقا یلیو تحل یحل عدد یهاآمده از روشدستبه جینتا

حال مهم مسئله که تابه یها. ازجمله جنبهشوندیم یصحه ساز یفن اتیموجود در ادب قاتیتحق جیبا نتا یاستخراج جینتا

و  کرولولهیم یمختلف ازجمله ابعاد هندس یاثرات مجهول پارامترهابه  توانیقرار نگرفته است، م یمورد مطالعه و بررس

و  یکیولوژیب یو نانوذره، بسترها الیس یهاسرعت شده،تیمواد مرکب/تقو یکیزیو ف یماد یهانانوذره، مشخصه

ژوهش اشاره کرد. ضمنا در پ ستمیس یداریو پا یرفتار ارتعاشات ،یکینامیمختلف بر عملکرد، پاسخ د یاتیعمل یهاطیمح

 طیشدن رزونانس و لغو( و شرا دی)ازجمله رزونانس، لغو، ناپد یکیمکان یهادهیپد نیب قیارتباط دق جادیحاضر، با ا

دارو،  حامل خون و یهابافت یو ماد یکیزیف یهاانتقال دارو )مانند ابعاد، مشخصه یهاستمیبدن انسان و س یکیولوژیزیف

انتقال دارو در  یهاستمیس تیفیدر بهبود و ارتقا ک یگام مؤثر توانیدارو و...( م قیخون، نرخ تمرکز و تزر انیسرعت جر

 داد شنهادیپ یواقع طیشرا

 طرح: یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

و بهتر دار یهدفمند با اثرگذار یدارورسان یسامانه هوشمند برا کی یو کارآمد جهت طراح نینو تمیالگور کیارائه  -1

 مختلف یطیو مح یکار طیدر شرا



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

وق مختلف مربوط به عر یمسائل کاربرد یکیرفتار مکان ینیبشیو پ یسازهیشب یو جامع برا دیمدل جد کیارائه  -2

 یساخت رگ مصنوع نیرگ و همچن وارهیو د یمانند اندرکنش خون و نانوذرات عبور

موجود انتقال دارو در  یهاستمینانوس نهیبه یدر جهت بهبود عملکرد و طراح دیجد یو راهکارها شنهادهایارائه پ -3

 یلیو تحل یعدد جیبا توجه به نتا یاتیعمل دهیچیپ طیشرا

 یهابا داده یلیتحل ،یعدد یسازهیشب جینتا نیب سهیآمده از حل معادالت با مقادستبه جینتا ییآزما یراست -4

 موجود یو تجرب یشگاهیآزما

 :( طرحژهی)و یفرعاهداف 

 یایمواد مرکب )تعداد، نوع و زوا یماد یهانانولوله اعم از مشخصه یو هندس یکیزیف یاثر پارامترها دنیسنج -1

( شدهتیدر مواد تقو یکربن نانولوله عی/توزی/کسرحجمیدر مواد مدرج تابع ی/شاخص توانیاهیمواد مرکب ال ینیچهیال

 یمصنوع یهابافت یکیجهت بهبود رفتار مکان

ر مختلف د یهادهیوقوع پد طیشرا ی/جرم متحرک و بررسیرویدر حالت ن ستمیس یکینامید یهامشخصه سهیمقا -2

 به بافت هدف یقیمناسب و تمرکز نانوذرات تزر قینرخ تزر نییانتقال جهت تع یهاستمینانوس

 ستمیبافت انتقال خون و س یکیرفتار مکان ترقیدق لیتحل یبرا وستهیپ یهاطیمح کیمکان یهایانواع تئور یابیارز -3

 حامل دارو

 دهیچیپ یها طیشده، مح تینانوذره متحرک، مواد مرکب و تقو ال،یحامل س کرولولهیهدفمند، م یدارورسان کلمات کلیدی:

 
 

Analysis and improvement of dynamical performance of microtubes conveying fluid 

and moving particles under complex environments by utilizing reinforced composite 
materials: towards designing targeted drug delivery systems 

Title: 

Hoda Sarparast Applicant: 

Tarbiat modares Applicant's 

Work: 

In this study, by applying high-order non-classical theories, mathematical modeling, 

and vibration analysis of a small-scale tube carrying fluid embedded in biological 
substrates under complex environments (magneto-electro-thermal conditions) 

subjected to the effect of a moving nanoparticle is carried out. Also, using reinforced 

composites, improving the dynamical performance of the system is measured. The 
proposed model can be used in a wide range of medical science phenomena. The 

results of this study open new insights to the knowledge of drug delivery 
nanostructures by nanoparticles and provide specific solutions for better design and 

construction of new targeted drug delivery systems in various operating conditions. 

For example, the present research model may be a suitable model for tissues that 
carry blood flow, such as arteries, veins, or capillaries, affected by the movement of 

various objects such as proteins, drugs, etc. The proposed simulation can be widely 
used in simulating small-scale targeted drug delivery systems such as precision 

ampoule for delivering drugs to cancer cells. Firstly, dynamical equations are 
extracted by considering the size effects, different biological substrates, different 

environmental conditions, material and geometric characteristics, interactions 

between fluid/nanosystem, and nanoparticles/nanotubes. Using numerical and 
analytical methods, the equations of the system are solved, and the vibrational 

response of the system is obtained. To verify the results and evaluate the efficiency 
of the model, the results obtained from numerical and analytical solution methods 

are compared. Simultaneously, by considering several case studies, the extracted 

results are validated with the results of research in the literature. Important aspects 
of the problem which have not yet been studied can be attributed to the unknown 

effects of various parameters such as geometrical dimensions of nanotubes and 
nanoparticles, material and physical properties of composites and reinforced 

materials, fluid and nanoparticle velocities, the performance of different 

nanoparticles, and substrates. In the present study, by establishing a precise 
relationship between mechanical phenomena (including resonance, cancellation, 

resonance disappearance, and cancellation disappearance) and physiological 

Abstract: 
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conditions of the human body and drug delivery systems (such as dimensions, 

physical and material characteristics of blood and drug tissues, blood flow velocity, 
drug concentration and injection rate, etc.) An effective step can be suggested in 

improving and upgrading the quality of drug delivery systems in real conditions. 

The main objectives of the project: 
1- Providing a new and efficient algorithm to design an intelligent system for 

targeted drug delivery with better effectiveness of the drug in different working and 
environmental conditions 

2- Presenting a new and comprehensive model for simulating and predicting the 

mechanical behavior of various applied problems related to arteries such as the 
interaction of blood and nanoparticles passing through and the vessel wall, as well as 

the construction of an artificial vessel. 
3- Presenting new suggestions and solutions to improve the performance and 

optimal design of existing drug delivery nanosystems in complex operating 
conditions according to numerical and analytical results 

4- Verification of the results obtained from solving the equations by comparing the 

results of numerical, analytical simulation with available laboratory and 
experimental data 

Specific 
Aims: 

Targeted drug delivery, microtube conveying fluid, moving nanomass, composite and 

reinforced materials, complex environments 

:Keywords 
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 لیهل یعصر مفرغ حوزه فرهنگ یتیکلور ایاش یابیو منشا یبه منظور ساختارشناس یسنجمطالعات باستان :عنوان

 رانیرود، جنوب شرق ا

 یعیمژگان شف :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

مشترک با ممالک همجوار/اقتصاد +  یو تمدن یفرهنگ ثی/موارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

 )تحول و تداوم( یرانیا تی/هوــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار

 یادیبن :نوع طرح

 یعی+ مژگان شف :همکاران

 یاسکندر رینص +

 دالهیو مویماس +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یفرهنگ راثیبه م یشنهادیبسته پ هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یمنطقه شاهد ظهور مراکز شهر نیبرخوردار است چرا که ا یاریبس تیاز اهم ینیدر آغاز شهرنش رانیشرق ا جنوب چکیده :

 یاز شاخص ها یری( است. تخصص پذستانی(، شهداد )دشت لوت( و شهرسوخته )سرفتیدر کنارصندل )ج نینخست

وم س یشگفت جوامع هزاره  یتخصص ها نیاز ا یکی یتیکلور یایاش دیاست و ساخت و تول نیجوامع شهرنش یاصل

ارج از مناطق خ نیشهداد، شهرسوخته، شوش و هم چن دژ،یبمپور، اسپ رفت،یج ،ییحیاز تپه  یتیکلور یایپ.م است. اش

در شمال و تاروت در  لکهیو ف نیالنهر نیاور در ب ش،یقرب، خفاجه، کادب، اسمر، تل ع ،یاز جمله مار رانیا یاز مرزها

 نیبلوچستان پاکستان به دست آمده اند. ا نیسند و هم چن یو دره  یمرکز یایدر آس یفارس و مناطق جیجنوب خل

 تجارت آنها شده است. یو چگونگ دیدر رابطه با منشا، مراکز تول اریبس یپرسش ها جادیباعث ا عیپراکنش وس

 یرهنگعصر مفرغ حوزه ف یتیکلور ایاش یابیو منشا یبه منظور ساختارشناس یمطالعات باستان سنج " یشنهادیطرح پ

مختلف )اعم از ظروف،  یدر گونه ها ایاش نیمذکور است. ا یپاسخ به پرسش ها یدر راستا رانیرود، جنوب شرق ا لیهل

 یانگیبه دست آمده است و اکنون در با رفتیقاچاق ج یها یو ....( از حفار یباستان یباز لیو مجسمه، وسا کرکیمهر، پ

 ی( در قالب طرح سامانده1398شهر موجود هستند. سال گذشته )بهمن  نیا یو موزه  رفتیج یفرهنگ راثیم گاهیپا

 دیجد یفراهم شد. کاوش ها ایاش نیا یو مستندنگار یو عکاس یامکان مطالعه، طراح رفتیقاچاق شهرستان ج یایاش

شد که از  یگفرهن یها هیدر ال یتیکلور ایمنجر به کشف اش زین یاسکندر ریدکتر نص یبه سرپرست رفتیکنارصندل ج

 یم لیپژوهش را تشک نیا یدر دسترس هستند و داده ها شتریب یمطالعه  یدارد و برا یاریبس تیاهم ینظر گاهنگار

 لیهل یحوزه فرهنگ یتیکلور ینمونه ها یبر رو XRD و XRF ،یپتروگراف یها شیماپژوهش آز نیانجام ا یدهند. برا

 یر روب یباستان سنج یها شیانجام آزما یبرا ایتالیاستاد دانشگاه پادوا ا دالهیو مویرود انجام خواهد گرفت. دکتر ماس

 شاتیآزما نیخواهد شد. ا زیدانشگاه پادوا آنال شگاهیخواهند داشت و نمونه ها در آزما یمورد مطالعه همکار یایاش نیا

 انجام خواهند گرفت یتیکلور ایاش نیا یابیو منشا یبه منظور ساختارشناس

 یظروف سنگ یابیو منشا یرود، مطالعات ساختارشناس لیهل یسوم حوزه  یجوامع هزاره  نیادیو بن یمطالعات علم :اهداف اختصاصی

با مناطق دوردست در عصر مفرغ براساس  رانیجنوب شرق ا یو تجار یروابط اقتصاد ی. بازنگررفتیتمدن ج یتیکلور

 (یتیکلور یایآن دوره )اش یتجار یکاالها نیاز فاخرتر یکی یبر رو یشگاهیو آزما یقیمطالعات تطب
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 رود لیهل یسوم، حوزه  یکنارصندل، هزاره  ران،یجنوب شرق ا ت،یکلور کلمات کلیدی:

 

 

The Characterization and Provenance of Chlorite Objects of the Halilrud Basin (3rd 

millennium BC) using Archaeometric Analysis 

Title: 

Mojgan Shafiee Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

The southeastern Iran during the early Bronze Age has attracted a lot of attention 

since this region witnessed the emergence of the first urban centers such as Konar 
Sandal (Jiroft), Shahr-e- Soukhteh (Sistan) and Shahdad (Lut plain). Specialization is 

one of the main characteristics of urban societies and the manufacture and 

production of chlorite objects is one of these amazing specialties of the third 
millennium BC societies. 

Chlorite objects have been discovered from Tépé Yahya, Jiroft, Bampour, Spidezh, 
Shahdad, Shahr -e- soukhteh, Shush and also from Mari, Adab, Asmar, Tal-i- Aqrab, 

Kish, Khafaja and Ur in Mesopotamia and Failaka in the north of the Persian Gulf and 
Tarot in the south of Persian Gulf and some regions in central Asia and Indus valley 

and also Balouchistan of Pakistan. This wide distribution has raised many questions 

about their origins, production centers and their trade system. 
The proposed research entitled " The characterization and provenance of Chlorite 

objects of the Halilrud basin (3rd millennium BC) using archaeometric analysis" is 
aimed to answer these questions. 

These objects in various types (including wares, seals, statues and sculptures, 

ancient toys, etc.) have been found from Jiroft illegal excavations and are now 
available in the archives of the Jiroft Cultural Heritage Center and the museum of 

Jiroft. Last year (February 2020), I was able to study, design, photograph and 
document these objects. New excavations Konar Sandal of Jiroft under the 

supervision of Dr. Nasir Eskandari (2021) also led to the discovery of chlorite objects 

in cultural layers, which is very important in terms of chronology, and are available 
for further studies and constitute the data of this study. To conduct this research, 

petrographic, XRF and XRD experiments will be performed on chlorite samples of 
Halilrud cultural basin. Dr. Massimo Vidale, professor at the University of Padova in 

Italy, will collaborate on archaeometric analysis on these objects, and the samples 
will be analyzed in the laboratory of the University of Padova. These analyses are 

aimed to study the structure and the provenance of these chlorite objects. 

Abstract: 

Scientific studies on the Bronze age societies of Halilrud basin 
-The Characterization and Provenance of Chlorite Objects of the Halilrud Basin (3rd 

millennium BC) using Archaeometric Analysis 

-Reevaluation of the economic and trade relations of the SE Iran with the remote and 
neighboring regions during the Bronze Age based on the studies conducted on one of 

the most prestigious goods (Chlorite objects) during the 3rd mil.BC 

Specific 
Aims: 

Chlorite, SE Iran, Konar Sandal (jiroft), Halilrud basin, 3rd mil.BC :Keywords 
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 یزیرو برنامه تیریدر مد نینو یهایآورو فن یدانش بوم یارهایمع نیموثرتر یابیو ارز یبررس ن،یتدو :عنوان

 (زدی)رانیخشک ا مهیمنابع آب مناطق خشک و ن

 یدیحسن هو :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 یحفظ و ارتقا ست،یز طیاثرات وارده بر مح تیریمد یبرنامه ها نی/تدوستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیر برنامه :اولویت

 ها در سطوح استاندارد ندهیو کنترل انتشار آال ستیز طیمح تیفیک

 یادیبن :نوع طرح

 یدی+ حسن هو :همکاران

 یخان یمهد +

 یاوریاحمد رضا  +

 یمحمدرضا خان +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وجود  زدیمانند  ییهاوجود، استان نیبا ا یخشک قرار گرفته ول مهیدر مناطق خشک و ن رانیاز ا یاهرچند بخش عمده : چکیده

منابع  عیو توز یمهندس ت،یریمد ،یبوم یهایآوراز فن یریگاند با بهرهفکر آن توانستهکوش و خوشدارند که مردم سخت

منابع  صیو تخص ایواقع شده در حوزه استفاده، اح یتهایریانجام دهند. با توجه به سوءمد ستهیشا یآب خود را به نحو

از دشتها و ... ، بازگشت و  یاریمنابع آب بس یبحران تی، وضعهاچون خشک شدن تاالب یآب و بروز مشکالت متعدد

یم ریاجتناب ناپذ یمدرن را امر یهایرکردن فناو یآنها و بوم یو به روزآور یبوم یهاو دانش هایآوراستفاده از فن

 یهایآوردر کنار فن یرانیا یبوم یهاو روش هایآوراز فن یریگبهره یچگونگ یمطالعه و بررس فیتوص نی. با اسازد

و پژوهش در  قیاست که توجه به تحق ییاز ضرورتها یکیو حفظ منابع آب  ایاح ،یوربهره شیافزا یمدرن و روزآمد برا

استفاده  نیو همچن یو خارج یپژوهش در نظر دارد تا ابتدا با مرور منابع داخل نی. لذا ارسدیبه نظر م یضرور یآن امر

یآورفن -2و  یبوم دانش-1 رگذاریتاث یرهایمتغ ییپرسشنامه به شناسا هی( و تهیاز نظر متخصصان و خبرگان)روش دلف

 دیانم یی( شناسازدیمنابع آب منطقه مورد مطالعه) یزیرو برنامه تیریموثر آنها را در مد یرهایمدرن پرداخته و متغ یها

 یرا مورد بررس رهایمتغ نیا یاصل یهابه مولفه هی(( و تجزEFAیعامل اکتشاف لیو در مرحله بعد با استفاده از روش تحل

 Best Worst( 2016)دیبا استفاده از روش جد نی. همچندیرا استخراج نما ارهایمع نیقرار داده و مهمتر یابیو ارز

Method گام  نیمهمتر دیآنها بپردازد تا گام اول و شا یدهوزن تایو نها ارهایمع نیترتیو کم اهم نیبه انتخاب مهمتر

 زان،یربرنامه ،یلیتکم قاتیبدست آمده و انجام تحق جیکه با استفاده از نتا رسدیرا بردارد. به نظر م یمطالعات بعد یرا برا

و  یمطلوب و منتخب، از نقاط قوت دانش بوم یارهایمع یریبتوانند با به کارگ یو مل یامنطقه استگزارانیمحققان و س

 یمناسبتر یهایاستراتژ یلیمدرن استفاده کرده و نقاط ضعف آنها را به حداقل برسانند و با انجام مطالعات تکم یفناور

 کنند نیرا در حوزه منابع آب منطقه مورد مطالعه تدو

منابع آب منطقه  یزیرو برنامه تیریآنها در مد یرهایو متغ یبوم دانش رگذارِیعوامل تاث ای ارهایمع نیموثرتر ییشناسا :اهداف اختصاصی

 مورد مطالعه

منابع  یزیرو برنامه تیریآنها در مد یرهایمدرن و متغ یهایآورفن رگذارِیعوامل تاث ای ارهایمع نیموثرتر ییشناسا

 آب منطقه مورد مطالعه
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عامل  لیآنها با استفاده از روش تحل یرهایمتغ نیعوامل و همچن ای ارهایمع یرگذاریتاث زانیم نییو تع یبندتیاولو

 . ((EFAیاکتشاف

در منطقه مورد مطالعه  هااریمع یگرو د اریدو مع هر بین جیزو هــمقایسو  ارهایمع نیترتیو کم اهم نیانتخاب مهمتر

 (2016)دیبا استفاده از روش جد

 خشک مهی، مناطق خشک و نBWM ،یعامل لیتحل ن،ینو یهایفناور ،یمنابع آب، دانش بوم یزیرو برنامه تیریمد کلمات کلیدی:

 
 

Development and evaluation of the Most Effective Indigenous Knowledge and New 

Technologies Criteria in Water Resources Management and Planning Arid and Semi-
Arid Areas of Iran (Yazd) 

Title: 

Hasan Hoveidi Applicant: 

Tehran University / Faculty of Environment Applicant's 

Work: 

Although most of Iran is located in arid and semi-arid regions, however, there are 
provinces such as Yazd where hardworking and optimistic people have been able to 

use local technologies to manage, engineer and distribute their water resources 
properly. Due to mismanagement in the field of use, rehabilitation and allocation of 

water resources and the occurrence of numerous problems such as drying of 
wetlands, critical situation of water resources in many plains, etc., return and use of 

local technologies and knowledge and update them and local Making modern 

technologies inevitable. With this description, studying how to use Iranian 
indigenous technologies and methods along with modern and up-to-date 

technologies to increase productivity, rehabilitate and conserve water resources is 
one of the necessities in which research seems to be necessary. Therefore, this study 

intends to first review the internal and external sources and also using the opinion of 

experts (Delphi method) and prepare a questionnaire to identify the effective 
variables of 1- native knowledge and 2- modern technologies and their effective 

variables in management And identify the water resources planning of the study area 
(Yazd) and in the next step, using the method of exploratory factor analysis (EFA) 

and analysis into the main components, examine and evaluate these variables and 

extract the most important criteria. Also, using the new method (2016) Best Worst 
Method, select the most important and least important criteria and finally weight 

them to take the first step and perhaps the most important step for future studies. It 
seems that by using the obtained results and conducting additional research, 

regional and national planners, researchers and policy makers can use the strengths 
of indigenous knowledge and modern technology by applying the desired and 

selected criteria and minimize their weaknesses. And by conducting additional 

studies to develop more appropriate strategies in the field of water resources in the 
study area. 

Abstract: 

Identifying the most effective criteria or factors influencing indigenous knowledge 

and their variables in the management and planning of water resources in the study 
area 

Identify the most effective criteria or factors influencing modern technologies and 
their variables in the management and planning of water resources in the study area 

Prioritize and determine the effectiveness of criteria or factors as well as their 
variables using the exploratory Identifying the most effective criteria or factors 

influencing indigenous knowledge and their variables in the management and 

planning of water resources in the study area 
Identify the most effective criteria or factors influencing modern technologies and 

their variables in the management and planning of water resources in the study area 
Prioritize and determine the effectiveness of criteria or factors as well as their 

variables using the exploratory factor analysis method (EFA). 

Selection of the most important and least important criteria and Comparison them 
with their criteria in the study area using the new method (2016) Best Worst Method 

(BWM) 

Specific 

Aims: 
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(EFA). 

Selection of the most important and least important criteria and Comparison them 
with their criteria in the study area using the new method (2016) Best Worst Method 

(BWM) 

Resources Management and Planning, Indigenous Knowledge, Modern Technologies, 
Arid and Semi-Arid Areas, exploratory factor analysis method, Best Worst Method 

:Keywords 
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 یانهدوزب شورانیدر گو ندهیگو-و درون ندهیگو-نیب یبر گوناگون رگذاریتأث یو درک یشناختعوامل صوت :عنوان

 یسیانگل-یفارس

 یاسد هما :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  ی/زبان و جامعه شناسیرشته ا نی/زبان و مطالعات بیو زبــــــــــــــان شناس زبــــــــــــــان :اولویت

 تی/زبان و فرهنگ/هویزبــــــــــــــان و زبــــــــــــــان شناس

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ هما اسد :همکاران

 یائیمارال آس +

 نژاد یبتول عل +

 380000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

به  ندهیگو ییقضا یسهیو در چارچوب مقا یداریشن-یشناختصوت یقیتلف کردیرو یحاضر قصد دارد بر مبنا پژوهش چکیده :

 انیبپردازد تا از م یسیانگل-یفارس یدوزبانه ندگانیدر گو یداریشن-یشناختصوت یاز پارامترها یامجموعه یبررس

 ریگفتار افراد دوزبانه تحت تأث ییمشخص شود. نظام آوا ژهیوو زبان ژهیفردو یپارامترها نیترو مناسب نیها بهترآن

 زبان کیاز  یکاربر رییبه هنگام تغ زیگفتار ن یآواها یشناختصوت یهایژگیقرار دارد که به دنبال آن و هیدوسو یتعامل

اند و گفتار حساس یصوت یهاگنالیدر س یکیزیف راتییتغ نیها نسبت به اشنونده. شودیم یدچار دگرگون گریبه زبان د

در  یمهم ییآوا یهاسرنخ توانندیکه م شوندیم یرمزگذار یشناختصوت یدر پارامترها یهایدگرگون نیاز ا یاریبس

تحت  یگفتار یهاگنالیس یشناختصوت یهایژگیو گر،ید یروند. از سو-به شمار  ندهیگو تیهو صیدرک گفتار و تشخ

 نیب یواج یهاتفاوت نظام لیبه دل زین یشناختهستند و به لحاظ زبان ندهیگفتار گو یمجرا ژهیفردو یهامشخصه ریتأث

در  اندژهیزبان فردو کیاز پارامترها در  یبرخ جه،ی. در نترندیگیقرار م ریتحت تأث یو اکتساب یها و عوامل فرهنگزبان

ه چه ک ستیوجود، هنوز مشخص ن نیافراد نداشته باشند. با ا انیم زدهندهینقش تما گریست در زبان دممکن ا کهیحال

از  ییهاها به چه جنبهو شنونده شودیافراد دوزبانه م ژهیوبه ندگانیگو صیاز گفتار موجب سهولت تشخ ییهامشخصه

را به لحاظ  یسیانگل-یفارس یگفتار افراد دو زبانه میدر پژوهش حاضر قصد دار ،یرو نیدارند. از ا یشتریگفتار توجه ب

 تیهو صیرا بر نحوه تشخ راتییتغ نیا ریو سپس تاث میکن یبررس ندهیگونیو ب یزباننیب یشناختصوت راتییتغ

 کرد که تا چه اندازه شباهت میخواه یپژوهش بررس نی. افزون بر آن در امیکن یریگشنوندگان اندازه دیاز د ندگانیگو

 ندهیوگ تیهو صیزبان در تشخ ییاثر آشنا زانیو شنوندگان بر م ندگانیزبان گو انیم یشناختو رده یواج یهاو تفاوت

هند خوا شیزبانه آزماشنوندگان تک یاز افراد دوزبانه بررو یصوت یهامنظور، در ابتدا محرک نیاست. به هم رگذاریتأث

زبانه دو ندگانیگو تیهو صیمؤثر در تشخ یشناختصوت یپارامترها ،یدرک یهاآزمون جیبا توجه به نتاشد. پس از آن، 

 یو آواشناس یآموزش ،یقانون یهادر بافت تواندیپژوهش م نیحاصل از ا جیقرار خواهند گرفت. نتا یمورد سنجش و بررس

خودکار  صیتشخ یدقت نرم افزارها شیدر ارتقا و افزا توانیپژوهش م نیا جیاز نتا نیکاربرد داشته باشد. همچن یکیزیف

 استفاده کرد ندهیگو تیهو
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 ورانشیگو تیهو صیموثر در درک گفتار و تشخ ی ژهیو فردو ژهیزبان و یداریشن-یشناختصوت یاستخراج پارامترها :اهداف اختصاصی

 پارامترها نیو تعامل ا یرگذاریتاث زانیم یدوزبانه و بررس

 ییاقض یآواشناس ژه،یزبان و یپارامترها ژه،یفردو یدوزبانه، پارامترها شورانیدرک گفتار، گو نده،یگو تیهو صیتشخ کلیدی:کلمات 

 

 

Acoustic and perceptual factors affecting between- and within-speaker variability in 

bilingual Persian-English speakers 

Title: 

Homa Asadi Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 
Work: 

Using the acoustic-auditory approach and employing the forensic voice comparison 

(FVC), the present study aims to explore a set of acoustic-auditory parameters in 
Persian-English bilingual speakers to select the best speaker-specific and language-

specific parameters that are capable of identifying individuals from their speech. The 
phonetic system of bilingual individuals’ speech is influenced by the mutual 

interaction between speaker-specific and language-specific parameters, which 

results in some changes in the acoustic properties of speech signals while the 
speakers are switching from one language to another. Listeners are sensitive to 

these physical changes in the speech signals; many of these modifications are 
encoded in the acoustic parameters that can be considered as important phonetic 

cues in speech perception and speaker recognition. On the one hand, the acoustic 

characteristics of speech signals are affected by the speaker-specific features found 
in each individual’s speech; on the other hand, difference in the phonological system 

of each language, as well as cultural variability in the languages influence the 
acoustic characteristic of speech signals. Therefore, while some parameters are 

language-specific in some languages, they might have no distinctive value in 
another. However, it is not yet clear what features of speech make it easier to 

distinguish speakers, especially bilinguals, and what aspects of speech listeners pay 

more attention to. Therefore, in the present study, we intend to examine the speech 
sounds produced by Persian-English bilinguals in terms of between-language and 

between-speaker variability. Moreover, we will examine the effect of such variability 
on how listeners identify speakers. In addition, in this study, we will examine the 

extent to which phonological and typological similarities and differences between 

the language of speakers and listeners have an impact on the language familiarity 
effect in speaker identification. For this purpose, audio stimuli from bilinguals will 

first be tested on monolingual listeners. Then, according to the results of perceptual 
tests, the effective acoustic parameters in identifying bilingual speakers will be 

assessed. The results of this research can be applied in legal, educational and 
acoustic phonetics contexts. Also, the results of this research can be used to upgrade 

and increase the accuracy of automatic speaker recognition software. 

Abstract: 

Extraction of acoustic-auditory language- and speaker-specific parameters 
influencing speech perception and bilingual speakers’ identification and investigating 

the effectiveness and interaction of these parameters 

Specific 
Aims: 

Forensic voice comparison, Speech perception, Bilingual speakers, Speaker-specific 
parameters, Language-specific parameters, Forensic phonetics 

:Keywords 
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 خشک متان نگیفرمیمزوحفره در واکنش ر نایآلوم هیبا پا کلین ستیبهبود عملکرد کاتا :عنوان

 زدبخشیا یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 بوشهر/فارس جیخل دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهی+ کاهش انواع آال ستهایکاتال :اولویت

 یکاربرد :طرحنوع 

 زدبخشیا ی+ عل :همکاران

 یمسعود مفرح +

 زاده یفرشاد قل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

نوع(  4) یستیکاتال ستمیخشک متان، چند س نگیفرمیمطرح در واکنش ر یستیکاتال لیطرح با توجه به مسا نیدر ا چکیده :

 ی(، روش سنتز )اشباع سازکیوبی)هگزاگونال و ک هیپا ی(، ساختار حفره هانایو آلوم کایلی)س هیمتفاوت از نظر نوع پا

و النتان( سنتز خواهند شد. پس از  میبهبود دهنده ها )سر ریسنتز و تاث یپارامترها ری(، تاثیخشک، مرطوب و دو حالل

 یبرا یگاهشیعملکرد آنها در راکتور آزما ست،یمتناسب با هر کاتال ییشناسا یآزمون ها یها و انجام برخ ستیسنتز کاتال

قرار  یررسمورد ب( دیو کربن مونوکس دروژنیکربن به گاز سنتز )ه دیاکس یمتان و د یگلخانه ا یگازها ییایمیش لیتبد

 یریواکنش دهنده ها، انتخاب پذ لیتبد زانی)ها( از نظر م ستیعملکرد کاتال یخواهد گرفت. الزم به ذکر است که بررس

 عملکرد انجام خواهد شد نیبه بهتر ستیواکنش کاتال کینتیمحصوالت،و طول عمر س

در  افتهی انتشار یپژوهش ها جینسبت به نتا افتهیهتروژن با عملکرد بهبود  یها ستیطرح، سنتز کاتال نیهدف از انجام ا :اهداف اختصاصی

 یهم طراحم یها ریمتغ یدیگاز سنتز تول بیو ترک ست،یکاتال یباشد.طول عمر و عملکرد باال یمنابع مرتبط تاکنون م

 باشند. یخشک متان م نگیفرمیر یهتروژن برا ستیکاتال

 نگیفرمی، گاز سنتز، ر کلی، ن ناینانو، آلوم ست،یکاتال کلمات کلیدی:

 
 

Improving the Performance of Ordered Mesoporous Alumina Supported Nickel 

Catalyst for Dry Reforming of Methane 

Title: 

Ali Izadbakhsh Applicant: 

Persian Gulf University (pgu) Applicant's 

Work: 

In this project, according to the catalytic issues raised in the dry reforming of 
methane (DRM) reaction, several catalytic systems (4 types) different in terms of 

support material (Alumina vs Silica), the pore structure of the supports (Cubic vs 
Hexagonal), synthesis method (Wet, Dry, and Dual solvent impregnation), and the 

effect of promoters (Cerium and Lanthan) will be synthesized. After synthesizing the 

catalysts and employing some characterization analyses appropriate to each catalyst, 
their performance will be investigated in the laboratory reactor setup for the 

chemical conversion of greenhouse gases; methane, and carbon dioxide into SYN gas 
(hydrogen and carbon monoxide). It should be noted that the performance of the 

catalyst(s) will be studied in terms of the conversion of reactants, the selectivity of 

products, and lifetime. 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

The main purpose of this project is to synthesize heterogeneous catalysts with 

improved performance compared to the results of research published in the 
literature. High catalyst durability, performance, and quality of SYN gas production 

are important design variables of the heterogeneous catalyst for dry reforming of 
methane. 

Specific 

Aims: 

Catalyst, Nano, Alumina, Nickel, Syngas, Reforming :Keywords 
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آموزان دانش یرفتار راتیو تغ ییاجرا یجهت ارتقا کارکردها یبدن تیبر فعال یمبتن یبسته آموزش یطراح :عنوان

 یمختار-خود هینظر کردیمقطع متوسطه: بر اساس رو

 ایبهزاد بهزادن :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یها تی/سهم فعالیدر مراکز آموزش یحرکت یتهایفعال/ورزش و خانواده/مدل توسعه یورزش عـــــــــــــــــــــلوم :اولویت

 ندهیسالم در آ ینسل تیدر ترب یارائه شده در مراکز آموزش یبدن

 یکاربرد :نوع طرح

 ای+ بهزاد بهزادن :همکاران

 معصومه پروانه +

 340000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 عدد 2: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد 1: یآموزش مرب

آموزش و پرورش و  یبرا یشنهادیپ یبسته ها هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 سازمان

ه ارائ قیاز طر یورزش یهاتیفعال یبر مبنا یبسته آموزش یپژوهش حاضر با هدف طراح ،یمختار-خود هیاساس نظر بر :چکیده 

 نهیهب رییتغ ،ییاجرا یکارکردها ،یزشیانگ یمیتنظ-خود یو با هدف ارتقا ،یاساس یازهاین یجهت ارتقا ییهاتیفعال

 نی. بدباشدیساله( م 17-15مدارس متوسطه دوم ) یبدنتیترب یهادر کالس یلیتحص شرفتیو پ یبدن تیرفتار، فعال

 یساسا یازهاین یحام کردیرو کیبا استفاده از  ها،تیفعال نیبعنوان ارائه دهنده ا یبدن تیشکل که، معلم کالس ترب

ام انج یتجرب مهیپژوهش که به صورت ن نیآموزان خواهد کرد. در ادانش یبرا هاتیفعال نیدر ارائه ا یسع ،یشناختروان

خواهند بود.  میتقس یگروه کنترل به صورت تصادف کیو  2و  1 یآموزان به دو گروه تجربدانش نیخواهد گرفت، معلم

مدارس، به  نیا نیخواهند بود که از ب یشرق جانیپژوهش حاضر مدارس متوسطه دوم در استان آذربا یجامعه آمار

به  2و 1 یتجرب یهامدرسه پسرانه( انتخاب خواهند شد. گروه 3رانه و مدرسه دخت 3مدرسه ) 6صورت دردسترس تعداد 

ترم  یتا انتها یاز ابتدا 1 یتجرب یمورد نظر را انجام خواهند داد. گروه ها یهاتیدو جلسه فعال یماه و هفته ا 3مدت 

 کردیدر گروه کنترل، رو نیخواهند کرد. معلم افتیاز وسط ترم تا آخر مداخله را در 2 یو گروه تجرب افتیمداخله را در

مشخص شده با  یزمان یخواهند برد و فقط در بازه ها شیخودشان( را پ یآموزش جیرا کردیمعمول خود به آموزش )رو

 ،یمیتنظ-خود ،یروانشناخت یاساس یازهاین یهاخواهد شد. پرسشنامه یاطالعات آن جمع آور گر،یدو گروه د

ترم  ترم، وسط، آخر یرا در ابتدا یبدن تیو پرسشنامه فعال ،یبدن تیدر حوزه فعال رییمدل مراحل تغ ،ییاجرا یکارکردها

 خواهند کرد لیروز بعد از امتحانات تکم 20و 

 ،ییجراا یکارکردها ،یزشیانگ یمیتنظ-خود ،یشناختروان یاساس یازهایاز ن یبر رضامند ازین-یحام کردیاثر رو یبررس :اهداف اختصاصی

آموزان ( در دانش1 یکامل )گروه تجرب یلیترم تحص کیدر طول  یلیتحص شرفتیو پ یبدن تیفعال زانیرفتار، م رییتغ

 مقطع متوسطه دوم.
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 ،ییاجرا یکارکردها ،یزشیانگ یمیتنظ-خود ،یشناختروان یاساس یازهایاز ن یبر رضامند ازین-یجام کردیاثر رو یبررس -

آموزان ( در دانش2 ی)گروه تجرب یلیترم تحص-¬مین کیدر طول  یلیتحص شرفتیو پ یبدن تیفعال زانیرفتار، م رییتغ

 .مقطع متوسطه دوم

 ،ییاجرا یکارکردها ،یزشیانگ یمیتنظ-خود ،یشناختروان یاساس یازهایاز ن یبر رضامند جیاثر آموزش را یبررس -

وزان مقطع آم)گروه کنترل( در دانش یلیترم تحص کیدر طول  یلیتحص شرفتیو پ یبدن تیفعال زانیرفتار، م رییتغ

 .متوسطه دوم

رفتار،  رییتغ ،ییاجرا یکارکردها ،یزشیانگ یمیتنظ-خود ،یشناختروان یاساس یازهایاز ن یاثر رضامند نییتع سهیمقا -

 .آموزان مقطع متوسطه دومو گروه کنترل در دانش 2و  1 یدر سه گروه تجرب یلیتحص شرفتیو پ یبدن تیفعال زانیم

 سالمت یرفتار، رفتارها رییتغ ،ییاجرا یکارکردها زش،یانگ ،یشناختروان یاساس یازهاین کلمات کلیدی:

 
 

Development of an educatioanl model based on physical activities to enhance 

executive functions and behavior change in students: A self-determination theory 
approach 

Title: 

Behzad Behzadnia Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 

According to self-determination theory, the present study aimed to develop an 
educational model based on the basic psychological needs-satisfying activities to 

enhance physical activity on increasing motivational self-regulation, executive 
functions, behavior change, physical activity behaviors, and academic achievement 

in high school students’ physical education programs (age between 15-17 years old). 

To do that, physical education teachers through a need-supportive climate provide 
students with these activities. In this quasi-experimental study, teachers randomly 

will assign to either one of the two experimental groups (groups 1 and 2) or the 
control groups. Six secondary high schools will select in East Azerbaijan (three 

female and three male high schools). Students in the experimental groups will attend 
the research program two times per week for a semester-long period. Students of 

the teachers in the first experimental group will receive the intervention for the 

semester-long period, but students of the teachers in the second experimental group 
will receive the intervention from the middle of the semester-long period. Teachers 

in the control group will teach based on their usual teaching style, and students of 
the teachers in these groups fill out the questionnaires similar to the experimental 

group's timeline. Students fill out the questionnaires of basic psychological needs, 

motivational self-regulation, executive functions, behavior change model, and 
physical activity behaviors at the beginning, middle, end of the semester, and 20 

days after the final exams. 

Abstract: 

The main goal of the present study is to examine the effects of an educational model 

based on the basic psychological needs-satisfying activities to enhance physical 

activity on increasing motivational self-regulation, executive functions, behavior 
change, physical activity behaviors, and academic achievement in high school 

students’ physical education programs (age between 15-17 years old). 

Specific 

Aims: 

Basic psychological needs, motivation, executive function, behavior change, healthy 
behaviors 

:Keywords 
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 یکاپروالکتون به روش چاپگر سه بعد یپل-تیجیدیبر تیداربست نانوکامپوز یابیساخت و مشخصه  :عنوان

 خردمندفرد یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 الیومتریب ی/مهندسیپزشک یبافت + مهندس ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

  :نوع طرح
 خردمندفرد ی+ مهد :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 جیرا یچالش ها زیو ن ستیآن ن میقادر به ترم یبافت استخوان که بدن به صورت خود به خود یها بیآس یبازساز چکیده :

 انیر سالبافت د یمنجر به گسترش مهندس وندیو رد پ یماریمانند کمبود بافت دهنده، انتقال ب وندیبر پ یدرمان مبتن

برخوردار  یا ژهیو تیمختلف بدن، از جمله استخوان از اهم یاعضا یو بازساز میبافت در ترم یشده است. مهندس ریاخ

 طیتواند شرا یسطح تخلخل باال، م و یریپذ بیتخر ستیز ،یسازگار ستیهدفمند با توجه به ز یاست. داربست ها

 دهیا طیراش یساز نهیو به یبافت، فراهم ساز یمهندس یفراهم کند. هدف اصل دهید بیبافت آس ینیگزیجا یبرا یمطلوب

 هیباشد. امروزه، ساخت وته یم دهید بیآس یبافت ها یرشد و بازساز م،یاستفاده از داربست ها جهت ترم یآل برا

به وجود آورده است. با توجه به  دهید بیآس یبافت ها یدرمان و بهبود یرا برا یدیام چهیدر یستیز یداربست ها

 یکیسرام یها ستالیو کر نهیکالژن در بافت زم یعیطب مریاستخوان که متشکل از پل یتیساختار نانوکامپوز

 کینده با ذرات پرکن یمریپل نهیزم یتیکننده است، ساخت داربست نانوکامپوز تیدر فاز تقو تیآپات یدروکسینانوه

 یمرهایپل ستیز از یکیکاپروالکتون  یمؤثر باشد. پل ماریتر عضو ب عیسر امیتواند در جهت بهبود و الت یم کیوسرامینانوب

ه کاپروالکتون خالص ب یاستفاده از پل ن،یبافت استخوان است. با وجود ا یمهندس یساخت داربست ها یپرکاربرد برا

فزودن راستا، ا نیرشد بافت را فراهم سازد. در ا یکاف طیتواند شرا یفعال نبودن نم ستیو ز یکیعلت ضعف خواص مکان

با فرمول  MgO–CaO–SiO2از  یبیکه ترک تیجیدیگردد. بر یم شنهادیجهت کنترل خواص پ یکیبخش سرام

در محلول  تیآپات لیتشک تیقابل لیباشد که به دل یفعال م ستیز کیسرام کیباشد،  یم Ca7MgSi4O16 ییایمیش

باشد.  یمورد توجه م اریبافت استخوان بس یدر مهندس یسلول زیو تما ریتکث کیتحر ییشده بدن و توانا یساز هیشب

نانومتر  سایدر مق تیجیدیسنتز بر یبرا یآسان و اقتصاد ع،یروش سر کیبه  یابیدهد که دست  یمرور بر منابع نشان م

ه و آسان، پر بازد ع،یسر اریروش بس کیموج به عنوان  زیتابش ر ندیفرآ رایباشد. اخ یم نیدغدغه پژوهش گران و محقق

 کیو سرام رهامیپل ،یفلز نیفلزات، مواد ب دیفلزات، سولف دیمواد نانوساختار مختلف همچون فلزات، اکس دیتول یسبز برا

د که مور یبه محل قایرا دق یکارآمد شده و انرژ یحرارت داخل جادیموج باعث ا زیتابش ر ندیاست. فرآ افتهیها توسعه 

 هیها و ثان قهیاز روزها و ساعت ها به دق یریدهد. به عالوه، زمان انجام واکنش ها را به طور چشمگ یم لیاست تحو ازین

نواع ا دیتول یو کارآمد برا ینامزد قو کیموج را به  زیتابش ر ندیمنحصر به فرد، فرآ اتیخصوص نیدهد. ا یها کاهش م

موج  زیآسان، پربازده و سبز تابش ر ع،یسر اریبس ندیرود که استفاده از فرآ یکرده است. انتظار م لیمواد نانوساختار تبد

سب جهت منا یستیبا خواص ز یبه محصول یابیمناسب و جذاب جهت دست اریبس یا نهیگز تیجیدیسنتز نانو بر یبرا

بافت  یمهندس یساخت داربست ها یبرا یاریو مدرن بس یسنت یباشد. تاکنون روش ها یپزشک یاستفاده در کاربردها

کل تخلخل، اندازه و ش قیدق میبا امکان تنظ یچاپگر سه بعد انیم نیکاپروالکتون به کار گرفته شده اند که در ا یپل هیپا

رده داربست غلبه ک دیتول یسنت یبر روش ها مار،یمختص هر ب یساختارها جادیاتصال مناسب تخلخل ها و ا اف،یاندازه ال

موج و سپس ساخت داربست  زیبا استفاده از تابش ر تیجیدیاساس، هدف از پژوهش حاضر ساخت نانوبر نیاست .بر ا

 به منظور شناخت و فهم بهتر خواص یبا استفاده از روش چاپ سه بعد تیجیدینانو بر یکاپروالکتون حاو یپل یسه بعد
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باشد. به  یم تیکامپوز نیوخواص حاکم بر ا ندیروابط حاکم بر ساختار فرآ قیبا مطالعه دق یستیو ز یکیزیف ،یکیمکان

ت ها و جهت ساخت داربس یدبخشیام نهیتواند گز یکاپروالکتون م یدر کنار پل تیجیدیرسد استفاده از نانو بر ینظر م

 دوباره باشد یبه عمل جراح ازیبدون ن یاستخوان وبیع میترم

 تیجیدیموج جهت سنتز نانو بر زیو سبز تابش ر یساده، اقتصاد ع،یفوق سر ندیبه فرآ یابیدست  :اهداف اختصاصی

 دوباره یبه عمل جراح ازیبدون ن یاستخوان وبیع میجهت ترم دبخشیام یا نهیبه گز یابیدست 

 یموج، چاپگر سه بعد زیتابش ر ت،یجیدیبر ت،یوکامپوزیداربست، نانوب کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication and evaluation of 3D printed bredigite-polycaprolacton nanocomposite 

scaffold 
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Tissue engineering aims to prepare a temporary threedimensional scaffold to create 
cell proliferation and adhesion. Bone tissue engineering is exploring and 

attempting to regenerate bony defects via incorporating cells, biocompatible 

scaffolds and growth factors. Hence, scaffolds with desired and optimal 
biocompatibility, biodegradability and mechanical properties 

have attracted researchers’ attention and interest. In recent years, producing 
silicate-based ceramics has become significant and outstanding due to their great 

properties such as high and better biocompatibility, bioactivity and mechanical 
properties in comparison to those of hydroxyapatite. Bredigite with chemical formula 

of Ca7MgSi4O16 is one of the bioactive ceramics. Biodegradable polymers such as 

polycaprolactone (PCL) has been extensively utilised due to their ideal and proper 
biocompatibility and biodegradability for hard tissue applications. This research 

aimed to synthesis a 3D printed scaffold of bredigite-polycaprolacton 
nanbiocomposite scaffold. The synthesized scaffolds will be characterized by x-ray 

diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and porosity and 

compressive strength measurements. MTT assay and cell attachment were carried 
out via human osteoblast-like cell culture on the scaffolds. 

Abstract: 

Ultra-fast, highly efficient and green synthesis of bioactive bredigite nanopowder via 
microwave irradiation. 

Synthesis a good candidate scaffold for tissue engineering application. 

Specific 
Aims: 

Scaffold, Nanbioocomposite, Bredigite, Microwave irradiation, 3D printed :Keywords 
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 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ینیرزمیو ز یسطح یهامنابع آب یکنندهدیتهد یسم باتیاست که از ترک تروژنین -از عناصر کربن یبیترک دیانیس ونی چکیده :

 یبآ یهاطیکمپلکس فلزات در مح ون،یمانند نمک،  یمتفاوت باتیمعموال در ترک بیترک نی[. ا1شود ]-یمحسوب م

مخصوصا منابع  ست،یزطیآن در مح باتیو ترک دیانی[. حضور س2] شودیرها م یعیصورت طببه ایمختلف  عیتوسط صنا

 یبرا گرید یو از سو باشدیم یآب ستمیاثرات سوء بر اکوس یدارا ییاز سو رایاست، ز شدهلیبزرگ تبد ینگران کیبه  ،یآب

یرگ مم تایو نها یاریعدم هوش ه،یتپش قلب، ورم ر شیمانند تهوع، استفراغ، افزا یبوده و باعث بروز عوارض یانسان سم

 تریبر ل کروگرمیم 40کمتر از  یدر منابع آب دیانیاروپا، حداکثر غلظت مجاز س هیشده در اتحادوضع نی[. طبق قوان3] شود

 نییتع تریدر ل گرمیلیم 07/0را  یدنیدر آب آشام دیانیجاز سحداکثر غلظت م ،ی[. سازمان بهداشت جهان4]باشدیم

 یمخاط یسرعت از غشاهابه یدیانیس یها. نمکباشدیم یتماس، استنشاق و تماس پوست ی[. راه اصل6-5کرده است ]

 یبوده و غلظت باال 10ppm. حد آستانه مجاز آن باشدیکند م اریاما جذب از دستگاه گوارش بس شوندیجذب م

100ppm صنعت  ،یداروساز لیاز قب ییهاواحد یخروج قیماده، از طر نی. اشودیجذب م زیپوست ن قیاز طر

و معادن  یسموم کشاورز ،یسازکیسنگ، پالستکک و زغال هیته ک،یروکش فلزات، صنعت الکترون ،یخودروساز

طال از  یفراور یهادر پساب واحد دیانیغلظت س زانی. مگرددیم هیتخل ستیزطیخصوص معادن طال به داخل محبه

مواد  یفراور عیخصوص در صناخطرناک به ییایمیماده ش نی[. ا9-7شده است ]گزارش تریبر ل گرمیلیم 3/22تا  2/18

عنوان عامل انحالل و به میسد دیانیاستحصال طال و نقره از کانسنگ، محلول س یدارد. برا یاکاربرد گسترده یمعدن

. پساب شودیعنوان عامل فلوکوالنت استفاده مو مس به یسرب، رو یمنظور جداسازبه دیانیت و از فروسفلزا نیا نگیچیل

 یبرا ونی[. در روش فلوتاس10] کندیباطله م یهارا وارد سد دیانیاز س یادیز اریبس ریمقاد هاندیفرا نیحاصل از ا

عنوان و مس به یسرب از رو یمس و در جداساز یدیسولف یهایکننده کانعنوان بازداشتبه بدنیمس از مول یجداساز

 دیبرم ل،یتریازجمله مالونو ن یگرید باتیترک نکهی. ضمن اردیگیمورد استفاده قرار م تیو اسفالر تیریکننده پبازداشت

ماده خطرناک در  نیموازات آن، مصرف گسترده ا. بهباشندیم یادیز یمصارف معدن یدارا زین میکلس دیانیو س انوژنیس

 کرهیپ و رندهیبه منابع پذ هیدر خصوص تخل یو اثرات بهداشت یطیمحستیغلظت باال در بخش معدن و وجود معضالت ز

اسب و ارائه راهکار من یریپذهیتصف یو مطالعات بر رو یلزوم بررس رانه،یسختگ یطیمحستیز یهاو وضع استاندارد یآب

 5/0 یسطح یهابه آب هیجهت تخل یطیمحستیز نیطبق قوان دیانیمثال غلظت مجاز س ی. براسازدیرا دوچندان م

مس،  لیاز قب نیفلزات سنگ یادیز ریمقاد یپساب، معموالحاو نیا نی[. همچن11[و]9-7] باشدیم تریبر ل گرمیلیم

و  تیبا سم باتیها واکنش داده و ترکبا آن دیانیس اد،یز یریپذواکنش لیکه به دل باشدیم ومینینقره و آلوم ،یرو کل،ین

آلوده و  یهاآب هیکنترل و تصف د،یانی[. به جهت خطرات بالقوه در ارتباط با س13-12] شودیم دیمتفاوت تول یداریپا
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 یتوجهقابل یهاغلظت رندهیدربرگ د،یانیس یحاو یهاپساب نیا نکهیضرورت است. ضمن ا کی دیانیس یحاو یهاپساب

 نیسنگ حذف فلزات یزمان با بررسهم یستیبا دیانیحذف س یبررس یدر حالت واقع رونیهستند.ازا زین نیاز فلزات سنگ

 ری. سااست ییایقل طیدر مح یو کلرزن ییایمیش ونیداسیشامل اکس ایدر دن دیانیمعمول حذف س یهاهمراه باشد. روش

در  اناتیبه س ونیداسیسولفات، اکس یپراکس دروژن،یه دیاستفاده از پراکس ،یزناند از: ازنعبارت دیانیحذف س یهاروش

و  زیالیالکترود ،یکشاورز عاتیبا استفاده از کربن فعال و ضا یو جذب سطح یکیولوژیب یهاروش ها،ستیحضور کاتال

با افزودن  تواندیم ونیناسیکلر ندیتوسط فرا دیانیس ونیداسی: اکس ییایقل ونیناسیکلر ندی[. فرا14اسمز معکوس ]

. در ردیبه همراه گاز کلر صورت گ میسد دیدروکسیافزودن ه ایو  دیاکس ید نیکلر م،یو کلس میسد تیپوکلریه میمستق

کمتر است و با  دیانیمرتبه از س 3000بودن آن در حدود  یسم تیشده که خاص دیاکس اناتیبه س دیانیروش س نیا

به  شتریب شیبا اکسا اناتیس یدیاس طی. در شراشودیم لیتبد تروژنیو ن دیاکس یبه کربن د اناتیس شتریب شیاکسا

 دیانیفروس داریپا یهاکمپلکس لیدر پساب سبب تشک کلی. وجود آهن و نشودیم لیتبد دیاکس یو گاز کربن د اکیآمون

روش سهولت اجرا،  نیا تیمز نی. مهمترباشدیها نمکمپلکس نیا شیقادر به اکسا ندیفرا نیشده که ا دیانیکلوسیو ن

نمودن  دیاکس ییواکنش، توانا عیسر کینتیس انات،یوسیکردن ت دیاکس ییتوانا ع،یوس اسیکاربرد در مق تیقابل

 یانتخاب ریبه غ توانیروش م نی. از مشکالت اباشدیم دهیچیپ زاتیبه تجه ازیو عدم ن فیفلز ضع -دیانیس یهاکمپلکس

 ن،یگفلزات سن ریبا نقره و سا دیانیس یهاو کمپلکس دیانیحذف فروس ییعامل اکسنده، عدم توانا ادیبودن، مصرف ز

نام برد.  13باالتر از  یها pHدر  دیانیجهت حذف س تیپوکلریه ییو عدم توانا -OCL ماندهیاز باق هانیکلر آم لیتشک

 ی. طباشدیم ادیز ایبا غلظت کم  هایبردن آلودگ نیاز ب یو مناسب برا یقو اریکننده بس دیاکس کی: ازن ونیازناس

بالت و آهن ک دیانیس یهاشده و تنها کمپلکس هیتجز یو مس براحت کلین ،یرو دیانیس یهاکمپلکس ونیازناس ندیفرا

 نهیبه pHشده است.  شنهادیحالت استفاده از پرتو ماوراء بنفش پ نیکه در ا دهندیمقاومت نشان م ونیدر برابر ازناس

به  زیفلز مس ن یجزئ اریبس ریبوده و از مقاد 12تا  9توسط ازن در محدوده  اناتیبه س دیانیس ونیداسیبه منظور اکس

کردن  دیاکس ییمس، توانا ستیبه کاتال ازیبه عدم ن توانیروش م نیا یای. از مزاشودیاستفاده م زوریعنوان کاتال

 ریبه غ توانیروش م نیا بیواکنش نام برد. از معا عیسر کینتیو س فیضع دیانسی – یفلز یهاو کمپلکس اناتیوسیت

مقاوم  زاتیبه تجه اجیدر جامد، احت هادیبا سولف شتریواکنش ب لیعامل واکنش دهنده به دل یبودن، مصرف باال یانتخاب

عامل اکسنده که از  نی: ادروژنیه دیبا پراکس ونیداسی[. اکس15واکنش دهنده نام برد ] نیتام یباال نهیبه ازن، هز

 یازس رهیدر حمل و نقل و ذخ یارزان بودن، محلول بودن در آب و راحت لیبوده به دل فتریاز ازن ضع یول تریقو ژنیاکس

مانند سولفات مس  زوریکاتال کیبه همراه  دروژنیه دیپراکس د،یانیس ونیداسیاکس ی. براشودیداده م حیآسان ترج

 400تا  350را از  هیاول دیانیس ریبوده که مقاد اکیو آمون اناتیشامل س ونیداسیاکس یی. محصول نهاشودیاستفاده م

 یهاکمپلکس زیآزاد و ن دیانیقادر به حذف س دروژنیه دی. پراکسدهدیکاهش م تریگرم بر ل یلیم 3/0به  تریگرم بر ل یلیم

 یو انتخاب ییتوانا ،یگاز سم دیعدم تول ات،یعمل یبه سادگ توانیروش م نیا یای. از مزاباشدیم فیضع یفلز -دیانیس

 ییو توانا دیانیباز فروس یبه عنوان کمپلکس فلز دیانیفروس بیترس ف،یضع یدیانسی – یفلز یهاکمپلکس یبودن برا

مس به  تریگرم بر ل یلیم 20از  شیبه ب ازیبه ن توانیروش م نیا بیو فشار اتاق نام برد. از معا یدر دما اتیانجام عمل

 کیکولیگل دیاز حد عامل واکنش دهنده و تول شیدر فاز جامد، مصرف ب هادیواکنش با سولف ییتوانا ست،یعنوان کاتال

به  می: پرمنگنات پتاسمیبا پرمنگنات پتاس ونیداسی[. اکس16] باشدیبوده که وجودش در پساب نامناسب م دیآم دیاس

 نی. بهترکندیم دیاکس اناتیواکنش داده و آن را به س دیانیبا س یخنث ایو  ییایقل طیدر شرا یاکسنده قو کیعنوان 

 انوژنیس رینظ یسم باتیترک ندیفرا نی. در اافتدیاتفاق م 10 یباالpHدر  میتوسط پرمنگنات پتاس انوریس هیتجز طیشرا

یم دیتول دیانیآزاد س یهاونیدر آب حل شده و  عیسر ندیفرا نیشده در ا دیتول میپتاس دیانی. سشودینم دیتول دیکلر

آن  یباال نهیبه هز توانیروش م نیا بی. از معاشودیم لیتبد یکم خطر باتیشده و به ترک دیاکس یکه به راحت کند

ند. ک-یم دیتول اناتیشده و س دیدر آند اکس دیانیاست که س نیروش ا نی: اساس ازی[. روش الکترول15اشاره نمود ]

در درجه حرارت  ندیفرا نی. اشودیم دیتول ونیناسیو الکتروکلر ونیداسیالکترواکس یهاکیبا به کار بردن تکن اناتیس

در  یستیبا ندیفرا نیمحلول در اpHشود.  یریکلرات جلوگ دیتا از تول شودیانجام م گرادیدرجه سانت 50تا  40 نیب

[. 15] ستیروش مقرون به صرفه ن نیباشد استفاده از ا 1000ppmکمتر از  دیانیشود. اگر غلظت س ینگهدار 11حدود 

. فلزات آزاد شده از کنندیم دیاکس اکیرا به آمون انوریس هاییایباکتر ندیفرا نی: در ادیانیس یکیولوژیب یساز یخنث

پس از  زین اکی. آمونشوندیم لیبه سولفات تبد زین هااناتیوسیشده و ت یکیولوژیب یهاجذب توده یفلز یهادیانیس
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 یکیولوژیب ندیفرا یو ط ژنیو در حضور اکس هاسمیکروارگانیدر مجاورت م دیانی. سشودیم لیتبد تراتیبه ن ونیداسیاکس

و عدم  هاسمیکروارگانیم یبرا دیانیس یباال یهادر غلظت تیسم لیبه دل یکیولوژیب یها. روششودیم دیاکس

 هیبه کل یعیطب هی[.تجز9-7است ] افتهین یعموم تیمقبول ادیز دیانیس هیتخل یناگهان یهادر مقابل شوک یریپذتحمل

 هاندیفرا نی. اابدییموجود پساب بدون دخالت انسان کاهش م دیانیآنها غلظت س یکه ط شودیگفته م ییهاواکنش

 ایو  دیاکس یاز محلول پس از جذب کربن د انوریس ریدر خاک، تبخ اکی/ آمون اناتیس یکیولوژیکروبیم شیشامل: زا

[. 15] باشدیم بیترک ،یهواز ریغ یکیولوژیب هیدر خاک، تجز زیدرولیه د،یاس دیتول تیاز جو و در نها دیاکس یگوگرد د

در حال  ایاز معادن دن یاریکه در بس ندیفرا نی(: اINCO ندیگوگرد )فرا دیاکس دی –با استفاده از هوا  دیانیحذف س

به  دیانیگوگرد و هوا با س دیاکس ید یستیبا دیانیس یساز یخنث یاساس استوار است که برا نیبر ا باشدیاستفاده م

 دیاکس یخواهد بود. گوگرد د 10تا  8در محدوده  نهیبه pH( مخلوط بشود. کلیمس و ن ونی)کات زوریکاتال کیهمراه 

بودن  یعامل واکنش دهنده کم، انتخاب نهیبه هز توانیروش م نیا یایکرد. از مزا نیگاز تام نیا قیتزر قیاز طر ازیمورد ن

به عنوان کمپلکس  دیانیفروس بیترس ف،یضع یدیانسی – یفلز یهاکمپلکس یبرا ونیناسیکلر ندینسبت به فرا شتریب

 از شتریبه زمان ماند ب ازینسبتا سخت، ن یاتیعمل طیبه شرا توانیروش م نیا بی. از معاباشدیم دیانیباز فروس یفلز

نراندا  ندی[.فرا15نام برد ] دیانیفروس بیعدم تخر د،یاکس یبه اختالط خوب هوا و گوگرد د اجیاحت ،ییایقل ونیناسیکلر

 سولفور با یواکنش پل نی. همزمان با اکندیم اناتیس ونی دیکه تول باشدیسولفور م یبا پل دیانیس نیبر اساس واکنش ب

 یسولفور فلز ای دیدروکسیوارد عمل شده و آنها را به صورت ه یفلز یهاونی نیو همچن دیانیس یفلز یهاکمپلکس

از  یکی. کربن فعال باشدیم زیدرولیغشاها و ه یریبکارگ ،یساز قیشامل رق یکیزیف یها[. روش15] دهدیرسوب م

کربن فعال با  فتدیاتفاق ب ژنیکه جذب در حضور اکس یموقع. رودیبه شمار م انوریمواد جاذب س نیتریو قو نیمهمتر

 یبر رو ایمس در محلول وجود داشته باشد  یهاونی کهی. در صورتکندیم دیاکس اناتیرا به س دیانیهمراه س ژنیاکس

 15شود ]-یم شتریکربن ب یکربن فعال جذب شود سرعت جذب بر رو

ها است. با توجه به وجود غلظت و انسان ستیزطیمح دکنندهیتهد ییایمیمواد ش نیترازجمله خطرناک دیانیس :اهداف اختصاصی

 یو سد باطله و امکان شکستن سد باطله و رهاساز یفرآور یهادر پساب کارخانه نیو فلزات سنگ دیانیس ازحدمجازشیب

ها به نخطرناک آ یهاو کمپلکس نیو فلزات سنگ دیانیس یستیبا ستیزطیمنظور حفظ محاز پساب؛ به یعیحجم وس

 یهاکمپلکس یکاهش تمام ایحذف و  ییمنفرد توانا جیرا یهاروش نیب نیاز غلظت آن کاسته شود. در ا ایحذف  یقیطر

 منظور استفاده شود. نیبد یقیتلف یهااز روش یستیرا ندارند لذا با یفلز -یدیانیس

 شنیپساب، الکتروکواگول هیتصف ن،یفلزات سنگ د،یانیس کلمات کلیدی:

 

 

Removal of cyanide and heavy metals from the effluent of the processing plant using 

combined electrocoagulation 

Title: 

Ahmad Khodadadi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Cyanide ion is a combination of carbon-nitrogen elements which is considered as a 

toxic compound that threatens surface and groundwater resources [1]. This 
compound is usually released in different compounds such as salts, ions, metal 

complexes in aqueous media by different industries or naturally [2]. The presence of 
cyanide and its compounds in the environment, especially water resources, has 

become a major concern, because on the one hand it has adverse effects on the 

aquatic ecosystem and on the other hand is toxic to humans and causes side effects 
such as nausea, vomiting, increased heart rate. Heart, pneumonia, unconsciousness 

and eventually death [3]. According to EU regulations, the maximum permissible 
concentration of cyanide in water sources is less than 40 micrograms per liter [4]. 

The World Health Organization has set the maximum permissible concentration of 

cyanide in drinking water at 0.07 mg / L [5-6]. The main route of contact is 
inhalation and skin contact. Cyanide salts are rapidly absorbed from the mucous 

membranes, but absorption from the gastrointestinal tract is very slow. Its 
permissible threshold is 10 ppm and concentrations above 100 ppm are absorbed 

through the skin. This material is discharged into the environment through the 

Abstract: 
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output of units such as pharmaceuticals, automotive industry, metal cladding, 

electronics industry, coke and coal production, plastics, agricultural pesticides and 
mines, especially gold mines. The concentration of cyanide in the effluent of gold 

processing units has been reported from 18.2 to 22.3 mg / l [7-9]. This hazardous 
chemical is widely used, especially in the mineral processing industry. To extract 

gold and silver from ore, sodium cyanide solution is used as a dissolving and leaching 

agent for these metals, and ferrocyanide is used to separate lead, zinc and copper as 
a flocculant agent. The effluent from these processes introduces large amounts of 

cyanide into the tailings dams [10]. In flotation method, it is used to separate copper 
from molybdenum as an inhibitor of copper sulfide minerals, and in the separation of 

lead from zinc and copper, it is used as an inhibitor of pyrite and sphalerite. In 

addition, other compounds such as malonitrile, cyanogen bromide and calcium 
cyanide also have many mineral uses. At the same time, the widespread use of this 

hazardous substance in high concentrations in the mining sector and the existence of 
environmental problems and health effects regarding discharge to receiving sources 

and water bodies and setting strict environmental standards, the need for studies 
and studies on treatments and solutions Doubles the fit. For example, the 

permissible concentration of cyanide according to environmental laws for discharge 

to surface water is 0.5 mg / l [7-9] and [11]. Also, this effluent usually contains large 
amounts of heavy metals such as copper, nickel, zinc, silver and aluminum, which 

due to their high reactivity, cyanide reacts with them and produces compounds with 
different toxicity and stability [12-13] . Because of the potential risks associated with 

cyanide, control and treatment of contaminated water and effluents containing 

cyanide is essential. In addition, these cyanide-containing effluents also contain 
significant concentrations of heavy metals. Therefore, in the real world, cyanide 

removal should be considered at the same time as heavy metal removal. Common 
methods of cyanide removal in the world include chemical oxidation and chlorination 

in an alkaline environment. Other methods of cyanide removal include ozonation, use 

of hydrogen peroxide, peroxy sulfate, oxidation to cyanate in the presence of 
catalysts, biological methods and adsorption using activated carbon and agricultural 

waste, electrodialysis and reverse osmosis [14]. Alkaline chlorination process: 
Cyanide oxidation by chlorination process can be done by directly adding sodium and 

calcium hypochlorite, chlorine dioxide or adding sodium hydroxide with chlorine gas. 
In this method, cyanide is oxidized to cyanide, which is about 3,000 times less toxic 

than cyanide, and with further oxidation, cyanide is converted to carbon dioxide and 

nitrogen. Under acidic conditions, cyanate is further oxidized to ammonia and carbon 
dioxide. The presence of iron and nickel in the effluent causes the formation of stable 

ferrocyanide and nickel cyanide complexes which this process is not able to oxidize. 
The most important advantages of this method are ease of implementation, large-

scale applicability, ability to oxidize thiocyanate 

Cyanide is one of the most dangerous chemicals threatening the environment and 
humans. Due to the excessive concentration of cyanide and heavy metals in the 

effluents of processing plants and tailings dams and the possibility of breaking the 
tailings dam and releasing a large volume of effluents; In order to protect the 

environment, cyanide and heavy metals and their hazardous complexes must be 

removed or reduced in some way. In the meantime, common single methods are not 
able to remove or reduce all cyanide-metal complexes, so combined methods should 

be used for this purpose. 

Specific 
Aims: 

Cyanice, Heavy metals, Waste water treatment, Electrocoagulation :Keywords 
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 یسدروکی/ه دیاکسا مینانوذرات سر یحاو توسانیک هیبر پا یاسفنج تیخواص نانوکامپوز یساخت وبررس :عنوان

 کاربرد بندآورنده خون یبرا تیآپات

 چیقل هیراض :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 شیرها نینو ی/روش هایپزشک یبافت + مهندس ی/مهندسیپزشک ی+ مهندس الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس :اولویت

 دارو

  :نوع طرح
 چیقل هی+ راض :همکاران

 یمیابراه دیس یعل دیس +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

و  ناینظام نیجراحات در ب جادیدر تصادفات و ا ریعلت مرگ و م نیعتریکنترل نشده شا یها یزیدر سراسر جهان خونر چکیده :

 جهیتاندام و در ن ییو نارسا یبافت بیانعقاد خون و آس ،یپوترمیشوک، ه جادیدر اثر ا دیشد یزیاست. خونر انینظام ریغ

 تینانوساختار متخلخل با خاص نینو یبر آن است اسفنج ها میپروژه تصم نیشود. لذا در ا یم ریمرگ و م شیباعث افزا

 شود. یدر مدل برون تن و درون تن بررس دیشد یزیخونر عیجهت بند آوردن سر یو ضد التهاب یکروبیضد م

 ریشود، و لذا مس یدچار اشکال م بیخون در محل آس انیکاهش جر قیبدن انسان از طر یعیکه دفاع طب ییاز آنجا

 دیش یها یزیخونر عیمتوقف کردن سر یو فعال شدن لخته خون برا نیبریپالکت با فعال شدن ف نیپالگ لیتشک یها

ل پد، شام یزیخونر یاستفاده از عوامل بندآورنده موضع یبرا ژهیو یمراقب ها یدستورالعمل ها نیهستند. بنابرا یناکاف

معموال با اعمال فشار در  یکیعوامل مکان نیرسد. چن یبه نظر م یضرور یزیخونر عیبندآوردن سر یپچ، باند و ژل برا

 یزیونرخ یمشتقات پالسما برا ایمتشکل از داروها  یقیعوامل تزر کهیشود در حال یاستفاده م ریتراکم پذ یزیمورد خونر

ناکارآمد  نیسنگ یزیخونر عیتوقف سر یبرا هیماده کمک اول کیشوند. گاز که به عنوان  یقابل تراکم استفاده م ریغ یها

و مواد  نیبریگاو، مهر و موم ف نیمثل ترومب یکیولوژیمواد ب ن،یمثل موم استخوان، فوم ژالت کیاست. عوامل هموستات

 یم یتباف یتیو سم یروسیو یالتهاب و احتمال عفونت ها جادیباعث ا دیها، گلوتارآلده التیانوآکریاز جمله س یمصنوع

هروندان ش یزیکنترل خونر یبرا منیپوشش ا کی دیتول یموثر برا ریمس کیها، توسعه  تیمحدود نیشوند. با توجه به ا

 .برخوردار است ییباال اریبس تیاز اهم انیو نظام

 سازگار ستیمتخلخل ز یتیساخت اسفنج نانوکامپوز :اهداف اختصاصی

 اسفنج یو ضد التهاب یکروبیبهبود خواص ضد م-2

 یزیخونر یکاهش زمان بندآورندگ-3

 زخم میبهبود در ترم -4

 جذب کامل در بدن تیقابل -5

 استفادهسهولت در  -6

 تینانوکامپوز -اسفنج متخلخل - تیآپات یدروکسینانوذرات ه -دیاکسا مینانوذره سر -یزیخونر یبندآورندگ کلمات کلیدی:
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Fabrication and investigation of chitosan based nanocomposite sponge containing 

hydroxyapatite/cerium oxide nanoparticles for promoting blood coagulation 

Title: 

Raziyeh Ghelich Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Uncontrolled bleeding is the most common cause of death in accidents and injuries 
among militaries and civilians worldwide. Severe bleeding due to shock, 

hypothermia, blood clotting, tissue damage, and organ failure, resulting in increased 

mortality. Therefore, in this project, it has been decided to study new porous 
nanostructured sponges with antimicrobial and anti-inflammatory properties for the 

rapid cessation of severe bleeding via in vitro and in vivo models. 
Because the human body's natural defenses are compromised by reduced blood flow 

to the site of injury, the platelet plug-forming pathways with fibrin activation and 

blood clot activation are insufficient to stop the rapid hemorrhage. Therefore, special 
care instructions for the use of topical bleeding stoppers, including pads, patches, 

bandages, and gels, are necessary to rapidly stop bleeding. Such mechanical agents 
are commonly used to apply pressure to compressible bleeding while injecting 

agents consisting of drugs or plasma derivatives are used for non-compressible 
bleeding. Gas, which is ineffective as a first-aid material for the rapid cessation of 

heavy bleeding. Hemostatic agents such as bone wax, gelatin foam, biological 

substances such as bovine thrombin, fibrin seals, and synthetic substances such as 
cyanoacrylates, glutaraldehyde cause inflammation, and the possibility of viral and 

tissue toxicity infections. Given these limitations, it is important to develop an 
effective route to produce a safe cover to control the bleeding of civilians and the 

military. 

Therefore, the aim of the project is to make chitosan/alginate sponges containing 
new antibacterial cerium oxide nanoparticles with hydroxyapatite, which will be 

studied to stop bleeding, as well as the biological, mechanical, chemical, and physical 
properties of manufactured sponges. 

Abstract: 

Manufacture of biocompatible porous nanocomposite sponges 

2. Improve the antimicrobial and anti-inflammatory properties of the sponge 
3- Reducing bleeding stopping time 

4- Improvement in wound healing 
5- Ability to fully absorb in the body 

6- Ease of use 

Specific 

Aims: 

Hemostatic- Cerium oxide - Hydroxyapatite- nanocomposites - Porous sponge :Keywords 
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 یفلز دیاکس یحساس شده به رنگ با استفاده از نانو ساختارها یدیخورش یساخت سلول ها :عنوان

 این یعتیزهرا شر :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نو ریدپذیتجد یها یانرژ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 این یعتی+ زهرا شر :همکاران

 والیط زادهیعل نیام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
ساختارها به صورت جداگانه در  نیو وارد کردن هرکدام از ا یتیپروسکا یمعدن باتیپژوهش، ساخت ترک نیاز ا هدف چکیده :

آن  یخواص فتوولتائ یمتفاوت( و مطالعه  بیبا درصد ترک یمتخلخل و شفاف )به عنوان مثال، بصورت ناخالص ی هیال

 یروش، ابتدا هر ساختار با روش رسوب ده نیاست. در ا یرنگدانه ا یدیها به عنوان بستر انتقال بار در سلول خورش

 نی. اثرات اشوند یم ینشان هیال دیط روش دکتر بلشده و توس بیمتخلل ترک ی هیو سپس در ال هیته ییایمیمحلول ش

 شیاافز قیاز طر بیمتخلخل، با هدف کاهش بازترک هیال ایمتفاوت به عنوان فتوآند و/ بینانوساختارها با درصد ترک

 ی. برارندیگ یقرار م یابیمورد ارز یرنگدانه ا یدیخورش یها-نور در سلول یپراکندگ شیسرعت انتقال الکترون و افزا

امپدانس  یسنج فی(، طXRD) کسیپراش پرتو ا یزهاینانوذرات از آنال نیا یو نور یساختار یابیمشخصه 

مساحت سطح  ی(، بررسDRS) یبازتاب نفوذ یسنج فی(، طPL) نسانسیفوتولوم یسنج فی(، طEIS) ییایمیالکتروش

 خواهند شد( استفاده FESEM) دانینشر م یروبش یالکترون ری( و تصاوBETو تخلخل )

 هستند: ریطرح شامل موارد ز یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 حساس شده به رنگ یدیخورش یسلول ها یساخت سلول ها -1

 یتیپروسکا یاصالح ساختار فوتوآند با استفاده از نانوساختارها -2

 افزوده شده به فوتوآند یتیپروسکا یمقدار نانو ساختارها نهیبه دست آوردن به -3

 در فوتوآند یتیپروسکا یها تیاستفاده از نانوکامپوز -4

 حساس شده با رنگدانه یدیخورش یبازده سلول ها شیافزا -5

 حساس شده با رنگدانه یدیخورش یو مقاومت به رطوبت و هوا در سلول ها یداریپا شیافزا -6

 حفره-ترونالک بیبازترک ،یابینانو ذرات، مشخصه  ،یتیپروسکا یمعدن بیحساس به رنگدانه، ترک یدیخورش یسلول ها کلمات کلیدی:

 

 

nanostructures oxide metal using cells solar sensitized dye of Fabrication Title: 

Zahra Shariatinia Applicant: 

Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic) Applicant's 

Work: 

The aim of this research is synthesis of inorganic perovskite compounds and adding 

these structures separately into and/or onto the porous and transparent photoanode 

layer (for example, as the impurity in diverse percentages) and studying their 
photovoltaic properties as the charge transfer substrate in dye sensitized solar cells. 

In this process, firstly each structure is synthesized using the sol-gel and gel 
combustion method and then is mixed with the porous layer or is deposited onto this 

Abstract: 
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layer using the doctor blade method. The effects of these nanostructures with 

diverse amounts in and/or over the porous photoanode layer will be investigated in 
order to decrease the electron-hole recombination through increasing the electron 

transport rate and enhancement of the light dispersion in the dye sensitized solar 
cells. The photovoltaic properties of the fabricated solar cells will be evaluated using 

the current density-voltage analysis. In order to perform the structural and spectral 

characterizations of samples, diverse analyses such as X-ray diffraction (XRD), 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS), photoluminescence (PL) 

spectroscopy, diffuse reflectance spectroscopy (DRS) and field emission scanning 
electron microscopy images will be utilized. 

The main goals of this project include following items: 

1) Fabrication of dye sensitized solar cells 
2) Modification of photoanode structure using perovskite structures 

3) Finding the optimum amount of perovskite nanostructures added to the 
photoanode 

4) Application of perovskite nanocomposites in the photoanode 

5) Increasing efficiency of dye sensitized solar cells 
6) Increasing stability and resistance to moisture and air of dye sensitized solar cells 

Specific 

Aims: 

Dye sensitized solar cells, Inorganic perovskite material, Nanoparticles, 

Characterization, Electron-hole recombination, Photovoltaic properties 

:Keywords 
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از گروه  یگاز یهادراتیه لیاز تشک یریجلوگ یبرا نییدوز پا یبازدارنده ها دیساخت و کاربرد نسل جد :عنوان

 فلزات واسطه یکمپلکس ها

 زنگنه یکاظم فاطمه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 و نفت یعیو انتقال گاز طب یساز رهیذخ ش،یپاال ل،یتبد :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زنگنه ی+ فاطمه کاظم :همکاران

 یدیبهمن توح +

 یبهرام قنبر +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

خاص فشار و دما در مخلوط گاز و آب، از  طیتحت شرا ،یعیهستند که به طور طب یجامد باتیترک ،یگاز یها دراتیه چکیده :

عت گاز گاز در صن یانسداد خطوط لوله  یعلت اصل ،یگاز یدراتهایه لیشوند. تشک یم لیتشک یدروژنیه وندیپ قیطر

مورد توجه قرار گرفته اند. کاربرد  ارینفت و گاز دارند، بس عیدر صنا انیجر نیکه در تضم ینقش مهم لیاست و به دل

 ییو جابجا افتیباز نهیمصرف وهز یحجم باال رینظ یو مشکالت دراتیه یکینامیبازدارنده ترمود یباال یغلظت ها

( LDHI)  نییبا دوز پا دیجد یاز بازدارنده ها یدیو سنتز نسل جد یرا بهمراه دارد. طراح یطیمح ستیومشکالت ز

ا که ب باتیترک نیپژوهش پس از ساخت ا نیباشد. که در ا ستیز طیدوستدار مح نیتواند کاهش مصرف و همچن یم

 دیمشابه خط لوله و گاز سولف طیتحت فشار در شرا یعملکرد در سامانه ها یابیتخصص موجود قابل اجرا است ارز

 یتجار یشده و با نمونه ها یساز یینها یبررس نیا درات،یه یتخصص یبا کمک نرم افزارها نیو همچن دروژن،یه

 گرددیم سهیمقا

 دراتیه لیاز تشک یریبه منظور جلوگ ست،یز طیدوستدار مح نییدوز پا دراتیبازدارنده ه باتیترک یو معرف ساخت :اهداف اختصاصی

(LDHIs) 

 یتجار یبا نمونه ها سهیو مقا یگاز دراتیه یبازدارنده ها ییکارا یابیارز

 لجن در خطوط لوله انتقال گاز رینظ یمحصوالت جانب لیو تشک یطیمح ستیکاهش مخاطرات ز

 دراتیبازدارندهها، نرم افزار ه یابیارز -فلزات واسطه یکمپلکس ها -دروژنیه دیراکتورفشار باال، گاز سولف کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis and application of a new generation of the low dosage inhibitors to 

prevent the formation of  the gas hydrates from the group of transition metal 
complexes 

Title: 

Fatemeh Kazemi Zangeneh Applicant: 

I'm not employed Applicant's 

Work: 

Gas hydrates are solid compounds that naturally form under certain conditions of 

pressure and temperature within a gas and water mixture through hydrogen 

bonding. The Gas hydrates formation are the main cause for the gas pipeline 
blockage in gas industry and have received considerable attention due to their 

important role in flow assurance for the oil and gas industry. The application of high 
concentrations of thermodynamic inhibitors leads to problems such as high 

Abstract: 
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consumption, recycling and handling costs, and environmental problems. Designing 

and synthesizing of a new generation of low- dosage hydrate inhibitors (LDHI) can 
reduce consumption as well as be environmentally friendly. In this research, after 

synthesis of these compounds, which can be applied with existing expertise, the 
evaluation of performance of the sample at under pressure systems in similar 

conditions to pipeline and hydrogen sulfide gas, as well as with the aid of specialized 

hydrate software, is finalized and these results will be compared with commercial 
samples. 

Synthesis and presentation of environmental friendly and low dosage hydrate 

inhibitors (LDHIs) to prevent hydrate formation 
Evaluation of the performance of gas hydrate inhibitors and compare with 

commercial samples 
Reduction of environmental hazards and reduction of the formation of by-products 

such as sludge in gas transmission pipelines 

Specific 

Aims: 

High pressure reactor, hydrogen sulfide gas, transition metal complexes, evaluation 
of inhibitors , hydrate software 

:Keywords 
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به  کایلیسو  SSBR هیساخته شده برپا یکیالست یها زهیآم یبرا اسهیچند مق یعدد یتوسعه مدل ها :عنوان

 مختلف یدر دماها، بسامدها و کرنش ها یاتالف -یکیمکان یرفتارها ینیب شیمنظور پ

 یکراب محمد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیا یمیو پتروش مریپل پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یمصرف انرژ یکالن سامانه ها یمهندس :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد کراب :همکاران

 یمحمد برغمد +

 یشیقر درضایرحمیم +

 یقاسم نادر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 یاز اجزا ریدارد. تا هینقل لهیوس ییکارا یبر رو ییبسزا ریکه عملکرد آن تاث یمهم خودرو بوده به نحو یاز اجزا یکی ریتا چکیده :

انتقال  هفیکه در در تماس با سطح جاده است، وظ یبه عنوان تنها بخش ریتا هیرو انیم نیشده که در ا لیتشک یمختلف

ابسته و یادیز اریتا حد بس ریتا کیرو عملکرد  نیو بالعکس را بر عهده دارد. از ا ریو گشتاورها از طرف خودرو به تا روهاین

 یژگیه وس یبر رو ریقسمت تا نیاثرگذارتر ریتا هیوارده به آن است. رو یدر برابر تنش ها و کرنش ها ریتا هیبه پاسخ رو

ا به ه یژگیو نیباشد. ا یم شیبه جاده )کشانش( و فرسا یچنگ زن تیقابل ،یمقاومت غلتش یعنیآن  یمهم عملکرد

شده است  هدیهستند. د ریو دوام تا یمنی(، ایکیالکتر یانرژ ای یلیفس ی)سوخت ها یمصرف انرژ زانیمرتبط با م بیترت

 اریبس یکار نهیفرمول به افتنیرو  نیشده و از ا گرید یژگیغالبا منجر به افت دو و ،یژگیسه و نیاز ا یکیکه بهبود 

 یمحلول SBR یاستفاده از کائوچو نه،یبه خواص به دنیرس یبرا یو کاربرد یگردد. روش شناخته شده صنعت یدشوار م

 یتجرب یها افتهیو  یباال است. مطالعات نظر سیبا درصد س BR یاز کائوچو یریگبهره زی)و دوده( و ن کایلیبه همراه س

 از نحوه عملکرد پرکننده قیجامع و عم ،یداشتن شناخت کاف نه،یبه زهیآم کیبه  دنیرس یاز آن هستند که برا یحاک

رد. مختلف ضرورت تام دا یبا پرکننده و شبکه پرکننده دردماها، فرکانس ها و کرنش ها مریپل نیبرهمکنش ب ژهیبه و

 هیموضوع صورت گرفته هنوز مطالعات نظر نیا یکه بر رو یفراوان یمطالعات تجرب رغمیکه عل دهندینشان م هایبررس

حاکم بر  یاز ساز و کارها قیبه درک جامع و عم دنیرس یبرا یاضیو ر یعدد یاستفاده از مدل ها ژهیبه و قیعم

 آن است که برهمکنش و انیم نیمسئله در ا نیرشمار است. مهمتو انگشت زیناچ اریمختلف بس یاجزا نیبرهمکنش ب

. بر شوندیم دهیبزرگ و ماکرو د یها اسیدر مق تیداده اما رفتارها در نها یکوچک رو اریبس یها اسیپاسخ ها در مق

ارتباط  جینتا نی( انجام شده و بMultiscale) اسهیبه صورت چند مق یرسد که اگر مدل ساز یاساس به نظر م نیا

ساختار و خواص  نیاز ارتباط ب یتر و درک جامع تر قیبود تا به شناخت عم دواریام توانیبرقرار کرد، در آن صورت م

 افتیدست 

 یا انهیرا یها یساز هیاز شب یریو با بهره گ یسبز با هدف کاهش مصرف انرژ ریتا دیو تول هیته :اهداف اختصاصی

 ییمثلث جادو یساز نهیبه ،یا انهیرا یساز هیسبز، شب ریتا ،یمصرف انرژ کاهش کلمات کلیدی:
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Development of Multiscale numerical models for SSBR/Silica compounds to predict 

the mechanical- dissipative behavior at different temperatures, frequencies and 
strains 

Title: 

Mohammad Karrabi Karrabi Applicant: 

Iran Polymer and Petrochemical Introduction Applicant's 

Work: 

The tire is one of the most important components of the car so that its performance 

has a significant impact on the performance of the vehicle. The tire is made up of 

various components, among which the tire surface, as the only part that is in contact 
with the road surface, is responsible for transferring forces and torques from the 

vehicle to the tire and vice versa. Hence, the performance of a tire depends to a large 
extent on the response of the tire to the stresses and strains. The tire surface is the 

most effective part of the tire on its three important functional characteristics, 

namely rolling resistance, ability to grab the road (traction) and erosion. These 
characteristics are related to energy consumption (fossil fuels or electric energy), 

safety and durability of the tire, respectively. It has been seen that the improvement 
of one of these three features often leads to the decline of the other two features 

and therefore it is very difficult to find the optimization formula. A well-known 
industrial and practical method to achieve optimal properties is to use solution SBR 

rubber with silica (and soot) and also to use BR rubber with high cis percentage. 

Theoretical studies and experimental findings indicate that to achieve an optimal 
mixture, having sufficient, comprehensive and in-depth knowledge of how the filler 

works, especially the interaction between the polymer and the filler and the filler 
network at different temperatures, frequencies and strains is essential. Studies show 

that despite the many empirical studies that have been done on this subject, in-

depth theoretical studies, especially the use of numerical and mathematical models 
to achieve a comprehensive and in-depth understanding of the mechanisms 

governing the interaction between different components are very few and far 
between. The most important issue is that interactions and responses occur on a 

very small scale, but behaviors are ultimately seen on a large, macro scale. Based on 

this, it seems that if the modeling is done in a multiscale manner and correlates 
between the results, then we can hope to achieve a deeper understanding and a 

more comprehensive understanding of the relationship between structure and 
properties. 

Abstract: 

Preparation and production of green tires with the aim of reducing energy 

consumption using computer simulations 

Specific 

Aims: 

Reducing energy consumption, Green tire, Computer simulation, Magic triangle :Keywords 
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 (نیدوآمیآم)یپل مریدندر هیبر پا یبا عامل اتصال عرض یمریپلژل یهاتیالکترول هیته :عنوان

 یکلجاه یسالم یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکلجاه یسالم ی+ مهد :همکاران

 یالهام دهقان +

 یممقان یروغن نیحس +

 مقدم یرضوان ریام +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یمریپل یرهایزنج یهایخوردگرا صرفا از گره یکیکه خواص مکان یکیزیف یهااند که ژلشده نشان دادهمطالعات انجام چکیده :

ها باشند. در مقابل، استفاده GPEدر  یمریپل زبانیاستفاده به عنوان م یبرا یمطلوب یهانهیگز توانندینم کنند،یکسب م

 یهادارند. استفاده از شبکه یادیز اریبس یایها مزاGPEدر  یمریپل زبانیبه عنوان م شدهیاشبکه ییایمیش یهااز ژل

عالوه بر بهبود  مریپل کردنیا. شبکهشودیم یکیزیف یهانسبت به ژل یکیخواص مکان یباعث ارتقا ییایمیش یمریپل

ف و منجر به توسعه سهم فاز آمور ردیرا بگ مریدر ساختار پل ینگیبلور یجلو یادیز اریتا حد بس تواندیم یکیخواص مکان

در کنار خواص  ومیتیل ونی یهایدر باتر ونی تیهدا تیتقو. شودیم ومیتیل ونیانتقال  شیمهم منجر به افزا نیگردد. ا

 یریگها به طور چشمLIBرا در  شدههیته یهاتیالکترول ییبرخوردار است و کارا یاژهیو تیاز اهم افتهیبهبود  یکیمکان

 یادیز کنندهیااند و عوامل شبکهانجام شده شدهیاشبکه یمریپل یهاتیالکترول هیدر ته یادی. مطالعات زدهدیم شیافزا

یجذاب م یپرشاخه چندعامل یبه عنوان ساختارها مرهایدندر انیم نیاند. در امنظور مورد مطالعه قرار گرفته نیا یبرا

استفاده ها مورد GPEبستر در  مریپل کردنیاشبکه یبرا یکاربرد یهانهیدر ساختارشان به عنوان گز یبا اصالحات توانند

و  یداریپا ،یکیعالوه بر بهبود خواص مکان تواندیم یمریپل یهاشبکه هیدر ته ییساختارها نی. استفاده از چنرندیقرار گ

 ینییپا اریبس Tg یدارا مرهایدندر ژه،یساختار و لیبه دل ن،یبهبود بخشد. همچن زیرا ن GPE ییایمیخواص الکتروش

 سیبر ماتر یکنندگاثر خودنرم توانندیم مرهایدندر ن،یبخشد. عالوه بر ا لیرا تسه ومیتیل ونیحرکت  تواندیهستند که م

 یااستفاده از شبکه گر،ید یداشته باشد. از سو ونیدر انتقال  ییسزانقش به تواندیامر م نیداشته باشند که ا یمریپل

 میتیل ونیشده و انتقال  یمریپل یرهایزنج نیب یخال یفضا شیباعث افزا تواندیم مریمانند دندر یمولکولکننده بزرگ

سنتز و سپس هر نسل به  4تا  0مختلف از  یها( در نسلنیدوآمی)آمیپل یمرهایکند. در طرح حاضر، دندر لیرا تسه

به  لیتبد ریپذواکنش یلینیو یهاگروه جادیا قیو از طر دیکلرا لیلوئیاصالح سطح توسط عامل اصالح سطح آکر لهیوس

درجا  ونیزاسیمریسنتز شده با روش پل یمریدندر کنندهیاخواهند شد. سپس شبکه یاشاخه یچندعامل کنندهیاشبکه

ساختار  رودی. انتظار مشودی[ وارد مالتیاتر متاکر لی( متکولیگال لنی)اتی]پلیپل شدهیاشبکه سیدر داخل ماتر

ود و منجر ش مریپل ینگیبلور جهیو در نت یرفتن نظم ساختار نیبه از ب مر،یپل کردنیاعالوه بر شبکه مریدندر یاشاخه

اثر  ن،ین. همچدیباالتر به دست آ ییایمیو خواص الکتروش افتهیبهبود  یکیشبکه سفت با خواص مکان کی جهیدر نت

خواهند شد. خواص مختلف  یشده بررس هیته یهاGPE ییایمینسل و تعداد نقاط اتصال در خواص الکتروش شیافزا

GPEیهاآزمون قیسنتزشده از طر یها FT-IR ،DSC ،TGA  وXRD در  شدههیته یهالمیخواهند شد. ف یبررس

متورم خواهند شد تا  کربناتلیاتیو د کربناتلیمتید یهاهگزافلوروفسفات در حالل ومیتیداخل محلول نمک ل
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و کاتد شامل نمک  میتیو آند فلز ل شدههیته یهاGPEها از LIB هیته یشوند. برا هیته یمریپلژل یهاتیالکترول

LiCoO2 ییایمیخواص الکتروش یبررس یاستفاده خواهد شد. برا GPEیسنجفیط یهااز آزمون شدههیته یها 

 بهره گرفته خواهد شد هیتخل-و آزمون شارژ یاچرخه یولتامتر ،ییایمیامپدانس الکتروش

 ؛PAMAM مریدندر هیمولکول بر پاکننده بزرگ یاشبکه کی هیته :اهداف اختصاصی

 افته؛یبا خواص بهبود یمریپلژل یهاتیالکترول هیته -2

 ت؛یبستر الکترول یامرحلهدرجا و تک هیته -3

 ؛یکیو خواص مکان یونی تیزمان هداهم تیتقو -4

 .ونیبر رفتار انتقال  یکننده سنتز یااصالح شده در ساختار شبکه یهانسل و تعداد شاخه شیافزا ریتاث یبررس -5

 یمریشبکه پل مر،یدندر وم،یتیل ونی یباتر ،یمریپلژل تیالکترول کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of gel polymer electrolytes with a poly(amidoamine) dendrimer-based 

crosslinker 

Title: 

Mehdi Salami-Kalajahi Applicant: 

Sahand University of Technology Applicant's 

Work: 

Previous researches have proved that physical gels which receive mechanical 
strength from chain entanglements between polymer chains cannot be a proper 

choice for a polymer host in GPEs. In contrast, using chemically cross-linked gels as a 

polymer host in GPEs has many advantages. Utilizing chemically cross-linked 
polymer networks enhances mechanical properties compared to the physical gels. In 

addition to improving mechanical properties, cross-linked polymer networks 
prevents polymer structure from crystallinity and increases portion of amorphous 

phase. This enlarges Lithium ion transportation. Improving ion conductivity along 
with enhanced mechanical properties has important role and increases efficiency of 

produced electrolytes dramatically in LIBs. Lots of researches have been conducted 

in the case of preparation of cross-linked polymer electrolytes and lots of cross-
linked agents have been used. Meanwhile, dendrimers as attractive multifunctional 

structures can be used with some structural modifications as practical options for 
crosslinking the polymeric host in GPEs. The use of such structures in the production 

of polymer networks not only can improve the mechanical properties, but also 

enhance the stability and electrochemical properties of GPE. Also, dendrimers have a 
very low Tg owing to their special structure, which can facilitate the movement of 

lithium ions. In addition, dendrimers can have a self-plasticizing effect on the 
polymer matrix, which can play an important role in ion transport. On the other 

hand, the use of large molecular crosslinkers such as dendrimers can increase the 

free volume between polymer chains and facilitate the transfer of lithium ions. In the 
present project, poly (amidoamine) dendrimers will be synthesized in different 

generations from 0 to 4 and then each generation will be transformed into a 
multifunctional branched cross-linker through surface modification by acryloyl 

chloride and by creating reactive vinyl groups. Then, the synthesized dendritic cross-
linker will be introduced to the [poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate] 

matrix by in situ polymerization. In addition to polymer crosslinking, the dendrimer’s 

branching structure is expected to lead to the loss of structural order and consequent 
polymer crystallization, resulting in a rigid polymer network with improved 

mechanical strength and higher electrochemical properties. Also, the effect of 
increasing the generation of dendritic cross-linker and number of cross-linking points 

on the electrochemical properties of the prepared GPEs will be investigated. The 

different properties of the synthesized GPEs will be investigated through FT-IR, DSC, 
TGA and XRD characterizations. The prepared films will be swollen in lithium 

hexafluorophosphate salt solution in dimethylcarbonate and diethylcarbonate 
solvents to produce GPEs. The prepared GPEs alongside lithium metal anodes and 

LiCoO2 salt containing cathodes will be utilized for the preparation of LIBs. 

Abstract: 
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Electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry and charge-discharge 

tests will be used to investigate the electrochemical properties of the prepared GPEs. 

Preparation of a macromolecule cross-linker based on PAMAM dendrimer; 

2- Preparation of gel polymer electrolytes with improved properties; 

3- In-site and single-step preparation of electrolyte host; 
4- Simultaneous improvement of ionic conductivity and mechanical properties; 

5- Investigation of the effect of increasing the generation of dendrimer and number 
of modified branches in the synthetic cross-linker structure on ion transport. 

Specific 

Aims: 

Gel polymer electrolyte, Li-ion battery, dendrimer, polymer networks :Keywords 
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 یمصنوع یبا استفاده از شبکه عصب یکیزیف هیال تیبر امن یمبتن ریارسال محرمانه تصو :عنوان

 یکوهستان یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 قم/قم یدانشگاه صنعت :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدفاع شرفتهیپ یباند مناسب + کسب نرم افزارها یبا پهنا داریاطالعات امن و پا یشبکه مل توسعه :اولویت

  :نوع طرح
 یکوهستان ی+ عل :همکاران

 یسبط النب یمحمدعل +

 محمد راغب +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

دارد. مجهز  یاریبس تیاهم ،یو نظام یپزشک یدر کاربردها ژهیبه و میسیب یمخابرات یهادر شبکه ریامن تصو ارسال چکیده :

 یشهر هوشمند، کابردها ریمختلف نظ یهانهیو گسترش کاربرد آنها در زم یریتصو یبه سنسورها IoT یهاشدن دستگاه

یرا آشکار م تیاز اهم زانیم نیا یخوب( و ... بهUAV) نیبدون سرنش یهاپرنده ،یارتباطات نظام ،یسالمت و پزشک

 یازمندیانتقال داده، ن ریتأخ زانیو کاهش م به نرخ داده باال یابیبا انتظار دست 5G لیموبا ظهور شبکه گرید ی. از سوسازد

را با سرعت باال همراه با حفظ  ریمانند تصو میحج یهاکه به کمک آن بتوان داده طلبدیرا م یارسال امن به پروتکل

 هیال تیامن کیتکن هیبر پا ریراهکار ارسال امن تصو کی میبنا دار یطرح پژوهش نینمود. در اآنها منتقل  یمحرمانگ

 شیاافز زیو ن یشده، جهت کاهش بار پردازش شنهادی. در طرح پمیدارند( ارائه ده یاطالعات یتئور انی)که بن یکیزیف

 برد میبهره خواه یمصنوع یشبکه عصب نینو یهااز روش ستم،یس ییکارا

 و نرخ ارسال داده. تیارتقا امن - میسیب یها نکیبر ل ریارسال امن تصاو :اهداف اختصاصی

 نیماش یریادگی - یمصنوع یشبکه عصب - ریارسال تصو - یکیزیف هیال تیامن کلمات کلیدی:

 

 

Secure Image Transmission based on Physical Layer Security Using Artificial Neural 

Network 

Title: 

Ali Kuhestani Applicant: 

Qom University of Technology Applicant's 
Work: 

Secure image transmission on wireless networks is important, especially in medical 

and military applications. Equipping IoT devices with video sensors and expanding 
their application in various fields such as smart city, health, and medical applications, 

military communications, drones (UAVs), etc., well illustrates this importance. On the 
other hand, the advent of the 5G mobile network with the expectation of achieving 

high data rates, reducing data transmission delays, requires a secure sending 

protocol that allows large data such as images to be transmitted at high speed while 
maintaining their confidentiality. In this research project, we intend to provide a 

secure image transmission solution based on the physical layer security technique 
(which is based on information theory). In the proposed design, to reduce processing 

load and increase system efficiency, we will use new methods of artificial neural 

network. 

Abstract: 
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Secure Image transmission - Performance improvement by using artificial 

intelligence. 

Specific 

Aims: 

Physical layer security - artificial neural network - Image transmission. :Keywords 
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 یهوشمند برا یهایحاصل از گوش ریبه منظور پردازش تصاو ریتصو زیآنال یهاتوسعه و کاربرد روش :عنوان

 مولکول ها ستیو ز ییایمیش باتیترک یریگو اندازه ییشناسا

 یاالسالم خیش ینقو مهسا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاالسالم خیش ی+ مهسا نقو :همکاران

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 نیو همچن هایماریزودهنگام ب صیبا هدف تشخ ییایمیش باتیها و ترکمولکول ستیانواع ز یریگو اندازه ییامروزه شناسا چکیده :

در  موجود یستیز باتیترک نیا یابیو رد یریگیبا پ رایشده است. ز لیتبد یها به موضوع مهم و پرطرفداردرمان آن

توسعه  ازمندین نیمختلف کمک کرد. بنابرا یهایماریاز ب یاریو درمان بس صیبه تشخ توانیم یکیولوژیب یهانمونه

دقت  ،تیمولکول ها با حساس ستیاز ز عیوس یدسته ا یارزان، قابل اعتماد و قابل استفاده برا ع،یسر یزیآنال یروش ها

 یها یحاصل از گوش ریتصو زیآنال یهاو روش ینور یها کیتکن قیطرح، با تلف نی. در امیباال هست یریپذ نشیو گز

ها به دست خواهد آمد. هدف مولکول ستیز یریو اندازه گ ییشناسا یو ارزان برا عیو سر نینو اریبس یهوشمند روش

ات استخراج اطالع تیو در نها یآمار یبه مجموعه داده ها تالیجید ریتصو لیدر طرح حاضر، تبد ریتصو زیاستفاده از آنال

با به دست آوردن  جهیباشد. در نت یم دهیچیپ یها در نمونه ها تیآنال یکم یها یریمهم از آن ها به منظور اندازه گ

 دایتوان دست پ یم یو اطالعات مهم و ارزشمند جیآن ها به نتا زیو سپس آنال یا هیتجز یحاصل از واکنش ها ریتصاو

 کرد

و  یریاندازه گ ،ییشناسا ی، قابل حمل و در دسترس برا نهیکم هز ع،یسر ن،ینو یروش یطراح قیتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 یها م یماریانواع ب یابیو ارز صیبه منظور تشخ ییایمیو ش یکیولوژیب یدر نمونه ها یستیز یمقدار نشانگرها نییتع

 یطراح ینجو روش رنگ س نسانسیلوم یهمچون فلورسانس، الکترو کم ینورتاب یها کیبر تکن هیبا تک قیتحق نیباشد. ا

 زیالآن یشود و از روش ها یم یبردار ریهوشمند تصو یگوش نیتوسط دورب ییایمیش یشده است. سپس، از واکنش ها

 استفاده خواهد شد. یستیز ینشانگرها ییشناسا یبرا ریتصو

 تالیجید ریهوشمند، تصو یگوش ر،یتصو زیآنال ،ینور یهاکیمولکول، تکن ستیز کلمات کلیدی:

 

 

Development and application of image analysis  methods for smartphone image 
processing   to identify and quantify chemical compounds and biomolecul 

Title: 

Mahsa Naghavi Sheikholeslami Applicant: 

Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran Applicant's 

Work: 

 

Nowadays, the identification and measurement of biomolecules and chemical 
compounds for the early detection of diseases and their treatment are an important 

issue. Investigation of biomolecules and chemical compounds in biological samples 

leads to the diagnosis and treatment of many diseases. Therefore, we need to 
develop fast, low-cost, reliable, and user-friendly analysis methods for a wide range 

of biomolecules with high sensitivity, accuracy, and selectivity. In this project, a 

Abstract: 
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novel, fast and low-cost method to identify and measure biomolecules and chemical 

compounds will be investigated by combining luminescence techniques and image 
analysis methods for smartphone images. The aim of using this smart strategy is to 

extract the statistical data set and significant information from smartphone digital 
images for the identification and quantification of biomolecules and chemical 

compounds in complex samples. 

The main aim of this research is to design a novel, fast, low-cost, portable, and 
accessible method for the identification and quantification of biomarkers in biological 

and chemical samples to diagnose and evaluate various diseases. This research is 

designed based on luminescence techniques such as fluorescence, 
electrochemiluminescence, and colorimetric method. Chemical reactions are 

captured by the smartphone camera and then image analysis methods are used to 
identify biomarkers. 

Specific 
Aims: 

biomolecule, luminescence techniques, image analysis, smartphone, digital image. :Keywords 
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خواص  ی( بر رویآن ها )مورفولوژ یونیمانسیاثرات د یو بررس یدو بعد هیپا یهتروساختارها هیته :عنوان

 PAN/PVDF یستیفتوکاتال یو عملکرد غشا یستیفتوکاتال

 یددراجیس دیرسعیم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/یکاربرد یمیش یپژوهش شگاهیآزما -دانشکده علوم -زنجان  دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یددراجیس دیرسعی+ م :همکاران

 یسیو امیپ +

 فرد یرسول نیمحمد حس +

 وطن پور دیوح +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

ر مرتفع ب یبشر است. تمرکز دانش بشر یرو شیپ یچالش ها نیآب از مهم تر هیو تصف یبا توجه به بحران آب، پاکساز چکیده :

 ییغشا ونیلتراسیف ،یستیفتوکاتال بیچون تخر ییندهایباشد. فرا یم یانرژ نیمسئله همراه با مصرف کمتر نیا یساز

 یآل یاه ندهیموثر در حذف آال ندیفرا کی یستیفتوکاتال بیباشند. تخر یمورد توجه م یا هیتصف یها ندیاز جمله فرا

ترون از اهداف الک-حفره ییبازآرا نیباال و کمتر ییبا کارا یها ستیفتوکاتال هیباشد. ته ینور م یاز فوتون ها یریبا بهره گ

 یمع آورو ج یابیالکترون و باز-حفره ییکم بودن بازآرا زورهایفتوکاتال یاست. امروزه بحث اصل یزوریفتوکاتال ندیفرا

شده  یصنعت یا هیتصف ندیفرا کی ییغشا ونیلتراسیف ندیهدر رفت هست. فرا نیاز محلول پساب با کمتر ستیفتوکاتال

ذرات بزرگ در  یکوچک( تا جداساز یها و مولکول ها ونیذرات در ابعاد نانو ) یجداساز ییتوانا ییغشا ندیاست. فرا

ن که صنعت غشا با آ یباشد. از جمله مشکالت یرا دارا م یانرژ نیها( با صرف کمتر یها و باکتر دی) کلوئ کرویابعاد م

 یها م یگرفتگ نیدر غشاها وجود دارد که از مهم تر یغشا هست. چند نوع گرفت یکند، گرفتگ یدست و پنجه نرم م

 یشود. با القا ریبرگشت ناپذ یتواند منجر به گرفتگ یم تی( غشا را نام برد که در نهاری)برگشت پذ یسطح یتوان گرفتگ

 افتی دست باال ییبا کارا ییاتوان به غشاه یم یشوندگ زیخود تم تیهمرا با خاص یآب هیتصف یغشاها یآبدوست تیقابل

 دنیدو فرا بیغشا را هم کاهش داد. حاصل ترک یو شستشو ضیتعو ندیمربوط به فرآ یها نهیهز یاز طرف نیو همچن

. عالوه بر باشد یآب و پساب م هیدر صنعت تصف دیجد یتکنولوژ کیاست که به عنوان  یزوریفتوکاتال یذکر شده غشا

و هر د یها تینقص ها و محدود یزوریفتوکاتال یغشا ،ییغشا یو جداساز یزوریفتوکاتال ندیدو فرا یها تیداشتن مز

 .رساند یرا به حداقل م ندیفرا

 یها برا تسیفتوکال یمورفولوژ یمطلوب با مطالعه بر رو زوریبه فتوکاتال یابیدست یحاضر تالش برا یدر طرح پژوهش

ه منظور الکترون و حفره ب دیتول شیافزا نیالکترون و همچن_حفره ییو کاهش بازآرا یزوریفتوکاتال ندیراندمان فرا شیافزا

 یطرح پژوهش نیشده در ا هیته یشود غشا یتالش م نی. همچنردیگ یفعال و حفرات صورت م یکالیراد یگونه ها جادیا

 دیتول یفعال نور یمقاومت در برابر گونه ها نیو همچن یکیمقاومت مکان ،ییایمیمناسب، مقاومت ش یآبدوست یدارا

شده و  هیخواص مطلوب ته یدارا یو غشا نهیبه ستیشده از فتوکاتال هیته یستیفتوکاتال یغشا تیشده باشد. و در نها

 گردد یم یو ساخته شده بررس یطراح یستیفتوکاتال ییعملکرد آن در راکتور غشا
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 . وستهیپ یستیفتوکاتال ییراکتور غشا یآماده ساز :اهداف اختصاصی

 یها ستمیآن در س یستیفتوکاتال اتیخصوص یهتروساختار و بررس ستیفتوکاتال یابیو مشخصه  هیته ،یطراح . 2

 .یساز نهیو به وستهیناپ

مطلوب  یکیاستحکام مکان ،ییایمیمقاومت ش یآبدوست و دارا PAN/PVDF یمریپل یغشا یابیو مشخصه  هیته . 3

 .یفعال تحت نور مرئ یکالیراد یدر برابر گونه ها داریو پا

 یشده و بررس هیآبدوست ته یهتروساختار و غشا یها ستیمطلوب از فتوکاتال یستیفتوکاتال یغشاها ی هیته . 4

 .یستیفتوکاتال ییدر راکتور غشا یستیفتوکاتال یغشا ییکارا

 یتسیفتوکاتال ییراکتور غشا ،یجداساز نده،یآال بیتخر ،یزوریفتوکاتال یآبدوست، غشا یغشا ست،یفتوکاتال کلمات کلیدی:

 

 

Preparation of two-dimensional based heterostructures and investigation of their 

dimensional (morphology) effects on photocatalytic properties and performance of 

PAN / PVDF photocatalytic membrane 

Title: 

Mir Saeed Seyed Dorraji Applicant: 

University of Zanjan Applicant's 

Work: 

Due to the water crisis, water purification is one of the most important challenges 
facing human beings. The focus of human knowledge is on solving this problem with 

the least energy consumption. Processes such as photocatalytic degradation, 
membrane filtration of refining processes are considered. Photocatalytic degradation 

is an effective process in the removal of organic pollutants using light photons. 

Procurement of high-efficiency photocatalysts with minimal hole-electron 
rearrangement is one of the goals of the photocatalytic process. Today, the main 

discussion of photocatalysts is to reduce the hole-electron rearrangement and 
retrieve and collect photocatalysts from the effluent solution with the least loss. The 

membrane filtration process has become an industrial purification process. The 

membrane process has the ability to separate particles in the nanoscale (ions and 
small molecules) to separate large particles in micro (colloids and bacteria) with 

minimal energy. One of the problems faced by the membrane industry is membrane 
fouling. There are several types of fouling in membranes, the most important of 

which are surface fouling (reversible) of the membrane, which can eventually lead to 

irreversible fouling. By inducing the hydrophilicity of water treatment membranes 
along with their self-cleaning properties, high-performance membranes can be 

achieved, and also the costs related to the process of changing and washing the 
membrane can be reduced. The result of the combination of the two mentioned 

processes is the photocatalytic membrane, which is a new technology in the water 
and wastewater treatment industry. In addition to the advantages of the two 

photocatalytic processes and membrane separation, the photocatalytic membrane 

minimizes the defects and limitations of both processes. 
In the present research project, an attempt is made to achieve the desired 

photocatalyst by studying the morphology of photocatalysts to increase the 
efficiency of the photocatalytic process and reduce electron-hole rearrangement, as 

well as increase electron and cavity production to create active radical species and 

cavities. Also, the membrane prepared in this research project has suitable 
hydrophilicity, chemical resistance, mechanical resistance as well as resistance to 

active species produced in light. Finally, the photocatalytic membrane is prepared 
from the optimal photocatalyst and the membrane with the desired properties is 

prepared and its performance in the designed and fabricated photocatalytic 
membrane reactor is investigated. 

Abstract: 

Continuous photocatalytic membrane reactor preparation. 

2. Design, preparation, and characterization of heterostructure photocatalyst and 
investigation of its photocatalytic properties in batch systems and optimization. 

Specific 

Aims: 
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3. Preparation and characterization of hydrophilic PAN / PVDF polymer membrane 

with chemical resistance, desirable mechanical strength, and stability against active 
radical species produced under visible light. 

4. Preparation of desirable photocatalytic membranes from heterostructure 
photocatalyst and hydrophilic membrane and also evaluation of photocatalytic 

membrane efficiency in a photocatalytic membrane reactor. 

Photocatalyst, Hydrophilic membrane, Photocatalytic membrane, Contaminant 
degradation, Filtration, Photocatalytic membrane reactor 

:Keywords 
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-5 ،نیکورکوم یشده با سه دارو یبارگذار نیشده با فوالت آلبومعملکرد نانوذرات هدفمند یو بررس هیته :عنوان

 درمان سرطان یبرا الیزسیدر سامانه ر شکلیکرو یبعدتومور سه یبر رو نیپریو پ لیفلوروراس

 یعباس شجاع السادات دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

( + NEMSو  MEMS) یکیالکترومکان یستمهایس زی...... ر دیساخت و تول یها یزفناوریمرتبط با ر یها پژوهش :اولویت

 دارو شیرها نینو ی/روش هایپزشک ی+ مهندس الیومتریب ی/مهندسیپزشک یمهندس

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 یعباس شجاع السادات دی+ س :همکاران

 ینجف آباد یهاشم رهیسم +

 یابوالحسن نیحس +

 محمد زائر +

 266970 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 عدد 1دارو:  ونیفرموالس

 عدد 2آموزش دانشجو: 

 عدد 1: یقاتیپژوه تحق

 یهاسامانه یریکارگشده است. به لیدر سراسر جهان تبد ریمومرگ یاصل لیاز دال یکیدر جهان امروز، سرطان به  چکیده :

 یانمک-یکنترل زمان نیو همچن ترنییپا نهیکم، هز یمواد مصرف زانیدقت و بازده باال، م ت،یحساس لیبه دل الیزسیر

 سلول و درمان طیمحزیر یسازهیشب ص،یدر تشخ یقادرند نقش مهم الیزسیر یهااند. سامانهکرده دایپ یادیز تیاهم

کرد.  یسازهیداخل بدن را شب یکیولوژیزیف طیفراهم کنند تا بتوان شرا یکشت سلول یبرا یو بستر مناسب فایسرطان ا

ه ها بسامانه نیسلول بوده است اما ا یبعدداروها، کشت دو یسرطانخواص ضد یابیارز یمدل برا نیتر جیتا به امروز، را

 یادیکه شباهت ز یبعدسه یهادارو، توسعه مدل یابیرو به منظور ارز نیبافت تومور نامناسب هستند. از ا یناهمگن لیدل

 یناسببستر م یبعدتومور سه جادیا تیبا قابل الیسزیر یهااست. سامانه یاطراف تومور داشته باشد، ضرور طیزمحیبه ر

مدل  ،یبعدسه یهامدل انی. در مدهندیارائه م ایپو طیدر شرا یدارورسان یهاها و سامانهعملکرد دارو یبررس یرا برا

 یها در مورد سرطان است. در مبحث درمان سرطان، داروهااز پژوهش یفیط یمدل برا نیتومور بهتر یچند سلول یکرو

ا، هدارو نیکم ا تیهستند، حالل زیگرداروها مواد آب نیاز ا یاریحال، بس نیدارند. با ا یاکاربرد گسترده یدرمانیمیش

 یدارورسان یهارد. سامانهرا به همراه دا یدیدرون ور قیها در دستگاه گوارش است و عدم امکان تزرمانع جذب آن

مخزن، دارو  کیصورت و غالبا به شوندیم دیتول مارانیمورداستفاده در ب یداروها یو درمان ییمنظور بهبود خواص داروبه

 کینتیبر س جهیو در محل خاص آزاد نموده، درنت نیها دارو را به مقدار معسامانه نیا. دهندیم یرا درون خود، جا

 ر،یاخ یها. در سالشوندیاستفاده م یطور گسترده در دارورساندارو در بدن مؤثر هستند. ذرات نانو به عیو توز ییدارو

-5 یهادارو یبارگذار نیشده است. بنابرا یدارورسان یبرا ییهاعنوان حاملساختارها بهنانو یهیبه ته یتوجه فراوان

اده به منظور استف دیاس کیشده با فولهدفمند نیست آلبومآبدو سازگارستیدر نانوذرات ز نیو کورکوم لیفلوروراس

داشته  متفاوت سمیبا مکان کینتیفارماکوک ییافزاها شود و خواص همدارو یپوشاندرون شیباعث افزا تواندیم یضدسرطان

 توانیم پژوهش، نینظر در امورد یسامانه دارورسان یاصول یابیو ارز یتندرون طیشرا ترقیدق یسازهیباشد. به منظور شب
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امانه را س یضدسرطان تیخاص زانیاستفاده کرد و م کروچاهکیدر م یتومور سه بعد جادیا تیبا قابل الیزسیاز سامانه ر

 کرد سهیمقا یدو بعد طیمحاسبه و با شرا

 نیپریو پ لیفلوروراس-5 ن،یکورکوم یشده با سه دارو یبارگذار نینانوذرات هدفمند آلبوم هیته :اهداف اختصاصی

 یسامانه دارورسان یکینتیو فارماکوک ییایمیش ،یکیزیخواص ف یبررس .2

 کروچاهکیدر م یبعدتومور سه جادیا تیبا قابل الیسزیسامانه ر هیته .3

 یمانزنده زانیم سهیو مقا یبعدو سه یبعددر حالت دو یسرطان یهاسلول یسامانه بر رو یسرطاناثر ضد یبررس .4

 در دو حالت مختلف یسلول

 نیپریپ ل،یفلوروراس-5 ن،ینانوذرات، کورکوم ،یدارورسان ،یتومور سه بعد ال،یزسیسامانه ر کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis and evaluation of curcumin, 5-Fluorouracil, and piperine co-loaded folate 
targeted albumin nanoparticles on a 3D tumor spheroid in a microfluidic device for 

cancer therapy 

Title: 

Seyed Abbas Shojaosadati Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

In today's world, cancer has become one of the leading causes of death worldwide. 

The use of microfluidic systems has come into attention due to their high sensitivity, 
accuracy, and efficiency, low consumption of materials, lower cost as well as the 

capability of time-space control. Microfluidic systems can play an important role in 
mimicking the cell microenvironment, diagnosis, and cancer treatment. They can 

provide a suitable platform for cell culture to simulate physiological conditions in the 
body. To date, the most common model for anticancer drug screening has been two-

dimensional (2D) cell culture, nevertheless, these systems are not suitable because 

of the heterogeneity of tumor tissues. Hence, in order to study the anticancer of the 
drugs, it is necessary to develop three-dimensional (3D) models that are very similar 

to the innate tumor microenvironment. Microfluidic systems with the ability to create 
3D tumors provide a proper platform for studying the efficacy of drugs and drug 

delivery systems in dynamic conditions. Among the 3D models, the multicellular 

tumor spheroids are the best models for a range of cancer studies. chemotherapeutic 
drugs are widely used for cancer treatment. However, many of these drugs are 

hydrophobic in nature which prevents their absorption in the gastrointestinal tract 
and makes it difficult to inject them intravenously. Drug delivery systems have been 

developed to improve the pharmacological properties of the employed drugs for 

cancer patients and often encapsulate the drugs as containers. These systems 
release the drugs with a certain amount and in a target location, thus affecting the 

drug kinetics and distribution in the body. Nanoparticles have been widely used for 
drug delivery purposes. Loading of 5-fluorouracil and curcumin in hydrophilic 

biocompatible albumin nanoparticles targeted with folic acid ligands for anticancer 
activity can increase drug bioavailability and possess synergistic pharmacokinetic 

effects by different mechanisms. In this study, a microwell-based chip with the 

ability to create a 3D tumor is used to mimic the in vivo conditions and systematically 
study the drug delivery system. In the end, the outcomes of 3D vs 2D conditions are 

compared. 

Abstract: 

Synthesis of curcumin, 5-Fluorouracil, and piperine co-loaded folate targeted 
albumin nanoparticles. 

2- Evaluation of physical and pharmacochemical properties of the drug delivery 
system. 

3- Fabrication of a microwell-based chip for tumor spheroid formation. 
4- Drug delivery screening in 2D and 3D conditions 

Specific 
Aims: 

Microfluidic system, 3D tumor, drug delivery, nanoparticle, curcumin, 5-fluorouracil, 

piperine 

:Keywords 
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گرافن  دی[/اکسالتیاتر متاکر لی( متکولیگال لنی)اتی]پلیپل یتینانوکامپوز یمریپلژل یهاتیالکترول هیته :عنوان

 ومیتیل ونی یهایکاربرد در باتر یبرا

 یکلجاه یسالم یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/سهند یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکلجاه یسالم ی+ مهد :همکاران

 یممقان یروغن نیحس +

 مقدم یرضوان ریام +

 یالهام دهقان +

 مهتاب همراه جو +

 هداد دیسع +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

در  یادیز اریبس یایمزا یمریپلژل یهاتیدر الکترول یمریپل زبانیبه عنوان م شدهیاشبکه ییایمیش یهااز ژل استفاده چکیده :

یان ماز خود نش یکیزیف یهانسبت به ژل یبهتر یکیخواص مکان یمریپل یهادارد. شبکه یکیزیف یهابا ژل سهیمقا

م را گرفته و سه مریدر ساختار پل ینگیوقوع بلور یجلو یادیز اریتا حد بس تواندیم مریپل کردنیاعالوه شبکه. به دهند

در  میتیل ونیفاز آمورف در انتقال  یاتیموضوع با دانستن نقش ح نیدهد. ا شیافزا یریگفاز آمورف را به طرز چشم

 ونی یهایدر باتر ونی تیو هدا یکیزمان خواص مکانهم تیتقو. کندیم دایدوچندان پ تیاهم ومیتیل-ونی یهایباتر

. از دهدیم شیرا به شدت افزا شدههیته یهاتیالکترول یکاربرد لیبرخوردار است و پتانس یا ژهیو تیاز اهم ومیتیل

 یهاروهبا داشتن گ ،یمریپلژل یهاتیالکترول یکیگرافن عالوه بر بهبود خواص مکان دیافزودن نانوصفحات اکس یطرف

 هیشارژ و تخل ندیفرآ یها در طو انتقال آن سیدر ماتر ومیتیل یهاکردن نمکدر حل یینقش بسزا توانندیم یژنیاکس

رح شوند. در ط تیفصل مشترک الکترود و الکترول یباعث بهبود سازگار توانندینانوصفحات م نیا ن،یداشته باشند. همچن

 ریمقاد ،یمریپلژل یهاتیالکترول ونیو رفتار انتقال  ییگرافن بر رفتار رسانا دیاثر نانوصفحات اکس یبررس یحاضر، برا

اتر  لی( متکولیگال لنی)اتی]پلیپل شدهیاشبکه سیدرجا در داخل ماتر ونیزاسیمریگرافن با روش پل دیمتفاوت از اکس

حات نانوصف نیا س،یگرافن در داخل ماتر دیبهبود پخش نانوصفحات اکس یبرا ن،ی[ پخش خواهند شدهمچنالتیمتاکر

 نیب وندیپ ون،یزاسیمریاصالح خواهند شد تا در اثر پل ریپذبرگشت یشیجدا-یشیافزا ریانتقال زنج ونیزاسیمریبا عامل پل

، FT-IR ،DSC یهاآزمون قیسنتزشده از طر یمریپلژل یهالمیشود. خواص مختلف ف جادیا سینانوصفحات و ماتر

TGA  وXRD ید یهادر حالل هگزافلوروفسفاتومیتیدر داخل محلول نمک ل شدههیته یهالمیخواهند شد. ف یبررس

 یهاGPEها از LIB هیته یشوند. برا هیته یمریپلژل یهاتیمتورم خواهند شد تا الکترول کربناتلیاتیو د کربناتلیمت

 یهاGPE ییایمیخواص الکتروش یبررس یاستفاده خواهد شد. برا LiCoO2و کاتد شامل نمک  میتیو آند فلز ل شدههیته

اهد بهره گرفته خو هیتخل-و آزمون شارژ یاچرخه یولتامتر ،ییایمیامپدانس الکتروش یسنجفیط یهااز آزمون شدههیته

 شد

 افته؛یبا خواص بهبود یتینانوکامپوز یمریپلژل یهاتیالکترول هیته :اهداف اختصاصی

 ت؛یبستر الکترول یامرحلهدرجا و تک هیته -2
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 شده؛با ساختار کنترل تیبستر الکترول هیته یبرا ونیزاسیمریپل نینو یهااستفاده از روش -3

 .ونینشده بر رفتار انتقال شده و اصالحگرافن اصالح دیآوردن اثر نانوصفحات اکسبدست -4

اتر  لی( متکولیگال لنی)اتی]پلیگرافن، پل دی، اکسRAFT ونیزاسیمریپل وم،یتیل ونی یباتر ،یمریپلژل تیالکترول کلمات کلیدی:

 [التیمتاکر

 
 

Fabrication of poly[poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate]/graphene oxide 

nanocomposite gel polymer electrolytes for application in Li-ion batteries 

Title: 

Mehdi Salami-Kalajahi Applicant: 

Sahand University of Technology Applicant's 
Work: 

Chemically-crosslinked gels have some advantages over physically-crosslinked gels 
such as improved mechanical properties. Moreover, crosslinking can prevent 

crystallization and increase the amorphous phase in polymer structure. Regarding 

the important role of amorphous phase in ion transfer in Li-ion batteries, all 
processes which prevent crystallization become the matter of interest. Simultaneous 

improvement of mechanical properties and ion transfer in Li-ion batteries is 
important in application of prepared electrolytes. Graphene oxide can improve the 

mechanical properties and also, due to oxygen-containing groups, can improve the 

solubility of Li-based salts in matrix. Also, graphene oxide can increase the 
compatibility of electrode and electrolyte to decrease the interface resistance. In this 

project, to investigate the effect of graphene oxide on conductivity and ion transfer 
behavior of gel polymer electrolyte, different amounts of graphene oxide will be 

dispersed in crosslinked poly[poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate] 
matrix via in situ polymerization. Moreover, to better dispersion of graphene oxide in 

matrix, it will be modified with a RAFT agent to graft polymer chains onto surface of 

graphene oxide during polymerization. Different properties of gel polymer 
electrolytes will be investigated by using FT-IR, DSC, TGA, and XRD analyses. 

Prepared films will be soaked in a solution of lithium hexafluorophosphate in 
dimethyl carbonate and diethyl carbonate to prepare gel polymer electrolytes. To 

fabricate Li-ion batteries, a Li-metal-based anode and a LiCoO2-based cathode will 

be used. Electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry, and charge-
discharge cycles will be used to investigate the electrochemical properties of 

prepared gel polymer electrolytes and fabricated Li-ion batteries. 

Abstract: 

Fabrication of nanocomposite gel polymer electrolytes; 

2- In situ and single-step fabrication of electrolyte host; 

3- Utilizing controlled/”living” polymerization to fabricate well-defined polymeric 
host; 

4- Investigation of the effect of neat and modified GO on ion transfer behavior. 

Specific 

Aims: 

Gel polymer electrolyte, Li-ion battery, RAFT Polymerization, Graphene oxide, 
Poly[poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate] 

:Keywords 
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 یموضع یاریآب یهاکاربرد در سامانه یبرا یخودکار کنترل دب ریساخت ش :عنوان

 یاعتدال یرمضان یهاد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 نیقزو/)ره( ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یحجم لیو تحو زیآبر یدر حوضه ها نفعانیآب با مشارکت ذ نهیمصرف به تیریاعمال مد ی/چگونگیزداریو آبخ آب :اولویت

استفاده از  ی/چگونگیزداری+ آب و آبخ دیایبه وجود ن یکه مشکالت اجتماع یبه نحو ازیآب در زمان و مکان مورد ن

 با یآب کشاورز یارتقاء شاخص  بهره ور یبرا یمردم تیریمد

 یکاربرد :نوع طرح

 یاعتدال یرمضان ی+ هاد :همکاران

 جن خان یمحمد ب +

 مزده یمهدو یعل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 3محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

فشار مورد  نیتام یبرا کندیم دایپ انیکه در آن آب تحت فشار درون لوله جر شودیگفته م یتحت فشار به روش یاریآب چکیده :

 نیپمپ تام لهیبوس یانرژ نیتحت فشار ا یهاستمیکه در س م،یدار ازین یها به انرژحرکت آب در درون لوله یبرا ازین

 یمکان را برا نیمنبع آب بهتر تیبه برق و موقع یدسترس ها،یو بلند یپست ن،ی. با در نظر گرفتن شکل زم شودیم

انتخاب پمپ مناسب هر طرح  ی. در کل براشودیپمپاژ انتخاب م ستگاهیبا عنوان ا ونیلتراسیف ستمیپمپ و س یریقرارگ

مپاژ قرار پ ستگاهینقطه نسبت به ا نیارتفاع و دورتر نیکه در باالتر نیاز زم یرواحدیز ،یکیدرولیبر اساس مشخصات ه

 نیتریبحران ریمس نیا گر،یافت را خواهد داشت. به عبارت د نیشتریب ستمینقاط س نیدر ا رایز شودیدارد انتخاب م

مزرعه  یبحران ریمس ازیو فشار مورد ن یدب نیقادر به تام دیبا شودیکه انتخاب م یپمپ نی. بنابراباشدیدر مزرعه م ریمس

حالت  نیاست. در ا ازیمورد ن یپمپاژ، فشار کمتر ستگاهیبودن به ا کینزد لیواحدها به دل ریز ریباشد. حال آنکه در سا

 کنواختی عیموضوع باعث عدم توز نی. ابداییم شیافزا یدب ستم،یکرده و باتوجه به افت کمتر س ریینقطه کارکرد پمپ تغ

یشونده فشار استفاده م میتنظ ریو غ یمعمول یهاچکانکه از قطره ییهادر طرح ژهی. به وشودیآب در سطح مزرعه م

د حاضر در نظر دار قیتحق نیمختلف کنترل شود. بنابرا یهابه روش نیقطعات زم ریو فشار در سا یالزم است دب شود

 حل ارائه دهد:ها راهرفع آن یو برا یرا بررس شودیپخش آب در مزارع مختلف م یکنواختیرا که باعث کاهش  ریموارد ز

اره همو یاریآب یهاسامانه یتحت فشار: طراح یاریآب یهاو کل سامانه رواحدهایپخش آب در سطح ز یکنواختیبهبود  -1

 20حداکثر برابر با  یفرع یهامجاز فشار در لوله راتییتغ یباران یاریمثال در آب ردیگیورت مص ییاستانداردها تیبا رعا

مقدار  نیاثر آن با ا بیو در صورت وجود ش شودیدرنظر گرفته م نیزم بیبدون ش طیدرصد فشار کارکرد آبپاش در شرا

 یخط لوله فرع کیدر  یحت هایاختالف فشار در خروج زیاستاندارد ن یطراح طیدر شرا نی. بنابراشودیکم م ایاضافه 

 .خواهد بود دتریشد یاریآب یرواحدهایز نیو ب یاریآب یرواحدهایاختالف در سطح ز نیوجود خواهد داشت. ا

 یبا ابزارها یاریسامانه آب کیعملکرد  تواندیکه م یعوامل گریآب: از د رهیذخ یرقوم سطح آب در استخرها رییتغ -2

آب است. توجه شود که در  رهیآب موجود در استخر ذخ زانیقرار دهد م ریکننده فشار را به شدت تحت تاث میتنظ ریغ

رد . عملکگردیمورد استفاده قرار م یاز منابع سطح یافتیحقابه در ایآب چاه  رهیذخ یاستخر برا کیاز مزارع  یاریبس

پروپوزال  نینگارندگان ا ری. مطالعات اخباشدیبه شدت متاثر از رقوم آب در مخزن م کشدیکه آب را از استخر م یپمپ
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 یاریآب در سطح مزرعه را در روش آب یکنواختی عیتوز تواندیمتر م 8تا  4بودن استخر تا عمق  یخال ایپر  دهدینشان م

 .دهدیقرار م ریدرصد تحت تاث 60تا  30 بیرا به ترت پیت

 :عبارتند از قیتحق نیا یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

پخش  یاختکنویمختلف در مزرعه و ارتقا  طیدر شرا یابینصب و ارز یبرا یکنترل دب ریاز ش ینمونه صنعت کی دیتول -1

 یواختکنی بداریش یرقوم استخر و اختالف ارتفاع در اراض رییتغ ،یبردالوازم، بهره ،یطراح لیکه به دال یطیآب در شرا

 .است نییپخش آب پا

 :باشدیم ریشامل موارد ز قیتحق نیا یاهداف جانب نیهمچن

 یخودکار دب میو تنظ یحجم لیتحو -1

 مصرف آب در سطح مزرعه یبهبود بهره ور -2

 یکنواختی بیضر ،یدب یمیفلکه خودکار تنظ ریش کلمات کلیدی:

 
 

Improving water distribution uniformity and efficiency of the pressurized irrigation 
systems based on the volumetric water delivery concept and automatic discharge 

regulation 

Title: 

Hadi Ramezani Etedali Applicant: 

Dept of Water Engineering, Imam Khomeini International University Applicant's 
Work: 

 

Today, due to the global water crisis, the optimal and sustainable use of water 
resources is of great importance. Therefore, increasing water efficiency in irrigation 

systems is important in design. Researchers are trying to increase irrigation water 

efficiency by designing different irrigation systems and using advanced tools. The 
use of pressurized irrigation systems is one of the most common methods to increase 

water use efficiency in the agricultural sector. 
Pressure irrigation is a method in which water flows under pressure into a pipe. To 

provide the pressure needed to move water through the pipes, we need energy, 
which in pressurized systems is supplied by a pump. Considering the shape of the 

ground, elevations, access to electricity and the location of the water source, the 

best place for the pump and filtration system is selected as the pumping station. In 
general, to select the appropriate pump for each design based on hydraulic 

specifications, a sub-unit of the ground that is located at the highest height and 
farthest point from the pumping station is selected because in these points the 

system will have the most drop. In other words, this is the most critical route on the 

farm. Therefore, the selected pump must be able to supply the required flow and 
pressure of the critical field path. In other sub-units, however, less pressure is 

required due to its proximity to the pumping station. In this case, the operating point 
of the pump changes and the flow increases due to less system drop. This prevents 

the uniform distribution of water on the farm surface. Especially in designs that use 

conventional and non-adjustable pressure droppers, it is necessary to control the 
flow and pressure in other parts of the earth in different ways. Another factor that 

can severely affect the performance of an irrigation system with non-pressure 
regulating tools is the amount of water in the water storage pool. Note that in many 

farms a pool is used to store well water or water from surface sources. The 
performance of the pump that draws water from the pool is strongly influenced by 

the amount of water in the tank. Recent studies by the authors of this proposal show 

that in ponds with a storage height of 8 m, the fullness or emptiness of the pool can 
affect the uniform distribution of water at the field level in the type irrigation method 

up to 60%. 

Abstract: 

The Aims of this discharge regulator, laboratory samples of which were developed by 
the researchers of this proposal, are: 

1- Delivered flow delivery despite pressure changes in the pump thrust pipe, 
2- Fully mechanical performance and no need for electricity, 

Specific 
Aims: 
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3- Ability to operate in different pressure ranges 

Control Valve. Uniformity coefficient :Keywords 
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 یآنها در غشاها یریبکارگ یابیآبدوست و ارز یمرهایاصالح شده با پل ینانوساختارها ییسنتز و شناسا :عنوان

 نازک اسمز هیال یتینانوکامپوز

 یرضا شاکر یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 یرضا شاکر ی+ عل :همکاران

 یرضا رضو +

 یمهدو نیحس +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

تفاده اس کیمنظور از تکن نیا یابدوست عاملدار خواهند شد. برا یمرهایمورد نظر با پل یپروژه ابتدا نانوساختارها نیدر ا چکیده :

 یمنظور غلظت ها نیا یاستفاده خواهد شد. برا یها هیرالیجهت اصالح ز ینانوساختارها نیخواهد شد. سپس از ا

خواهند  لیمورد نظر تشک یفاز غشاها یاضافه و با استفاده از وراونگ یریاز نانوساختار ها در داخل محلول قالبگ یمختلف

 نیا ریخواهد شد. تاث لیها تشک هیرالیز نیا یبر رو یسطح نیب ونیزاسیمریفعال با استفاده از پل عهیشد. سپس ال

 زین تیقرار خواهد گرفت. در نها یمختلف مورد بررس یشده توسط آزمون ها هیته یخواص غشاها ینانوساختار ها بر رو

 مطالعه خواهد شد میاسمز مستق ندیغشاها در فرا نیعملکرد ا

 TFN-FO یغشاها هیآبدوست در ته یمرهایاصالح شده با پل یاستفاده از نانوساختارها یامکان سنج :اهداف اختصاصی

 نگهدارنده هیو عملکرد ال یآبدوست در مورفولوژ یمرهایاصالح شده با پل ینانوساختاها نینقش ا یمطالعه بررو

 شده هیته یغشاها یپارامتر ساختار ینگهدارنده بررو هیال یآبدوست ریمطالعه تاث

 شده هیته TFN-FO یبر عملکرد غشاها مرینوع نانوساختار و نوع پل ریتاث یبررس

 نازک هیال تیغشا نانوکامپوز م،یاسمز مستق ه،یرالیآبدوست، ز مرینانو ساختار، پل کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis and characterization of hydrophilic polymer modified nanostructure 

materials and investigation their utilization in thin film nanocomposite forward 
osmosis(TFN-FO) membranes 

Title: 

Alireza Shakeri Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

In this project, first, the desired nanostructures will be functionalized with 
hydrophilic polymers. The surface-initiated ATRP technique will be used for this 

purpose. These nanostructures will then be used to modify the substrates. For this 
purpose, different concentrations of nanostructures will be added inside the casting 

solution, and the desired membranes will be formed using phase inversion. The 

active layer will then be formed on these substrates using interfacial polymerization. 
The effect of these nanostructures on the properties of membranes prepared by 

Abstract: 
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various tests will be investigated. Finally, the separation performance of these 

membranes in the process of forward osmosis will be studied. 

Feasibility study of using nanostructures modified with hydrophilic polymers in the 

preparation of TFN-FO membranes 

Study on the role of these nanostructures modified with hydrophilic polymers in the 
morphology and performance of the support layer 

Studying the effect of hydrophilicity of the support layer on the structural parameter 
of the prepared membranes 

Investigation of the effect of nanostructure type and polymer type on the 

performance of TFN-FO membranes 

Specific 

Aims: 

Nanostructure, hydrophilic polymer, substrate, forward osmosis, thin film 

nanocomposite membrane 

:Keywords 
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99027895 

دختر در منطقه زفره استان اصفهان و  - هیاروم ییکمربند ماگما یقسمت مرکز یدهایوئیپتروژنز گرانت :عنوان

 ییایمیژئوش یمس براساس دادهها ییفلززا لیپتانس نییتع

 یخسرو میمر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 رجب زاده ی+ محمدعل :همکاران

 یخسرو میمر +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یهایژگیند، وباش یم یریپورف یدیتوئیگران یدر ارتباط با تودهها یکیمعموال از لحاظ ژنت یریپورف یکانسارها کهییآنجا از چکیده :

 شیدایپ یدر فهم ژنز و چگونگ یزفره نقش مهم و اساس ینفوذ یسن تودهها نییو تع یکیتکتون طیمح ،ییایمیژئوش

 - هیاروم ییکمربند ماگما یانیدر بخش م ییایحد واسط کالک قل - کیفلس یرخنمون سنگها رغمیدارند. عل ییزا یکان

به طور محدود مطالعه شده است. اگر  یریپورف بدنیمول -مس  ییزا یو کان ییماگما یتهایفعال نیب یدختر، رابطه زمان

 ییدختر )کمربند ماگما - هیاروم ییاز بخش جنوب شرق کمربند ماگما ییزا یمرتبط با کان ینفوذ یچه، سن سنگها

 Lu–Hfیزوتوپهایو ا اب،یو عناصر کم یاصل یبه همراه دادهها یکرمان( گزارش شده اند. مطالعه سن سنج کیسنوزوئ

 ،Rb–Sr  وSm–Nd زفره  یهادییتویگران ییو ماگما یکیدر خصوص منبع ماگما، سن و تکامل تکتون ینشیبه ارائه ب

 یفشانو آتش ینفوذ یمطالعات منتشر شده در مورد سنگها ریمطالعه همراه با سا نیا جینتا ن،یکنند. عالوه بر ا یکمک م

 ییند ماگماکمرب یبخش مرکز ییفلززا لیو پتانس یکینامیاز تکامل ژئود یدختر، درک بهتر - هیاروم ییاز کمربند ماگما

 کند یدختر فراهم م - هیاروم

 یریگیو جا یزمان سرد شدگ نییبه منظور تع رکنیز یکان یبر رو U-Pbبه روش  ینفوذ یسن تودهها یریاندازه گ :اهداف اختصاصی

 دختر - هیاروم ییبارور و نابارور موجود در کمربند ماگما یبا سن تودهها سهیو مقا ینفوذ یتودهها

 دهنده لیتشک یمنشاء ماگماها نییبه تع لیدر مجموعه زفره با هدف ن Nd و Sr یزوتوپینسبت ا یریاندازه گ -2

 زفره یریدختر؛ نهشته مس پورف - هیاروم ییپتروژنز؛ کمربند ماگما کلمات کلیدی:

 

 

Petrogenesis of granitoids and evaluation of Cu mineralization in the central part of 
the Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc, Zefreh area, Isfahan province by using 

geochemical data 

Title: 

Maryam Khosravi Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Since porphyry deposits are generally genetically related to porphyry granitoids, 
geochemical characteristics, tectonic setting, and determination of age of intrusive 

rocks play an important role in understanding the genesis and mineralization. In 

spite of the occurrence of felsic-to-intermediate calc-alkaline rocks from the central 

Abstract: 
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segment of Urumieh–Dokhtar Magmatic Belt (UDMB), the temporal relationship 

between magmatic activities and porphyry Cu–Mo mineralization is poorly 
constrained. Although, the age dating of intrusive rocks associated with 

mineralization was generally reported from the Kerman Cenozoic Magmatic Belt. 
Study of zircon U–Pb dating in combination with major and trace element data, and 

Lu–Hf, Rb–Sr, and Sm–Nd isotopes help to provide insights into the magma source, 

age, and tectonic and magmatic evolution of the Zefreh granitoids of the central 
UDMB. Additionally, results of this study combined with other published studies of 

plutonic and volcanic rocks from the central UDMB provide a better understanding of 
the geodynamic evolution and metallogenic potential of a significant portion of the 

central UDMB of the Alpine–Himalayan orogeny. 

Measure the age of the Zefreh granitoids in order to determine the cooling time and 
emplacement of intrusive rocks and to compare with the age of fertile and barren 

intrusive rocks from the Urumieh–Dokhtar Magmatic Belt 
2- Measure radiogenic Sr and Nd isotopic ratios of the Zefreh calc-alkaline granitoids 

with the aim of determining the origin of magmas 

Specific 
Aims: 

Petrogenesis; Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt; Zefreh Cu porphyry deposit :Keywords 
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 یشهر یهاآبخوان یدر محدوده ینیرزمیمنابع آب ز تیو کم تیفیتوسعه شهر بر ک دیاثرات مخرب و مف :عنوان

 و بلوچستان( ستانی: آبخوان زاهدان، استان سی)مطالعه مورد

 یجهانشاه رضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ رضا جهانشاه :همکاران

 یاله داد هیعال +

 440000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (ییگزارش اجرا کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

مواد  دیتول یبرا قت،یکمک کننده است. در حق اریبس ینیرزمیآب ز ران،یدر ا یمناطق شهر شتریب یآب ازین نیدر تأم چکیده :

شود و به توسعه شهرها کمک  یدر جهان استفاده م یبه طور گسترده ا ینیرزمیز یآب ها ،یدنیآب آشام نیو تأم ییغذا

ند تراز آب مان ستیز طیبر مح یباعث شده است که از نظر کم یمنابع آب نینسبتا آسان به ا یکرده است. دسترس یادیز

 جادیرا ا یرشتیب یطیمح ستیشود و سپس مشکالت ز یم یمصرف منابع و انرژ شیباعث افزا ینیبگذارد. شهرنش ریتأث

 یطیحم ستیز یها ینگران نیدر ا یاساس ینقش ینیدهند که شهرنش یگزارش م یاز مطالعات تجرب یارید. بسکن یم

 نیفاضالب و همچن هیو تصف یجمع آور یها ستمیو عدم استفاده از س ینیشهرنش عیدارد. در شهر زاهدان، رشد سر

 یتابسیدر سطح ا یو زمان یمکان راتییو تغ ینیرزمیز یآب ها یتواند باعث آلودگ یم یتوسعه شهر یزیعدم برنامه ر

 یتوسط خود افراد انجام م یو به صورت شخص یشهر یزیدفع فاضالب شهر بدون برنامه ر ستمیشود. س ینیرزمیآب ز

در  تمسیس نیشود. استفاده از ا ی( استفاده می)چاه حفر دست یجذب یمانند چاه ها یدفع سنت ستمیرو ، س نیشود. از ا

اذب ج یبه چاه ها یفاضالب خانگ هیاثر بگذارد. تخل ینیرزمیز یآبها یتواند سبب شود فاضالب بر رو یسطح شهر م

 شود یم زیسطح آب ن شیمنتقل کند، باعث افزا ینیرزمیز یها را به آب ها یکه ممکن است آلودگ نیعالوه بر ا

شبکه ،ینیرزمیز یهاو آب ینادر در فاضالب شهر یهاونیو  تراتین ،یکیولوژیب یآلودگ زانیو م یمیش نیزمآب یبررس :اهداف اختصاصی

 یمطالعات یدر منطقه کننیریشآب یهاستگاهیو ا یشهر یرسانآب ی

 ینیرزمیمنابع آب ز ییایمیو ش یکیولوژیب یهایمنشأ آلودگ نییتع -2

 ینیرزمیآب ز تیفیک یفاضالب بر رو ریعدم تأث ایو  ریتأث یبررس -3

 ینیرزمیآب ز یطرح انتقال آب زابل بر رو یو کم یفیک راتیتأث یبررس -4

 یمیدروژئوشیه ،یچاه جذب ،یخطر سالمت یابیاختالط آب، ارز ،یکروبیم یآلودگ کلمات کلیدی:

 

 

Destructive and beneficial effects of urbanization on the quality and quantity of the 

groundwater resources in the urban aquifers (case study: Zahedan aquifer, Sistan 
and Baluchestan province) 

Title: 

Reza Jahanshahi Applicant: 
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University of Sistan and Baluchestan Applicant's 

Work: 

To water supply for the most of urban areas in Iran, the contribution from 

groundwater is extremely important. In fact, for food production and drinking water 

supply, groundwater is largely used in the world and has greatly contributed to 
development of cities. The fairly easy access to these water resources has caused 

effects on environmental such as the water balance in quantitative terms. 
Urbanization causes the increasing consumption of resources and energy then 

generate more environmental problems. Many experimental studies report that 

urbanization have a critical role in these environmental concerns. In the Zahedan 
city, the rapid growth of urbanization and lack of use of wastewater collection and 

treatment systems, as well as lack of urban development planning can cause 
groundwater pollution and spatial and temporal changes in the water table. The 

city's sewage disposal system is carried out without urban planning and in person by 
the individuals themselves; Hence, the traditional disposal system is used such as the 

absorbing wells (hand-dug well). Using this system in the city can cause the effect of 

sewage on groundwater. The discharge of domestic wastewater into absorbing wells, 
in addition to the fact that it may transfer contaminants to groundwater, it also 

increases the water table. 

Abstract: 

Investigation of the hydrogeochemistry and the biological contamination, nitrates 
and minor ions in municipal wastewater, groundwater, urban water supply network 

and purification stations in the study area 
- Determining the source of biological and chemical contamination in the 

groundwater resources 

- Investigating the effect or non-effect of the sewage on the groundwater quality 
- Investigating the qualitative and quantitative effects of Zabol water transfer plan 

on the groundwater 

Specific 
Aims: 

Microbial contamination, Water mixing, Health risk assessment, Septic well, 

Hydrochemistry 

:Keywords 
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در  ریدرگ یمنیا ینقاط بازرس یبرا یبادیکوچک و آنت ینیاز نو متصل شونده پروتئ یمحاسبات یطراح :عنوان

 شده یطراح یمدل ها لیعملکرد و تما سهیسرطان و مقا

 یخان یمحمدرضا گنجعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یخان ی+ محمدرضا گنجعل :همکاران

 یحاکم یخان یمزدک گنجعل +

 یسارا عبدالمالک +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
ر ب یمبتن یدارو یدیکل یملکول ها دیدر تول نیو نو یکاربرد یاز حوزه ها یکیها  نیپروتئ de novoاز نو  یطراح : چکیده

 ،یوشمی(، بکیوانفورماتی)ب یمحاسبات یها رساختیز هیبر پا یعلم نیحوزه نو نیباشد. ا یم ییدارو نهیدر زم نیپروتئ

 خواهد بود. یدرمان یها نهیدر زم یدارو یبخش کشف و توسعه ملکول ها دیبنا شده و نو کیزیوفیب

 یها نیزپروتئیها و ر یباد یآنت یکشف و طراح یها نهیهز ریکاهش چشمگ ،یحوزه علم نیمهم ا یاز کاربردها یکی

 یاداروه یگردد، بلکه در طراح یم ییملکول ها صرفه جو نیا دیباشد که نه تنها در کاهش زمان تول یمتصل شونده م

 .موثر خواهد بود اریبس زیاختصاص تر ن

 یتوسعه روش ها ازمندیشده که ن لیتبد یاز مسائل مهم در حوزه درمان یکیکنترل و درمان سرطان به  گر،ید یاز سو

ته سرطان قرار گرف نیمورد توجه محقق رایدر سلول اخ یمنیا یباشد. نقاط بازرس یامر مهم م نیبه ا دنیرس یکارامد برا

 در یمنیا یاز نقاط بازرس یکیمهار  یبرا یاختصاص یباد یآنت دیتول یبرا 2018سال  ینوبل پزشک زهیکه جا یبطور

 .کسب شد یدرمان یمنیحوزه ا

کمتر از گذشته، امکان  یها نهیتا در زمان کوتاه و با هز کندیم جادیرا ا تیاز قابل ینیپروتئ یاز نو ملکول ها یطراح

 در درمان سرطان یدیجد یشده و راهکارها جادیباال ا تیمتصل شونده با اختصا یها نیزپروتئیها و ر یباد یآنت یطراح

 .دینما جادیمرتبط با آنرا ا لیمسا گریو د

 یسعه کدهاتو ،یتخصص یبر نرم افزارها یمبتن نیپروتئ یمهندس یمحاسبات یبه روش ها یقاتیطرح تحق نیانجام ا یبرا

ان مدل هزار نیاز ب یملکول یها یخواهد بود. طراح یو محاسبه اتصاالت ملکول یملکول ینامکید یساز هیشب ،ینرم افزار

 خواهند داشت یشگاهیامکان ورود به مرحله آزما یینها یو طرح ها یروش ها غربالگر نیا لهیبوس

 یمنیا یبازرس یاز مولکول ها یکیضد  یکوچک اختصاص ینیپروتئ یو متصل شونده ها یاختصاص یباد یآنت یطراح :اهداف اختصاصی

(immune checkpoint سطح سلول )T یها بصورت محاسباتمدل یوندیپ لیم نییاز نو و تع یبا روش طراح 

 نییپا امیارسال پ یهااز مولکول یکیضد  یکوچک اختصاص ینیپروتئ یو متصل شونده ها یاختصاص یباد یآنت یطراح

 یها بصورت محاسباتمدل یوندیپ لیم نییاز نو و تع یبا روش طراح یمنیا یدست نقاط بازرس

 کینامیو د ستایاتصال ا یمدل شده با استفاده از نقشه ها یهامولکول یدقت طراح نییتع

 یمولکول کینامید یساز هیشده در روش روزتا با شب یطراح یهامولکول یوندیپ لیم نییتع
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 سرطان ،یمنیا یمتصل شونده، نقاط بازرس یها نیزپروتئیر ،یباد یآنت ن،یپروتئ یاز نو، مهندس یطراح کلمات کلیدی:

 

 

Computational de novo design of mini-protein binder and antibody for immune 

checkpoints involved in cancer and comparing performance and affinity of the 

designed models 

Title: 

Mohamad Reza Ganjalikhany Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

Protein de novo design is one of the emerging and practical fields in producing 
protein-based key therapeutic molecules. This novel field is based on the other 

scientific areas including computational science (Bioinformatics), Biochemistry and 

Biophysics and would be promising in the discovery and development of therapeutics 
molecules for treatment. 

One of the most important advantages of this field would be the cost-effective aspect 
of the technique for designing and discover of antibody and mini-protein binders, so 

that not only reduces the time involved in this process but also helps to design more 
specific therapeutic molecules. 

Additionally, cancer treatment become one of the important issues for global health 

which demands new and efficient methods to reach this goal. Immune checkpoints 
draw caner searchers’ attentions and bring the medicine’s Noble Prize in 2018 for 

producing specific antibody for one of the immune checkpoints. 
Protein de novo design will enable us to design antibody and mini-protein binders in 

a cost-/time-effective manner in order to obtain more specificity and help us to 

developpe new methods in cancer treatment. 
In order to perform the project, computational-base protein engineering methods 

will be needed including developing software codes, molecular dynamics simulation 
and docking methods. Molecular designs will be done using virtual screening and 

then final designs will be suitable for wet-lab experiments. 

Abstract: 

Design specific antibody and mini-protein binders against one the immune 
checkpoint targets on the T cell surface using de novo design method. 

Design specific antibody and mini-protein binders against one the downstream 
immune checkpoint targets using de novo design method. 

Specific 
Aims: 

De novo design, protein engineering, antibody, mini-protein binders, immune 

checkpoints, cancer 

:Keywords 
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 یمعرف زوج زینمونه و شاهد حوزه آبخ یزهایرآبخیانتقال و ته نشست رسوب در ز ش،ینقشه فرسا :عنوان

 (یپهپاد فتوگرامتر یبر مبنا یو شاخص اتصال رسوب 137-میسز جینتا قیخامسان )تلف

 یقیصد فاطمه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یها و خاک می( در اقالیقیو تلف یمهندس ،یولوژی)ب شیمختلف مبارزه با فرسا یروش ها یو مرتع/معرف یعیطب منابع :اولویت

 چالش ها وراهکاره  دها،یتهد ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ یامدهایپ یمختلف + خاک/بررس

 یکاربرد :نوع طرح

 یقی+ فاطمه صد :همکاران

 شانیدرو یعبدالواحد خالد +

 محمد رضا زارع +

 یزیپرو ییحی +

 رندهیج یعباس گل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

مانند  یاراض یکاربر راتییو تغ یاز اراض حیو به دنبال آن عدم استفاده صح یدر مناطق کشاورز تیامروزه رشد جمع چکیده :

 شیفرسا زانیم شیتند باعث افزا یها بیش یمفرط و شخم رو یچرا ،یکشاورز یجنگل ها و مراتع به اراض لیتبد

منابع  یرا برا یشمار یب یامدهایاست که پ یطیاز مشکالت مح یکیخاک  شیشده است. فرسا یخاک و رسوبده

 یرهایمس نیو همچن یشیاز نقاط داغ فرسا یاز اطالعات مکان یبه دنبال دارد. لذا اگاه ستیز طیو مح یکشاورز ،یعیطب

 نیا یدارد. اهداف اصل ینقش مؤثر زیآبخ یحوزه ها تیریو مد شیکنترل فرسا ،یتیریانتقال رسوب در اقدامات مد

نقشه  قیمجدد رسوب بر اساس تلف عیانتقال و توز ش،ینقاط داغ فرسا تیشدت و موقع نییمطالعه تع

ر مت کیارتفاع  یمدل رقوم ی)بر مبنا ی( با نقشه شاخص اتصال رسوب137-میروش سز ی)بر مبنا یگذار/رسوبشیفرسا

بر  دینشست رسوب با تاکو ته شیفرسا اتیبه جزئ یابیهدف دست. پژوهش حاضر با باشدی( میحاصل پهپاد فتوگرامتر

خامسان در استان کردستان در غرب  یمعرف زوج زینمونه و شاهد واقع در حوزه آبخ زیرآبخیدر دو ز یاراض یاثر کاربر

 انجام خواهد شد رانیا

 مجدد رسوب عیانتقال و توز ش،ینقاط داغ فرسا تیشدت و موقع نییتع :اهداف اختصاصی

 ،یتوپوگراف یها یژگیو ش،یفرسا یانتقال رسوب، نقشه سه بعد ریمس م،ید یرسوب، کشاورز یبودجه بند کلمات کلیدی:

 
 

Erosion, sediment transfer and deposition map in treated and control sub-
watersheds of Khamsan representative paired watershed (combining the results if 

137Cs results and sediment connectivity index based on drone photogrammetry) 

Title: 

Fatemeh Applicant: 

Tarbiat Modares Applicant's 
Work: 

Nowadays, population growth in agricultural areas and the consequent lack of proper 

use of lands and land use changes such as conversion of forests and rangelands to 

Abstract: 
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agricultural land, overgrazing and plowing on steep slopes increased the rate of soil 

erosion and sediment yield. Soil erosion is one of the environmental problems that 
has numerous consequences for natural resources, agriculture and the environment. 

Therefore, identifying spatial information of erosion hotspots as well as sediment 
transport pathways plays an effective role in management measures, erosion control 

and watershed management. The main objectives of this study is to determine the 

intensity and location of erosion hotspots, sediment transfer and redistribution 
based on the combination of the erosion/deposition map (based on 137Cs method) 

with sediment connectivity index map (based on one meter DEM using drone 
photogrammetry). The present study will be conducted to obtain details of erosion 

and sediment deposition with emphasis on land use effect in treated, and control 

sub-watersheds of Khamsan representative paired watershed in Kurdistan province, 
western Iran. 

determine the intensity and location of erosion hotspots, sediment transfer and 
redistribution 

Specific 
Aims: 

3d erosion map, Rainfed agriculture, Sediment budgeting, Sediment transport path, 

Topographic properties 

:Keywords 
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در  (POM@MOF) یفلز یچارچوب آل @اگزو متاالت  یپل دیبریسازگار ه ستیز یزورهایکاربرد کاتال :عنوان

 (ODS)یشیاکسا ییگوگردزدا ندیفرا

 یگرمارود یباقر ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 نیقزو/)ره( ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 یگرمارود یباقر ری+ ام :همکاران

 یامان نیشه +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یپراکنده م یدر سطح مولکول یزوریفعال کاتال یها POM نکهیبا توجه به ا POM @ MOF یستالیکر یدهایبریه چکیده :

ز ، ما با سنت نجایکننده هستند. در ا دواریام اریبس زوریها، به عنوان کاتال MOF و POM هر دو یداریپا شیشوند و افزا

، با روش SiW @ HKUST-1(Cu) ایو  PW @ HKUST-1(Cu) ای PMo @ HKUST-1(Cu) باتیترک

محصور  HKUST-1 یها MOF ، در (liquid assisted grinding method) عیبه کمک ما ابیآسان آس

بار  نیاول نی. امیکن یاستفاده م نیبنز ینمونه ها یشیاکسا ییدر گوگردزدا زوریرا به عنوان کاتال باتیترک نیکرده و ا

 رود یبه کار م PW or SiW @MOF یدهایبریه هیته یبرا عیبه کمک ما ابیاست که سنتز با روش آس

نمونه  یشیاکسا ییگوگرد زدا ندیو سپس استفاده از آن در فرا POM@MOF یدیبریه زوریسنتز کاتال یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باتیرکت زانیم یریبه منظور اندازه گ یاسپکتروسکوپ نینو یاستفاده از روشها یاست. به عنوان هدف فرع نیبنز یها

 شیآزما یو طراح یآمار یاستفاده از روشها نیاست. همچن یشیاکسا ییگوگرد زدا ندیفرا یفیگوگرد دار و مطالعه ط

 واهد بود.مطلوب خ ییگوگرد زدا ندیموثر در فرا یپارامترها یساز نهیدر به

 سازگار ستیز زوریکاتال -یفلز یچارچوب آل @اگزو متاالت  یپل -(ODS)یشیاکسا ییگوگردزدا - کلمات کلیدی:

 
 

Application of biocompatible POM@MOF hybrid catalysts in oxidative desulfurization 

(ODS) process 

Title: 

Amir Bagheri Garmarudi Applicant: 

Imam Khomeini International University Applicant's 

Work: 

Crystalline POM@MOFs hybrids are very promising for catalysis, due to catalytic 
active POMs dispersed at molecular level and enhanced stability of both POMs and 

MOFs. Herein, we will encapsulat PMo, PW or SiW into MOFs HKUST-1 through facile 
liquid assisted grinding method, and they will be applied as catalysts in the oxidative 

desulfurization of gasoline samples. It is the first time of Liquid assisted 

grinding will be applied in the preparation of [(PMo @ HKUST-1) Cu or (PW @ 
HKUST-1) Cu or (SiW @ HKUST-1 (Cu)] hybrids. 

Abstract: 

The main purpose is synthesis of biocompatible POM @ MOF hybrid catalyst and 

employing the fabricated catalyst in oxidative desulfurization of gasoline samples. 

Specific 

Aims: 
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Also, modern spectroscopic methods will be utilized to determine the amount of 

sulfur compounds and to investigate the oxidative desulfurization process via 
spectral analysis. It will be desirable to apply statistical methods and experimental 

design in optimizing the effective parameters in the desulfurization process. 

POM@MOF - oxidation desulfurization (ODS)- polyoxometalates (POMs) @ metal–
organic frameworks (MOFs)-Biocompatible catalyst 

:Keywords 
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 یو مهاجرت سلول ریتکث یو اثر آن بر رو یدروژلیاز داربست ه AGR2 شیمطالعه رها :عنوان

 امام زاده رحمان :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه :نوع طرح

 + رحمان امام زاده :همکاران

 یعاطفه اکبر +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

ش چال کیهمچنان  بیکامل آن پس از آس یکند و بازساز یدر بدن انسان عمل م یسد محافظت نیبه عنوان اول پوست چکیده :

دن درمان زخم و فراخوان ندیفرا میدر تنظ یسلول یهارسانامیپ ینقش اساس لیدلرشد به یاست. فاکتورها ینیمهم بال

مشکل هستند. استفاده از  نیا یبرا یمؤثر یراهکار درمان ها،بروبالستیو ف هاتینوسیکرات ال،یمهم اندوتل یهاسلول

 یانتقال فاکتورها یبرا یروش مؤثر دروژل،یه یطراح ی( براECM) یخارج سلول کسیماتر نیگزیعنوان جامواد به ستیز

 میدر تنظ AGR2موثر  یاساس با توجه به عملکردها نی. بر اباشدیرفته م از دست یهابافت میو ترم ینیگزیرشد و جا

 نیا یریگ[، هدف6-8و متاستاز ] یینقش آن در تومورزا طورنیتوسعه اندام و هم ،یمهاجرت سلول ز،یتما ر،یبقا، تکث

 بطور قابل یانسان بینوترک AGR2 یکند. کاربرد موضع جادیزخم ا میترم یبرا یدیجد یفاکتور ممکن است روش درمان

 و هاتینوسیکرات ها،بروبالستیمهاجرت ف شیافزا قیدرمان زخم را در بافت پوست موش بالغ از طر ندیفرا یتوجه

ز [. تا به امرو30] بخشدیبهبود م یبافت گرانوله بطور مؤثر لیتشک شیزخم و افزا هیبه سمت ناح الیاندوتل یهاسلول

صورت نگرفته است.  یو مهاجرت سلول ریآن بر تکث ریو تأث یدروژلیاز داربست ه AGR2 شیبر رها یمطالعه ا چیه

ساختار  ونیآن در فرموالس ی، مطالعات عملکردAGR2 یو عملکرد ییایمیوشیبا توجه به اطالعات ناقص ب نیبنابرا

 یو مهاجرت سلول ریدر مطالعات تکث دیجد کسیماتر کیعنوان و ممکن است بتواند به باشدیم تیحائز اهم دروژلیه

 ردیمورد مطالعه قرار بگ

 یو مهاجرت سلول ریتکث یو مطالعه اثر آن بر رو یدروژلیداربست ه کیاز  AGR2 شیرها مطالعه :اهداف اختصاصی

 AGR2 با بیدر ترک یدروژلیسنتز داربست ه -2

 AGR2 یحاو یدروژلیداربست ه ییایمیکوشیزیف اتیمطالعه خصوص -3

 یدروژلیه یداربست ها-AGR2یمطالعات عملکرد-2یقدام انتیگراد نیپروتئ-درمان زخم  کلمات کلیدی:
 

 

Study of AGR 2 release from hydrogel scaffold and its effect on cell proliferation and 
migration 

Title: 

Rahman Emamzadeh Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

The skin acts as the first protective barrier in human body, Complete regeneration 

after skin injury remains a critical clinical challenge. Growth factors are an effective 

Strategy for this problem due to the essential role of cell signaling in regulating the 

Abstract: 
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wound healing process and recruite endothelial, keratinocytes and fibroblasts 

important cells. The use of biomaterials as an alternative to extracellular matrix 
(ECM) for hydrogel design is an effective way to delivery growth factors and replace 

and repair lost tissue. Therefore, considering the effective functions of AGR2 in 
regulating survival, proliferation, differentiation, cell migration, organ development 

as well as its role in tumorigenesis and metastasis, targeting this factor may create a 

new therapy for wound healing. Topical application of recombinant AGR2 
significantly accelerated wound‐healing process by increasing the migration of 

keratinocytes (Kera.) and the recruitment of fibroblasts (Fibro.) close to the 
wounded area and increasing granulation tissue formation. ]. To date, no studies 

have been performed on the release of AGR2 from the hydrogel scaffold and its 

impact on cell proliferation and migration. Therefore, due to incomplete biochemical 
and functional information of AGR2, its functional studies are important in the 

formulation of hydrogel structure and making a new hydrogel matrix of "AGR2" may 
be effective in cell proliferation and migration studies. 

Study of AGR2 release from hydrogel scaffold and its effect on cell proliferation and 

migration 
2- Synthesis of hydrogel scaffold in combination with AGR2 

3- Study of physicochemical properties of hydrogel combined with AGR2 

Specific 

Aims: 

Wound healing, Anterior Gradient-2(AGR2) protein, AGR2 functional studies, 
Hydrogel scaffolds 

:Keywords 
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جلبک  و Spirulina platensis گونه یآب-فعال مشتق از جلبک سبز ستیز باتیترک ریتاث یبررس :عنوان

 مشتق از یمیمزانش یادیبن یهاسلول کیاستئوژن زیو تما ریبر تکث Gracilaria gracilis قرمز گونه

 انسان یبافت چرب

 یمحمودرضا آقامعال :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمودرضا آقامعال :همکاران

 یفاطمه مراد +

 یمهوش هادو +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

از  یاریدر درمان بس یسلول یهابه همه رده زیو تما ییخودنوزا یژگیداشتن و لیبه دل یمیمزانش یادیبن یهاسلول چکیده :

 یلسلو تیفعال با سم ستیز باتیاز ترک دیعوامل جد افتنی. شوندیاستفاده م یاستخوان یهابیآس میترم ژهیبو هایماریب

ها کقرار گرفته است. جلب یادیمورد توجه ز یمیمزانش یادیبن یهاسلول کیاستئوژن زیالقاء تما یکم و راندمان باال برا

و درمان  ییذاغ ،ییمتنوع دارو یبا کاربردها یستیفعال ز باتیترک دیتول لیپتانس زیو ن یاهیتغذ یبا داشتن ارزش باال

 یو درمان یستیاثرات ز نهیمطالعات گسترده در زم رغمی. علروندیمهم بشمار م یعیجزو منابع طب یاستخوان یهایماریب

گرفته  صورت یادیبن یهاسلول زیبر تما باتیترک نیدر رابطه با اثر ا یکم یهاپژوهش یفعال جلبک ستیز باتیترک

 Spirulina platensisفعال دو گونه جلبک  ستیز باتیترک ریتاث یمطالعه بررس نیامر هدف ا نیاست. باتوجه به ا

 ریتکث ریبر مس رانیشمال ا یشده از منابع آب ی)جلبک قرمز( جمع آور Gracilaria gracilis( و یآب-سبز زجلبکی)ر

است. ابتدا  یستیالقاکننده ز افتنیانسان جهت  یمشتق از بافت چرب یمیمزانش یادیبن یسلول ها کیاستئوژن زیو تما

 ریمناسب استخراج خواهند شد. سپس تکث یخالص ساز یامذکور با استفاده از روش ه یفعال جلبک ها ستیز باتیترک

 یررسفعال مورد ب ستیز باتیمختلف ترک یبا غلظت ها ماریتحت ت یمیمزانش یادیبن یسلول ها کیاستئوژن زیو تما

و سپس  یابیها ارزسلول یستیبر توان ز ریاز لحاظ تاث یستیفعال ز باتیترک نیا یها-از غلظت یقرار خواهد گرفت. برخ

کشت  طیبه مح زیتما یسلول ها ندارند انتخاب شده و به عنوان القاءکننده یستیبرتوان ز یمنف راتیکه تاث ییهاغلظت

ش شمارش ها، از روسلول ریفعال بر تکث ستیز باتیاثر ترک یبررس یاضافه خواهند شد. برا یمیمزانش یادیبن یهاسلول

به بافت استخوان،  یادیبن یسلول ها زیاثر آنها بر تما یابیارز یبرا نیاستفاده خواهد شد، همچن MTTو تست  یسلول

سلول ها با استفاده  یساز یمعدن زانی، م Real time PCRاستخوان با استفاده از زیشاخص در تما یژن ها انیب زانیم

 تیو ک یمتریبا استفاده از روش کالر ریمس نیدر ا ریدرگ یها نیمقدار پروتئ یرد و سنجش کم نیزاریآل یزیاز رنگ آم

بدست آمده  جیتکرار انجام خواهد شد و نتا 3قرار خواهند گرفت. قابل ذکر است تمام تست ها در  یمورد بررس یصیتشخ

 قرار خواهند گرفت یآمار یمناسب مورد برررس یتوسط نرم افزارها

و  یآب یعصاره ها ،ینیپروتئیلیکوبیف ،یدیکاروتنوئ یها )از جمله رنگدانه هافعال از جلبک ستیز باتیاستخراج ترک :اهداف اختصاصی

 فعال( ستیز یدهایو پپت نیپروتئ ،یدیو فالونوئ یفنول باتیترک ،یالکل
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 زیو تما ریثتک یبر رو یستیز باتیترک ریبا سا ییفعال به طور جداگانه و هم افزا ستیز باتیترک راتیتاث یبررس (2

 یمشتق از بافت چرب یمیمزانش یادیبن یسلول ها کیاستئوژن

 Β- catenin،RUNX2  ،ALP ی)ژن ها ریدرگ یژن ها یبرخ انیبر ب یفعال جلبک ستیز باتیاثرات ترک یبررس (3

 Wnt/β-catenin نگیگنالیس ریو مس کیدر استئوژن (OCNو

 ریو مس کیدر استئوژن (OCN و ALP) ریدرگ یها نیپروتئ یبر محتوا یفعال جلبک ستیز باتیاثرات ترک یبررس (4

 Wnt/β-catenin نگیگنالیس

 یستیفعال جلبک به عنوان القاکننده ز ستیز بیترک نیموثرتر یساختار مولکول ییو شناسا یخالص ساز ،یجداساز (5

 یادیبن یسلول ها کیاستئوژن زیو تما ریتکث

 فعال ستیز باتیجلبک، ترک ک،یاستئوژن ،یمیمزانش یادیبن یها سلول کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of the effect bioactive compounds derived from green-blue algae Spirulina 

platensis and red algae Gracilaria gracilis on proliferation and osteogenic 
differentiation of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells 

Title: 

Mahmoud Reza Aghamaali Applicant: 

University of guilan Applicant's 

Work: 

Mesenchymal stem cells are used in the treatment of many diseases, especially bone 
repair, due to their self-regenerating properties and differentiation into all cell lines. 

The discovery of new agents from bioactive compounds with low cytotoxicity and 
high efficiency to induce osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells has 

received much attention. Algae are important natural resources with high nutritional 

value and the potential to produce bioactive compounds with various medicinal, food 
and bone disease applications. Despite extensive studies on the biological and 

therapeutic effects of bioactive algal compounds, little research has been done on 
the effect of these compounds on stem cell differentiation. Therefore, the aim of this 

study was to investigate the effect of bioactive compounds of two species of algae: 
Spirulina platensis (blue-green microalgae) and Gracilaria gracilis (red algae) 

collected from water sources in northern Iran on the path of proliferation and 

osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells derived from adipose 
tissue. First, the bioactive compounds of these algae will be extracted using 

appropriate purification methods. Then, proliferation and osteogenic differentiation 
of mesenchymal stem cells treated with different concentrations of bioactive 

compounds are investigated. Some concentrations of these bioactive compounds 

were evaluated for their effect on cell viability and then concentrations that did not 
adversely affect cell viability were selected and added to induction of differentiation 

into mesenchymal stem cell culture medium. For the effect of bioactive compounds 
on cell proliferation, the doubling of the cell population through cell count and its 

viability is investigated by MTT method. Also, to evaluate their effect on the 
differentiation of stem cells into bone tissue, the expression of indicator genes in 

bone differentiation using real time PCR, the degree of mineralization of cells using 

alizarin red staining and quantitative measurement of the amount of proteins 
involved in this pathway will be examined using calorimetry and diagnostic kits. It 

should be noted that all tests will be performed in 3 replications and the results will 
be statistically analyzed by appropriate software. 

Abstract: 

Extraction of bioactive compounds from algae (including carotenoid pigments, 

phycobiliproteins, aqueous and alcoholic extracts, phenolic and flavonoid 
compounds, proteins and bioactive peptides) 2) Investigation of the effects of 

bioactive compounds separately and synergistically with other biological compounds 
on osteogenic proliferation and differentiation of adipose tissue-derived 

mesenchymal stem cells 

3) Investigation of the effects of algal bioactive compounds on the expression of 
some involved genes (β-catenin, RUNX2, ALP and OCN genes) in osteogenic and Wnt 

/ β-catenin signaling pathway 4) Investigation of the effects of algal bioactive 

Specific 

Aims: 
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compounds on the content of proteins involved (ALP and OCN) in osteogenic and Wnt 

/ β-catenin signaling pathway 
5) Isolation, purification and identification of the molecular structure of the most 

effective bioactive compound of algae as a bioinductor of osteogenic proliferation 
and differentiation of stem cells 

Mesenchymal stem cells, Osteogenic, Algae, Bioactive compounds :Keywords 
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-راتیوتب یدروکسیه یداربست هسته پوسته پل یکیولوژیو ب یکیمکان ،یکیزیف یابیو مشخصه  یابیارز :عنوان

بافت  یبه منظور استفاده در مهندس یخارج سلول کسیوماتر توسانیک ی/حاوتینانولوله هالوس -نشاسته

 غضروف

 یموحد یمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه :اجرا محل

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 بافت یمهندس :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یموحد ی+ مهد :همکاران

 یکرباس دیدکتر سع +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 بیمسئله بوده و آس نیا ریدرگ یادیچرا که افراد ز باشد؛یاز موارد مهم در سالمت انسانها م یکیبافت غضروف  میترم چکیده :

بافت با  یبافت غضروف، مهندس میدر ترم نینو یشود. از جمله روشها یم دهیدر جامعه د یغضروف به صورت عموم

 شده و انتقال آن به بدن، امکان رشد هیآن تعب ی( بر روتی)کندروس یغضروف یداربست است که سلولها کیاستفاده از 

 هیته افیبر نانو ال یمبتن یها از جمله داربست ها کی. داربست ها با استفاده از انواع تکنکندیم جادیسلولها را ا ریو تکث

 یبرا یسیالکترور افی، تخلخل و اتصال ال ادیشوند. سطح ز یم دیتول یسیتوسط الکترور اف،ینانوال نیشوند. ا یم

 کند. از یو مواد زائد را فراهم م یمواد مغذ ژن،یامکان مبادله اکس نیسلول مطلوب است و همچن ریو تکث یچسبندگ

وان با ت یم نیکرد و همچن لیتبد کپارچهی افیتوان به ال یرا م یو مصنوع یعیاز مواد طب یگسترده ا فیط گر،یطرف د

 یمرهایمطالعه از پل نی. دراافتیدست  افیاز نانوال یتر دهیچیهسته به ساختار پ -پوسته یسیاستفاده از روش الکترور

در بخش پوسته  ECM توسان،یدر ساختار هسته و از ک تی( ، نشاسته و نانولوله هالوسPHB) راتیبوت یدروکسیه یپل

 گریکه دارد در ساخت د یا ژهیباشد که به خاطر خواص و ی( مPHB) راتیبوت یدروکسیه یبهره گرفته خواهد شد. پل

ساخته  یعیاز منبع طب یاست ول یدر اصل سنتز راتیبوت یدروکسیه یداده شده است. پل شنهادیپ زین یموارد پزشک

باشد. مطالعات  یم ریپذ بیتخر ستیز یول گرددیم بیتخر یسازگار است و اگرچه به آهستگ ستیز مریشود. لذا پل یم

آن را  یکیلوژویو ب یکیزیف یهایژگیو توانی، م یعیطب لیدروفیه یمرهایوپلیماده با ب نیا بینشان داده است که از ترک

آن با  بیاست که ترک یحرارت یداریو ناپا یشکنندگ یذات وبیع یدارا PHBساخت داربست ارتقا داد. در واقع  یبرا

 نیال، اح نیشود. با ا یساخت داربست م یبرا یمطلوبتر بیترک کی دیآبدوست مانند نشاسته منجر به تول یمریپل

در  یپ یها یبافت غضروف و بارگذار یمهندس یداشته و داربست حاصل از آن برا یفیضع یکیخواص مکان زین بیترک

 یمریپل کسیماتر نیا تیتقو ی(، برا HNT) تیحاضر، از نانولوله هالوس یرو در مطالعه  نیا. از ستیمناسب ن یپ

ت ها انجام گرفته اسساختار داربست یبر رو تیدر ارتباط با اثر نانولوله هالوس یاستفاده خواهد شد. مطالعات گسترده ا

خش ب یها را ارتقا دهد. براداربست یکیزیو ف یکیخواص مکان یبه صورت قابل توجه تواندیماده م نیا دهدیکه نشان م

استخراج  یهاداربست رسدیمورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نظر م توسانیو کا یخارج سلول کسیماتر اف،یپوسته نانوال

مورد  یهاانرسامیو پ یخارج سلول نهیاز اجزاء ماده زم یقابل توجه ریبدن به سبب داشتن مقاد یعیطب یهاشده از بافت

 کی( از ECM) یخارج سلول کسیبافت باشند. ماتر یمهندس یبرا یترمناسب نهیها، گزسلول ریرشد و تکث یبرا ازین

ژن ها )به عنوان مثال کال یالریبریف یها نی، مانند پروتئ یستیز یاز مولکول ها افتهیسازمان  اریو بس دهیچیمجموعه پ

( ، الورونانی، ه نیتیها )به عنوان مثال سولفات هپاران ، سولفات کندرو کانیگل نویکوزآمیگل( ، نینی، الم نیبرونکتی، ف
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تواند خواص  یم توسانیشده است که در حضور ک لی، آگرکان( تشک کانی، ورس نیها )به عنوان مثال دکور کانیپروتئوگل

 پوسته را بهبود بخشد.-داربست هسته یکیولوژیب

درون  طیباال در مح بیمناسب، نرخ تخر یازجمله آبدوست یخواص یاست که دارا یعیطب یمریپل توسانیک گریاز طرف د

 یچگال و کیونیکات تیماه لیاست که به دل یماده ا ستیز توسان،ی. کباشدیم یخوب یسازگار ستیتن و برون تن و ز

 .قرارگرفته است یادیبار باال، موردتوجه ز

 :طرح یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

نانو -نشاسته-راتیبوت یدروکسیه یداربست هسته پوسته پل یکیولوژیو ب یکیمکان ،یکیزیف یابیو مشخصه  یابیارز -

 بافت غضروف یبه منظور استفاده در مهندس یخارج سلول کسیوماتر توسانیک ی/ حاو تیلوله هالوس

 توسانیبافت غضروف، ک یت،مهندسیپوسته، نانولوله هالوس-هسته یسیالکترور کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation and Characterization of Physical, Mechanical and Biological Properties of 

Polyhydroxybutyrate-Starch- Halloysite Nanotube - Chitosan / Extracellular Matrix  

core-shell scaffold for cartilage tissue engineering 

Title: 

Mehdimovahedi Applicant: 

Isfahan University of Medical sciences Applicant's 

Work: 

Cartilage tissue repair is one of the most important issues in human health; because 
many people are involved in this issue and cartilage damage is common in the 

community. One of the new methods in repairing cartilage tissue is tissue 

engineering using a scaffold on which cartilage cells (chondrocytes) are embedded 
and transferred to the body, allowing cells to grow and proliferate. Scaffolds are 

made using a variety of techniques, including nanofiber-based scaffolds. High 
surface area, porosity and binding of electrospinning fibers are desirable for cell 

adhesion and proliferation and also allow the exchange of oxygen, nutrients and 

waste products. On the other hand, a wide range of natural and synthetic materials 
can be converted into integrated fibers, and a more complex structure of nanofibers 

can also be achieved using the shell-core electrospinning method. In this study, 
polyhydroxybutyrate (PHB) polymers, starch and halocyte nanotubes in the core 

structure and chitosan, ECM in the shell part will be used. It is polyhydroxybutyrate 
(PHB) which has been suggested in other medical cases due to its special properties. 

Polyhydroxybutyrate is originally synthetic but is made from a natural source. 

Therefore, the polymer is biocompatible and although it degrades slowly, it is 
biodegradable. Studies have shown that the combination of this material with 

natural hydrophilic biopolymers can improve its physical and biological properties for 
scaffolds. In fact, PHB has inherent defects of brittleness and thermal instability, 

which combined with hydrophilic polymer such as starch leads to a more desirable 

composition for scaffold. However, this compound also has poor mechanical 
properties and the scaffold is not suitable for cartilage tissue engineering and 

sequential loading. Therefore, in the present study, halocyte nanotube (HNT) will be 
used to reinforce this polymer matrix. Extensive studies have been performed on the 

effect of halocyte nanotubes on the structure of scaffolds, which shows that this 
material can significantly improve the mechanical and physical properties of scaffold. 

Extracellular matrix and chitosan will be used for the nanofiber shell part. Scaffolds 

extracted from the body's natural tissues appear to be a better option for tissue 
engineering due to the significant amounts of extracellular matrix components and 

messengers needed for cell growth and proliferation. Extracellular matrix (ECM) 
consists of a complex and highly organized set of biological molecules, such as 

fibrillar proteins (eg collagen, fibronectin, laminin), glycosaminoglycans (eg heparan 

sulfate, chondroitin sulfate, hyaluronan) , Proteoglycans (eg Decorin, Versicane, 
Agrecan) are formed which in the presence of chitosan can improve the biological 

properties of the core-shell scaffold. 

Abstract: 
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Determination of optimal electrospinning conditions (eg voltage, collector distance 

to needle tip, feeding rate) for preparation of Polyhydroxybutyrate-Starch/ 
Halloysite Nanotube, Chitosan- Extracellular Matrix core-shell scaffold 

2. Determination of average size and porosity of Polyhydroxybutyrate-Starch/ 
Halloysite Nanotube, Chitosan- Extracellular Matrix core-shell scaffold 

3. Determination of chemical structure of Polyhydroxybutyrate-Starch/ Halloysite 

Nanotube, Chitosan- Extracellular Matrix core-shell scaffold 
4. Determination of the average amount of tensile strength of Polyhydroxybutyrate-

Starch/ Halloysite Nanotube, Chitosan- Extracellular Matrix core-shell scaffold 
5. Determination of the average value of the contact angle of Polyhydroxybutyrate-

Starch/ Halloysite Nanotube, Chitosan- Extracellular Matrix core-shell scaffold 

6. Determination of biodegradability of Polyhydroxybutyrate-Starch/ Halloysite 
Nanotube, Chitosan- Extracellular Matrix core-shell scaffold 

7. Determination of the average amount of growth and proliferation of chondrocyte 
cells on Polyhydroxybutyrate-Starch/ Halloysite Nanotube, Chitosan- Extracellular 

Matrix core-shell scaffold 

Specific 

Aims: 

core-shell scaffold,Halloysite Nanotube, chitosan, cartilage tissue engineering :Keywords 
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 یگنوسلولزیل افینانوال هیبر پا یکربن یالکترودها یهایژگیو یابیارز :عنوان

 مشکور یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

کاغذ و  ،یانرژ دیچوب جهت تول عیو صنا یکشاورز یو کاربرد پسماندها یوکاغذ/بررس ریچوب و خم عیو صنا علوم :اولویت

 یگنوسلولزیل یچندسازه ها

 یکاربرد :نوع طرح

 مشکور ی+ مهد :همکاران

 یانوشه فاضل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

با عملکرد  یانرژ یسازرهیذخ یهایبه فناور یادیتوجه ز ،یاگلخانه یو انتشار گازها یلیفس یهامصرف سوخت شیافزا با چکیده :

جنس  رایدارد، ساخت مواد الکترود است؛ ز تیاهم یانرژ یسازرهیذخ یابزارها دیباال معطوف شده است. آنچه در تول

از  یازاتیساخت الکترود است و امت یماده برا نیتر. کربن فعال، مهمکندیم نییآن را تع ییایمیالکترود عملکرد الکتروش

 یمواد دارا یحرارت هیکردن و تجز زهیبا کربن توانیباال دارد. کربن فعال را م ییایمیالکتروش یداریو پا ژهیسطح و لیقب

 به هاتودهستیاز ز یکیالکتر یانرژ دیکه به منظور تول ،یستیز ییایمیالکتروش یهالیبه دست آورد. در پ یکربن تیماه

مورد استفاده در  یحاضر بر محور ساخت الکترودها یشنهادیدارد. طرح پ یاریبس تیعملکرد الکترود اهم روند،یکار م

منظور،  نید. به اخواهد بو یو سلولز یگنوسلولزیل افینانوال مادهشیبا استفاده از کربن مشتق از پ ییایمیالکتروش یهالیپ

و  یگنوسلولزیل افینانوال روژلدیه هیخواهد شد. پس از ته هیته ابیبه روش سوپرآس یو سلولز یگنوسلولزیل افینانوال

وپه فسفر د ندیبا استفاده از فرآ ها،روژلیآ هیخواهد شد. پس از ته دیتول یکردن انجمادبا روش خشک هاروژلیآ ،یسلولز

یاستفاده به عنوان الکترود ساخته م تیبا قابل رسانامهین یکربن یهاروژلیکردن، آ زهیکردن با درجات مختلف و کربن

(، FESEM) دانیم لیگس یروبش یالکترون کروسکوپیم یهابا استفاده از آزمون یکربن یهاروژلیمطالعه ساختار آ. شود

یژگیو زیانجام شده و ن BETبا روش  ژهیسطح و نیی( و تعXRD) کسی(، پراش پرتو اFTIRمادون قرمز ) یسنجفیط

 یموارد یابیالکترودها با ارز ییخواهد شد. کارا نییتع ATR-FTIRبا استفاده از آزمون  هاروژلیسطح آ یمیش یها

 ی( و ولتامترEIS) ییایمیامپدانس الکتروش یسنج فی(، طCV) یاچرخه یولتامتر شن،یزیهمچون تست توان، پالر

 خواهد شد ی( بررسLSV) یخط یروبش

 یسلولز افیو نانو ال یگنوسلولزیل افینانو ال هیبر پا یساخت الکترود کربن :اهداف اختصاصی

 یالکترود یماده ها شیفسفر دوپه کردن پ

 ییایمیالکتروش لیدر پ یکربن یبه کار بستن الکترودها

 ییایمیالکتروش لیپ ،یگنوسلولزیل افینانوال الکترود، کلمات کلیدی:

 

 

Properties Assessment of Lignocellulose Nanofibers-based Carbonaceous Electrodes Title: 

Mahdi Mashkour Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 

Work: 
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With increasing consumption of fossil fuels and greenhouse gas emissions, much 

attention has been paid to high performance energy storage technologies. What is 
important in the production of energy storage devices is the manufacture of 

electrode materials because the electrode material determines its electrochemical 
performance. Activated carbon is the most important material for producing 

electrodes. It has advantages such as specific surface area and high electrochemical 

stability. Activated carbon can be obtained by carbonizing and thermally 
decomposing carbon containing materials. In biological electrochemical cells, which 

are used to generate electrical energy from biomass, electrode performance is of 
importance. The present proposal will focus on the fabrication of electrodes utilized 

in electrochemical cells using lignocellulosic and cellulosic derived carbon material. 

For this purpose, lignocellulosic nanofibers and cellulosic nanofibers will be prepared 
by super grinding method. After the production of lignocellulosic nanofiber hydrogel 

and cellulosic nanofiber hydrogel, aerogels will be prepared by freeze drying method. 
After the preparation of aerogels, P- doping process of different levels and 

carbonizing process will be done. Then semiconductor carbon aerogels as an 
electrode material will be made. The structure of carbon aerogels will be studied 

using Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction (XRD) and specific surface area 
analysis (BET method). The surface chemistry of aerogels will be determined using 

the ATR-FTIR test. Furthermore the electrode performance will be studied by power 
test, polarization, Cyclic Voltammetry (CV), Electrochemical Impedance Spectroscopy 

(EIS) and Linear Sweep Voltammetry (LSV). 

Abstract: 

production of carbonaceous electrodes based on lignocellulosic and cellulosic 
nanofibers 

Phosphorus doping of carbonaceous precursors 

Applying carbonaceous electrodes to electrochemical cell 

Specific 
Aims: 

electrode, lignocellulosic nanofibers, electrochemical cell :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99027917 

با استفاده از  ونیلتراسیکروفیم هیال ریز یبر رو مینازک اسمز مستق هیال یتیکامپوز یغشاها هیته :عنوان

 یانیم هیبه عنوان ال یعیطب یمرهایپل

 یصالح حسن :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یاتوسعه-یادیبن :نوع طرح

 ی+ حسن صالح :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

 هینوان البه ع ونیلتراسیکروفیم یاز غشاها میاسمز مستق ندیدر فرا یغلطت ونیزاسیطرح به منظور کنترل پالر نیا در چکیده :

ده با حفرات نگهدارن هیال یبر رو کنواختی دیام یفعال پل هیال کی لیتشک نکهیا لینگهدارنده استفاده خواهد شد. اما بدل

ش داده خواهد پوش یعیطب یمرهایبا استفاده از پل ونیلتراسیکروفیم یسطح غشاها ست،ین ریامکان پذ کرومتریم زیدر سا

و کاهش  یآبدوست شیباعث افزا یانیم هیال نیکنند. استفاده از ا یعمل م یانیم هیبه عنوان ال یعیطب یمرهایپل نیشد. ا

با  توان یم نیگردد. بنابرا یفعال م هیال کنواختی لیعوامل باعث تشک نیگردد که همه ا یاندازه منافذ سطح غشا م

ه کنترل نمود ک زیفعال را ن هیرا کاهش داد و همزمان خواص ال یغلطت ونیزاسیپالر یعیطب یانیم هیال کیاستفاده از 

 نازک خواهد شد هیال یتیکامپوز یقابل توجه عملکرد غشاها شیباعث افزا تیعوامل در نها نیا

 میالبه نارک اسمز مستق یتیکامپوز یدر غشاها یغلطت ونیزاسیکاهش پالر :اهداف اختصاصی

 غشاها نیا ینگهندارنده به منظور کاهش پارامتر ساختار هیبه عنوان ال ونیلتراسیکروفیم یاستفاده از غشاها

 میاسمز مستق یعملکرد غشاها شیجهت افزا یانیم هیبه عنوان ال یعیطب یمرهایپل یریبکارگ یابیارز

 یغلظت ونیزاسیم،پالری، اسمز مستق یعیطب مریپل ،یانیم هیفعال، ال هیال ون،یلتراسیکروفیم غشا کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of thin film composite forward osmosis membrane on microfiltration 

substrate with an intermediate layer of natural polymers 

Title: 

Hasan Salehi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

In this project, to control the concentration polarization in the forward osmosis 
process, microfiltration membranes will be used as a support layer. However, it is 

still difficult to form a uniform polyamide active layer over this support layer, so the 

microfiltration membranes' surface will be coated with natural polymers as an 
interlayer. This layer increases the hydrophilicity and reduces the membrane 

surface's pore size, all of which create a uniform active layer. Therefore, it is possible 
to reduce the concentration polarization and control the active layer's properties 

using a natural interlayer, significantly increasing thin-film composite membranes' 
performance. 

Abstract: 

Reduction of concentration polarization in composite membranes of TFC-FO 

membrane 

Specific 

Aims: 
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Use of microfiltration membranes as a support layer to reduce the structural 

parameter of TFC membranes 
Evaluation of using natural polymers as an interlayer to increase the performance of 

FO membranes 

Microfiltration membrane, Active layer, Interlayer, Natural polymer, Forward 
osmosis, Concentration polarization 

:Keywords 
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یو پل یآل-فلز یهاچارچوب هیبرپا دیجد یبا استفاده از مواد کاربرد عیما یهااز سوخت ییگوگردزدا :عنوان

 هااکسومتال

 انیاله خواجو روح :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انی+ روح اله خواجو :همکاران

 600030 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

وجود،  نیاست. با ا ایگاز در دن ریذخا نینفت و دوم ریذخا نیسوم یدارا رانیا زمانیعز هنیبرآوردها م نیآخر براساس چکیده :

اساس طرح حاضر  نی. بر همشوندیم یگوگرد باالدسته بند یگوگرد جز منابع با محتوا یمنابع از نظر محتوا نیا شتریب

ها امکان استفاده از آن یو بررس هااکسومتالیو پل یآل-فلز یهاچارچوب هیبرپا دیجد یمواد کاربرد ییو شناسا هیبه ته

 پردازدیم یاز سوخت مدل و سوخت واقع یشیاکسا ییحذف گوگرد به روش گوگردزدا یبرا زوریبه عنوان کاتال

محدود شده در  اکسومتالیپل یهاگونه یهیبرپا دیجد یمواد کابرد ییو شناسا هیته ،یطرح حاضر طراح هدف :اهداف اختصاصی

منظور  نیاست. بد یمشتقات نفت یحذف گوگرد از برخ یبرا ستیها به عنوان کاتالو استفاده از آن یآل-فلز یهاچارچوب

 نیاختصاص داده خواهد شد. ا یآل-فلز یهاچارچوب هیته یبرا دیجد یآل گاندیل یتعداد هیپروژه به ته نیاز ا یبخش

د. مناسب برخودار باشن یهابا اندازه حفره داریشبکه پا لیتشک یمناسب برا تیاز طول، هندسه و صلب دیبا گاندهایل

 یهایژگیها جهت بهبود وروش یاز برخ ،ییگوگردزدا ندیطرح جهت بهبود بازده فرآ نیدر بخش دوم ا نیهمچن

 شده استفاده خواهد شد. هیته ستیکاتال ییایمیکوشیزیف

 یمواد کاربرد ،یشیاکسا ییگوگردزدا اکسومتال،یپل ،یآل-چارچوب فلز کلمات کلیدی:

 

 

Desulfurization of Liquid Hydrocarbon Fuels Using Novel Functional Materials based 

on MOFs and POMs 

Title: 

Ruhollah Khajavian Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

According to latest estimates, our homeland is among top three countries in the 

world with proven crude oil and natural gas reserves. However, most of these 
resources are classified as ‘‘high sulfur’’ oils. This project aims to investigate the 

possibility of synthesizing new functional materials based on metal-organic 

frameworks and polyoxometalates as high performance catalysts for the oxidative 
desulfurization of model and real oil samples. 

Abstract: 

Preparing novel ligands for the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs) 
2- Synthesis of polyoxometalate(POM)-loaded MOF 

3- Desulfurization of model and real oil samples by as-prepared POM-loaded MOF 

Specific 
Aims: 
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Metal-organic framework, Polyoxometalate, Oxidative desulfurization, Functional 

materials 

:Keywords 
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 کوچک )موردمطالعه؛ شهر مالرد( یشهرها داریتوسعه پا یمؤثر در راستا یراهبرد یارائه الگو :عنوان

 ییخزا یمصطف :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یتوسعه و عمران شهر یبرا داریمنابع پا نی/تامیشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :طرحنوع 

 ییخزا ی+ مصطف :همکاران

 یمیرح دیسع +

 ییسارا خزا +

 یجواد عبد +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یعلمانتشار مقاله 

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 (یوزارت راه و شهرساز یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یخوب شهر ییحکمروا جادیو ارتقاء مشارکت و ا داریبا هدف کاهش فقر، توسعه پا( CDS) یراهبرد توسعه شهر چکیده :

 ز،ین یبه خود معطوف کرده است. از طرف زیرا ن رانیا یاز محافل علم یاریتوجه بس ریشده است و در چند سال اخمطرح

وان عنبه یراهبرد یزیردارد. درواقع برنامه یکارآمد یراهبرد یزیربه برنامه اجیبه ثبات رساندن شهرها احت یتالش برا

 تیسازمان در حال فعال یاعضا نکهیاز ا نانیانجام بهتر کارها و اطم یسازمان برا کیهدف کمک به  با ،یتیریابزار مد کی

در بهبود  یمنعطف قبل ریغ یهابرنامه نیگزیجا تواندیم کردیرو نی. ارودیکار مقرار دارند، به شدهنییهدف تع یدر راستا

شود. روشن است که در صورت عدم استفاده از  رانیا انهیکوچک و م یشهرها ژهیورو در همه شهرها به شیپ یهابحران

 یمسائل و مشکالت شهرها توانینم یمیقد یهااستیها و ساز روش یریگو بهره یتوسعه شهر نینو یراهبردها

 کشورمان را حل کرد.

 اریمسائل و مشکالت بس یشهر کوچک در ابعاد مختلف، دارا کیعنوان شهر مالرد به نکهیو با توجه به ا ریتفاس نیبا ا

 نیا داریتوسعه پا یموثر در شهر مالرد در راستا یاتیو عمل یبرنامه راهبرد کیپژوهش به دنبال ارائه  نیاست؛ ا یادیز

ود شهر موج تیو شناخت وضع یبررس -1عبارتند از:  شوندیپژوهش دنبال م نیکه در ا ی. مشخصا اهدافباشدیشهر م

 -3شهر  نیدر ا تیوضع نیا یریگو شناخت علل و عوامل شکل یبررس -2 داریتوسعه پا یهامالرد با توجه به شاخص

یم یمطالعه کاربرد یشهر مالرد. پژوهش حاضر نوع داریتوسعه پا یموثر در راستا یاتیعمل -یبرنامه راهبرد کیارائه 

 یهرش نیشامل دو گروه از شهروندان و مسئول ق،یتحق نیا یاست. جامعه آمار یفیو ک یکم یهابر روش یکه مبتن باشد

نفر از شهروندان است و  380شده کوکران باشد که حجم نمونه در گروه اول با استفاده از فرمول اصالح-یمالرد م

 شودیم لیمالرد تکم یشهر نینفر از مسئول 50با استفاده از نظرات  زیپرسشنامه گروه دوم ن

 داریتوسعه پا یمالرد در راستا یشهر تیریمد یهاتیاز منابع و ظرف یبرداربهره نهیبه یراهکارها ارائه :اهداف اختصاصی

 .در شهر مالرد داریپا یمنابع و توسعه منابع درآمد یوربهره شیافزا یراهکارها نییتب -2

 :یاهداف کاربرد

 مالرد شهر داریتوسعه پا یدر راستا یشهر تیریتوسعه و مد یاتیعمل یهابرنامه یبردارنظام بهره نیو تدو یزیرطرح -1

 .دشهر مالر داریبر توسعه پا دیبا تأک شیو پا یابینظام ارز ،ییمؤثر در نظام اجرا یاتیعمل -یارائه برنامه راهبرد -2
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 .یشهر داریتوسعه پا ،یاتیو عمل یشهر مالرد، برنامه راهبرد کلمات کلیدی:

 
 

Presenting an effective strategic pattern for sustainable development of small cities 

(case study; Mallard city) 

Title: 

Mostafa Khazaee Applicant: 

kharazmi University Applicant's 
Work: 

City Development Strategy (CDS) has been proposed with the aim of reducing 
poverty, sustainable development and increasing participation and create good 

urban governance. In recent years, it has attracted the attention of many The 

Iranian scientific Institutes. On the other hand, trying to stabilize cities requires an 
effective strategic planning. Strategic planning as a tool in management, with the 

aim of helping an organization to do better and ensure that members of the 
organization are working for determined goal is used. 

This approach can replace previous inflexible programs for against crises in all cities, 

especially small and middle cities in Iran. It is clear that without using new city 
development strategies and using old methods and policies, the complex, dynamic 

and increasing problems of cities in our country could not be solved. With these 
interpretations and given that Mallard is a middle city has many issues and problems 

in different dimensions; in this research, we seek to Proposed a strategic and 
operational pattern in Mallard for the sustainable development. Clearly, the 

objectives pursued in this study including: 1- Studying and recognizing the current 

situation of Mallard according to the indicators of sustainable development 2- 
checking and recognizing the causes and factors of this situation in Mallard 3- 

Proposing an effective Strategic-operational plan for sustainable development of 
Mallard City. The present study is a kind of applied study based on quantitative and 

qualitative methods. The statistical population of this study includes two groups of 

citizens and officials of Mallard. The sample size in the first group is 380 citizens 
using the Cochran's formula and the second group questionnaire is completed using 

the opinions of 50 authorities. 

Abstract: 

Objectives (specialized): 
1- 1- Providing optimal solutions for utilizing the resources and capacities of Mallard 

urban management in order to sustainable development 
2- Explaining the strategies to increase resource productivity and develop 

sustainable income sources in Mallard city. 
Practical purposes: 

1- Planning and formulating the operation system of urban development and 

management operational plans for the sustainable development of Mallard city 
2- Presenting an effective strategic-operational plan in the executive system, 

evaluation and monitoring system with emphasis on the sustainable development of 
Mallard city. 

Specific 
Aims: 

Keywords: Mallard City, Strategic-operational planning, Sustainable Urban 

Development. 

:Keywords 
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 و Hypoxylaceae خانواده کیاسترومات یهااز قارچ دیجد هیثانو یهاتیها و متابولگونه ییشناسا :عنوان

Xylariaceaeرانیاز ا 

 پورمقدم آستانه محمدجواد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 ( کشوریحشره ا

 یادیبن :نوع طرح

 پورمقدم آستانه+ محمدجواد  :همکاران

 خداپرست داکبریس +

 مارک استدلر +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (Q1مقاله  کیعدد ) Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (Q2 مقاله کی) عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 مقاله ع کیعدد ) ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

از منظر  یادیز اریتنوع بس یهستند که دارا ییهاستیاز آسکوم Xylariaceaeو  Hypoxylaceaeخانواده  دو چکیده :

از  دیجد هیثانو یهاتیها و متابولگونه ییشناسا یطرح تمرکز ما بر رو نیهستند. در ا یکیولوژیو ب هیثانو تیمتابول

 کردیرو کیاساس ما از  نیخواهد بود. بر هم Roselliniaو  Hypoxylonبر دو جنس  دیبا تاک رانیشمال ا یهاجنگل

 یشناس ختیر یی(، شناساHPLC-DAD-MS)منطبق بر دستگاه  یکموتاکسونوم ،یمطالعه تاکسونوم یچندگانه برا

، ITS ،LSU یبا استفاده از مارکرها یچند ژن یلوژنی( و استنتاج فSEM) یو الکترون ینور کروسکوپیم لهیبه وس

TUB2  وRPB2 خواهد بود 

 دیبا تاک Hypoxylaceaeو  Xylariaceaeخانواده  یاعضا کیتاکسونوم لیو کمک به حل مسا یشناخت تبارشناس :اهداف اختصاصی

 .Roselliniaو Hypoxylonبر دو جنس 

 .یبر اساس راهکار چندمنظر رانیو ا ایدن یبرا دیجد یهاهیآرا حیکشف و تشر ،ییشناسا .2

بر دو  دیبا تاک Hypoxylaceae و Xylariaceaeخانواده یاز اعضا هیثانو یهاتیمتابول ییو شناسا یجداساز .3

 .Rosellinia و Hypoxylon جنس

 مدل یهاسمیکروارگانیم یشده رو یجداساز باتیترک یستیز تیفعال یابیارز .4

 دیگونه جد ،یعیطب داتیتول ،یچند ژن یلوژنیف ،یکموتاکسونوم کوتا،یشاخه آسکوم کلمات کلیدی:

 

 

Identification of new species and novel secondary metabolites from stromatic fungi 
from Hypoxylaceae and Xylariaceae of Iran 

Title: 

Mohammad Javad Pourmoghaddam Applicant: 

University of Guilan Applicant's 

Work: 

Hypoxylaceae and Xylariaceae are ascomycetes showing an extraordinary diversity 
both in terms of metabolic and biological diversity. Our project will focus on the 

exploitation of the new species and secondary metabolites from North of Iran with 
emphasize on the genus Hypoxylon and Rosellinia. We will use a polyphasic approach 

Abstract: 
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for taxonomical study, covering chemotaxonomy of fruiting bodies via high 

performance liquid chromatography with diode array coupled mass spectrometry 
(HPLC-DAD/MS), morphological descriptions via light- and scanning electron 

microscopy (SEM) and multilocus phylogenetic inference with four different gene 
loci; the internal transcribed spacer region (ITS), the large subunit (LSU) of the 

nuclear rDNA, beta-tubulin (TUB2) and the second largest subunit of the RNA 

polymerase II (RPB2). 

To solve the taxonomic problems for the family Hypoxylaceae and Xylariaceae with 

the emphasize on the genus Hypoxylon and Rosellinia 

2. Recognition, verification and description of the new species via polyphasic 
approach 

3. Extraction and identification secondary metabolite of the family Hypoxylaceae and 
Xylariaceae with the emphasize on the genus Hypoxylon and Rosellinia 

4. Extensive biological screening on identified compounds to model organisms. 

Specific 

Aims: 

Ascomycota, Chemotaxonomy, Multigene phylogeny, Natural products, New species :Keywords 
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 روسیشناخته شده و یها نیبا پروتئ ییدارو اهانیگ یموجود در برخ باتیبرهمکنش ترک یبررس :عنوان

SARA-CoV-2 کینامید یساز هیشناخته شده، با استفاده از شب روسیضد و یآنها با داروها سهیو مقا 

 یکوانتوم یبند هیو محاسبات ال یمولکول

 یشهرک هیآس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یشهرک هی+ آس :همکاران

 نیبه آذ ایرو +

 رضازاده وایش +

 یسامان زارع قشالق +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 ریهمه گ یماریب نیبه اول یمنجر به واکنش جهان 2019، در دسامبر SARS-CoV-2 د،یجد روسیکروناو کی ظهور چکیده :

 یها یشده وحشت و نگران لیتبد یبهداشت جهان یبه مسئله اصل 19 دیکوو یماریمداوم ب وعیقرن حاضر شده است. ش

مواجهه  یعنیچالش سالمت محور جهان در قرن حاضر،  نیبزرگتر نهیپژوهش در زم ن،یکرده است. بنابرا جادیا یعموم

 شیدایو پ 19 دیکوو یماریب عیو گسترش سر اسیمهم است. با توجه به مق اریبس SARS-CoV-2 دیجد روسیبا و

 باتیکمک کنند. ترک مارانیتوانند به بهبود ب یوجود دارد که م ییبه داروها یفور ازین روس،یو افتهیجهش  یگونه ها

 هدف باشند. طبق نیبه ا دنیرس یمنبع ارزشمند برا کیتوانند  یم یعیمنابع طب ریو سا اهانیموجود در گ یعیطب

در  یعیطب باتیداشته و از ترک یاهیشناخته شده منشا گ روسیضدو یدرصد داروها 60از  شیانجام شده، ب قاتیتحق

 بیکتابخانه بزرگ از هزاران ترک کی یمجاز یپژوهش، غربالگر نیتوسعه و بهبود عملکرد آنها استفاده شده است. در ا

اس مهار بر اس باتیترک ی. غربالگرردیگ یقرار م یمورد بررس دیجد روسیمهار کرونا و یمتنوع برا یبا ساختارها یعیطب

 یساز هیشب یها کیبا استفاده از تکن زبان،یدر سلول م روسیو یندگدر مراحل مختلف چرخه ز یروسیو یها نیپروتئ

رخه مهار چ یرهبر مناسب برا باتیترک ن،یشود. بنابرا یانجام م یکوانتوم یبند هیو محاسبات ال یمولکول کینامید

 شود یم نییدر هر مرحله تع روسیو

 یکیولوژیب تیفعال یدارا اهانیموجود در گ باتیکتابخانه جامع از انواع ترک کی یآورجمع :اهداف اختصاصی

 SARS-CoV-2 یکرونا در مراحل مختلف چرخه زندگ روسیو یهانیپروتئ تیمهار فعال یمناسب برا باتیترک افتنی

 رهبر باتیترک نییمورد نظر و تع یها نیفعال پروتئ گاهیجا یخواص فارماکوفور نییتع

 یالگو نییتع یبرا GBSA و محاسبات یمولکول کینامید نگ،یداک یساز هی، شبDFT یاستفاده از محاسبات کوانتوم

 ها نیبه پروتئ باتیاتصال ترک

 یمحاسبات یهاکیمورد نظر با استفاده از تکن باتیترک یکیتیخواص فارماکوکن نییتع

 شده افتی باتیترک یمنابع اصل نییتع

 کرونا روسیو افتهیدر درمان نوع جهش  دیجد یدهایکاند ییکارا نییتع
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 هیشب ،یا هیسه الONIOM، محاسبات SARS-CoV-2 روسیو افتهیگونه جهش  ،یعیطب باتیترک ،یمجاز یغربالگر کلمات کلیدی:

 یمولکول کینامید یساز

 
 

The study of interaction of active herbal compounds with known SARA-CoV- 2 virus 

proteins and their comparison with mentioned antiviral drugs, using molecular 
dynamics simulations and ONIOM calculations 

Title: 

Asiyeh Shahraki Applicant: 

University of Sistan and Baluchestan Applicant's 

Work: 

The emergence of a new coronavirus, SARS-CoV-2, in December 2019 has led to a 

global response to the first epidemic of the century. The ongoing SARS-CoV-2 disease 
(COVID-19) outbreak has become a major global health issue and is causing major 

panic and public concerns. Therefore, it is crucial to research on the world's biggest 

health-oriented challenge in the current century, the new SARS-CoV-2 virus. Given 
the scale and rapid spread of the COVID-19 disease and the emergence of mutant 

strains of this virus, there is an immediate need for medicines that can help to treat 
the patients. The natural compounds found in the plants and other natural resources 

present a potentially valuable resource to this end. According to researches, more 

than 60% of known antiviral drugs are of plant origin and natural compounds have 
been used to develop and improve their efficacy. In this study, the virtual screening 

of a large library of thousands of natural compounds with diverse scaffolds 
investigate to directly inhibit of new coronavirus. The screening of natural 

compounds performs based on inhibition of viral proteins at different steps of the 
virus life cycle in the host cell using the molecular dynamics simulations and ONIOM 

computational techniques. Hence, the best lead compounds are determined to inhibit 

the virus cycle at each step. 

Abstract: 

Gathering a comprehensive library of a variety of the biologically active natural 

compounds. 

Finding the suitable compounds to inhibit the activity of viral proteins at different 
stages of the SARS-CoV-2 life cycle. 

Determining the pharmacophoric properties of the active site of the desired proteins 
and determining the lead compounds. 

Use of DFT quantum computations, docking simulations, molecular dynamics and 

GBSA computations to determine the binding mode of compounds to proteins. 
Determining the pharmacokinetic properties of the desired compounds using 

computational techniques. 
Define of the main sources of suitable compounds. 

Specific 

Aims: 

Virtual screening, natural compounds, mutant species of SARS-CoV-2 virus, three-

layer ONIOM calculations, molecular dynamics simulation 

:Keywords 
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سد بوستان،  زی: حوزه آبخی)مطالعه مورد 97سال  یالبیاز بارش س یناش یخندق شیفرسا سکیر لیتحل :عنوان

 استان گلستان(

 یکمک رامیبا یچوق :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ،یرزکشاو یاراض یکاربر رییتغ یامدهایپ ی+ خاک/بررس داریبا نگرش توسعه پا/حفظ و اصالح منابع خاک کشور خاک :اولویت

 چالش ها وراهکاره  دها،یتهد

 یکاربرد :نوع طرح

 یکمک رامیبا ی+ چوق :همکاران

 زادهینعلیمحسن حس +

 نژادینجف یعل +

 یپورقاسم درضایحم +

 یعقوبی ایثر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یلاست. علت اص زیحوزه آبخ ییزارسوب دیو تشد ییزاابانیب ،یاراض بیعوامل تخر نیتراز مهم یکی یخندق شیفرسا چکیده :

 یندگیکه فرسا افتدیاتفاق م یزمان یخندق شینوع سازند است. در واقع، فرسا تیمتناوب آب و حساس انیوقوع آن جر

العه منطقه باالتر برود. منطقه مورد مط کیمنطقه از آستانه ژئومورفولوژ التیرسوبات و تشک یریپذشیفرسا ایآب  انیجر

 یجو طیو شرا یاراض یکاربر راتییتغ ،یلس یهانهشته یمکان تیموقع لیشده به دل که در باالدست سد بوستان واقع

پرخطر  مناطق ییمنظور شناسابه یخندق شیفرسا سکیخطر و ر ت،یحساس یهانقشه هیمستعد وقوع خندق است. لذا ته

و کاهش  ییزاتوان رسوب شیها، افزابه جاده بیدر منطقه سبب آس عیوس یهاوقوع خندق نطوریاست. هم یضرور یامر

 شیخطر و خسارت فرسا یابیپژوهش، ارز نیشود. هدف از ا یم زیدست حوزه آبخ نییسد بوستان در پا دیعمر مف

عوامل  یبه کمک تمام ءگرا،یش کردیرو کیدر ابتدا، بر اساس  قیتحق نی. در اباشدیدر منطقه مورد مطالعه م یخندق

. سپس، بر اساس گردندیم میتقس ءیکل منطقه به قطعات مشابه به عنوان ش 2019سال  یاماهواره ریو تصاو یطیمح

بردار  نیو ماش یجنگل تصادف ،یآنتروپ نهیشیب ینیماش یریادگیخندق با استفاده از روش  تیاطالعات قطعات، موقع

اسفند  28 البیس یبرا یخندق شیخطر فرسا یو بزرگ یزمان ،ی. سپس نقشه احتمال مکانگرددیم یبندطبقه بانیپشت

 یانزم ،یخطر )مکان یهانقشه بیبا ترک سک،یر یبا در نظر گرفتن معادله جهان ت،ی. در نهاشودیم هیته 1397ماه سال 

یم ریو تفس هیخندق ته سکی(، نقشه رVعناصر ) یریپذبی( و درجه آسE) سکی(، عناصر در معرض رH( )یو بزرگ

 گردد

 ءگرایش یبندطبقه تمیمنطقه مورد مطالعه با استفاده از الگور یهاخندق نیترمهم ییشناسا :اهداف اختصاصی

 یخندق شیفرسا سکی( و ریو بزرگ یزمان ،یخطر )مکان ت،یحساس یبندو پهنه یابیارز

 یریپذ بیخطر، آس سک،یر ،یطبقه بند ء،یش خندق، کلمات کلیدی:

 

 

Risk  analysis of gully erosion originated by torrential rainfall in 2019 (Case study: 
Boustan Dam watershed, Golestan province) 

Title: 

Chooghi Bairam Applicant: 
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Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 

Work: 

Gully erosion is one of the most important factors of land degradation, 

desertification, and intensification of watershed sedimentation. The main reason for 

its occurrence is the intermittent water flow and the sensitivity of land formation. In 
fact, gully erosion occurs when the intensity of erosive water flow or the erodibility 

of sediments/formations exceeds the geomorphological threshold of the area. The 
study area, which is located upslope of the Bustan Dam, is prone to gully erosion due 

to the location of loess deposits, land-use changes, and climate conditions. 

Therefore, it is necessary to prepare susceptibility, hazard, and risk maps of gully 
erosion in order to identify high-risk areas. Also, the occurrence of the large gully in 

the study area damages roads increases sedimentation capacity, and reduces the 
useful efficiency of Bustan Dam. The main purpose of this study is to assess the risk 

and damage of gully erosion in the study area. In this research, at first, based on an 
object-oriented approach, using the environmental factors and satellite images of 

2019, the entire region is segmented into similar parts as an object. Then, based on 

the segmentation information, the position of the gully is classified using the 
machine learning method algorithms such as maximum entropy, random forest, and 

support vector machine. Then, the spatiotemporal magnitude map of gully erosion 
risk is prepared for the flood on March 19, 2017. Finally, considering the global risk 

equation, the risk map of the gully is prepared and interpreted by combining hazard 

maps (spatiotemporal and magnitude) (H), elements at risk (E), and degree of 
vulnerability of elements (V). 

Abstract: 

Identification of the most important ditches in the study area using an object-

oriented classification algorithm 
Assessment and zoning of susceptibility, risk (spatial, temporal, and magnitude), and 

trench erosion risk 

Specific 

Aims: 

Gully, Risk,Hazard,susceptibility :Keywords 
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نانو  هیابر پ یحافظه شکل یدارا یشکل ضد باکتر یکرو یتیآب از آئروژل نانو کامپوز لتریف یابیو ارز هیته :عنوان

 سلولز

 یوسفی نیحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

کاغذ و  ،یانرژ دیچوب جهت تول عیو صنا یکشاورز یو کاربرد پسماندها یوکاغذ/بررس ریچوب و خم عیو صنا علوم :اولویت

 یگنوسلولزیل یچندسازه ها

 یکاربرد :نوع طرح

 یوسفی نی+ حس :همکاران

 یسنندج یخیش نویژ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 عدد 1: انیثبت شرکت دانش بن

 یهاروزانه در رابطه با مراقبت تیهر فعال یهمه موجودات زنده است، و ما برا یبرا یو اصل ییعنصر ابتدا کیآب  چکیده :

 ،یانسان از جمله انرژ یزندگ یهاآن بر همه جنبه تیفیک نیو بنابرا میدار اجیبه آب احت یو خانگ یصنعت ،یکشاورز

نفر در سراسر جهان به  اردیلیم کی، حداقل WHOو اقتصاد اثرگذار است. طبق اطالعات بدست آمده از  یغذا، سالمت

 ن،یآب از جمله فلزات سنگ یهاندهینانو امکان حذف مؤثر آال یندارند. امروزه فناور یمناسب دسترس یدنیمنابع آب آشام

باشد  تواندیآب م لتریف یبرا یبالقوه و مهم یدایسلولز کاند.نانوآوردیرا فراهم م رهیها و غانگل ها،یباکتر ،یآل یهارنگ

 یریپذواکنش تیقابل یدارا زیباال بوده و ن اریو تماس بس ژهیسطح و یو دارا منیا ه،یپاستیز مرکامالیوپلینانوب نیکه اچرا 

آب  هیاز اشکال استفاده از نانوسلولز در تصف یکی. باشدیآب م یها-ندهیآال ییایمیو ش یکیزیجذب ف ییتوانا زیباال و ن

آن به  تهیکه دانس یداده بطور لیکه غالب حجم آن را هوا تشک شودیگفته م ییهابه فوم هاروژلی. آباشدیم هاروژلیآ

مانند با ابعاد منافذ  یاو شبکه یگزاگیمنافذ ز یدارا ینانوسلولز یهاروژلی. آرسدیمکعب م متریگرم بر سانت 02/0 ریز

 ارد.د ییجذب باال ییباال بوده لذا توانا رایو تماس بس ژهی( و سطح ودیمناسب تول طی)در شرا کرونیم کیکمتر از 

ز مخلوط ا متریلیتا چند م کرومتریبه شکل توپ با قطر از چند ده م یتینانوکامپوز روژلیدر مطالعه حاضر در نظر است آ

کن خشک قیاز طر نینانوکورکوم الیباکتری( مناسب و ماده آنتیعرض وندسازی)پ نکریژل نانوسلولز به همراه کراسل

 ATCC) یدو نوع باکتر یالیباکتریآنت تیجذب، خاص یهایژگیشده شامل و دیتول روژلیگردد. خواص آ دیتول یانجماد

12600) Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus ژه،یابعاد منافذ و سطح و 

حذف  تیقابل رینظ ییپارامترها یابیآب با ارز هیشده و سپس جهت تصف یبررس یو حافظه شکل یکیمکان یهامقاومت

 گرددیو ... استفاده م نی، حذف فلزات سنگpH ،یکیالکتر تیهدا ،یشور ،یسخت ،یباکتر

 خواص آن یابیو ارز برسلولزینانوف هیبر پا یحافظه شکل یدارا یتوپ یتیآئروژل نانوکامپوز دیتول :اهداف اختصاصی

 ستیز طیو دوستدار مح منیا الیباکتریماده آنت کیشده با  دیتول یهانمودن آئروژل یضد باکتر -2

 آب هیجهت تصف یباکترضد ینانوسلولز یاستفاده از آئروژل توپ -3

 نیآب، کورکوم هیتصف ،ینانوسلولز، آئروژل سلولز کلمات کلیدی:
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Preparation and evaluation of water filter from memory shape nanocellulose-based 

antibacterial nano composite aerogel 

Title: 

Hossein Yousefi Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

Water is a basic element for all the living things in the world, and we need it for 
every day activity related to agricultural, industrial and home care, so it's safe to say 

that its quality affects all aspects of human life, including energy, food, health and 

the economy. According to the WHO, at least one billion people worldwide do not 
have access to adequate drinking water. Nowadays, nanotechnology makes it 

possible to effectively and efficiently remove water pollutants such as heavy metals, 
organic dyes, bacteria, parasites, etc. 

The Nano-cells can be a potential and important applicant for water filters for their 

completely bi-based and safe features, similarly their high contact surface area, as 
well as their high reactivity and the ability to physically and chemically absorb water 

pollutants. One of the forms of using nanocellulose is water purification of aerogels. 
Aerogels are some sort of foams that are mostly composed of air so that its density is 

below 0.02 grams per cubic centimeter. Nanocellulose aerogels have zigzag and net-
like pores with less than one-micron dimensions (in suitable production conditions) 

and a very high surface contact area, which means they have a high adsorption 

capacity. 
In the present study, it is envisioned to produce a nanocomposite aerogel in the form 

of a ball with a diameter of several tens of micrometers to several millimeters of a 
combination of nanocellulose gel with a suitable crosslinker and the antibacterial 

agent nanocurcumin through freeze-drying. Properties of produced aerogels include 

adsorption properties, antibacterial properties of two types of bacteria (ATCC 
12600), Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus. dimensions of pore 

and specific surface area, mechanical strengths and shape memory are studied and 
then used for water treatment by evaluating parameters such as bacterial removal 

ability, hardness, salinity, electrical conductivity, pH, removal of heavy metals, etc. 

Abstract: 

Production of ball nanocomposite aerogels with shape memory based on nanofibers 
and evaluation of its properties 

Antibacterializing aerogels produced with a safe and environmentally friendly 
antibacterial agent 

Using antibacterial nanocellulose hub aerogels to purify water 

Specific 
Aims: 

nanocellulose, aerogel nanocellulose, water purification, Curcumin :Keywords 
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 دارسلولز عاملکندسوز شده با استفاده از نانو یسلولز روژلیآ یابیو ارز هیته :عنوان

 یرسول داود :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

کاغذ و  ،یانرژ دیچوب جهت تول عیو صنا یکشاورز یو کاربرد پسماندها یوکاغذ/بررس ریچوب و خم عیو صنا علوم :اولویت

 یگنوسلولزیل یچندسازه ها

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ داود رسول :همکاران

 ییاسکو یفروهل سبحان +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

نسبت طول  اد،یز ژهیجمله سطح وجالب، از یذات یهایژگیو لینانوسلولزها هستند که به دل ،یستینانومواد ز نیتراز مهم چکیده :

کم  تهیانسمنابع، د ریآسان، ارزان بودن نسبت به سا یبودن، دسترس یسمریغ ،یستیز هیمنابع، تجز یفراوان اد،یبه قطر ز

ساخت  یو مطلوب برا کنندهتیتقو یابه ماده لیآن را تبد ها،یژگیو نیاند و اگرفتهقرار توجهباال مورد یکیو مقاومت مکان

اربرد آن سلولز، ک یذات یریپذاشتعال یژگیفراوان نانوسلولز، و یهااست. برخالف کاربردنموده یسلولز یهاتینانوکامپوز

برابر در بیکه تخر یستیز یمرهایپل یهیواقع چالش مواد برپا. درسازدیم ممکنریاز موارد، محدود و غ یاریرا در بس

 افیاست و اصالح نانوالنموده تیاهمرا با یمنیا یاستانداردها نیشتریمواد با ب یطراح باشد،یم یریپذآتش و رطوبت

 ،یفسفر باتیجمله ترکاز یها انواع مختلف. کندسوزکنندهرسدینظر مبه یضرور یکننده امربا مواد کندسوز یسلولز

دار هالوژن باتیترک ان،یم نیکه در ا باشدیذرات را دارا مو نانو یمعدنمواد ها،کاتیلیدار، سهالوژن باتیترک

قرار  یادیمورد انتقاد ز یو کاربرد یطیمحستیز لیهستند اما به دال یاصرفه-بهموثر و مقرون یهاکندسوزکننده

 ها وو متعاقبا وارد بدن انسان ستیزطیو ورود به چرخه مح هامریمواد از پل نیا ییآبشو ل،یدال نیا یاند. از جملهگرفته

تر از مناسب اریبس یفسفر یهاکننده. کندسوزباشدیاشتعال م-و قابل یسم یهاگاز دیتول نیجانوران و همچن

است  یکربن هی. ذغال ساختار چندالکنندیم جادیسطح ذغال ا یدار بوده و هنگام اشتعال، روهالوژن یهاکندسوزکننده

 رای. اخکندیمحافظت م یسم یو خروج گازها شتریب یهیدر برابر تجز مریعمل کرده و از پل یحرارت قیعنوان عاکه به

به  یکه دسترسقرار گرفته است، چرا یادیمورد توجه ز یستیز یهامولکولبا درشت بیدر ترک یاستفاده از مواد فسفر

 ژهیوها، بهسولفات زین یمعدن یهاکنندهکندسوز انیمکند. از-یفراهم م یکندسوزکنندگ تیرا با خاص ریپذدیمنابع تجد

 یلاص بیمواد ترک نیاند. امورد توجه قرار گرفته هامریکردن پل دراتهیدر ده ادیز ییتوانا لیدلبه ها،سولفاتومیآمون

آزاد، عوامل  دیداشتن اس لیدلبه هاسولفاتومیباشند. آمون-یم قیحر یاطفا یهادر کپسول یمواد پودر یدهندهلیتشک

 یبه دما ازیهمراه بوده و ن افیبه ال یکمتر بیبا آس باتیترک نیدر حضور ا ونیسولفاس ندیبوده و فرآ یمناسب یسولفاته

 یفسفر یبا مواد کندسوزکننده یسلولز افینانوالدار کردن پژوهش در نظر است با اصالح و عامل نیدارند. در ا یکمتر

 با مقاومت باالتر در برابر آتش پرداخت یستیز یهاروژلیآ دیو سولفاته به تول

 حاصل یهاسازهو مقاومت به آتش چند یکیزیف یهایژگیبر و یسلولز افیالو سولفاته کردن نانو لهیفسفر ریتاث یبررس :اهداف اختصاصی

 روژلیمقاومت به آتش، آ ون،یسولفاس ون،یالسیفسفر ،یسلولز افیالنانو کلمات کلیدی:
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Preparation and properties evaluation of  flame retarded cellulose aerogel using 

functionalized nano cellulose 

Title: 

Davood Rasouli Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

Nanocelluloses are of the most important nanomaterial that have been noticed due 
to their attractive properties like high specific surface, high aspect ratio, abundance 

of resources, biological decomposition, non-toxic, easy access, cheaper than other 

resources, low density and high mechanical strength, and these properties make 
them regenerator and desirable material of cellulosic nanocomposites. Unlike of the 

lot application of Nanocelluloses, flammability of cellulose limited their applications. 
Indeed, the challenge of materials based on biopolymers including flammability and 

hydrophilicity have made the design of materials with the highest safety standards 

important and the modification of cellulosic nanofibers with flame retardant is 
necessary. Various types of flame retardant included phosphorus compounds 

halogenated compounds and nanoparticles that among of them s halogenated 
compounds are effective and cost-efficient Flame retardants but they have been 

widely criticized for their environmental and practical implications. One of these 
implications is leaching from polymers and entrance to environmental cycle and 

subsequently entrance to humans and animals body as well as toxic and flammable 

gases. Phosphorus flame retardants are better than halogenated ones and produce a 
layer of char on the surface. Char is a multilayer structure that acts like thermal 

insulation and protects the polymer from more degradation and emission of toxic 
gases. Recently they use of phosphorus substances in combination with biopolymers 

were attended because provided access to renewable resources with 

flameretardancy property. Among mineral flame retardants, sulfates especially 
Ammonium Sulfate were attended due to their high ability in dehydration of 

polymers. These materials are the main constituents of powdered materials in fire 
extinguishing capsules. Ammonium sulfates due to having the free acids were 

suitable sulfated agents and the sulfation process in the presence of these 

compounds have lower fiber damage and need less temperature. In this study, it is 
intended that modification and functionalization of nanofibers with phosphorus and 

sulfated flame retardants, produced biological aerogels with higher fire resistancy. 

Abstract: 

Investigating the effect of the phosphorylation and sulfation of nanofibers on 

physical properties and fire resistancy of the product. 

Specific 

Aims: 

cellulosic nanofibers, phosphorylation, sulfation, fire resistancy, aerogel. :Keywords 
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 غشا یفناور یهیبر پا عیما یاز سوختها ییگوگردزدا :عنوان

 یعبدالملک ریام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 یعبدالملک ری+ ام :همکاران

 یاضیمسعود ر +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یشگاهینفت خام و محصوالت پاال یگذاربر ارزش یاز نظر اقتصاد یاست که حت یعوامل ناخالص نیتراز مهم یکیگوگرد  چکیده :

که از  شودی( حاصل مSOx) یگوگرد یدهایاکس ،یگوگرد باتیترک یحاو یهاموثر است. بر اثر احتراق سوخت

( MARPOL)اهایدر یاز آلودگ یریشگیپ ونیکنوانس نی. براساس قوانشوندیمنابع آلوده کننده هوا محسوب م نیترعمده

ه برسد. سوخت مورد استفاد % 5/0تر از  نییدر سطح جهان الزم است به پا 2020شناورها تا سال  ی، سوخت گوگرد تمام

تن مورد استفاده قرار  ونیلیم 1.5ساالنه  زانیگوگرد است که به م یوزن % 3.5 یها در کشور در حال حاضر حاو یکشت

ها در کشور  یگوگرد موجود در سوخت کشت زانیدر خصوص کاهش م یاتیوجود تاکنون اقدام عمل نی. با اردیگیم

جهت رساندن سطح  ییغشا یفناور یهیبر پا ییگوگردزدا ندیفرآ یطرح حاضر، طراح یصورت نگرفته است. هدف اصل

زده حداکثر با یآن برا یاتیعمل طیشرا یسازنهیو به یالمللنیب یمورد استفاده به استانداردها یهاگوگرد در سوخت

 نییپا یهانهیهز لیبه دل عیما یاز سوخت ها یگوگرد باتیترک یجداساز ندیغشا در فرآ یاست. استفاده از تکنولوژ

 تیاال از اهمب یو بازده یریپذ نشیگز زیو ن یبزرگ و صنعت اسیاستفاده آسان در مق تیکم، قابل یمصرف انرژ ،یاتیعمل

هیبر پا ییدر خصوص گوگردزدا ییشرکت نفت عربستان پتنت ها زیو ن کایآمر ینفت یبرخوردار است. شرکت ها ییباال

را  غشا و جذب یقیتلف ندیفرآ ز،یو آب و هوا در آلمان ن یموسسه انرژ ن،یغشا به ثبت رسانده اند. عالوه بر ا یفناور ی

توسط شرکت  S-BraneTMموسوم به  یصنعت لوتیپا کی ن،یارائه داده است. همچن عیاز سوخت ما ییگوگردزدا یبرا

 یلداخ ازین نیامت یطرح در راستا نیشده است. ا یبطور موفق راه انداز لیاز گازوئ ییگوگردزدا یبرا Grace ییکایآمر

 یتکنولوژ نیبه ا زین ایمنطقه غرب آس یکشورها نیاست. همچن یمیمشکالت تحر لیبه سوخت کم گوگرد به دل

گوگرد فراهم  یدرصد وزن 0.5 یامکان فروش سوخت حاو ندهیسال آ 15دهد تا  یانجام شده نشان م یابی. ارزازمندندین

 است

ه با استفاد یالمللنیب یبه استانداردها عیما یهارساندن سطح گوگرد سوخت نهیطرح، پژوهش در زم نیا یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 یها یاورفن یریبکارگ یطرح در راستا نیحداکثر بازده است. ا یآن برا یاتیعمل طیشرا یسازنهیو به ییغشا یآوراز فن

 دیولت کیکشور به عنوان  تیجهت حفظ و ارتقا موقع یالملل نیب یطیمح ستیمدرن و پر بازده منطبق بر مقررات ز

دارد. به منظور استفاده از نفت کوره و گرم کردن  یاریبس ینفت کوره کاربرد ها ن،یکننده برجسته نفت است. عالوه بر ا

 نیاغلب قادر به استفاده در ماش ،یشیگرما ستمیس ادیاست که به علت حجم ز ازیمورد ن یخاص یشیگرما ستمیآن، س

 یدیجد یمصرف یآن به سوخت پاک، بازار ها لیسوخت و تبد نیخواص ا رییتوان با تغ یباشد. لذا م یکوچک نم یها

 کرد. لیمحصول تبد نیرا به بازار مصرف ا یزلید یها نیاز جمله ماش
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 یگلخانه ا یگازها ،ییغشا یفناور ،ییگوگردزدا کلمات کلیدی:

 

 

Desulfurization of liquid fuels based on membrane technology Title: 

Amir Abdolmaleki Abdolmaleki Applicant: 

Shiraz University Applicant's 

Work: 

 
Sulfur is one of the most important impurities that even economically affects the 

valuation of crude oil and refined products. Combustion of fuels containing sulfur 
compounds produces sulfur oxides (SOx), which are the main sources of air 

pollution. According to the rules of the convention for the prevention of Marine 

Pollution (MARPOL), the sulfur fuel of all vessels in the world by 2020 is required to 
reach less than 0.5%. The fuel used by ships in the country currently contains 3.5% by 

weight of sulfur, which is used at an annual rate of 1.5 million tons. However, so far 
no action has been taken to reduce the amount of sulfur in the fuel of ships in the 

country. The main purpose of the present project is to design a desulfurization 
process based on membrane technology to bring the sulfur level in the fuels used to 

international standards and to optimize its operating conditions for maximum 

efficiency. The use of membrane technology in the process of separating sulfur 
compounds from liquid fuels is of great importance due to low operating costs, low 

energy consumption, ease to use on a large scale and industrial, as well as selectivity 
and high efficiency. US oil companies as well as the Saudi Oil Company have filed 

patents for desulfurization based on membrane technology. In addition, the Energy 

and Climate Institute in Germany has developed a combined membrane and 
adsorption process for the desulfurization of liquid fuels. Also, an industrial pilot 

called S-BraneTM has been successfully launched by the American company Grace to 
desulfurize diesel. This plan is in line with meeting the domestic demand for low 

sulfur fuel due to sanctions problems. Countries in the West Asian region also need 

this technology. The assessment shows that it is possible to sell fuel containing 0.5% 
by weight of sulfur for the next 15 years. 

Abstract: 

In recent years, most countries have enacted strict laws to reduce the sulfur content 
of liquid fuels to close to 10 ppm. For example, the emission of non-greenhouse 

gases, especially sulfur oxides, has received much attention in the shipping and 

maritime sectors. In view of the existing concerns, the international community has 
developed and enacted strict environmental regulations such as the MARPOL 

Convention in this area. According to the law, the sulfur content of all vessels in the 
world by 2020 must reach less than 0.5%. Under the law of this convention, any 

violation of its requirements is prohibited, and the penalties must be strong enough 

to prevent a recurrence of the violation. Also, any violation in this regard by vessels 
with any flag in the area under the rule of each member state is prohibited and 

punishments should be carried out under the regulations of the same member state 
(International Maritime Organization, 2005). At the same time, no operational action 

has been taken to reduce the amount of sulfur in liquid fuels in the country. 
Achieving this with the use of existing technologies has become a major challenge in 

the field of energy, and today, providing simple yet efficient methods to eliminate 

these compounds has received much attention from researchers. 

Specific 
Aims: 

Desulfurization, Membrane Technology, air pollution :Keywords 
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 ینر خرما یهاپیاز ژنوت یدانه گرده برخ یو مولکول ییایمیوشیب ک،یمورفولوژ اتیخصوص یابیارز :عنوان

 خوزستان

 ینوراهلل معلم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 خوزستان/چمران اهواز دیشه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ نوراهلل معلم :همکاران

 یمحمد مینس +

 یخالق لیاسمع +

 یموسو یموس +

 خانلو یخسرو مهد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 زیمناطق خرما خ یهاداشته و به صورت پراکنده در نخلستان ینر نخل خرما منشأ بذر یهاتهیاغلب وار نکهیبا توجه به ا چکیده :

در دست  یها اطالعات چندانگرده آن یهایژگیو زیو ن یکیو ژنت کیمورفولوژ یهاکشور وجود دارند که در مورد تفاوت

تحت  ارقام نر یکینامشخص بودن اصالت ژنت ،یتجار یهااز معضالت باغداران در احداث نخلستان یکی جهیدر نت ستین

د وجود دار یادیخرما در کشور است، ارقام نر ز دیتول یها-قطب نیکه از مهمتر زیباشد. در استان خوزستان ن یکشت م

رسد که  یرو به نظر م نیمشکل نموده است از ا اریها را بسآن یو طبقه بند ییشناسا ،یو بعضا ساختار یکه تشابه نام

 نیمطالعه اثرات گرده ا یها و از طرفآن انیم یکیمنطقه، اطالع از تنوع و روابط ژنت نینر ا یهاهیپا یابیو ارز ییشناسا

محصول خرما خواهد بود. هدف از  یفیو ک یدر بهبود عملکرد کم موثر یگام یبا ارقام ماده تجار یارقام نر در سازگار

 ییایمیشویب ک،یاساس صفات مورفولوژاستان خوزستان بر یاز ارقام نر نخل خرما یتعداد یابیو ارز ییپژوهش، شناسا نیا

استان خوزستان  ینر خرما یها هی( از پاپی)ژنوت تهیوار 15 یابیپژوهش با ارز نیمنظور ا نیباشد. بد یم یو مولکول

 شود یچمران اهواز اجرا م دیدانشگاه شه یدانشکده کشاورز ی)اهواز، آبادان و شادگان( در گروه علوم باغبان

 ک،یمورفولوژ یها یژگیو یبررس قیاستان خوزستان، از طر ینر نخل خرما یهاهیاز پا یتعداد یابیو ارز ییشناسا :اهداف اختصاصی

 دانه گرده یو مولکول ییایمیوشیب

ارقام مورد مطالعه استان خوزستان بر اساس قدرت زنده  انیگرده دهنده از م یها هیپا نیو انتخاب بهتر ییشناسا -2

 دانه گرده آن ها ییایمیش بیو ترک یو جوانه زن یمان

 نر یها تهینخل خرما، وار ک،یدانه گرده، خوزستان، مورفولوژ کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of morphological, biochemical and molecular traits of pollen grain in the 
some male date palm genotypes in Khuzestan 

Title: 

Noorollah Moallemi Applicant: 

Faculty of Agriculture- Shahid Chamran University of Ahvaz Applicant's 

Work: 
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According to several facts showed that most of the male genotypes of date palm 

have originated from the seeds which scattered in the regions of orchards 
throughout the country mostly in the south part of Iran. There is not more 

information considering their morphological and genetic differences as well as their 
pollen grain components. Therefore, one of the major problem for gardeners in 

establishing of commercial orchards is unclear due to the uncertainty of the genetic 

makeup of cultivated male genotypes. In Khuzestan province, which is one of the 
most important places of the date palms production, there are numerous male 

genotypes which have contained difficult nominal, although some of them have 
structural similarities. So identification and classification of such male date palms 

would be important to evaluate desirable genotypes. Assessment of male palms help 

to gain information diversity, genetic relationships among genotypes, on the other 
hand investigation on the effect of pollen grains in the male genotypes for pollinating 

the commercial female cultivars would be effective step in order to improve 
quantitative and qualitative the date palm in this region. The aim of this study is to 

identify and evaluate a number of male date palm genotypes in Khuzestan province 
based on morphological, biochemical and molecular traits. Thus an investigation was 

set to study and evaluate the performance of 15 genotypes of male date in several 

cities including Ahvaz, Abadan and Shadegan at the Department of Horticulture, 
Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz. 

Abstract: 

dentification and evaluation of some male genotypes of date palm in Khuzestan 

province, by studying the morphological, biochemical and molecular characteristics 
of pollen grains 

2- Identifying and selecting the best pollinating genotypes from the studied cultivars 
of Khuzestan province based on the viability and germination rate and chemical 

composition of their pollen grains 

Specific 

Aims: 

Pollen grain, Khuzestan, morphological, date palm, male varieties :Keywords 
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با  یمریپل یهاتیبا استفاده از ساخت نانوکامپوز شدهیسازهیشب یهاسوخت یستیکاتال ییگوگردزدا :عنوان

 یسنجیمیوش شیآزما یباال با استفاده از طراح ییکارا

 صدرآرا نایم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 نیقزو/)ره( ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

  :نوع طرح
 صدرآرا نای+ م :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

. سوخت از مبدا است تیفیبهبود ک یمعنادار برا یحمل و نقل، تالش یگوگرددار از سوخت ها یآل باتیترک قیعم حذف چکیده :

 ستمیشود. در س یاز سوخت در نظر گرفته م قیعم ییدر سولفورزدا دبخشیروش نو کیبه عنوان  یشیاکسا ییگوگردزدا

 ستیز کاتالبه استفاده ا ازیمشکل ن نیحل ا یوجود دارد که برا دکنندهیاکس یمشکل مصرف باال ،یستیکاتال ییگوگردزدا

و  مینظقابل ت تهیدیاس ،یشیاکسا یداریخواص منحصر به فرد مانند پا لیمتاالت ها به دل یاکس یمناسب است. پل یها

 است. نهیزم نیمورد توجه در ا یها ستیاز کاتال یکی ،یریانحالل پذ

 یدیبریه ستیکاتال کیبه عنوان  "مریپل-اکسومتاالت یپل"دوگانه دوست  تینانوکامپوز کی ق،یدر بخش اول تحق

 یشده با استفاده از روش ها یساز هیاز سوخت شب یشیاکسا ییکارآمد، قابل استفاده مجدد و سبز جهت گوگردزدا

 .شود یساخته م شیآزما یطراح

 یژگیو ،یستیکه همزمان با نقش کاتال یآل ریغ باتیو ترک یآل مریبر اساس پل یدیبریه یها تینانوکامپوز هیو ته یطراح

 یمریکرده است. مواد پل جادیناهمگن چندمنظوره ا یزورهایاستفاده کاتال یبرا یدیجد کردیدارند، رو زیجاذب را ن یها

 .شوند یدر نظر گرفته م یجذب ییگوگردزدا نهیدر زم یا دوارکنندهیام لیپتانس یدارا (MIP) یشده مولکول یحکاک

با کاربرد همزمان به  "(MIP) یشده مولکول یحکاک یمریپل یتهاینانوکامپوز"سنتز  ق،یدر بخش دوم تحق ن،یبنابرا

 یبیترک ستمیو استفاده در س وفنیبنزوت یو د وفنیگوگرددار مانند ت باتیترک یو جاذب اختصاص ستیعنوان کاتال

 .مدنظر خواهد بود یجذب-یستیکاتال

 یهمراه با ابزارها (MIRS) یانیو مادون قرمز م (NIRS) کیمادون قرمز نزد ینیب فیاز ط ق،یدر بخش سوم تحق

واهد سوخت استفاده خ یفیک ییشناسا یقابل اعتماد و مقرون به صرفه برا ع،یسر یها کیبه عنون تکن یسنج یمیش

 شد

اال ب ییبا کارا یمریپل یها تیجهت ساخت نانوکامپوز شیآزما یطراح یمانند روش ها کسیکمومتر یاستفاده از ابزارها :اهداف اختصاصی

 (ODS) یشیاکسا ییسولفورزدا ندیبه منظور استفاده در فرآ نهیبه طیدر شرا

آنها  یصنوعو م یکننده اختصاص افتیگوگرددار بعنوان در یآل باتیشده ترک یحکاک یمریپل یها تینانوکامپوز هیته-2

 گوگرددار یها ندهیجذب آال ندیبه منظور استفاده در فرآ باتیترک نیا یاتصال اتیخصوص یو بررس

-یستیاتالک یبیترک ستمیشده به منظور استفاده در س هیشده ته یحکاک یمریپل یها تینانوکامپوز یساز نهیبه-3

 یجذب

 شده یمتداول و حکاک یمریپل تیدو نانوکامپوز ییبازده گوگردزدا سهیمقا-4
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 دهش یحکاک مریپل ،یجذب ییسولفورزدا ندی، فرآ یشیاکسا ییسولفورزدا ندیفرآ ،یمریپل یها تینانوکامپوز کلمات کلیدی:

 

 

Catalytic desulfurization of simulated fuels by means of fabrication of high 

performance polymer nanocomposites using experimental design and chemometrics 

Title: 

Mina Sadrara Applicant: 

Imam Khomeini International University Applicant's 
Work: 

The deep removal of organic sulfur compounds in the vehicle fuel oil will be a 

meaningful attempt to improve the quality of fuel oil from the headstream. Oxidative 
desulfurization (ODS) is considered to be one of the promising techniques for deep 

desulfurization of fuels, which generally takes place under mild conditions (at below 

100 °C and atmospheric pressure). In the ODS system, a high oxidant-to-sulfur ratio 
is required to oxidize sulfur compounds. But, this problem can be improved by the 

use of suitable catalysts. Polyoxometalates (POM) have received much attention as 
oxidative catalysts due to an unique combination of properties, including thermal 

and oxidative stability, tuneable acidity and solubility. 
In the first section, an amphiphilic olyoxometalate-polymer nanocomposite is 

fabricated as an efficient, reusable and green hybrid catalyst for oxidative 

desulfurization of simulated fuels using experimental design methods. 
The design of hybrid-nanocomposites based on organic polymers/inorganic 

compounds, which simultaneously have catalytic and adsorbent roles, create a new 
approach to the use of multifunctional heterogeneous catalysts. Molecularly 

imprinted polymer (MIP) materials are considered to have promising potential in the 

field of adsorptive desulfurization. 
In the second section, the synthesis of "molecular imprinted polymer 

nanocomposites" with simultaneous roles of catalyst and adsorbent will be 
examined. 

Abstract: 

Use of the experimental design methods to fabricate high performance polymer 

nanocomposites under optimal conditions 

Specific 

Aims: 

polymer nanocomposite; Oxidative desulfurization; Adsorptive desulfurization; 

Imprinted polymer 

:Keywords 
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 ای رالیو قطعه کا[ (N و X = O ،S) X═P—N یساختار یبلوک ها یتکپارها/ماده ها دارا هیته :عنوان

 یو کاربرد در جداساز یسه بعد نتیپر هیها بر پا یمربوطه: طراح یمرهایدهنده زوج الکترون] و ساخت پل

 (یفلز یونهایو کات ومرهای)تک انانت

 احمداباد یمیفاطمه کر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 احمداباد یمی+ فاطمه کر :همکاران

 یظهور نیغالمحس +

 یبخش یهاد +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 و الکترون دهنده سنتز رالیکا یمربوطه با قطعه ها یمرهایپل/فسفازنها و دهایوفسفرآمی/تدهایپروژه، فسفرآم نیدر ا چکیده :

ها استفاده  ونیانتقال کات زیو ن کیراسم یاز مخلوط ها رالیکا یجداساز یندهایفرآ یبرا باتیترک نیخواهد شد، ا

برنامه  زیشده و ن یکوچک طراح یدر مولکولها یو معدن یآل یهدف با استفاده از قطعه ها یمرهایخواهد شد. ساخت پل

 یمرهایبا استفاده از پل یمعدن-یآل یدیبریه یتیانجام خواهد شد. مواد کامپوز یونیناسیکئورد یمرهایبر اساس پل یزیر

 انجام خواهد شد یسه بعد نتیروش پر کی قیاز طر یعی/طبیتجار یمرهایپل یسنتز شده و تعداد دیجد

 P(S)Clو  P(O)(Cl)قطعه  یدارا رالیکا یواکنشگرها ییو شناسا هیته :اهداف اختصاصی

، P(O)(NH) ،P(O)(NH)(CS)(NH) قطعه یدارا رالیکا یمونومرها ییو شناسا هیته .2

P(S)(NH)،P(S)(NH)(CS)(NH) یفلز یها ونیو حذف کات ینشیانتقال گز ندیدر فرا یو بررس 

، P(O)(NH) ،P(O)(NH)(CS)(NH) P(S)(NH) قطعه یدارا رالیکا یمرهایپل ییو شناسا هیته .3

P(S)(NH)(CS)(NH) کیراسم باتیترک یجداساز ندیو استفاده در فرا 

 گروه زوج الکترون دهنده یدارا یمرهایپل ییو شناسا هیته .4

ه در مورد استفاد یآل یمرهایپل یبر مقاومت حرارت مرهایپل نیاثر ا یو بررس یفسفازن یمرهایپل ییو شناسا هیته .5

 یسه بعد نتیپر ندیفرا

 .یسه بعد نتیرپ ک،یراسم باتیترک یجداساز ،یفلز یهاونیکات ینشیانتقال گز رال،یکا مر،یپل د،یوفسفرآمیت د،یفسفرآم کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis of monomers/materials including X═P—N (X = O, S and N) building blocks 
[and chiral or electron-donor segment] and manufacturing of related polymers: 

designing processes on the basis of the three-dimensional printing approach and 

application in s 

Title: 

Fatemeh Karimi Ahmadabad Applicant: 

Ferdowsi Mashhad Applicant's 

Work: 
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In this project, novel phosphoramides/thiophosphoramides/phosphazenes and 

related polymers with chiral and electron donor segments will be synthesized. These 
compounds will be used for chiral separation of racemic mixtures and also transport 

processes of cations. Manufacturing targeted polymers will be performed by using of 
polymerizable organic and inorganic segments in the designed small molecules and 

also planning on the basis of the formation of coordination polymers. The composite 

organic-inorganic hybrid materials will be prepared by utilization new synthesized 
and some commercial/natural polymers through a 3D printing approach. 

Abstract: 

Preparation and characterization of chiral reactants with P(O)(Cl) and P(S)Cl 

fragments. 
2. Preparation and characterization of chiral monomers with P(O)(NH), 

P(O)(NH)(CS)(NH), P(S)(NH), P(S)(NH)(CS)(NH) fragments for transport processes 
of cations. 

3. Preparation and identification of chiral polymers with P(O)(NH), 
P(O)(NH)(CS)(NH), P(S)(NH), P(S)(NH)(CS)(NH)), to enantiomeric separation. 

4. Preparation and investigation of polymers with electron donor pair groups 

5. Preparation and characterization of phosphazene monomers and related polymers 
to design processes on the basis of the 3D printing approach. 

Specific 

Aims: 

phosphoramide, thiophosphoramide, polymer, 3D printing. :Keywords 
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 یابیو ارز یعدسک آب ختهیترار اهیدر گ (West Nile Virus) یغرب لین روسیو یژن ها یآنت انیب :عنوان

 یمدل پس از مصرف خوراک وانیآن در ح ییزا یمنیا

 انیهاتف سلمان یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یفناور ستیو ز کیژنت یمهندس یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد :طرح نوع

 انیهاتف سلمان ی+ عل :همکاران

 یمطلب یمصطف +

 یول یایمحمد حسن پور +

 یهارون یجعفر امان +

 یآرزومند یمهد +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یورهاها در کش یماریها و ب روسیاز و یشود برخ یم ینیب شیپ ،یبارش یالگوها رییو تغ یمیاقل راتییتوجه به تغ با چکیده :

خانواده  یاز اعضا یکی یغرب لین روسیموارد است. و نیاز ا یکی یغرب لین روسیکنند، و دایپ یریچشمگ شیمنطقه افزا

مهره  ریاانسان، اسب و س ،یاصل زبانیکند. پرندگان به عنوان م یم دایپشه انتقال پ شین قیاست که از طر روسیو یفالو

 ،یعالئم تب، بدن درد، التهابات مغز جادیتواند با ا یم روسیشوند. و یشناخته م یتصادف یها زبانیداران به عنوان م

 ،ییایو کودکان شود. از لحاظ سطح پراکنش جغراف باعث مرگ افراد سالخورده یها و حمالت عصب چهیماه فیتضع

در  روسیو تیفعال زیکند. در کشور ما ن یم تیقاره ها فعال یدر تمام بایدارد و تقر یفراوان یگستردگ روسیمتاسفانه و

 یاز علل اصل یکیتوان گفت  یکشور گزارش شده است. م یجنوب یمختلف و به خصوص استان ها یاکثر استان ها

پژوهش جهت  نیاست. در ا روسیو نیدر جهان عدم وجود واکسن مناسب جهت مقابله با ا روسیو وعیش یگستردگ

در  موثر یتوپ ها ی، اپ یغرب لین روسیو هیمدل، عل وانیدر سطح ح یمنیا جادیبه منظور ا دایواکسن کاند کی جادیا

 ینیب شیپ یتوپ ها یشوند و اپ یم ییشناسا کیوانفوماتیب یابزارها یریهومورال، با به کارگ یمنیا ستمیس کیتحر

 یانیب یها نزبایدر م ،ینیساختار پروتئ کیو در قالب  رندیگ یقرار م گریکدیمناسب کنار  ینکرهایشده با استفاده از ل

E.coli  وLemna minor یمدل منتقل م وانیبه ح یو خوراک یقیبه دو شکل تزر دا،یشوند.واکسن کاند یم انیب 

 ردیگ یقرار م یهومورال مورد بررس یمنیا ستمیس کیدر تحر رهایاز مس کیهر  یاثر بخش تیشود و در نها

 اهیدر گ روسیو یژن مصنوع یآنت انیامکان ب یبررس :اهداف اختصاصی

 E.coli یوتیپروکار ستمیدر س روسیو یژن مصنوع یآنت انیامکان ب یبررس-2

 یغرب لین روسیو هیکننده عل یخنث یها یباد یآنت دیو تول یمنیا جادیا یبررس-3

 یژن به صورت خوراک یآنت زیتجو قیاز طر یمنیا جادیا یبررس-4

 توپ، یاپ دا،یواکسن کاند ،یغرب لین روسیو کلمات کلیدی:
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Expression of West Nile virus antigens in transgenic duckweed and immunogenicity 

assessment in animal model after oral  administration 

Title: 

Ali Hatef Salmanian Applicant: 

National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB) Applicant's 
Work: 

Due to climate change and changing rainfall patterns, some viruses and diseases are 
expected to increase significantly in the countries of the region, West Nile virus is 

one of these cases. West Nile virus is a member of the flavivirus family that is 

transmitted through mosquito bites. Birds are known as the main hosts, humans, 
horses and other vertebrates as random hosts. The virus can cause death in the 

elderly and children by causing symptoms of fever, body aches, brain inflammation, 
muscle weakness and nerve attacks. Geographically, the virus is widespread on 

almost all continents. In our country, the activity of the virus has been reported in 

most different provinces, especially the southern provinces of the country. It can be 
said that one of the main reasons for the widespread prevalence of the virus in the 

world is the lack of a suitable vaccine against this virus. In this study, to develop a 
candidate vaccine for immunization in the animal model against West Nile virus, 

epitopes that are effective in stimulating the humoral immune system is identified 
using bioinformatics tools and predicted epitopes using the appropriate linkers are 

placed next to each other and expressed as a protein structure in the E.coli and 

Lemna minor expression hosts. The candidate vaccine is injected into the animal 
model in injectable and oral forms, and finally, the effectiveness of each pathway in 

stimulating the humoral immune system is examined. 

Abstract: 

Investigation of the possibility of expression of particles with viral origin in blue 
lentil plant 

2-Investigation of the possibility of expression of particles of viral origin in 
prokaryote 

3-Evaluation of immunity and production of antibodies neutralizing West Nile virus 

by virus-produced particles in eukaryotic host 
4-Investigating immunity by administering oral antigens 

Specific 
Aims: 

Epitope, Candidate vaccine, West Nile Virus, E.coli, Lemna minor :Keywords 
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 عصاره جفت بلوط یحاو (PCL) کاپروالکتون یپل افیزخم پوش از جنس نانوال دیتول :عنوان

 انیکاشان الیسه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمانشاه/یراز دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 انیکاشان الی+ سه :همکاران

 یصابره سماوات دهیس +

 یعیرب یمرتض +

 درخشان خواه نیحس +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

مناسب  یتواند باعث عدم عفونت بافت، بازساز یاز جراحت م یناش یدرمان زخم ها یاستفاده از زخم پوش مناسب برا چکیده :

 لهیاز عفونت زخم به وس یریتواند با جلوگ یزخم پوش مناسب م کیدر بهبود زخم گردد.  عیو تسر دهید بیبافت آس

 یندگکن میو قدرت ترم نهیداشتن اندازه حفرات به لهیبه وس یپوشش ده نیدر ع یهواده ال،یباکتر یداشتن مواد آنت

تون کاپروالک یپل افیبر نانوال یگردد. در پروژه حاضر، زخم پوش مبتن یکننده و رشد دهنده معرف ایواد احبا داشتن م

(PCLحاو )یاستان کرمانشاه به نام علم یدارمازو موجود در جنگل ها یعصاره جفت بلوط از گونه بلوط ها ی 

Quercus infectoria افیزخم پوش مناسب را فراهم آورد. نانوال کی یها یژگیو هیتوانسته کل PCL  با فراهم

تبادل گازها را  یکه اجازه  یدهد، درحال یها را به محل زخم نم سمیکروارگانیاجازه ورود م ینانومتر یآوردن حفره ها

فت دهد. وجود عصاره ج یانجام م یجذب ترشحات زخم را به خوب نیسازد و همچن یم ریبهبود زخم امکان پذ یبرا

مو  یها ولکیغدد عرق و فول ،یغدد چرب ریامکان تکث جادیزخم پوش، با ا یبرا یالیباکتر یآنت تیبلوط با داشتن خاص

 گردد یرا سبب م دهید بیبافت آس عیکامل و سر میترم ده،ید بیدر بافت آس

ها و مراکز  مارستانیآن در سراسر ب عیو توز انیمحصول دانش بن کی یساز یطرح عبارتند از تجار نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

راحت ج مارانیب یصورت مشکالت کادر درمان با کاهش زمان بستر نیهاست که در ا یمربوط به سوانح و سوختگ یدرمان

 بهبود زخم. تیفیک ریچشم گ شیافزا یمارانیب نیچن ریکاهش عوارض جبران ناپذ زین یو سوختگ

 عصاره جفت بلوط اف،یکاپروالکتون، نانوال یزخم پوش، پل کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication of poly (caprolactone)-Oak Gall extract nanofiber as a wound dressing Title: 

Soheila Kashanian Applicant: 

Razi University Applicant's 

Work: 

The use of appropriate wound dressings to treat wounds can prevent tissue infection, 
proper regeneration of damaged tissue, and accelerate wound healing. A suitable 

wound dressing can prevent wound infection by having antibacterial materials, 

aeration while covering by having optimal pore size and healing power with 
regenerating and growing materials. In the present investigation, a wound dressing 

Abstract: 
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based on polycaprolactone (PCL) nanofibers containing oak pair extract from 

Darmazoo oak species in the forests of Kermanshah province called Quercus 
infectoria could provide all the characteristics of a suitable wound dressing. PCL 

nanofibers do not allow microorganisms to enter the wound site by providing 
nanometer cavities while allowing gas exchange to heal the wound and also 

absorbing wound secretions. The presence of oak Gall extract with antibacterial 

properties for wounds, by allowing the proliferation of sebaceous glands, sweat 
glands, and hair follicles in damaged tissue, causes complete and rapid repair of 

damaged tissue. 

The main goal of this project is to commercialize a knowledge-based product and 
distribute it throughout hospitals and medical centers related to accidents and burns, 

in which case the problems of the medical staff by reducing the hospitalization time 
of injured and burn patients also reduce the irreparable complications of such 

patients. Significantly increase the quality of wound healing. 

Specific 
Aims: 

wound dressing, oak plaster extract, PCL, nanofiber :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99027591 

توده  کیو گوگرد مشتق شده از  تروژنیدوپه شده با ن یهاسنتز آسان و مقرون به صرفه کربن کوانتوم دات :عنوان

 آب یدر نمونه ها تیترین ونی ینشیحساس و گز صیتشخ یفلوروفور موثر برا کیبه عنوان  دیجد یستیز

 یمهسا محمد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ مهسا محمد :همکاران

 یداوود نعمت اله +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 تروژنیبار، ما سنتز آسان و مقرون به صرفه کربن کوانتوم دات همزمان دوپ شده با گوگرد و ن نیاول یبرا قیتحق نیدر ا چکیده :

به مدت  گرادیدرجه سانت 300 یدر دما دروترمالیه اتیبا استفاده از عمل دیجد یستیمنبع توده ز کینشات گرفته از 

به  حاصله یمختلف، کربن کوانتوم دات ها یها کیکامل با استفاده از تکن یی. بعد از شناسامیدهیساعت گزارش م 2

اخل شوند. به عالوه، اثر تد یبه کار برده م یآب یدر نمونه ها تیترین ینشیحساس و گز صیتشخ یعنوان فلوروفور برا

 مسیو مکان ردیگ یقرار م یمورد بررس یبه طور تجرب صیعملکرد تشخ یها بر رو ونیها و آن ونیها شامل کات ونی

بز و س نهیروش آسان، کم هز کیمطالعه،  نیبحث خواهد شد. در مجموع ا شیآزما جیسانس بر اساس نتافلوئور یخاموش

 صیختش یارزان و فراوان به عنوان فلوروفور برا یستیز یمشتق شده از توده ها یرا با استفاده از کربن کوانتوم دات ها

 دهد یم شنهادیپ ستیز طیمضر مح یها ونیها و آن ونیکات یحساس و انتخاب نییو تع

 مضر در آب ونیآن کیغلظت  نییجهت تع دینانوپروب جد کی یطراح :اهداف اختصاصی

 صیفلوئورسانس، تشخ یخاموش تروژن،یهمزمان دوپ شده با گوگرد و ن یکربن کوانتوم دات ها دروترمال،یسنتز ه کلمات کلیدی:

 فلوروفور ت،یترین

 
 

Facile and Cost-Effective Synthesis of New Biomass-Derived Sulfur and Nitrogen co-

Doped Carbon Dots as Efficient Fluorophores for Selective and Sensitive Detection of 
Nitrite Ion in Water Samples 

Title: 

Mahsa Mohammadi Applicant: 

Bu-Ali Sina univercity Applicant's 

Work: 

 

In this research, for the first time, we report the straightforward and cost-effective 

synthesis of sulfur, nitrogen co-doped carbon quantum dot (CQD) originating from 
new biomass source by hydrothermal treatment at 300 °C for 2 h. After complete 

identification using various techniques, the resulting CQDs are applied as 
fluorophores for selective and sensitive fluorescence detection of NO2− in water 

samples. In addition, the effect of common interference ions including cations and 

anions in the water on the detection performance is experimentally investigated in 
detail and a fluorescence quenching mechanism will be proposed and discussed 

Abstract: 
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based on the experimental results. Overall, this study, a simple, low-cost and green 

approach suggests using cheap and abundant biomass-derived carbon quantum dots 
as a fluorophore for selective and sensitive detection and determination of 

environmentally harmful anions cations. 

Design of a new nanoprobe to determine the concentration of a harmful anion in 
water 

Specific 
Aims: 

Hydrothermal Synthesis, S and N co-doped Carbon Quantum Dots, Fluorescence 

Quenching, Nitrite Detection, Fluorophore 

:Keywords 
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و کاربرد آنها به عنوان  یهسته ا یبا استفاده از تابش ها یفلز یها تینانوکامپوز یابیو مشخصه  هیته :عنوان

 ستیکاتال

 باقر زاده یمجتب :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یعلوم وفنون هسته ا پژوهشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهی+ کاهش انواع آال ستهایکاتال :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 باقر زاده ی+ مجتب :همکاران

 یچوپان دستجرد نیمحمد حس +

 یجواد مختار +

 199540 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهایی تعهدات

 ندیفرا عیهتروژن هستند که به منظور تسر یها ستیشوند، معموال کاتال ینانومواد سنتز م هیکه بر پا ییها ستیکاتال چکیده :

 تیکنند که فعال یامکان را فراهم م نیبا داشتن مساحت سطح باال ا یشوند. نانوذرات فلز یاستفاده م یزوریکاتال

 دیتول یمیقد یدر زمان مشابه انجام شود. در روش ها یشتریب یزوریکاتال یشود و واکنش ها دیتشد یزوریکاتال

 لیقابل اشتعال و تشک یآل یبودن، گران بودن، استفاده از حالل ها یسم لیاز قب ییها تیها محدود تینانوکامپوز

 ازین یقبل یروش ها نیگزیبه عنوان جا ستیز طیپاک و سازگار با مح یوجود دارد. لذا به روش یسم یمحصوالت جانب

اشد. لذا منظور ب نیبه ا یمناسب یدایتواند کاند یباال م ییروش سبز، ساده و با کارا کیگاما  یباشد. روش تابش ده یم

از  شود. سپس یم یفلز یها تینانوکامپوز دیتول یگاما برا یبر استفاده از روش تابش ده یا ژهیو دیطرح تاک نیدر ا

 استفاده خواهد شد ستیروش به عنوان کاتال نیسنتز شده با ا تینانوکامپوز

 یتابش ده کیبا استفاده از تکن ینانوذرات فلز هیته یباال برا ییسبز، مطمئن، مقرون به صرفه و با کارا یاستفاده از روش :اهداف اختصاصی

 گاما

 مختلف ییشناسا یها کینانوذرات سنتز شده با تکن یابیمشخصه -

 ساپورت مناسب هیسنتز شده بر پا یبا استفاده از نانوذرات فلز نینو یها تینانوکامپوز هیته-

-4 ایند احمان ییبه دست آمده در واکنش ها جیشده متناسب با نتا هیته یها تینانوکامپوز یزوریکاربرد کاتال یابیارز-

 آب یآل یها ندهیآال بیو تخر تروفنولین

 یرنگ ندهیحذف آال ست،ینانومواد، تابش گاما، کاتال کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis and characterization of metal nanocomposites using nuclear radiation and 
their application as catalyst 

Title: 

Mojtaba Bagherzadeh Applicant: 

NSTRI Applicant's 

Work: 

Catalysts that synthesized based on nanomaterials are usually heterogeneous 

catalysts that used to accelerate the catalytic process. Metal nanoparticles with a 
high surface area allow the catalytic activity to be intensified and more catalytic 

reactions to be performed at the same time. In the old methods of manufacturing 

nanocomposites, there are limitations such as toxicity, high cost, use of flammable 

Abstract: 
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organic solvents and formation of toxic by-products. Therefore, a clean and 

environmentally friendly method is needed as an alternative to previous methods. 
Gamma irradiation method as a green, simple and high efficiency method can be a 

good candidate for this purpose. Therefore, in this project, special emphasis is placed 
on the use of gamma irradiation method for the production of metal nanocomposites. 

The nanocomposite synthesized by this method will then be used as a catalyst. 

Using a green, safe, cost-effective and high-performance method for the preparation 
of metal nanoparticles using the gamma irradiation technique 

Characterization of synthesized nanoparticles by different detection techniques 

Preparation of new nanocomposites using synthesized metal nanoparticles based on 
appropriate support 

Evaluation of catalytic application of prepared nanocomposites in accordance with 
the results obtained in reactions such as reduction of 4-nitrophenol and degradation 

of organic pollutants in water. 

Specific 
Aims: 

Nanomaterials, gamma radiation, catalysts, color pollutant removal :Keywords 
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 رندهیتوابع گ کیهارمون لیبا تحل یناهمسانگرد در مکران غرب یمطالعه ساختارها :عنوان

 یمتق لیخل دیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یکاربرد :نوع طرح

 یمتق لیخل دی+ س :همکاران

 انیشبان لیاسماع +

 یسارا عباس +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

کنده، آن تاکنون به طور پرا یو متفاوت است که ساختار عمق دهیچیپ یفرورانش یاز نواح یکیفرورانش فعال مکران  هیناح چکیده :

 یکل کلش رغمیمورد مطالعه قرار گرفته است. عل یلرزه نگار یهاستگاهیا فیضع یموتیبا پوشش آز ایکم و  اتیبا جزئ

االت وهمچنان س ن،یشیرو به شمال با توجه به مطالعات پ بیشفرورانش کم کیفرورانش مکران بصورت  شدهرفتهیپذ

ناهمسانگرد در  یساختارها یهاو مشخصه تیو شناخت موقع یالرزه یوستگیناپ یدر رابطه با هندسه مرزها یادیز

گرد ناهمسان یرسوبات فلس یگستره عمق ن،یفرورانش وجود دارد. عالوه بر ا یاطراف مرزها، به منظور درک هندسه سه بعد

درون  یشکل ها رییمحل تغ ،ینحوه دگرشکل ف،یضع یزیخلرزه لیفرورونده، دل توسفریل بیش ،یشیدر منشور برافزا

باشد.  یمنطقه م نیحاکم بر منطقه از سواالت مطرح در ا یکینامیمدل ژئود تیها و در نهاو گسله یبرش ینواح ن،یزم

از  یکیگردند،  ریدورلرز تصو یامواج لرزه ا لیبا تحل تواندیوابسته به آن که م یها یژگیو و یاطالع از روند دگرشکل

هندسه  یبررس یپژوهش با هدف اصل نیاست. ا یمناطق فرورانش ژهیفعال به و یکیدر مطالعه مناطق تکتون یاهدف اصل

 یاختارروش س کیناهمسانگرد، با استفاده از  یراستا و منشا بالقوه ساختارها ت،یموقع ییو شناسا یوستگیناپ یمرزها

پردازد.  یم یفرورانش مکران غرب یحاکم بر منطقه  کینامیو ژئود یحوه دگرشکلبه مطالعه ن د،یو نسبتا جد یکاربرد

 یبرش یو نواح بیبزرگ کم ش یگسله ها یدرک ما را نسبت به هندسه و ناهمسانگرد نیپژوهش، همچن نیا جینتا

 یعبور یهاهیتمام ال یشامل اثرات ناهمسانگرد ،یوستگیاز چند مرز ناپ ی. امواج عبوردهدیم شیمرتبط با آن افزا

 گریدکیها از آن کیتفک ازمندیناهمسانگرد در پوسته وجود داشته باشد، ن هیال کیاز  شیکه ب یهستند و در صورت

 یها یمنشا ناهمسانگرد یناهمسانگرد، بررس یهاهیال کیمطالعه، امکان تفک نی. با کمک روش مورد استفاده در امیهست

 نی. اساس روش کار در اگرددیفراهم م تیفیک نیبا باالتر هیدر هر ال یناهمسانگرد یاپارامتره صیمشاهده شده و تشخ

 لیبه منظور تحل ،یموتیبک آز یکیهارمون یهاآن به مولفه هیدورلرز و تجز رندهیتوابع گ کیودیمطالعه، استخراج رفتار پر

توابع  کیهارمون یهامولفه هی. با تجزباشدیم یلیتبد یفازها ریدامنه و زمان تاخ یموتیبک آز راتییتغ قیو دق کتای

 یکه دار یداربیش ایناهمسانگرد و  یهاهیثابت از ال موتیهمسانگرد با آز یهاهیاثرات ال یامکان جداساز رنده،یگ

 جیبا کنار هم قرار دادن نتا رنده،یتوابع گ یاثرات از رو نیا کی. پس از تفکافتی میهستند را خواه یموتیآز یوابستگ

ان ثابت امک یهاکیبا استفاده از هارمون ،یعمق لیپروف کیدر طول  ستگاهیهر ا یبرا رندهیتوابع گ کیهارمون هیتجز

 لیتحل امکان موت،یوابسته به بک آز یهاکیو با استفاده از هارمون یوستگیناپ یمرزها یو جانب یعمق راتییتغ یبررس

. از دیآیفراهم م بیو ش یمانند ناهمسانگرد ،یرسطحیز یساختارها یبعدسه یهایژگیو یهندسه و راستا ت،یموقع



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

آن به  یبه عدم وابستگ توانیمطالعه پوسته، م یهاروش ریپژوهش نسبت به سا نیروش مورد استفاده در ا یایمزا

در  گریاشاره کرد. روش د یرسطحیز یساختارها یعمق راتیینسبت به تغ شتریب تیو حساس لرزهنیزم یکانون تیموقع

 یهاجرهها در پنمولفه نیموشن ا کلیپارت میو سپس، ترس کیهارمون یهادامنه مولفه راتییتغ یانرژ نییمطالعه، تع نیا

 میمستق یسازمدل ت،ی. در نهاباشدیم یسطح ریز دهیچیپ یبعدسه یجهت ساختارها نییدلخواه، به منظور تع یزمان

 رندهیتوابع گ کیهارمون یمولفه ها یناهمسانگرد، بر رو یمدل سرعت نییرا به منظور تع یگیهمسا تمیالگور کیبا تکن

 یمرزها یو جانب یعمق راتییتغ میترس-1آن:  یپژوهش و کاربردها نیمورد انتظار ا جینتا نمود. خالصه میاعمال خواه

و  تیعموق ییشناسا ،یوستگیناپ یمرزها یبعدناهمسانگرد به منظور درک هندسه سه یهاهیال تیو موقع یوستگیناپ

 یو ناهمسانگرد بیش ییشناسا ن،یمرزها و همچن نیو ناهمسانگرد در اطراف ا داربیش دهیچیپ یساختارها جهت

 ینقشه دوبعد میترس -3. داربیناهمسانگرد و ش یهاهیهمسانگرد تخت، از ال یهاهیال کیتفک -2فرورونده . توسفریل

و جهت محور تقارن  بیجهت ش ،یگستره عمق نییبه منظور تع یرسطحیز دهیچیپ یساختارها جهت-یانرژ

ها آن انیمرز م ییشناسا ن،یشده در اثر فرورانش و همچن رراندهیو رسوبات ز یشیگوه برافزا یرسوبات فلس یناهمسانگرد

 ،یبرش یشکل ها، نواح رییتغ ب،یشبزرگ و کم یهاگسله یناهمسانگرد یهامحل، هندسه و مشخصه یبررس-4.

در منطقه فرورانش  یو نحوه دگرشکل یحرکت برش یهادر پوسته به منظور درک جهت هایبندهیال ریو سا هایشکستگ

مشخص شده  یدر اطراف روندها نیمتفاوت زم یهاهیدر ال یجهت و منشا بالقوه ناهمسانگرد ت،یموقع یبررس-5مکران. 

 یناهمسانگرد و نواح افتهیشکل رییتغ یساختارها تیموقع انیارتباط م یبررس -6در مراحل قبل.  یوستگیناپ یمرزها

ارائه مدل  -7کم فرورانش.  بیش یحاکم بر منطقه بر رو کینامیژئود ریتاث یبررس ن،یو همچن یسرعت یهایآنومال یدارا

لعات مطا ریسا یکه برا یحاکم بر منطقه فرورانش مکران غرب یکینامیو ژئود یساختار یالگو ناهمسانگرد و یسرعت

 ف،یضع یزیخلرزه لیدل ،ییساختار گرما یشامل بررس یکیو تکتون یشناس نیزم ،یشناسزلزله ،یکینامیژئود

هد سودمند خوا یدر منطقه فرورانش مکران غرب ره،یو غ یاخطر لرزه هیاول یهالیتحل ،یسونام جادکنندهیا یهاتمیالگور

 بود

 یعدبناهمسانگرد به منظور درک هندسه سه یهاهیال تیو موقع یوستگیناپ یمرزها یو جانب یعمق راتییتغ میترس :اهداف اختصاصی

مرزها و  نیو ناهمسانگرد در اطراف ا داربیش دهیچیپ یساختارها و جهت تیموقع ییشناسا ،یوستگیناپ یمرزها

ناهمسانگرد  یهاهیهمسانگرد تخت، از ال یهاهیال کیتفک -2فرورونده . توسفریل یو ناهمسانگرد بیش ییشناسا ن،یهمچن

جهت  ،یگستره عمق نییبه منظور تع یرسطحیز دهیچیپ یساختارها جهت-یانرژ ینقشه دوبعد میترس -3. داربیو ش

 ن،یشده در اثر فرورانش و همچن رراندهیو رسوبات ز یشیگوه برافزا یرسوبات فلس یو جهت محور تقارن ناهمسانگرد بیش

 شکل رییتغ ب،یشبزرگ و کم یهاگسله یناهمسانگرد یهامحل، هندسه و مشخصه یبررس-4ها .آن انیمرز م ییشناسا

 یو نحوه دگرشکل یبرشحرکت  یهادر پوسته به منظور درک جهت هایبندهیال ریو سا هایشکستگ ،یبرش یها، نواح

در اطراف  نیمتفاوت زم یهاهیدر ال یجهت و منشا بالقوه ناهمسانگرد ت،یموقع یبررس-5در منطقه فرورانش مکران. 

 افتهیشکل رییتغ یساختارها تیموقع انیارتباط م یبررس -6در مراحل قبل.  یوستگیناپ یشده مرزهامشخص یروندها

م ک بیش یحاکم بر منطقه بر رو کینامیژئود ریتاث یبررس ن،یو همچن یسرعت یهایآنومال یدارا یناهمسانگرد و نواح

که  یحاکم بر منطقه فرورانش مکران غرب یکینامیو ژئود یساختار یناهمسانگرد و الگو یارائه مدل سرعت -7فرورانش. 

 یزیخلرزه لیلد ،ییساختار گرما یشامل بررس یکیو تکتون یشناس نیزم ،یشناسزلزله ،یکینامیمطالعات ژئود ریسا یبرا

ودمند س یدر منطقه فرورانش مکران غرب ره،یو غ یاخطر لرزه هیاول یهالیتحل ،یسونام جادکنندهیا یهاتمیالگور ف،یضع

 خواهد بود.

 .یناهمسانگرد ک،یهارمون هیتجز رنده،یمکران، تابع گ کلمات کلیدی:

 

 

Study of Anisotropic Structures in the Western Makran using Harmonic Analysis of  

Receiver Functions 

Title: 

Seyed Khalil Motaghi Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan Applicant's 
Work: 

The active Makran subduction zone is one of the complex and different subduction 

zones which deep structure of it has been studied with little detail and poor 
azimuthal coverage of seismic stations. Despite the general accepted form of Makran 

Abstract: 
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subduction as a low dipping subduction toward the north according to previous 

studies, there are still many questions about the geometry of seismic discontinuities 
and the position and characteristics of anisotropic structures around boundaries to 

understanding three-dimensional geometry of subduction. In addition, depth range 
of anisotropic sediments in the accretionary prism, dip of subducting slab, the reason 

for weak seismicity, deformation style, location of deformations, shear zones and 

faults, and finally, the Geodynamic model of Makran subduction zone, are some of 
the unsolved questions in this area. Knowing the deformation process and its related 

properties that can be imaged by the analysis of tele seismic waves, is one of the 
main goals in the study of active tectonic zones, especially subduction zones. The 

main purpose of this research is the study of the geometry of discontinuities and 

identify the position, direction and potential origin of anisotropic structures around 
boundaries using a relatively new applied structural method, to study the 

deformation style and Geodynamic of the western Makran subduction zone. The 
results of this study also increasing our knowledge into the geometry and anisotropy 

of large faults with low dip and the associated shear areas. Waves passing through 
several seismic discontinuity boundaries, include the anisotropic effects of all the 

passing layers, and if there is more than one anisotropic layer in the crust, we need 

to separate them from each other. With the help of the used method in this study, it 
is possible to separate the anisotropic layers, investigate the origin of the observed 

anisotropic layers and identify the anisotropic parameters in each layer with the 
highest resolution. The basis of this method is to derive the periodic behavior of the 

tele seismic receiver functions and decompose them into back azimuthal harmonic 

components, in order to unique and accurate analysis of the back azimuthal 
variations in the amplitude and delay time of conversion phases. By decomposing the 

harmonic components of the receiver functions, we will be able to separate the 
effects of isotropic layers from anisotropic or dipping layers that have azimuthal 

dependence. After separating these effects from the receiver functions, by 

juxtaposing the results of the harmonic decomposition of the receiver functions for 
each station along a depth profile, using constant harmonics it is possible to 

investigate the vertical and lateral variations of discontinuities and by using back 
azimuthal dependent harmonics, it is possible to analyze the position, geometry and 

orientation of the three-dimensional properties of subsurface structures, such as 
anisotropy and dip. One of the advantages of the method used in this study 

compared to other methods of studying the crust is its independence to the 

hypocenter location of earthquake and the greater sensitivity to the deep variations 
of structures. Another method in this study is to determine the energy of amplitude 

variations of harmonic components and then plotting the particle motion of these 
components in arbitrary time windows, in order to determine the direction of 

complex three-dimensional subsurface structures. Finally, we will apply forward 

modeling on the harmonic components of receiver functions using the neighborhood 
algorithm technique to determine the anisotropic velocity model. A summary of the 

expected results of this research and its applications can be seen below: 
1- Draw the vertical and lateral variations of discontinuities and the position of 

anisotropic layers to understanding the three-dimensional geometry of discontinuity 
boundaries, identifying the position and direction of inclined and anisotropic 

structures around these boundaries, as well as the dip and anisotropy of the 

subducting lithosphere. 2- Separation of flat isotropic layers from anisotropic and 
dipping layers. 3- Drawing a two-dimensional energy-direction map of complex 

subsurface structures to determine depth range, dip direction and orientation of the 
anisotropy axis of imbricated sediments of the accretionary wedge and the 

subducted sediments, as well as, identification of the boundary between them. 4- 

Investigation of the location, geometry and anisotropy characteristics of the large 
and low dip faults, deformations, shear areas, fractures and other layering in the 

crust in order to understanding the sense of shear and deformation in Makran 
subduction zone. 5- Investigating the position, direction and potential source of 

anisotropic layers in different layers around the marked trends of discontinuity 
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boundaries in previous stages. 6- Investigating the relation between the position of 

anisotropic deformed structures and areas with velocity anomalies and also 
investigating the effect of geodynamic model of this region in the low dip of 

subduction and 7- Presenting the anisotropic velocity model and the structural and 
the geodynamic model governing in the western Makran subduction zone that will be 

useful for other geodynamic, seismological, geological and tectonic studies including 

thermal structure, the reason of weak seismicity, tsunami-generating algorithms, 
preliminary seismic hazard analysis and etc., in the western Makran subduction zone. 

Draw the vertical and lateral variations of discontinuities and the position of 

anisotropic layers to understanding the three-dimensional geometry of discontinuity 
boundaries, identifying the position and direction of inclined and anisotropic 

structures around these boundaries, as well as the dip and anisotropy of the 
subducting lithosphere. 2- Separation of flat isotropic layers from anisotropic and 

dipping layers. 3- Drawing a two-dimensional energy-direction map of complex 
subsurface structures to determine depth range, dip direction and orientation of the 

anisotropy axis of imbricated sediments of the accretionary wedge and the 

subducted sediments, as well as, identification of the boundary between them. 4- 
Investigation of the location, geometry and anisotropy characteristics of the large 

and low dip faults, deformations, shear areas, fractures and other layering in the 
crust in order to understanding the sense of shear and deformation in Makran 

subduction zone. 5- Investigating the position, direction and potential source of 

anisotropic layers in different layers around the marked trends of discontinuity 
boundaries in previous stages. 6- Investigating the relation between the position of 

anisotropic deformed structures and areas with velocity anomalies and also 
investigating the effect of geodynamic model of this region in the low dip of 

subduction and 7- Presenting the anisotropic velocity model and the structural and 

the geodynamic model governing in the western Makran subduction zone that will be 
useful for other geodynamic, seismological, geological and tectonic studies including 

thermal structure, the reason of weak seismicity, tsunami-generating algorithms, 
preliminary seismic hazard analysis and etc., in the western Makran subduction zone. 

Specific 

Aims: 

Makran, Receiver function, Harmonic decomposition, Anisotropy. :Keywords 
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صمغ  یپوشش خوراک-یروغن یها ونیشده در نانو امولس یعصاره آناتو بارگذار دیامکان تول یبررس :عنوان

 مرغ آماده طبخ لهیگوشت ف یماندگار شیکنجاله کتان به منظور افزا

 یآرش کوچک :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدیتول یها لیبا توجه به پتانس رانیدر ا ییغذا تیامن جادیا ی/راهکارهاییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 کیکشور و توجه به محصوالت استراتژ

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ آرش کوچک :همکاران

 یالنیالناز م +

 یندا هاشم +

 یمحمدرضا فرشچ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 13 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

د. باش یم نیاز پروتئ یمحبوب غن ییارزانتر از گوشت قرمز، در زمره مواد غذا متیطعم مناسب و ق لیگوشت مرغ بدل چکیده :

و  یدگسبک زن رییدر مدت زمان کوتاه است. با توجه به تغ یکروبیباال مستعد فساد م نیآب و پروتئ زانیم لیاما بدل

 یو استفاده از رنگ و افزودن ییدر خصوص تقلبات غذا یآماده طبخ، نگران یفراور یبه مصرف گوشت ها لیتما شیافزا

 یتصاداق لیتحم کیاست. از آنجه که فساد گوشت مرغ تازه باعث به خطر انداختن سالمت و  افتهی شیافزا ،یسنتز یها

ها  رمارکتپیدر ها یو شسته شده داخل بسته بند لهیبصورت ف کهیزمان ژهیمحصول بوده و بو نیکنندگان ا دیتول یبرا

برخوردار است. عصاره آناتو، از منابع  ییباال تیآن؛ از اهم یمدت زمان ماندگار شیو افزا تیفیشوند؛ حفظ ک یعرضه م

 یعیوس فیآن بر ط یکروبیو اثرات ضد م یدانیاکس یاست. خواص آنت ایر دندر سراس یخوراک یعیکننده رنگ طب نیتام

ن و محلول در روغ نیکسیب دیوجود کاروتنوئ لیتا قرمز آن به دل یشده است. رنگ نارنج دییها تا سمیکروارگانیاز م

 یها نویکاربرد آن در فرموالس یها تیاز محدود ،یطیدر برابر عوامل مح نییپا یداریمحلول در آب است. پا نیکسینورب

بوده؛ به  یدانیاکس یو آنت یکروبیضدم باتیترک ر،یموجود در س نیسیپوست پرتقال و آل یاست. اسانس روغن ییغذا

دارند. از جمله  یینقش به سزا یگوشت یفرآورده ها ینگه دار تیو بهبود قابل یعنوان عطر و طعم دهنده، در عمل آور

 یروغن یعصاره آناتو و اسانس ها یبهبود اختالط و ماندگار ،یفراهم ستیز ت،یحالل شیکارامد، به منظور افزا یروش ها

 ان،اهیگ یعیعصاره طب یحاو یخوراک یباشد. پوشش ها یروغن در آب، م ونینانوامولس دیتول ،ییغذا یها ستمیدر س

 یبسته بند یبرا یمناسب نیگزیتواند جا یفرار موثر در آروما بوده و م باتیسبب به حداقل رساندن افت آب و ترک

تخراج و مناسب اس متیبوده و منبع ارزان ق یروغن کش عیصنا یباشد.کنجاله دانه کتان به عنوان فراورده جنب ییموادغذا

در  ،یدر پوشش خوراک هافتی بیترک ونیو و نانوامولس یعیبه کمک رنگدانه طب ری. در پژوهش اخدیآ یصمغ به شمار م

و رنگ ان در محدوده زرد تا  افتهی شیمرغ افزا یها لهیف یبصر تیموجود، جذاب باتیبخش ترک یسالمت یایکنار مزا

 راتییعطرو طعم، خواهد بود. با تغ تیپرتقال سبب مطلوب لیو بدل ریس یحضور اسانس روغن نیخواهد بود. همچن ینارنج

pH زین لهیف ینمونه ها یرنگ راتییشاهد تغ راتییبه تغ نیکسیب تیبواسطه حساس یمحصول در طول زمان نگهدار 

 پوشش دیهدف مطالعه، تول یو عرضه نمود. بطور کل یطراح زیپوشش هوشمند را ن یتوان نوع یبود، در واقع م میخواه

ناتو به / عصاره اریپوست پرتقال/ عصاره اناتو و اسانس س یاسانس روغن یها ونینانوامولس یکنجاله کتان حاو تیکامپوز
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تکه  یفیک یهایژگیو یبرخ یبر رو یونیدو نوع پوشش امولس نیا ریتأث سهیفراصوت و مقا -برش باال زریهموژنا لهیوس

 روز( خواهد بود9) خچالی ینگهدار طیمرغ در شرا نهیس یها

در  ریس اسانس -اسانس پوست پرتقال و عصاره اناتو -عصاره اناتو ونینانوامولس یکروبیضدم تیفعال سهیو مقا یبررس :اهداف اختصاصی

 یشگاهیآزما طیمرغ در شرا لهیزا و عامل فساد در ف یماریب یها سمیکروارگانیاز م یمختلف بر تعداد یغلظت ها

 ونیعصاره اناتو در نانوامولس یسلول تیو سم یدانیاکس یآنت تیفعال یبررس .2

در  ونیدو نمونه نانوامولس یکنجاله کتان حاو الژیموس هیبر پا یکروبیضدم ریپذ بیتخر ستیز یپوشش خوراک هیته .3

 خچال؛ی یمرغ در دما لهیآن بر ف یکروبیو ضد م یفیک یها یژگیو یمختلف و بررس یغلظت ها

ده ش یمرغ پوشش ده لهیف ییایمیکوشیزیو ...( و ف یظاهر تیرنگ، وضع حه،ی)طعم، را یحس یها یژگیو یبررس .4

 .خچالی یدر دما یمدت نگهدار یمختلف ط یمارهایتحت ت

 ینگهدار نیادغام شده در پوشش ح ونیکنترل شده نانو امولس شیرها یبررس .5

 مرغ لهیف ،یآناتو، کنجاله کتان، عصاره روغن ون،ینانوامولس کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication of Annatto extracts loaded oil nanoemulsions - Flaxseed cake gum edible 

coatings to increase shelf life of ready to cook chicken fillets 

Title: 

Arash Koocheki Applicant: 

fERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHHAD Applicant's 
Work: 

chicken meat is one of the favorite foods as a good source of protein because 39 it is 

tasteful and cheaper than red meat. However, it is susceptible to microbial spoilage 
because of its high protein and water contents. Due to lifestyle changes and 

increased tendency to consume processed meats ready to cook, concerns about food 

fraud and the use of dyes and synthetic additives have increased. Since the spoilage 
of fresh chicken meat has endangered the health and an economic imposition on the 

producers of this product, especially when they are offered as fillets and washed in 
packaging in hypermarkets, 

Maintaining quality and increasing its shelf life; would be very important. Annatto is 
an orange-red food coloring, its Antioxidant and antibacterial properties has 

previously been evaluated and identified . the color of annatto comes from various 

carotenoid pigments, mainly bixin which soluble in oil and norbixin which soluble in 
water. Low stability against environmental factors is one of the limitations of its 

application in food formulations. Allicin in garlic and orange peel essential oil, is a 
well-known specie that contains several compounds which have Antioxidant and 

antimicrobial activity against some important foodborne pathogens. As a flavoring, 

they play an important role in processing and improving the storage capacity of meat 
products. Among the efficient methods to increase solubility, bioavailability, improve 

mixing and shelf life of annatto extract and essential oil in food systems is the 
production of oil-in-water nanoemulsion. The incorporation of essential oil into 

polymeric active package films has been developed for extending the shelf-life of 

meat, since they allow release of antioxidant and antimicrobial compounds. Edible 
coatings from nanoemulsions would represent an effective approach to place active 

ingredients such as essential oils on the surface of foods. Embedding essential oils 
nanoparticles within edible coatings could be an interesting strategy to extend the 

shelf-life of foods. Flaxseed oil cake is a by-product of the oil industry and is a cheap 
and suitable source for gum extraction. The present study aimed to investigate the 

extension of chilled chicken fillets shelf life through using nanoemulsions coatings 

technique. Tow Annatto extracts nanoemulsions were prepared: Annatto extracts -
orange peel essential oil nanoemulsion, Annatto extracts -garlic essential oil 

nanoemulsion. the effect of the obtained coatings on the microbiological quality, 
chemical composition, physical and sensory properties of chicken fillets will be 

studied at 4°C for 9 days. 

Abstract: 

Evaluation and Comparison of antimicrobial activity of nanoemulsion of annatto 
extract - orange peel essential oil and annatto extract - garlic essential oil in 

Specific 
Aims: 
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different concentrations on a number of pathogenic microorganisms and spoilage in 

chicken fillets in vitro 
2- Evaluation of antioxidant activity and cytotoxicity of annatto extract in 

nanoemulsion 
3- Preparation of biodegradable antimicrobial edible coating based on flaxseed 

mucilage containing two samples of nanoemulsion in different concentrations and 

evaluation of its qualitative and antimicrobial properties on chicken fillets at 
refrigerator temperature 

4- Investigation of sensory (taste, aroma, color, appearance, etc.) and 
physicochemical properties of coated chicken fillets under different treatments 

5- Investigation of controlled release of nanoemulsions integrated into the coating 

during storage 

Nanoemulsion; Annatto; flax seed meal; Essential oils; Chicken fillets :Keywords 
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 بیترک ریتحت تاث یمنیا یهاو شاخص HSP70ومارکریبر ب هاندهیو آال یطیمحستیز یهااثرات استرس :عنوان

 انیماهدر بچه تاس HSP کنندهالقاء

 یدریح بهروز :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یدری+ بهروز ح :همکاران

 راد یوحدت الیل +

 یغفور نیحس +

 یسودا زارع +

 210000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 نیاند. اگرچه ابوده ناسورهایعصر داسال هم ونیلیم 200در حدود  یمهاجر با قدمت انیاز ماه یاستروژن گروه انیماه چکیده :

-چه به دیص شیچون طمع انسان در افزا یعوامل گوناگون لیاند اما امروزه به دلزنده مانده ناسورهایاز دست دا انیماه

 یهارفتن محل نیو از ب یمهاجرت یرهایمسدود شدن مس لیدل به انیماه یعیطب ریقاچاق، کاهش تکث ایو  یصورت قانون

 دستخوش ریبخصوص در سه دهه اخ انیماه نیا تیجمع ،یبومریغ یهاو ورود گونه یآلودگ شیافزا ،یزیرتخم یعیطب

 ستمیاسترس و کاهش عملکرد س جادیاز عوامل مهم ا هایو آلودگ یطیمحستیز یشده است. فاکتورها دیکاهش شد

اظت گوناگون حف یهابر استرسها در براشده که از سلولشناخته یهاسمیمکان نیاز بهتر یکیهستند.  انیدر ماه یمنیا

ها  HSP. شودیم HSP ای یشوک حرارت یهانیاست که منجر به القاء سنتز پروتئ یپاسخ به شوک حرارت کندیم

 طیشرا یدر ط زیو ن یعیرشد طب ندیفرا یسلول در ط یکپارچگیحفظ  یهستند که برا یمولکول یهاچپرون

طور بالقوه باعث کاهش به تواندیم HSPیرسپتورها انیب شیافزا ایاسترس  شیپ کیهستند.  یضرور کیولوژیزیپاتوف

ه کنندالقا بیترک کی جادیا نیگردد؛ بنابرا انیزا در ماهاز عوامل استرس یاثرات کشنده استرس و کاهش مرگ ناش

 HSPدیتول کیسودمند است. تحر اریقرار دارند بس یطیمحستیز یهاکه در معرض انواع استرس یواناتیدر ح یسمریغ

و  یشور ایگرما  یهاونقل، استرسچون عفونت، استرس حمل یاکشنده یاز قرار گرفتن در معرض استرسورها شیپ

سنتز شده  بیچند نوع ترک یبررس قیتحق نی. هدف از اشوندیزا متحمل به عوامل استرس شیباعث افزا هاندهیآال

عوامل  هیاثر گذاشته و آنها را برعل انیماهدر بچه تاس HSP70 انیبر ب تواندیم ایآ نکهیاست و ا یچپرون کنندهکیتحر

 یمناسب برا دیکاند ایآ نکهیحفاظت کند و ا ینفت دروکربنیو ه نونیازیسم د ،یچون دما، شور یستیز ریغ یزااسترس

 شود HSP70 انیب شیبه آنکه ماده القاکننده باعث افزا دی. با امباشدیم یپروریپروسه آبز یزا در طماده ضد استرس

 اریبازار خاو یجهان شی، کمک به اقتصاد و افزا انیمقاومت ماه شیافزا :اهداف اختصاصی

 یاریخاو انیماه ،ینفتدروکربنیه نون،یازید ،یدما، شور ،یشوک حرارت نیپروتئ کلمات کلیدی:

 
 

The effects of environmental stress and pollution on HSP 70 biomarker and 

immunological index under the HSP inducer compound in sturgeon fingerling 

Title: 
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Behrooz Applicant: 

University of Guilan Applicant's 
Work: 

Sturgeon is the common name for migratory fish species having coexisted with 

dinosaurs whose evolution dates back to some 200 million years ago. Having 
survived the extinction of the dinosaurs, a massive population decline has been 

recorded within this group of fish species, specifically in the last three decades. This 

decline is due to overfishing legally or illegally occurring, owing to human greed, to 
the decrease of its natural proliferation because of migration routes being obstructed 

and spawning grounds being destroyed, to the growing water pollution and the 
arrival of non-indigenous species. The extinction of sturgeon could be prevented by 

artificial reproduction, by large scale production of small size baby sturgeons to be 
released into the wild and by increasing fish survival rate. Pollution stress and other 

physiological responses due to environmental factors cause immunity deficiency in 

fish. The heat-shock response is known as one of the best mechanisms to protect 
cells against different stresses and to induce heat-shock protein synthesis. Heat 

shock proteins are molecular chaperones urgently required to maintain cellular 
integrity throughout the process of normal growth and under pathophysiological 

conditions. A prestressing increases the receptor expression and could potentially 

decrease the lethal effects of stress causing factors among fishes. HSP70 induction is 
important to let an animal endure lethal environmental stress it could be exposed to. 

The formation of a non-toxic heat shock protein is therefore very useful for animals 
exposed to different kinds of environmental stresses. The stimulation of the HSP 

production will increase endurance stress causing factors. The purpose of this study 

is to evaluate some chaperone stimulating factors and to see if it can effect on HSP70 
expression among fry sturgeons, protecting them against non-biological stress 

causing factors as temperature, salinity, chemical pollutants and petroleum 
hydrocarbons. And to see if it is a good anti-stress under the aquaculture, hoping 

that in a dose and time-depended method, the inducing agent will increase HSP70 
expression. 

Abstract: 

Increase fish resistance, help the economy, and increase the global caviar market Specific 

Aims: 

HSP 70, tepmerture, salinity, diazinin, B(a) P, sturgeon :Keywords 
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 یغایغاز یهاتیجمع ییایمیتوشیو ف یکیمرفولوژ ،یکیتنوع ژنت یرو ییایمبدأ جغراف ریتاث یبررس :عنوان

(Falcaria vulgaris Bernh.) هادر محل توده ونیکلکس جادیا یو تالش برا رانیدر ا 

 یمیرح یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ی/روشها یکشور + زراعت و باغبان یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

. ییدارو اهانیمناطق مناسب کشت گ ی/بررسیو معطر + زراعت و باغبان یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول

 محصوالت در واحد ها نیتوسعه ا یو معطر و چگونگ یا هیادو

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمیرح ی+ مهد :همکاران

 یکردرستم یمجتب +

 یریجابر نص +

 یمحمد مفاخر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

داشته و  یاژهیو تیآن در بدن انسان اهم ییو اثرات دارو ییارزش غذا ی( به واسطهFalcaria vulgaris) یاغیغاز چکیده :

از مناطق  یاغیغاز یهاتیجمع یکی. تنوع ژنتشودیمصرف م یمعمول یو غذا یمعموال در بهار به عنوان سبز اهیگ نیا

شده، با استفاده از  یآورتهران، زنجان و کردستان جمع ،یغرب جانیهمدان، کرمانشاه، آذربا الن،یشامل، گ رانیمختلف ا

قرار خواهند گرفت.  یابیمورد ارز ییایمیتوشیف یهایژگیو و کی(، صفات مورفولوژAFLPو  ISSR) یمولکول ینشانگرها

استخراج خواهد  CTABبا روش  DNAجداگانه برداشت خواهد شد و  DNAاستخراج  یمختلف برا یهاتیبرگ جمع

نجام ا یاخوشه هیمختلف تجز یهابا روش یمولکول یو نشانگرها یپیبر اساس صفات فنوت هاتیجمع ید. گروه بندش

 نی. همچنردیمورد استفاده قرار بگ یاصالح یبرآورد خواهد شد تا در برنامه ها هاپیژنوت یکیخواهد شد و تنوع ژنت

 باتیتا تنوع در ترک دهیگرد زیآنال GC-MSبا استفاده از کلونجر استخراج و با دستگاه  یاغیغاز یهافرار برگ یهاروغن

اطالعات  نیآن منطقه مشخص گردد. ا یکیاکولوژ یهایژگیها از وآن یریرپذیفرار آن در مناطق مختلف و تاث یهاروغن

در برنامه بلند مدت  نی. همچنردیمهم مورد استفاده قرار گ ییگونه دارو نیا یهاتیدر برنامه محافظت از جمع تواندیم

 ردیقرار گ یبردارمورد بهره تیجمع نیو انتخاب بهتر یبرنامه اصالح یبرا تواندیم

 هاتیجمع نیتنوع ب یو بررس یاز لحاظ صفات مورفولوژ هاتیجمع یرو ییایاثر مبدأ جغراف یابیارز :اهداف اختصاصی

 هاتیو درون جمع نیتنوع ب یو بررس یمولکول یاز لحاظ مارکرها هاتیجمع یبنددسته یرو ییایاثر مبدأ جغراف یابیارز

 هافرار حاصله از برگ یهاروغن باتیترک تیفیو ک تیکم یرو ییایاثر مبدأ جغراف یبررس

 یو اجزا ییعناصر غذا ها،نیتامیو ک،یصفات مورفولوژ ،یمولکول یبراساس نشانگرها هاتیجمع یگروه بند سهیمقا

 فرار یهاروغن

 فرار یهاروغن ثیعملکرد از ح نیشتریبا ب یاصالح لیپتانس یدارا یهاتیجمع نیبهتر ییشناسا

از  یریگجلو یبرا ندهیدر آ یبرنامه محافظت جادیجهت ا یکیو مورفولوژ یکیتنوع ژنت نیبا کمتر یهاتیجمع ییشناسا

 هامنقرض شدن آن

 یاغیفرار، غاز یهاروغن یاجزا ،یتیساختار جمع ،یاخوشه هیتجز کلیدی:کلمات 
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Investigating the impact of geographical origin on genetic, morphological and 

photochemical diversity of (Falcaria vulgaris Bernh.) populations in Iran and trying 
to make in situ collections for populations 

Title: 

Mehdi Rahimi Applicant: 

Graduate University of Advanced Technology Applicant's 

Work: 

Falcaria vulgaris is of special importance due to its nutritional value and medicinal 
effects on the human body, and this plant is usually consumed in the spring as a 

vegetable and ordinary food. Genetic diversity of Sickle weed populations collected 
from different regions of Iran, including Gilan, Hamadan, Kermanshah, West 

Azerbaijan, Tehran, Zanjan and Kurdistan, will be evaluated using molecular markers 

(ISSR and AFLP), morphological traits and phytochemical characteristics. The leaves 
of 150 individuals of 15 populations will be harvested separately for DNA extraction 

and DNA will be extracted by using CTAB method. Grouping of the populations based 
on phenotypic traits and molecular markers will be performed by different methods 

of cluster analysis and genetic diversity of genotypes will be estimated. Also the 
essential oils of sickle weed leaves will be extracted using Clevenger and analyzed by 

GC-MS to determine the variation in the composition of volatile oils in different 

regions and how they affected ecological features of the locations. This information 
can be used in the population conservation program of this important medicinal 

herb, and in the long-term the data can be exploited for the breeding program. 

Abstract: 

Evaluation of the effect of geographical origin on populations in terms of 
morphological traits and study of diversity between populations 

Evaluation of the effect of geographical origin on the classification of populations in 
terms of molecular markers and study of diversity between populations 

Investigation of the effect of geographical origin on the quantity and quality of 

volatile oil compounds obtained from leaves 
Comparison of population grouping based on molecular markers, morphological 

traits and components of volatile oils 
Identify the best populations with breeding potential with the highest yield in terms 

of volatile oils 
Identify populations with the least genetic and morphological diversity to develop 

future conservation plans to prevent their extinction 

Specific 
Aims: 

Cluster analysis, Essential oil composition, Genetic diversity, Populations structure, 
sickle weed 

:Keywords 
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 اهی: گیدرون گلخانه )مطالعه مورد اهیگ یمواد مغذ شیربات به منظور پا کی یابیساخت و ارز ،یطراح :عنوان

 اسفناج(

 بناکار احمد :متقاضی

 اریدانش :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

کاشت. داشت.  اتیعمل  یمناسب  برا یو ساخت ادوات و ابزارها ی/طراحیکشاورز یها نیماش کیو مکان ونیزاسیمکان :اولویت

 رانیا یکوچک کشاورز یبرداشت و پس از برداشت واحدها

 یکاربرد :نوع طرح

 + احمد بناکار :همکاران

 نداف زاده میمر +

 زاده یسامان آبدانان مهد +

 یمحمد رضا زارع بوان +

 یینایم دیسع +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 یانسان یروین ها،نهیدر هز ییجودر واحد سطح، لزوم صرفه شتریب یمحصوالت کشاورز دیتول یتقاضا برا شیامروزه با افزا چکیده :

و  طیشرا نیکنترل ا تواندیهوشمند م یهایبرخوردار است. استفاده از فناور یخاص تیاز اهم یکشاورز یها-و نهاده

 یپژوهش، ابتدا اثر مستقل چهار سطح مختلف از سه عنصر مغذ نیسازد. در ا نهیو به لیرا تسه یکشاورز اتیعمل یاجرا

مورد  تالیجید ریمحصول اسفناج در کشت بدون خاک با کمک روش پردازش تصاو یو منگنز( بر رو یمهم )آهن، رو

به صورت  یاگلخانه اهیگ یمواد مغذ شیربات هوشمند با هدف پا کی یقرار خواهد گرفت. سپس، بعد از طراح یبررس

 نی. بدردیگیربات، مورد مطالعه قرار م نیاسفناج توسط ا اهیآهن در گ یکمبود ماده مغذ نیو تأم صیخط، کار تشخبر 

ده بر ش هیتعب نیتوسط دورب اهیدوره کشت گ یشاهد و تحت تنش کمبود آهن ط یهااسفناج در گروه اهانیمنظور از گ

 ی. سپس از مجموعه پارامترهاردیگیصورت م یمرئ یربرداریثابت از سطح کشت قرار دارد، تصو یاربات که در فاصله یرو

انتخاب  کیژنت تمیتوسط الگور هایژگیو نیو بافت، بهتر یکیمورفولوژ ،یرنگ یهایژگیمانند و ریاستخراج شده از تصاو

. در ردیگیصورت م اهیکمبود عنصر آهن در گ صیکار تشخ ،یمصنوع یشبکه عصب یریخواهند شد. در ادامه با به کارگ

و  شودیآهن در محصول استفاده م یکمبود ماده مغذ ینیبشیپ یبرا بانیبردار پشت ونیرگرس تمیمرحله بعد، از الگور

ات از رب نیعملکرد ا تیشده انجام خواهد گرفت. الزم به ذکر است که در نها یتوسط ربات طراح یاقدامات کنترل تاینها

 خواهد شد یابیآهن ارز یکمبود ماده مغذ نیظ تأملحا

 یزمغذیعناصر ر یپاشبه منظور محلول یاربات گلخانه کیو ساخت  یطراح :اهداف اختصاصی

 نیماش یینایب یاسفناج با استفاده از تکنولوژ اهیو منگنز موجود در گ یکمبود عناصر آهن، رو صیتشخ -2

 به موقع توسط ربات اتیعمل یاسفناج با اجرا اهیآهن گ یکمبود ماده مغذ نیو تأم صیتشخ -3

 یربات، گلخانه، اسفناج، مواد مغذ تال،یجید ریپردازش تصاو کلمات کلیدی:

 

 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Design, Fabrication and Evaluation of a Robot for Plant Nutrients Monitoring in 

Greenhouse (case study: spinach) 

Title: 

Ahmad Banakar Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Nowadays, with the increasing of demand for more crops per area unit, there is a 
need for the saving of costs, manpower and agricultural inputs. The use of smart 

technologies can facilitate and optimize the control and implelentation of agricultural 

operations. In this research, first, the independent effect of four different levels of 
three important nutrients (iron, zinc and manganese) on spinach plant in the soilless 

cultivation will be investigated using digital image processing method. Then, after 
designing an smart robot, the operation of detecting and supplying iron deficiency in 

spinach plant will be studied by this robot, with the aim of plant nutrients monitoring 

in greenhouse on line. For this purpose, from the spinach plants which were in the 
control and iron deficient groups during the period of plant cultivation are imaged by 

a camera which will be embedded on the robot at a constant distance from the 
cultivation surface. The best set of extracted features from the images such as color, 

morphological and texture features will be selected by genetic algorithm.Then the 
detection of iron deficiency in the plant are performed using artificial neural 

network. In the following, the support vector regression algorithm is going to be 

used to predict the amount of iron deficiency in the product, and finally the control 
actions will be performed by the designed robot. It should be noted that, ultimately, 

the performance of this robot will be evaluated in terms of the the supply of the iron 
deficiency. 

Abstract: 

Design and construction of a greenhouse robot for foliar application of 

micronutrients 
2- Detection of iron, zinc and manganese deficiency in spinach using machine vision 

technology 

3- Detection and supply of iron deficiency of spinach plant by performing timely 
operations by the robot 

Specific 

Aims: 

Digital image processing, Robot, Greenhouse, Spinach, Nutrients :Keywords 
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 یهایژگیو یبرخ راتییبر تغ یرو دیآهن و اکس دیاکس یو نانوذرات فلز دیاس کیلیسیاثرات سال یبررس :عنوان

 یدرمنه خزر اهیدر گ دهایترپنوئ وسنتریب ریمس یدیکل یهااز ژن یتعداد انیو ب یکیولوژیزیف

(Artemisia annua L.) 
 صبورا عذرا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/الزهراء یستیعلوم ز دانشکده :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + عذرا صبورا :همکاران

 یوبیاختر ا +

 یعزت عسگران +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یرشد م یخزر هیدر ناح رانیشمال ا یاهیاز پوشش گ یبه عنوان بخش یعیبه طور طب L. Artemisia annua اهیگ چکیده :

به اثبات  ایو ماالر ابتیمانند سرطان، د عیشا یها یماریدرمان انواع ب یبرا ،یاهیگ یداروها دیکند و نقش آن در تول

 هیاس تهاست که اس نینیزیبه نام آرتم یترپن یسزکوئ بیترک کیاز وجود  یناش اهیگ نیا ی ژهیو تیاست. اهم دهیرس

 نیا در هیثانو یها تیاز متابول یگریمهم د یگروه ها نینیزیموجود است. عالوه بر آرتم یایضد ماالر یداروها نیمؤثرتر

 نینیزیمآرت یروند. منبع اصل یبه شمار م یو صنعت یداروئ یکاربردها یمهم برا باتیشود که از جمله ترک یم دهید اهیگ

آغاز  ییایمیبه طور ش نینیزیسنتز آرتم 1983باشد. اگرچه از سال  یم A. annua اهیاز گ میاستخراج مستق قیاز طر

 یاثر نمود. مطالعه بر رو یماده را ب نیا ییایمیشدن سنتز ش یصنعت یسنتز آن، تالش برا ی دهیچیشد اما مراحل پ

 نیا شتریهرچه ب دیتول یبرا کیمتابول یاز جمله مهندس نینو یروش ها یریو به کارگ نینیزیآرتم یوسنتزیب ریمس

 یاه شرفتیپ گر،یو سالمت کشور کمک کند. از طرف د یاهداف پزشک شبردیتواند به پ یم A. annua اهیماده در گ

 یربخشاث زانینانو و تفاوت م یتکنولوژ عیسر شرفتیآن ها، از جمله پ قیگوناگون و تلف یعلم یها نهیدر زم ریچشمگ

 یشده خواهد گشود. نانوذرات با برخوردار ینیب شیبه اهداف پ عتریهرچه سر یابیدست یرا برا ینینو یها چهینانوذرات، در

 دایپ یا ژهیو اهگیجا یستیداشته و در مطالعات ز یزیمتما یها تیتوانند فعال یم رینظ یب ییایمیکوشیزیف اتیاز خصوص

مانند ژن ها برقرار کرده و به عنوان  یستیز یها ستمیبا س یتوانند تعامل منحصر به فرد یم باتیترک نیکرده اند. ا

پژوهش به منظور روشن شدن  نیشود. در ا یژن ها از آن ها استفاده م انیدر شدت ب راتییجهت اعمال تغ توریسیال

در  لیدخ یاژن ه انیشدت ب ن،ینیزیاز جمله آرتم یدیترپنوئ باتیترک یوسنتزیب ریمس قیدق یمولکول یها سمیمکان

 اریبس ر،یمس نیا یتورهایسیگردد. استفاده از نانوذرات به عنوان ال یم یرونوشت ها بررس لیو تحل هیتجز قیاز طر ریمس

 کیلیاثر سالس یپژوهش بررس نیا ی، هدف اصل A. annua اهیمؤثر در گ باتیترک تیمحدود بوده است. با توجه به اهم

 A. annua اهیدر گ ریمس یدیکل یژن ها انیب راتیی( بر تغتوریسی)به عنوان ال ینانوذرات فلز یو برخ (SA ) دیاس

رک ها مح یمهم و سطح اثرگذار باتیترک وسنتزیب زانیم نییتع یبرا ،یدیکل یژن ها یبرخ انیرابطه ب نیاست. در ا

 یوسنتزیب ریمس کیروش جهت تحر نیموثرتر ینیب شیپ یرا برا یدیتواند ابزار مف یآن م جیگردد که نتا یم یبررس

 دینما یبا ارزش را معرف یداروئ یماده  نیا شتریهرچه ب دیو تول نینیزیآرتم
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و  مهایز)مانند آن یدیکل یهاژن یبرخ انیب یالگو رییبر تغ یرو دیآهن و اکس دیاکس ینانوذرات فلز یاثربخش یبررس :اهداف اختصاصی

 نینیزیاز جمله آرتم یدیترپنوئ باتیترک یوسنتزیب ریدر مس لی( دخیسیرونو یفاکتورها

 یهاژن یبرخ انیب یالگو رییبر تغ جیو را یسنت توریسیال کیبه عنوان  دیاس کیلیسیسال توهورمونیف یاثربخش یبررس -

 نینیزیاز جمله آرتم یدیترپنوئ باتیترک یوسنتزیب ری( در مسیسیرونو یو فاکتورها مهای)مانند آنز یدیکل

 HPLC مانند قیدق یهابا روش ماریکنترل و تحت ت اهانیدر گ نینیزیآرتم یمحتوا یسهیسنجش و مقا -

 اهیدر گ یدیترپنوئ باتیترک شتریب دیتول یبرا توریسیال نیموثرتر شنهادیپ -

 یدرمنه خزر د،یاس کیلیسالس دها،یترپنوئ تور،یسیال ،یفلز نانوذرات کلمات کلیدی:

 

 

Effects of salicylic acid and nanoparticles of ZnO and Fe3O 4 on changes of some 
physiological traits and expression of key genes involved in the terpenoids 

biosynthesis pathway in Artemisia annua L. 

Title: 

Azra Saboora Applicant: 

Alzahra University Applicant's 
Work: 

Artemisia annua grows naturally as part of the vegetation of northern Iran in the 

Caspian region and its role in the production of herbal medicines for the treatment of 
various common diseases such as cancer, diabetes and malaria has been proven. The 

special importance of this plant is due to the presence of a sesquiterpene compound 
called artemisinin, which is the basis for the preparation of the most effective 

antimalarial drugs available. In addition to artemisinin, other important groups of 
secondary metabolites are found in this plant, which are among the important 

compounds for pharmaceutical and industrial applications. The main source of 

artemisinin is direct extraction from A. annua. Although the synthesis of artemisinin 
began chemically in 1983, the complex steps of its synthesis thwarted attempts to 

industrialize the chemical synthesis of this substance. Studying the biosynthetic 
pathway of artemisinin and applying new methods such as metabolic engineering to 

produce more of this substance in A. annua can help advance the country's medical 

and health goals. On the other hand, significant advances in various scientific fields 
and their integration, including the rapid advancement of nanotechnology and the 

difference in the effectiveness of nanoparticles, will open new windows for achieving 
the predicted goals as soon as possible. Nanoparticles with unique physicochemical 

properties can have distinct activities and have found a special place in biological 

studies. These compounds can interact uniquely with biological systems such as 
genes and are used as elicitors to modify the intensity of gene expression. In this 

research, in order to elucidate the molecular mechanisms of the biosynthetic 
pathway of terpenoid compounds, including artemisinin, the intensity of gene 

expression involved in this pathway will be investigated through transcript analysis. 
The use of nanoparticles as elicitors has been very limited. Considering the 

importance of effective compounds in A. annua, the main purpose of this research is 

to investigate the effect of salicylic acid (SA) and some metal nanoparticle elicitors 
on changes in the expression of key genes in A. annua. In this regard, the expression 

of some key genes is examined to determine the biosynthesis of important 
compounds and the level of efficacy of stimulants, the results of which can be a 

useful tool to predict the most effective method to stimulate the biosynthetic 

pathway of artemisinin and produce more of this drug with Introduce value. 

Abstract: 

evaluate the effectiveness of metal nanoparticles of iron oxide and zinc oxide and 

salicylic acid as a traditional elicitor on the expression pattern of key genes (enzymes 
and transcription factors) involved in the biosynthesis of terpenoids compounds, 

including artemisinin 

- assay and comparison of artemisinin content in control and treated plants by 
precise methods such as HPLC 

- suggesting the most effective elicitor to produce more terpenoid compounds in A. 
annua L 

Specific 

Aims: 
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Artemisia annua, elicitor, nanoparticles, salicylic acid, terpenoids :Keywords 
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 دیفلورا دنیلینیو یپل هیباردار بر پا ونیلتراسیالتراف-ونیلتراسیکروفیرمیپذنشیگز یغشا ییکارا یبررس :عنوان

 وستهیپ انیجر یستیفتوکاتال ییدر راکتورغشا

 فرد یرسول نیمحمدحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/یکاربرد یمیش یپژوهش شگاهیآزما -دانشکده علوم -زنجان  دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد :نوع طرح

 فرد یرسول نی+ محمدحس :همکاران

 یسوده المع +

 وطن پور دیوح +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

کاهش  و ندهایسرعت انجام فرا شیمشابه، به سمت افزا عیآب و فاضالب و صنا هیتصف عیدر صنا یکنون یها شرفتیپ چکیده :

بمنظور  یریدپذیو تجد نینو یفناور یستیفتوکاتال ندیو فرا ییغشا یتکنولوژ بیمعطوف شده است. ترک یمصرف انرژ

 انیجر یستیکاتالفتو یغشا یباشد. راکتورها یم ستیز طی( و حفظ محییو دارو یرنگ ،یها )آل ندهیاکثر آال بیتخر

و  یکروبیمانند ضدم یزکنندگیخودتم یفاضالب و کاربردها هیآب، تصف هیتصف یبرا یارخوبیبس لیپتانس وستهیپ

 ندیاو فر ونیداسیاکس ندیعملکرد مطلوب فرا نیو همچن ییاصالح خواص غشا لیبدل ییدر منافذ غشا یضدگرفتگ

 کیلیفیآمف مریکوپل بیبا ترک دیفلورا دنیلینیو یپل یبصورت همزمان را دارند. بهبود خواص و عملکرد غشا یجداساز

 یارسطحو ب یآبدوست تیخاص مر،یدر ساختار کوپل دیاس کیسولفون یهترواتم و گروه ها ی. حضورگروه هاردیگ یصورت م

روه )گ یستیاصالح شده با نانوذرات فتوکاتال یغشا بیترک یاعمال خواهند کرد. از طرف PVDF یمریرا به غشا پل یمنف

 ،یآبدوست تیاصخ شیافزا ،یزکنندگیخودتم ال،یباکتر یآنت تیخاص رینظ ییها یژگی( سبب ودیاکس میتانینقره و ت یها

 یآب و پساب ها هیتصف یها نهیشوند. کاهش هز یم یستیفتوکاتال یدر غشاها یپس زن شیو افزا یکاهش گرفتگ

پژوهش  نیشده در ا تیتثب یستیفتوکاتال یو ساخت راکتور غشا یطراح یاز اهداف اصل وستهیپ انیبصورت جر یصنعت

هت را دارد. سپس ج وستهیپ انیانتها بسته و جر ندیدر هر دو فرا یابیارز تیقابل ییراکتور تحت نورمر نیباشد. ا یم

با  ند،یرادو ف نیشده در ا نهیبه یستیمختلف نانوذرات فتوکاتال یاصالح شده و درصدها یمطالعه، عملکرد غشاها لیتکم

 خواهد شد یو بررس سهی( مقاندهی)آال یو پساب صنعت رگذاریحضور عوامل تاث

 وستهیپ انیشده جر تیتثب یستیفتوکاتال یراکتور غشا یطراح :اهداف اختصاصی

کاهش  ،یشار عبور شیبه منظور افزا PVDF یمریپل یغشا یکیو مکان ییایمیش ،یکیزیسنتز و اصـالح خواص ف.2

 ها ندهیآال یپس زن شیغشا و افزا یگرفتگ

 و رنگـزا( یها )آلـ ندهیجهت حذف آال یینور مر یها ستیسنتز و اصالح نانوذرات فتوکاتال .3

 یمختلف در راکتورغشا یوزن یشده با درصدها یطراح یستیاصالح شده و نانوذرات فتوکاتال یغشا بیترک یبررس.4

 یستیفتوکاتال یدر راکتور غشا رگذاریشده و عوامل تاث نهیبه یستیفتوکاتال یعملکرد غشاها یمطالعه بررو ،یستیفتوکاتال

خواهد  یپساب صنعت هیدر تصف ستمیس نیا یعملکرد طیشرا یابیپروژه، ارز نیاز اهداف ا یکی نیشده، همچن تیتثب

 .بود
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 کیلیفیآمف مریکوپل وسته،یپ انیراکتور جر د،یفلورا دنیلینیو یباردارپل یغشا ،یستیفتوکاتال یغشا کلمات کلیدی:

 

 

The preparation and investigation of PVDF-based micro-ultrafiltration membrane 

with selectivity & negative surface charge properties in continues photocatalytic 

membrane reactor 

Title: 

Mohammad Hossein Rasoulifard Applicant: 

university of Zanjan Applicant's 

Work: 

The global demand for clean and safe water supply and reducing energy 
consumption has been gradually growing over the years. Combining membrane and 

photocatalytic technology are used to remove pollutants) such organic, dyes and 

pharmaceutical). Photocatalytic membrane reactors have great potential for water 
purification, wastewater treatment, and self-cleaning applications because of their 

antifouling, antimicrobial, and super-hydrophilic properties, as well as concurrent 
photocatalytic oxidation and separation at the same time. Blending modifications via 

the addition of an amphiphilic copolymer due to hetero atoms or sulfonic groups to 
improve hydrophilicity properties and negativity charged into the PVDF matrix. Also, 

hybridizing photocatalyst nanoparticles with membrane (such as Ag and TiO2 

groups) lead to properties such as antibacterial, self-cleaning, hydrophilicity, high 
rejection, and anti-fouling. Photocatalytic membrane reactors can be evaluated for 

the both of dead-end and cross-flow processes in visible-light. The performance of 
modified photocatalytic membranes will study and compare to various factors in 

Industrial applications. 

Abstract: 

The design of cross-flow photocatalytic membrane reactor. 
2. The modification of polymeric membrane (PVDF) due to enhance water flux, anti-

fouling and rejection. 

3. The synthesis of visible-light-activated photocatalysts for efficient removal of 
pollutants ( dyes and organic). 

4. The investigation of the combination of modified polymeric membrane with 
different percentages of nanoparticles in photocatalytic membrane reactor owning to 

remove pollutants in industrial applications. 

Specific 
Aims: 

photocatalytic membrane reactor, PVDF, negative charged, amphiphilic copolymer :Keywords 
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تاکسل و  یپاکل ن،یسیدوکسوروب بیترک pH کنترل شده با یسامانه رسانش یمولکول کینامیمطالعات د :عنوان

 در درمان سرطان وارهیتک د ینانولوله کربن هیمتوترکسات بر پا

 فر یدیتوح الیل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 فر یدیتوح الی+ ل :همکاران

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

در خصوص  یجد یبه عنوان مساله ا یها، در سطح جهان یماریب نیتر دهیچیو پ نیتر عیاز شا یکیسرطان به عنوان  چکیده :

 یمیو ش یپرتودرمان ،یشامل جراح یماریب نیمتداول جهت درمان ا یدرمان یانسان مطرح شده است. راهکارها یسالمت

شود که البته  یدر نظر گرفته م یدرمان یروش ها نیاز مهمتر یکیهمچنان به عنوان  یدرمان یمیهستند. ش یدرمان

 نیمواجه شده است. بنابرا ییها تیو مقاومت در برابر آن ها با محدود یضدسرطان یداروها تیکاربرد آن به واسطه سم

 یرورمهم و ض یمشکالت امر نیجهت غلبه بر ا یبیو درمان ترک نیگزیجا یها ونیبه فرموالس یابیبه دست  یفور ازین

را  یسرطان یتومورها ،یمختلف چرخه سلول یبخش ها قیاز طر یدرمان یمیرسد. از آن جا که هر عامل ش یبه نظر م

 میاز تقس یریآنها را در جلوگ ییتواند توانا یم ییچند عامل دارو ایدهد، لذا انتقال همزمان دو  یخود قرار م ریتحت تاث

 بیتومور آس یبه سلول ها ،یراهکار قادر است در مراحل مختلف رشد سلول نیدهد. ا شیتومور افزا یسلول ها ریو تکث

 زیکمتر و ن یداروها به همراه عوارض جانب ییهم افزا یامر منجر به اثرات درمان نیببرد که ا نیآن ها را از ب ایرسانده 

 مناسب ییبا استفاده از حامل ها یدرمان ضد تومور ندیفرآ گر،ید ییاز سو در تومورها خواهد شد. ییکاهش مقاومت دارو

 ی( سنتDDSs) یدارورسان یبا سامانه ها سهیکارآمدتر و موثرتر در مقا یتواند به عنوان روش درمان ینانو، م اسیدر مق

 ییایمیش یکیزیف یها یژگینفوذ در سلول ها، و ییتوانا لی( به دلSWCNTs) وارهیتک د یکربن ی. نانولوله هادیعمل نما

، به عامل دار شدن مناسب تیو قابل یساختار یریانعطاف پذ ،یذات یداریدارو، پا یباال یبارگذار تیمنحصر به فرد، قابل

تاکسل  ی(، پاکلDOX) نیسیشوند. دوکسوروب یآل در درمان سرطان محسوب م دهیا یاز نانوحامل ها یکیعنوان 

(PTX و )( متوترکساتMTXبه واسطه اثرات مطلوب خود در درمان انواع سرطان ها به و )از جمله  نه،یسرطان س ژهی

 گریکدیشدن با  بیترک ندیسه دارو در فرآ نیهستند. ا یدرمان یمیمورد استفاده در ش یضدسرطان یداروها نیمتداول تر

 تیرو به رشد اهم شیمورد مطالعه قرار گرفته اند. افزا ،ییدارو تیسم زانیو کاهش م یاثرات درمان شیبه منظور افزا

 یدیساکار یپل رمیوپلیب کی) توسانیو ک وارهیتک د یکربن ینانولوله ها یپزشک ستیز یبه همراه کاربردها یبیدرمان ترک

ت رآن داششناخته شده است(، ما را ب یکربن یقابل اعتماد جهت عامل دار کردن نانولوله ها یبیاست که به عنوان ترک

خالص و  یکربن یرا با نانولوله ها MTXو  DOX ،PTX یضد سرطان یسه دارو یو برهم کنش ها یبارگذار ندیتا فرآ

با استفاده  یدر سطح مولکول یطیمح pHمختلف  طیدر شرا ،ییدارو یبه عنوان نانوحامل ها توسان،یعامل دار شده با ک

و اتصال  یبارگذار یالگو ک،یستماتیس یها یبررس نی. با امیقرار ده یمورد بررس یمولکول کینامید یها یساز هیاز شب

شرح  یمولکول اتی، با جزئpH رییکنترل شده آن ها در اثر تغ شیرها نیهمچن ،یکربن یدارو به نانولوله ها یمولکول ها
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جهت درمان موثرتر  یبیترک یدارورسان یسامانه ها یطراح یراهکارها یبه سو ینینو دگاهیامر د نیداده خواهد شد که ا

 خواهد کرد ایرا مه ندهیسرطان در آ

اکسل و ت یپاکل ن،یسیدوکسوروب یضد سرطان یسامانه شامل سه دارو یبرا یتمام اتم یمولکول کینامید یساز هیشب :اهداف اختصاصی

 یهمزمان چند دارو بر رو یبارگذار سمیخالص به عنوان نانوحامل انجام خواهد شد تا مکان یمتوترکسات و نانولوله کربن

 .ردیقرار گ یسطح نانولوله مورد بررس

تاکسل  یپاکل ن،یسیدوکسوروب یضد سرطان یسامانه شامل سه دارو یبرا یتمام اتم یمولکول کینامید یساز هیشب -2

 یارگذارب سمیبه عنوان نانوحامل انجام خواهد گرفت تا مکان توسانیعامل دار شده با ک یو متوترکسات و نانولوله کربن

و اتصال داروها  وندیپ ندیبر فرآ یگروه عامل نیو اثر ا ییسطح اصالح شده نانولوله، شناسا یهمزمان چند دارو بر رو

 .مشخص شود

تاکسل  یپاکل ن،یسیدوکسوروب یضد سرطان یسامانه شامل سه دارو یبرا یتمام اتم یمولکول کینامید یساز هیشب -3

انجام خواهد شد تا  نییپا pH طیبه عنوان نانوحامل در شرا توسانیعامل دار شده با ک یو متوترکسات و نانولوله کربن

قرار  یمورد بررس یدیاس طیاتصال آن ها در مح تیفیو ک pH رییمورد مطالعه در اثر تغ یکنترل شده داروها شیرها

 .ردیگ

 کینامید یساز هیشب توسان،یتاکسل، متوترکسات، ک یپاکل ن،یسیدوکسوروب واره،یتک د ینانولوله کربن ،یبیدرمان ترک کلمات کلیدی:

 یمولکول

 

 

Molecular Dynamics Studies of pH-Controlled Doxorubicin, Paclitaxel, and 

Methotrexate Combination Delivery System Based on Single-Walled Carbon 

Nanotube in Cancer Therapy 

Title: 

Leila Tohidifar Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences(IASBS) Applicant's 

Work: 

As one of the most common and complex diseases, cancer is a serious health 
problem globally. The common treatments for this disease include surgery, radiation 

therapy, and chemotherapy. Chemotherapy remains one of the most important 

treatments which its efficacy is limited due to anticancer drug toxicity and 
resistance. Thus, development of alternative formulations and combination therapy 

are urgently needed to overcome these problems. Since each chemotherapeutical 
agent affects tumor cells at different parts of the cell cycle, the combination of two 

or more drugs can enhance the antitumor effects and their ability to stop cancer cells 
from dividing. This strategy can damage or kill tumor cells at different growth 

stages, leading to synergistic therapeutic effects with few side effects and decrease 

drugs resistance in tumors. Beside, antitumor therapy using appropriate nano-scale 
carriers can be a potent method to be a more effective treatment in comparison with 

traditional drug delivery systems (DDSs). Owing to their cell penetration abilities, 
unique physicochemical characteristics, high drug payload, intrinsic stability, 

structural flexibility and appropriate surface functionalization, single-walled carbon 

nanotubes (SWCNTs) are one of the ideal nano-carriers for cancer therapy. 
Doxorubicin (DOX), paclitaxel (PTX), and methotrexate (MTX) are the most common 

anticancer drugs used in chemotherapy due to their efficacy in the treatment of 
various types of cancer, particularly breast cancer. These three drugs have often 

been studied in conjunction with each other to enhance therapeutic effectiveness 

and reduce their toxicity. The increasing importance of the combination therapy 
together with the SWCNTs and chitosan (a polysaccharide biopolymer as a reliable 

agent for the SWCNTs functionalization) biomedical contributions motivates us to 
investigate the loading process and interactions of the three anticancer agents, DOX, 

PTX, and MTX with pristine and chitosan functionalized SWCNTs, as drug nano-
carriers, at various pH conditions on a molecular level using molecular dynamics 

(MD) simulations. Through the current systematic evaluation, the drug molecules 

loading pattern and their binding to SWCNTs as well as their controlled release by 
varying the pH can be explained in molecular detail, providing new insight into multi-

Abstract: 
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drug delivery systems design strategies for future efficient combination cancer 

therapy. 

All-atom MD simulation will be performed for a system including three anticancer 

drugs, PTX, DOX, MTX, and pristine SWCNT as a nano-carrier to investigate the 

underlying mechanisms of these drugs multi-loading on the nanotube surface. 
2) All-atom MD simulation will be carried out for a system including three anticancer 

drugs, PTX, DOX, MTX, and SWCNT functionalized with chitosan as a nano-carrier to 
characterize the underlying mechanism of these drugs multi-loading on the nanotube 

modified surface and explore the effect of this functional agent on the drugs binding 

process. 
3) All-atom MD simulation will be conducted for system including three anticancer 

drugs, PTX, DOX, MTX, and SWCNT functionalized with chitosan, as a nano-carrier, at 
the low pH conditions to investigate of controlled releasing of the studied drugs by 

varying pH and their binding quality in the acidic environment. 

Specific 

Aims: 

Combination therapy, Single-walled carbon nanotube, Doxorubicin, Paclitaxel, 
Methotrexate, Chitosan, Molecular dynamics simulation 

:Keywords 
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 نهیحساس به هز تمینامتعادل خاک با استفاده از الگور یهانقشه کالس هیته :عنوان

 فر یفیشر نیام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یخاک برا یزیو حاصلخ دی+ خاک/سنجش توان تول داری/حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پاخاک :اولویت

 توسعه جنگل ها و مراتع

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 فر یفیشر نی+ ام :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
از خاک ها و  حیو صح قیاز آنها داشتن اطالعات دق داریپا یو بهره بردار ینیدر جهت حفظ منابع زم یزیبرنامه ر یبرا چکیده :

دهد  یامکان را م نیخاک به ما ا کیتاکسونوم یکالس ها ینقشه رقوم ی هیباشد. ته یم یآن ها ضرور یمکان راتییتغ

 داریتوسعه پا یمتناسب برا یزیو برنامه ر یو مرتع یکشاورز یاراض یها تیها و محدود تیظرف ییتا در جهت شناسا

 یکالس ها ینقشه رقوم ی هیاجرا خواهد شد عالوه بر ته نیدشت کرج قزو ی. در طرح حاضر که در اراضمیگام بردار

و  یخواهد مورد بررس یرقوم ینقشه بردار یاز مشکالت مهم و حل نشده  یکیخاک آن منطقه تا سطح گروه بزرگ، 

عداد که ت یهنگام ینیماش یریادگی یبا استفاده از مدل ها ینقشه رقوم هیمطالعه قرار خواهد گرفت. مشکل مذکور، ته

 یخاک دارا یکالس ها یباشند. بدان معنا که برخ ینامتعادل م عیتوز یها( دارا مرخیخاک )ن یمشاهدات کالس ها

و  نییسبتا پانقشه با دقت ن کیامر منجر به  نیباشند. ا یکالس ها م رینسبت به سا یشتریب اریبس ایکمتر  اریتعداد بس

ر حاض قیدر تحقگردد. لذا،  یم یا انهیرا کیاتومات ینیب شیاز کالس ها در پ یتعداد ای کیاز آن مهم تر حذف شدن 

 یمدل ساز نیدهد استفاده از روش نو یرخ م یعیبه طور طب یمشکل که به وفور در مطالعات خاک شناس نیا یبرا

 یراب نهیاز هز یزانیها با اختصاص دادن م تمینوع از الگور نیمورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ا نهیحساس به هز تمیالگور

ه واحدها در نقش یاز حذف برخ یرینادرست( به بهبود دقت نقشه خاک و جلوگ ینیب شی)پ ینیب شیپ یجبران خطا

 تمیاز الگور یکیابتدا با استفاده از  نیدشت کرج قزو یخاک ها یطرح، نقشه رقوم نیدر ا ن،یکمک خواهند کرد. بنابرا

با  تونیو پا Rدر نرم افزار  یخواهد شد و سپس با استفاده از مدل ساز هیته میپر استفاده تحت عنوان درخت تصم یها

قت و د ینامتعادل پرداخته خواهد شد و دقت کل ینقشه با کالس ها هیمشکل ته یبه بررس یمدل ساز کردیاصالح رو

 قرار خواهد گرفت یمورد مطالعه و بررس یشده به صورت انفراد ینیب شیپ یهرکدام از کالس ها

نقشه  هیحل مشکل ته یکننده برا ینیب شیپ تمیاصالح الگور ن؛یخاک دشت کرج قزو یکالس ها ینقشه رقوم هیته :اهداف اختصاصی

خاک  یکالس ها یاز حذف برخ یریشده و اصالح در جهت جلوگ دینامتعادل خاک؛ بهبود دقت نقشه تول یکالس ها

 افتد یدر نقشه که بر اثر عدم تعادل در کالس ها اتفاق م

 خاک یطبقه بند م؛یدرخت تصم تمینامتعادل؛ الگور یخاک؛ کالس ها یرقوم ینقشه بردار کلمات کلیدی:

 

 

Mapping imbalanced soil classes by cost-sensitive learning algorithm Title: 

Amin Sharififar Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 
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For land use planning and sustainable development of agricultural lands, obtaining 

soil resources information and data is necessary. Digital soil mapping can can greatly 
help in obtaining, banking and utilizing such information. Soil classification and its 

mapping helps understanding different areas of lands aptitudes and restrictions, 
which is in turn a vital step in soil conservation and fertility management. In the 

present research, a vast area of agricultural and rangeland soils located in Karaj-

Qazvin region will be investigated for digital mapping of soil great groups. In 
addition, the major problem of mapping imbalanced soil classes, which results in 

reduced overall accuracy and omission of some of the classes will be investigated. 
This issue occurs in many soil classification studies naturally. to solve this problem, a 

novel approach, using cost-sensitive learning, will be used in the modeling process 

for a better prediction of soil classes. First, the use of a widely-used model, decision 
tree, will be evaluated and afterwards the modification will be studied to improve 

both overall accuracy of the soil map and the individual classes accuracy. In the cost-
sensitive learning procedure, the cost of a misclassification is accounted for, which in 

turn can help in handling the imbalanced classes predictions and mapping. Results of 
this study can be beneficial for improved soil mapping and prevention of producing 

misleading soil maps. 

Abstract: 

Digital mapping of soil great groups in Karaj-Qazvin region; 
Use of cost-sensitive learning algorithm for improving the accuracy of soil maps and 

prevention of the loss of minority classes; 

Presenting a novel method for future mapping projects of imbalanced soil classes. 

Specific 
Aims: 

Digital soil mapping, class imbalance problem, decision tree algorithm, soil 

classification 

:Keywords 
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 دیاکسا/ گرافن رولیپ یپل /TiO2 ابرخازن متقارن با عملکرد باال بر اساس کاغذ با استفاده از کیساخت  :عنوان

 یکاغذ معمول یبر رو Ti3C2Tx (MXene) /افتهیکاهش 

 یزیعز رایالم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یزیعز رای+ الم :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 رهیذخ یهاستمیبه س نیتوجه محقق ،یجهان شیوگرما یلیفس یهارفتن سوخت نیاز ب ،یانرژ یتقاضا شیبا افزا امروزه چکیده :

 یدهایانداز ک یکیها به عنوان ابرخازن ،یانرژ رهیگوناگون ذخ یهاستمیس انیاست. در م افتهیتوسعه  داریسبز و پا یانرژ

شناخته  ستیز طیو سازگار با مح یعمر طوالن یچرخه ع،یدشارژ سر-شارژ ندیتوان باال، فرا تهیبه علت دانس دوارکنندهیام

ابل خم ق یشگرهایهوشمند، نما یهالباس یبرا یکیلوازم الکترون عیسر شرفتیبا توسعه و پ گریشده است. از طرف د

به  ریذانعطاف پ ییایمیالکتروش یانرژ رهیدخ یهاکاشت، دستگاه قابل یپزشک لیوسا ،یکیالکترون یهاشدن، پوست

توان باال و سرعت شارژ و  یچگال لیبه دل ریانعطاف پذ یهاابرخازن ل،یوسا نیاز ا یکیاست. به عنوان  ازیشدت مورد ن

 لیمصرف وسا شیقرار گرفته است. با افزا نیارزان و به صرفه بودن به شدت مورد توجه محقق زیو ن عیدشارژ سر

 یهامتفاوت دارد. ابرخازن ریانعطاف پذ یهابه ابرخازن ازیو قابل خم شدن، جامعه ما ن ریقابل حمل، انعطاف پذ یکیالکترون

 دیداست. توسعه نسل ج ندهیآ یمصرف یکیالکترون لیوسا ژهیو ازین یراه حل برا نیقابل حمل بهتر ایو  ریانعطاف پد

 یراب ریانعطاف پذ یهااست. در حال حاضر ابرخازن یضرور اریو قابل حمل بودن بس یریانعطاف پذ تیها با قابلابرخازن

باشند، به طور گسترده مورد  دیجد یمصرف یکیالکترون لیوسا یمنبع قدرت و توان برا توانندیآنها م ایآ نکهیا نییتع

 اند-قرار گرفته یبررس

 Ti3C2Tx (MXene)/ افتهیکاهش  دی/ گرافن اکسارولیپ ی/ پلTiO2متشکل از  ریانعطاف پذ یطرح الکترود نیدر ا :اهداف اختصاصی

انعطاف  یهاابرخازن یالکترودها گریو توان باال نسبت به د یانرژ یچگال یکه دارا شودیساخته م یکاغذ معمول یبر رو

 Ti3C2TX/RGO ،/PPy Ti3C2TX یعملکرد الکترود ساخته شده، الکترودها سهیجهت مقا تیاست. همچن ریپذ

 .شودیم سهیآن با الکترود مورد نظر مقا جیو نتا رندیگیقرار م یمورد بررس Ti3C2TX/RGO/PPyو 

 فلزات دینانو اکس د،یرسانا، گرافن اکسا مری، پلMXeneابرخازن،  کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication of an Symmetric Supercapacitor With High Performance Based on Paper 

Using Ti3C2Tx (MXene)/ Reduced Graphene Oxide /Polypyrrol/TiO2, on Common  
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Today, with the increase in energy demand, loss of fossil fuels and global warming, 

researchers' attention to green and sustainable energy storage systems has been 
developed. Among the various energy storage systems, supercapacitors are 

recognized as one of the promising candidates due to their high power density, fast 
charge-discharge process, long life cycle and environmentally friendly. On the other 

hand, with the rapid development of electronics for smart clothes, bendable screens, 

electronic skins, implantable medical devices, flexible electrochemical energy 
storage devices are in great demand. As one of these devices, flexible 

supercapacitors have been highly regarded by researchers due to their high power 
density and fast charging and discharging rates, as well as their cheapness and cost-

effectiveness. As the consumption of portable, flexible and bendable electronics 

increases, our society needs different flexible supercapacitors. Flexible or portable 
supercapacitors are the best solution for the special needs of future consumer 

electronics. The development of a new generation of supercapacitors with flexibility 
and portability is essential. Flexible supercapacitors are now being extensively tested 

to determine if they can be a source of power for new consumer electronics. 

Abstract: 

In this study, a flexible electrode consisting of TiO2 / polypyrrole / reduced 
graphene oxide / (MXene) Ti3C2Tx is made on common paper that has a higher 

energy density and power than other flexible supercapacitor electrodes. Also to 
compare the performance of the fabricated electrode, Ti3C2TX / RGO, / PPy Ti3C2TX 

and Ti3C2TX / RGO / PPy electrodes are examined and the results are compared with 

the desired electrode. 

Specific 
Aims: 

Supercapacitors, MXene, Conducting polymer, Graphene oxide, Nano metal oxide :Keywords 
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 TiO2/ C-Fe3O4نانوساختار تیاز پساب مخازن نفت گاز با استفاده از کامپوز TPH باتیحذف ترک :عنوان

 شده از لجن نفت گاز هیته

 یرضائ حسن :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعلوم کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ حسن رضائ :همکاران

 رستگار دهیسع +

 یونسیاله  بیحب +

 اریهاجر آب +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (TiO2/ C-Fe3O4نانوساختار تیکامپوز دیتول) عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

ار به شم ستیزطینفت و به تبع آن مح عیاز معضالت مهم صنا ،ینفت یهافراورده یامروزه لجن و پساب مخازن نگهدار چکیده :

 باتیرکها و تاز آلکان دهیچیپ یداشتن مخلوط لیدل( است که بهلیگاز )گازوئمهم، نفت ینفت یهااز فراورده یکی. دیآیم

، گازفتن یکاربردها یتنوع و گستردگ لیبرد. بهدلخواهد  یاریزمان بس ستیز طیها در محآن هیتجز ن،یسنگ کیآرومات

مخازن شامل  نیدر ا یشاخص نفت یهاندهیدارد. آال ستیز طیمح یسهم را در آلودگ نیترشیب ینفت فراورده نیا

مناسب، منجر  هیتصف یهابدون اعمال روش باتیترک نیا ی. رهاسازباشدیم آهندیو اکس نیفلزات سنگ ها،دروکربنیه

راستا هدف  نیاست. در ا یالزام یلجن و پساب نفت هیتصف نیبنابرا شود،یم ستیزطیبه مح یادیز یهابیآس جادیبه ا

 /TiO2تارنانوساخ تیکامپوز هیگاز( به کربن فعال و تهلجن مخازن )نفت لیتبد یسنجامکان یپژوهش بررس نیاز ا یاصل

C-Fe3O4 باتیو استفاده از آن در جهت حذف ترک TPH مشخصات جاذب کربن باشدیمخازن م یماندهیپساب باق .

شد. خواهد  یبررس TGAو FTIR  ،SEM ،BET ،XRD ،,CHNOS XRFیزهایاز آنال فعال سنتز شده با استفاده

 موجود یآن با استانداردها سهیو مقا یو خروج یلجن، پساب ورود تیفیو ک تیبه دست آمده از جمله کم هیاول یهاداده

 قرار خواهد گرفت یمرتبط مورد بررس یهابا استفاده از نرم افزار یآمار لیو تحل هیخواهد شد. تجز سهیلحاظ و مقا

سنتز شده از لجن مخازن  C-Fe3O4/TiO2یبا استفاده از نانو ساختارها یآب یها طیبا راندمان باال از مح TPHحذف  :اهداف اختصاصی

 گاز¬-نفت

 ی، پساب مخازن نفت گاز، لجن نفتTPH باتی، حذف ترکC-Fe3O4/TiO2نانو ساختار  بیترک کلمات کلیدی:

 

 

Removal of TPH compounds from oil-gas reservoirs wastewater using 

nanostructured composite of C-Fe3O4/TiO2 prepared from oil-gas sludge 

Title: 

Hassan Rezaei Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 
Work: 

Today, sludge and effluent from storage tanks for petroleum products are important 

problems of the oil industry and, consequently, the environment. One of the most 
important petroleum products is petroleum gas (diesel), which will take a long time 

Abstract: 
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to decompose in the environment due to its complex mixture of alkanes and heavy 

aromatic compounds. Due to the diversity and breadth of oil and gas applications, 
this petroleum product has the largest share in environmental pollution. Indicative 

oil pollutants in these reservoirs include hydrocarbons, heavy metals and iron oxide. 
The release of these compounds without proper treatment methods leads to a lot of 

damage to the environment, so the treatment of sludge and oil effluent is necessary. 

In this regard, the main purpose of this study is to investigate the feasibility of 
converting reservoir sludge (oil-gas) to activated carbon and to prepare TiO2 / C-

Fe3O4 nanostructured composite and use it to remove TPH compounds from 
reservoir effluents. The characteristics of the activated carbon adsorbent synthesized 

will be investigated using FTIR, SEM, BET, XRD, CHNOS XRF and TGA analyzes. The 

initial data obtained, including the quantity and quality of sludge, inlet and outlet 
effluent, and its comparison with existing standards will be considered and 

compared. Statistical analysis will be performed using related software. 

Removal of high efficiency TPH from aqueous media using C-Fe3O4 / TiO2 

nanostructures synthesized from oil-gas reservoir sludge 

Specific 

Aims: 

C-Fe3O4 / TiO2 nanostructure composition, removal of TPH compounds, effluent of 
gas oil tanks, oil sludge 

:Keywords 
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ا ب رانیدر شمال غرب ا یعمده زراع اهانیگ یهمراه با لکه برگ دیسرکوسپوروئ یهاقارچ یبند هیآرامطالعه  :عنوان

 یو مولکول کیکالس یهااستفاده از روش

 زارع رسول :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/کشور یپزشکاهیگ قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 ( کشوریحشره ا

 یادیبن :نوع طرح

 + رسول زارع :همکاران

 کزج یمونس بخش +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 48 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

ثبت -2 ایدن یبرا دیجد یگونه ها  یو نامگذار فیتوص-1عدد ) 3(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 توا 50از  شیب

کشور  یمهم کشاورز یاز قطب ها ،یو غرب یشرق جانیآذربا ن،یزنجان، قزو ل،یاردب یهاشامل استان رانیغرب ا شمال چکیده :

دم، گن رینظ یو صنعت یدانه روغن ،یعلوفه ا اهانیغالت، حبوبات، گ لیاز قب یمهم یو محصوالت زراع دیآ یبه شمار م

 یهاشوند. جنس سرکوسپورا و جنس یکشت م هیناح نیپنبه، چغندرقند، کنجد، کلزا، آفتابگردان و ... در ا ا،یسو ا،یجو، لوب

 باشندیم Mycosphaerellalesدر راسته  یرنگ یهاستیفومیسودوسرکوسپورا و پاسالورا، از ه لیآن از قب شاوندیخو

 ینموده و خسارت اقتصاد یلکه برگ یماریب جادیا یزراع اهانیاز گ یعیدر دامنه وس برخوردار بوده و یکه از پراکنش جهان

وه گر نیا یبندهیو آرا یستیتنوع ز ،یدر کشاورز یگروه قارچ نیا تی. در پژوهش حاضر با توجه به اهمندینمایوارد م

 زبانیاطالعات م ،یشناختختیر یارهایاز مع یبیهرز اطراف مزارع براساس ترک یهاعلف نیو همچن یزراع اهانیگ یرو

 یقرار خواهد گرفت. به منظور اجرا یگونه(، در شمال غرب کشور، مورد بررس یبی)مفهوم ترک یچندژن یتوال یهاو داده

انجام خواهد شد. کشت  رانیشمال غرب ا هیمختلف در ناح یاز مزارع کشت محصوالت زراع ییدهایپژوهش، بازد نیا

 ،یشناختختیخواهند شد و به منظور انجام مطالعات ر هیته یبرگ یاز لکه ها میتک اسپور به صورت مستق یها

د از منابع معتبر مور یریگو با بهره هیته یبرگ یهاموجود در سطح لکه یقارچ یاز ساختارها یکروسکوپیم یدهایاسال

 ییهامنتخب، بخش یهاهیجدا DNAپس از استخراج  ،یقرار خواهند گرفت. به منظور انجام مطالعات مولکول ییشناسا

خواهد  یابییو توال ریتکث ،یبا توجه به جنس قارچ tef1و  ITS،actA  ،cmdA ،gapdh ،his3 یژنوم هیاز شش ناح

پژوهش،  نیا یقرار خواهند گرفت. ط لیو تحل هیمورد تجز یکیلوژنتیف یافزارهابا نرم یدینوکلئوت یهاداده ت،یشد. در نها

 ،یصنعت اهانیغالت، گ لیاز قب یمحصوالت عمده زراع یشبه سرکوسپورا که رو یهاقارچ یاهیگ مارگریمهم ب یهاگونه

و مشخص خواهند شد و  ییآنها فعال هستند، شناسا یاحتمال یهازبانیم ریسا نیو همچن ،یروغن یهادانه ،یعلوفه ا

 خواهند شد یو معرف فیجهان توص یوتایکوبیما یبرا یاحتمال دیجد یهاگونه نیهمچن

 در شمال غرب کشور. یمحصوالت زراع یفعال رو دیسرکوسپوروئ یهاقارچ یستیدانش در مورد تنوع ز شیافزا :اهداف اختصاصی

 .و پراکنش وعیش زانیگونه از لحاظ م نیمهمتر نییتع -2

 .در شمال غرب کشور دیسرکوسپوروئ یهاقارچ یبرا یزراع یهاگونه نیدر ب هازبانیم ای زبانیم نیمهمتر ییشناسا -3

 .یآلوده کننده محصوالت زراع یهرز مزارع با گونه ها یعلف ها یامکان آلودگ یبررس -4
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مجموعه  یساز یو غن (”IRAN“) یوزارت جهاد کشاورز یدر مجموعه قارچ ها دیجد یقارچ یقرار دادن نمونه ها -5

 .کشور یکیذخائر ژنت یها

 یستیتنوع ز ست،یفومیه ،یلکه برگ ،یچند ژن یلوژنیف کلیدی:کلمات 

 

 

Taxonomic study of Cercosporoid fungi associated with leaf spot disease of major 
field crops in the North West of Iran using classical and molecular methods 

Title: 

Rasoul Zare Applicant: 

Iranian Research Institute of Plant Protection Applicant's 

Work: 

Northwest of Iran, including the provinces of Ardabil, Zanjan, Ghazvin, East and West 

Azerbaijan, is one of the most important agricultural hubs of the country. Important 

crops such as cereals, legumes, fodder plants, oilseeds and industrial plants such as 
wheat, barley, beans, soybean, cotton, sugar beet, sesame, rapeseed, sunflower etc. 

are grown in this area. Cercospora and allied genera including Pseudocercospora, 
Passalora etc. (cercosporoid fungi) represent one of the largest fungal groups in the 

Mycosphaerellales. Species of these genera comprise numerous important plant 
pathogens responsible for yield losses to many important crops in a range of climates 

worldwide. We plan to study biodiversity and phylogeny of Cercospora-like fungi 

associated with crops and weeds in the north west of Iran according to consolidated 
species concept (employing multi-locus DNA sequence data, host, cultural and 

morphological characteristics). To achieve this aim, plant samples with leaf spot 
symptoms, similar to those of Cercospora-like fungi, will be collected from 

agricultural fields in the northwest zone of Iran. Single spore isolates will be 

established directly from leaf spots and for morphological studies, microscopic slides 
will be prepared directly from relevant structures on herbarium materials. For 

molecular studies, DNA of representative isolates will be extracted, and sequence 
data will be generated for six genomic loci including ITS, actA, cmdA, gapdh, his3 

and tef1. Sequence data will be analyzed using relevant phylogenetic analysis 
software. During the investigation, important plant pathogenic species of 

Cercospora-like fungi associated with crops will be identified and novelties will be 

described. 

Abstract: 

Taxonomic study of Cercosporoid fungi associated with major field crops in the North 

West of Iran using classical and molecular methods 

Specific 

Aims: 

Consolidate Species Concept, multi-gene phylogeny, leaf spot, cercosporoid fungi :Keywords 
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در  جوهرستیعنوان زبدن به یحساس به دما یکیالکتر یچقرم و رسانا ینیژالت یهادروژلیسنتز ه :عنوان

 بافت پوست یمهندس

 منزلت عیرف فاطمه :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 بافت یمهندس :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 منزلت عی+ فاطمه رف :همکاران

 یخیش یمهد +

 مهر شیمحسن ستا +

 یلورنزو مورون +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یافتهی ظیتغل یهاکنشبرهم یحاو یهاکروژلیم یهیبرپا یکیالکتر یچقرم و رسانا ییهادروژلیپژوهش، ه نیدر ا چکیده :

ش داده و نمونه کرن شیرا افزا دروژلیدر ه یهضم انرژ تیمذکور قابل یهاکنشسنتز خواهند شد که برهم یسوپرامولکول

 یمسئول جذب آب و هضم انرژ یهابخش دروژل،یه یداشته باشد. در مورفولوژ تواندیدرصد را م 80 یباال یفشار

 نخواهد کرد. جادیا مریپل یذات یهاکنشدر برهم یآب تداخل یهاشده و حضور مولکول کیتفک

 گر،ید یبدن است. از طرف یعیآل مشابه با بافت طب دهیا یسامانه کی یالزمه هادروژلیدر ه یکیالکتر ییرسانا تیقابل

 یدهشو تاب کیکل یهااست که عمدتا با واکنش یستیچاپ ز ندیفرآ یبرا یاصل یژگیو دروژلیه عیشدن سر یاشبکه

استفاده خواهد  قیعم کیوتکتی باتیپژوهش از ترک نیدارند. در ا یادیز یهاتیکه محدود شودیبا نور فرابنفش انجام م

 هالکروژیبر آن، مرا فراهم خواهد کرد. عالوه  دروژلیه یکردن آن یاشده و هم شبکه یکیالکتر ییشد که هم موجب رسانا

مناسب در هنگام اکسترودشدن  انیرو رفتار جر نیبوده و از ا یسطح یهاکنشبرهم یاند که داراسنتز شده یابه گونه

 .را نشان خواهند داد

 یانهیفوق گز دروژلیکه ه رودیمختلف، انتظار م یهاسلول یریو بارگ یگذارهیال تیو قابل مریبا توجه به ساختار پل

 بافت باشد یکاربرد مهندس یمناسب برا

 یبرهمکنشها یذرات جدا از هم، دارا یبا مورفولوژ نیژالت یهیچقرم برپا ییهادروژلیاست که ه نیپژوهش هدف ا نیدر ا :اهداف اختصاصی

و در  ینشبکه آن بصورت آ لیبوده، تشک یکیالکتر ییرسانا یسازگار دارا ستیسنتز شود که به روش ز یسطح هیثانو

 بافت پوست را دارا باشد. یکاربرد در مهندس لیتاسپ جوهرستیعنوان زفراهم باشد تا بتواند به میمال طیشرا

 ،یکیالکتر ییبافت پوست، رسانا یمهندس ،یستیجوهر ز ن،یژالت ه،یکنش ثانوبرهم کروژل،یم کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of Tough, Electrically Conductive and Body Temperature Sensitive Gelatin-
Based Hydrogels as the Bioinks for Skin Tissue Engineering 

Title: 

Fatemeh Rafiemanzelat Applicant: 

University of Isfahan and Department of Anatomy, School of Isfahan University of 

Medical Sciences 

Applicant's 

Work: 

In this study, tough and electrically conductive hydrogels based on manipulated 

microgels will be synthesized. We introduce a method entitled micro-sized 

dissipative morphology which increase the energy dissipation character of the 

Abstract: 
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hydrogel. In this morphology, the water absorption and energy digestion segments 

are separated and the presence of water molecules will not interfere with the 
inherent interactions of the polymer. 

The electrical conductivity of the hydrogels provide an ideal system similar to the 
natural tissues of the body. On the other hand, the fast cure capability of system is 

considered a key feature of the bioprinting process, which is mainly accomplished by 

click reactions and UV radiation, and exhibits many limitations. In this research, deep 
eutectic mixtures will be introduced and provide both electrical conductivity and 

instantaneous crosslinking of the hydrogel. In addition, the microgels are 
synthesized in such a way that they possess surface interactions and therefore, show 

the proper flow properties during extrusion. 

Due to the polymer structure, layering ability and possibility of loading of different 
cells, it is expected that the above hydrogel be a suitable platform for skin tissue 

engineering applications. 

The aim of this study is to synthesize gelatin-based tough hydrogels with separate 

particle morphology as microgels with secondary surface interactions. These gels will 

be electrically conductive via a biocompatible method , its gelation process is 
immediate in mild conditions. they are going to be used as a potential bio-ink in skin 

tissue engineering. 

Specific 

Aims: 

Microgel, Secondary Interaction, Gelatin, Bioink, Skin Tissue Enginering :Keywords 
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 یکربن اصالح شده با نانومواد برا یبر الکترودها یمبتن ییایمیالکتروش یحسگرهاستینانوز یتوسعه :عنوان

 نهیسرطان س صیتشخ

 یناصر نیعبدالحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یناصر نی+ عبدالحس :همکاران

 حسن نصراله پور +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یماریب نیاز ا یناش ریکاهش مرگ و م یاز روش ها یکیزنان است.  انینوع سرطان در م نیتر عیشا نهیس سرطان چکیده :

امر  نیلزوم ا ،یماریب هیدر مراحل اول یستیز ینشانگر ها نییپا اریزودهنگام آن است. با توجه به غلظت بس صیتشخ

و  HER-2 لیاز قب یستیز ینشانگرها صیاقدام به تشخ یکار پژوهش نیحساس است. در ا اریبس یاستفاده از روش ها

. در شده با نانومواد خواهد شد تیتقو ییایمیالکتروش یحسگرها ستیبا استفاده از ز نهیمربوط به سرطان س یسلول ها

طال،  )نانوذرات یت فلزو گرافن(، نانوذرا یکربن ی)نانولوله ها یراستا، از انواع مختلف نانومواد شامل نانوذرات کربن نیا

( 2سنسورها؛  مونوی( ا1شامل :  ییایمیالکتروش یحسگرها ستیز یها یکربندیانواع پ زینقره، تنگستن(، و ن

 یلزتوسط نانومواد ف مار،یمنظور ابتدا سطح الکترود پس از ت نی( آپتاسنسورها استفاده خواهد شد. بد3و  توسنسورهایسا

 ت،یاسحس شیگردد. نانوذرات بکار برده شده جهت افزا یگرافن اصالح م ایتنگستن و نقره( و/ بدن،ی)نانوذرات طال مول

 یر رو/آپتامر( بیباد ی)آنت یستیز یها رندهیحسگر )ها( بکار برده خواهند شد. در ادامه، گ ستیز یداریو پا یریتکرارپذ

ا به سطح الکترود اصالح شده ب یکیولوژیب یها رندهیشوند. اتصال گ یمتصل م یسطح الکترود و بصورت کوواالنس

(/ انجام خواهد گرفت. در ادامه، EDC) (NHS) لیانواع مختلف مواد اتصال دهنده از قب یریبکارگ قینانوذرات، از طر

شده  جادیا رییشود. تغ یقرار داده م یکیولوژیب یها رندهیالکترود اصالح شده با نانومواد/گ ی( مورد نظر بر روی)هاتیآنال

خواهد بود. بر  ییایمیالکتروش یریالکترود، اساس اندازه گ ی)ها( بر روتیآنال یریدر اثر قرارگ ییایمیالکتروش گنالیدر س

موج  یامترولت ،یپالس تفاضل یولتامتر ،یچرخه ا یولتامتر لیاز قب ییایمیمختلف الکتروش یها کیاساس، از تکن نیا

 یها روش نیها استفاده خواهد شد. همچن تیآنال صیتشخ یبرا ییایمیامپدانس الکتروش یو اسپکتروسکوپ یمربع

مراحل اصالح سطح الکترود بکار گرفته  ی( به منظور بررسSEM) یالکترون روبش یکروسکوپیم زیو ن ییایمیالکتروش

 خواهد شد

 یسرطان یو سلول ها ومارکرهایب ییباال جهت شناسا یریپذ نشیبا گز ییهابه روش یابیدست  :اهداف اختصاصی

 (ترنییو پا تریلیلیبر م کوگرمی)در حد پ نییپا یها صیبه حدتشخ یابیدست -2

 (نهی)سرطان س یسرطان مارانیمخرب ب ریغ زیامکان آنال-3

 باال یریرپذیو تکث یریبا تکرارپذ ییروش ها یطراح-4

 باال یداریبا پا ییتوسعه پلتفرم ها-5

 نهیزودهنگام، سرطان س صینانومواد، تشخ ،ییایمیالکتروش ییشناسا حسگر،ستیز کلمات کلیدی:
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Development of electrochemical biosensors using modified carbon-based electrodes 

by nanomaterials for detection of breast cancer 

Title: 

Abdolhossein Naseri Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

The aim of this proposed research is to investigate the green synthesis protocols 
based on electrochemical techniques for the production of metal-graphene (nano) 

composites to designing of biosensors. In this regard, we are going to plan new 

electrode platforms based on transition metals (like molybdenum, gold and 
tungsten) nanomaterials to this puspose, the electrode surface was modified with 

the proposed nanomaterials. the applied nanomaterilas is to increase the sensitivity, 
repeatability and stability of the ongoing platforms. in the following, the 

biorecognition elements (aptamer and antibody) will be attached to the electrode 

surface via EDC/NHS chemistry. in the next, the breast cancer biomarkers are 
incubating onto the modified electrode. The analysis of the biomarkers is based on 

the effect of proposed biomarkers on the electrochemical signals. in this way, we are 
applying different electrochemical techniques like differential pulse voltammetry, 

cyclic voltammetry square wave voltammetry, and electrochemical impedance 
spectroscopy We plan that these frameworks to be applicable for different 

biosensing configurations (like nanosensors, aptasensors, immunosensors and 

cytosensors). Different morphological characterization procedures such as scanning 
electron microscope (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) will be used 

to obtain reliable strategies. In final, we are going to investigate the applicability of 
the designed strategies in analyzing real samples. 

Abstract: 

development of highly selective approaches for breast cancer detection 

2-obtaining a desirable detection limit (in fg/mL range) 
3-non-invasive analysis of breast cancer patients 

4-reaching to good repeatability and reproducibility 

5-designing high stable detection platforms 

Specific 

Aims: 

Biosensor, electrochemical detection, nanomaterials, breast cancer :Keywords 
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 ناهمگون آن یو ساختارها نیمونیبر انت یمبتن یکینانوالکترونساخت ادوات  :عنوان

 مهاجر زاده نیشمس الد دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

ساخت و  یها یزفناوریمرتبط با ر ی+ پژوهش ها کروینانو و م یو فعال سازها زات،حسگرهایک،تجهیکروالکترونیم :اولویت

 یو نو + مهندس ریدپذیتجد یها ی( + انرژNEMSو  MEMS) یکیالکترومکان یستمهایس زی...... ر دیتول

 سیمغناط والکتروی/بیپزشک

 یکاربرد :نوع طرح

 مهاجر زاده نیشمس الد دی+ س :همکاران

 انیلیزهرا جل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 لیبه دل ن،یشد که در راس آنها گراف جادیو علم ا یدر تکنولوژ یدیجد ریمس یبا ظهور مواد دو بعد چکیده :

 لیبه دل نیقرار دارد. گراف راک،ینقطه د یکیدر نزد یخط یتحرک الکترون باال در اثر رابطه پراکندگ تیقابل

 تالش نی. بنابر اردیمورد استفاده قرار بگ یدانیاثر م یکیصفر نتوانست در ادوات الکترون یدارا بودن گاف انرژ

 دیو بورون ناترا نیگراف یها هیمثال، دوال یانجام شد. برا نیگراف یبرا یگاف انرژ جادیدر ا ییها

 (graphene/h-BN) کردند مواد یوجود، دانشمندان سع نیهستند. با ا راکیدر نقطه د یگاف انرژ یدارا

 نید. اما اآن کنن نیگزیرا جا اه،یفسفر س یآلوتروپ دو بعد ن،یفسفر ریباال نظ تهیلیبا موب نیمشابه گراف یدو بعد

 .دریآنرا بگ یتوانست جا طیدر مح یطوالن یداریبا پا ن،یمونیباشد، لذا انت یم داریبشدت ناپا طیساختار در مح

 ناهمگون آن یو ساختارها نیمونیانت یدو بعد ی هیو چند ال هیتک ال یساختارها جادیا یبر رو شنهادهیپ نیدر ا

 یها هی. در ابتدا تک المیآنها متمرکز هست یکیالکترون یو کاربردها نیاز جمله فسفر یمواد دوبعد گریبا د

 -یقرار م یمورد بررس زیآنها را ن ی هیچند ال یساختارها م،یکن یم جادیرا ا یمواد دوبعد گریو د نیمونیانت

 کنار ایهم قرار گرفته و  یرو یها هیرا به صورت ال نیو فسفر نیمونیناهمگون انت یو سپس ساختارها میده

 ساخت یبا تکنولوژ دیتول ندیاست که فرآ نیبر ا یکرد. همواره سع میقرار گرفته را مطالعه خواه گریکدی

 در ساخت یرا به صورت کاربرد کیساختارها، هر  نیا یابیداشته باشد. پس از مشخصه  یادوات همخوان

 داد میمورد استفاده قرار خواه یکیادوات نانوالکترون

 CVDبا روش  ایبار در دن نیاول یبرا نیمونیماده انت دیتول :اهداف اختصاصی

 بیرکت نیالزم بذکر است که در ا د،یماده جد نیا دیبار در کشور و ورود دانش تول نیاول یبرا نیمونیماده انت دیتول 2-

 .کشف شده است 2016ماده در سال  نیا یدو بعد

 نیمانند فسفر یمواد دوبعد گریو د نیمونیساختار ناهمگون انت جادیا 3-

 ناهمگون آن یو ساختارها نیمونیبر انت یمبتن یکیساخت ادوات نانو الکترون 4-

 حسگرها، ستور،یماده مانند ترانز نیبر ا یمبتن یکیساخت ادوات نانوالکترون 5-

 ییایمیرسوب بخار ش ؛یکیادوات نانوالکترون ن؛یمونیانت ؛یمواد دوبعد کلمات کلیدی:

 
 

Fabrication of Nanoelectronic Devices based on Antimonene and its Hetero-

structures 

Title: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Shamsoddin Mohajerzadeh Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

In this work, we are focused on the growth of the two-dimensional antimony 

structure, which is named antimonene, in various cases of monolayer and 
multilayers. Besides, its heterostructure configuration, including the other two-

dimensional materials like phosphorene and their nanoelectronic devices, is 

investigated. At the beginning of this project, we will grow the antimonene sheets on 
SiO2 substrate and the other two-dimensional materials; we also examine their 

multilayer structures. Then the heterostructure antimonene and phosphorene stacks 
will employ for the fabrication of nanoelectronic devices. The employed method for 

antimonene growth is chemical vapor deposition, which is compatible with the 
device fabrication technology. After the characterization, we will fabricate 

nanoelectronic devices such as the transistors, sensors, energy devices, and the 

flexible and implantable sensors in the body based on this material for the first time 
in the world. 

Abstract: 

Growth of antimonene sheets on SiO2 substrate by CVD method for the first time in 

the world, which is discovered for the first time in 2016 
2- Growth of antimonene sheets and its heterostructures 

3- Fabrication of nanoelectronic devices based on antimonene sheets and its 
heterostructures 

4- Fabrication of nanoelectronic devices based on this material, such as transistors, 

sensors, energy devices, and flexible and implantable sensors in the body based on 
this material for the first time in the world 

Specific 

Aims: 

2D materials; Antimonene; Nanoelectronic devices; Chemical vapor deposition :Keywords 
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از  کاربوبنیکارتاپ و ت ل،یپرونیف یهاکشآفت ییپاال ستیز تیبا قابل یها یباکتر ییو شناسا یجداساز :عنوان

 زاریشال یهاخاک

 یاحسان تراب دیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاحسان تراب دی+ س :همکاران

 یجهرم یطالب لیخل +

 ییپوربابا یاحمدعل +

 زاده ونیمحمد هما +

 500000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 27 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یکش هاشود. حشره یجهت کنترل آفات برنج استفاده م رانیشمال ا یزارهایکش در شالآفت یادیمقدار ز انهیسال چکیده :

ر مزارع د یجهت مهار حشرات آفت )کرم ساقه خوار برنج( و علف ها بیبه ترت وبنکاربیکش تو کارتاپ و علف لیپرونیف

ع و تحرک در تجم تیها )قابلکشآفت نیا ییایمیش-یکیزیف تیشوند. با توجه به ماه یاستفاده م یفراوان زانیبرنج به م

 نیها، نحوه مصرف اماده موثره آن یباال تیهدف(، سم ریموجودات غ یهادر بافت یستیتجمع ز نیخاک و همچن

بوم مزارع برنج شمال کشور )ورود  ستیز تیب غرقاب مزارع برنج( و ماهشده در خاک و آصورت گرانول حل)به باتیترک

را  یخطر جد تواندیها مکشآفت نی(، تداوم مصرف اینیرزمیو ز یسطح یهاآلوده مزارع برنج به منابع آب یهاپساب

 ستیجهت ز ییارائه راهکارها جهی. درنتدینما پستانداران )از جمله انسان( تیپرندگان و درنها ان،یمتوجه سالمت آبز

)به  کنندههیتجز یهایپژوهش، باکتر نی. در ارسدیبه نظر م یها ضرورکشآفت نیا یطیمح یو کاهش آلودگ ییپاال

از  کاربوبنیکارتاپ و ت ل،یپرونیکش فها( سه آفت هیاز مخلوط جدا یومی/کنسرسقیتلف ایمستقل  یها هیصورت جدا

کشت  طیدر خاک و مح یساز یتوسط روش غن باتیترک نیسابقه مصرف ا یمزارع برنج شمال کشور دارا یهاخاک

بدست آمده )به صورت مستقل و در  ییایباکتر یها هیجدا ییکارا نیخواهند شد. همچن یجداساز یمعدن ینمک ها

ها (  هیدااز مخلوط ج یقی/تلفومیمطلوب، به صورت کنسرس هیتجز تیمستقل با قابل یها هیبه جدا یابیصورت عدم دست

 یها تیانواع و غلظت متابول یریاندازه گ قیها از طر هیآفتکش ها توسط جدا هیتجز ریسه آفت کش، مس نیا هیدر تجز

 یاهشگیآزما طیدر خاک غرقاب مزارع برنج تحت شرا یکروبیم تیفعال یپارامترها تیو در نها هیتجز نیح دشدهیتول

 نیا جیخواهند شد. نتا ییشناسا یمولکول یبدست آمده با استفاده از روش ها یها هیجدا تیخواهند شد. در نها یابیارز

ارتاپ و ک ل،یپرونیسه آفت کش ف ییپاال ستیمناسب جهت ز یبوم یها یباکتر ییو شناسا یپژوهش منجر به جداساز

 در خاک مزارع برنج خواهد شد وبنکاربیت

مزارع  یهااز خاک وبنکاربیکارتاپ و ت ل،یپرونیکش فسه آفت کنندههیتجز یهایباکتر یمولکول ییو شناسا یجداساز :اهداف اختصاصی

 مستقل(. یها هیجدا ای ییایباکتر ومیصورت کنسرسبرنج شمال کشور )به
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 یها هیواز مخلوط س یقی/تلفومیکنسرس ایشده )به صورت مستقل  یجداساز یها هیسو ییکارا یابیو ارز یریکارگبه -2

غرقاب  و خاک یکشت نمک معدن طیدر مح وبنکاربیکارتاپ و ت ل،یپرونیکش فسه آفت ییپاال ستیبدست آمده( در ز

 .شگاهیآزما طیمزارع برنج تحت شرا

 یکینتیک یپارامترها یبررس قیجداشده از طر یها هیبرده با استفاده از سونام یهاکشآفت هیبرآورد سازوکار تجز -3

 .ها در خاکآن هیحاصل از تجز یهاتیمتابول یفیو ک یکم یریگ و اندازه هیتجز

 .یشگاهیآزما طیتحت شرا ییایباکتر یها هیبا سو مارشدهیت یهادر خاک یکروبیم تیفعال یپارامترها یابیارز -4

 ییایباکتر یها هیجدا زار،یآفت کش، شال ،ییپاال ستیز کلمات کلیدی:

 
 

Isolation and identification of bacteria capable of bioremediating fironil, cartap, and 
thiobencarb from paddy soils 

Title: 

Seyed Ehssan Torabi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Annually, vast amounts of pesticides are applied to the paddies in the north of Iran 
to control rice pests. Insecticides fipronil and cartap and the herbicide thiobencarb 

are used extensively in paddies to control insect pests (the rice stem borer) and 
weeds, respectively. Regarding Physico-chemical properties of these pesticides (their 

movement and accumulation in soil and bioconcentration in the tissues of non-target 

organisms), the high toxicity of their active ingredient, their application method 
(granule formulation applied directly to the soil or dissolved in paddy water), and the 

nature of paddy ecosystem (water runoff and leaching to surface and groundwater 
sources), the continuous use of these agrochemicals can pose risk to the health of 

birds, aquatic organisms, and mammalians, including the humans. Therefore, 

proposing solutions for the bioremediation of these agrochemicals seems essential. 
In this research, bacteria (as separate isolates or a mixed consortium) capable of 

degrading fipronil, cartap, and thiobencarb will be isolated from paddies with 
application histories of these pesticides using the enrichment technique in soil and 

mineral salt medium. Furthermore, the ability of the isolates (separately or as a 
mixed consortium) in degrading these pesticides, quantification/qualification of the 

transformation products produced during pesticide elimination by the isolates, and 

soil microbial activity parameters during the degradation process will be evaluated in 
flooded paddy soils under laboratory conditions. Finally, the molecular identification 

of the isolates will be performed. This research will result in the isolation and 
identification of bacteria capable of degrading fipronil, cartap, and thiobencarb. 

Abstract: 

Isolation and molecular identification of bacteria capable of degrading pesticides 

fipronil, cartap, and thiobencarb from paddies of the north of Iran. 
2. Application of the bacterial isolates (separately or as a mixed consortium) and 

evaluation of their efficiency for the bioremediation of fipronil, cartap, and 
thiobencarb in mineral salt medium and flooded paddy soils under laboratory 

conditions. 

3. Evaluation of degradation mechanisms of the mentioned pesticides by the 
bacterial isolates through assessing the degradation kinetics and qualification and 

quantification of the transformation products in soil. 
4. Evaluation of the biological activity parameters of the isolated bacteria in flooded 

paddy soil under laboratory conditions. 

Specific 

Aims: 

Bioremediation, Pesticide, Paddy, Bacterial isolates :Keywords 
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عه توس یلرزه ها برا نیکاتالوگ زم هیچشمه به منظور ته یلرزه ها و پارامترها نیزم یبرآورد سازوکار کانون :عنوان

 رانیدر ا یمهندس یپارامترها یروابط کاهندگ

 احمدزاده هیسم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/زلزله یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیب پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 زلزله ینیبشیپ یهاسازه ها و راه یلرزه ا رفتار :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 احمدزاده هی+ سم :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 لرزهنیبرآورد قابل اعتماد خطر زم یتالش برا یدر مناطق مختلف جهان، از موضوعات اصل یمحل یروابط کاهندگ توسعه چکیده :

از سازوکار گسلش  یتابع ،یمهندس یپارامترها یآن است. مطالعات متعدد نشان داده است که کاهندگ سکیو کاهش ر

 نیامتدادلغز و معکوس و نرمال متفاوت است. بنابرا یهالرزهنیزم یلرزه ا یموج ها یاست و رفتار کاهندگ هالرزهنیزم

 یهالرزهنیزم یبا داشتن سازوکارکانون یداده شتابنگاربانک هیقابل اعتماد ته یرابطه کاهندگ کیتوسعه  یقدم اول برا

دارد و  کاربرد 5/5از  شیب یلرزه ها با بزرگا نیزم یشکل موجها در فواصل دور لرز اغلب برا یمسبب است. وارون ساز

 یارائه نم یجهان یدر کاتالوگها یلرزه ا یبودن انرژ نییپا لیمتوسط و کوچک به دل یلرزه ها نیزم یسازو کارکانون

لرزه ها  نیزم نیا یسازوکارکانون نییتع یبرا یا هیو ناح یمحل یاسهایالزم است از لرزه نگاشتها در مق نیگردد. بنابرا

وسعه در ت ژهیبو یلرزه ها در مطالعات مختلف زلزله شناس نیزم یو کاربرد سازوکار کانون تیاستفاده نمود. نظر به اهم

منتخب فالت  یلرزه ها نیزم یکانون یاز سازوکارها یشود کاتالوگ جامع یم یپژوهش سع نیدر ا ،یروابط کاهندگ

شگاه پهن باند پژوه یشبکه لرزه نگار یستگاههایثبت شده توسط ا یمنظور از لرزه نگاشتها نیا یارائه شود. برا رانیا

مشهد  یدانشگاه فردوس یدانشگاه تهران و شبکه لرزه نگار یزلزله، مرکز لرزه نگار یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیب

رزه ل نیزم یاستفاده خواهد شد. محدوده بزرگا یمسکن و شهرساز قات،یسازمان تحق یشتابنگاشتها ازیو در صورت ن

 یفوق الذکر ثبت شده اند. برا یدر شبکه ها 1399تا  1384 یباشد که در فاصله سالها یم ML> 4ادهمورد استف یها

تانسور ممان  یو مدل ساز تیبر قطب یمبتن یمختلف از جمله روشها یلرزه ها از روشها نیزم یبرآورد سازوکارکانون

لرزه ها پارامتر  نیزم یگسل یصفحه ها کیامتداد و ر ب،یش یعالوه بر پارامترها نیاستفاده خواهد شد. همچن یلرزه ا

 یزرگامختلف ب یواحدها نیب یامکان ارائه روابط تجرب بیترت نیو بد دیخواهد گرد یابیمحاسبه و ارز یگشتاور یبزرگا

 یگشتاور یاز بزرگا قیپژوهش، بانک داده جامع و دق نیگردد. به عنوان دستاورد ا یفراهم م رانیفالت ا یلرزه ها نیزم

 نیجنبش زم ینیبشیارائه خواهد شد که در توسعه انواع روابط پ رانیا یها لرزهنیمسبب زم یو هندسه گسله ها

(GMPEنقش اساس )دارد ی 

 2021تا سال  رانیا یمراکز مختلف لرزه نگار یداده ها قیو تلف یلرزه نگار یهاتوسعه بانک داده :اهداف اختصاصی

 رانیکوچک و متوسط در ا یلرزه ها نیزم یسازوکار کانون نییتع

 یالملل نیبا گزارشات موجود از مراکز ب سهیمختلف و مقا یحاصل از روشها یسازو کار کانون سهیمقا

 یصفحه گسل یدر برآورد پارامترها نهیروش به نییتع

 رانیدر ا یصفحه گسل یپارامترها نییموجود در تع یها یکاست یعلل احتمال یبررس

 لرزه ها نیزم یگشتاور یبزرگابرآورد 

 مورد مطالعه یلرزه ها نیزم یو محل یگشتاور یبرآورد رابطه بزرگا
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 یشکل موج، خطر لرزه ا یلرزه، مدلساز نیزم ،یچشمه، روابط کاهندگ یپارامترها ،یسازوکار کانون کلمات کلیدی:

 

 

Estimation of focal mechanism solutions and source parameters to develop a 

comprehensive Iranian earthquake catalog 

Title: 

Somayeh Ahmadzadeh Applicant: 

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology Applicant's 
Work: 

The development of local attenuation relationships in different parts of the world is a 

key element of efforts for earthquake hazard and risk assessment. Several studies 
have shown that the strong ground motion parameters are a function of the fault 

mechanism and the attenuation relations differ for normal, reverse and strike-slip 

mechanisms. Hence, the first step to develop a reliable Ground Motion Prediction 
Equation (GMPE) is to prepare a reliable database including source parameters and 

focal mechanism of earthquakes. Moment tensor solutions for earthquakes at 
teleseismic distances based on waveform inversion are usually provided by Harvard 

Centroid Moment Tensor (CMT) for earthquakes with M > 5.5. However, for smaller 
events the focal mechanism solutions are not evaluated by CMT due to low seismic 

energy of these earthquakes. Therefore, it is necessary to use local and regional data 

to determine the focal mechanism solutions of small and moderate earthquakes. 
Considering the importance of the focal mechanism of earthquakes in various 

seismological studies, especially in development of GMPEs, in this study, a 
comprehensive catalog of focal mechanisms of selected earthquakes on the Iranian 

plateau will be presented. To this end, the broadband velocity seismograms of 

earthquakes occurred from 2006 to 2020 with M>4 and recorded by the 
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Iranian 

Seismological Center (IRSC), the Earthquake Research Center, Ferdowsi University of 
Mashhad (EQRC) and, if necessary, accelerograms of Building and Housing Research 

Center (BHRC) of Iran will be applied. Several methods including the first P motion 

and amplitude ratios along with moment tensor inversion will be used to determine 
the focal mechanism solutions. Furthermore, moment magnitude of earthquakes will 

be evaluated that enables us to develop relations for different magnitude scales for 
Iran earthquakes. Finally, in this research, a valid database of magnitude and focal 

mechanism for Iranian earthquakes will be presented, which plays a key role in 
development of various types of GMPEs. 

Abstract: 

Development of seismic database and integration of data of different seismic centers 

of Iran until 2021 
Determining the focal mechanism of selected small and medium earthquakes in Iran 

Comparison of the focal mechanism resulting from different methods and 

comparison with existing reports from international centers 
Determining the optimal method in estimating fault plane solutions 

Estimating the moment magnitude of selected events 
Developing empirical relationships between moment magnitude and local magnitude 

scales for Iran earthquakes 

Specific 

Aims: 

focal mechanism, source parameters, earthquake, waveform modeling, seismic risk :Keywords 
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 Exorista larvarum دیتوئیپاراز یمگس ها یریبا بکارگ یدیچهار آفت کل کیولوژیامکان کنترل ب :عنوان

(L.) (Diptera: Tachinidae) و Compsilura concinnata (Meigen) 

 ییرضا مهران :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یت کشهاو آف ییایمیش ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکیگ :اولویت

 ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیکم خطر + گ

 دانش پ یساز ی/بومیاهپزشکیو کم خطر + گ یمعدن یآفتکشها

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یی+ مهران رضا :همکاران

 یمحمد مهرآباد +

 یاصغر طالب یعل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

ر مورد کمت کیولوژیکنترل ب یباشند که نقش آنها در برنامه ها یحشرات م یدهایتوئیگروه مهم از پاراز نیدوباالن دوم چکیده :

خانواده  نیشده در جهان، مهمتر فیگونه توص 8500با داشتن حدود  Tachinidae توجه قرار گرفته است. خانواده

 Exorista یباشند. مگس ها یم انیحشرات و بندپا ریسا دیتوئیآن پاراز یراسته دوباالن است که همه گونه ها

larvarum (L.) (Diptera: Tachinidae) و Compsilura concinnata (Meigen) دیتوئیپاراز 

نش پراک ایاز مناطق آس یاریو بس یشمال یقایاروپا، آفر یباشند که در تمام یاز آفات م یاریالرو بس یو تجمع یداخل

جام شده مطالعات ان شتریباشند. ب یاز آفات م یاریموثر بس کیولوژیاز عوامل کنترل ب دیتوئیپاراز یمگس ها نیدارند. ا

رصت پژوهشگر طرح حاضر، دوره ف کهیی( صورت گرفته است. ازآنجاایتالی)ا ایدر دانشگاه بولون دیتوئیپاراز یمگس ها یرو

ترل عوامل کن نیو پرورش ا ریکرده است، با جوانب مختلف تکث یدانشگاه سپر نیخود را در ا یرساله دکتر یمطالعات

 C. concinnata و E. larvarum دیتوئیپاراز یمگس ها یریدارد. در مطالعه حاضر امکان بکارگ ییآشنا کیولوژیب

 Pyrrhaltaکشور شامل سوسک برگخوار نارون،  یدیکنترل چهار آفت کل یبرا کیولوژیکنترل ب یدر قالب برنامه ها

luteola (Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae)کوچک کلم،  دهی، سفPieris rapae (L.) 

(Lepidoptera: Pieridae) ،کرم برگخوار چغندر قند ،Spodoptera exigua (Hubner) 

(Lepidoptera: Noctuidae) سوسک کلرادو،  ای ینیزم بیو سوسک برگخوار سLeptinotarsa 

decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) و  یستیز یها یژگیخواهد شد. ابتدا و یبررس

 26±1) یطیاستاندارد مح طیالرو آفات در شرا یرو C. concinnata و E. larvarum یمگس ها یجدول زندگ

قرار خواهد گرفت.  یساعت( مورد بررس 8و  16 یکیو تار روشنایی دوره و درصد 65±5 یو رطوبت نسب وسسلسی درجه

و جدول  یستیز یها یژگیبراساس و C. concinnata و E. larvarum دو گونه مگس تیجمع ییسپس کارا

وابسته  یشامل واکنش تابع دیتوئیدو گونه پاراز نیا یرفتار یها یژگیو نیقرار خواهد گرفت. همچن سهیمورد مقا یزندگ

 و E. larvarum دیتوئیپاراز یمگس ها لی. با مشخص شدن پتانسردیگ یقرار م یمورد بررس زیبه سن و تداخل ن
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C. concinnata فاده از با است کیوژیبرنامه کنترل ب یتوان نسبت به اجرا یذکر شده م یدیدر کنترل چهار آفات کل

 م نمودموثر اقدا کیولوژیعامل کنترل ب

خم ت ی)طول عمر حشرات کامل، تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد ماده، درصد زنده مان یستیز یها یژگیو نییتع :اهداف اختصاصی

براساس نتاج ماده( مگس  یافراد نر و ماده، نسبت جنس یرگیگذاشته شده، درصد ظهور حشرات کامل، وزن شف یها

سوسک برگخوار  یدیچهار آفات کل یرو Compsilura concinnataو  Exorista larvarum دیتوئیپاراز یها

 کوچک کلم و کرم برگخوار چغندر قند دهیسف ،ینیزم بینارون، سوسک برگخوار س

 Compsilura و Exorista larvarum دیتوئیپاراز ی( مگس های)جدول زندگ کیدموگراف یپارامترها نییتع -2

concinnata رفوق الذک زانیچهار م یرو 

 Exorista larvarum دیتوئیپاراز یوابسته به سن و تداخل( مگس ها ی)واکنش تابع یرفتار یها یژگیو نییتع -3

 چهار آفت فوق الذکر یرو Compsilura concinnata و

 یرفتار یها یژگیو ،یستیز یها یژگیو د،یتوئیدوباالن پاراز ،یاشباع یآفات، رهاساز یقیتلف تیریمد کلمات کلیدی:

 
 

Study on the possibility of implementing biological control of four key pest species 

using Exorista larvarum (L.) (Diptera: Tachinidae) and Compsilura concinnata 
(Meigen) 

Title: 

Mehran Rezaei Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

Dipteran parasitoids are the second most important group of parasitoid insects which 

their roles are often underestimated in the biological control programs. With about 

8500 species described worldwide, the Tachinidae is the most important family of the 
Diptera which all the species are parasitoids of insects and arthropods. Exorista 

larvarum (L.) and Compsilura concinnata (Meigen) (Diptera: Tachinidae) are the 
gregarious and larval endoparasitoid which are distributed throughout the Europe, 

Northern Africa, and many parts of Asia. These parasitoid flies are the efficient 

biological control agents of many pests. Most studies have been conducted on 
dipteran parasitoids at the laboratory of entomology of the University of Bologna 

(Italy). As the researcher of the current proposal has been spent his Ph.D. sabbatical 
period at the laboratory of entomology of the University of Bologna, he is familiar 

with various aspects of E. larvarum and C. concinnata rearing. In the current study, 
the possibility of implementing E. larvarum and C. concinnata in biological control 

programs of four key pest of Iran including, Pyrrhalta luteola (Muller) (Coleoptera: 

Chrysomelidae), Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae), Spodoptera exigua 
(Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae), and Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: 

Chrysomelidae) will be assessed. Firstly, the life history characteristics of E. larvarum 
and C. concinnata will be investigated at the standard environmental conditions (26 

± 1ºC, 65 ± 5% RH and 16:8 h L:D photoperiod) on the larvae of the four mentioned 

pests. Then, the efficiency of these two dipteran parasitoids will be compared based 
on the life history parameters. Also, the foraging behavior characteristics, including 

age-dependent functional response and mutual interference, will be studied between 
the E. larvarum and C. concinnata. By determining the potential of E. larvarum and C. 

concinnata to control the four mentioned key pests, a biological control program can 
be implemented based on the efficient biological control agent. 

Abstract: 

Exorista larvarum and Compsilura concinnata show the acceptable performance to 

control the four key pests including elm beetle, Colorado potato beetle, small 
cabbage white, and beet armyworm based on the life history characteristics. 

2- The biological characteristics of E. larvarum and C. conccinnata show significant 

differences. 
3- The foraging behavior characteristics (age-dependent functional response and 

mutual interference) show significant differences between E. larvarum and C. 
concinnata populations. 

Specific 

Aims: 
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Integrated pest management, Augmentation release, Dipteran parasitoids, Life 

history characteristics, Foraging behavior characteristics 

:Keywords 
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 یدو درجه آزاد زالوریو ساخت ر یطراح :عنوان

 انیتوتونچ دیفر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

اهش ک یو نو + روش ها ریدپذیتجد یها ی+ انرژ ییو مصرف نها د،انتقالیدر تول یانرژ لیتبد یندهایبازده فرآ شیافزا :اولویت

ساخت و  شرفتهیپ یندهایمرتبط با فرا ی+ پژوهش ها ریپذدیتجد یهایو کاربرد انواع انرژ یمصرف انرژ

 مواد نو و مواد هوشمن ک،یمکاترون ک،یربات ون،ید،اتوماسیتول

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انیتوتونچ دی+ فر :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR در مجالت انتشار مقاله

 یکیالکترون ونیکموتاس یبرا نهایماش نیاند. ا افتهی یعیوس یصنعت یامروزه کاربردها یدو درجه آزاد یکیالکتر ینهایماش چکیده :

منظور  نیا یحرکت، برا یبا دو درجه آزاد یزالورهای. رازمندندین تیموقع یبه حسگرها قیو کنترل حلقه بسته دق

 یشنهادیطرح پ یی. کاراردیگ یقرار م یمورد بررس یخط یدو درجه آزاد زالوریر یطرح، طراح نیمطلوب هستند. لذا در ا

شود و به صورت  یحسگر ساخته م ینمونه عمل انیو در پا ردیگ یقرار م یابیمورد ارز یمحدود سه بعد یبا روش اجزا

 شود یتست م یعمل

 یدو درجه آزاد زالوریو ساخت ر یطراح :اهداف اختصاصی

 محدود. یاجزا لیتحل ت،یموقع نییحسگر تع ،یسیحسگر الکترومغناط ،یدو درجه آزاد زالوریر کلمات کلیدی:

 

 

Design and Prototyping of 2-DOF Resolver Title: 

Farid Tootoonchian Applicant: 

Iran Uni. of Science and Tech. Applicant's 
Work: 

Two Degrees of Freedom (2DOF) electrical machines are widely used in industrial 

applications. They need position sensors for their electronic commutation and high 
performance control loop. 2DOF resolvers are the best choice for such applications. 

Therefore, in this project new configurations are proposed for 2DOF linear position 
estimation. The performance of the proposed design a is analyzed using three-

dimensional (3-D) transient finite element method (FEM). Afterwards, the prototype 
of the sensor is built and experimentally tested. 

Abstract: 

Design and Prototyping of 2-DOF Resolver Specific 

Aims: 

2DOF Resolver, Electromagnetic Sensor, Position Sensor, Finite Element Analysis :Keywords 
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 رانیمانگرو در ا یها شگاهیآفت رو یگونه ها نییفون حشرات و تع ییشناسا :عنوان

 انیالسیگ میابراه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق سازمان :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو و چندل ا یجنگل ها یها یماریآفات و ب مطالعه :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انیالسیگ می+ ابراه :همکاران

 یعراق یمهرداد پرچم +

 پناه یهلن عال +

 یسر هیسا +

 ناصرزاده وایه +

 یشهاب منظر +

 ستانکین یدیمحسن مف +

 انیمظفر بایفر +

 یمیابراه میابراه +

 یعامر یعل +

 معصومه مقدم +

 انیلیاسماع یابوالفضل حاج +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 یحداقل دما نیانگیبا م کالیهکتار در مناطق تروپ ونیلیم 22هستند که با سطح  یسبز شهیهم اهانیحرا گ درختان چکیده :

وجود  یو خشک ایدر نیها در حدفاصل بجنگل نی(. اIbrahim 2012) کنندیرشد م گرادیدرجه سانتت 20 انهیماه

 سه استان یجنوب هیکه در حاش یطور. بهاندافتهیعمان گسترش  یایفارس و در جیدر سواحل خل رانیداشته که در ا

 رانیا(. گونه غالب در Anonymous, 2018) شوندیو بلوچستان، هرمزگان و بوشهر مشاهده م ستانیس

Avicennia marina  بوده و گونهAvicennia germinans L در جنوب  زیمعروف است ن اهیس یکه به حرا

 د،یآیبه حساب م ایدن یهاستمیاکوس نیزتریو حاصلخ نیتریحرا در زمره غن یهاجنگل ستمی. اکوسشودیم افتی رانیا

 ستمیکرده است. س نییتع هاستمیاکوس نیا یعمده را برا یکاربر 22عت،یحفاظت از طب یالملل نیب هیاتحاد کهیبه نحو

 ر،یجزا جادیو در ا دهدیامواج را کاهش م یها انرژاجتماعات آن شود،یرسوبات م یداریحرا باعث پا یهاجنگل یاشهیر

 یغن یوماسیب یها نقش دارند. مانگروها داراخاک آن شیسواحل و فرسا یو خوردگ بیاز تخر یریتوسعۀ سواحل و جلوگ

در محدودۀ  یمهم ییعنوان منبع غذااز جهات مختلف پر بارتر است و لذا به یاهیجوامع گ ریهستند که نسبت به سا

 یو منطقه نوزادگاه هیتغذ یهاپناهگاه، محل گاه،رهیمانگرو به عنوان ذخ یهاستمی. اکوسشوندیاستقرار خود محسوب م

وابسته به  ایدر کل دن دیص زانیدرصد م 80از  شی. بکنندیعمل م یو آبز یبزآ ریغ واناتیوح اهانیاز گ یاریبس یبرا

حرا از جهت  یهاجنگل ستمیبرآورد شده است. اکوس یمرجان یهاستگاهیها و زمانگرو، مصب یغن ستمیوجود اکوس

 اریبس ییو دارو یمانگروها از نظر گردشگر ن،یدارند. همچن تیاهم زیسوخت ن نیو تام یبوم یاهال یعلوفۀ دام نیتام

 (.Anonymous, 2018مهم هستند )



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

ها برخوردار است. بقاء جنگل ییاز ارزش باال ،یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یها از لحاظ اجتماعجنگل نیحفظ ا ن،یبنابرا

 ساکن آن یمناطق دارند، به حشرات بوم کیو حفظ توازن اکولوژ یزادآور لیکه حشرات به دل یمعموال به واسطۀ نقش

از قسمت  هینمود: گروه اول با تغذ یگروه طبقه بند 4در  توانیحرا را م یدارد. حشرات مرتبط با جنگل ها یمناطق بستگ

 یها. آفات درختان حرا عمدتا به راستهشوندیمحسوب م یاهیمختلف درختان به آنها خسارت زده و آفت گ یها

داران به لحاظ پولک. بالشوندیها( و دوباالن )مگس ها و پشه ها( محدود مباالن )سوسکها(، قابپروانهداران )بالپولک

است، همواره از لحاظ  یخوارچوب ،یخواروهیم ،یخوارساقه ،یخوارکه عمدتا برگ یها در مرحلۀ الروآن یاهیرفتار تغذ

. در شوندیمحسوب م رانیدر ا یآفات کشاورز نیترها جزو مهماز آن یاریبرخوردار بوده و بس ییباال تیاز اهم یکشاورز

 ییغذا میحرا بوده که با رژ یهاگروه آفات جنگل نیتریاصل (Tephritidae) وهیم یهاراسته دوباالن، مگس نیب

 ای یشکارگرگروه دوم رفتار  .(Osorio et al. 2017) کنندیآنها وارد م ریبه تکث یخسارت قابل توجه یخواروهیم

 یحشرات پرداخته و نقش مهم ریاز سا هیحشره کامل، به تغد ای یگروه از حشرات درمرحله الرو نیدارند. ا یدییتویپاراز

 یاآفات، نقش ارزنده تیحرا با کنترل جمع یهاعهده داشته و در جنگلها بهگونه ریسا تیجمع یعیتعادل طب یدر برقرار

سبب  یمواد آل هی. گروه سوم حشرات ساپروفاز بوده که با تجزندینمایم فایهدف ا یاهیگ یهاگونه یدر حفظ و بقا

هستند  ی. گروه چهارم حشراتشودیدرختان حرا م یمنجر به بقا تیشده که در نها ستمیاکوس نیخاک در ا یزیخحاصل

حرا به طور  یهاجنگل یشوند. بقا یبوده و باعث حفظ و بقا درختان حرا م تیحائز اهم یکه از جنبه گرده افشان

 رانیکه در ا Avicennia marinaیدرختان ارتباط دارد. گونه نیدر ا وهیم دیو تول یافشانبا موضوع گرده یمحسوس

 یمخرب ریافشان تاثحشرات گرده ی. نابودشودیم یدهد، توسط حشرات گرده افشان یم لیدرختان حرا را تشک یعمده

عوامل گرده  نیها( بعد از زنبور عسل از مهمترها و پشهدرختان حرا خواهد داشت. دوباالن ) مگس یافشانگرده ریدر مس

 نیترازمهم یکی Syrphidae از خانواده (flower flies) گل یها. مگسشوندیحرا محسوب م یهاجنگل یافشان

 .(Ibrahim 2012; Landry 2013) باشندیدرختان حرا م یافشانگروه راسته دوباالن در گرده

 نهینقش مثبت آنها در زم نیو همچن یاهیعنوان آفات گخسارت به درختان حرا به جادیبا توجه به نقش حشرات در ا

رات در گروه از حش نیا یستیتنوع ز یخاک، بررس یزیخو حاصل یمواد آل هیتجز ،یدییتویپاراز ،یشکارگر ،یافشانگرده

 یهالجنگ یمنجر به بقا تایاز آنها باز نموده که نها یریگبهره ایمقابله  یراه را برا ران،یحرا در ا یهاجنگل ستمیاکوس

 شودیحرا م

 :شودیم ریکه شامل اهداف ز رانیحرا در ا یفون حشرات جنگل ها ی: بررسیاصل هدف :اهداف اختصاصی

 .شوند یخسارت م جادیمختلف درختان حرا باعث ا یاز قسمت ها هیآفت که با تغذ یگونه ها ییو شناسا یجمع آور :1

 یهایگ یها ستمیاکوس یحرا که به حفظ و بقا یجنگل ها دییتویحشرات شکارگر و پاراز ییو شناسا یجمع آور :2

 .کنند یم ییکمک به سزا

 .حرا هستند یجنگل ها یحفظ و بقا یحشرات گرده افشان که عامل اصل ییو شناسا یجمع آور :3

ل جنگ کیدر تعادل اکولوژ یدر حال فساد، نقش مهم یمواد آل هیحشرات ساپروفاژ که با تجز ییو شناسا یآورجمع  :4

 .حرا دارند یها

 راح یهابر جنگل دیبوشهر و هرمزگان با تأک یهااستان یحشرات سواحل جنوب ییاینقشۀ پراکنش جغراف ۀیته :5

 حرا یهاحشرات جنگل یبانک اطالعات ۀیته :6

 حرا یهامجموعۀ مصور حشرات جنگل ۀیته :7

 گرده افشان، ساپروفاژ د،ییتویجنگل حرا، فون، حشرات، آفت، شکارگر، پاراز کلمات کلیدی:

 

 

Study of Insect pests and fauna of mangrove ecosystems in Iran (Arthropoda: 
Insecta) 

Title: 

Ebrahim Gilasian Applicant: 

Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iranian Research 

Institue of Plant Protection 

Applicant's 

Work: 

 

Mangroves are evergreen plants that grow at an area of 22 million hectares in the 

tropics with an average monthly temperature of 20 degrees Celsius (Ibrahim 2012). 
These forests located between the sea and the land, which are spread in Iran on the 

Abstract: 
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shores of the Persian Gulf and the Sea of Oman. As seen in the southern provinces of 

Sistan and Baluchestan, Hormozgan and Bushehr (Anonymous, 2018). The 
predominant species in Iran is Avicennia marina and Avicennia germinans L, which 

are found in southern Iran. The mangrove ecosystem is one of the richest and most 
fertile ecosystems in the world, with the International Union for Conservation of 

Nature designating 22 major uses for these ecosystems. The root system of 

mangrove forests stabilizes sediments, their communities reduce the energy of the 
waves, and play a role in creating islands, developing beaches, and preventing 

coastal degradation and erosion and soil erosion. Mangroves have rich biomass, 
which is more abundant than other plant communities in many ways, and therefore 

is an important food source in their habitat. Mangrove ecosystems act as storage, 

shelter, feeding grounds and habitat for many non-aquatic and aquatic plants and 
animals. The mangrove ecosystem is also important for the supply of livestock fodder 

and fuel to the natives. Mangroves are also very important in terms of tourism and 
medicine (Anonymous, 2018). Therefore, the preservation of these forests is of great 

social, economic and environmental value. The survival of forests usually depends on 
the native insects living in those areas due to the role that insects play in 

regenerating and maintaining the ecological balance of the areas. Insects related to 

mangrove forests can be classified into 4 groups: The first group cause damages by 
feeding on different parts of trees and are considered the plant pests. Pests of 

mangroves are mainly limited to the orders of Lepidoptera, (butterflies), Coleoptrata 
(beetles) and Diptera (flies and mosquitoes). In terms of their nutritional behavior in 

the larval stage, which is mainly leaf-eating, stem-eating, fruit-eating, wood-eating, 

Lepidiptera have always been of great importance in terms of agriculture and many 
of them are considered as the most important agricultural pests in Iran. Among the 

order Diptera, fruit flies (Tephritidae) are the main group of mangrove pests that 
cause significant damage to their reproduction with a fruit-eating diet (Osorio et al. 

2017). The second group has predatory or parasitoid behavior. This group of insects 

feed on other insects and play an important role in maintaining the natural balance 
of the population of species by controlling the population of pests, and play a 

valuable role in conserving the surviving plant species. The third group is saprophage 
insects, which by decomposing organic matter cause soil fertility in this ecosystem, 

which eventually leads to the survival of mangrove trees. The fourth group belong to 
pollinators which help maintain mangrove trees. The survival of mangrove forests is 

significantly related to the issue of pollination and fruit production in these trees. 

Avicennia marina, which is the main mangrove tree in Iran, is pollinated by insects. 
Diptera (flies and mosquitoes) are one of the the most important pollinators in 

mangrove forests. (Ibrahim 2012; Landry 2013). Considering the role of insects in 
causing damage to mangroves as plant pests and also their positive role in 

pollination, predatory, parasitoid, organic matter decomposition and soil fertility, the 

study of biodiversity of this group of insects in the mangrove ecosystem in Iran 
would be necessary, which ultimately leads to the survival of mangrove forests. 

Main goal: To study the insect fauna of mangrove forests in Iran which includes the 
following objectives: 

1: Collecting and identifying pest species that cause damage by feeding on different 

parts of mangrove trees. 
2: Collecting and identifying the predatore and parasitoid insects of mangrove 

forests that contribute to the preservation and survival of plant ecosystems. 
3: Collecting and identifying of pollinator insects that are the main factor in the 

preservation and survival of mangrove forests. 

4: Collecting and identifying of saprophage insects that play an important role in the 
ecological balance of mangrove forests by decomposing decaying organic matter. 

5: Preparing of a map of the geographical distribution of insects on the southern 
coasts of Bushehr and Hormozgan provinces with emphasis on mangrove forests 

6: Preparing of mangrove forest insect database. 

7- Preparing an illustrated collection of mangrove forest insects. 

Specific 
Aims: 

Mangrove forest, fauna, Insect, pest, Predator, parasitoid, saprophage. :Keywords 
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 فارس جیخل یحرا یجنگل ها یجامعه زئوپالنکتون ها بیساختار و ترک ییایپو یبررس :عنوان

 مقصودلو عبدالوهاب :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 تهران/یو علوم جو یشناس انوسیاق یپژوهشگاه مل :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیاکوس حفظ :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیرو ستیهمز یها سمیارگان کرویم یقیتطب-یلیتحل مطالعه :اولویت

  :نوع طرح
 عبدالوهاب مقصودلو+  :همکاران

 یفرزانه ممتاز +

 عماد کوچک نژاد +

 سپهوند دیوح +

 580000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

اطراف آن را پوشش  یها نیو زم یساحل یهستند که آب ها یریگرمس ینواح یاز بوم سازگان ها یکیحرا  یجنگل ها چکیده :

 بوم سازگان نیاز مهمتر یکیرو  نیکننده هستند و از ا دیتول یها ستمیتنوع باال و س یجنگل ها دارا نیدهند. ا یم

 ،ییع غذامناب هیشود. ته یشناخته م یستیاز مناطق مهم تنوع ز یکیبعنوان  کهیشود بطور یفارس محسوب م جیخل یها

 از یتجار یاز گونه ها یاریاز جمله بس یازیو در یز یجانوران خشک یمثل و رشد الروها برا دیپناهگاه و محل تول

 ل،یحفاظت از س نهیدر زم یمتعدد یها ییتواند کارا یبوم سازگان م نیا نیحرا است. همچن یجنگل ها یکارکردها

 نیمنطقه مند به واسطه قرار داشتن در باالتر یحرا یو کنترل رسوبات داشته باشد. جنگل ها یو مغذ یچرخه مواد آل

 یخاص یژگیو تیخصوص نیروند که ا یحرا در جهان بشمار م یها شگاهیحد رو نیتر یبه عنوان شمال ییایعرض جغراف

اه و ، پناهگ ستگاهیز ،یحرا ساحل یکرده است. جنگل ها شتریآن را ب یمطالعات تیو اهم دهیبوم سازگان بخش نیبه ا

در  گروه مهم کیکه زئوپالنکتون ها  ییکنند. از آنجا یزئوپالنکتون ها فراهم م یو زادآور هیتغذ یمناسب برا یطیمح

 ریاثت رهیزنج نیا ییا هیسطوح تغذ ریسا یبر رو میمستق ریو غ میهستند به طور مستق یآب یها طیمح ییچرخه غذا

قشم به صورت  رهیجز یحرا یو جنگل ها بندیدر منطقه حفاظت شده مند و نا یطرح نمونه بردار نیگذار هستند. در ا

 ریو سا یها با توجه به وسعت و وجود منابع آلودگ ستگاهیتعداد ادر زمان حداکثر مد صورت خواهد گرفت.  یفصل

 خواهد شد. نییتع ستگاهیا 10تا حداکثر  2حداقل  نیب یدانیدر مطالعه م یمشخصات محل

 USEPA. 2005. (Standard Operating زئوپالنکتون یاستاندارد جمع آور یبر اساس پروتکل ها ینمونه بردار

Procedure for Zooplankton, Revision 10) یزهایانجام خواهد شد. و آنال یو با استفاده از تور پالنکتون 

 .شود یانجام م EPA(2003) بر اساس پروتکل استاندارد شگاهیدر آزما وماسیب نییو تع یشمارش و نگهدار هیاول

، NO2) مانند یعوامل نیو همچن pH ،Chl aمحلول،  ژنیاکس ،یدما، شور یطیمح یها ریمتغ یدر هنگام نمونه بردار

NO3 ،SiO4 ،PO4) شود یم یریاندازه گ یشناس انوسیپژوهشگاه اق یهم براساس پروتکل ها. 

 Simper ها و آزمون ستگاهیا یو همبستگ یهمگن ،یستیتنوع ز یشاخص ها Past و مریبا استفاده از نرم افزار پرا

خواهد  دهیو جامعه سنج یطیمح یمولفه ها نیارتباط ب Bio-env شود و با استفاده از نرم افزار یانجام م Anosim و

 انجام خواهد شد یطیمح ینحوه پاسخ جامعه به مولفه ها نییدر جهت تع GLM به روش یمدل ساز قیطر نیشد. بد

 فارس جیخل یحرا یو ساختار جامعه زئوپالنکتون جنگل ها بیترک ییشناسا :اهداف اختصاصی
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 موثر در ساختار جامعه زئوپالنکتون یطیعوامل مح نییتع

 یطیمح راتیینحوه پاسخ جامعه زئوپالنکتون به تغ نییتع

 تیمعج ییایپو ،یطیقشم، زئوپالنکتون، عوامل مح یجنگل حرا بند،یحفاظت شده مند، منطقه حفاظت شده نا منطقه کلمات کلیدی:

 

 

Zooplankton community structure and composition dynamics of in mangrove forests 

of the Persian Gulf 

Title: 

Abdolvahab Maghsoudlou Applicant: 

Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Sciences (INIOAS) Applicant's 
Work: 

Mangrove forest is one of tropical ecosystem that surrounded coastal waters. It was 

known as a highly diverse and productive systems in marine environment. In the 
Persian Gulf, mangroves play a particularly important role in maintaining 

biodiversity. The value of mangroves for humans and coastal ecosystems are 
important in providing food, shelter and breeding grounds for marine and terrestrial 

animals including many commercial species also support numerous ecosystem 

services including flood protection, nutrient and organic matter processing, and 
sediment control. The Mond protected area, is known as northern range of mangrove 

forest distribution. Zooplankton as a main part of marine ecosystem show high 
biodiversity in mangrove forest. They are in the base line of food web and are 

affected other level directly and indirectly. In the current project, we are aimed to 

study the zooplankton community in Mond protected area (Bushehr province). 
Seasonally, mangrove forests of Mond protected area, Nayband protected area and 

mangrove forest of Qeshm Island will be sampled during the project with planktonic 
mesh based on standard operating procedure for zooplankton (EPA, 2005). The 

laboratory activities also are followed SOP (EPA 2003). Environmental factors such as 
temperature, salinity, and pH will be measured in the field and Chla, NO2 ،NO3 ،

SiO4 ،PO4 will be examined in the laboratory based on INIOAS protocols. The 

biodiversity indicators and similarity and dissimilarity between stations totally and 
seasonally will be analyzed with Primer and PAST software. The correlation between 

environmental factors and community structure also will be studied with Bio-env, 
Primer and CANOCO software. 

Abstract: 

study the structure and composition of zooplankton community 

Determine the affective environmental factors in community structure 
How the community response to variations on environmental factors 

Specific 

Aims: 

Mond protected area, Nayband protected area, Mangrove forest of Qeshm Island, 

Zooplankton, environmental factors. 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99025964 

 یحاو نیزئ افیبر نانوال یمبتن هیفعال و هوشمند چند ال یبسته بند ستمیس اتیخصوص یو بررس دیتول :عنوان

 یپرتقال خون یهانیانیآنتوس یحاو ییاینانوسلولز باکتر لمیو ف ولیگران یهاپوزومینانول

 یالماس یهاد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 عی+ صنا ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور ی/استفاده از نانو تکنولوژییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یالملل نیب یرقابت تیبا مز یمحصوالت بوم یو بسته بند دیکردن روش تول ی/صنعتییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا

 یمواد بسته بند یریپذ بیتخر ستیو توجه به ز

 یکاربرد :نوع طرح

 یالماس ی+ هاد :همکاران

 یمهران مراد +

 یساجد امجد +

 یعلمدار یریقد ماین +

 یسرور سلماس +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 نیاست. همچن یکنندگان محصوالت گوشت دیتول یهادغدغه نیاز جمله مهمتر یماندگار شینرخ فساد و افزا کاهش چکیده :

 ییابه مصرف کننده نه شتریتازه و سالم، لزوم ارائه اطالعات ب ییمحصوالت غذا هیتوجه مصرف کنندگان به ته شیافزا

 کننده و مصرف دیفناورانه تول ازیپژوهش، هر دو ن نیداده است. در ا شیرا افزا دیمحصول قبل از خر تیفیدر خصوص ک

ورت است که به ص یبسته بند یپژوهش طراح نیبه صورت توام در نظر گرفته شده است. هدف ا ییکننده محصوالت غذا

و عرضه محصول  ینگهدار یرا در ط یفیک راتییو هم تغ کندیکمک م یمحصوالت گوشت تیفیک شیهمزمان هم به افزا

 مرکب هیدوال لمیپژوهش ف نی. در ادینما یریگمیآن تصم دیعدم خر ای دیتا در خصوص خر دهدیبه مصرف کننده ارائه م

 پوزومیدر نانول ولیگران یترپن بی. ترکشودیم دیتول یمحصوالت گوشت یفعال و هوشمند جهت بسته بند یبسته بند

نانوسلولز  گر،ی. از طرح دشودیمحبوس م یسیشده به روش الکترور دیتول ینیزئ افیشده و در داخل نانوال یدرون پوشان

. شودیتفاده مدر آن اس یبه عنوان نشانگر رنگ یتقال خونپر یهانیانیشده و از آنتوس دیتول یکروبیبا کشت م ییایباکتر

از  هیدوال لمیهوشمند نانوسلولز، ف لمیو ف نیفعال زئ افینانوال یو عملکرد ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یپس از بررس

غ و گوشت مر لهیگوشت چرخ کرده گاو، ف گو،یشامل م یمحصوالت گوشت یشده و از آن در بسته بند دیآن دو تول بیترک

فساد و عملکرد بخش فعال آن در کنترل فساد فساد  صیدر تشخ لمیبخش هوشمند ف یی. کاراشودیاستفاده م یماه

. انتظار گرددیم شنهادیپ یهرنوع محصول گوشت یبرا هیدوال لمیف بیترک نیو بهتر شودیم یابیارز یمحصوالت گوشت

ها، عرضه کنندگان کشتارگاه ،یمحصوالت گوشت دکنندگانیتول یطرح، از سو نیحاصل شده در ا یدانش فن رودیم

 ردیآن مورد استقبال قرار گ یهاو فراورده یگوشت یهاشیآال

 یهاپوزومیولنان یحاو نیزئ افیبر نانوال یدوگانه فعال و هوشمند مبتن یبسته بند ستمیس اتیخصوص یو بررس دیتول :اهداف اختصاصی

 یعصاره پرتقال خون ینانوسلولز حاو لمیو ف ولیگران

 :(ی)اختصاص یاهداف فرع
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 یداریپا شیدر افزا ریو مطالعه تأث یپوزومینانول یهادر نانوحامل ولیگران یدرون پوشان یامکان سنج .1

 یسیبه روش الکترور ولیگران یهاپوزومینانول یحاو نیزئ افینانوال دیامکان تول یبررس .2

و پاسخ  یکیزیف اتیخصوص یو بررس یعصاره پرتقال خون یحاو ییاینانوسلولز باکتر لمیف هیبرپا ینشانگر رنگ دیتول .3

 یرنگ راتییتغ یده

عصاره  یاوح ییاینانوسلولز باکتر لمیو ف ولیگران یهاپوزومینانول یحاو نیزئ افینانوال ونیناسیامکان الم یبررس .4

 هیدوال لمیف دیو تول یپرتقال خون

 یرتقال خونعصاره پ ینانوسلولز حاو لمیو ف ولیگران یهاپوزومینانول یحاو نیزئ افینانوال هیدوال لمیف ییکارآ یبررس .5

 یفعال در چهار فراورده گوشت یبسته بند ستمیبه عنوان س

 یرتقال خونعصاره پ ینانوسلولز حاو لمیو ف ولیگران یهاپوزومینانول یحاو نیزئ افینانوال هیدوال لمیف ییکارآ یبررس .6

 یهوشمند در چهار فراورده گوشت یبسته بند ستمیبه عنوان س

 اتیخصوص یبررس ،یمحصوالت گوشت ،یسیهوشمند، نانوسلولز، الکترور یفعال، بسته بند لمیف کلمات کلیدی:

 
 

Development and characterization of multilayer active and smart packaging system 
based on geraniol nanoliposomes incorporated zein nanofibers and bacterial 

nanocellulose film containing blood orange (Citrus sinensis) anthocyanins 

Title: 

Hadi Almasi Applicant: 

Urmia University Applicant's 

Work: 

Reducing of spoilage rate and increasing shelf life are the main challenges of meat 

products producers. Moreover, increasing the awareness of consumers and their 
interest to buy fresh and healthy products, has been increased the necessity of giving 

more information during supply chain of foods. In this research, the both 

technological requirements have been considered. The aim of this research is to 
design a packaging that simultaneously can help to preserve the quality of meat 

products and also, informs the consumer about the freshness level of product before 
sale. In this research, the terpene compound of Geraniol will be encapsulated in 

nanoliposome and will be incorporated to zein based electrospun nanofibers. On the 

other hand, bacterial nanocellulose will be produced by bacterial culture and blood 
orange anthocyanins will be used as colorimetric pH indicator. After investigation of 

physicochemical and functional properties on active zein nanofibers and smart 
nanocellulose films, bilayer film will be produced from their combination and will be 

used in the packaging of four meat products including shrimp, minced beef, chicken 
fillet and fish meat. The performance of intelligent film in the spoilage/freshness 

detection and the ability of active film in the self-life extension of these products will 

be examined and the best film for each type of meat product will be proposed. It is 
expected that the results of this research will be welcomed by meat products 

producers and retailer. 

Abstract: 

Preparation and characterization of bilayer double purpose film based on geraniol 
nanoliposome loaded zein nanofibers and blood orange extract loaded bacterial 

nanocellulose film 
Specific purposes 

1. Studying the feasibility of Geraniol encapsulation in nanoliposomes. 
2. Investigation of the producibility of zein nanofibers containing Geraniol 

nanoliposomes. 

3. Investigation of the feasibility of bilayer film formation by combination of zein 
active nanofibers and nanocellulose smart layer 

4. Studying of the effect of bilayer film on shelf life extension of meat products. 
5. Studying of the ability of bilayer film in freshness monitoring of meat products. 

Specific 
Aims: 

Smart packaging, Active film, Nanocellulose, Electrospinning, Meat products, 

Studying of properties 

:Keywords 
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آن در  زوسنتیب یهااز ژن یبرخ انیو ب دیاس کینیرزمار دیبر تول دیاس کیلیسیجاسمونات و سال لیاثر مت :عنوان

 (Dracocephalum kotschyi Boiss) اهیگ نیزر نییمو شهیکشت ر

 یطالب دیمج :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 و معطر یصنعت ،ینتیز ،ییدارو اهانیگ دیگسترش تول ی/روشها یو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یطالب دی+ مج :همکاران

 ییطباطبا دیس میابراه نیبدرالد +

 یمهراب میعبدالرح +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

در  تواندیآنها م دیتول شیهستند که استخراج آنها و تالش در جهت افزا یسودمند اریبس باتیترک یحاو ییدارو اهانیگ چکیده :

از شمال، غرب و  ییهااست که در قسمت اهیگ نیزر ییدارو اهانیگ نیاز ا یکی. دیبهبود سالمت در جامعه کمک نما

 یدهایکوزیو گل دیاس کینیرزمار د،یمانند اسانس، فالونوئ یاهیثانو یهاتیمتابول یحاو اهیگ نی. اشودیم افتی رانیمرکز ا

ضد  ،یضد باکتر روس،یاز جمله ضد و یقابل توجه یکیولوژیب یها-تیفعال یدارا دیاس کینی. رزمارباشدیمونوترپن م

به  یاهیکشت بافت گ یهاکاربرد دارد. استفاده از روش ییغذا عیو صنا یاست که در پزشک یدانیاکسیو آنت یریفسادپذ

ران مورد توجه پژوهشگ یابه طور قابل مالحظه هیثانو یها تیمتابول دیتول یراهکارها برا نیتربخش دیاز نو یکیعنوان 

 یها-تیمتابول لیبودن تشک ینیبشیقابل پ ریغ زیاندک و ن یو بازده دیدر تول یثباتیقرار گرفته است. از آنجا که ب

 یبرا ینینو افتیشده ره ختیترار نییمو یهاشهیاست، لذا ر یاهیگ یهاعمده کشت سلول یهاتیاز محدود هیثانو

و  یکیمرفولوژ ،یکیثبات ژنت ع،ی. رشد سرباشندیباال م یکیو ژنت ییایمیوشیبا ثبات ب هیثانو یهاتیمتابول دیتول

امنه د دیکشت فاقد هورمون و تول یهاطیرشد در مح تیو قابل یسهولت نگهدار ،ییگرا نینداشتن زم ،ییایمیوشیب

 یالقا یمهم برا یاز راهکارها یکی ،یهستند. از طرف نییمو یهاشهیخاص ر یهایژگیاز و هیثانو یهاتیاز متابول یعیوس

 یتورهایسیکشت بافت کاربرد ال یهاطیارزشمند درمح یهاتیمتابول شیو افزا دیدر تول لیدخ ییایمیوشیب یرهایمس

 تیوق حساسف یهاو پاسخ هیثانو یهاتیمتابول لیتشک ،یدفاع یکردن سازوکارها-با فعال تورهایالس نیاست. ا یستیرزیغ

 یبرخ انیو ب دیاس کینیرزمار دیبر تول دیاس کیلیسیجاسمونات و سال لیاثر مت قیتحق نیدر ا ن،ی. بنابراکنندیرا القا م

 نتازیس کینیو رزمار (PAL) ازیالیآموننیآالنلیمانند فن اهیگ نیزر نییمو شهیآن در کشت ر وسنتزیب یهااز ژن

(RAS) ردیگ-یقرار م یمورد بررس 

از  یبرخ انیو ب دیاس کینیرزمار دیبر تول دیاس کیلیسیجاسمونات و سال لیاثر مت یبررس قیتحق نیاز انجام ا هدف :اهداف اختصاصی

ر د دیاس کینیترشح رزمار لیپتانس ن،ی. عالوه بر اباشدیم اهیگ نیزر نییمو شهیآن در کشت ر وسنتزیدر ب لیدخ یژنها

 خواهد شد. یبررس 20 نییمانند تو ییایمیش باتیکشت با استفاده از ترک طیمح

 ژن انیب د،یاس کیلیسیجاسمونات، سال لیمت ن،ییمو شهیکشت ر د،یاس کینیرزمار اه،یگ نیزر کلمات کلیدی:
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The effect of methyl jasmonate and salicylic acid on rosmarinic acid production and 

expression of some related biosynthetic genes in hairy root culture of 
Dracocephalum kotschyi Boiss 

Title: 

Majid Talebi Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

Medicinal plants contain very beneficial compounds that their extraction and efforts 

to increase production can help improve public health. One of these medicinal plants 

is Dracocephalum kotschyi Boiss, which is found in parts of northern, western and 
central of Iran. This plant contains secondary metabolites such as essential oil, 

flavonoids, rosmarinic acid and monoterpene glycosides. Rosmarinic acid has 
significant biological activities including antiviral, antibacterial, anti-corruption and 

antioxidant, used in medicine and food industry. The use of plant tissue culture 

methods as one of the most promising strategies for the production of secondary 
metabolites has been considered by researchers. Since instability in production and 

low efficiency as well as unpredictability of secondary metabolite formation are 
major limitations of plant cell culture, transgenic hairy roots are a new approach to 

the production of secondary metabolites with high biochemical and genetic stability. 
Rapid growth, genetic, morphological and biochemical stability, lack of geotropism, 

easy storage and growth in hormone-free media and production of a wide range of 

secondary metabolites are special characteristics of hairy roots. On the other hand, 
one of the important strategies for inducing the biochemical pathways involved in 

the production and improvement of valuable metabolites in tissue culture media is 
the use of non-biological elicitors. These elicitors induce defense mechanism, the 

formation of secondary metabolites, and hypersensitivity responses. Therefore, in 

this study, the effect of methyl jasmonate and salicylic acid on the production of 
rosmarinic acid and the expression of some of its biosynthetic genes in the hairy root 

culture of D. kotschyi such as phenylalanine ammonialyase (PAL) and rosmarinic 
synthase (RAS) are investigated. 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of methyl jasmonate and salicylic 

acid on the production of rosmarinic acid and the expression of some genes involved 
in its biosynthesis in hairy root culture. In addition, the potential of rosmarinic acid 

secretion in culture medium using chemical compounds such as Tween 20 will be 
investigated. 

Specific 

Aims: 

Dracocephalum kotschyi, Rosmarinic acid, Hairy root culture, Methyl jasmonate, 

Salisylic acid, Gene expression 

:Keywords 
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 Dolichodoridae و Tylenchidae یهاخانواده یهانماتد یو مولکول یشناخت ختیمطالعه ر :عنوان

sensu lato خوزستان و زنجان یهادر استان 

 یاسکندر یعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/یزنجان، دانشکده کشاورز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 هرز یو علفها یاهیگ یهایماریآفات و ب تیریخسارت و مد نییتع ک،یولوژیب یبررس ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاسکندر ی+ عل :همکاران

 نوندیمنوچهر حس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

از تنوع  %30هستند که حدود  یخاکز ینماتدها یگروه ها نیتراز مهم یکی Tylenchidaeخانواده  ینماتدها چکیده :

دارند و در  یمتنوع هستند، پراکنش جهان اریگروه از نماتدها بس نیاند. ادرون خاک را به خود اختصاص داده ینماتدها

. شوندیم افتی نیریش یهاها و آبزارها، مراتع و جنگلچمن ،یکشاورز یهانیزم لیاز قب یزندگ یهاطیاز مح یاریبس

 هستند. یعال اهانیگ شهیر یانگل سطح زین یجلبک خوار و بعض ایخوار خانواده قارچ نیا یاز نماتدها یتعداد

و  یداخل مهیانگل ن یهستند، اما گاه اهانیگ شهیمهاجر ر یعموما انگل سطح Dolichodoridae خانواده ینماتدها

 و یزراع ،یوحش یهااز گونه گرید یاریها و بسغالت، گراس شهیر ینماتدها رو نیهستند. ا زین یبه ندرت انگل داخل

بب س شه،یر یرشد طول هیناح نیموئ یهاشهیو ر یدرمیاپ یهااز سلول هیدارند و با تغذ تیفعال ایدر سراسر دن یباغ

موارد  یبوده و در بعض اهانیگ شهیخانواده انگل فرار نیا یاز اعضا یاری. بس شوندیم هاشهیشدن و کاهش رشد ر میضخ

 .دارند زبانیم یزا را برانقش عامل تنش

اسان نماتدشن نیب یادیز یاست و اختالف نظرها رییو هنوز هم در حال تغ دهیچیپ اریدو خانواده بس نیا یاعضا یبندرده 

 یاصل لیخانواده و باالخانواده وجود دارد. دل رخانواده،یسطوح باالتر مانند ز یآنها در سطح جنس و حت یبندبر سر رده

ها صرفا بر اساس مشخصات گونه  ییشناسا یالدیم 2000تا سال  بایاست که تقر نیمداوم ا راتییو تغ یدگیچیپ نیا

 یتشناخ ختیر یهابا داده  ریاخ یحاصل از مطالعات مولکول جینتا یادیبوده و در موارد ز یسنج ختیو ر یشناس ختیر

 قیقد جیمورد مطالعه، نتا یهاتاکسونو افزودن تعداد و تنوع  یمطالعات مولکول شیرو افزا نیموجود در تضاد است . از ا

انجام  یآن ها حاصل نموده و راه را برا یکیلوژنتیو روابط ف گاهیجا نییگونه ها، تع قیدق ییرا در ارتباط با شناسا یتر

ن ها هموار آ تیریمد تینحوه خسارت و در نها یبررس ،یاکولوژ ،یولوژیب یبررس لیاز قب ینماتدشناس یلیمطالعات تکم

 سازد یم

ستفاده از داده با ا قیتحق نیدر ا ییمورد شناسا یهااز نماتد یبرخ یلوژنیروابط ف نییو تع یکیتاکسونوم تیموقع یبررس :اهداف اختصاصی

 .یمولکول یها

 .یمورد بررس یهاشده در سطح نمونه ییشناسا یها پراکنش گونه نییتع (2

 .ریو استان زنجان بعنوان استان سردس ریاستان خوزستان بعنوان استان گرمس یتنوع نماتدها سهیمقا (3

 .زنجان، خوزستان ،یلوژنیف ،یبوزومیر یDNA ،یتاکسونوم ،یسنج ختیر ،یشناس ختیر ،یاهینماتد انگل گ کلمات کلیدی:
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Morphological and molecular study of nematodes of the families Tylenchidae and 

Dolichodoridae sensu lato (Nematoda: Tylenchomorpha) in Khuzestan and Zanjan 
provinces 

Title: 

Ali Eskandari Applicant: 

University of Zanjan Applicant's 

Work: 

Nematodes of the family Tylenchidae, are one of the most important groups of soil 

nematodes, which account for about 30% of the diversity of soil nematodes. This 

group of nematodes is very diverse, has a global distribution and is found in many 
habitats such as farmland, grasslands, pastures and forests and freshwater. Some 

nematodes of this family are fungi or algae and some of them are migratory 
ectoparasites of plant roots. 

Nematodes of the family Dolichodoridae are generally migratory ectoparasites of 

plant roots, but sometimes they are semi-endoparasite and rarely endoparasite. 
These nematodes are found in association with roots of cereals, grasses, and many 

other wild, agricultural, and horticultural species around the world, and by feeding 
on epidermal cells and capillary roots in the area of root growth, reduce root growth. 

Many members of this group of nematodes are parasites of plants and may 
predispose their host to infection by another plant pathogenic agents. 

The classification of nematodes of these two families is very confusing and still 

changing, and there are much disagreement among nematologists over their 
classification at the genus level and even higher levels such as subfamily, family, and 

superfamily. The main reason for this complexity and constant change is that until 
before year 2000, nematode identification ate the species level was solely based on 

morphological and morphometric characteristics, and in many cases the results of 

recent molecular studies are in contradiction with available morphological data. 
Therefore, increasing the molecular studies and the number and variety of taxa 

studied, result in more accurate identification of species, determining their 
taxonomic status and phylogenetic relationships and could help and lead to 

additional nematological informations: such as biology, ecology, parasitism and 

ultimately management of them. 

Abstract: 

Investigation of taxonomic position and determination of phylogenetic relationships 

of some identified nematodes in this study using molecular data. 
2) Determining the distribution of identified species in studied samples. 

3) Comparison of nematode diversity in Khuzestan province as a tropical province 

and Zanjan province as a cold province. 

Specific 

Aims: 

Plant parasitic nematode, morphology, morphometry, taxonomy, rDNA, phylogeny, 

Zanjan, Khuzestan 

:Keywords 
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 یکمپوست غن یدر ورم تروژنین یکروبیم یبهبود همگون ساز یبرا یو گوگرد عنصر تیکاربرد لئونارد :عنوان

 شده با اوره

 یاصغرزاد سلمان یناصر عل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ارزش افزوده جادیا یبرا یعیو منابع طب یکشاورز یو محصوالت جانب عاتیاز ضا نهی/استفاده بهستیز طیمح :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یاصغرزاد سلمان ی+ ناصر عل :همکاران

 یقشالق یسمانه احمد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

و  ییاز عناصر غذا یو غن تیفیبا ک یآل یبه کوها یمستلزم دسترس یادیتا حد ز داریپا یکشاورز یدر اجرا تیموفق چکیده :

 ستمیاست که پس از دفع شدن از س یمواد حاصل از بستر رشد کرم خاک کمپوستیکشاورزان است. ورم یارزان برا

اجساد  زیشده و ن هیتجز یاز فضوالت کرم به همراه مواد آل یا. ماده حاصله، مجموعهماندیم یباق طیگوارش آن، در مح

است که در صورت  ریمتغ کمپوستیدر انواع ورم تروژنیدارد. درصد ن یفراوان ییارزش غذا اهیگ یها است که براکرم

 تروژنین نکهیا یرا کاهش داد. برا یمصرف کمپوستیمقدار کود ورم توانیم ییغلظت عناصر غذا شیو افزا یساز یغن

 یسازبه شکل همگون تروژنین تیتثب ابد،ی شی( افزاNUE) تروژنین ییصورت مداوم فراهم شود و کارابه اهیگ ازیمورد ن

وع و تن تیکمپوست از نظر جمع-یمهم است. ورم اریشود، بس یآل تروژنیکود وارد مخزن ن تروژنیکه ن یصورتآن به

 تواندیخاک وجود دارد، م طیکه در مح یومیاست. آمون یغن ها،ستینومیو اکت هایها، باکتراز نظر قارچ ژهیبه و یکروبیم

 یبه همراه کودها کمپوستیموارد ورم شتریشود. در ب یسازهمگون اهانیو گها ها، قارچمخمرها، جلبک ها،یتوسط باکتر

داشته باشد،  ییاوره نقش بسزا تروژنین یساز ایدر ناپو تواندیشکل مصرف م نی. اشودیمخصوصا اوره مصرف م ییایمیش

 تسیمشکالت ز نیحل چن یوجود دارد. برا تروژنیو اتالف ن اکیآمون دیآز، تصعاوره میآنز تیفعال شیاما امکان افزا

است که  یعیطب یستیز یکان کی تیکاهش اتالف به آن اضافه نمود. لئونارد یبرا یمواد افزودن یکسری توانیم یطیمح

از  یکیو خاک شناخته شده است.  اهانیبهبود عملکرد گ یبرا کیهوم دیعنوان اصالح گر خاک و منبع اسبه رایاخ

 نیاست، چرا که مشخص شده است ا هاکیهوم دیآن با اس بیاوره، ترک تروژنیمصرف ن ییکارا شیافزا یراهکارها برا

 دیو کاهش تصع ومیبه نگهداشت آمون تواندیباال هستند که م CECهمچون  ییایمیش یهایژگیو یبرخ یدارا دهایاس

 دیتصع زانیرا کاهش دهد و بدنبال آن م pH تواندیخاک م ای یبه کود آل یکمک کند. افزودن گوگرد عنصر اکیآمون

و چهار سطح اوره  ردیگیسطوح صورت م یبررس یبرا شیآزما شیپ کیابتدا  قیتحق نی. در اابدیکاهش  زین اکیآمون

اضافه  کمپوستیدرصد( به ورم 2و  1، 0درصد( و سه سطح گوگرد ) 4و  2، 0) تیدرصد(، سه سطح لئونارد 3، 2، 1، 0)

درجه  28 یو در انکوباتور در دما شوندیبا آب مقطر مرطوب م ،ینگهدار تیدرصد ظرف 60تا  مارهای. همه تگرددیم

مورد نظر  یمارهای. سپس سطوح تگرددیم یبررس مارهایت ECو  pH. در طول دو ماه مقدار شودیم ینگهدار وسیسلس

و در فواصل  شودیو گوگرد مخلوط م تیمنتخب اوره، لئونارد یبا سطوح قطع کمپوستیگردد و دوباره ورم-یم یینها

 ،یکروبیم تیجمع ،ییایتوده باکتر ستیز تروژنیهمچون کربن و ن ییایمیو ش یستیز یروز پارامترها 60، 30، 0 یزمان
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یورم ECو  pHفراهم،  ستیز یآل تروژنین ترات،ین وم،یکل، آمون تروژنیغلظت ن دروژناز،یآز و دهاوره میآنز تیفعال

. گرددیمحاسبه م تروژنیو درصد اتالف ن تروژنینسبت کربن به ن ،یآل تروژنیو مقدار ن شودیم یریگاندازه کمپوست

 یمارهایشده به همراه ت یسازیغن یماریت نیا ش،یدر بخش اول آزما ماریت نیبه موثرتر یابیپس از دست نیهمچن

 یبا کشت گلدان شیو شاهد بدون کود، در بخش دوم آزما یسازیبدون غن کمپوستیکامل، ورم ییایمیکود ش هیتوص

و  شهیهمچون وزن خشک ر اهیرشد گ یپارامترها یشیمرحله رو یقرار خواهد گرفت و در انتها یابیذرت مورد ارز اهیگ

یم یریگاندازه اهیآز در گاوره میآنز تیو فعال میفسفر، پتاس تروژن،یغلظت ن ل،یشاخص کلروف شه،یحجم ر ،ییبخش هوا

پالت در زمان ( در  تیخرد شده )اسپل یهاکرت یشیصورت طرح آزمابه کمپوستیورم یسازیبخش غن شی. آزماشود

 در سه تکرار صورت خواهد یصورت طرح کامال تصادفبه یبخش گلدان شیدر چهار تکرار و آزما یقالب طرح کامال تصادف

 MSTATCآنها با استفاده از نرم افزار  نیانگیم سهیو مقا انسیوار هیها و سپس تجزداده عیگرفت. آزمون نرمال بودن توز

 شودیانجام م Excelو رسم نمودارها با 

 تروژنیکمپوست با ن یورم یساز یغن :اهداف اختصاصی

 گوگرد ت،یلئونارد ،یسازیغن تروژن،ین ،یسازهمگون کمپوست،یورم کلمات کلیدی:

 
 

Application of leonardite and elemental sulfur to improve microbial nitrogen 

assimilation in urea-enriched vermicompost 

Title: 

Nasser Aliasgharzad Salmani Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 

Work: 

Success in sustainable agriculture largely requires access to high-quality, nutrient-
rich organic fertilizer for farmers. Vermicompost is a material obtained from the 

worm bedding that remains in the environment after being excreted from its 

digestive system. The resulting material is a collection of worm casting along with 
decomposed organic matter and worm bodies that have great nutritional value for 

the plant. The percentage of nitrogen varies in different types of vermicompost. The 
amount of vermicompost used can be reduced by enriching and increasing the 

concentration of nutrients. In an agricultural setting, the stabilisation of fertiliser-N 
by assimilation into the SMC is of importance to reduce loss of applied fertilisers to 

the wider environment and to maintain a continued supply of N to plants. 

Vermicomposts are rich in microbial populations and diversity, particularly fungi, 
bacteria and actinomycetes. Ammonium present in the environment can be 

assimilated by many bacteria, yeast, fungi, algae, andplants. In most cases, 
vermicompost is used with chemical fertilizers, especially urea. This form of 

consumption can play an important role in immobilization of urea nitrogen, but it is 

possible to increase the activity of urease enzyme, volatilization of Ammonia and 
nitrogen loss. To solve such environmental problems, a number of additives can be 

added to reduce loss. leonardite is a biomineral that have recently become attractive 
as soil amendments and as sources of humic acid for soil and plant yield 

improvement. one of the ways to enhance plant N use efficiency of urea is to mix 
them with humic acids as these acids are known to have chemical properties such as 

high total acidity (CEC) useful in retaining NH4+ as well as aiding in ammonia 

volatilization reduction. Adding elemental sulfur to organic fertilizer or soil can lower 
the pH and consequently reduce the rate of volatilization of ammonia. In this study, 

first a pre-expermint is performed to check the levels and four levels of urea (0, 1, 2, 
3%), three levels of leonardite (0, 2 and 4%) and three levels of sulfur (0, 1 and 2%) 

are added to vermicompost. All treatments are wetted with distilled water up to 60% 

Holding capacity and stored in an incubator at 28 ° C. During two months, the pH and 
EC values of the treatments are checked. Then the desired treatment levels are 

selected and the vermicompost is mixed again with the selected levels of urea, 
leonardite and sulfur and at intervals of 0, 30, 60 days biological and chemical 

parameters such as bacterial biomass carbon and nitrogen, microbial population, 

urea enzyme and activity Dehydrogenase, total nitrogen concentration, ammonium, 
nitrate, bioavailable organic nitrogen, pH and EC of vermicompost are measured and 

Abstract: 
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the amount of organic nitrogen, carbon to nitrogen ratio and nitrogen loss 

percentage are calculated. Also, after determining the most effective treatment in 
the first part of the experiment, enriched treatment along with the treatments of 

100% recommended chemical fertilizer, vermicompost without enrichment and 
control without fertilizer, will be evaluated in the second part of the experiment by 

cultivation of corn. End of vegetative stage Plant growth parameters such as root 

and shoot dry weight, root volume, chlorophyll index, nitrogen, phosphorus, 
potassium concentration and urease enzyme activity in plant are measured. The 

vermicompost enrichment part, will be split plot in time and as completely 
randomized design with four replications and the cultivation part, will be completely 

randomized design with three replications. Data analyze with MSTAT-C software and 

graphs draw with Excel. 

Enrhichment of vermicompost with nitrogen Specific 

Aims: 

Vermicompost, assimilation, enrhichment, Nitrogen, Leonardite, Sulfur :Keywords 
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 وهیدرختان م یها هیپا نیاز مهمتر یبرخ یادیزازدیکشت ر طیمح یساز نهیبه :عنوان

 یفخار هیصف :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران حانیابور سیپرد :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ب،انگوریس ر،ی،گردو،انجیبرتر کشور)پسته، بادام، انار،گالب وهیارقام م ریتکث یبه پروتکل تجار یابی/دستیو باغبان زراعت :اولویت

 و ...(

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یفخار هی+ صف :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و  یعلم یفقره پروتکل در سازمان پژوهشها 2عدد )ثبت حداقل  2معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 (رانیا یصنعت

 ییواآب و ه یها یژگیبا و یمناطق یدارا رانیسبب شده است که ا اریبس یها یو بلند یمختلف و پست یها میاقل وجود چکیده :

 یضرور وهیم یمناطق مورد نظر جهت احداث باغها طیها و ارقام متناسب با شرا هیبه پا یابیدست  نیمتفاوت باشد. بنابرا

زده  وندیباشند و درختان پ یم کنواختی ریو غ یبذر رانیدر ا وهیدرختان م یها هیوجود، اغلب پا نی. با اباشدیو الزم م

 هایماریعملکرد و مقاومت در برابر آفات و ب زانیمحصول، م دیدر تول یکنواختی ،یشیها از نظر رشد رو هیپا نیا یشده رو

 ،یشیرو رشد زانیدر م هی. با توجه به نقش پاندینمایم جادیا یباغبان اتیرا در عمل ینبوده اند و مشکالت متعدد کسانی

اغ خواهد ب یتیریمد یدر برنامه ها ییمناسب نقش بسزا هیانتخاب پا ها،یماریعملکرد و مقاومت در برابر ب زانیم ،یزود رس

 هافتیتوسعه  یدر کشورها یها به طور گسترده ا هیپا زیپر محصول و ن یه از ارقام تجاراستفاد ریاخ یهاداشت. در دهه

 هیاز پاGF 677و  UCB1 یها هیاست و موجب حل مشکالت عمده باغداران و نهال داران شده است. پا افتهی شیافزا

 یکیولوژیزیو عوارض ف هایماریمناسب و مقاومت به ب یرشد اتیخصوص یمهم درختان پسته و بادام هستند که دارا یها

و  یپرآور زانیبه م یادیبه طور ز اهانیگ یادیزازدیر یپروتکلها یو ارزش تجار یادیازد زیدر ر تیباشند. موفق یمهم م

با مشکالت  GF 677و  UCB1 یها هیو پا ایدرختان ماکادم یادیازد زیکه ر ییدارد. از آنجا یبستگ یقو یها شهیر دیتول

مواد پرمصرف، کم مصرف  یساز نهیدارند، به یآن دسترس یبه پروتکلها یمواجه است و فقط چند شرکت خارج یادیز

 کیبه  یابیجهت دست یمهم و ضرور یآنها امر یده شهیو ر یمراحل پرآور یکشت برا طیمح یهورمون باتیو ترک

 باشد یپروتکل کارا و موفق م

 به روش کشت بافت روسیاز و یبادام عار GF677پسته و  UCB1 یشیرو یها هیپا ا،یانبوه ماکادم دیتول :اهداف اختصاصی

 کشت طیمح یساز نهی، بهGF677 ا،ی. ماکادمUCB1،  یادیزازدیکشت بافت، ر کلمات کلیدی:
 

 

Optimization of micropropagation medium for some of the important rootstocks of 
fruit trees 

Title: 

Safieh Fakhari Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

The existence of different climates and the low and high altitudes have caused 
regions with different climatic characteristics in Iran. Therefore achievement to 

rootstocks and cultivars in accordance with conditions of regions is necessary for the 

Abstract: 
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construction of orchards. However, most of the rootstocks of fruit trees in Iran are 

non-uniform and the grafted on these rootstocks are not the same in vegetative 
growth, uniformity in yield production and resistance to pests and diseases so there 

is created a lot of problems in gardening operations. 
Duo to the rootstock role in the rate of vegetative growth, early maturity and disease 

resistance, choosing the best rootstock is important in garden management 

programs. In recent decades, the use of high-yield commercial cultivars and 
rootstocks has increased widely in developed countries and it has solved the major 

problems of gardeners. UCB1 and GF 677 rootstocks are important rootstocks of 
pistachio and almond trees that have suitable properties for resistance to diseases 

and important physiological pressures. The success of micro propagation protocols 

depend on the rate of proliferation and the production of strong roots. Micro 
propagation of macadamia, UCB1 and GF 677 rootstocks are problematic and only a 

few foreign companies have access to their protocols. Optimization of macro and 
micro elements, hormonal compounds of the culture medium for the stages of their 

proliferation and rooting is important and necessary to achieve an efficient and 
successful protocol. Therefore, in this project, we try to achieve satisfactory results 

in solving the problems of cultivation and mass production of macadamia, UCB1 

rootstocks of pistachios and GF677 free of viruses with new cultivation methods. 

Mass production of Macadamia, rootstocks of UCB1, GF677 by new methodes of 

tissue culture 

Specific 

Aims: 

Tissue culture, UCB1, Macadamia ،GF677 :Keywords 
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 ینسانا روسیلوماویپاپ عیشا یها پیژنوت هیبر عل مریکا بیواکسن نوترک دیو توسعه کاند یمنطق یطراح :عنوان

(HPV) یروسیذرات شبه و یتکنولوژ هیو بر پا یمولکول کینامید یساز هیبا استفاده از شب (VLPs) 

 یمانیسل صفورا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یمانی+ صفورا سل :همکاران

 دخت نیمحمد رضا حس +

 یحسام دهقان +

 یتوسل نیام +

 فرد یفاطمه جنت +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
با اندازه کوچک  DNA ژنوم یکننده تومور، دارا جادیا یها روسیاز و یخانواده ا (HPVs) یانسان یها روسیو لومایپاپ چکیده :

دهانه حلق، پوست  ،یتناسل هیناح یعامل سرطان ها HPVs پرخطر یها پیهستند. ژنوتا پینوع ژنوتا 200از  شیو ب

هستند. انواع پرخطر عامل  یو تناسل یپوست یها لیمانند زگ میخوش خ یها یماریکم خطر عامل ب یها پیو ژنوتا

)مانند سرطان رحم( و سر  تالیآنوژن یآن ها سرطان ها نیدرصد سرطان ها در جهان شناخته شده اند که مهم تر 4/5

از  روس،یو نیمختلف ا یها پیژنوتا ییزا یماریب یامدهایاز پ یریشگیپ یبرا افتهیتوسعه  یو گردن است. در کشورها

و با استفاده از  (VLPs) یروسیذرات شبه و یتکنولوژ هیواکسن ها بر پا نیکنند. ا یاستفاده م یتجار یواکسن ها

 یسنواک بیرا دارند که در ترک ییها پیژنوتا هیبر عل یمنیا جادیا ییساخته شده اند و فقط توانا روسیو L1 نیپروتئ

 روسیو L2 و L1 نیشده اند که شامل هر دو پروتئ یطراح مریکا یواکسن ها ،یمنیا شیحضور دارند. به منظور افزا

 روسیو نیکه ا ییگردد. از آن جا جادیمختلف ا یها پیژنوتا هیبر عل زبانیمتقاطع در بدن م یمحافظت یمنیهستند تا ا

هه با قبل از مواج ونیناسیانجام واکس یریشگیراه پ نیتر یکند، اصل یمبتال م یو جوان یاغلب افراد را در دوران نوجوان

در حال توسعه و از جمله  یدر کشورها HPV هیموجود بر عل یواکسن ها یباال نهیهز لیاست. متاسفانه به دل روسیو

واکسن فراهم گردد وجود ندارد.  رانهیشگیمناسب که امکان عملکرد پ نیهمه افراد در سن ونیناسیامکان واکس ران،یا

 روسیولومایپاپ عیشا یها پیژنوتا هیبر عل مریکا بیواکسن نوترک دیو توسعه کاند یمنطق یپروژه طراح نیهدف از ا

ات شبه ذر یتکنولوژ هیو بر پا یمولکول کینامید یساز هیو شب یتوپ یاپ وندیبا استفاده از اصول پ (HPV) یانسان

 زبانیم یهدفمند ژنوم، وارد سلول انسان شیرایو یشده با استفاده از ابزارها یطراح یاست. سازه ژن (VLPs) یروسیو

 فراهم گردد یدائم انیخواهد شد تا امکان ب

 کینامید یساز هیبا استفاده از شب VLPs HPVمریکا بیو توسعه واکسن نوترک یمنطق یطراح یبه دانش فن یابیدست :اهداف اختصاصی

 یمولکول

 یطراح یبرا Epitope grafting و روش یمولکول کینامید یساز هیاصول شب ،یمنطق یاستفاده از روش طراح .2

 واکسن مورد نظر
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آن  یدائم انیواکسن مورد نظر و ب یورود قطعه ژن یبرا یانسان یژنوم سلول ها یدستکار نینو یاستفاده از ابزارها .3

 زبانیدر م

 یروسیذرات شبه و یدیدر پلتفرم تول L1/L2 HPV مریواکسن کا (TRL3) یشگاهیبه نمونه آزما یابیدست .4

 یروسیذرات شبه و یفناور ،یتوپ یاپ وندیپ ،یمولکول کینامید یساز هیشب ،یمنطق یطراح ،یانسان روسیلوماویپاپ کلمات کلیدی:

 

 

Rational designing and development of a candidate recombinant chimeric vaccine 

against prevalent Human papillomavirus (HPV) genotypes using molecular dynamic 

simulation and based on Virus-Like Particles (VLPs) technology 

Title: 

Safoura Soleymani Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 

Work: 

The human papillomaviruses (HPVs) are a family of small DNA tumor viruses and 
over 200 genotypes. High-risk genotypes of HPVs cause cancers of the genital area, 

cervix, skin, and low-risk genotypes cause benign diseases such as skin and genital 

warts. High-risk types are known as the agents of 4.5% of cancers worldwide, that 
the most important of them are anogenital (such as cervical cancer) and head and 

neck cancers. In developed countries, commercial vaccines are used to prevent the 
pathogenic consequences of different genotypes of the virus. These vaccines are 

based on virus-like particle (VLPs) technology and are made using the L1 virus 
protein and only can provide immunity against the genotypes present in the vaccine 

composition. To enhance immunity, chimeric vaccines contain both the L1 and L2 

proteins of the virus to promote cross-protection immunity against different 
genotypes in the host. Since the virus most often infects adolescents and young 

adults, the primary way to prevent, it is to get vaccinated before being exposed to 
the virus. Unfortunately, due to the high cost of existing HPV vaccines in developing 

countries, including Iran, it is impossible to vaccinate all people at the appropriate 

age to enable the prophylactic action of the vaccine. This project aims to rationally 
design and develop a candidate recombinant chimeric vaccine against prevalent 

Human papillomavirus (HPV) genotypes using the principles of epitope grafting and 
molecular dynamics simulation based on virus-like particles technology (VLPs). The 

designed vaccine gene construct will be inserted into the genome of the human cell 

line's using targeted genome-editing tools to provide the stable expression in the 
host. 

Abstract: 

Achievement to technical knowledge of rational design and development of 
recombinant VLPs HPV chimeric vaccine using molecular dynamics simulation 

2. Use of the principles of rational design, molecular dynamics simulation, and 

epitope grafting approach to designing the desired vaccine 
3. Use of the new human genome editing tools to insert the desired vaccine gene 

construct and stable expression in the host 
4. Achievement to Technology Readiness Level 3 (TRL3) of L1/L2 HPV chimeric 

vaccine in virus-like particles platform 

Specific 
Aims: 

human papillomavirus, rational design, molecular dynamic simulation, epitope 
grafting, virus-like particles technology 

:Keywords 
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مانگرو حاصل از  یجنگل ستمیمختلف اکوس یوارده شده به کارکردها یهاو برآورد خسارت ییشناسا :عنوان

 یاقتصاد مقاومت کردیآن با رو یاقتصاد یگذاربا توجه به ارزش یانسان یدهایتهد

 یاحمد فتاح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زدی/اردکان دانشگاه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیاکوس حفظ :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیا یمانگروها یرو شیپ یانسان داتیتهد یبند تیو اولو ییشناسا :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ احمد فتاح :همکاران

 بستان داهللی +

 یمحمد رضوان +

 یفاطمه سخ +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 14 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 از کتاب مانگرو( ییعدد )بخش ها 1چاپ کتاب: 

در حال توسعه  یدر کشورها ژهیوامر به نیا باشد،یآن م یاقتصاد یمهم توسعه یربناهایاز ز یهر کشور یعیطب منابع چکیده :

عات داشتن اطال یعیطبمهیو ن یعیطب یهاستمیاز اکوس داریپا یبردارو بهره تیریمد ی. براکندیم دایپ یشتریمصداق ب

 یگذاراست. ارزش ازیمورد ن هاستمیخدمات اکوس یاقتصاد یهاانسان ها و ارزش یوارده از سو یاز خسارت ها یکاف

 هیرویب یبردارو بهره بیاز تخر یریمانگرو با هدف جلوگ یهاچون جنگلخاص هم یهاستمیخدمات اکوس یاقتصاد

 یبند تیو اولول یی. هدف از پژوهش حاضر برآورد شناساردیگیانجام م یو اصالح مجموعه محاسبات مل لیها و تعدآن

رو با مانگ یجنگل ستمیخدمات ارائه شده توسط اکوس یو برآورد ارزش اقتصاد یانسان یها تیاز فعال یناش یخسارت ها

ده به وار یخسارت ها ییکشور است. در پژوهش حاضر در ابتدا به شناسا یجنوب یاستانها یبرا یاقتصاد مقاومت کردیرو

 یدیو تول یمیتنظ یکارکردها یمحاسبه ارزش اقنصاد یو سپس برا شودیحرا پرداخته م یهاجنگل یکارکردها یتمام

و  یبازار متیخسارت جبران شده، انتقال منافع، ق نهیفرصت، هز نهیهز ن،یگزیجا نهی)هز یاقتصاد مهندس یهاروشاز 

 عیشده و توز انیب حاتیترج یهااز روش یاطالعات ،یستگاهیز یکارکردها یبرآورد ارزش اقتصاد یروش ها( و برا گرید

عوامل  یبند تیاولو یبرا ارهیچند مع یریگ میساده و چندگانه و از روش تصم تیالج یهاپرسشنامه در قالب مدل

. شودیاستفاده م 1400حرا در فصول مختلف سال  یجنگل ستمیحوزه اکوس یهامورد نظر در استان ستمیاکوس بیتخر

 و رانیا یو ارزش افزوده بخش کشاورز یناخالص داخل دیحرا و سهم آن در تول یهاجنگل یارزش کل اقتصاد جهیدر نت

 شتریبه شناخت ب تواندی. مطالعه حاضر مشودیها مشخص ماستان نیا یبر توسعه اقتصاد یداراثر جنگل نیهمچن

 یبرا یاو منطقه یکشور رانیمختلف به مد یشنهادهایمانگرو کمک کرده و با ارائه پ یهاجنگل یخدمات و عملکردها

 دیکمک نما یمنبع خداداد نیاز ا داریت در جهت استفاده پادرس یاقتصاد تیریمد

انها و برآورد ارزش کاالها  یبند تیحرا و اولو یجنگل ستمیاکوس بیعوامل تخر ییاز پژوهش حاضر، شناسا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 .باشدیم یجنوب یهااستان یمانگرو و اثر آن بر توسعه اقتصاد یجنگل ستمیاکوس یاراستفادهیو غ یاو خدمات استفاده

 .رانیا ،ییاشتغالزا ،یمردم حاتیترج ،یبازار ریو غ یخدمات بازار ،یاقتصاد یگذارجنگل مانگرو، ارزش کلمات کلیدی:
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Identification and estimation of damages to various functions of mangrove forest 

ecosystem due to human threats according to its economic valuation with the 
approach of resistance economy 

Title: 

Ahmad Fatahi Applicant: 

Ardakan uni Applicant's 

Work: 

Natural resources of any country is one of the important infrastructures of its 

economic development, this is especially true in developing countries. For the 

sustainable management and exploitation of natural and semi-natural ecosystems, it 
is necessary to have sufficient information about the damage caused by humans and 

the economic values of ecosystem services. Economic valuation of services of special 
ecosystems such as mangrove forests is done with the aim of preventing their 

destruction and improper exploitation and modifying and modifying the national set 

of calculations. The purpose of this study is to identify and prioritize the damage 
caused by human activities and to estimate the economic value of services provided 

by the mangrove forest ecosystem with a resilient economy approach for the 
southern provinces of the country. In the present study, first the damages to all the 

functions of mangrove forests are identified and then to calculate the economic value 
of regulatory and production functions from engineering economics methods 

(alternative cost, opportunity cost, compensated damage cost, transfer of benefits, 

market price and others. Methods) To estimate the economic value of habitat 
functions, information on the methods of preferences expressed and the distribution 

of questionnaires in the form of simple and multiple logit models and multi-criteria 
decision making method to prioritize the factors of ecosystem degradation in the 

provinces of mangrove ecosystem Used in 1400. As a result, the total economic value 

of mangrove forests and its share in GDP and the added value of Iran's agricultural 
sector, as well as the effect of forestry on the economic development of these 

provinces are determined. The present study can help to better understand the 
services and functions of mangrove forests and provide various suggestions to 

national and regional managers for proper economic management for sustainable 

use of this God-given resource. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to identify the factors of degradation of mangrove 

forest ecosystem and prioritize them and estimate the value of used and unused 
goods and services of mangrove forest ecosystem and its effect on economic 

development of southern provinces. 

Sub-objectives also include: 
1. Estimating the total value of mangrove forest ecosystem services and the share of 

each service and goods in the total value 
2. Estimating the value of direct and indirect and non-consumption consumer goods 

and services of the mangrove forest ecosystem 

3. Provide the share of mangrove forest ecosystem in GDP and agricultural value 
added of the country 

4. Investigate and determine the factors affecting the willingness of individuals to 
pay for the economic evaluation of the mangrove forest ecosystem 

5. Estimate the average willingness to pay the annual payment that each family is 
willing to pay for the various functions of this ecosystem on a flat and periodic basis. 

7. Study of sustainable employment and resistance economy using mangrove forest 

ecosystem 
8. Identifying the causes of mangrove forest destruction in three southern provinces 

of the country 
9. Ranking and prioritization of mangrove deforestation factors in Iran 

Specific 

Aims: 

Mangrove forest, economic valuation, market and non-market services, popular 

preferences, job creation, Iran 

:Keywords 
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در  ینیپروتئ یهاو دنباله ییدارو باتیبا دخالت اطالعات شباهت ترک بیترک-نیتعامل پروتئ ینیبشیپ :عنوان

 قیعم یریادگیبر  یمبتن یشبکه ها

 یعباس میکر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یعباس می+ کر :همکاران

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
داشته است.  یریگچشم ریتاث CPIتعامل  ینیبشیپ یهاروش یدر طراح قیعم یریادگیاستفاده از  ریاخ یهاسال در چکیده :

 یهاهدف انیو شباهت م ییدارو یهابیشباهت ترک انیارتباطات م ق،یعم یریادگیبر  یمبتن یهااما در اکثر روش

یقو یژگیاستخراج و یهاشبکه توانیاطالعات م نیکه با دخالت دادن ا یدخالت داده نشده است. در صورت ینیپروتئ

طالعات ا نیدخالت دادن ا یخواهد گشت. برا ییکارا شیاستخراج نمود که باعث افزا نیو پروتئ ییدارو بیترک یبرا یتر

با  ینیپروتئ یهاهدف انیو شباهت م ییدارو یهابیترک انیشباهت م یاول. شبکه دگاهیوجود دارد: در د دگاهیدو د

به شبکه  یموجود مورد محاسبه قرار گرفته و سپس به عنوان منابع دانش اضاف یرمحوردادهیغ یهااستفاده از روش

لسله س یریادگی ق،یعم یریادگیبر  یمبتن یهاروش یایمزا نیتراز مهم یکیدقت گردد که  یستی. باشودیخورانده م

 بیترک یژگیو یبردارها یکه در محاسبه رودیانتظار م رونیاست. از ا نیو پروتئ ییدارو بیترک یهایژگیو یمراتب

 یاهبیترک انیدوم اطالعات شباهت م دگاهیبهره گرفته شود. در د دهیآموزش د یژگیو یاز بردارها نیو پروتئ ییدارو

بوده و شامل  end-to-end تمیخواهد شد که الگور لیدخ یابه گونه ینیپروتئ یهاهدف انیو شباهت م ییدارو

اطالعات را به صورت موثر  نیا توانیکه چگونه م گرددیمطرح م یسوال اساس نیپژوهش، ا نیمجزا نباشد. در ا یهاگام

 ها دخالت داداز شبکهگونه  نیدر ا

 باال یده تیبا قدرت عموم بیترک-نیتعامل پروتئ ینیب شیمدل پ یطراح :اهداف اختصاصی

 قیعم یریادگی ،ینیپروتئ یشباهت دنباله ها ،ییدارو باتیدارو، شباهت ترک یطراح ب،یترک-نیتعامل پروتئ ینیب شیپ کلمات کلیدی:

 
 

Compound-Protein Interaction Prediction using compound-compound and protein-

protein similarities in deep-learning based network 

Title: 

Karim Abbasi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

In recent years, deep learning-based methods get much interest in compound-
protein interaction (CPI). However, in these methods, the similarity relationship 

between compounds and target proteins are not considered. It seems by 

incorporating this knowledge, a more discriminative feature encoder network could 
be learned which leads to the improvement of the performance. To this end, two 

approaches can be used. In the first approach, a similarity network between 
compound and target proteins are constructed and then is fed into the deep network. 

In this case, to compute the similarity between two drug compounds (or target 

protein) non-data-driven feature encoder is used. In the second approach, an end-to-
end network should be designed to encode the similarity knowledge between 

Abstract: 
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compound and target proteins. In this research, the main goal is to investigate how 

effectively this knowledge can be incorporated in deep learning-based CPI prediction 
methods. 

Design a CPI prediction model with more generalization ability Specific 

Aims: 

Compound-protein interaction prediction, Drug discover, deep learning :Keywords 
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اربرد ک یدارو برا شیرها یکیسامانه سرام یحاو یسیالکترور افیبا ال افتهیبهبود  یداربست چاپ سه بعد :عنوان

 بافت استخوان یمهندس

 نیهشج یصولت مهران :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 بافت یمهندس :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 نیهشج ی+ مهران صولت :همکاران

 نظرپاک نیبمعصومه حق  +

 یسیغزل بلق +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یومورهاسرطان استخوان، ت رینظ یاسکلت ستمیمرتبط با س یهایماریجهان با روند رو به رشد ب یبهداشت ستمیامروزه س چکیده :

 یجراح یتقاضا برا شیمفاصل مواجه است و آمارها افزا یهایماریاستخوان و ب یاز پوک یناش یهایشکستگ ،یاستخوان

 اتعیدرمان ضا یبرا یاصل کردیکنند. در حال حاضر سه رو یم ینیشبیرا پ یاستخوان یها نیگزیو جا یارتوپد یها

 نیعمده ا تیاست. محدود یفلز یها یمانند کاشتن یدائم یها نیگزیاستفاده از جا کردیرو کیح است، مطر یاستخوان

 یکینخواص مکا یعدم سازگار لیبه دل یکاشتن رامونیسالم در پ یاستخوان یهادر بافت یسپر تنش جادیا یروش درمان

 یتوسط بافت استخوان یخال یبا پر کردن فضاها یاستخوان یهاییدوم درمان نارسا کردیبا بافت اطراف است. رو یکاشتن

 یمنیدستگاه ا یپس زده شدن از سو ایو  عفونت جادیاز خود فرد است که همواره خطر ا ای گریاز گونه د وندیصورت پبه

 ستیبافت است. ز یمهندس یبافت از دست رفته با استفاده از داربست ها ینیگزیسوم جا کردیوجود دارد. رو زبانیبدن م

از  یخواناست تیمشابه بافت استخوان و هدا یکیو مکان یکیزیخواص ف ،یفعال ستیز ،یریپذ بیتخر ستیز ،یسازگار

و ساخت  یبافت استخوان، هدف طراح یآل است. در مهندس دهیبافت ا یداربست مهندس کی یاساس یها یژگیجمله و

 یسپرتنش دهیباشد تا از بروز پد یعیمشابه با استخوان طب یادیتا حد ز یکیو مکان یکیزیاست که از نظر ف یداربست

 یبافت مطابقت داشته باشد. از روش ها میترمبا سرعت دیشده باداربست ساخته بیسرعت تخر نیکند. همچن یریجلوگ

 یها تیموجود به منظور فائق آمدن بر محدود یها کیبافت، ادغام تکن یمهندس یو کارآمد ساخت داربست ها نینو

یت مباف یمهندس یداربست ها گرید یاست. از سو افتهیبا خواص بهبود ییبه داربست ها یابیدست تیو در نها کیهر 

 عیسرت یکنترل شده دارو برا شیرها تیقابل یها داراسلول ریاز رشد و تکث تیاستحکام و حما نیزمان با تأمهم توانند

 یسیالکترور یبا ادغام روش ها یدیبریه یو ساخت داربست ها یاحبافت باشند. هدف از پژوهش حاضر طر میترم ندیفرآ

 یعیت طببه باف یکیو مکان یکیزیمشابهت ف نیشتریبا ب یبه ساختار سه بعد یابیبه منظور دست یو چاپ سه بعد

امکان استفاده از عامل محرک سلول  زیداربست و ن یستیو ز یکیزیاستخوان است. به عالوه به منظور بهبود خواص ف

 یها یابیدر داربست استفاده خواهد شد. انجام مشخصه  یکیسرام یدارو شیسامانه رها کیاز  یاستخوان یها

 باشد یپژوهش م نیاهداف ا گریاز د یسلول یو پاسخ ها یبرون تن یها یابیو ارز ییایمیکوشیزیف

 یا هیال نیب ی( در فضاPAM) دروناتیاستخوان ساز پام یدارو یو سپس بارگذار یا هیدوگانه ال یدهایدروکسیسنتز ه :اهداف اختصاصی

LDH 
 PCL/PAM-LDH افیشده از نانوال یساز نهیبه افیساخت بستر ال *

 هیبه ال هیبه صورت ال هاکرورشتهیو چاپ م یداربست سه بعد یافزارنرم یطراح *
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 شده یسیالکترور افیو نانوال یچاپ یهاکرورشتهیاز م یدیبریساخت داربست ه *

 نهینمونه به افتنی یبرا ییایمیکوشیزیف یها یابیارز *

 یمطالعات برون تن *

 در برهمکنش با داربست ها یاستخوان یسلول ها یمطالعه پاسخ ها *

 یکیسرام یدارو شیسامانه رها ،یسیالکترور ،یبافت استخوان، چاپ سه بعد یمهندس کلمات کلیدی:

 

 

Improved 3D printing scaffold with electrospun fibers containing ceramic drug 
delivery system for bone tissue engineering application 

Title: 

Mehran Solati-Hashjin Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 

Work: 

Today, the world health system faces a growing trend of diseases related to the 

skeletal system, such as bone cancer, bone tumors, fractures due to osteoporosis and 

joint diseases, and statistics show an increasing demand for orthopedic surgery and 
bone replacement. There are currently three main approaches to treating bone 

defects: permanent replacements such as metal implants. This treatment's main 
limitation is creating stress shielding in healthy bone tissues around the implant due 

to the implant's mechanical properties' incompatibility with the surrounding tissue. 
The second approach to treating bone failure is to fill in the gaps with bone tissue as 

a transplant from another species or from the individual, who is always at risk of 

infection or rejection by the host immune system. The third approach is to replace 
lost tissue using tissue engineering scaffolds. Biocompatibility, biodegradability, 

bioactivity, bone-like physical and mechanical properties, and osteoconductivity are 
essential characteristics of an ideal tissue engineering scaffold. In bone tissue 

engineering, the goal is to design and build a physically and mechanically very 

similar scaffold to the natural bone to prevent stress shielding. Also, the rate of 
degradation of the constructed scaffold should be commensurate with the tissue 

repair rate. One of the new and efficient fabrication methods of tissue engineering 
scaffolds is integrating existing techniques to overcome each's limitations and finally 

achieve scaffolds with improved properties. On the other hand, tissue engineering 
scaffolds can have controlled drug release capability to accelerate the tissue repair 

process while providing strength and supporting cell growth and proliferation. The 

present study aims to design and fabricate hybrid scaffolds by combining 
electrospinning and 3D printing methods to achieve a three-dimensional structure 

with the highest physical and mechanical similarity to natural bone tissue. Also, to 
improve the scaffold's physical and biological properties and the possibility of using 

the bone cell stimulating agent, a ceramic drug delivery system will be used. 

Physicochemical characterization, in vitro evaluation, and cellular responses are 
other objectives of this study. 

Abstract: 

to synthesize layered double hydroxides (LDH) followed by intercalating of the 
Pamidronate (PAM), an osteoconductive medication in the interlayer spaces of the 

LDH 

2. to fabricate PCL/PAM-LDH modified fibrous mat 
3. to design a 3D scaffold using software followed by layer by layer printing of the 

micro-strands 
4. to fabricate hybrid scaffold from the printed micro-strands and electrospun 

nanofibers 

5. physicochemical evaluations to find the optimum sample 
6. in vitro studies 

7. to study bone cell responses while interacting with scaffolds 

Specific 
Aims: 

bone tissue engineering, 3D printing, electrospinning, ceramic drug delivery system :Keywords 
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 Pentasepalae رجنسیز Veronica جنس یلوجغرافیو ف یلوژنیف :عنوان

 بردبار روزهیف :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/باهنر کرمان دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 بردبار روزهی+ ف :همکاران

 یمسلم دوستمحمد +

 ینیالد رتاجیمنصور م +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 نیگونه، بزرگتر 75است و با داشتن حدود  ایتک ن یرجنسیز Veronica subgen. pentasepalae رجنسیز چکیده :

و شبه  قایاز مراکش در شمال آفر رجنسیز نیا یشود. اعضا یمحسوب م یشمال ی مکرهیجنس در ن نیا رجنسیز

 رهیو شبه جز هیدر ترک یابیمرکز تنوع  کی یپراکنش دارند و دارا یمرکز یایدر آس یآلتا یتا کوه ها یبریا ی رهیجز

. ردیگ یرا دربرم ایآس ی( در جنوب غربزابی)س کایورون یچندساله  یگونه ها نیشتریب رجنسیز نیبالکان هستند. ا ی

شده  یطبقه بند ربخشیبه چهار ز یو مولکول کیتولوژی. سکیشواهد مورفولوژ نیجنس بر اساس آخر ریز نیا یاعضا

رار ق ربخشهایز نیاز ا کی چیباشند در ه یم رانیگونه که عمدتا مربوط به ا نیچند ،یطبقه بند نیاند، اما براساس ا

 یدیفراوان است و سطوح پلوئ اریجنس بس ریز نیدر ا یدیپلوئ یدارند. پل یشتریب یها یبه بررس ازینگرفته اند و ن

 18 یدارا pentasepalae رجنسی(. زدیتا دکاپلوئ دیپلوئیمختلف گزارش شده است )از د یدر گونه ها یمتعدد

با  فقط رانیدر ا رجنسیز نیا یاز گونه ها یاریاست که عمدتا در شمال و غرب کشور پراکنش دارند. بس رانیگونه در ا

 هاتیاندازه جمع ،یزنده. فنولوژ اهانیدر گ کیمورفولوژ یها یژگیشوند و و یمحدود شناخته م یومیهربار یچند نمونه 

آنها تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در مطالعات  کیلوژنتیروابط ف نیو همچن یکروموزوم. عدد یحفاظت تیو وضع

احتماال  pentasepalae رجنسیشده است که زادگاه ز شنهادیکوچک و محدود پ یرینمونه گ کیبراساس  ،یقبل

مونه ن ازمندین هیفرض نیا دییمنطقه منشأ گرفته اند. اما تأ نیموجود در اروپا احتماال از ا یاست و گونه ها رانیشمال ا

و  یاجداد یبه عنوان گونه ها رانیشمال و شمال شرق ا یآلپ یاست. گونه ها یرانیا یاز گونه ها شتریب یهایبردار

ات صف رییتغ یشناخت الگو نی. مهاجرت گونه ها و همچنیلوجغرافیف یشوند و از جنبه  یدر نظرگرفته م ماندهیباق

ونه شود تا با تمرکز بر گ یم یسع قیتحق نیبرخورداند. در ا ییباال تیگروه از اهم نیا ییگونه زا ریدر مس کیمورفولوژ

 یکل گونه ها کیو تا حد امکان تاکسونوم ییایلوجغرافیف یبه مطالعه  pentasepalae جنس ریز یرانیا یها

 کیتلوژنیو روابط ف کیمرز تاکسونوم ک،یو صفات مورفولوژ یمولکول یپرداخته شود و با استفاده از داده ها رجنسیز

 شود یمهاجرت آنها بازساز یرهایگونه ها بهتر مشخص شده و مس

ات و صف یمولکول یبا استفاده از داده ها رانیموجود در ا یفروگونه ا یگونه ها و تاکسون ها کیمرز تاکسونوم نییتع :اهداف اختصاصی

 کیمورفولوژ

 مهاجرت آنها ریو مس یاجداد یگونه ها ییایجغراف یگونه ها. محدوده  کیلوژنتیروابط ف نییتع (2

 آنها ییایمرز جغراف نییو تع V. orientalis یکمپلکس گونه ا انیاز م ایتک ن یمشخص کردن گروه ها (3



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 رانیخارج از ا یاز گونه ها یمولکول ی( با اضافه کردن داده هارجنسیکل گروه )ز کیحل کردن روابط تاکسونوم (4

 جنس ،یتاکسونوم ،یلوجغرافیف ،یلوژنیف کلمات کلیدی:

 
 

Phylogeny and phylogeography of Veronica subgenus Pentasepalae Title: 

Firouzeh Bordbar Applicant: 

Shahid Bahonar University of Kerman Applicant's 

Work: 

monophyletic subgenus and is the largest subgenus of Veronica in the Northern 

Hemisphere comprising about 75 species. The species of this subgenus are 
distributed from Morocco and the Iberian Peninsula to the Altai Mountains in Central 

Asia, with a center of diversity in Turkey and the Balkan Peninsula and comprising 

most of the perennial species of Veronica in SW Asia. Based on the last 
morphological, cytological and phylogenetic studies, this subgenus is categorized 

into four subsections, but in this treatment many species (most of them from Iran) 
were left unclassified. Polyploidy is frequent in V. subg. Pentasepalae and different 

ploidy levels have been reported in different species (from diploid to decaploid). It is 

represented in Iran by 18 species, which are mostly distributed in the west and north 
of the country. These species are often known from a few herbarium specimens and 

their morphological features of living plants, phenology, chromosome numbers, 
population size and conservation status as well as their phylogenetic relationships 

are not yet studied. In previous researches, based on limited sampling, it was 
suggested that the center of origin of V. subgen pentasepalae have been probably 

somewhere in north of Iran. However this hypothesis needs to be tested by a larger 

sampling particularly of the Iranian populations. Alpine species of north and 
northeast of Iran are of high importance in phylogeographical and dispersal of 

species, regarding their ancestral and relict situation. This project aims study the 
morphological taxonomy and phylogeography of V. subgenus Pentasepalae with a 

special focus on the Iranian species in order to delimit the species borders and 

reconstruct their phylogenetic relationships and finally to test the phylogeographical 
hypothesis on this species group and reconstruct their ancestral geographical origin. 

Abstract: 

Our specific aims are (1) to delimitate species borders based on morphological and 

phylogenetic information (2) to infer phylogenetic relationships within the species 
groups, reconstruct the geographical area of ancestral species and their distribution 

routs, (3) to infer monophyletic origins among the phylogeographically significant 
subgroups of the V. orientalis complex and (4) to resolve the whole subgenus by 

adding the data from the Iranian populations to the previous studied ones outside 
Iran. 

Specific 

Aims: 

phylogeny, phylogeography, Veronica :Keywords 
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مختلف  یها پیژنوت یو شور یبذر و واکنش به سطوح مختلف خشک یخفتگ ،یستیز یدماها یابیارز :عنوان

 یمدل ساز یبا راهبردها نایکامل

 دیجاو یقربان دیمج :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران حانیابور سیپرد :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

که  یعملکرد در واحد سطح به نحو شیآن  افزا یو به جا رکشتیمنع توسعه سطح ز ی/چگونگیو باغبان زراعت :اولویت

ه ارقام و گون یریکشت و به کارگ یمختلف و استفاده از الگو یو استفاده از روشها دیایبه وجود ن یمشکالت اجتماع

 بودن آن یاقتصاد تیمناسب ضمن رعا یو شور یمقاوم به خشک یها

 یکاربرد :نوع طرح

 دیجاو یقربان دی+ مج :همکاران

 فرد ینیمرجان السادات حس +

 یسلطان اسیال +

 یزیکهر الیدان +

 یاله داد رجیا +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یا هیغذو ت یآب ازیاست که با توجه به ن یمتحمل به شور مهین زیو ن یمتحمل به خشک اهانیاز گ یکی نایکامل اهیگ چکیده :

د و با باش یم یروغن اهانیجزء گ نایکامل اهیگ نکهیا لیبه دل نیاختصاص دارد، همچن میبه کشت در مناطق د ن،ییپا

چشم  تواندیم اهیگ نیاستفاده از ا گانه،یب یبه واردات از کشورها یروغن در کشور و وابستگ دیتول زانیتوجه به کمبود م

از  یکند. جوانه زن میترس دار،یپا دیو تول یاهیروغن گ دیتول شیافزا نهیدر زم ییرا در جهت خودکفا یبخش دیانداز نو

ته بوته در واحد سطح داش ییتراکم نها نییدر تع یادیز تیاست و اهم نایکامل یها اهچهیمراحل استقرار گ نیتر یبحران

 یها پیژنوت یشود. با توجه به اطالعات اندک برا یتوسط دما محدود م یرشد طیشرا ریبودن سا ایو در صورت مه

 ینکردن واکنش جوانه ز یو کم نایمختلف کامل یها پیژنوت نالیکارد یدماها نییمتفاوت، تع یرشد طیدر شرا نایکامل

 یمدل ها هیبرآورد شده از آن در ته یشده و پارامترها یتوان از مدل معرف یم نی. همچنابدی ینسبت به دما ضرورت م

 نیا یوبر ر ایدر دن یاریبس قاتیاستفاده کرد.تحق ییمختلف دما طیدر شرا نایزمان سبزشدن ارقام کامل ینیب شیپ

 نییبا هدف تع قیتحق نیمقوله نشده است. ا نیبه ا یادیتوجه ز رانیمتأسفانه در ا یموضوع مهم انجام شده است، ول

 نییتع و یو خشک یشور یتحت تنش ها نایمختلف کامل یها پیژنوت هیثانو یخفتگ یکیتنوع ژنت نال،یکارد یدماها

 باشد یم نایکامل دیتول یبرا یو خروج یورود یکل انرژ

 برطرف کردن آن یبالفاصله پس از برداشت و راهکار ها نایکامل یها پیبذر ژنوت هیاول یسطح خفتگ نییتع :اهداف اختصاصی

و حداکثر با استفاده از مدل توابع دندان مانند و  نهیبه ه،یپا یشامل دماها نایکامل یها پیژنوت یستیز یدماها نییتع -

 یدو تکه ا

 میدروتایمدل ه هیو ته یبه سطوح مختلف خشک نایکامل ¬پیژنوت 40تحمل  زانیم یابیارز -

 یبه سطوح مختلف شور نایکامل پیژنوت 40تحمل  زانیم یمدل ساز -

 هیثانو یخفتگ یبر القا یو خشک یشور یستیز ریغ یتنش ها ریتأث -
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 نایهر هکتار مزرعه کامل یبه ازا یمرتبط با انرژ یشاخص ها یابیو ارز یو خروج یورود یها یانرژ نییتع -

 یانرژ نا،یکامل ،یتنش شور ،یبذر، تنش خشک یخفتگ ،یستیز یدماها کلمات کلیدی:

 
 

Evaluation of cardinal temperatures, seed dormancy and response to different 

drought and salinity levels of different camelina genotypes with modeling strategies 

Title: 

Majid Ghorbani Javid Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Camelina is one of the drought tolerant and semi-tolerant plants that is suitable for 
cultivation in rainfed areas due to its low water and nutritional needs, also because 

camelina is an oily plant and according to Lack of oil production in the country and 

dependence on imports from foreign countries, the use of this plant can paint a 
promising prospect for self-sufficiency in increasing vegetable oil production and 

sustainable production. Germination is one of the most critical stages of camellia 
seedling establishment and is very important in determining the final plant density 

per unit area and is limited by temperature if other growth conditions are available. 

Given the small amount of information available for Camelina genotypes under 
different growing conditions, it is necessary to determine the cardinal temperatures 

of different Camelina genotypes and to quantify the germination response to 
temperature. It is also possible to use the introduced model and its estimated 

parameters in preparing models for predicting the germination time of Kamelina 
cultivars in different temperature conditions. Many researches have been done in 

this world on this important issue, but unfortunately in Iran a lot of attention is paid 

to This category is not valid. The aim of this study was to determine the cardinal 
temperatures, genetic diversity of secondary dormancy of different camelina 

genotypes under salinity and drought stresses and to determine the total input and 
output energy for camelina production. 

Abstract: 

Determining the initial dormancy level of seeds of Camelina genotypes immediately 

after harvest and solutions to eliminate it 
- Determination of bio-temperatures of Camelina genotypes including basal, optimal 

and maximum temperatures using the model of tooth-like and two-piece functions 

- Evaluation of tolerance of 40 Camelina genotypes to different levels of drought and 
preparation of hydrotime model 

- Modeling the tolerance of 40 Kamelina genotypes to different salinity levels 

Specific 

Aims: 

Cardinal temperature, Seed dormancy, Camelina, Drought, Salinity, Energy :Keywords 
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اماکن اصفهان، تهران،  ی)مطالعه موردرانیا یخیتار یبناها یکار نهیآ یو هنر یفن یها یژگیو نییتب :عنوان

 قم و مشهد( راز،یش

 یخیش رضایعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/هنر تهران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یخیش رضای+ عل :همکاران

 این یجمال نبیز +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد )آماده چاپ( 1چاپ کتاب: 

 راثیوزارت م یبرا یو الگو هنر یشنهادیبسته پ کی هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و اوقاف و آستان قدس( یفرهنگ

در باور  ربازیاز د نهی. آشودیم یمعمار یفضا یو کار آمد یهماهنگ جادیموجب ارزش، ا ،یوابسته به معمار ناتییتز چکیده :

. هر داندیخلقت خدا م یها ییبایرا انعکاس ز نهیوجود آ یرانیبوده و عرفان ا ییو راستگو یگر پاک یتجل ران،یمردم ا

 یدر معمار یرانیابتکار هنرمندان ا نیواپس توانیرا م یکار نهیهزاران ساله دارد اما هنر آ یقدمت رانیدر ا نهیچند آ

ه منظور ب نه،یطعات کوچک و بزرگ آکه اشکال منظم در نقوش متنوع، با ق فیظر یدرون بنا دانست. هنر نییو تز یداخل

 یاب پدارد و حاصل بازت یدرخشان و پر تأللؤ در پ ییکه فضا ینییها نشسته است. تزبنا بر جداره یسطوح داخل نییتز

پهنه  یمتنوع و دارا نات،ییتز نیا ؛یرانیا یمذهب ریو غ یمذهب یاست. در معمار نهیشمار آ ینور در قطعات ب یدر پ

و  در جداره یپوشاننده کل سطوح است و در برخ یکار نهیآ ناتییاماکن، تز یمعمار یاز فضا یدر برخ. ستیاگسترده

 است. دهیمواد و مصالح به انجام رس ریبا سا بیترک ای

است. از  دهیآوا گردو هم نیعج نیسرزم نیبا اعتقادات و باور مردم ا رانیالسالم در ا همیعل تیارادت هنرمندان به اهل ب

 میحرم حضرت معصومه)س(، حرم حضرت شاه چراغ، حرم حضرت عبدالعظ ،یحرم مطهر رضو یرو در بناها نیهم

. انکسار و تاللو نور در نوازدیرا م یدلچشم هر صاحب یرانیا یهاهیاز آرا یقیامامزادگان)ع( در تلف ریو سا یدر ر یحسن

 یهشتب یو روح یمعنو ییفضا ،یقرآن یهابهیو کت یگچبر ایو  نهیآ یرو یهنرها چون نقاش ریبا سا یمعمار یفضا نیا

رو  شیرا پ یعالم ،یسادگ تیکه در نها یی. طرح هازیچ چیو ه زیآکنده از همه چ یی. فضاسازدیم یرا در انسان متجل

 .گرددیم ادآوریانسان  ریاو را بر لوح ضم ییبایو ز تینهاده و وحدان

چه فنون و  ست؟یچ رانیدر مناطق مختلف ا یکارنهیاجرا شده آ یهنر یها وهیانواع ش ست؟یهنر چ نیا نهیشیپ

ها پرسش نیرو ، پاسخ بد شیاند؟ هدف در پژوهش پکدام طهیح نیدر اجرا کاربرد دارد؟ هنرمندان شاخص ا ییهاکیتکن

 است

 قم و مشهد راز،یدر مناطق اصفهان، تهران، ش رانیا یرمذهبیو غ یدر اماکن مذهب یکار نهیآ یهنر یها یژگیمطالعه و :اهداف اختصاصی

 قم و مشهد راز،یو روش اجرا در مناطق اصفهان، تهران، ش یکار نهیآ یفن اتیخصوص یبررس -2

 .یو هنر یفن یژگیو ،یکار نهیآ ،یخیتار هیابن کلمات کلیدی:
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Explaining the technical and artistic features of mirror work of Iranian historical 

monuments (Case study  in Isfahan, Tehran, Shiraz, Qom and Mashhad) 

Title: 

Alireza Sheikhi Applicant: 

University of Art Applicant's 
Work: 

 
The devotion of artists to the Ahl al-Bayt (as) in Iran has become imbued with the 

beliefs of the people of this land. Therefore, in the buildings of the holy shrine of 

Razavi, the shrine of Hazrat Masoumeh (PBUH), the shrine of Hazrat Shah Cheragh, 
the shrine of Hazrat Abdolazim Hassani in Rey and other Imamzadegan (AS) in a 

combination of Iranian arrays plays the eye of every heart. The refraction and 
radiance of light in this architectural space with other arts such as painting on 

mirrors or bedspreads and Quranic inscriptions, manifests a spiritual and spiritual 

atmosphere of heaven in man. A space full of everything and nothing. Designs that 
ultimately put the world in front of him and remind him of his oneness and beauty on 

the plate of the human conscience. 
What is the background of this art? What are the types of artistic methods of mirror 

work performed in different regions of Iran? What techniques and techniques are 
used in execution? Who are the leading artists in this field? The purpose of this study 

is to answer these questions. 

Abstract: 

Studying the artistic features of mirror work in historical places of Iran in different 
regions 

2- Investigating the technical characteristics of mirror work and execution method in 

different regions of Iran 

Specific 
Aims: 

Iranian historicalplaces, mirror work, technical and artistic features :Keywords 
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 آنها یکیولوژیخواص ب یارگانو فسفر و بررس باتیاز ترک یدیمشتقات جد ییسنتز، شناسا :عنوان

 انیمهسا پو :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 انی+ مهسا پو :همکاران

 محمدپناه مهیفه +

 وند یقل اریخدا +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

است که به طور  یپرکابرد یاز روش ها یکی( molecular docking analysis) یاتصاالت مولکول لیتحل هیتجز چکیده :

سنتز شده  باتیترک یریجهت گ یتوان نحوه یروش م نی. با کمک اردیگ یدارو مورد استفاده قرار م یگسترده در طراح

عوامل مهارکننده را قبل از  یاتصال و ثابت مهارکنندگ یانرژ ریفعال ماکرومولکول هدف را مشخص و مقاد تیدرون سا

 یتجرب شاتیبعد قدم به انجام آزما ینمود و در مرحله دییو تا نییتع یبه طور تئور یکیولوژیبر ب نهیهز شاتیانجام آزما

 نیا باشد. که در یو وقت م نهیهز ییکارآمد در صرفه جو یاز روش ها یکی یکیولوژیب تیفعال یگذاشت. مطالعات تئور

برهم کنش  ینحوه ی)بررس باتیترک یکیولوژیب تیاز اتالف وقت در ابتدا فعال یریو جلوگ نهیکاهش هز به منظور قیتحق

ه مهار کنند ،یقرار گرفته اند. پس از گذر از مرحله تئور ییبه طور کامل مورد شناسا ی( از لحاظ تئور DNAبا  باتیترک

 نیو فسف نیمیا یها گاندیل یهیبر پا بیو قلع که به ترت ومیاز فلزات پالد یدیجد یهاشده، که کمپلکس یطراح یها

-FT ،ینیب فیمختلف ط یها کیبا استفاده از تکن یباشند سنتز و پس از خالص ساز یم دیفسفر آم سیب یگاندهایو ل

IR ،1HNMR 31PNMR یهو نحو باتیترک نیا یونینانسیقرار خواهند گرفت. در ادامه رفتار کوئورد ییمورد شناسا 

برهمکنش  یو بررس ستالیکر زیآنال ستال،یرشد کر ی( چگونگPd and Sn) ،یدهنده به فلز مرکز یاتصال گروه ها

قرار خواهند  یابی( مورد ارزX-rayساختار آن )با استفاده از دستگاه  نییپس از استخراج تک بلور و تع یمولکول نیب یها

 هیلآن ها ع یکیولوژیب تیخاص بات،یگروه از ترک نیا یکیولوژیرفتار ب تیبا توجه به اهم هایبررس نیگرفت. به دنبال ا

کنش برهم نی( همچنی)به صورت تجرب رندیگ یقرار م شی( مورد آزماMDA-MB-231پستان ) یسرطان یهاسلول

و در  یبررس UV-Visفلوئورسانس و  یهابا استفاده از دستگاه یبه صورت تجرب DNA یادو رشته یرهیها با زنجآن

، VMD یتئور یبا استفاده از روش ها باتیترک نیا یموثر بر قدرت مهارکنندگ ییو فضا یعوامل الکترون انیپا

docking ،Multiwfn مورد مطالعه قرار خواهند گرفت 

 فسفرها -از ارگانو یدیجد یها بیترک ییسنتز و شناسا :اهداف اختصاصی

 آن ها یفیسنتز شده و خواص ط باتیترک ونیناسیکوئورد یمیش یبررس -

 آن ها یمولکول نیب یکنش هابرهم یو بررس باتیبدست آمده از ترک یهاستالیکر زیآنال -

 (یو تجرب یتئور یسنتز شده ) با استفاده از روش ها باتیترک یکیولوژیخواص ب یبررس -



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

با مشاهدات  یبه دست آمده از فاز گاز جینتا سهیو مقا یکوانتوم یمیآنها به کمک محاسبات ش یساختار یبررس -

 در صورت حصول تک بلور مناسب یتجرب

 فعال، مهارکننده، تیسا ،یمولکول یساز هیشب ای یمولکول نگیداک کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis, characterization of new derivatives of organo-phosphorus compounds and 

study of their biological properties 

Title: 

Mahsa Pooyan Applicant: 

Amirkabir University of Technology Applicant's 

Work: 

Molecular docking is one of the most widely used methods in the structure-based 
drug design (SBDD) which involves the prediction of the ligand conformation and 

molecular interactions within the active site of a receptor (protein). Biological 
activity theory studies are one of the most efficient ways to save time and money. In 

this study, to reduce costs and avoid wasting time, first, the biological activity of 

compounds was examined theoretically. In the next step, the designed inhibitors, 
which include new complexes of Pd and Sn with iminophosphine and 

bisphosphoramide ligands, respectively, will be synthesized and, after purification, 
will be identified using various FT-IR, 31PNMR, and 1HNMR spectroscopy techniques. 

Following single-crystal extraction of the synthesized complexes and determination 

of their structure, the coordination behavior and how the donor groups interact with 
the central metal (Pd and Sn), crystal growth, crystal analysis, and study of 

intermolecular interactions will be evaluated. Due to the importance of the biological 
behavior of this group of compounds, their biological properties against MDA-MB-231 

cancer cells will be tested. Also, the interaction of the complexes with DNA will be 

investigated using various spectrophotometric methods. And electron and spatial 
factors affecting the inhibitory power of these compounds will be studied using VMD, 

Docking, and Multiwfn theory methods. 

Abstract: 

Synthesis and characterization of new compounds of organo-phosphorus. 

Study of the coordination chemistry of synthesized compounds and their spectral 

properties. 
Investigation of biological properties of synthesized compounds (using theoretical 

and experimental methods) 

Specific 

Aims: 

Molecular docking or molecular simulation; Active site; inhibitor; Multiwfn :Keywords 
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در  کینورولوژ یبر بهبود نقص ها miRNA-149-5p زیبالقوه حاصل از تجو یدرمان شیآثار پ یبررس :عنوان

 رت یمغز یمدل سکته 

 یگدلیرضا ب محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیدانشگاه شه یستیز یعلوم و فناور دانشکده :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یگدلی+ محمد رضا ب :همکاران

 یدیوح رایسم +

 یشاهسواران نیحس +

 سلما احمدلو +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

و  وعیشود که با ش یشناخته م یسالمت عموم هیمعضل اول کیو  یعروق مغز یماریب نیتر عیبه عنوان شا یسکته مغز چکیده :

 شیبروز آن در حال افزا زانیشود و متأسفانه م یشناخته م دیشد یامدهایو پ عیباال، شروع حاد، رشد سر ریمرگ و م

 است.

 دهیچیز پشناخته شده است، پاتوژن یسکمیا یسکته مغز کیولوژیزیپاتوف یاساس هیکه به عنوان پا ،یمغز یسکمیا بیآس

استرس  و یالتهاب شیواکنش پ ها،تیآستروس یفعال ساز ،یمتعدد، مانند آپوپتوز عصب یکیولوژیب عیرا در مورد وقا یا

 یوضعم یاز انسداد خونرسان یو گلوکز که ناش ژنیاز اکس تیمحروم لیبه دل یمغز یسکمیدهد. ا ینشان م ویداتیاکس

 یراهنوز ب یاثربخش ،یدرمان یدر راهکارها ریچشمگ یهاشرفتیپ رغمیشود. عل یاست، منجربه اختالل در عملکرد مغز م

 . ستیآل ن دهیا مارانیاز ب یادیتعداد ز

ته سک شرفتیکه در پ ییزا یماریب ندیفرآ نیمختلف، در چند یژن ها یکاهش میتنظها اغلب با  miRNA از آنجا که

آپوپتوز  التهاب و و،یداتیسلول، استرس اکس یباال یریپذ کیاز تحر یناش تیهستند مانند سم لیدخ کیسکمیا یمغز

تواند در بهبود عوارض  یدرمان م ایدرمان و  شیها به عنوان پرسد که استفاده از آن یطور به نظر م نیدخالت دارند، ا

 .موثر واقع شوند یاز سکته مغز یناش

هستند، تا به امروز از آن به  ریآپوپتوز درگ ایو  ریمختلف که در تکث یهاژن یبرو miR-149-5p باوجود اثرات متعدد

 استفاده نشده است یاز سکته مغز یناش کینورولوژ صیطور کامل در بهبود نقا

و  کیسکمیا یاز سکته مغز یناش کینورولوژ صیبر نقا miR-149-5pبا  یدرمان شیاثر پ ق،یتحق نیدر ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باشد. یم Faslgژن  انیب زانیم

 یمغز یسکته  ک،ینورولوژ ی، نقص هاmiRNA-149-5p ،یدرمان شیپ کلمات کلیدی:
 

 

Evaluation of potential pretreatment effects of miRNA- 149-5 p on curing Neurological 
Deficits in the Rat Model of brain Stroke 

Title: 

Mohammad Reza Bigdeli Applicant: 
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shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

Brain ischemic stroke is known as the commonest cerebrovascular disease and a 

primary public health problem, characterized by a high incidence and mortality, 

acute onset, rapid development and severe outcomes, and unfortunately, its 
incidence is on the rise. 

Cerebral ischemic injury, identified as the fundamental pathophysiological basis of 
ischemic stroke, has a complicated pathogenesis concerning multiple biological 

events, such as neuronal apoptosis, astrocyte activation, proinflammatory reaction 

and oxidative stress. Cerebral ischemia results in brain impairment on account of 
deprivation of oxygen and glucose resulting from blockage of local blood supply. In 

spite of substantial advances in cerebral ischemic injury therapeutic strategies, the 
therapeutic effect is still far from ideal for a large number of patients. 

Because miRNAs are often involved in several pathogenic processes that involved in 
the development of ischemic stroke, such as toxicity due to high cell irritability, 

oxidative stress, inflammation, and apoptosis, Using them as a pre-treatment or 

treatment can be effective in improving the complications of stroke. 
Despite the numerous effects of miR-149-5p on various genes involved in 

proliferation or apoptosis, to date it has not been fully used to improve the 
neurological defects caused by stroke. 

Abstract: 

The main purpose of this study is the effect of pretreatment with miR-149-5p on 

neurological defects caused by ischemic stroke and Faslg gene expression. 

Specific 

Aims: 

pretreatment, Neurological Deficits, miRNA-149-5p, brain Stroke :Keywords 
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 یایفارس و در جیدر سواحل خل رانیا یمانگروها یرو شیپ یانسان داتیتهد یبند تیو اولو ییشناسا :عنوان

 عمان

 یهانا اعتماد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 بوشهر/فارس جیپژوهشکده خل :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیا یمانگروها یرو شیپ یانسان داتیتهد یبند تیو اولو ییشناسا :اولویت

  :نوع طرح
 ی+ هانا اعتماد :همکاران

 یعباس لیاسماع +

 یقیحق یتراب یعل +

 یمحمد حسن ماهوتچ +

 یفخر یعل +

 زاده یسجاد حاج +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 از کتاب مانگرو( ییعدد )بخش ها 1چاپ کتاب: 

مانگروها اقدامات  بیعامل تخر نیرفته اند. مهمتر نیجهان از ب یسوم از مانگروها کیسال گذشته حدود  50در طول  چکیده :

 یاراض لیتبد ،یاز منابع مانگرو توسط جامعه محل هیرو یب یمجاور، بهره بردار یدر اراض یپرور یاز جمله آبز یانسان

احداث سد با کاهش  نی( همچن2006و همکاران  Wellsبوده است ) یشهر یتوسعه فضا ،یکشاورز یمانگرو به ارض

 یخط ساحل شیباعث فرسا یساحل یتاالب ها یتراز آب شیو افزا یشور شیبه مانگرو و متعاقبا افزا یرسوبات انتقال دیشد

درصد  50تا  20رفتن  نیاز ب یاصل لیدل گویپرورش م یآزاد شده است. احداث استخر ها یتاالبها به آبها نیا لیو تبد

 باشد. یم یشده در سطح جهان بیتخر یازمانگروها

 مانع یایفارس و در جیدر سواحل خل رانیا یمانگروها یرو شیپ یانسان داتیتهد یبند تیو اولو ییشناسا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 و رسوب کرنه شیفرسا ،ییایدر تیپسماند، فعال م،یاقل رییتغ ران،یا یمانگروها کلمات کلیدی:

 
 

Identification and Prioritizing of Human Threat on Iranian Mangroves in Persian Gulf 

and Oman Sea coastal Area 

Title: 

Hana Applicant: 

Persian Gulf Unniversity Applicant's 

Work: 

Climate change will impact the mangrove forest health and expansion by rising 
sea level, cyclone activity, temperature, and precipitation changes. There is 

uncertainty in how mangrove ecosystems will respond to these climates related 
impacts, and these responses have not been fully addressed experimentally. Both 

fluctuating sea levels and temperature regimes 

have had a vast influence on mangrove distributions globally 
But, rising sea level might be the most important factor which affects the 

spatial distribution of mangrove tidal forest in the long term. 

Abstract: 
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Identification and Prioritizing of Human Threat on Iranian Mangroves in Persian Gulf 

and Oman Sea coastal Area 

Specific 

Aims: 

Iranian Mangroves, Climate Change, Solid Waste, Marine Activity, coastal 

sedimentation and erosion. 

:Keywords 
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 یستیز یاز پارامترها یبرخ یسازآلوده به نفت و مدل یهاخاک یستیز یهامطالعه متاژنوم و شاخص :عنوان

 : نفت شهر(ی)مطالعه مورد

 یخانیسار محمدرضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد :نوع طرح

 یخانی+ محمدرضا سار :همکاران

 یشکوفه مراد +

 آل آقا یبهشت یعل +

 حسن پور میکر +

 یریجالل ش +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR مجالتانتشار مقاله در 

 نیو همچن یستیز یهایژگیبر و یآلودگ نی. ارودیبه شمار م یطیمحستیز یهایآلودگ نیتریاز بحران یکی ینفت یآلودگ چکیده :

در کانون  یکروبیبر تنوع و کارکرد جوامع م ینفت یآلودگ امدی. پگذاردیم ریخاک تأث ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص

 یروبکیجوامع م یستیتنوع ز یبررس یبرا یابزار قدرتمند کس،یمانند متاژنوم یدیجد یها. روشباشدیم قاتیتوجه تحق

و استفاده از  یسازمختلف مدل یهاموضوع نموده است. عالوه بر آن استفاده از روش نیبه ا یانیخاک است و کمک شا

 نیاساس در ا نیاست. بر هممورد توجه بوده ریاخ یهادر پژوهش یستیز یبرآورد پارامترها یبرا افتیزود یاهداده

 یستیز یپارامترها یبرخ یسازآلوده به نفت خام و مدل یهادر خاک یستیز یهامتاژنوم و شاخص یابیارز ق،یتحق

ونه منظور، نم نیا یشهر )واقع در غرب استان کرمانشاه( انجام خواهدگرفت. برانفت زیخدر منطقه نفت طیشرا نیتحت ا

-0خواهندشد. نمونه خاک از عمق  هی( تهیمتوسط و بدون آلودگ د،یشد یسه گانه )آلودگ یهاآلوده از بخش یهاخاک

اصله و بالف شدههیمونه مرکب تهساده، ن یهابرداشت خواهدشد. جهت مطالعه متاژنوم پس از برداشت نمونه متریسانت 15

 طیدر شرا یبردارو پس از نمونه هینمونه به صورت جداگانه ته 100از  شیب یسازخواهدشد. اما در مورد بخش مدل زیفر

بافت، کربن  ریها )نظخاک ییایمیکوشیزیف یهایژگیو یریگخواهدشد. پس از اندازه ینگهدار گرادیدرجه سانت 4 یدما

 وماسیب خته،یتنفس برانگ ه،یاز جمله تنفس پا یستیز یهااز صفات و شاخص ی(، برخیو شور تهیدیآهک، اس ،یآل

و  پازیل داز،یآز، فسفاتاز، بتاگلوکوزاوره دروژناز،یده رینظ یمیآنز یهاتیفعال ک،یو سهم متابول یکروبیسهم م ،یکروبیم

قابل کشت، اقدام به شمارش  یکروبیم تیجمع یفراوان نییتع یخواهندشد. سپس برا یریگاندازه دازیاکس فنلیپل

 یو چگونگ ینفت یآلودگ زانیاز م یآگاه یخواهدشد. براCFMM+Crude oilو  NA یهاکشت طیدر مح یکروبیم

 ییرهایو برآورد متغ نیخواهدشد. جهت تخم نییصفات مورد مطالعه، مقدار آن به روش سوکسله تع ریارتباط آن با سا

( GEP) ژن انیب یزیربرنامه یکردهایرو ،یمیآنز یهاتیفعال یو برخ یکروبیم تیجمع یفراوان ،یکروبیهمچون تنفس م

مختلف، صفات  یوهایمنظور در قالب سنار نیا ی( مورد توجه قرار خواهندگرفت. براANN) یمصنوع یو شبکه عصب

صفات  یو برخ ندهیغلظت آال ،ییایمیکوشیزیمدل )خواص ف یهایبه عنوان ورود شیشده در آزما یریگمختلف اندازه
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 یهاتیو فعال کیولوژیزیاکوف یهاشاخص ،یکروبیتا ارتباط آن را با داده هدف )تنفس م شودیم فی( تعرافتیزود یستیز

انتخاب شوند. قابل ذکر  RMSEو  R2همانند  یآمار یهامدل با در نظر گرفتن شاخص نینمود و بهتر یابی( ارزیمیآنز

 هیتجز ازیو در موارد مورد ن یسازو ب( مدل کسیالف( متاژنوم دیدر دو بخش به انجام خواهد رس قیتحق نیاست که ا

 میترس Excellنرم افزار  قیحاصله از طر یو نمودارها زشدهیآنال MSTATC ینرم افزار آمار قیها از طرداده یآمار

 خواهندشد

 یکروبیم تیبر متاژنوم و ساختار جمع ینفت یاثرات آلودگ یدر بررس کسیاز متاژنوم یریگبهره :اهداف اختصاصی

 رینظاز صفات ) یبرخ یسازخاک و امکان مدل یکیزیو ف ییایمیش ،یستیبر خواص ز ینفت یآلودگ امدیپ یبررس -2

 صفات( گریو د ییایمیش کویزی)خواص ف افتیزود یها( از دادهیمیآنز تیفعال ،یکروبیم تیتنفس و جمع

 یسازمدل ،یمیو آنز یستیز یهاشاخص کس،یمتاژنوم ،ینفت یآلودگ کلمات کلیدی:

 

 

Studying metagenome and biological indices of oil-polluted soils and modelling of 

some soil biological parameters under oil pollution (Case study: Naft-Shahr) 

Title: 

Mohammad Reza Sarikhani Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

One of the most critical environmental pollutions is oil contamination. This pollution 

affects biological characteristics as well as the physical and chemical properties of 
soil. Negative effects of oil pollution on the diversity and function of microbial 

communities have been noticed by researchers. One of the most powerful tools to 

study the biodiversity of soil microbial communities is metagenomics. Moreover, 
using different modeling methods to estimate biological parameters has been 

considered in recent researches. Accordingly in this study evaluation of metagenome 
and biological indicators and also the modeling of some biological parameters will be 

done in crude oil-contaminated soils in the oil-rich area of Naftshahr (located in the 

west of Kermanshah province). For this purpose samples of contaminated soils (from 
a depth of 0-15 cm) will be collected from three areas with severe, moderate, and no 

pollution. In order to study the metagenome, a composite sample is prepared and 
will freeze immediately. In the modeling section, more than 100 samples prepared 

individually and will be stored at 4 C0. After measuring physicochemical properties of 
soil samples (such as texture, organic carbon, lime, pH, and salinity), some biological 

traits and indicators will be measured including BR, SIR, Cmic, qCO2, qmic, MBC, and 

enzyme activity (dehydrogenase, urease, phosphatase, beta-glucosidase, lipase, and 
polyphenol oxidase). In the following microbial counting will be performed on NA 

and CFMM+Crude oil medium. The amount of oil pollution and its relationship with 
other studied traits will be determined by the Soxhlet method. Gene expression 

programming (GEP) and artificial neural network (ANN) approaches will be 

considered to estimate variables such as microbial respiration, microbial population 
abundance, and some enzymatic activities. Various measured traits are defined as 

model inputs (physicochemical properties, pollutant concentrations, and some 
biomarkers) that will be evaluated its relationship with the target data (microbial 

respiration, ecophysiological parameters, and enzymatic activities) and will be 
selected best model considering statistical indicators such as R2 and RMSE. This 

research will be performed in two parts: 1) Metagenomics and 2) Modeling. Data will 

be analyzed through MSTATC statistical software and the resulting diagrams will be 
drawn by Excel software. 

Abstract: 

Utilization of metagenomics in the investigation of the effects of oil pollution on 

metagenome and microbial population structure. 
2. Investigating the consequences of oil pollution on biological, chemical, and 

physical properties of soil and the possibility of modeling some traits (such as 
respiration and microbial population, enzymatic activity) from rapidly available data 

(physicochemical properties and other traits). 

Specific 

Aims: 

Keywords: Oil pollution, metagenomics, biological and enzymatic indicators, 
modeling 

:Keywords 
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 رانیمانگرو ا یهاشگاهیو ساختار رو پیمطالعه ت :عنوان

 یاهلل محمود تیب :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یاریچهارمحال و بخت/دانشگاه شهرکرد :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیو ساختار رو پیت مطالعه :اولویت

  :نوع طرح
 یاهلل محمود تی+ ب :همکاران

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 لیلهستند که به د یو خشک ایدر حدفاصل در یریگرمسمهیو ن یریمنحصربفرد مناطق گرمس یهاستمیاکوس مانگروها چکیده :

 تیو تثب ییدارو یهااستفاده ،یریگیغذا، چوب، سوخت، ماه نیتأم لیاز قب یستمیارائه منابع و خدمات مختلف اکوس

 یهاندهیو ورود آال ریاخ یهادر دهه تیجمع عیهستند. رشد سر یادیز اریبس تیاهم یدر مقابل امواج دارا یخط ساحل

 از اهداف مهم یکیرو  نیها شده است. از او کاهش سطح آن یریپذبیمنجر به آس ستم،یاکوس نیبه ا یو صنعت یشهر

از خسارت وارد آمده بر  یریجلوگ ایبه حداقل رساندن و  یمناسب و موثر برا یهایخط مش افتنی زان،یرو برنامه رانیمد

باال،  تی. حساسروندیبه شمار م کیجزء مناطق حساس اکولوژ رانیدر ا یمانگرو یهااست. جنگل هاستمیاکوس نیا

 تیریبه منظور مد نیسرزم زانیرقرار داشتن آنها، سبب شده که مورد توجه برنامه دیخدمات ارزشمند و در معرض تهد

 یهاجنگل نهیدر زم یو تخصص یاهیاطالعات پا ازمندین حیصح تیریو مد یزیر-. برنامهرندیو حفاظت قرار گ حیصح

ه مناطق داشته باشند. ب نیا شتریحفاظت ب تیبا محور یبهتر ماتیکمک خواهد کرد تا تصم رانیمانگرو بوده و به مد

در ارتباط با  یادی. هر چند مطالعات زشودیو مهم محسوب م یضرور یآنها در ابعاد مختلف امر یمنظور بررس نیهم

آنها در کشور وجود  یهاشگاهیدر مورد تمام رو یانجام شده است اما اطالعات جامع و کامل رانیمانگرو در ا یهاجنگل

در  یادیدهد مطالعات ز یانجام شده نشان م قاتیتحق یاست. بررس شتریو مطالعه ب یبررس ازمندیمهم ن نیندارد و ا

 رانیا یمانگروها یستمیمطالعات صورت گرفته در خصوص خدمات اکوس نیخصوص گونه چندل وجود ندارد. همچن

داخته به آن پر یمطرح شده و به صورت تخصص یداشته و خدمات ذکر شده با اقتباس از منابع خارج یجنبه عموم شتریب

مانگرو  یهاشناخت جنگل یاز موارد، پژوهش حاضر با هدف اصل گرید یاذکر شده و پاره لیمسا لینشده است. به دل

دو گونه حرا و  کیو اکولوژ کیمورفولوژ ک،یولوژیزیف ک،یستماتیس یهاجنبه یبه بررس یلیتحل-یفیتوص وهیکشور به ش

 نیاز ا یکل یمایس ،یستمیها، خدمات اکوسساختار جنگل حیو تشر هاپیت یو معرف ییو با شناسا دازدپریچندل م

 داریاپ یبرداربهره ت،یریرا به منظور مد رانیو مد زانیربرنامه ازیمورد ن هیاز اطالعات پا یکه قسمت کندیم جادیها اجنگل

 آوردو حفاظت آنها فراهم خواهد 

 مطالعات موجود یهاافتهی هیمانگرو کشور بر پا یهاشگاهیرو پیساختار و ت ییشناسا :اهداف اختصاصی

 مانگرو کشور براساس مطالعات صورت گرفته یهاجنگل یستمیخدمات اکوس یبررس -

 حرا و چندل یهاگونه یمونوگراف هیته -

 چندل یحرا، مونوگراف یجنگل، مونوگراف یستماکوسی خدمات مانگرو، جنگل ساختار مانگرو، ¬جنگل پیت کلمات کلیدی:

 
 

Study of Type and Structure of Iranian Mangrove Habitats Title: 

Beytollah Mahmodi Applicant: 
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Shahrekord University Applicant's 

Work: 

Mangroves are counted as the unique ecosystem between the land and sea in 

tropical and subtropical coastal areas. The mangroves are very important due to 

provision of various ecosystem resources and services such as food, wood, fuel, 
fishing, medicinal uses and shoreline stabilization against waves. Rapid population 

growth in recent decades and entry of urban and industrial pollutants into this 
ecosystem has led to their vulnerability and decrease area. Therefore, one of the 

important goals of managers and planners is to find appropriate and effective 

policies to minimize or prevent damage to these ecosystems. Mangrove forests of 
Iran are the ecological sensitive areas. High Sensitivity, their valuable services and 

exposure to threats, have caused them to be considered by land planners for proper 
management and protection. Proper planning and management require basic and 

specialized information on mangrove forests to help managers make better decisions 
focusing on greater conservation of these areas. To this purpose, their assessment in 

different aspects is a necessary and important issue. Although, many studies related 

with mangrove forests have been carried out in Iran, there are no comprehensive 
and complete information about all their habitats in the country, and this lack of 

information requires further surveys and studies. According to conducted research, 
there are not many studies on Rhizophora mucronata species. Also, conducted 

studies on ecosystem services of Iranian mangroves have been mostly in general 

form and the mentioned services have been derived from foreign references and 
have not been addressed professionally. Due to the mentioned issues and some other 

cases, the present research studies the systematic, physiological, morphological and 
ecological aspects of two species of Avicenia marina and Rhizophora mucronata in a 

descriptive-analytical method with the main purpose of identification of the 

country’s mangrove forests, and by identifying and introducing the types and 
describing the structure of forests and ecosystem services, creates an overview of 

these forests which will provide some of the basic information needed by planners 
and managers for their management, sustainable exploitation and protection. 

Abstract: 

Identifying the structure and type of mangrove habitats in the Iran based on the 

findings of existing studies 
- Study of ecosystem services of mangrove forests in the Iran based on studies 

- monograph of Avicenia marina and Rhizophora mucronata 

Specific 

Aims: 

Type of forest mangrove, structure of forest mangrove, Forest ecosystem services, 
Avicenia marina monograph, Rhizophora mucronata monograph. 

:Keywords 
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 C57bl/6 نژاد ریپ یموش ها ی هیکل "یدوباره جوان ساز“بر  یاثر سرم خون بند ناف انسان :عنوان

 ایآذرن مهناز :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ای+ مهناز آذرن :همکاران

 ینصرت بایفر +

 یرضا مقدس عل +

 یونیمحمد نب +

 یرینص یمهد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 یور شیمهم پ یاز چالش ها یکیدر آن ها  یبه زندگ دیام شیجوامع به تبع افزا یسالخوردگ قتیحق نیبا توجه به ا چکیده :

را وادار کرد تا دوباره  ریپ یشدن را کاهش داد و اندام ها ریتوان سرعت پ یچگونه م نکهیا نییکشورها شده است تع

است که خطر  یعامل نیهمچن یریقرار گرفته است. پ قاتیاز تحق یادیز یدر مرکز تعداد ریاخ یجوان شوند در سالها

دهد. داده ها  یم شیرا افزا (CKDs)یویمزمن کل یها یماریو ب هیحاد کل بیمثل آس هیکل یها یماریاز ب یاریبس

 یشروع م یسالگ 45هستند از سن  "آخر یمرحله "که در  یویکل یها یماریمتحده، ب االتیاز آن است که در ا یحاک

 یرا نشان م وعیش نیشتریسال ب 75و در افراد با سن  افتهی شیشود و بعد از آن ساالنه گسترش آن ها در افراد افزا

اگر  همراه است هیکل یو عملکرد یساختار راتییبا تغ یاست که سالخوردگ نیاثبات شده است ا یدهند. آنچه که بخوب

 ستمیس ایدارد تا هر اندام  یویعملکرد کل یاثر را رو نیدتریشد یعیطب یبشود از شش ها صرف نظر کرد، سالخوردگ

ا آخر قرار دارند ام یاست که در مرحله  یویکل یها یماریب یدرمان برا نیبهتر هیکل وندی. اگر چه فعال پگرید یاندام

هستند  یمطالعات مدع یروش است. برخ نیا یها تیاز محدود یکیجوانان  انیکمبود افراد اهدا کننده بخصوص در م

سرم  ریتأث که میبرآن قیتحق نیداشته باشد، ما در ا یمثبت ریتأث ریپ یتواند در بهبود عملکرد اندام ها یکه خون جوان م

قرار  یمورد بررس هیاندام کل یبا تمرکز بر رو یریضد پ یعامل تازه شناخته شده  کیرا بعنوان  یخون بند ناف انسان

 ریانکار ناپذ ریتوجه به تأث. با میکن یشناخته شده بررس یاندام با مارکرها نیرا در ا "دوباره جوان شدن" زانیداده و م

ه نظر ب یضرور ،یاتیاندام ح نیا یدوباره جوانساز یبرا ییها سمیمکان افتنیو طول عمر افراد،  یدر حفظ سالمت هیکل

 رسد یم

که تحت  یریپ یموش ها ی هیدر کل TNF-α  ،Agtr1aو  P16INK4A  ،IL-6 داز،یبتاگاالکتوز-SA انیب یبررس :اهداف اختصاصی

 کنترل یآن ها با گروهها ی سهی( قرار گرفته اند و مقاHUCBSبا سرم خون بندناف انسان ) ماریت

 (HUCBS) با سرم خون بندناف انسان ماریکه تحت ت یریپ یموش ها ی هیخون در کل نینیو کرات BUN یبررس (2

 کنترل یآن با گروهها ی سهیقرار گرفته اند و مقا

 یا گروههاب سهیبا سرم قرار گرفته اند و مقا ماریکه تحت ت ییها در موش ها هیکل یستوپاتولوژیه یشاخص ها یبررس (3

 کنترل
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 یسرم خون بند ناف انسان، دوباره جوانساز ه،یکل یری، پ یریپ کلمات کلیدی:

 

 

The effect of human umbilical cord blood serum on “rejuvenation” of old C57BL/ 6 

mice kidney 

Title: 

Mahnaz Azarnia Applicant: 

Tehran kharazmi university Applicant's 
Work: 

According to this fact that the aging of societies in consequence of increasing in life 

expectancy on them has become one of the most important challenges that countries 
facing with it, determination of how we can slow down the aging process and force 

aged organs to rejuvenate has become in center of many researches. Aging is also an 

important risk factor for many renal diseases, such as acute kidney injury and 
chronic kidney diseases. Data has shown that in the united states starting from age 

45, end-stage renal disease morbidity increased annually and reached a peak at age 
75. It is well established that aging is associated with structural and functional renal 

changes. With the possible exception of the lung, the changes in kidney function 
with normal aging are the most dramatic of any human organ or organ system. 

Although kidney transplantation is the best treatment for end-stage renal disease, a 

lack of donors, particularly from younger age groups, is the main bottleneck. Some 
studies claim that young blood can have a positive effect on improving the function 

of old organs, in this study we want to investigate the antiaging effect of human 
umbilical cord blood serum as a newly known factor. With focusing on kidney organ 

and investigate the rejuvenation of this organ with its known markers. Regard to 

undeniable effect of kidney on people life span and health maintaining, it seems 
essential to find mechanisms for rejuvenation of this critical organ. 

Abstract: 

The investigation of SA-β galactosidase, P16INK4A  ،IL-6, TNF-α and Agtr1a in 

kidneys of aged mice treated with human umbilical cord blood serum(hUCBS) and 
comparation of them with control groups. 

2) The evaluation of blood urea nitrogen and blood creatinine in aged mice treated 
with hUCBS and comparation of them with control groups. 

3) The investigation of renal histopathological markers in aged mice kidneys and 
comparation of them with control groups. 

Specific 

Aims: 

Aging, renal senescence, human umbilical cod blood serum, rejuvenation :Keywords 
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 یچشم ابیبا کمک رد یداریبر توجه د یهندسه مبتن یریادگیموثر بر  یهاروش یبررس :عنوان

 پور میابراه رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

در خصوص  ینگر ندهیاطالعات و آ ی+ توسعه فناور یکیاطالعات و ارتباطات و آموزش الکترون یآموزش فناور توسعه :اولویت

 یشناخت یو مهندس یعصب ی/مهندسیپزشک ی+ مهندس یو جهان یاطالعات در سطح مل یآثار تحوالت فناور

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 پور می+ رضا ابراه :همکاران

 فر ینیاالهه ام +

 248000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهایی تعهدات

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

ت. به آن وابسته اس گریاز هر زمان د شیشکل گرفته است و ب یبر اساس علم و تکنولوژ قایعم یزندگ یکنون یوهیش چکیده :

 یازهایجامعه، ن یهاتیاست که بر اساس واقع یمتخصصان ازمندیانسان امروز ن یاصل یهاها و دغدغهمواجهه با چالش

از  یادیو پرداختن به بخش ز دنیفهم ی(. افراد برا2012 ونسکو،یها گام بردارند )تحقق آن یرا تصورکرده و برا ندهیآ

استدالل و کاربرد  ات،یاضیاز ر یدرک درست ازمندیخود ن یاحرفه یهاتیروزمره و فعال یزندگ یهاتیمشکالت و موقع

 یموضوع اتیاضیآموزش ر یراستا چگونگ نی(. در ا2017 ،یاقتصاد یهستند )سازمان توسعه و همکار یاتیاضیر یابزارها

در  یزندگ یآموز فراهم نکند او را برادانش یروزمره یرا در زندگ اتیاضیر یکه فرصت فراخوان یاست. آموزش یاساس

 (.2012 ونسکو،یآماده نخواهد کرد ) یجهان نیچن

 یاضیاز ر یزیانگبلکه بخش شگفت کند،یرا فراهم م هاهیقض یدرست ییچرا یدرباره نشیتنها فرصت کسب بهندسه نه

یدربر م یتا معمار یاز طراح یما را در تمام مظاهر زندگ یفرهنگ یهامنسجم تجربه یکه به شکل دهدیم لیرا تشک

باشد  یسرفصل تواندیخورده و م وندیانسان پ یو شهود یشناختییبایز ،یدارید یهاهندسه با حس ن،ی. عالوه بر اردیگ

 تیبر اهم زی( ن2000) کایآمر یاضیمعلمان ر یمل ی(. شورا2002آموزان را به خود جلب کند )جونز ، دانش یکه عالقه

 .کرده است دیتجسم تاک یاستدالل تی( و ظرفی)بصر یدارید ییبازنما

 یهندس یهاتیدر فعال یاساس یها نقشکردن شکلبوده و تجسم یدر تفکر هندس یدیکل یشناخت ندیفرا کیتجسم 

پردازش اطالعات به  یلهیوسکردن در حل مسئله بهاز تفکر، کمک یبانیباال بردن درک و پشت یلهیوسدارد. تجسم به

 یهندس یهاییدر بازنما ییگرا. استفاده از واقعگرددیم یریادگیباعث بهبود  یدادن بار شناختشکل موثر و کاهش

بر  یثبتم ری( تاثیزفانت یهااضافه مانند شکل و رنگ اتیکردن از جزئ زیو پره یواقع یایدن یهاداشتن با تجربه)انطباق

 .(2010و همکاران،  پیلیخواهد داشت )ف یریادگی

شارکت م نیتضم لیاز قب یبه اهداف لین یبدست آمده نشان داده است برا جینتا یگامیمربوط به ار یهاتیدر مورد فعال

توجه  دیدست و چشم با یفعال با هماهنگ طیمح کی یو ارائه یکنجکاو کیتحر زه،یانگ شیآموزان در پرتو افزادانش

از  یاریآموزش بس ی( خاطرنشان کرده است که برا2014(. ککماک )2020شود )کگس،  یگامیار تیبه فعال یشتریب

 .بهره برد یگامیار یهاتیاز فعال توانیو به صورت خاص هندسه، م ،یاضیمطالب ر

و به  یواقع یزندگ یدر بستر ماجراها اتیاضیر یریادگی شودیم دیتأک مدارنهیزم یاضیکه بر آموزش ر ییکردهایدر رو

 اتیاضیر یریادگیآن بوده و  یهاحلو راه یاضیآموز مکتشف ردانش ،یآموزش یوهیش نی. در ادهدیرخ م یعیصورت طب
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 آموزش یباارزش برا ینه تنها به عنوان ابزار مدارنهیمسائل زم یبستر نی. در چنکندیانجام دادن آن تجربه م قیرا از طر

 .(2015وال و همکاران،  ی)وان د شوندیم یتلق زیآن ن یریادگی یبرا یاتیح یبلکه ابزار ات،یاضیر

 یهندس یهاآموزان در شکلمورد تمرکز دانش یهاهیناح ،یچشم ابیدستگاه رد یها( با استفاده از داده1398زنده دل )

 نیبهره گرفته است؛ همچن مدارنهیزم سیروش تدر یابیارز یبرا هاداده نیکرده و از ا یها را بررسشده در مسئلهارائه

م و قدرت تجس یگامیمهارت ار نیب یهمبستگ یچشم ابیدستگاه رد یهاداده لیبا استفاده از تحل زی( ن1399) ییایض

 .نموده است یرا بررس هایآزمودن ییفضا

و ارتباط  یسازمانده نش،یرا در خصوص گز یاطالعات ارزشمند یچشم ابیشده توسط دستگاه ردارائه یهاداده :اهداف اختصاصی

که تاکنون  کنندیرا فراهم م یترقیعم یهایارائه کرده و امکان بررس یمسئله توسط آزمودن کیمختلف  یهابخش

موجود در  یهابیاز آس یاریبس توانیم یچشم ابیبه کمک رد جهیفرصت پرداختن به آنها وجود نداشته است. درنت

 .ارائه نمود یعمل یها راهکارهابهبود آن یکرده و برا ییهندسه را شناسا سیمتداول تدر یهاروش

 مدارنهیآموزش زم ،یگامیاُر ،یتجسم ییتوانا ،یچشم ابیآموزش هندسه، رد کلمات کلیدی:

 
 

Investigating the effective methods of learning geometry based on visual attention 

with eye-tracker 

Title: 

Reza Ebrahimpour Applicant: 

Shahid Rajaee Teacher Training University Applicant's 
Work: 

The current lifestyle is deeply based on science and technology and depends on it 

more than ever. Dealing with today's main challenges, requires experts who can 
imagine the future needs based on today's facts and move toward solving them 

(UNESCO, 2012). People in many of their challenges in everyday life and professional 
career need an accurate understanding of mathematics, reasoning and using 

mathematical tools (OECD, 2017). In this regard, how to teach mathematics is a 
fundamental issue. An education which does not provide opportunities to recall 

mathematics in students’ everyday life, will not prepare him/her for living in such 

world (UNESCO, 2012). 
Geometry not only provides the opportunity to gain insights about the correctness of 

the theorems, but also comprises the amazing aspect of mathematics which gives a 
coherent experience of our cultural experiences in all aspects of life, from design to 

the architecture. In addition, the geometry linked with human senses like visual, 

aesthetic and intuition. This can be a favorite topic of knowledge for attracting the 
students (Jones, 2002). National Council of Teachers of Mathematics of America 

(2000) have stressed on the importance of visual representation and reasoning. 
Visualization is a key cognitive process in geometrical thinking and has a main role in 

geometrical activities. Visualization can improve learning by enhancing the 
understanding and support of thinking, assisting in problem solving by effectively 

processing the information and reducing the cognitive load. Using realism in 

geometric representations (coinciding with experiences from the real world and 
avoiding the details such as fantasy shapes and colors) has positive impact on 

learning (Philip et al. 2010). 
In origami activities, the results show that origami can help in achieving objectives 

such as ensuring the participation of students by increasing their motivation, 

stimulate curiosity and providing an environment enabling the coordination of the 
hands and eyes (Kogce, 2020). Cakmak (2014) points out origami can be useful in 

teaching many mathematical concepts, especially geometry. 
In approaches of teaching context-oriented mathematics, there is an emphasis on 

learning mathematics in the real-life scenarios. In this way, the student takes on a 
heuristic role of the mathematics and its solutions. The students learn mathematics 

by using this approach. Not only the context-oriented problems are a valuable tool 

for teaching mathematics, but also are vital tools for learning it (Van de Walle et al, 
2015). 

Abstract: 
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Zendedel (2018) used data of eye-tracking device to examine the regions of student 

concentration in geometric shapes and used the data to evaluate context-oriented 
approach. Moreover, Ziaee (2019) analyzed the eye-tracker data of the subjects and 

examined the correlation between origami skills and spatial visualization. 

Providing a mechanism for examining and diagnosing methods for teaching 
geometry based on visual attention by the use of eye-tracker 

Specific objectives 
• Examine the subject’s pattern of readings by using eye-tracker 

• Examine the subject’s visualization by using eye-tracker 

• Examine the amount of subject’s attention to the related information of the 
problem solving by using eye-tracker 

• Examine the number of entry and exit of the subject to the desired region by using 
eye-tracker 

Specific 
Aims: 

Teaching of geometry, Eye-tracker, Visualization ability, Origami, Context-oriented 

education 

:Keywords 
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 یخاموش یالقا قیطراز  (Phelipanche aegyptiaca) یمصر زیگل جال یکنترل علف هرز انگل :عنوان

 زبانیژن از طرف م

 زادهیعل حسن :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

 کم خطر

 یکاربرد :نوع طرح

 زادهی+ حسن عل :همکاران

 زادهیهوشنگ عل +

 یزهرا فرخ +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 ،یکنترل زراع یهادالر برآورد شده است. روش اردیلیم 6/2تا  3/1 انهیدر خاورم زیجالهرز گلاز علف یناش خسارت چکیده :

چرخۀ  لیه دلبوده اما ب رگذاریتأث یمدت و به طور نسب یدر طوالن زیکنترل گل جال یبرا یکیزیو ف یکیمکان ،یکیولوژیب

هرز، علف نیکنترل ا یباال یها-نهیهز لیاز کشاورزان به دل یاری. بسستندیانگل، قادر به کنترل کامل آن ن ژۀیو یستیز

مرسوم  یبهنژاد قیمقاوم از طر اهانیگ دی. تولکنندیانگل را رها م نیآلوده به ا نیزم ایو  دهیاز مقابله با آن چشم پوش

 هرز، ضرورتعلف نیکنترل ا یگفته شده برا یهاروش تینداشته است. عدم کفا یریآورد چشمگتا کنون دست زین

از جمله استفاده از  یآورفن ستیبر ز یمبتن یهاسازد. روش یرا آشکار م نینو یاستفاده از راهکارها یتالش برا

dsRNA باشدیانگل م نیا یبرا یشنهادیپ یاز روش ها یکی زبانیم قیانگل از طر یدیکل یهاژن یجهت خاموش .

 یبررس نی. لذا هدف اکنندیم دییرا تأ زیدر کنترل گل جال روش نیا زیآم تیما امکان کاربرد موفق یقبل یمطالعات

فسفات ردوکتاز -6مانوز  یهامیهمچون آنز ز،یگل جال هادارتیکربوه سمیدر متابول لیدخ یهااز ژن یبعض یخاموش

M6PR(سوکروزسنتاز ،))SUSیسلول وارۀید نورتازی( و ا(CWIاز طر )تداخل  یتکنولوژ قیRNA زبانیبا استفاده از م 

که در گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران به انجام گرفته  نیشیمطالعات پ یهاسازه یریتوتون و کلزا و با بکار گ

 خواهد بود

 زیالجبه انگل گل داریمقاومت پا یدارا یهانیال جادی)توتون و کلزا( با ا زبانیم اهیمقاومت گ شیطرح، افزا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 انگل است. یاسمز میتنظ ندیدر فرآ ریدرگ یژن ها یخاموش قیاز طر یمصر

 دارتیکربوه سمیدر متابول لیدخ یهاژن، ژن ی، خاموشdsRNA ز،یکلزا، گل جال کلمات کلیدی:

 
 

Control of parasitic weed Egyptian broomrape (Phelipanche aegyptiaca) through 
host-induced gene silencing 

Title: 

Hassan Alizadeh Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Damage from Broomrape in the Middle East is estimated at $ 1.3 billion to $ 2.6 
billion. Agronomic, biological, mechanical, and physical control methods have been 

relatively effective in controlling broomrapes in the long run but are not able to 

Abstract: 
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control it completely due to the parasite's specific biological cycle. Due to the high 

costs of controlling this weed, many farmers give up controlling it or leaving the land 
contaminated with this parasite. The production of resistant plants through 

conventional breeding has not achieved significant results so far. The inadequacy of 
these methods to control these weeds reveals the need to try to use new strategies. 

Biotechnology-based methods such as the use of dsRNA to silence key parasite genes 

through the host is one of the proposed methods for this parasite. Our previous 
studies confirm the possibility of the successful application of this method in the 

control of Broomrapes. Therefore, the aim of this study is to silence some genes 
involved in the metabolism of Broomrape carbohydrates, such as mannose enzymes 

6-phosphate reductase (M6PR), sucrose synthase (SUS), and cell wall invertase 

(CWI) through RNA interference technology using tobacco and rapeseed as hosts. In 
this research, extinguishing constructions that were built in previous studies in the 

Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran will be used. 

The main goal of the project is to increase the resistance of the host plant (tobacco 

and rapeseed) by creating lines with stable resistance to the parasite of the Egyptian 

Broomrapes by silencing the genes involved in the process of osmotic regulation of 
the parasite 

Specific 

Aims: 

Rapeseed, canola, dsRNA, gene silencing, osmotic regulation :Keywords 
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و  متیالگور یطراح ،ینظر عیناهموار: توس یسازنهیبه لیحل مسا یبرا انیگراد یریگنمونه دیجد یهاروش :عنوان

 یمحاسبات یشهایآزما

 ایملک ن یمرتض :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ایملک ن ی+ مرتض :همکاران

 دامنه یمانیسل دیمج +

 850000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 کیعدد )به طور معادل   Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (اتیدر عمل قیو تحق یساز نهیمعتبر به اریو بس یاز مجالت تخصص یکیمقاله در 

. سوال ردیگیناهموار مورد استفاده قرار م یساز نهیبه لیحل مسا یبرا انیگراد یریگنمونه کیپژوهش، تکن نیا در چکیده :

ل مسائ یرا برا انیگراد یریگنمونه کیاستفاده از تکن نهیهز توانیاست که چگونه م نیا قیدر مرحله نخست تحق یاساس

 یراب ازیمورد ن یکاف طیشرا ن،یحفظ شود. همچن کیتکن ییکه کارا یتا حد امکان کاهش داد، در حال دیو مق دینامق

 موارد مورد مطالعه در بخش نخست است. گریاز د تمیالگور ییهمگرا نیتضم

در حل مسائل چندهدفه بهره گرفته شود. سوال  انیگراد یریگنمونه کیتا از تکن شودیدر مرحله دوم طرح، تالش م

موفق  تواندیاز مرز پارتو م بیتقر کیتا چه اندازه در بدست آوردن  کیتکن نیاست که ا نیا شودیکه مطرح م یاساس

 کند نیروش را تضم ییاست که همگرا یکاف یطیشرا افتنیمرحله از پژوهش،  نیدر ا گریعمل کند. چالش د

ناهموار  یسازنهیبه لیحل مسا یبرا انیگراد یریگبر نمونه یمبتن یهاروش یو محاسبات یعمل ،یو توسعه نظر لیتحل :اهداف اختصاصی

 و چندهدفه( دیمق د،ی)نامق

 دب()محدب و نامح دیو نامق دیناهموار مق یسازنهیبه لیکالرک در مسا یستاینقاط ا افتنی یبرا ییهاتمیالگور هیارا -

 ناهموار چندهدفه یسازنهیمرز پارتو در به دیتول افتنی یبرا یتمیالگور هیارا -

 موجود یهابا روش سهیمورد اشاره و مقا یهاتمیالگور ییهمگرا لیتحل -

 یمحاسبات یشهایمورد اشاره و انجام آزما یهاتمیالگور یسازادهیپ -

 انیگراد یرینمونه گ ان،یرگرادیز ل،یفرانسیردیچند هدفه، مجموعه ز یساز نهیناهموار، به یساز نهیبه کلمات کلیدی:

 

 

New gradient sampling methods for solving non-smooth optimization problems: 
Theoretical development, algorithm designing and computational experiments 

Title: 

Morteza Maleknia Applicant: 

- Applicant's 

Work: 

This project aims to develop highly reliable algorithms for solving non-smooth 

(multicriteria) optimization problems using gradient sampling (GS) techniques. The 

main challenge in the first stage is how one can reduce the computational cost of the 
GS technique while preserving its efficiency. Also, we seek conditions under which 

the global convergence of the proposed algorithms is guaranteed. 
Next, it is tried to deal with non-smooth multicriteria optimization problems using GS 

techniques. The fundamental question that arises is to what extent this technique 

Abstract: 
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can successfully obtain an approximation of the Pareto set. We also study sufficient 

conditions that ensure the convergence of the proposed methods. 

Developing theoretical and practical aspects of gradient sampling-based methods for 

solving non-smooth(multicriteria) optimization problems 

- Presenting algorithms for finding Clarke stationary points of constrained and 
unconstrained non-smooth optimization problems 

- Presenting an algorithm for approximating Pareto set for multicriteria non-smooth 
optimization 

- study the convergence of the proposed methods and make comparisons with some 

existing methods 
- Implementation of the proposed algorithms and providing some essential 

numerical results 

Specific 

Aims: 

non-smooth optimization, subdifferential set, subgradient, multicriteria non-smooth 

optimization, gradient sampling 

:Keywords 
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 یماریب صیتشخ یبرا یآل-فلز یهاچارچوب هیبر پا ینور یوحسگرهایب یطراح :عنوان

 یفائزه مقض :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فائزه مقض :همکاران

 1020000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یستالینانومتخلخل هستند که ساختار کر یونیناسیکئورد یمرهایاز پل یدی( نسل جدMOFs) یآل-یفلز یها چارچوب چکیده :

ساختار  لیشده است که به دل لیتشک یو معدن ی( آلSBUs)هیثانو یسازنده یواحدها یریآن ها از کنار هم قرارگ

 یه و کربن فعال، عالق کایلیس ها،تیمواد متخلخل مانند زئول ریآن ها نسبت به سا یو مساحت سطح باال ریانعطاف پذ

 " 21قرن  یبرا ی: مواد MOFs "مواد تحت عنوان  نیکه ا یاز محققان را به خود معطوف کرده است به طور یاریبس

ود را خ یریدانست که انعطاف پذ یمعدن یمیو ش یآل یمیش نیب یمواد را پل نیتوان ا یم قتیشده اند. در حق یمعرف

 تخلخل و مساحت لیاست. به دل یفلز یها ونیور از حض یآن ها ناش یستالیو ساختار منظم و کر یآل گاندیل ونیمد

 ،یورن بریف زریمواد که امکان استفاده از آن ها به عنوان، سنسور، ل نیشده ا نیتضم ینسانسی، لومMOFs یسطح باال

 را جلب نموده است. یادیسازد، توجه ز یرا فراهم م نسنسیو مواد الکترولوم یترمومتر مولکول

مواد  نیداشته باشد. ا یاتم هیال کیدر حد  یاند که ممکن است ضخامتشده لینازک تشک یهاهیاز ال ینانومواد دوبعد

 یکیداشته و از خواص الکتر ییمثال، نسبت مساحت به حجم باال یهستند؛ برا یاژهیخواص و یدارا ینازک دوبعد هیال

و . به عنوان عضرندیگ یمورد استفاده قرار م یو نور یکیبرخوردارند و در ساخت ادوات الکترون یمنحصر به فرد یو نور

مورد توجه  یکاربرد قاتیاز تحق یاریدر بس (2D MOFs) یدو بعد یآل-یفلز یچارچوب ها ،یاز مواد دوبعد یدیجد

جدا شده با  2D MOFsدر حالت توده نانو صفحات  یدو بعد یآل-یفلز یبا چهارچوب ها سهیقرار گرفته اند. در مقا

 نیفعال موجود در سطح و همچن یها تیبه سا شتریب یدسترس لینانومتر به دل 10ریز یمولوکول ای یضخامت اتم

هستند.  یکیو مواد اپت وحسگرهایمانند ب یکاربرد یاز برنامه ها یاریدر بس یمناسب یدایباال، کاند اریمساحت سطح بس

باال را  ینگینازک با بلور اریبس 2D MOFsسنتز  تیمواد، اهم نیشده ا نیتضم یخواص منحصر به فرد و کاربردها نیا

 .دهد ینشان م

 یرا بررس تبایترک نیا یوحسگریو ب یکیکرد و خواص اپت میو سنتز خواه یرا طراح یآل-فلز باتیما ترک قیتحق نیدر ا

 کرد میخواه یتلفن هوشمند طراح هیپا یبرا ییوحسگرهای. سپس بمیینما یم

 در دسترس مانند تلفن همراه یزاتیو تجه یآل-نانو مواد فلز هیبر پا یکیاپت یبرهایو ف وحسگرهایب یطراح :اهداف اختصاصی

 ینو و نانو مواد دوبعد یآل-فلز یسنتز چارچوب ها

 یخواص نور جادیا یبرا باتیترک یساختار بلور یمهندس

 سنتز شده یآل-نانومواد فلز یوحسگریو ب یخواص نور یبررس

 تلفن هوشمند وحسگرها،یب ،یکی، خواص اپت یمواد دوبعد ،یآل-نانومواد فلز ،یآل-یفلز یهاچارچوب کلمات کلیدی:

 

 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Design of optical biosensors based on metal-organic frameworks for disease 

diagnosis 

Title: 

Faezeh Moghzi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Metal-Organic Frameworks (MOFs) are a new class of nano-porous coordination 
polymers which their crystalline structures are constructed by organic and inorganic 

secondary building units (SBUs), due to its flexible structure and high surface area, 

they have attracted many researchers' interest in comprising other porous materials, 
such as zeolites, silica, and activated carbon, so that they are referred to as "MOFs: 

Materials for the 21st Century." In fact, these materials can be considered as a 
bridge between organic chemistry and inorganic chemistry, which flexibility caused 

by the organic ligand and its crystalline structure arising from the presence of metal 

ions. Because of porosity, high surface area, promising luminescence that enable 
these materials to be employed as, sensors, optical fiber lasers, molecular 

thermometers and electroluminescent material have received increasing attention. 
Two-dimensional (2D) nanomaterials consist of ultra-thin layers, which may be as 

thin as a single atom. The ultra-thin nature of 2D nanomaterials gives them special 
properties, such as high surface-to-volume ratios and exceptional optical and 

electronic properties. This has heralded applications in modern electronics and 

energy storage and harvesting. As a new member of the class of 2D nanomaterials, 
2D metal−organic frameworks (2D MOFs) have recently attracted increasing 

research interest. These properties of MOF materials have many potential 
applications, particularly the use of 2D MOFs to fulfill the specific requirements of 

their unique 2D morphology. The isolated 2D MOF nanosheets with an atomic or 

molecular thickness of sub-10 nm, which expose more accessible active sites on the 
surface and have larger surface areas, are promising candidates for optical materials 

and bio-sensor. These unique properties and promising applications indicate that the 
synthesis of ultrathin 2D MOF nanosheets with higher production and crystallinity is 

urgently required. 

In this research, we will design and synthesize metal-organic materials and 
investigate their optical properties and biosensing applications. Then we will design 

some smartphone-based bio-sensors. 

Abstract: 

Design of biosensors and optical fibers based on metal-organic nanomaterials and 

available equipment such as smartphones. 

Synthesis of new metal-organic frameworks and two-dimensional nanomaterials. 
Engineering of the crystal structures to create optical properties. 

Investigation of optical properties and biosensing application of synthesized metal-
organic nanomaterials 

Specific 

Aims: 

Metal-organic frameworks, metal-organic nanomaterials, 2D materials, optical 

properties, biosensors, smartphones 

:Keywords 
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 عیدر صنا یکیزیف یهاییدارا راتیتعم-یو نگهدار یبرداربهره تیریو بهبود مد یابیارز ،یزیرطرح :عنوان

 افتهیتوسعه یمطالعات تجرب هیبر پا یکشاورز

 یعباسکوه یسلطانعل حمزه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 کاهش مصرف یو روشها ونیزاسیبهبود مکان ن،ینو یهای/توسعه فناوریکشاورز یها نیماش کیو مکان ونیزاسیمکان :اولویت

آموزش و  ی/اصالح روشهایکشاورز جیآموزش و ترو ت،یری+ مد ریدپذیتجد یهایبر انرژ دیبا تأک یدر کشاورز یانرژ

 یبهره ور شیبه منظور افزا یعیو منابع طب یکشاورز جیترو

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ حمزه سلطانعل :همکاران

 خجسته پور یمهد +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

روند  در عیدر کشور با هدف تسر یانواع محصوالت کشاورز یو فرآور دیدر مراحل تول زهیمکان یهایتکنولوژ یریبکارگ چکیده :

 ژهیو به هاینوع از تکنولوژ نیا تیریو مد یرینحوه بکارگ یجامعه، روز به روز در حال گسترش است. از طرف یغذا نیتام

در  یبه حداکثر بهره ور یابیباشد، با هدف دست یم زاتیآالت، ادوات و تجه-نیکه شامل انواع ماش یکیزیف یها هیسرما

در انجام به موقع  یها، نقش محور هیسرما نیمنسجم ا تیریاست. چرا که مد تیحائز اهم اریبس یکشاورز عیحوزه صنا

وجه به با ت ن،ی. عالوه بر اندینما یم فایا یمحصوالت کشاورز یو فرآور دیمختلف تول یندهایشامل فرآ یزراع یتهایفعال

 طیآنها در شرا یبحران یدکیقطعات  نیمشکالت تام زیو ن ازیآالت مورد ن نی/ماشزاتیبه موقع به تجه یعدم دسترس

هره از آنها، با هدف ب یاتیعمل حیو نحوه استفاده صح یکیزیف یها هیسرما نیا ینگهداشت اصول تیاهم ،یکنون میتحر

است.  ریاجتناب ناپذ یچرخه عمر آنها، امر نهیو کاهش هز یآماده بکار شیافزا تها،یظرف یاز تمام یحداکثر یبردار

-یهدارو نگ یبهره بردار ی/مهندسیتیریاز دانش مد یبهره مند ژهیبه و یتیریمد یهایمنظور، استفاده از استراتژ نیبد

و نرم  یسخت افزار نینو یهایها، نقشه راه ها، ابزارها و انواع تکنولوژ هیروشها، رو رندهی( که در برگO & M) راتیتعم

ود در حوزه بهب یکم اریبس یکاربرد زیو ن یتوسعه ا ،یادیفراوان است. از آنجا که مطالعات بن تیاهم یاست، دارا یافزار

انجام شده است، مطالعه حاضر به دنبال  یکشاورز عیدر حوزه صنا یکیزیف یها هیسرما یو نگهداشت اصول یبهره بردار

 تیریمد یها ستمیدر س هیپا یارهایچالش ها و شناخت مع یشامل بررس هیاول یزیهمه جانبه با هدف طرح ر یبررس کی

ئه ارا تیو در نها یدانی/میمطالعات تجرب هیآن ها بر پا یابیبوده و به دنبال آن، ارز راتیتعم-یو نگهدار یبهره بردار

 باشد یم یکشاورز عیدر حوزه صنا یبهبود ای یعمل یراهکارها

 یکشاورز عیدر حوزه صنا راتیو تعم ینگهدار تیریدر ساختار مد افتهیو توسعه  دیجد یمدل مفهوم کیارائه  :اهداف اختصاصی

 افتهیسازمان  یارائه شده براساس مطالعات تجرب یتیریچارچوب مد ای یمدل مفهوم یابیتوسعه و ارز-2

 با شناخت چالشها و متعاقب آن ارائه راهکارها راتیو تعم یو نگهدار یبهره بردار تیریبهبود نقشه راه مد-3

 یکشاورز عیدر حوزه صنا یکیزیف یها هیسرما یدسترس تیعمکلرد و بهبود قابل یوربهره شیافزا-4

و  یمناسب نگهدار یهایارائه استراتژ هیبر پا یکشاورز عیدر حوزه صنا یکیزیف یها هیچرخه عمر سرما نهیکاهش هز-5

 راتیتعم
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مستمر  شیپا قیآالت از طر نیو ماش زاتیها انواع تجه یو کاهش نرخ خراب یدسترس نانیاطم تیقابل شیافزا-6

 .یعملکرد یشاخصها

 عیدر حوزه صنا راتیو تعم یمتخصصان و کارشناسان نگهدار ران،یمورد استفاده مد تواندیحاضر م قیتحق جینتا -7

 .ردیقرار گ یکشاورز

 و نگهداشت یبهره بردار تیریمد یِشنهادیاز مدل پ یریبا بهره گ دیتول یها نهیو کاهش هز یبهره ور یارتقا -8

 یکشاورز عیصنا ون،یزاسیمکان ،یکیزیف یها هیسرما رات،یو تعم ینگهدار ،یبهره بردار کلمات کلیدی:

 
 

Designing, evaluating and improving the operation and maintenance (O & M) 

management strategies in agro-food industries based on empirical studies 

Title: 

Hamzeh Soltanali Abbaskohi Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 

Work: 

The use of mechanized technologies in the production and processing of various 
agricultural products in the country with the aim of accelerating the process of food 

supply is expanding day by day. On the other hand, how to use and manage this type 

of technology, especially physical capital, which includes a variety of machinery, 
tools and equipment, with the aim of achieving maximum productivity in the field of 

agricultural industries is very important. Because the coherent management of these 
assets, play a pivotal role in the timely implementation of agricultural activities, 

including various processes of production and processing of agricultural products. In 

addition, due to the lack of access to the required equipment / machinery and also 
the problems of supplying their critical spare parts in the current sanctions, the 

importance of maintaining these physical assets and how to use them properly 
operationally, in order to maximize the use of All capacity, increasing readiness and 

reducing the cost of their life cycle is inevitable. To this end, the use of management 
strategies, especially the benefit of management / engineering knowledge of 

operation and maintenance (O & M), which includes methods, procedures, roadmaps, 

tools and a variety of new hardware and software technologies. , Is of great 
importance. Since very few basic, developmental and applied studies have been done 

in the field of improving the exploitation and maintenance of physical capital in the 
field of agricultural industry, the present study seeks a comprehensive review with 

the aim of initial planning, including challenges and Recognition of basic criteria in 

operation management systems and maintenance-repairs and then, their evaluation 
is based on experimental / field studies and finally provide practical or improvement 

solutions in the field of agricultural industry. 

Abstract: 

Presenting a new and developed conceptual model in the structure of maintenance 

management in the field of agricultural industries. 

2. Development and evaluation of a conceptual model or management framework 
based on organized empirical studies. 

3- Improving the roadmap for operation, maintenance and repairs management by 
recognizing the challenges and subsequently providing solutions. 

4- Increasing operational productivity and improving the accessibility of physical 

capital in the field of agricultural industries. 
5- Reducing the life cycle cost of physical capital in the field of agricultural industries 

based on providing appropriate maintenance strategies. 
6- Increasing the reliability of access and reducing the failure rate of various 

equipment's and machines through continuous monitoring of performance 
indicators. 

7- The results of the present research can be used by managers, specialists and 

maintenance experts in the field of agricultural industries. 
8- Improving productivity and reducing production costs by using the proposed 

model of operation and maintenance management 

Specific 

Aims: 

Designing, evaluating and improvement of operation and maintenance (O & M) 
management of physical assets in agro-food industries based on empirical studies 

:Keywords 
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 یرداشت انرژب یبرا یگرافن-یمریپل-یکیسرام تیبر نانوکامپوز یمبتن کیبوالکتریتوسعه نانوژنراتور ترا :عنوان

 داریپا

 خجسته پور یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو مهندس یفن :زیرشاخه/گرنت

 کاهش مصرف یو روشها ونیزاسیبهبود مکان ن،ینو یهای/توسعه فناوریکشاورز یها نیماش کیو مکان ونیزاسیمکان :اولویت

 ریدپذیتجد یهایبر انرژ دیبا تأک یدر کشاورز یانرژ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 خجسته پور ی+ مهد :همکاران

 فر یندا عسگر +

 نژاد یغفار یعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

امروز را نسبت به گذشته کامال متفاوت کرده است. از  قیدق یکشاورز یهوشمند، چهره یهااستفاده از سامانه تعدد چکیده :

 یکی ها بهسامانه نیا یکیالکتر یانرژ نیتأم یکشاورز یهاطیها و مح نیتنوع ابزارها و حسگرها در ماش لیبه دل یطرف

ها و کشور، توسعه سامانه یهوشمندساز یهااز راه حل یکی رایشده است. اخ لیبخش تبد نیمهم ا یهایازمندیاز ن

 یدیجد یهاتیذکر شده را برطرف و قابل یهاتیاز محدود یاریکه بس ییهاده است. سامانهتوان-فعال خود یحسگرها

به  یمربوط به باتر یهاتیروش محدود نیتا با ا کنندیاز توان سامانه را فراهم م یبخش ایکل و  دیرا عرضه و امکان تول

وجود  عتیدر طب یمختلف یهابه شکل یجنبش یانسان است، انرژ اریکه در اخت یانواع منابع انرژ نیحداقل برسد. در ب

 یکرد. نانوژنراتورها لیتبد تهیسیآن را به حرارت، صدا، نور و الکتر توانیم یتیو موقع یحرکت تیدارد که با توجه به ماه

 یرا به انرژ یطیمح یکیاز ارتعاشات مکان یناش یجنبش یانرژ توانندیهستند که م یی( ابزارهاTENG) یاصطکاک

 یتکنولوژ نیکه در ا یباال هستند. مواد اریبس یبا ولتاژها یجذب انرژ یها شامل ابزارهاسامانه نیکنند. ا لیتبد یکیالکتر

مواد  نه،یدر هز ییجوصرفه رغمیداشته و عل یو دوام مناسب یداریندارند، پا یتیبوده و محدود یانتخاب شوندیاستفاده م

 انیاز مشکالت عمده، جر یکیدارند.  ستیز طیبا مح یخوب یگسترده، ساختار ساده و سازگار اریها بسآن یو کاربردها

ساختار مواد  یرود با مهندس یانتظار م نرویباال است. ازا حصول توان یبرا یمعمول یها وتوسعه ساختارهاTENG نییپا

 تینانوکامپوز یتوسعه یهدف اصل جهیتر ساخت. در نتتر و پربازدهارزان یها، بتوان ابزارهاTENGاستفاده شده در 

 یداده و در پ شیرا افزا کیبوالکتریترا هیال یبار سطح یچگال است که TENGساختار  یبرا یگرافن-یمریپل-یکیسرام

 شود TENGابزار  یموجب بهبود توان خروج شتر،یانتقال بار ب

 یمریپل-یکیبر مواد سرام یمبتن یهاتینانوکامپوز یریبا به کارگ TENGبهبود توان ابزار  :اهداف اختصاصی

 بار با استفاده از مشتقات گرافن تیهدا تیقابل تیبهبود خاص -2

 یمریپل جیرا TENG با ابزار سهیدر مقا افتهیتوسعه  TENG ابزار یداریطول عمر و پا شیافزا -3

 بار یرسانش و چگال تیقابل شیبه کمک افزا TENG ابزار یکیبهبود بازده الکتر -4

 یو گرافن یکیسرام ،یمریاز مواد پل آلدهیا یهابا توان و بازده مناسب با نسبت TENG ابزار یمعرف -5

 گرافن-تینانوکامپوز-ارتعاشات-داریپا یانرژ-کیالکتر بویترا کلمات کلیدی:
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Development of Triboelectric Nano generator Based on Ceramic/Polymer/Graphene 

Nanocomposite for Sustainable Energy Harvesting 

Title: 

Mehdi Khojastehpour Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

The multiplicity of uses of intelligent systems has made the face of precision 
agriculture today completely different from the past. On the other hand, due to the 

variety of tools and sensors in agricultural machines and environments, the supply of 

electricity to these systems has become one of the important needs of this sector. 
Recently, one of the solutions to make the country smarter is the development of 

self-enabled active systems and sensors. Systems that overcome many of the above 
limitations and offer new capabilities and enable the production of all or part of the 

system power to minimize battery-related limitations. Among the various sources of 

energy available to humans, there is kinetic energy in various forms in nature that 
can be converted into heat, sound, light and electricity according to the nature of 

motion and position. Friction nanogenerators (TENGs) are tools that can convert 
kinetic energy from environmental mechanical vibrations into electrical energy. 

These systems include energy absorption devices with very high voltages. The 
materials used in this technology are selective and unrestricted, have good stability 

and durability, and despite their cost savings, their materials and applications are 

very wide, simple structure and good environmental friendliness. One of the major 
problems is the low flow of TENGs and the development of conventional structures to 

achieve high power. Therefore, it is expected that by engineering the structure of the 
materials used in TENGs, cheaper and more efficient tools can be made. As a result, 

the main goal is to develop ceramic-polymer-graphene nanocomposites for the TENG 

structure, which increases the surface charge density of the triboelectric layer and 
improves the output power of the TENG tool following higher load transfer. 

Abstract: 

Improving the power of TENG tools by using nanocomposites based on ceramic-

polymer materials 
2- Improving the property of load conductivity using graphene derivatives 

3- Increasing the life and stability of the developed TENG tool compared to 
conventional polymer TENG tools 

4- Improving the electrical efficiency of TENG tools by increasing the conductivity 
and load density 

5- Introducing TENG tools with suitable power and efficiency with ideal ratios of 

polymer, ceramic and graphene materials 

Specific 

Aims: 

Triboelectric - Sustainable energy - Vibrations - Nano-composite - Graphene :Keywords 
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 تیو تثب Virgobacillus natechei یپروتئاز از باکتر نیسر میآنز صیو تخل انیب نگ،یساب کلون :عنوان

 توزانیو نانو ذرات ک نوگرافنینانو صفحات آم یآن بر رو

 نژاد یسور مانیا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 هرمزگان/هرمزگان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد :نوع طرح

 نژاد یسور مانی+ ا :همکاران

 ییاحمد هما +

 یروح اهلل همت +

 محبوبه افرند +

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

گ از سه گروه بزر یکیهستند که پروتئازها به عنوان  زکنندهیدرولیه یها میآنز ،یصنعت یها میدرصد از آنز 75 بایتقر چکیده :

سهم  نیشتریها در سراسر جهان را به خود اختصاص داده اند. ب میدرصد از کل تجارت آنز 60حدود  یصنعت یها میآنز

و  یکیتژن یعال یکمتر، دستکار یبه فضا ازیمحصول باال، صرف زمان کمتر، ن دیتول لیپروتئازها به دل یاز بازار تجار

 یتجار یراب یعیشده از منابع طب دیاست. پروتئاز تول ییایبا منبع باکتر ییروتئازهامقرون به صرفه بودن مربوط به پ

 یئاز از باکترپروت میکننده آنز دیپژوهش سنتز ژن تول نیهدف از ا نیباشد، بنابرا یانبوه مقرون به صرفه نم دیو تول یساز

 میزآن صیباشد. بعد از تخل یمناسب م زبانیم کیآن در  انیو ب نگیو ساب کلونVirgobacillus natechei ییایدر

به  توزانیو نانو ذرات ک نینانو صفحات گرافن اصالح شده با آم یبر رو میآنز یدارسازیحاصل، در مرحله بعد پا بینوترک

آزاد و  میآنز یکینامیو ترمود یکینتیس ،یکیزیف یپارامترها تیشود و در نها یاز آن انجام م یمنظور استفاده کاربرد

 شده سنجش خواهد شد تیتثب

از جمله  یانیمورد نظر در وکتور مناسب ب Virgobacillus natechei یپروتئاز باکتر نیسر میژن آنز نگیساب کلون :اهداف اختصاصی

pET 28a 

 BL21 E.coliیانیب زبانیدر م بیپروتئاز نوترک نیسر میآنز انیب یبررس .2

 آن یکینامیو ترمود یکینتیس ،یکیزیف اتیخصوص نییو تع بیپروتئاز نوترک نیسر میآنز یخالص ساز .3

 یداریپا شیبه منظور افزا توزانیگرافن و نانو ذرات ک نوینانوصفحات آم یبر رو بیپروتئاز نوترک نیسر میآنز تیتثب .4

 از آن یو استفاده کاربرد

 سنتز ژن، نانوذرات ،ییایپروتئاز باکتر م،یآنز یفناور ا،یدر یفناور ستیز کلمات کلیدی:

 
 

Subcloning, expression and purification of serine protease from Virgobacillus 

natechei and its immobilization on Amino-graphene nanosheets and chitosan 
nanoparticles 

Title: 

Iman Sourinejad Applicant: 
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University of Hormozgan Applicant's 

Work: 

About 75% of industrial enzymes are hydrolytic enzymes, and proteases as one of the 

three largest groups of industrial enzymes encompass about 60% of the total enzyme 

market. Most of the commercial proteases are from bacterial sources because of 
their high yield, less time consumption, less space requirement, excellent genetic 

manipulation, and cost-effectiveness. Proteases produced from natural sources are 
not cost-effective for commercialization and mass production. Therefore, the purpose 

of this study is to synthesize the protease-producing enzyme gene from the marine 

bacterium Virgobacillus natechei and subcloning and its expression in a suitable 
host. After purification of the resulting recombinant enzyme, in the next step, 

enzyme immobilization is done on decorated graphene nanosheets with amines and 
chitosan nanoparticles for practical use. Finally, the physical, kinetic, and 

thermodynamic parameters of the free and immobilized enzyme is measured. 

Abstract: 

Subcloning the gene of serine protease enzyme from the marine bacterium 
Virgobacillus natechei in a suitable vector e.g. pET 28a. 

- Investigating the expression of the recombinant serine protease enzyme in the host 
E. coli BL21. 

- Purifying the recombinant serine protease enzyme and determining its physical, 

kinetic, and thermodynamic properties. 
- Immobilizing the recombinant serine protease enzyme on decorated graphene 

nanosheets with amines and chitosan nanoparticles to increase its stability for 
practical use. 

Specific 
Aims: 

Marine biotechnology, Enzyme technology, Bacterial protease, Gene synthesis, 

Nanoparticles 

:Keywords 
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 ییایتوکندریهدفمند م بیترک کی( به همراه تازونیگلیاسپرم )روز یعامل موثر بر انرژ کی یبررس :عنوان

(mito PBN) بعد  اسپرم گوسفند یکروسکوپیو م ییایمیوشیب یها یژگیبه صورت نانو شده بر بهبود و

 ییگشا خیانجماد و  ندیاز فرا

 پور یمهد هیمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

موثر  یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یدام علوم :اولویت

 یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2   وریبرعملکرد( دردام و ط

 کشو یبوم شیموثر برعملکرد در گوسفند و بز و گاو م دیکاند

 یکاربرد :نوع طرح

 پور یمهد هی+ مهد :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یادیتا حد ز نی. بنابراشودیاستفاده م یپرورش ینرها نیاست که در آن از بهتر یدمثلیتول یتکنولوژ کی یمصنوع حیتلق چکیده :

از  یکیکه  باشدیم یموفق، متأثر از عوامل متعدد یمصنوع حی. تلقشودیم یگله پرورش یکیژنت تیفیمنجر به بهبود ک

در قسمت  هایتوکندری. مباشدیذوب م -انجماد ندیبارور بعد از فرآ یهابه اسپرم یآنها دسترس نیتر-یدیو کل نیتریاصل

به مقدار  ازی. حرکت اسپرم نکنندیم تیفعال یانرژ نیحرکت اسپرم به عنوان موتور تام یاسپرم قرار دارند و برا یانیم

یم هادانیاکس یآنت لیتحو یجذاب برا یاهداف هایتوکندریدارد. م دیدستگاه فالژل اسپرماتوزوئ یبرا ATP یادیز

نقش  یارورو ب یسلول نگیگنالیس م،یشده سلول، هموستاز کلس یزیمرگ برنامه ر ،یسلول سمیدر متابول رایز باشند،

بدن  است که در کل نیاند اکه تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته ییهادانیاکس یآنت یعدم اثر بخش لیاز دال یکیدارند. 

پژوهش، استفاده از  نی. هدف از اابندییاست تجمع نم یتوکندریکه در م ROS دیتول یو در محل اصل شوندیپخش م

به صورت  mito PBNمختلف  یهااثر غلظت یشده و بررس یاسپرم بصورت سرد ساز یجهت نگهدار تازونیگلیروز

منظور از پنج رأس گوسفند که در  نی. بدباشدیم ییگشاخیانجماد و  ندی( پس از فراپوزومیمحافظت نشده و نانو شده )ل

ر هفته دو بار د یبا کمک مهبل مصنوع یریگشود. اسپرم یقرار داشتند، استفاده م یکسانی یاهیو تغذ یطیمح طیشرا

 4 یبا دما خچالیدر داخل  ییتعادل دما یها برانمونه ،یمن یهاکننده به نمونه قیانجام خواهد شد. پس از افزودن رق

انجماد منتقل و در معرض بخار  یهاوتیبه داخل پا یمن یحاو یهاگراد قرار داده خواهند شد. سپس نمونه یدرجه سانت

 ،یمانزنده ،ییجنبا یپارامترها ،ییگشاخی. پس از شوندیم رهیذخ عیازت ما یازت قرار خواهند گرفت، سپس در تانک حاو

کل  تیظرف داز،یپراکس ونیو گلوتات SOD یهامیآنز زانی، مMDA دیتول زانیغشاء، م یکپارچگی ها،یناهنجار زانیم

 خواهد شد یابیارز یو بارور CASPASE 3ژن آپوپتوز  انیاسپرم، ب ییایتوکندریم تیفعال س،یآپوپتوز ،یدانیاکس یآنت

 یتوکندریاسپرم و بهبود عملکرد م یموثر بر انرژ باتینانو و ترک یفناور یریگله گوسفند با به کارگ یبهبود بارور :اهداف اختصاصی

 به انجماد ازیمدت اسپرم بدون ن یمدت طوالن یجهت نگهدار تازونیگلیاستفاده از روز -

 ییگشا خیجماد ان ندیاسپرم قوچ بعد ار فرا یکروسکوپیو م ییایمیوشیب یها یژگیبر و تازونیگلیماده روز ریتاث یبررس -

 ییگشا خیانجماد  ندیفرا یها بیبرکاهش آس mito PBN ییایتوکندریهدفمند م بیبودن ترک دیمف زانیمطالعه م -

 بر اسپرم قوچ

 از آن یبه اسپرم و کاهش شوک ناش دانیاکس یآنت ایماده  یاز ورود ناگهان یرینانو در جلوگ یاستفاده از فناور -

 تازون،یگلیروز ،یانجماد اسپرم، گوسفند، بارور کلمات کلیدی:



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
 

 

Evaluation of an effective factor on sperm energy (rosiglitazone) with a 

mitochondrial targeted compound (mito PBN) in nano protected form on improving 
the biochemical and microscopic properties of sheep sperm after freezing and 

thawing 

Title: 

Mahdieh Mehdipour Applicant: 

University of Tabriz Applicant's 
Work: 

Artificial insemination is a reproductive technology in which the best breeding males 

are used. Therefore, it greatly improves the genetic quality of the breeding herd. 
Successful artificial insemination is influenced by several factors, one of the main 

and key of which is access to fertile sperm after freezing-thawing process. 

Mitochondria are located in the middle of the sperm and act as the motor for energy 
to move the sperm. Sperm motility requires a large amount of ATP for the 

spermatozoa flagella. Mitochondria are attractive targets for the delivery of 
antioxidants because they are involved in cellular metabolism, programmed cell 

death, calcium homeostasis, cellular signaling, and fertility. One of the reasons for 
the ineffectiveness of the antioxidants that have been studied so far is that they are 

distributed throughout the body and do not accumulate at the main site of ROS 

production in the mitochondria. The aim of this study is to test the use of 
rosiglitazone to store cooled semen and to investigate the effect of different 

concentrations of unprotected and nanoprotected mito PBNs (liposome) after freeze-
thawing. For this purpose, five sheep that are in the same environmental and 

nutritional conditions will be used. Sperm collection will be done twice a week by 

artificial vagina. After adding the extender to the semen samples, the samples will be 
placed in a refrigerator at 4 °C for temperature equilibration. Semen samples will 

then be transferred to cryopreservation straws and exposed to nitrogen vapor, then 
stored in a liquid nitrogen tank. After thawing, motility parameters, viability, 

abnormalities, membrane integrity, MDA production, amount of SOD and glutathione 

peroxidase, total antioxidant capacity, apoptosis, mitochondrial activity of sperm, 
fertility, and expression of CASPASE 3 gene will be evaluated. 

Abstract: 

mproving the fertility of sheep flock by using nanotechnology and effective 
compounds on sperm energy and improving mitochondrial function 

- Use of rosiglitazone to store sperm for a long time without the need to freeze 

- Evaluation of the effect of rosiglitazone on biochemical and microscopic properties 
of ram sperm after freeze-thawing 

- Study of the usefulness of mitochondrial targeted mito PBN on reducing the 
damage of freeze-thawing process on ram sperm 

- Use of nanotechnology to prevent the sudden entry of material or antioxidant into 

sperm and reduce the shock caused by it 

Specific 
Aims: 

Sperm cryopreservation, Sheep, Fertility, Rosiglitazone, mitoPBN :Keywords 
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رد جلبک کلرال و کارب نیپروتئ یمیآنز زیدرولیفعال حاصل از ه ستیز یدهایپپت یپوشان زیاستخراج و ر :عنوان

 ماست فراسودمند یساز یآن در غن

 قره بگلو ایپور :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یدانشگاه علوم پزشک - هیعلوم تغذ دانشکده :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 عی+ صنا ییمواد غذا یو بسته بند یدر فرآور ی/استفاده از نانو تکنولوژییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

ا ب ییغذا یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا

 کننده ها داریها، پا ی)افزودنیو مل یمحصوالت بوم

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 قره بگلو ای+ پور :همکاران

 یجعفر یمهد دیس +

 یسرابند اریخشا +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یاریشوند. بس یم لیتبد عاتیو ضا یبه محصوالت جانب یدر طول فرآور یاز محصوالت کشاورز یساالنه بخش عمده ا :چکیده 

 ید که مبخش هستن یو سالمت یمغذ باتیترک گریو د دانیاکس یآنت ،یفنول باتیاز ترک یغن ،یمحصوالت جانب نیاز ا

 در طول یعیمنابع با ارزش طب یزینمود. عالوه بر دور ر یسنتز یها دانیاکس یآنت نیگزیتوان آنها را استخراج و جا

رشد و  یعیبصورت طب زین یبا ارزش اریبس باتیکشورمان، ترک یعیدر تاالبها و منابع طب ،یو کشاورز یصنعت یندهایفرآ

بکها توان به انواع جل یآنها م نیروند که از مهمتر یم نیاز ب جهیبه آنها نشده و در نت یکه اغلب توجه ابندی یم ریتکث

است.  ترشیب ایدر دن یگرید اهیدر آن از هر گ لیکلروف زانیاست که م یتک سلول یاهیجلبک گ کیاشاره کرد. کلرال، 

جلبک  نیا نیباشد. همچن یم یو مواد معدن بریف ،یچرب ضرور یها دیها، اس نیتامیو نه،یآم یدهایاس یکلرال حاو

 ها،یباکتر لیاز قب گانهیسرطان و مهاجمان ب هیعل یمنیا ستمیس تیدارد از جمله تقو زین یمتعدد یخواص درمان

. یینایب تیزخم و تقو میکمک به هضم غذا، ترم ن،ی، دفع فلزات سنگ گانهیب یهانیو پروتئ ییایمیمواد ش ها،روسیو

مناسب در  یعملکرد یهایژگیفاقد و یعیطب یها نیاکثر پروتئ نکهیباشد و با توجه به ا یم نیاز پروتئ یکلرال منبع غن

 یهاروش نیاست. در ب تیحائز اهم تیمانند حالل ییها یژگیهستند، اصالح ساختار آنها با هدف بهبود و ییغذا عیصنا

 ،یندگونکنیامولس ت،یمانند حالل ییهایژگیکارآمد در بهبود و یندیفرآ یمیآنز زیدرولیه نها،یمختلف اصالح پروتئ

به  توانیم یمیآنز زیدرولیحاصل از ه یدهایمهم پپت یهایژگیو گریفعال است. از د ستیز یدهایپپت دیو تول یکفکنندگ

کلسترول خون و ضدفشار  یضد لخته شدن خون، کاهندگ ،یساز منیا ،یآزاد، اتصال به مواد معدن یکالهایمهار انواع راد

با  دانیساک یآنت یدهایاز انواع پپت یفیشامل ط ینیپروتئ یها زشدهیدرولیه نکهیبا توجه به ا نیخون اشاره کرد. همچن

 تیآن ها از اهم ییقدرت و کارا سهیو مقا یابیو ارز باتیترک نیا یباشند لذا جداساز یمتفاوت م یمولکول یوزن ها

 دهاینوئفنل ها و کارت یپل ریفعال نظ ستیز باتیترک ریهمانند سا زین دانیاکس یآنت یدهایبرخوردار است.پپت یادیز

 ستیز یدهایپپت یزپوشانیر نیباشند. بنابرا یم یطعم تلخ و جاذب الرطوبگ ،ییایمیش یداریمانند ناپا یبیمعا یدارا

 ستیز باتیترک یکیزیف یداریپا شیباعث افزا یزپوشانیفوق است. ر بیو کاهش معا یداریبهبود پا یموثر برا یفعال روش
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 شیشود. ضمنا باعث حفاظت در برابر اکسا یم ییمواد غذا یاجزا ریفعال و حفاظت از آنها در مقابل برهمکنش با سا

ها به علت  پوزومیرسانش، نانول یستمهایانواع س نیدهد. در ب یم شیرا افزا ییمواد غذا یشده و مدت زمان ماندگار

 تسیز باتیو حمل همزمان هر دو نوع ترک یهدفمندساز تیقابل ون،یدر فرموالس یخوراک یو اجزا باتیاستفاده از ترک

 یابیفعال و ارز ستیز یدهایپپت دیپژوهش تول نیبرخوردارند. در ا یا ژهیو تیاز اهم لیپوفیو ل لیدروفیفعال ه

 یدیپپت یها ونیفراکس یریاستخراج شده از جلبک کلرال، بارگ نیپروتئ یمیآنز زیحاصل از پروتئول یها زشدهیدرولیه

 یپوزومیدر سامانه ل یریپس از بارگ دهایپپت یدانیاکس یآنت تیحفظ فعال ،یداریپا شیها با هدف افزا پوزومیدرون نانول

 یدل سازم یماست فراسودمند مورد مطالعه قرار گرفته و الگو ونیشده در فرموالس یریبارگ یها پوزومیو استفاده از نانول

تفاده مورد اس میو نوع آنز زیدرولیدرجه ه دها،یاستخراج پپت تیشود. ضمنا قابل یم یمعرف شیرها یابیارز یمناسب برا

و مهار  یدانیاکس یآنت یها یژگیبر و دهاینوع و غلظت پپت ریجلبک کلرال، تاث نیپروتئ یدانیاکس یآنت یها یژگیدر و

 یهایژگیحاصل، و یدهایتوسط پپت دانیپرواکس یفلز یها ونی یشالته کنندگ تیآزاد، فعال یها کالیراد

مورد  ینانوذرات در طول نگهدار یداریشده درون نانوذرات و پا یریبارگ یدهاینانوذرات پپت یمورفولوژ ،ییایمیکوشیزیف

 یاسبه ممح یمختلف نگهدار طیدر شرا باتیترک شیو رها یزپوشانیر یی. عالوه بر موارد فوق، کارارندیگ یقرار م یابیارز

زمون ها با استفاده از آ نیانگیم سهیو مقا رهایو متغ مارهایاز ت کیهر  ریتاث یبررس یطرفه برا کی انسیوار زیشود. آنال

مدل  یشود. برا یانجام م SPSSبا استفاده از نرم افزار  رهایدار بودن اثر متغ یمعن یدانکن جهت بررس یچند دامنه ا

تلب و از نرم افزار م سیو انف تمیالگور کیژنت ،یمنطق فاز ،یمصنوع یعصب یشبکه ها ،یاضیو ر یمعادالت تجرب یساز

و  یتنیمن و یآزمون ها ،یحس یابیارز یشود. ضمنا برا یرسم نمودارها از نرم افزار اکسل و متلب استفاده م یبرا

 روند یبه کار م سیکروسکال وال

لبک استخراج شده از ج نیپروتئ یمیآنز زیحاصل از پروتئول یها زشدهیدرولیه یابیفعال و ارز ستیز یدهایپپت دیتول :اهداف اختصاصی

 کلرال

 ااستفاده از آنه یو کاهش چالش ها یداریپا شیها با هدف افزا پوزومیدرون نانول یدیپپت یها ونیفراکس یریبارگ -2

 ماست فرسودمند ونیشده در فرموالس یریبارگ یها پوزومینانول یریبکارگ -3

 شیرها یابیارز یمناسب برا یمدل ساز یالگو یمعرف -4

 یروش مدل ساز نیو انتخاب بهتر گریکدیبا  یمدل ساز یروشها سهیمقا -5

 یساز یغن ،یدارسازیپا پوزوم،یفعال، کلرال، نانول ستیز یدهایپپت کلمات کلیدی:

 

 

Extraction and encapsulation of obtained bioactive peptides from enzymatic 

hydrolysis of chlorella protein and its application in fortification of functional yoghurt 

Title: 

Pouria Gharehbeglou Applicant: 

Tabriz University of Medical Science-Faculty of Nutrition and health Applicant's 
Work: 

Annually, most of the agricultural products are turned into by-products and wastes 

during processing. These by-products are a rich source of phenolic compounds, 
antioxidants and other nutritional and health-promoting compounds. Meanwhile, the 

wetlands and lakes of our country are the habitat for the reproduction and growth of 

various algae and significant part of them are lost as a result of negligence. 
Therefore, the use of these resources to extract a variety of bioactive and 

nutraceuticals with the aim of producing beneficial dietary and nutritional 
formulations is very important. One of the most important sources of protein and 

bioactive compounds are various types of algae. Chlorella (Chlorella vulgaris) is a 
single-celled plant algae that has a higher chlorophyll content than any other plant in 

the world. Chlorella contains amino acids, vitamins, essential fatty acids, fiber and 

minerals. As well, enhancing the immune system against cancer, bacteria, viruses, 
chemicals and foreign proteins, eliminating heavy metals and improving eyesight, 

wound healing and digestion are some of the main health promoting properties of 
this algae. Chlorella is a rich source of protein and considering that most natural 

proteins do not have the proper functional properties in the food industry, modifying 

their structure with the aim of producing bioactive peptides, improving functional 

Abstract: 
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properties, bioavailability and anti-clotting function, inhibition of free radicals, 

chelating prooxidant metal ions, immunization and lowering blood cholesterol, 
allergenicity and antihypertensive is very important. Also, due to the fact that 

protein hydrolysates include a broad range of antioxidant peptides with different 
molecular weights, it is very important to separate these compounds and evaluate 

and compare their strength and efficiency. Despite a variety of their benefits, 

antioxidant peptides like other bioactive compounds such as polyphenols and 
carotenoids, have disadvantages such as chemical instability, low bioavailability, 

reactivity with other compounds, bitter taste and hygroscopicity. Among different 
types of delivery systems, nano-liposomes are of special importance owing to the use 

of food components in the formulation and transporting both types of bioactive 

hydrophilic and lipophilic compounds. In this study, production of bioactive peptides 
and evaluation of hydrolyzed properties resulting from enzymatic proteolysis of 

extracted proteins from Chlorella, loading of peptide fractions within nano-liposomes 
to increase stability, maintaining the bioactivity of peptides after loading in 

liposomal system and use of loaded nano-liposomes in the formulation of functional 
yogurt is studied and an appropriate model is offered to evaluate the release trend. 

Furthermore, the ability to extract peptides, the effect of type and concentration of 

peptides, enzymes and degree of hydrolysis (DH) on the antioxidant properties of 
chlorella algae protein and inhibition of free radicals, metal ion chelating activity, 

stability of the nanoparticles, physicochemical properties, nanoparticle morphology, 
chemical structure of the carrier-loaded peptides are evaluated during storage. 

Correspondingly, the effect of structural modification of the liposomal membrane 

and its coating with chitosan on the efficiency of microencapsulation and release of 
compounds under different storage conditions will be calculated. One-way ANOVA 

and Duncan Multiple Range will be performed using SPSS software to evaluate the 
effect of treatments, variables and significance. MATLAB software will be used to 

model experimental and mathematical equations, artificial neural networks, fuzzy 

logic, algorithm genetics and ANFIS as well as drawing graphs Moreover, Mann-
Whitney U and Kruskal-Wallis tests are also used for sensory 

Production of bioactive peptides and evaluation of hydrolysates resulting from 
enzymatic proteolysis of proteins extracted from chlorella. 

2: Loading of peptide fractions into nano-liposomes with the aim of increasing 

stability and reducing the challenges of their use. 
3- Using loaded nano-liposomes in the formulation of functional yogurt. 

4- Introducing an appropriate model to evaluate the release trend. 
5- Comparing different modeling methods with each other. 

Specific 
Aims: 

Bioactive peptides, Chlorella, Nano-liposomes, Stabilization, Fortification :Keywords 
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 Acrididae یدر ملخ ها Parasitengona (Acari: Prostigmata)یکنه ها یژگیو زبانیم :عنوان

(Insecta: Orthoptera) 
 یدیس مرجان :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یدی+ مرجان س :همکاران

 تبار یمیمسعود حک +

 هوسمن نیمارت +

 یانینجمه ک +

 210000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

را در  یعیراسته پراکنش وس نیا یباشد. اعضا یشده م فیگونه توص 28300از  شیحشرات با ب یاز راسته ها یکی چکیده :

 یکیو  شودیشاخک کوتاه شناخته م یملخ ها یبا نام عموم Acrididae . خانوادهباشندیمختلف دارا م یها ستگاهیز

 یو دارا ییجلو یها بلندتر از ران پاهاخانواده شاخک نیا ی. در اعضاباشدیم Orthoptera یهادودمان نیتراز متنوع

 نیمطرح که به ا یهااز انگل یکیشوند  یآلوده م یمختلف یهاانگل شاخک کوتاه توسط یبند است. ملخ ها 8-28

 یم افتیملخ  زبانیم یکنه ها به وفور رو نیهستند و الرو ا Parasitengona گروه یکنه ها کندیحمله م انیبندپا

 نیها در بتاکسون نیاز متنوع تر یکی Parasitengona (Acari: Prostigmata) یشوند. کنه ها

Chelicerata پس  یو اتصال به بدن و زبانیشده، هستند. شناخت م فیتوص یگونه 11000 بایو شامل تقر باشندیم

 ینمتنو ع و غ یها ستگاهیبا دارا بودن ز رانی. اردیپذ یصورت م یو زبانیالرو انگل و م نیب میتماس مستق یاز برقرا

است.  Acrididaeیدر ملخ ها Parasitengonaیکنه ها یژگیو زبانیم یاز مناطق مناسب به منظور بررس یکی

 نی. فون مناطق پست و مرتفع اباشدیزاگرس در استان فارس م یرشته کوه ها یغرب هیشامل ناح یمناطق نمونه بردار

نه ملخ به همراه ک یخواهد شد. نمونه ها سهیملخ با هم مقا زبانیکنه و م یپراکنش گونه ها یرشته کوه به منظور بررس

 شگاهیبه آزما تیقرار گرفته و در نها %99الکل  یشده و در ظروف حاو یاز مناطق مختلف جمع آور یبا کمک روش تورزن

 حیکنه از نظر ترج ینمونه ها نی. همچنشوندیم ییمناسب شناسا یدهایو تا سطح گونه با کمک کل شوندیمنتقل م

مشکل  یشناس ختیکه از لحاظ ر ییگونه ها ییشناسا دییشوند. به منظور تا یم یبررس یژگیو زبانیمحل اتصال و م

 تی. در نهاشودیاستفاده م زین DNA یخط شناسه گذار رینظ یمولکول یهااز روش ک،یپتیکر یداشتند مثل گونه ها

 گرددیم میترس GIS قیاز طر زبانینقشه پراکنش انگل و م

زاگرس  یانگل مرتبط با آنها در مناطق پست و مرتفع رشته کوه ها Parasitengona یهافون ملخ ها و کنه سهیمقا :اهداف اختصاصی

 .یجنوب غرب

 .یزاگرس جنوب غرب یهارشته کوه یهاو انگل در دامنه زبانیم ینقشه پراکنش برا سهیمقا .2

 .انگل یبودن کنه ها یاختصاص زبانیم نیتخم زبان؛یم-روابط انگل یبررس .3

 تنگونایپاراز یزاگرس، ملخ، کنه ها ینقشه پراکنش، رشته کوهها ،یشناس هیآرا کلمات کلیدی:
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Host specificity of Parasitengona mites (Acari: Prostigmata) on Acrididae (Insecta: 
Orthoptera) 

Title: 

Marjan Seiedy Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Orthoptera, with more than 28300 described species, represents an insect order of 

medium diversity. They are widespread in a variety of different habitats. Within 

Orthoptera, the Acrididae, known as short horn grasshoppers, are one of the most 
diverse lineages. Especially in grasslands and steppe habitats, but also in deserts and 

semi-deserts, the Acrididae often provide large biomass and represent important 
parts of the food chain, but also include important agricultural pests. These 

grasshoppers are hosts to a wide range of parasites; one of the notable parasites 

attacking these arthropods are Parasitengona mites, which larvae can be found in 
huge numbers on grasshopper hosts. Parasitengona (Acari: Prostigmata) is one of 

the most diverse taxa within Chelicerata comprising about 11,000 described species. 
Host recognition seems to take place via direct contact between the mite larva and 

the host. Iran, which implements two of the global hotspots of biodiversity, has rich 
and diverse habitats and harbors a high number of species of Acrididae. As such it is 

an optimal region to study the host specificity of parasitengona mites on Acrididae. 

Sampling locations include the western parts of the Zagros Mountains in Fars 
Province. In this study on the hand, the Acrididae faunas of lowland and highland 

areas will be compared and patterns of species distributions will be explored. 
Further, the mite communities of both grasshopper assemblages will be investigated. 

The data will be used to test for host specificity of the mites. Grasshopper specimens 

and their parasitic mites will be collected with sweep nets from different habitats 
and will be conserved in 99% alcohol. Orthoptera and mites will be identified using 

published keys. In addition, DNA barcodes will be generated for a subset of 
specimens in order to confirm identifications and to test for cryptic variation within 

species. Distribution maps for hosts and parasites will be generated using global 

information systems (GIS). All Orthoptera-mite associations will be recorded and will 
be analysed using network statistics. All together, we hope to generate a better 

understanding of the distributions of hosts and parasites and get further insights 
into host specificity of mites. 

Abstract: 

Comparison of the Acrididae faunas and the associated Parasitengona mites in low 

and high areas of southwestern Zagros Mountains. 
2. Comparison of the distributions of hosts and parasites in the foothills of the 

southwestern Zagros Mountains. 
3. Investigation of host-parasite relationships between Acrididae and Parasitengona 

and testing host specificity of parasitic mites. 

Specific 

Aims: 

Taxonomy, Distribution map, Zagros Mountains, Grasshopper, Parasitengona :Keywords 
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 یرسانا یهاهیرالیز یبر رو یفلز دیمواد اکس ریو سا MoS2 هیبر پا یعمود ستادهیا یرشد نانوساختارها :عنوان

 متخلخل جهت استفاده در کاربرد ابرخازن

 یرحمت بهاره :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :متقاضیرتبه علمی 

 زن :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ بهاره رحمت :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهایی تعهدات

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 باال( یخازن تیظرف یابرخازن با بازده یعدد )ساخت الکترودها 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 حداقل دو دا یبرا یشنهادیطرح پ هیعدد )ارا 2آموزش دانشجو: 

محققان و  یچالش بزرگ برا کیبه عنوان  ریپذ دیپاک و تجد یها یو استفاده از انرژ یبهره بردار ر،یاخ یدر سالها چکیده :

 یستمهایس یبرا ریپذ دیاستفاده از منابع تجد ،یانرژ یبرطرف کردن تقاضا یجوامع مرتبط در نظر گرفته شده است . برا

 دیلک ،یانرژ رهیذخ یها ستمیبوده است. توسعه و استفاده از مواد نوآورانه در قلب س ریمورد توجه چشمگ یانرژ رهیذخ

در  شتریب یها شرفتیبه پ یریمحققان توجه چشمگ ر،یاخ یدر سال ها ن،یاست. بنابرا یانرژ رهیدر ذخ شرفتیپ یاصل

 کرده اند. یسوخت یها و سلول ها یاز جمله ابرخازن ها ، باتر یانرژ رهیذخ یدستگاه ها یمواد نوآورانه برا

 ییایمیبا عملکرد الکتروش ییاز ابرخازن ها یدر بهره بردار ینانوساختار نقش مهم یراستا، ساخت درست الکترودها نیدر ا

و عوامل رسانا،  یآل یبدون استفاده از رابط ها یعمود ستادهیا یها هیخواهد داشت. قابل ذکر است، ساخت آرا یعال

 اقیمنحصر به فرد، اشت یبیو ترک یساختار یها یژگیو لیبه دل ،یبانیخود پشت ایبدون رابط  یمعروف به الکترودها

نانوساختار  یها هیبه صورت آرا توانیرا م یعمود ستادهیا یها هیاست. آرا ختهیاستفاده در ابرخازن ها برانگ یرا برا یادیز

 ،یمعمول یپودر یبا الکترودها سهیکرد. در مقا فیرسانا مونتاژ شده اند، تعر یها هیرالیز یبر رو یعمود ستادهیکه با فرم ا

ا ر ییایمیتواند عملکرد الکتروش یرشد هم زمان آن ها م یندهایبا توجه به فرا یعمود ستادهیا یهاهیساخت درست آرا

 .دهد شیافزا

 ریو سا MoS2 همچون یبر مواد دوبعد یمبتن یعمود ستادهیا یها هیپروژه ساخت آرا نیا یشنهادیپ یهدف اصل

 یعمود ستادهیا یها هیساخت آرا نهیطرح در زم یمجر یاست. چراکه با وجود تجربه کاف یفلز دیاکس یها تیکامپوز

MoS2 یها لیساخت و استفاده از پتانس یروش ها ریاز سا یریبا بهره گ میدار دیمختلف، ام یها هیرالیز یبر رو 

 یو بازده ییبا کارا ییالکترودها دیجد یماده ها شیو پ یفلز یدهایاضافه کردن عناصر اکس نیو همچن یشگاهیآزما

و  شودیدسته از مواد به حوزه ابرخازن محدود نم نی. الزم به ذکر است کاربرد امیبساز یابرخازن یباال جهت کاربردها

ا، واکنش ه ستیفوتوکاتال رینظ یکاربرد یحوزه ها ریدر استفاده در سا یادیز لیاز پتانس یعمود ستادهیا یساختارها نیا

 برخوردار هستند یو سنسور گاز زشوندهیآب، سطوح خود تم هیتصف ،یومیتیل یها ی، باتر(HER) دروژنیتکامل ه

 هیرالیز یمرکب بر رو یفلز دیو مواد اکس MoS2همچون  یفلز دیمواد سولف یعمود ستادهیا یرشد دادن ساختارها :اهداف اختصاصی

 باال. یخازن تی( با ظرفیو پارچه کربن یفوم فلز ریمتخلخل )نظ یرسانا یها

د. به شون نهیباال کلس یدر در گام دوم ساخت در دما دینمونه ها با نه،یمتخلخل به یبه نمونه ها یابیب( پس از دست 

 .شودیاستفاده م ومیسولفور و تلر ژن،یاکس یمنظور از شار گازها نیا



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 کیواستاتو گالوان یچرخه ا یولتامتر یتست ها لهیساخته شده به وس یالکترودها ییایمیالکتروش اتیخصوص یپ( بررس

 .دشارژ-شارژ

 یفلز یدهایاکس تیکامپوز ،یعمود ینانوساختارها ،یعمود ستادهیا یها هیابرخازن، آرا کلمات کلیدی:

 
 

Growth of vertical standing nanostructures based on MoS 2 and other metal oxide 

materials on porous conductive substrates for use in supercapacitor application 

Title: 

Bahareh Rahmati Applicant: 

shahid beheshti university Applicant's 

Work: 

The development and use of innovative materials is the key to progress in the energy 
storage systems. Thus, in recent years, researchers have paid significant attention to 

further advances in innovative materials for energy storage devices, including 
supercapacitors, batteries, and fuel cells. 

In this regard, the correct fabrication of nanostructured electrodes will play an 

important role in the operation of supercapacitors with excellent electrochemical 
performance. It is noteworthy that the construction of vertical standing arrays 

without the use of organic binders and conducting agents, known binder free or self-
supported electrodes, due to its unique structural and compositional properties, has 

aroused great interest for use in supercapacitors. Vertical standing arrays can be 

defined as nanostructured arrays assembled vertically on conductive substrates. 
Compared to conventional powder electrodes, rational fabrication of vertical 

standing arrays due to their in situ growth processes can increase electrochemical 
performance. 

The main goal of this project is to build vertical standing arrays based on 2D 

materials such as MoS2 and other metal oxide composites. In fact, based on our 
previous works in the field of fabrication of MoS2 vertical standing arrays on 

different substrates, we want to use other fabrication methods and laboratory 
potentials, as well as adding elements of metal oxides and new precursors to 

fabricate electrodes with high efficiency for supercapacitor applications. It should be 
noted that the use of these materials is not limited to the supercapacitor applications 

and these vertical standing structures have great potential for use in other 

applications such as photocatalysts, hydrogen evolution reaction (HER), lithium 
batteries, self-cleaning surfaces and gas sensors. 

Abstract: 

Growing vertical standing structures of metal sulfide materials such as MoS2 and 

composites of metal oxide materials on porous conductive substrates (such as metal 
foam and carbon cloth) with high capacitance performance. 

2- After obtaining the optimal porous samples, the samples should be calcined at 
high temperature. For this purpose, flow of oxygen, sulfur and tellrium gases are 

used (the use of these gases is suggested as correction techniques in manufactured 
electrodes). 

3- Investigation of electrochemical properties of electrodes by cyclic voltammetric 

and galvanostatic charge-discharge tests. 

Specific 

Aims: 

Supercapacitor, nanostructures, Metal oxide composite :Keywords 
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 تاالب بوجاق یعلفزارها کیاکولوژ یتوال یدر راهبر یو عناصر مغذ یآشفتگ مینقش رژ :عنوان

 انیدیحم نیرحسیام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 (یو بهره ور یشناس بی)آس یو خشک یآب یها ستمی/حفظ اکوسستیز طیمح :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انیدیحم نیرحسی+ ام :همکاران

 یمحسن محفوظ +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
درجهت  یاهیجوامع گ یرتوالیدرک و شناخت از س ،یاهیگ یبوم شناس نهیدر زم دهیچیمهم و پ یندهایاز فرا یکی چکیده :

 یدر طول زمان به صورت کلون یاهیگ یگونه ها بیساختار و ترک رییتغ ندیتحت فرا یهاست . توال ستگاهیز تیریمد

 رییتغ ندیفرا یدگیچی. پردیگ یزنده شکل م ریمتقابل عوامل زنده و غ یکنش ها طیو تحت شرا شگامیپ یشدن گونه ها

 یتوال دنیکه اختالف نظر اغلب بر عوامل موثر در فرا یبوده به طور زیهمواره بحث انگ یدرطول توال یاهیجوامع گ بیترک

 یعات کافدارد که اطال نیبه ا یبستگ یتوال رییاز نحوه تغ انهیو واقع گرا قیدق ینیب شیاز گذشته وجود داشته است. پ

 نیهمچن و پراکنش بذر و رینحوه تکث ،یستیوز یکیراکولوژیمتغ طینرخ رشد تحت شرا ،یستیچرخه ز یها یژگیدر مورد و

 وجود داشته باشد. شگاهیدر رو یاهیگ یرقابت گونه ها ییتوانا زانیم

ه تاالب به واسط نیشود. ا یمهم پرندگان زمستان گذران در شمال کشور محسوب م یها ستگاهیاز ز یکیتاالب بوجاق 

ت. شکل گرفته اس درودیسف یاز دلتا یناش ییایو در یمانداب ،یهمچون رودخانه ا یمتنوع تاالب یبیوجود ساختار ترک

تاالب بوجاق شامل  یو غرب یو اغلب در بخش مرکز یتاالب و در بخش مانداب یستگاههایز نیتاالب مهم تر یعلفزارها

صورت  یعمده ا راتییتاالب تغ یمفرط دام سبب شده درساختار پوشش علفزار یچرا ریاخ یواقع شده است. در سالها

لب فرصت ط یاستقرار گونه ها یبرا یشتریب یدام فرصت ها هیرویب ی. چرادیرا کم نما یمرغزار اهانیگرفته و حضورگ

شش دام بر پو یچرا یآشفتگ دهیپد ریتاث یازو فراهم نموده لذا درک بهتر از چگونگمثل س یستیز یو با چرخه طوالن

 ستگاهیز یدیو تول یستیتنوع ز یتیحما یتاالبها و کارکردها یو اقتصاد یکیخدمات اکولوژ انیکه م کندیکمک م یاهیگ

وامع ج یخوار اهیو گ یاهی، ساختار گ ستمیاکوس یخاک، نرخ بارور یمواد مغذ یزمان راتییشود. تغ جادیموازنه ا تیدرنها

را با اندازه  یتوال یدارد و لذا الگو ریگونه ها تاث راتییبر تغ یهمگ تیجمع یستیو چرخه ز یسن عیتوز یجنس بیو ترک

 توان به دست آورد یم رهایمتغ نیا یریگ

 هدف کالن: :اهداف اختصاصی

 یتوال ریمس یدر راهبر یآشفتگ مینقش و روابط متقابل عناصر، توسعه خاک و رژ نییتع

 یاهی، رقابت گ یمواد مغذ ،یآشفتگ می، رژ یکیاکولوژ یبوجاق، علفزار، توال تاالب کلمات کلیدی:

 
 

Role of elements and disturbance regime on directing ecological succession in 

Boujagh wetland grasslands 

Title: 

Amir Hossein Hamidian Applicant: 
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University of Tehran Applicant's 

Work: 

One of the most important complicated processes in ecology is understanding the 

plant succession trajectory and rate aimed to habitat management. Succession is 

described, change process of structure and combination of plant species over time as 
colonizing pioneer species under biological and non-living factors interactions. 

Complicating change process of plant communities has been controversial forever, 
but there have yet been disagreements on factors affecting succession. Precise and 

accurate prediction of succession depends on existing sufficient knowledge about 

plants life cycles, growth rate under variable ecological conditions; propagation 
manner, seed dispersion and competitive capabilities of plant communities. 

Bojagh wetland has shaped on sefid-rud river estuary. A wetland which includes 
diverse geo-hydrological formations such as Riverine, Palustrine and Marine shapes. 

This wetland is the one of most important wintering habitat for migratory waterfowls 
at the north of IRAN. The wetland grasslands frequently in the middle and west of 

area have ever been fed by wintering waterfowls and domestic herbivores as vital 

nutrition grounds. Lately, excessive grazing of the livestock has been made 
remarkable changes in structure and combination of plant communities, 

consequently wet meadows reduced and replaced with opportunist and long-lived 
species such as spiny Rush (Juncus auctus). As a result, better perception of 

disturbances (as grazing) coupled with the stochastic events helps us to plan 

equilibrium establishment between site productivity, biodiversity supporting and 
local community wise uses. Pattern of Succession changes often accounts with 

measuring some dynamic variables as temporal changes of soil properties and 
nutrient elements, vegetative productivity rate, site plant and herbivory structure, 

sexual ages and ratio distribution, life cycle of target species. 

Abstract: 

Distinguish environmental factors and disturbance regime affecting on ecological 
succession process. 

- Determine reactions and relations of dominant plants which directing succession. 
-Designation changes pattern of plant groups in the existing succession sequences. 

- Detecting reaction and roles of macro/micro nutrients in directing succession 

process. 

Specific 
Aims: 

Bojagh Wetland, Grassland, Ecological Succession, Disturbance Regime, Nutrient 

Elements, Plant Competition 

:Keywords 
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با روش خشک  نی/ ژالتتوسانیک/(CNC) سلولز یها ستالیشده از نانوکر تیتقو یدیبریه یداربست ها :عنوان

-ارتباط ساختار یبافت پوست : ساخت و بررس یجهت کاربرد در مهندس یسیالکترور ایو  یکردن انجماد

 خواص

 لیپوراسماع سجاد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 لی+ سجاد پوراسماع :همکاران

 یسنجان یفیدکتر ناصر شر +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یرده اشبکه گست یدارا دیآل با دهیآل است. داربست ا دهیداربست ا کی هیبافت ، ته یدر مهندس تیموفق یدیعامل کل چکیده :

سلول  به یو مواد مغذ ژنیآن اکس قیباشد که از طر ییکانالها یباشد، و دارا یمهاجرت سلول یبرا وستهیاز منافذ بهم پ

 یریپذ بیتخر ستیمناسب و ز یتورم تیمطلوب، خاص یکیشکل مناسب، مقاومت مکان ،یسازگار ستیها برسد. ز

فاده مواد مناسب، است ستیخواص، انتخاب ز -ارتباط ساختار یباشد. بررس یخواص داربست ها م گریاز د زیکنترل شده ن

بزرگ استفاده از  تیاهداف هستند. مز نیبه ا یابیدست یبرا یساخت داربست از عوامل اصل یاز نانو ذرات، روش ها

رشد  یراب یمکان جادیا یبرا بیتخر ایو  یو بازساز یسلول یها میتعامل آنها با سلول ها و آنز ییتوانا یعیطب یمرهایپل

 ،یعال یآب دوست تیخاص لیو پروتئن ها به دل دهایساکار یاز مشتقات پل یعیطب یها مریبافت است. تا به امروز، پل

بافت استفاده شده است.  یمهندس یدر داربست ها یها به طور گسترده ا یسازگار ستیو ز یریپذ بیتخر ستیز

 ،یونیکات یلپ ،یفعال ستیز ت،یسم ری، غ یریپذ بیتخر ستیز ،یسازگار ستیاز جمله ز یجالب یژگیو نیچند توسانیک

محصول  کی نیدهد. ژالت یارائه م یپزشک یها دروژلیه دیتول یبرا یروند بهبود عیتسر ییو توانا یکروبیضد م تیفعال

 زیو تما ریسلول ، تکث یهموستاز ، چسبندگ عیتسر لیمطلوب از قب یها یژگیو یشده از کالژن است که دارا زیدرولیه

 است.

با دو روش  نی/ ژالتتوسانیک/(CNC) سلولز یها ستالیمشبک از نانو کر یدیبریه یطرح ساخت داربستها نیدر ا

ورد بافت پوست م یکاربرد در مهندس یداربست ها برا نیشده است. ا شنهادی( پیسی( و )الکتروری)خشک کردن انجماد

خواص  -ارتباط ساختار یاست. مرحله اول: ساخت و بررس ریمراحل ز. مراحل مختلف طرح شامل ردیگ یمطالعه قرار م

 یاه ستالیابتدا نانو کر ؛یخشک کردن انجماد -یگر ختهیبه روش ر نی/ ژالتتوسانیک /CNC یدیبریه یداربست ها

به  CNC از یمختلف یوزن یشود تا درصد ها یم یشده و سپس خالص ساز هیآلفا سلولز ته یدیاس زیدرولیسلولز از ه

 یکه حاو (ESBO) یدیاپوکس یایمختلف( اضافه شود. سپس از روغن سو ی)با درصدها نی/ ژالتتوسانیمخلوط ک

پس از  تیشود. در نها یاستفاده م نی/ ژالتتوسانیک /CNC کردن مخلوط یشبکه ا یاست برا یفعال اپوکس یگروهها

ه شود. که با مطالع یم هیمشبک متخلخل ته یداربست ها یشستشو و تورم در آب با خشک کردن انجماد ،یگر ختهیر

 خواص -ارتباط ساختار یساختار و خواص آن پرداخت. مرحله دوم: ساخت و بررس یتوان به بررس یمختلف م یپارامترها

 یبا درصدها ییاز محلول ها زیمرحله ن نیدر ا ؛یسیبه روش الکترور نی/ ژالتتوسانیک /CNC یبیترک یداربست ها
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وم: پس از شود. مرحله س یاستفاده م یسیالکترور یسلولز برا یها ستالیو نانو کر نیژالت توسان،یک یها مریمختلف پل

انتخاب  را دارند یمناسب یریپذ بیتخلخل، تخر ،یتورم ،یکیمکان اتیکه خصوص ییبدست آمده نمونه ها جیمطالعه نتا

 .شود یسلول انجام م یو چسبندگ ت،یآزمون سم ،یکشت سلول یآنها آزمون ها یشده و رو

شود. نقطه قوت طرح ارزان بودن  یموفق معرف یمحصول تجار کیمحصول بتواند به عنوان  نیوجود دارد که ا نیا دیام

ل آ دهیا یتوان به ساخت داربست ها یارتباط ساختار خواص م یشده است که با بررس یو در دسترس بودن مواد معرف

 بافت نرم بدن از آنها بهره برد ایکاربرد در پوست  یبرا

خشک  -یگر ختهیبه روش ر نی/ ژالتتوسانی/ کCNC یدیبریه یخواص داربست ها -ارتباط ساختار یساخت و بررس :اهداف اختصاصی

 ؛یکردن انجماد

 ؛یسیبه روش الکترور نی/ ژالتتوسانیک /CNC یبیترک یخواص داربست ها -ارتباط ساختار یساخت و بررس -2

دست ب جینتا یمنتخب و بررس ینمونه ها یسلول ینمونه ها، و چسبندگ تیسم یابیارز ،یکشت سلول یآزمون ها -3

 نرم یبافت ها یمهندس یآمده جهت کاربرد در داربست ها

 یسیالکترور -یخشک کردن انجماد -نیژالت -توسانیک -(CNCسلولز ) یها ستالینانوکر -بافت یمهندس یداربست ها کلمات کلیدی:

 

 

Reinforced Hybrid scaffolds from cellulose (CNC) / chitosan / gelatin nanocrystals by 

freeze-drying or electrospinning for use in skin tissue engineering: fabrication and 
study of structure-property relationships 

Title: 

Sajad PourEsmaeil Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

The key to success in tissue engineering is to provide an ideal scaffold. The ideal 
scaffold should have a wide network of interconnected pores for cell migration and 

have channels through which oxygen and nutrients reach the cells. Biocompatibility, 
good shape, good mechanical strength, good swelling property, and controlled 

biodegradability are other properties of scaffolds. Investigating the structure-

properties relationship, selecting suitable biomaterials, using nanoparticles, 
fabrication methods are the main factors to achieve these goals. The great 

advantage of using biopolymers is their ability to interact with cells and cellular 
enzymes and to regenerate or destroy to make room for tissue growth. To date, 

natural polymers derived from polysaccharides and proteins have been widely used 
in tissue engineering scaffolds due to their excellent hydrophilicity, biodegradability, 

and biocompatibility. Chitosan offers several interesting properties including 

biocompatibility, biodegradability, non-toxicity, bioactivity, polycationic, 
antimicrobial activity, and the ability to accelerate the healing process for the 

production of medical hydrogels. Gelatin is a hydrolyzed product of collagen that has 
desirable properties such as accelerating homeostasis, cell adhesion, proliferation, 

and differentiation. 

In this project, the fabrication of crosslinked hybrid scaffolds from cellulose 
nanocrystals (CNC) / chitosan/gelatin is proposed by two methods (freeze-drying) 

and (electrospinning). These scaffolds are studied for application in skin tissue 
engineering. The various stages of the plan include the following steps. Step 1: 

Fabrication and investigation of the structure-properties relationship of CNC / 

chitosan/gelatin hybrid scaffolds by casting-freeze drying method; first cellulose 
nanocrystals are prepared from alpha-cellulose by acid hydrolysis and then purified 

to add different weight percentages of CNC to the chitosan/gelatin mixture (with 
different percentages). Epoxy soybean oil (ESBO) containing active epoxy groups is 

then used to cross-link the CNC / chitosan/gelatin mixture. Finally, after casting, 
washing, and swelling in water, porous network scaffolds are prepared by freeze-

drying. By studying different parameters, its structure and properties can be 

examined. Step 2: Fabrication and investigation of the structure-properties 
relationship of CNC / chitosan/gelatin composite scaffolds by electrospinning 

method; At this stage, solutions with different percentages of chitosan polymers, 
gelatin, and cellulose nanocrystals are used for electrospinning. Step 3: After 

Abstract: 
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studying the results, samples that have suitable mechanical properties, swelling, 

porosity, degradability are selected and cell culture, toxicity, and cell adhesion tests 
are performed on them. 

There is hope that this product can be introduced as a successful commercial 
product. The strength of this proposal is the low- cost and availability of materials, 

which can be used to make ideal scaffolds for use in skin or soft tissues by 

investigative the relationship between the structure and properties 

Fabrication and investigation of the structure-properties relationship of CNC / 

chitosan/gelatin hybrid scaffolds by casting-freeze drying method 

2: Fabrication and investigation of the structure-properties relationship of CNC / 
chitosan/gelatin composite scaffolds by electrospinning method; 

3: Cell culture tests, evaluation of toxicity of samples, and cell adhesion of selected 
samples, and evaluation of the obtained results for use in soft tissue engineering 

scaffolds 

Specific 

Aims: 

Tissue Engineering Scaffold - Cellulose Nanocrystals (CNC) - Chitosan - Gelatin - 
Freeze Drying - Electrospinning 

:Keywords 
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 عمان جیفارس و خل جیمانگرو خل یبر خرچنگ ها یمیاقل راتییاثرات تغ یمدلساز :عنوان

 یوسفیمسعود  :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد :نوع طرح

 یوسفی+ مسعود  :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یها تگاهسیز ،یمیاقل راتییدما به خاطر تغ شیاست. با افزا ایدر یستیتنوع ز یعمده برا دیتهد کی یمیاقل راتییتغ چکیده :

در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت. با  یاریبس یاز گونه ها جابجا خواهد شد و گونه ها یاریبس یمطلوب برا

ند مناطق مان یدر جهان، برخ ییایدر یها ستمیبر اکوس یمیاقل راتییاثرات تغ یبررس نهیوجود مطالعات متعدد در زم

ثرات ا ،یگونه ا عیتوز یپژوهش با استفاده از مدل ها نیعمان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در ا جیفارس و خل جیخل

 عیتوز ینیب شیپ یخواهد شد. برا یعمان بررس جیفارس و خل جیمانگرو در خل یخرچنگ ها عیبر توز یمیاقل راتییتغ

خواهد  ندهیحال و آ یطیمح یرهای، نقاط حضور گونه ها و متغMaxentمانگرو از مدل  یخرچنگ ها ندهیحاضر و آ

 طیمانگرو تحت شرا یدر حفاظت خرچنگ ها رانیا ییایمناطق حفاظت شده در ییبار کارا نیاول یبرا نیشد. همچن

 یمیاقل راتییتغ ریتحت تاث ییایدر یستیدر حفاظت تنوع ز تواندیمطالعه حاضر م جیخواهد شد. نتا یبررس ندهیحاضر و آ

 ردیمورد استفاده قرار گ

 عمان جیفارس و خل جیمانگرو در خل یخرچنگ ها ستگاهیز تیمطلوب یمدلساز :اهداف اختصاصی

 عمان جیفارس و خل جیمانگرو خل یخرچنگ ها عیبر توز یمیاقل راتییاثرات تغ نییتع •

 یمیاقل راتییتغ ریتحت تاث رانیمانگرو در ا یحفاظت خرچنگ ها یباال برا تیبا اولو یها ستگاهیز ییشناسا •

 ندهیو آ یکنون میمانگرو تحت اقل یدر حفاظت خرچنگ ها ییایمناطق حفاظت شده در ییکارا یابیارز •

 عمان جیفارس، خل جیخل ،ییایحفاظت، مناطق حفاظت شده در م،یاقل رییمانگرو، تغ یخرچنگها یبومشناس کلمات کلیدی:

 
 

Modeling the impacts of climate change on mangrove crabs of the Persian Gulf and 

the Gulf of Oman 

Title: 

Masoud Yousefi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Climate change is a major threat to marine biodiversity. As temperature is expected 
to increase due to climate change, suitable conditions for many species may shift 

elsewhere and many other species will face extinction risk. Despite numerous studies 

were performed to understand the impacts of climate change on marine ecosystems 
in the world, some regions like the Persian Gulf and the Gulf of Oman have received 

less attention. In this research I will assess the impacts of climate change on 
distribution of mangrove crabs in the Persian Gulf and the Gulf of Oman by applying 

species distribution modeling. To predict current and future distribution of mangrove 

Abstract: 
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crabs Maxent software, species distribution records and current and future 

environmental variables will be used. In addition, for the first time I will assess 
effectiveness of Iran’s marine protected areas for conservation of mangrove crabs 

under current and future climate. Results of this study can be used in conservation of 
marine biodiversity under climate change. 

Modeling habitat suitability of the marine crabs of the Persian Gulf and the Gulf of 

Oman 
• Investigating the impacts of changes on distribution of marine crabs in Iran 

• Identifying high priority habitats for conservation of marine crabs in Iran under 

climate change. 
• Assessing effectiveness of Iran’s marine protected areas for conservation of marine 

crabs under current and future climate. 

Specific 

Aims: 

Mangrove carbs' ecology, Climate change, Conservation, Marine protected areas, the 

Persian Gulf, the Gulf of Oman 

:Keywords 
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با  ریتخم یازسنهیو به واتانولیب دیبهبود تول یبرا یکیمکان-پنو یبیسامانه ترک کیو توسعه  یسنجامکان :عنوان

 سرد یفراصوت و پالسما یمارهایت شیاستفاده از پ

 یمیابراه میرح :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یاریچهارمحال و بخت/شهرکرد دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 کاهش مصرف یو روشها ونیزاسیبهبود مکان ن،ینو یهای/توسعه فناوریکشاورز یها نیماش کیو مکان ونیزاسیمکان :اولویت

اسب من ی/روشهایکشاورز یها نیماش کیو مکان ونیزاسی+ مکان ریدپذیتجد یهایبر انرژ دیبا تأک یدر کشاورز یانرژ

 علوفه، دیتول یبرا یمحصوالت کشاورز یاستفاده از پسماندها

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یمیابراه می+ رح :همکاران

 یزاده سامان نیبهرام حس +

 یملک یعل +

 انیوسفی یهد دهیس +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

اند. ارزان و فراوان مطرح بوده یبریف هیعنوان مواد اول به یپسماند محصوالت زراع ژهیوبه یمواد حاصل از کشاورز بازریاز د چکیده :

آوردن  یرو ،یمنابع نفت دیتقاضا و کاهش شد زانیم شیو به تبع آن افزا تیجمع ندهیرشد فزا لیبه دل ریاخ یهادر دهه

منابع  تیریها در مدها و نگرشو لزوم اصالح در روش رسدیم ریبه نظر اجتناب ناپذ یمنابع زراع افیبه استفاده از ال

 یستیانول زات دیتول عت،یدر طب یگنوسلولزیل باتیبه صرفه ترک یاز کاربردها یکیگردد.  یاحساس م شتریب یعیطب

و سپس  ماریت شیابتدا پ دیبا ،یگنوسلولزیل باتیترک ای یاز محصوالت زراع واتانولیب دی( است. جهت تولواتانولی)ب

جهت سم  ز،یدرولیشکسته شود. بعد از ه یگنوسلولزیل باتیتا ساختار محکم ترک ردیپسماندها صورت گ یرو زیدرولیه

 خواهد شد. یهواز یب یوارد راکتورها ریجهت تخم ومسیشود. سپس ب یم دهیسوبسترا تاب یسرد رو یپالسما ،ییزدا

است  ازین نی. بنابراردیگ یصورت م ریتوسط عمل هم زدن، تخمباشد و  یهمزدن م ریمهم در تخم یندهایاز جمله فرآ

نمود و در مصرف  یریگرداب جلوگ جادیاز ا زیباال ن یدر سرعت ها د،یهمزدن را سرعت بخش ندیفرآ ،یتا توسط روش

 یکیمکان-پنو یاز همزن ها ایبار در دن نیاول یبرا قیتحق نیدر ا نیکرد. بنابرا ییصرفه جو یریبه طور چشم گ یانرژ

حفظه م یصورت گرفته و با برگرداندن گاز جمع شده باال یکمتر یاختالط با مصرف انرژ ندیاستفاده خواهد شد تا فرآ

 ق،یحقت نیانجام شود. پس هدف از انجام ا یکیهم زدن به صورت پنومات ندیبه داخل راکتور و با شدت مناسب، فرآ ریتخم

 یکیمکان-با همزن پنو ریپالسما و تخم-فراصوت ماریت شیبا استفاده از پ واتانولیب دیتول ندیفرآ یساز نهیتوسعه و به

 انجام خواهد شد ایصورت در دن نیبار بد نیاست که نخست

 آن توسط روش سطح پاسخ؛ یساز نهیو به واتانولیب دیفراصوت جهت بهبود تول ماریت شیپ یاجرا :اهداف اختصاصی

 آن توسط روش سطح پاسخ؛ یساز نهیو به زیدرولیسرد بعد از ه یبا پالسما ییمرحله سم زدا یاجرا

 واتانول؛یب دیجهت بهبود تول یکیمکان-توسعه همزن پنو

 .یگنوسلولزیل ،یکیمکان-فراصوت، همزن، پنو ر،یسرد، تخم یپالسما واتانول،یب کلمات کلیدی:
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Feasibility and Development of a Combined Penu-Mechanical System to improve Bio-

Ethanol Production, and Optimization of Fermentation using Pretreatments of 
Ultrasonic and Cold Plasma 

Title: 

Rahim Ebrahimi Applicant: 

Sharekord University Applicant's 

Work: 

Agricultural materials, especially crop residues, have long been considered as cheap 

and abundant fiber raw materials. In recent decades, due to increasing population 

growth and, consequently, increasing demand and a sharp decline in oil resources, 
the use of fibers in agricultural resources seems inevitable and the need for reform in 

methods and attitudes in natural resource management is felt more. One of the most 
economical applications of lignocellulosic compounds in nature is the production of 

bioethanol (bioethanol). In order to produce bioethanol from crops or lignocellulosic 

compounds, it must first be pretreated and then hydrolyzed on the waste to break 
the solid structure of the lignocellulosic compounds. After hydrolysis, cold plasma is 

applied to the substrate for detoxification. Biomass will then enter anaerobic 
reactors for fermentation. Stirring is one of the important processes in fermentation 

and fermentation is done by stirring. Therefore, it is necessary to speed up the 
stirring process by a method, to prevent vortices at high speeds, and to save energy 

significantly. Therefore, in this research, for the first time in the world, pneumo-

mechanical agitators will be used to mix the process with less energy consumption 
and by returning the collected gas above the fermentation chamber into the reactor 

and with appropriate intensity, the stirring process is pneumatic. be done. Therefore, 
the purpose of this study is to develop and optimize the production process of 

bioethanol using ultrasonic-plasma pretreatment and fermentation with peno-

mechanical stirrer, which will be done for the first time in the world 

Abstract: 

Ultrasonic pretreatment to improve bioethanol production and optimize it by 

response surface methodology; 

Implementation of cold plasma detoxification step after hydrolysis and its 
optimization by response surface methodology; 

Development of a Penu-Mechanical stirrer to improve bioethanol production; 

Specific 

Aims: 

Bioethanol, Cold Plasma, Fermentation, Ultrasound, Penu-Mechanical Stirrer, 

Lignocellulose. 

:Keywords 
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 شیرایبا و St16DOX در ژن ونیموتاس جادیکمتر به روش ا نیبا سوالن ینیزمبیاز س ینیال دیتول یبررس :عنوان

 DNA-Free CRISPR/Cas9 یژنوم

 پژوهنده مقصود :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

: سانان ینیزم بیس "یار،طالبیهندوانه،خربزه،خ"ها: یزیمهم کشور)جال یها یسبز یها نیال دی/تولیو باغبان زراعت :اولویت

 کلم و کاهو( ج،تربچه،کرفس،ی: هونیریسا "،فلفل،بادمجانیگوجه فرنگ"

 یکاربرد :نوع طرح

 + مقصود پژوهنده :همکاران

 یمحمد احمدآباد +

 میعصمت اشعار قد +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
است که از محصوالت  دیپلوئ یو پل گوتیاز محصوالت هتروز یکی، (.Solanum tuberosum L) ینیزم بیس چکیده :

انباشته از  اهیگ نیا یبافت ها شتریحال ب نیباا .(Devaux et al., 2014) شود یمحسوب م ایمهم دن ییغذا

 ,Kozukue and Mizuno, 1985) باشد یم نیچاکون-α و نیسوالن-α (SGAs) یدیاستروئ یدهایکوآلکالوئیگل

1989; Ginzberg et al., 2009). که نیباتوجه به ا SGAهستند تیسم یداشته و دارا یها طعم تلخ 

(Friedman, 2006)شده است.  لیتبد یاز اهداف مهم اصالح یکیبه  ینیزم بیس ی، کاهش مقدار آن ها در غده ها

متمرکز شده و توسط هدف  ینیزم بیدر غده ها، در اصالح س SGA کنترل سطوح یبر رو یادیز قاتیتحق نیبنابرا

 Friedman, 2006; Cárdenas et) است رفتهیانجام پذ SGA یوسنتزیب ریمختلف مس یقرار دادن ژن ها

al., 2016; McCue et al., 2018; Sawai et al., 2014; Umemoto et al., 2016; Nakayasu 

et al., 2018). 

هدف باال، امکان  ونینرخ موتاس لینوظهور قدرتمند، به دل یفناور کیبه عنوان  Cas9 سپریکر ر،یاخ یسال ها یدر ط

منتخب  یکیبه سرعت به تکن ن،ییپا ی نهیو هز یریتطابق پذ ت،یسهولت کاربرد، اختصاص ،یهمزمان چند لوسا شیرایو

 ,Doudna et al., 2014, Kim and kim., 2014) شده است لیو جانوران تبد اهانیگ یژنوم راتییدر تغ

Hajiahmadi et al., 2019). ذرت،  ا،یمختلف مانند سو یدر محصوالت زراع کیتکن نیا ر،یچند سال اخ یط

 Kumar and) مورد استفاده قرار گرفته است دیژن جد کی انیب ای شیکاهش، افزا یبرا ینیزم بیبرنج، گندم و س

Jain., 2015, Luo et al., 2016, Andersson et al., 2017). اصالح  دیجد یهاکیحال، تکن نیدر ع

 DNA چی، که در آن هCRISPR/Cas9 (RNP) نیبونوکلئوپروتئیبواسطه ر اهانیگ DNA-free شیرایمانند و

 GMO نیاز قوان ندهیروش ها در آ نیباشد که ا نیا دبخشیتواند نو یشود، م یوارد نم اهان،یدر کروموزوم گ ،یبینوترک

 از یعار ینیزم بیس نیال دیتول یبررس قیتحق نیهدف از ا .(Jones 2015; Waltz 2016) معاف شوند یفعل

SGA با هدف قرار دادن ژن ن،ییپا ریبا مقاد ای St16DOX 16 کی، کدکنندهα-وسنتزیدر ب دیاستروئ الزیدروکسیه 

SGAنیبونکلئوپروتئی، توسط انتقال ر CRISPR/Cas9 DNA-free حال،  نیو درع ،ینیزمبیبه پروتوپالست س

 باشد یم یدیاز محصول تول ییحفظ سطوح باال
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 CRISPR/Cas9با کمپلکس ینیزم بیدر پروتوپالست س یکیژنت رییو تغ یو خالص ساز یپروتکل جداساز یراه انداز :اهداف اختصاصی

RNP 
 مترک یسم نیبا سوالن ینیزم بیاز س ینیال دیبه منظور تول ینیزم بیس St16DOX در ژن ونیموتاس جادیا یبررس

 متفاوت اهانیو گ گریاهداف د یبرا ران،یبار در ا نیاول یبرا یاهیگ نیروش اصالح نو نیمقدمات انجام ا یراه انداز

 نیپروتوپالست، سوالن ،ینیزم بی، سSt16DOX، ژن CRISPR/Cas9 DNA-free (RNP) یژنوم شیرایو کلمات کلیدی:
 

 

Study on Production of a Potato line with Lower alpha-Solanine by DNA-Free 
CRISPR/Cas 9 Genome Editing of St16DOX Mutation 

Title: 

Maghsood Pazhohandeh Applicant: 

shahid madani uiversity Applicant's 

Work: 

 

Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the heterozygote, polyploid and one of the 

worldwide major food crops (Devaux et al., 2014). however, potato produces toxic 
compounds of steroidal glycoalkaoids (SGAs), α- solanine and α-chaconine, in most 

plant tissues (Kozukue and Mizuno, 1985, 1989; Ginzberg et al., 2009). These SGAs 
confer a bitter taste and are toxic (Friedman, 2006), Therefore, controlling the SGA 

levels in the tubers is an important focus of potato breeding (Friedman, 2006). 

Reduction of SGA levels in the tuber is another important breeding objective in 
potato previously achieved by targeting different genes in SGA biosynthetic pathway 

(Cardenas et al., 2016; McCue et al., 2018; Sawai et al., 2014; Umemoto et al., 2016). 
In recent years, as an emerging powerful technology, the Crispr Cas9 system has 

quickly become a technology of choice for genome modification of plants and 

animals, due to its high on-target mutation rate, ability to edit multiple loci 
(multiplex targeting mutations), ease of application, specificity, versatility, and low 

cost (Doudna et al., 2014, Kim and kim., 2014, Hajiahmadi et al., 2019). In these 
years, Crispr Cas9 technology has been used successfully to generate genomic 

changes, such as decreased or increased expression of genes, in various strategic 
plant species including maize, soybeans, potato and rice (Kumar and Jain., 2015, Luo 

et al., 2016, Andersson et al., 2017). In CRISPR/Cas9 DNA-free genome editing 

method (RNP), because no recombinant DNA is used, the resulting genome-edited 
plants might be exempt from current GMO regulations (Jones 2015; Waltz 2016). Aim 

of this research is study on Production of a Potato line with no/or lower α-Solanine 
level by DNA-Free CRISPR/Cas9 Genome Editing of St16DOX Mutation in protoplast, 

encoding a steroid 16α-hydroxylase in SGA biosynthesis, and protect high level of 

product. 

Abstract: 

setup new method in plant biotechnology (for first time in Iran) 

Production of a Potato line with no/or lower α-Solanine level 

Specific 

Aims: 

CRISPR/Cas9 DNA-free genome editing method (RNP), St16DOX gene, potato, 
protoplast, solanin 

:Keywords 
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 یراهبرد یزیرو برنامه یکیدرولوژیه یهامدل یقیبا کاربست تلف البیس تیریمد :عنوان

 وفاخواه یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ها البیاز س یبهره بردار  یعلم یو استفاده از روشها یسنت یروش ها یساز نهی/بهیزداریو آبخ آب :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 وفاخواه ی+ مهد :همکاران

 یاویخ یرینص یعل +

 یصادق درضایدحمیّس +

 200000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
بر مسائل  ژهیو دیبا تأک یعیمنابع طب تیریتوسعه و مد ،یزیربرنامه ینو در راستا یعنوان مفهومبه زیجامع آبخ تیریمد چکیده :

 شیهاست. افزاعرصه نیدر ا یمشارکت یکارهاراه جادیدنبال اکه به باشدیمطرح م یستیزطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

 یو مال یقرار دارند و تلفات جان البیمناطق کشور در معرض س ترشیاز آن است که ب یحاک ریاخ یهادر سال البیس

 یهاجامع حوزه تیریمد یزیراهداف برنامه نیتراز مهم یکی تواندیم البیس تیریمد رونیاست. از ا افتهی شیافزا البیس

مورد توجه قرار گرفته  زانیرو برنامه رانیتوسط مد البیمهار س یفن یهاکه تاکنون اغلب جنبهباشد، حال آن زیآبخ

 یثرات کما نییتع زیو ن البیس دیتول لیاز نظر پتانس زهایرآبخیز یبندتیاساس هدف پژوهش حاضر اولو نیاست. بر هم

 SWOT یراهبرد یزیرو برنامه یکیدرولوژیه یهامدل یقیمنتج از کاربست تلف البیس تیریمد ینهادشیپ یکارهاراه

 البیس تیریمد ینهادشیپ یکارهاو قبل از اعمال راه البیمهار س یفن یهااثرات آن با روش سهیو مقا PESTELو 

با توجه به  HEC-HMSمنظور ابتدا مدل  نیشده است. بد یزیردر استان مازندران برنامه لهیکچشمه زیدر حوزه آبخ

مختلف در  یزهایرآبخیشد تا مشارکت ز اجرا خواهد البیس تیریمد ینهادشیپ یکارهاو بدون اعمال راه یفعل طیشرا

و  یفن کردیبا استفاده از دو رو لیس دیتول لیاز نظر پتانس زهایرآبخیز یبندتیاولو نیچنبرآورد شود. هم البیس دیتول

 زهایرآبخیز یبندتیاولو یبرا HEC-HMS یکیدرولوژیاز مدل ه ،یفن کردیانجام خواهد گرفت. در رو یقیتلف تیریمد

برداران مختلف شامل بهره نفعانیاز نظرات ذ یریگبا بهره زهایرآبخیز ،یقیتلف تیریدر مد کهیشد. در حالاستفاده خواهد 

 یازب هیبا استفاده از نظر یمحل گذاراستیس نیو مسئول رندهیگمیتصم یاجرائ رانیمد ،یکارشناسان فن ،یمحل

 SWOT یراهبرد یزیربرنامه یهامدل قیبا استفاده از تلف البیس تیریمد یکارهاخواهد شد. در ادامه، راه یبندتیاولو

 نهادشیپ یکارهاراه دیکه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد بیترت نیقرار خواهد گرفت. بد یمورد بررس PESTELو 

 یبررس PESTELدر مدل  یو قانون یستیزطیمح ،یفن ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ربخشیدر ز نفعانیشده از طرف ذ

و  SWOT یراهبرد یزیربرنامه یهامدل بیمربوط به ترک یوزن ازاتیو امت جینتا لیپس از تحل ت،یخواهد شد. در نها

PESTELریتأث زانیم ده،یانتخاب شده و با توجه به نوع اقدامات برگز نفعانیذ ینهادشیپ البیس تیریمد یکارها، راه 

 برآورد خواهد شد HEC-HMSبا استفاده از مدل  لهیکچشمه زیدر حوزه آبخ البیس یاصل یهاها بر مؤلفهآن

و  SWOT یراهبرد یزیرو برنامه یکیدرولوژیه یهااز مدل یقیبا استفاده تلف البیس تیریمد ییمدل الگو هیته :اهداف اختصاصی

PESTEL 
 تیریو مد یفن یکردهایبا استفاده از رو البیس دیتول لیبر اساس پتانس زهایرآبخیز یمکان یاسهیمقا یبندتیاولو .2

 یقیتلف
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 یتیریمد یوهایاز کاربست سنار البیس یهامؤلفه یریرپذیتأث .3

 .زیآبخ یمشارکت تیریمد ل،یس یتیریمد یکارهاراه الب،یس یسازمدل الب،یخطر س الب،یس مهار کلمات کلیدی:

 
 

Flood Management through Conjunct Application of Hydrological and Strategic 

Planning Models 

Title: 

Mehdi Vafakhah Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Integrated watershed management is as a new concept to natural resources 
planning, development and management with particular emphasis on economic, 

social and environmental issues, which seeks to establish collaborative strategies in 

these areas. Increasing flood in recent years indicates that most areas of Iran 
exposed to flood, and life and financial losses have consequently increased. 

Therefore, flood management can be one of the most important objectives of 
integrated watershed management planning. However, so far most of the technical 

aspects of flood control have been addressed by managers and planners. 

Accordingly, the purpose of the present study is to prioritize sub-watersheds based 
on flood production potential and also to determine the quantitative effects of flood 

management proposed practices resulting from the conjunct application of 
hydrological and SWOT and PESTEL strategic planning models and Comparison of its 

effects with flood control technical methods and before applying the proposed flood 
management practices in Cheshmeh Kileh watershed in Mazandaran province is 

planned. To this purpose, at first, the HEC-HMS model will be run according to the 

current conditions without applying the proposed flood management practices so 
that the contribution of different sub-watersheds will be estimated in flood 

generation. The sub-watersheds prioritization in terms of flood generation potential 
will be also carried out using technical and conjunct management approaches. In the 

technical approach, the HEC-HMS hydrological model will be used to prioritize sub-

watersheds. Whereas in the conjunct management approach, sub-watersheds will be 
prioritized using different stakeholder opinions, including local stakeholders, 

technical experts, decision makers and local policy makers, using game theory. The 
Condorcet algorithm in game theory will be then used to prioritize sub-watersheds 

and stakeholder consensus. In the following, flood management practices will be 

jointly used by combining SWOT and PESTEL strategic planning models. Thus, the 
Strength, Weakness, Opportunity and Threat of practices proposed by stakeholders 

in the Political, Economic, Social, Technical, Environmental and Legal subdivisions 
will be examined in the PESTEL model. Finally, after analyzing the results and 

weighted scores related to the combination of SWOT and PESTEL strategic planning 
models, the flood management practices proposed by the stakeholders will be 

selected and with attention to the preferred practices type, their impacts on the main 

components of the flood in the Cheshmeh-Kileh Watershed will be estimated using 
the HEC-HMS model. 

Abstract: 

Preparation of flood management model using a combination of hydrological models 

and strategic planning SWOT and PESTEL 
2. Prioritization of spatial comparisons of sub-watersheds based on flood production 

potential using technical approaches and integrated conjunct 
3. Influence of flood components from the application of management scenarios 

Specific 

Aims: 

Flood Control, Flood Hazard, Flood Modeling, Flood Management Practices, 

Watershed CoManagement. 

:Keywords 
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99023684 

کاربردشان در  یو بررس یمعدن-یآل یدهایبریمتخلخل و ه یزگرهاینانوکاتال ییسنتز و شناسا ،یطراح :عنوان

 یآل یهاواکنش

 ریمالم معصومه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ری+ معصومه ماله م :همکاران

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
-ستمیس نی. اباشندیدر حال رشد م ایبه صورت پو یآل یدر سنتزها شانتیاهم لیناهمگن بدل یهازگریکاتال امروزه، چکیده :

 نی. اشوندیاز مخلوط واکنش جدا م یکه به راحت باشندیم یابیباز تیباال و قابل یریواکنش پذ یدارا یزگریکاتال یها

 یاز مخلوط واکنش با آهنربا یبوده و به راحت ییباال ییکارا یدارا س،یمغناط باتیمانند ترک زگرهایدسته از کاتال

 .شودیم باعث بهبود روند واکنش زگریمتخلخل به عنوان کاتال یکربن باتی. استفاده از ترکشوندیجدا م یخارج یسیمغناط

سرعت واجذب محصول از سطح فلز و سرعت  ه،یبرهمکنش با ماده اول زانیم قیاز طر یفلز یزگرهایکاتال ن،یعالوه بر ا

نش، واک یریپذنشیمؤثر بر گز یبستر، پارامترها یبر رو تیبا تثب توانندی. فلزات مگذارندیبر روند واکنش اثر م ل،یتبد

 جهیاستفاده از بستر ناهمگن با کاهش اندازه ذرات و در نت ،یهند. به طور کلد شیرا افزا یزگریکاتال یهاستمیس تیفعال

مختلف، فلزات  یبا استفاده از بسترها یآل یهاواکنش ی. بررسدهدیم شیرا افزا ستمیس تینسبت سطح به حجم، فعال

 تیها به عنوان بستر در تثبمزوحفره و عملکرد برجسته آن یکربن باتیترک یهایژگیرو، با توجه به و نیگوناگون و از ا

 یکربن باتیترک زیمتما اریبس یهایژگیبرخوردار است. لذا با توجه به و یادیز تیاز اهم شتر،یب افتیباز تیبا قابل نانوذرات

 یزگریکاتال تیالفع ،ینانوذرات فلز تیبر تثب ونیداسیبریه ریمطالعه تاث ،یسیمغناط باتیهترواتم، ترک یمانند کربن حاو

 مورد توجه قرار گرفت شیاز پ شیب زگریکاتال افتیو باز

ن خوب و مؤثر و با در نظر داشت زگریکاتال کی یایو مزا بیو لذا با در نظر داشتن تمام معا اتیتجرب نیپروژه، با ا نیدر ا :اهداف اختصاصی

 باتیترک نیا نیگز هیسنتز ناح نهیبا ارزش در زم جیکرد که نتا ینیب شیپ توانیساخت آنها، م یسبز برا یمیش طیشرا

با ارزش  یزگرهایدر حضور کاتال یمهم آل یواکنش ها قیداروها هستند از طر دیتول یکه حد واسط مهم و پرکاربرد برا

 قاتیحقآن و ت یهادیبریو کربن مزوحفره و ه سیمغناط باتیبالقوه ترک تی. لذا، با توجه به قابلگرددیو کارآمد حاصل م

 طرح را گونه ذکر کرد: نیاهداف ا توانیم نه،یزم نیدر ا دانانیمیش

و  گرید یآنها با بسترها دیبریمزوحفره با داشتن هترو اتم و ه یباال، کربن ها یسیمغناط تیبا خاص باتیسنتز ترک .1

 . ... و BET ،TGA ،ICP ،XRD ،CHN ،VSM ،TEM رینظ ییها کیبا تکن باتیترک نیساختار ا ییشناسا

 .ال دهیا طیدر شرا یمختلف آل یهادر واکنش زگریشده به عنوان کاتال یطراح ستمیاستفاده از س .2

 .ینانوذرات فلز تیشده به عنوان بستر در تثب یطراح یها ستمیاستفاده از س .3

 .گزارش شده یزگرهایکاتال گریآنها با د یزگریکاتال تیفعال سهیو مقا یبررس .4

 یواکنش آل -دیبریه -زگریکاتال -یسینانوذرات مغناط-هترواتم یکربن حاو -کربن مزوحفره کلمات کلیدی:

 

 

Design, Synthesis and Characterization of Mesoporous Nanocatalysts and Organic-
Inorganic Hybrids and Investigation of their Applications in Organic Reactions 

Title: 
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Masoume Malmir Applicant: 

Alzahra University Applicant's 
Work: 

Lately, the importance of heterogeneous catalytic methods in organic syntheses is 

growing dynamically. These catalytic systems provide high reactivity as well as 
reusability separated easily from the reaction mixture. These catalysts, such as 

magnetic compounds, are highly efficient and can be easily separated from the 

reaction mixture with using an external magnet. The use of porous carbon materials 
as catalysts improves the reaction process. In addition, metal catalysts affect the 

reaction process through the rate of interaction with the raw material, the rate of 
desorption of the product from the metal surface, and the rate of conversion. Metals 

can increase the activity of catalytic systems by stabilizing them on the substrate, 
parameters affecting the selectivity of the reaction. Generally, the use of a 

heterogeneous substrate increases the particle size and activity of the system by 

reducing the particle size and thus the ratio. Investigation of organic reactions using 
different substrates and metals and Hence, considering the characteristics of 

mesoporous carbon compounds and their outstanding performance as a Substrate 
for nanoparticle stabilization for synthesis of heterogeneous catalysts further 

recycling is very important. Therefore, due to the very distinct properties of carbon 

compounds such as carbon containing heteroatom, magnetic compounds, the study 
of the effect of hybridization on the stabilization of metal nanoparticles, catalytic 

activity and catalyst recycling was considered more than before. 

Abstract: 

In this project, with these experiences and therefore considering all the 
disadvantages and advantages of a good and effective catalyst and considering the 

conditions of green chemistry for their manufacture, it can be predicted that valuable 
results in the field of selective region synthesis of these compounds that Important 

and widely used intermediates for the production of drugs are obtained through 
important organic reactions in the presence of valuable and efficient catalysts. 

Therefore, considering the potential of magnetic and carbon compounds of 

mesoporous and its hybrids and the research of chemists in this field, the objectives 
of this project can be mentioned as follows: 

1. Synthesis of compounds with high magnetic properties, mesoporous carbons by 
having heteroatoms and their hybrid with other substrates and identification of the 

structure of these compounds with techniques such as BET, TGA, ICP, XRD, CHN, 

VSM, TEM, etc. 
2. The use of a system designed as a catalyst in various organic reactions under ideal 

conditions. 
3. The use of a system designed as a substrate in the stabilization of metal 

nanoparticles. 

Specific 
Aims: 

Mesoporous carbon, Carbon containing heteroatoms, Magnetic nanoparticles, 
Catalyst, Hybrid, Organic reaction. 

:Keywords 
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 یعدد یدر جبر خط ییجبر استوا یاتیبیترک ایھاز جنبه یرگیرهھب :عنوان

 پور یتوکل هیهان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ریرکبیام یدانشگاه صنعت :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 پور یتوکل هی+ هان :همکاران

 یانیک وشیدار +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ا،یپو یهاستمیس ،یساز نهیبه لیاز قب ییهادر شاخه ات،یاضیر دینسبتا جد ینهیزم کیعنوان به ییاستوا جبر چکیده :

ر جبر د نیدارد. ا یاریبس یکاربردها یعدد زیو آنال یعدد یجبرخط ات،یدر عمل قیگسسته، تحق دادیرو یهاستمیس

 یمعمول یدر جبر خط میاز مفاه یاریبس رونیو از ا باشدینم نهیقر یحلقه است که در آن عمل جمع دارا مین کیواقع 

در  اینریا یقاتیدر مؤسسه تحق یپسا دکتر هی. در بورسشوندیم ییدر جبر استوا دهیچیپ یاتیبیبه مسائل ترک لیتبد

 ییاستوا یژهیو ایھاز بردار یدیجد فی( موفق به ارائه تعر Akian) انی( و آکGaubertگوبرت ) نماییھفرانسه تحت را

 ایھبردار یمناسب برا یبیعنوان تقربه تواندیم دیجد فیتعر نی. نشان داده شد که امیشد نیمثبت مع ایھسیماتر یبرا

 نییپا یمحاسبات یدگیچیبا پ تمیالگور هیبه ارا ازمندیامر ن نیو ا دیحساب آبه یمعمول نیمثبت مع ایھسیماتر یژهیو

و وابسته  یاتیبترکی کامال ومھمف کی ییاستوا یژهیبردار و . از آنجا کهباشدیم ییاستوا یژهیو ایھبردار یمحاسبه یبرا

است که با استفاده از  نیبر ا یسع ،یطرح پسا دکتر نیدر ا باشد،یمورد مطالعه م سیدار متناظر با ماتربه گراف وزن

مثبت  ایھسیدارمتناظر با ماتروزن ایھو ساختار خاص گراف ییدر جبر استوا ژهیو ایھبردار یارائه شده برا فیتعر

شدن قسمت  ی. در صورت عملمیھارائه د اھسیماتر نیا ییاستوا یژهیو ایھبردار یمحاسبه یکارا برا یتمیالگور ن،یمع

وان . به عنمیبه اثبات برسان نیمثبت مع ایھسیماتر تیعدد وضع یبرا ییکارا ایھبیبود تقر میھاول طرح قادر خوا

 کاربه زیمتقارن ن ایھسیماتر یبرا یرا در حالت کل دهیا نیا میدر نظر دار یطرح پسا دکتر نیاز ا اییھن دفھ

 میمتقارن به اثبات برسان سیجمع دو ماتر ییاستوا یژهیو ریمقاد یبرا ییهاکران زیو ن میببر

 نیمثبت مع یهلسیماتر تیعدد وضع بیتقر :اختصاصیاهداف 

 متقارن سیجمع دو ماتر ییاستوا یژهیرویمقاد یکران برا افتنی -2

 نیمثبت مع یها سیماتر ژهیو یبردارها بیجهت تقر یمحاسبات یدگیچیکاهش پ -3

 تید وضععد بیتقر -ژهیبردارو بیتقر -ژهیو ریمقاد بیتقر -یمحاسبات یدگیچیپ -ییجبر استوا -اتیبیترک- گراف کلمات کلیدی:

 

 

Exploiting the combinatorial aspects of tropical algebra in numerical linear algebra Title: 

Hanieh Tavakolipour Applicant: 

INRIA Applicant's 

Work: 

Tropical algebra, as a relatively new field of mathematics, has many applications in 
fields such as optimization, dynamic systems, discrete event systems, operations 

research, numerical analysis, and numerical linear algebra. This algebra is actually a 

semiring in which the summation operation has no inverse, and therefore many of 

Abstract: 
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the concepts in linear algebra can br considered as complicated combinatorial 

problems in tropical algebra. In the postdoctoral fellowship at INRIA Research 
Institute in France, under the supervision of Gaubert and Akian, we succeeded in 

presenting a new definition of tropical eigenvectors for positive definite matrices. It 
has been shown that this new definition can be considered as a suitable 

approximation for the conventional eigenvectors of positive definite matrices which 

requires an algorithm with low computational complexity for calculating tropical 
eigenvectors. Since tropical eigenvector is a purely combinatorial concept, in this 

postdoctoral research, we try to use the definition of tropical eigenvectors and the 
special structure of the weighted graphs associated to positive definite matrices. We 

will present an efficient algorithm for calculating the tropical eigenvectors of these 

matrices. If the first part of the research is implemented, we will be able to prove the 
efficient approximation for the condition number. As a final goal of this postdoctoral 

research, we will apply this idea to symmetric matrices in general and will prove 
bounds for summation of tropical eigenvalues of summation of two symmetric 

matrices. 

Approximating condition number of positive definite matrices 
2- Proving bounds for the tropical eigenvalues of summation of two matrices 

3- Reduction of computational complexity of approximating eigenvectors of positive 
definite matrices 

Specific 
Aims: 

Graph associated to a matrix, Tropical algebra, Computational complexity, 

Approximating eigenvalues, Approximating eigenvectors, Approximating condition 
number 

:Keywords 
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 یاهاستان لرستان با استفاده از روش یکارست یچشمه ها یو گوگرد یدروکربنیه یمنشأ آلودگ نییتع :عنوان

 داریپا یهازوتوپیو ا یمیدروژئوشیه

 یجان یفرشاد عل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یجان ی+ فرشاد عل :همکاران

 یناصر درضایحم +

 ییرزایم الیل +

 زاده یشراره قل +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 منظورمنابع آب است. به  تیریدر مد یمؤلفه اساس کی یدروکربنیه یاز آلودگ ینیرزمیو ز یسطح یهاآب حفاظت چکیده :

ر آبخوان د دروکربنیمنابع ه هیاول ییبه شناسا ازین یدروکربنیه یدر مقابل آلودگ ینیرزمیو ز یسطح یهاحفاظت از آب

 نیبخش قابل توجه آب شرب ساکن نیو تأم یکارست یهادر آبخوان ینیرزمیمنابع آب ز تی. با توجه به اهمباشدیم

یم و بهداشت منطقه به شمار یسالمت یمهم برا اریبس دیتهد کی یدروکربنیه یآلودگ ،ینیرزمیگستره، از منابع آب ز

 .رود

ه اند که منجر باز آن داشته یریشگیو پ ینیرزمیز یهاآب یبه آلودگ یاژهیاز مطالعات توجه و یاریبس ریاخ یهاسال در

ه جداگان یهادر مکان ینیرزمیز یهاآب یآلودگ اتیخصوص یدر جمع بند یشده است که سع اسیکوچک مق قاتیتحق

 تیفیاز مشکالت مرتبط با ک یکیاست.  ازیانجام نشده و به ضرورت به آن ن اسیحال مطالعات بزرگ مق نیرا دارد. با ا

ی( میانسان ای یعیها )به صورت طببر آبخوان یدروکربنیمنابع ه ریدر جنوب غرب کشور، تأث ژهیوبه  ینیرزمیز یهاآب

 ،یعیطب ینفت یهاچشمه ،یعیطب یگوگرد یهابا وجود چشمه یکارست یهابر آبخوان یدروکربنی. اثرات منابع هباشد

از  ینفت نیادیم ی(، باال آمدن شورابه هایمرکز یهااز نشت نفت خام )خط انتقال نفت جنوب به استان یناش یآلودگ

گاز در مناطق مختلف استان لرستان  یهاحفر چاه قیطر یدروکربنیه ینفوذ گازها اینفت و  یهاچاه وارهید قیطر

 یمیدروژئوشیبه لحاظ ه یگوگرد یهامنطقه چشمه کیصورت خاص در به  قیحقمشخص شده است. تاکنون در چند ت

 .اندقرار گرفته یمورد بررس یزوتوپیو ا

ه آغشته ب یهاچشمه اتیخصوص ،یزوتوپیو ا یمیدروژئوشیه یهابر آن است تا با استفاده از روش یپژوهش سع نیدر ا

شود.  نییتع هایآغشتگ نیا یممکن برا یقرار گرفته و شاخصه منشأها یلرستان مورد بررس در استان یدروکربنیمواد ه

س با انجام و سپ یدروکربنیو ه یزوتوپیا ،یمیدروشیه یها با استفاده از روابط پارامترهاداده یمیدروژئوشیه لیبا تحل

 در منابع مختلف آب اقدام خواهد شد یدروکربنیمنشأ مواد ه کینسبت به تفک رهیچند متغ یآمار یهالیانجام تحل

 یزوتوپیو ا یمیدروژئوشیه یهاشاخص فیلرستان با تعر استان یکارست یهادر آبخوان یدروکربنیمنشأ مواد ه نییتع :اهداف اختصاصی

 کننده کیتفک

 یکارست یچشمه ها ژهیبه و ینیرزمیز یهابه آب یو گاز ینفت عاتیاز مهاجرت ما یشواهد نییتع
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 یدر منابع مورد بررس ینیرزمیز یهاآب تیفیموثر بر ک یمیدروژئوشیه یندهایفرآ ییشناسا

 استان لرستان دار،یپا یها زوتوپیا ،یمیدروژئوشیه ،یآبخوان کارست ،یدروکربنیه یآلودگ کلمات کلیدی:

 

 

Determination of hydrocarbon and sulfur pollution sources in the karstic springs, 

Lorestan Province, using hydrogeochemical methods and stable isotopes 

Title: 

Alijani Farshad Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

Surface and groundwater protection of hydrocarbon pollution is an essential 

component of the management of water resources. In order to protect the surface 
water and groundwater from hydrocarbon pollution, the early detection of 

hydrocarbon resources is considered in the aquifer. Due to the importance of 

groundwater resources in karstic aquifers and providing a significant portion of 
drinking water from the range, hydrocarbon pollution is a very important threat to 

the health and health of the region. 
In recent years, many studies have paid special attention to groundwater pollution, 

leading to small scale research that attempts to collect groundwater contamination 

characteristics in separate locations. However, large - scale studies are not carried 
out and it is necessary. One of the problems associated with groundwater quality, 

especially in southwest of Iran, is the effect of hydrocarbon resources on aquifers 
(naturally or human). the effects of hydrocarbon resources on karstic aquifers with 

the presence of natural sulfur sources, natural oil sources, pollution caused by oil 
spill (especially in relation to the oil pipeline of south to central provinces), the 

intrusion of oil through the walls of drilled oil wells or the penetration of 

hydrocarbon gases through the drilling of gas wells in different areas of Lorestan 
province determined. So far, in some research especially in a region of sulfur springs, 

hydrogeochemistry and isotopic studies have been studied. 
In this study, we try to study the properties of hydrocarbon springs using 

hydrogeochemical and isotopic methods in Lorestan Province, to determine of 

inductors for detection of the possible origins. Using the equations of parameters 
hydrogeochemistry, stable isotopes and hydrocarbon and performing multivariate 

statistical analyses, the sources of hydrocarbons in different sources of water will be 
determined. 

Abstract: 

Determining the origin of hydrocarbon materials in the karst aquifers of the province 

of the Lorestan by defining the hydrogeochemistry and isotopic indicators. 
The determination of evidence of the migration of oil and gas liquids into 

groundwater, especially in karstic springs 
Recognition of effective hydrogeochemical processes on groundwater quality in the 

investigated resources. 

Specific 

Aims: 

Hydrocarbon pollution, karst aquifers, hydrogeochemistry, stable isotopes, Lorestan 
province 

:Keywords 
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ختلف م یفلز طال و کاربرد آنها در واکنشها هیبر پا یونی عاتیما یحاو دیجد یزورهایکاتال ییسنتز و شناسا :عنوان

 یچندجزئ یهاواکنش ای تروین باتیاز جمله کاهش ترک

 یریسارا ن :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 یری+ سارا ن :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ستیکاتال نیاستفاده از ا "گزارش جامع در مورد  کیعدد )ارائه  1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 ("با ارزش افزوده باال  یبه محصوالت یمیپتروش یا هیمواد پا لیدر تبد

ختلف م یگاندهایبه کمک ل ومیپاالد ایمس -طال یدوفلز یزورهایکاتال ایطال،  یحاو دیجد یزورهایکاتال قیتحق نیا در چکیده :

سنتز  یهاگاندیسنتز خواهد شد. ل یآزول یتر کلیهتروس باتیو ترک یو کاربن یونی عاتیما هیبر پا یگاندهایاز جمله ل

لف مخت یکهایشده با استفاده از تکن هیته یینها یزورهایشده و سپس کاتال ییشناسا NMR یفسنجیشده ابتدا با ط

و  ییمورد شناسا تروژنیجذب نو جذب وا SEM, TEM, EDX, XPS, solid Uv, FT-IR, VSM, TGAمانند 

 قرار خواهند گرفت. لیو تحل هیمرد تجز

اده استف تروین باتیو کاهش ترک یجفت شدن، سه جزئ یمختلف از جمله واکنشها یحاصل در واکنش ها باتیاز ترک

مستعد جهت استفاده در  اریآنها را بس زورها،یکاتال نیآب دوست در ساختار ا یو گروها گاندهایخواهد شد. وجود ل

 هیمواد پا لیدر تبد ستهایکاتال نیدر خصوص استفاده از ا یگزارش نیباال خواهد کرد. همچن اریبس ییبا کارا یآب یحاللها

 با ارزش افزوده باال ارائه خواهدشد یبه محصوالت یمیپتروش یا

ا مورد توجه اند. ام یحوزه پژوهش کیبه عنوان  ینیو فسف یتروژنین یگاندهایفلزات واسطه با ل یهاامروزه کمپلکس :اهداف اختصاصی

با  سهیادر مق یکمتر تیاهم ییگرما یداریباال، سنتز سخت و ناپا تیبودن، سم متیگران ق لیبدل یفسفر یگاندهایل

 یهازوریکاتال یطراح یبرا یا ژهیتوجه و یستیز طیامروزه با توجه به مسائل مح نیدارند. همچن یتروژنین یآنالوگها

 یشامل حاو یتروژنین دیجد یگاندهایاست از ل نیبر ا یپروژه سع نی. در اشودیم یآب یها طیهتروژن سازگار با مح

حاصل در  یزورهای. کاتالمیطال استفاده کن-مس یدوفلز ای ومیپاالد ایهتروژن طال  یزورهایکاتال هیدر ته عاتیما

د شد. استفاده خواهن تروین باتیو کاهش ترک یمختلف سه جزئ یاز جمله جفت شدن کربن کربن،و واکنشها ییواکنشها

 بار ارائه خواهند شد. نیاول یبرا یزوریکاتال یستمهایس یالزم به ذکر است تمام

 هترژن ست،یکاتال وم،یطال، پاالد-طال، مس کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis and characterization of new catalysts having ionic liquids based on gold 

and their applications in organic reactions such as nitro reduction or multi-
component reactions 

Title: 

Sara Nayeri Applicant: 
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Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

In this research, new catalysts containing gold or bimetallic gold-copper or palladium 

catalysts will be synthesized using various ligands, including ionic liquids and 

heterocyclic triazole compounds. The synthesized ligands were first identified by 
NMR spectroscopy and then the final catalysts were characterized using various 

techniques such as SEM, TEM, EDX, XPS, solid Uv, FT-IR, VSM, TGA and nitrogen 
adsorption. 

Abstract: 

Today, transition metal complexes with nitrogen and phosphine ligands are 

considered. However, phosphorus ligands are less important than nitrogen analogues 
due to their high cost, high toxicity, difficult synthesis, and thermal instability. In 

addition, due to environmental issues, special attention has been paid to the design 
of heterogeneous catalysts compatible with aquatic environments. In this project, 

we try to use new nitrogen ligands containing ionic liquids for the preparation of 

gold or Palladium heterogeneous catalysts or copper-gold bimetallic. The resulting 
catalysts will be used in reactions such as carbon-carbon coupling, three-component 

reactions and reduction of nitro compounds. It should be noted that all catalytic 
systems will be introduced for the first time.There will also be a report on the use of 

these catalysts in the conversion of petrochemical base materials into high value 

products. 

Specific 

Aims: 

Gold, Gold-Copper, Pd, Catalyst, Heterogeneous :Keywords 
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 زانیم ،یکیسطح تنوع ژنت نییبه منظور تع یرانیکوهانه و دوکوهانه اتک یکل ژنوم شترها یابییتوال :عنوان

 در آنها دیمرتبط با تول یژنها یو بررس یکیاختالط ژنت

 قیوریا یرضا خلخال :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 لیاردب/یلیانشگاه محقق اردب د :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

موثر  یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یدام علوم :اولویت

 یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2   وریبرعملکرد( دردام و ط

 کشو یبوم شیموثر برعملکرد در گوسفند و بز و گاو م دیکاند

 یکاربرد :نوع طرح

 قیوریا ی+ رضا خلخال :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

سخت  طیدر شرا یزندگ یبرا یرینظکم ییکه توانا روندیبه شمار م یاهل واناتیح نیخاص در ب یهااز گونه یکیشترها  چکیده :

مند به مواد ارزش یابانیها( بدام گرید یبرا ییکم ارزش )از نظر غذا اهانیگ لیبا تبد توانندیم واناتیح نیرا دارند. ا یابانیب

 و جهان رانیمردم ساکن در مناطق خشک ا یبرا ییغذا تیامن نیدر تام یو کرک(، نقش مهم ریانسان )گوشت، ش یبرا

و  اندداده لیتشک خشکمهیاز آن را مناطق خشک و ن یادیکه بخش ز رانیا یمیاقل تیکنند. با توجه به وضع یباز

 یدام یهااز گونه یکی توانی(، شترها را مو کاهش بارش نی)گرم شدن کره زم ییآب و هوا یمنف راتییتغ نیهمچن

 یهایبه اصالح نژاد شتر، با ورود تکنولوژ یتوجهکم رغمیدر نظر گرفت. عل ندهیدر آ نیپروتئ دیدر تول رگذاریمهم و تاث

مختلف، فراهم شده است. شناخت  یهاگونه از جنبه نینسل بعد، امکان مطالعه کل ژنوم ا یابییمانند توال ییشرویپ

 دست نیاز ا یکارآمدتر شود. انجام مطالعات یاصالح نژاد یهابرنامه نیو تدو یطراح سازنهیزم تواندیگونه، م کی قیدق

باعث  تواندیبا دقت باال، م یپیاطالعات فنوت یآورجمع یمراکز اصالح نژاد برا تیدر کنار فعال یژنوم یهاداده عیتجم و

اصالح نژاد را جبران  نهیآنها در زم یدر عرصه پرورش شترها شده و عقب ماندگ کیمانند انتخاب ژنوم ییهاورود روش

(، مطالعه لینفر شتر دوکوهانه در استان اردب 150)حدود  یرانیدوکوهانه ا یبا توجه به خطر انقراض شترها نیکند. همچن

 مطالعه با استفاده نیباشد. در ا رگذاریتاث اریدر نجات آنها از خطر انقراض بس تواندیگونه و درک بهتر از آنها م نیدرباره ا

و  یی)اعم از شناسا یکیتنوع ژنت یبررس به ،یرانیکوهانه و دوکوهانه اتک یکل ژنوم شترها یابییتوال یهااز داده

 یدیمهم تول یژنها یبررس نیانتخاب و همچن یهانشانه ،یکیها(، اختالط ژنتCNVو  هاندلیها، اSNP یسینوهیحاش

ما در  یهاروز به روز دانسته تواندیدست م نیاز ا یمواز یمطالعه در کنار مطالعات نیا جیپرداخت. نتا میدر آنها خواه

مانند ) یاگونه مزرعه کیشتر به  لیتبد یرا برا طیشرا کینزد یاندهیداده و در آ شیکشور را افزا یشترها تیمورد جمع

 گاو و گوسفند( فراهم آورد

با  یرانیکوهانه و دوکوهانه اتک یها( در ژنوم شترهاCNVو  هاندلیها، اSNPموجود ) یکیژنت یانتهایوار ییشناسا :اهداف اختصاصی

 کل ژنوم یابییحاصل از توال یهااستفاده از داده

با  یرانیکوهانه و دوکوهانه اتک یاختالط در شترها نیمتاثر از ا یژنوم ینواح ییو شناسا یکیاختالط ژنت یبررس -2

 کل ژنوم یابییتوال یهااستفاده از داده

 ل ژنومک یابییتوال یهابا استفاده از داده یرانیکوهانه و دوکوهانه اتک یانتخاب در ژنوم شترها یهانشانه ییشناسا -3
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ا ب یرانیکوهانه و دوکوهانه اتک یمهم در ژنوم شترها یدیو تول یعملکرد یموجود در ژنها یکیتنوع ژنت یبررس -4

 کل ژنوم یابییتوال یهااستفاده از داده

 کوهانه، شتر دوکوهانه، نشانه انتخابشتر تک ،یکیکل ژنوم، تنوع ژنت یابییتوال ،یکیاختالط ژنت کلمات کلیدی:

 
 

Whole-genome sequencing of Iranian dromedary and Bactrian camels to determine 

the level of genetic diversity, genetic introgression, and study of production-related 
genes in them 

Title: 

Reza Khalkhali-Evrigh Applicant: 

University of Mohaghegh Ardabili Applicant's 

Work: 

Camels are one of the special species among domestic animals that have a unique 

ability to live in harsh desert conditions. These animals can play an important role in 
providing food security for people living in the arid regions of Iran and the world by 

converting low-value desert plants (nutritionally for other livestock) into valuable 

materials for humans (meat, milk and fluff). Due to the climatic condition of Iran, 
that a large part of this country is arid and semi-arid regions, as well as negative 

climate change (global warming and reduced rainfall), camels can be considered one 
of the most important and effective livestock species in protein production in the 

future. Despite the lack of attention to camel breeding, with the introduction of 

advanced technologies such as next-generation sequencing, it has become possible 
to study the entire genome of this species from different aspects. Accurate 

knowledge about a species can pave the path for more efficient design and 
development of breeding programs. Conducting such studies and aggregating 

genomic data along with the activities of breeding centers to collect phenotypic 

information with high accuracy, can lead to the introduction of methods such as 
genomic selection in the field of camel breeding and compensate for their 

backwardness in breeding. Also, due to the danger of extinction of Iranian Bactrian 
camels (about 150 Bactrian camels in Ardabil province), studying this species and a 

better understanding of this species can be very effective in saving them from 
extinction. In this research, we will study genetic diversity (including identification 

and annotation of SNPs, Indels and CNVs), genetic introgression, investigation of 

important production-related genes, using the whole genome sequencing data of 
Iranian dromedary and Bactrian camels. The results of this study, along with such 

parallel studies, can increase our knowledge about the camel population of the 
country and shortly provide the conditions for turning camels into a farm species 

(such as cattle and sheep). 

Abstract: 

Identification of genetic variants (SNPs, indels and CNVs) in the genome of Iranian 
dromedary and Bactrian camels using whole-genome sequencing data 

2. Investigation of genetic introgression and identification of genomic regions 
affected by this mixing in Iranian dromedary and Bactrian camels using whole-

genome sequencing data 

3. Identification of signature of selections in the genome of Iranian dromedary and 
Bactrian camels using whole-genome sequencing data 

4. Study of genetic diversity in important production-related genes in the genome of 
Iranian dromedary and Bactrian camels using whole-genome sequencing data 

Specific 
Aims: 

Genetic introgression, Whole-genome sequencing, Genetic diversity, Dromedary 

camel, Bactrian camel, Signature of selection 

:Keywords 
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شده دوگانه عامل دار هیال یدهایدروکسیه یها زوریبا استفاده از کاتال دیو سولفونام نیلیمشتقات آنسنتز  :عنوان

 دیدیو مس  کلیبا نانوذرات ن

 یواقع یقربان نیرام :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/همدان نایس یدانشگاه بوعل :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

  :نوع طرح
 یواقع یقربان نی+ رام :همکاران

 یکنشت یبابامراد دیجمش +

 این یعلو قهیصد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ریف نظمختل عیخواص منحصر به فرد در صنا لیهستند که در چند دهه گذشته، به دل یموادمعدن-یمریپل تینانوکامپوز چکیده :

و  یفن یو درساخت دستگاه ها یمهندس ستیو ز یپزشک ستیز یکاربردها ،یکشاورز ،یداروساز ،یبسته بند ،ییغذا

 به کار گرفته شده اند. با توجه به یطیمح ستیز یها در کاربردها ندهیحذف آال یبه عنوان جاذب برا زیو ن یکیالکترون

مختلف، درپروژه حاضر ، نانو متخلخل  یدر کاربردها دبخشیبه عنوان مواد ام باتیترک نیمتنوع ا یها تیو قابل تیاهم

ر ب ونیزاسیمریاز واکنش پل تهاینانوکامپوز نیدوگانه سنتز شدند. ا هیال یدهایدروکسیمروهیپل یهیبر پا دیجد

ند. و جهت دهنده ساختارسنتز شد تیبعنوان تمپل ناتیآبدوست مانند آلژ یدوگانه و بسترها هیال یدهایدروکسیبستره

 یوندهایساختار متخلخل و پ سیو باز لوئ دیاس یتهایمانند داشتن سا ییهایژگیداشتن و لیها بدل تینانوکامپوز نیا

هستند  ییدارو تیها که از مشتقات باخاص دیو سولفونام نیلیدر سنتز مشتقات آن یارموثریبس یزرهایکاتال یدروژنیه

 یخوب اریبس ییو گرما ،ییایمیش ،یکیزیمعموال خواص ف یمعدن -یمریپل یها تیکه نانوکامپوز ییقرار گرفتند. از آنجا

ذرات  ها بعنوان بستر با نانو تینانو کامپوز نیدارند. ا ییسنتز آنها راحت است و تخلخل ومساحت سطح باال ریدارند و مس

بهتر  یرینانو ذرات بارگ کنواختیها منجربه پخش  تینانوکامپوز نیبدست آمده نشان داد که ا جیعاملدار شدند. نتا یفلز

 سیدر سنتز مشتقات متنوع ب دیدیعامدار شده با نانو ذرات مس  تیشوند. نانو کامپوز یم زوریعملکرد کاتال شیوافزا

داشته باشند  یمتعدد یکیولوژیو ب ییدارو یها تیسنتز شده فعال باتیرود که ترک یاستفاده شدند انتظار م دیسولفونام

 یدیجد یمعدن -یآل یتهاینانو کامپوز یداشته باشد. در بخش بعد ییباال تیسنتز شده فعال زوریاستفاده شد و کاتال

نانو  یریبارگ یباال زانیشونده و م تیلیمتعدد ک یها استفاده شدند حضور گروه ها نیآم ید لنیبااستفاده ازمونومرفن

اه باراندمان کوت یدر زمان دیجد یبا روش نیلیرود که مشتقات مختلف آن یسنتز شده انتظار م دیبربستر جد کلیذرات ن

ارزشمند  یروش از نظر اقتصاد نیا زوریسنتز کاتال هیو دردردسترس بودن مواد اول یزانباال سنتز شوند. که باتوجه به ار

 یمرهایعاملدار شده با پل ناتیدوگانه عاملدارشده با آلژ هیال یدهایدروکسیه ،یدسته بعد یزگرهایاست. کاتال

آزول مورد استفاده قرارگرفت. مساحت سطح  یتر باتیدر سنتز ترک یباز زوریکه بعنوان کاتال باشدیم ازولیت-دیسولفونام

انوذرات ن نیا یباال تیسنتز شده از مخلوط واکنش و فعال یزگرهایآسان کاتال یآسان و جداساز هیباال، ناهمگن بودن، ته

 باشد یم زورهایدسته از کاتال نیا یایاز جمله مزا

 بامساحت سطح باال و تخلخل دیجد یها زوریسنتز کاتال :اهداف اختصاصی

 شوند یاز محصول واکنش جداساز یهتروژن که به آسان یزگرهایساخت نانو کاتال -
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 آزول یو تر دیو سولفونام نیلیآن دیسنتز مشتقات جد -

 محصوالت با بازده باال دیتول -

 مربوطه یها نهیکاهش زمان و هز -

 زوریاستفاده مجدد از کاتال تیقابل -

 آزول یتر-نیلیآن-دیسولفونام-مریپل-نانوذرات-دوگانه هیال یدهایدروکسیه-ناتیآلژ کلیدی:کلمات 

 

 

Synthesis of anilines and sulfonamide derivatives using Layered double hydroxide 
catalysts functionalized with nickel and copper iodide nanoparticles 

Title: 

Ramin Ghorbani-Vaghei Applicant: 

Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran 

Applicant's 

Work: 

Polymer-nanocomposites are minerals that in the past few decades, due to their 

unique properties in various industries such as food, packaging, pharmaceuticals, 

agriculture, biomedical and bioengineering applications and in the manufacture of 
technical and electronic devices as well as adsorbents for removal. Pollutants have 

been used in environmental applications. Due to the importance and various 
capabilities of these compounds as promising materials in various applications, in the 

present project, new nanoporous based on LDH-polymer were synthesized. These 
nanocomposites were synthesized from the polymerization reaction on LDH 

substrates and hydrophilic substrates such as alginate-LDH. These nanocomposites, 

due to their properties such as having Lewis acid and base sites of porous structure 
and hydrogen bonds, were very effective catalysts in the synthesis of aniline 

derivatives and sulfonamides, which are drug-derived derivatives. Because polymer-
mineral nanocomposites usually have excellent physical, chemical, and thermal 

properties, they are easy to synthesize, and have high porosity and surface area. 

These nanocomposites were functionalized as a substrate with metal nanoparticles. 
These nanocomposites are expected to increase catalyst performance by uniformly 

dispersing nanoparticles with better loading. Functionalized nanocomposites with 
copper iodide nanoparticles were used in the synthesis of various bisulfonamide 

derivatives. It is expected that the synthesized compounds have several 
pharmacological and biological activities. In the next section, new organic-inorganic 

nanocomposites was synthesized using phenylene diamines. Due to the cheapness 

and availability of catalyst synthesis raw materials, this method is economically 
valuable. The next category of catalysts are LDH functionalized with alginate and 

sulfonamide-thiazole polymers, which were used as base catalysts in the synthesis of 
triazole compounds. High surface area, heterogeneity, easy preparation and easy 

separation of synthesized catalysts from the reaction mixture and high activity of 

these nanoparticles are among the advantages of this group of catalysts. 

Abstract: 

Construction of heterogeneous nanocatalysts that can be easily separated from the 

reaction product 
- Synthesis of new derivatives of aniline, sulfonamide and triazole 

- Production of high efficiency products 

- Reduce relevant time and costs 
- Reusability of the catalyst 

Specific 

Aims: 

alginate, nanoparticles, LDH, sulfonamide, aniline, polymer :Keywords 
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 یخود بران شرفتهیپ یها نیمنابع مقاومت در ال نییدر تع یبر نشانگر مولکول یانتخاب مبتن ییکارا یبررس :عنوان

 ( و یپژمردگ یماری) عامل ب Fusarium oxysporum f.sp. ciceris غالب ینژادها

Ascochyta rabieiرانی( در ایبرق زدگ یماری)عامل ب 

 بابا یرضا پور عل دیحم :متقاضی

 اریاستاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/کشور مید یکشاورز قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

+  کیدر محصوالت استراتژ یاهیگ یها یماریمقاوم به آفات و ب اهانیگ دیو تول هیدر جهت ته قی/تحقیو باغبان زراعت :اولویت

 یاهیمهم گ یگرها ماریدر برابر ب یو واردات یبوم یپهایواکنش ارقام/ژنوت ی/بررسیاهپزشکیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 بابا یرضا پور عل دی+ حم :همکاران

 خوشرو انینیحس دیحم +

 یمحمد کوهستان +

 صبا کوکب +

 انیمحمد زیپرو +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

کشت جزو ده کشور اول  ریو سطح ز دیاز نظر تول رانیکشور بوده و ا یزارها میمحصول حبوبات در د نیمهمتر نخود چکیده :

 یاز تنش ها یناش یادیاست که تا حد ز یجهان دینصف راندمان تول بایآن تقر دیجهان است اما متاسفانه راندمان تول

است  یو برق زدگ یومیفوزار یپژمردگ یماریآن، دو ب یستیعومل تنش ز نیاست. از جمله مهمتر یستیز ریو غ یستیز

شده  دیفم یها نیدقت و سرعت انتخاب ال شیاصالح نباتات باعث افزا ندیدرفرآ یمولکول یبه کمک نشانگرها نشی. گز

 دیو ام شرفتهیپ یها نیو ال یارقام تجار پیژنوت 50 یبررس نیبخشد. در ا یرا ارتقاء م یبه نژاد یبرنامه ها ییو کارآ

غالب و به  یها پیستفاده از نژادها و پاتوتانخود حضور دارند.در گام اول آنها با ا یبه نژاد یبخش حاصل از برنامه مل

کنترل شده اطاقک  طیدر شرا Ascochyta rabieiو  Fuarium oxysporum f.sp. ciceris یزایماریشدت ب

نخود استخراج شده و  یاز شماره ها کیهر  یشود. در گام دوم ماده وراثت یم یابیشده و مقاومتشان ارز یزن هیرشد ما

عدم وجود باند مرتبط  ایاز ژل آگاروز وجود  PCRخواهد شد. با عبور دادن محصول  ریتکث یاختصاص یتوسط مارکرها

عنوان  به ینژادبه یاند در برنامه هاشده ییکه به عنوان مقاوم شناسا یاهیشود. مواد گ یم ی/ مقاومت بررس تیبا حساس

 رندیقرار بگ یبردارتوانند مورد بهره یمنبع مقاومت م

 رانینخود در ا یو برق زدگ یومیفوزار یپژمردگ یها یماریب یمنابع مقاومت برا نییتع :اختصاصی اهداف

 یمولکول یبا کمک نشانگرها نشینخود، گز یبرق زدگ یمارینخود، ب یومیفوزار یپژمردگ یماریب نخود، کلمات کلیدی:

 

 

Study on the efficiency of marker-assisted selection for detection of sources of 
resistance within  advanced chickpea genotypes to dominant races of Fusarium 

oxysporum f.sp. ciceris (causing agent of wilt disease) and Ascochyta rabiei (causing 

agent of As 

Title: 

Hamid Reza Pouralibaba Applicant: 
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Dryland Agricultural Research Institute, AREEO Applicant's 

Work: 

Chickpea is the most important pulse crop of dryland areas of Iran, and the country 

is listed among the top ten countries of crop procedures in the world in terms of 

growing area and net production. Unfortunately, its yield is half of the world’s 
average which stresses caused by biotic and abiotic agents are assumed as one of 

the most important reasons for this phenomenon. Marker-Assisted Selection (MAS) 
in plant breeding helps to increase the accuracy of the procedure and speed up the 

improvement stages. In this study, 50 commercial cultivars and genotypes belong to 

the national breeding program would be tested. In the first step, they are evaluated 
for resistance using most virulent/dominant races of Fuarium oxysporum f.sp. ciceris 

and Ascochyta rabiei under controlled conditions. Consequently, their genomic 
material will be extracted and amplified using 49 allele-specific markers. Finally, the 

PCR products will be run on gel-agarose, and the presence or absence of bands and 
their relationship with resistance/susceptibility phenotypes will be investigated. The 

plant materials showing resistance could be exploited in breeding programs 

Abstract: 

Detection of sources of resistance for improvement of chickpea resistant cultivars to 
Ascochyta blight and Fusarium wilt 

Specific 
Aims: 

Chickpea, Ascochyta Blight, Fusarium wilt, Molecular-Assisted Selection (MAS) :Keywords 
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 یسلول یهادر دودمان دیکاند یهاmicroRNA و CLEC19A ژن یانیعملکرد و ارتباط ب یابیارز :عنوان

 ییومایگل

 زاده یصادق دیمج :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده یصادق دی+ مج :همکاران

 یفاطمه مهاجران +

 یورنوسفادران یبهرام محمدسلطان +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
تعداد  شیاز افزا یحاک یجهان یمختلف همواره سرطان مورد توجه محققان قرار گرفته است و آمارها یهایماریب انیم از چکیده :

 در جهان است جیرا یهااز انواع سرطان یکی یعصب ستمیمبتال به سرطان در تمام نقاط جهان است. سرطان س مارانیب

 وعیبرخوردار است. ش یاژهیو تیکند سالمت آن از اهم یم میبدن را تنظ یهاعملکرد ارگان یعصب ستمیس کهیو از آنجائ

رشد  %40از  شیحال، در افراد بالغ ب نیاست. با ا افتهی شیافزا نیسن یسال گذشته در همه 20در  یمغز یتومورها

 وبالستومایمانند سرطان گل یتهاجم یهایماریب دیجد ینشانگرها افتنی یراجستجو ب ریاخ یهاکرده است. در سال

RNAاز  یگروه رایمورد توجه قرار گرفته اند. اخ شتریب یخاص یمولکول یهاجستجوها، گروه نیادامه داشته است. در ا

 شیرا پ یدیمرتبط با سرطان افق جد قاتیاند که در تحقشده ییها شناساmicroRNAبا عنوان  رکنندهیکوچک غ یها

یم یرسانامیپ یرهایمس ای یستیز یندهایاز فرآ یاریعملکرد بس ای انیب گر،ید یمحققان قرار داده است. از طرف یرو

 .ردیتحت کنترل قرار گ یدیکل یکننده میژن واحد بعنوان تنظ کیتوسط  تواند

پرداخت.  میمرتبط با آن خواه یهاmicroRNA یهمراه شبکهبه  CLEC19A عملکرد ژن یمطالعه به بررس نیدر ا

قابل  انیب یمرکز یاختصاصا در دستگاه عصب CLEC19A نکته که ژن نیا افتنیو  یکیوانفورماتیب یزهایبا توجه به آنال

 نیژن استخراج شد. از ب نیمرتبط با ا یهاmicroRNA تمام ستیل یاطالعات یهاگاهیپا قیدارد، از طر یتوجه

microRNAنیترتیبدست آمده، پراهم یها microRNAژن مربوطه که یها برا Targeting Score یباالتر 

 CLEC19A ژن یرونوشت اصل شگاه،یو اثبات در آزما یمولکول یهاسمیمطالعه مکان ی. برادیهم داشتند، انتخاب گرد

کلون خواهد شد.  T/A در وکتور دیکاند یهاanti-microRNA ها وmicroRNA یدکنندهیتول یسازهاشیو پ

 یاهها به ردهانجام خواهد شد، و پس از ترنسفکت آن یانیمذکور در وکتور ب یسازهاشیژن و پ نگیکلونسپس ساب

 انیب نیها و همچنmicroRNA یانیب راتییتغ طیدر شرا CLEC19A ژن انیسرطان مغز ب یهامناسب سلول

microRNAژن یانیب راتییتغ طیها در شرا CLEC19A کیبا استفاده از تکن Real-time PCR خواهد  یابیارز

و  Scratch assay و Transwell assay با استفاده از تست یتهاجم و مهاجرت سلول یبررس تیشد. در نها

 .صورت خواهد گرفت Annexin/PI و PIیتومتریفلوسا یهابا روش یو مرگ سلول یسلول یچرخه یبررس نیهمچن

برهمکنش  یهاmicroRNA و CLEC19A درک بهتر سرطان مغز و دخالت ژن یدر راستا نینو یالعه گاممط نیا

 ها خواهد بودنوع سرطان نیا شرفتیپ ای جادیژن در ا نیدهنده با ا
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 :یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 ییومایگل یسلول یهادر دودمان دیکاند یهاmicroRNA و CLEC19A ژن یانیعملکرد و ارتباط ب یابیارز -1

 دیکاند یهاmicroRNA و CLEC19A ژن cDNA انیو ب نگیکلون -2

 ی، تهاجم و متاستاز رده ها ریو مطالعه تکث دیکاند یهاmicroRNA و CLEC19A ژن cDNA یانیب شیب -3

 ییومایگل یمختلف سلول ها

مهار سرطان  یعنوان داروبه  CLEC19A ژن انیب شیجهت افزا (anti-miR) کوچک یمولکول ها یطراح -4

 ومایگل

 :یاهداف فرع

در سلول  CLEC19A ژن انیب یابیجهت رد یانیدر سازه ب CLEC19A-GFP یمرایژن کا cDNA نگیکلون -1

 ییومایرده گل یسرطان یها

 ییومایمختلف گل یرده ها یدر سلول ها CLEC19A ژن انیب یابیمکان  -2

 ک،یوانفورماتیب ،ینورون تیمغز، اختصاص سرطان کلمات کلیدی:

 

 

Functional analysis and expressional relation of CLEC19A gene and candidate 

microRNAs involved in glioma cell lines 

Title: 

Majid Sadeghizadeh Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Among various diseases, cancer has always been of the researchers’ interest. Global 

statistics have shown an increase in the number of cancer patients all over the world. 
Nervous system cancer is one of the most common cancers in the world. As the 

nervous system regulates the function of the body's organs, its health is of particular 

importance. The prevalence of brain tumors has increased at all age groups over the 
past 20 years. However, it has been increased by more than 40% in adults. In recent 

years, the research has continued for the new markers of invasive diseases such as 
glioblastoma. In these studies, certain molecular groups have received more 

attention. Recently, a group of non-coding small RNAs called microRNAs have been 
identified, which have opened a new horizon for the researchers in the cancer-

related studies. On the other hand, the expression or function of many biological 

processes or messenger pathways can be controlled by a single gene as a key 
regulator. 

In this study, we will evaluate the function and expression of the CLEC19A gene 
along with its associated microRNA network. Based on the bioinformatics analysis 

and finding that the CLEC19A gene is expressed especially in the central nervous 

system, a list of all microRNAs associated with this gene was extracted from 
databases. Among the obtained microRNAs, the most important ones for the relevant 

gene with higher targeting score were selected. To confirm it in the laboratory, the 
original copy of the CLEC19A gene and the microRNAs-producer constructs and 

candidate anti-microRNAs will be cloned into the T/A vector. 
Then sub-cloning of the gene and constructs will be performed in the expression 

vector. After transfection into the appropriate brain cancer cell line, the expression 

of the CLEC19A gene under the expression changes of microRNAs and also 
microRNAs expression under the expression changes of the CLEC19A gene will be 

evaluated using real-time PCR. Finally, the cell migration and invasion will be 
measured using Transwell assay and Scratch assay. Cell cycle and cell death will be 

examined by Annexin/PI fluorescence method. 

This study is a new step towards a better understanding of brain cancer and the 
involvement of the CLEC19A gene and the microRNAs that interact with this gene in 

the development or progression of these cancers. 

Abstract: 

Main goals: 

- Evaluation of function and expression of CLEC19A gene and candidate microRNAs in 

glioma cell lines 

Specific 

Aims: 
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- Cloning and expression of CLEC19A gene cDNA and candidate microRNAs 

- Overexpression of CLEC19A gene and candidate microRNAs and study of 
proliferation, invasion, and metastasis of different glioma cell lines 

- Design of small molecules (anti-miR) to increase the expression of CLEC19A gene 
as a drug to inhibit glioma cancer 

Sub-objectives: 

- Cloning of CLEC19A-GFP chimera gene in the expression construct to track the 
expression of CLEC19A gene in glioma cancer cells 

- Localization of CLEC19A gene in different glioma cell lines 

Brain cancer, Neuron specific, Bioinformatic, CLEC19A, microRNA :Keywords 
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 فلزات کیاولتراسون یجوشکار :عنوان

 ینیعابد رضوان :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 یو مهندس یفن :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 داخل عیصنا تیمرتبط با اولو زاتیآالت و تجه نیو ساخت ماش یطراح یفن دانش :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ینی+ رضوان عابد :همکاران

 فرتاش وند دیوح +

 یوحدت یمهد +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 یاعمال ارتعاشات توان باال قیاز طر گریکدیو مس با  ومینیاز جنس آلوم یفلز یها می/روقه ها و سلیاتصال فو چکیده :

پروژه  نیباشد. در ا یم Ultrasonic Wire Splicingو  Ultrasonic Metal Weldingمعروف به  کیاولتراسون

مس  و میوینیاز جنس آلوم یها میاتصال ورقه ها و س یساز نهیو به کیفلزات اولتراسون یهدف توسعه محصول جوشکار

م موجب نر ک،یهمزمان با اعمال فشار استات کیباشد. اعمال ارتعاشات اولتراسون یم کیبه کمک ارتعاشات اولتراسون

در  کیاولتراسون یاستفاده از فناور یایشود. از مزا یاتصال م هیدر ناح یحرارت موضع جادیمواد و ا یلحظه ا یشدگ

 شود یاستفاده م یلزف یها و کابل ها می/ورقه ها، سلیفو یاتصال ده

و ...  کیتوان اولتراسون ک،یاستات یرویمستقل مانند جنس ماده، زمان جوش، ن یاثر پارامترها یپروژه هدف بررس نیدر ا :اهداف اختصاصی

 باشد. یو ... اتصال م یساختار یها یژگیوابسته مانند استحکام اتصال و و یخروج یبر پارامترها

 شیآزما یپارامترها، طراح یساز نهیو کابل، به میو ورق، س لیفلزات، فو یجوشکار ک،یاولتراسون یجوشکار کلمات کلیدی:

 

 

Product Development and Parameter Optimization in Ultrasonic Metal Welding Title: 

Rezvan Abedini Applicant: 

Iran University of Science and Technology Applicant's 

Work: 

The joining of metal foil / sheet and metal wires to each other by applying high 
power ultrasonic vibrations known as Ultrasonic Metal Welding and Ultrasonic Wire 

Splicing. In this project, the aim is to develop a product for ultrasonic metal welding 
and optimizing the joining parameters of aluminum and copper foil/wires with the 

aim of high power ultrasonic vibrations. Applying ultrasonic vibrations at the same 

time as applying static pressure causes the material to soften and generates local 
heat in the joint area. The advantages of ultrasonic technology are used in joining 

foil / sheets, wires and metal cables. 

Abstract: 

Ultrasonic metal welding parameter optimization 

Ultrasonic Metal welding product development 

Specific 

Aims: 

Ultrasonic Metal Welding, Ultrasonic Wire Splicing, Parameter Optimization, DOE, 
Product Development 

:Keywords 
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 رانیدر ا انیماک وزیدیکوکس یواکسن زنده بوم دیو تول هیته :عنوان

 یعرب خزائل فاطمه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ فاطمه عرب خزائل :همکاران

 یاحمد مدن دیس +

 600000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 60 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

سو  کی از ور،یها در صنعت متراکم پرورش ط یماریب نیاز مهمتر یکیبه عنوان  وز،یدیکوکس یکنشهیبودن ر رممکنیغ چکیده :

است روش سبب شده نیکار اندک در ا یرویبه ن ازیاندک و ن نهیدارو در غذا، هز زیبا استفاده از تجو یریشگیو سهولت پ

تفاده مورد اس وریدر مزارع پرورش ط یماریب نیروش کنترل ا نیترجیبه عنوان را وریدر پرورش ط یریشگیروش پ نیتا ا

 یهااهاز ر یکیاست. به دنبال داشته زی، بروز مقاومت را ن یمتماد انیسال یبرا ییایمیش ی. استفاده از داروهاردیقرار گ

 ییایدیکسضدکو یهااست. واکسن وزیدیضدکوکس یهااستفاده از واکسن وز،یدیضدکوکس ییایمیش باتیترک نیگزیجا

 یومربیغ یهاهیهستند که از جدا رسشیو پ افتهیحدت  فیتخف یواکسن واردات نیشامل چند روندیبه کار م رانیکه در ا

متفاوت  ییایبا توجه به منطقه جغراف ییایدیکوکس یهاهیسو تهیسیژن-یآنت تیتوجه نمود که خاص دیاند. باشده هیته

در گردش در  یهاهیموجود در واکسن با سو یهاهیسو انیم دیمنطقه، با کیزنده در  یهااست و در استفاده از واکسن

که  یانهی. با توجه به هزکندیموجود صدق نم یهاامر در مورد واکسن نیباشد. امتقاطع وجود داشته ییزایمنیکشور، ا

 دیکشور در تول یبوم یهاهیو با توجه به نکات فوق، استفاده از جدا گرددیم یواردات یهاصرف واردات و مصرف واکسن

 یهاهیشود تا ابتدا جدا یطرح تالش م نیبود. در ا دخواهدیمف اریکشور بس وریط شرفتهیصنعت پ یبرا یواکسن بوم

 یهاهیجدا انیشده و در مرحله بعد از م یو جداساز ییسراسر کشور شناسا وریاز مزارع پرورش ط ایمریانگل ا رسشیپ

یدام مآنها اق یو خالص ساز ریانتخاب و نسبت به تکث انیماک یایمریمختلف ا یهااز گونه هیجدا نیآمده، بهتربه دست

 یهاانجام آزمونمنتخب به صورت واکسن آماده مصرف و سپس  یهاهیفرموله کردن جدا زین یی. مرحله نهاگردد

 باشدیم یو فارم یشگاهیآزما

 یواردات یاز واکسن ها شتریب یبا اثربخش یصنعت وریط وزیدیکوکس یبذر واکسن بوم دیو تول هیدانش ته یساز یبوم :اهداف اختصاصی

 وریصنعت ط یانگل یماریب نیاز مهمتر یریشگیپ یبرا وزیدیکوکس یبذر واکسن بوم دیتول -2

 وریط - یدامپزشک - وزیدیکوکس -واکسن کلمات کلیدی:

 
 

Production of precocious poultry coccidiosis vaccine using endemic parasite isolates Title: 

Fatemeh Arabkhazaeli Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

The impossibility of eradicating coccidiosis, as one of the most important diseases in 

the dense poultry industry, on the one hand, and the ease of prevention by in food 
additives, low cost and low labor requirement in this method have led to the use of 

this method of prevention in poultry farming as the most common method of 

Abstract: 
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controlling this disease in poultry farms. The use of chemical drugs for many years 

has also led to the emergence of resistance. One of the alternatives to chemical 
anticoccidial compounds is the use of anticoccidial vaccines. The anticoccidial 

vaccines used in Iran include several imported vaccines made from non-native 
isolates. It should be noted that the antigenicity of coccidial strains varies according 

to the geographical area, and in the use of live vaccines in a region, it is necessary to 

distinguish between vaccine strains and circulating strains in the country. This is not 
the case with existing vaccines. Considering the costs that are spent on the 

importation and consumption of imported vaccines and according to the above 
points, the use of native isolates in the production of a native vaccine for the 

advanced poultry industry will be very useful. In this project, attempt is made to first 

identify and isolate the precocious isolates of Eimeria parasite from poultry farms 
across the country, and in the next stage, among the obtained isolates, the best 

isolates from different species of Eimeria are selected, reproduced and purified. The 
final step is to formulate the selected isolates as a ready-to-use vaccine and then 

laboratory and farm tests Should be performed. 

selection and establishment of Eimeria local isolates for vaccine production Specific 
Aims: 

vaccine-coccidiosis-poultry-veterinary :Keywords 
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ب باال در آ تیبا حالل ومیروتن هیبر پا دیجد یاچند هسته یفلز یهاکمپلکس ییسنتز و شناسا ،یطراح :عنوان

 باال ییضدسرطان با کارا یعنوان داروهابه

 یماهان یکردستان نینازن :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یماهان یکردستان نی+ نازن :همکاران

 الکساندرا فرناندز +

 ایکور زابلیا +

 هربرت دیوید +

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

یدر جهان محسوب م ریعوامل مرگ و م نیتراز مهم یکیبوده و سرطان  شیامروزه انواع مختلف سرطان در حال افزا چکیده :

ود ها وجسرطان یبرا یموارد درمان قطع شتریدر ب ،یماریب نیو درمان ا یریشگیدر پ ادیز یهاشرفتیپ رغمی. علشود

درمان سرطان مورد استفاده قرار  یهستند که برا یدرمانیمیش یاز داروها یفلزات واسطه دسته مهم یهابیندارد. ترک

 نیو همچن یاثرات جانب لیفلزات است اما به دل هیضدسرطان بر پا یدارو نیو پرکاربردتر نیاول نیپالت سیس. رندیگیم

ه ب گرید یبا فلزها نیکردن پالت نیگزیجا یبرا یادیز یهادارو امروزه تالش نیبه ا یسرطان یهامقاومت سلول جادیا

ضدسرطان بر  یاز موانع مهم در ساخت داروها یکی. شودیآن انجام م یدارو و کاهش اثرات جانب ییتوانا شیمنظور افزا

ها در آب است. آن نییپا تیو حالل ییمقاومت دارو جادیسالم، ا یهاسلول یها بر روآن تیسم زانیفلزات واسطه، م هیپا

مقاومت  ،نییپا تیضدسرطان دارند مانند سم یعنوان داروهابه نیبا پالت سهیدر مقا یادیز یایمزا ومیروتن یهاکمپلکس

زودن ها از فلزات واسطه، با افکمپلکس لی. در تشکگاندیل ییجاجابه یهاواکنش ییباالتر و توانا تیکمتر، حالل ییدارو

کمپلکس در آب  تیحالل شیباعث بهبود و افزا توانیباال در آب م تیبا حالل یگاندهایکول یبه عبارت ایهمراه  یگاندهایل

و کاهش اثرات  ییدارو تیباعث باال بردن فعال یادیز زانیبه م توانیدر آب م دیجد یهاکمپلکس تیحالل شیشد. با افزا

ذکر شده  یهاتیتمام محدود دیبا یبا هدف درمان دیجد یهاو سنتز کمپلکس یطراح یشد، اما برا بیآن ترک یجانب

 ییغلبه بر مقاومت دارو یهااز راه یکیدر نظر گرفت.  زیبه دارو را ن یسرطان یهاسلول ییمقاومت دارو جادیاز جمله ا

 ایدو  بیها، ترک-دسته از کمپلکس نیسنتز ا یاصل لیاست. دل یاچند هسته یهاو سنتز کمپلکس یشده، طراح جادیا

 یضد تومور اتیخصوص تواندیملکول است که م کیمتفاوت در  تیو اثرات سم یکیولوژیب یهاتیچند فلز با فعال

 چند یفلز یهاو سنتز کمپلکس یپژوهش طراح نیاصالح و بهبود بخشد. هدف ما در ا یادیحاصل را تا حد ز یهاگونه

 قاتیتحق نهیشیاست. با توجه به پ هابیدسته از ترک نیا ییدارو تیفعال شیباال در آب به منظور افزا تیبا حالل یاهسته

 یهاساختار و روش یبه طراح قیتوجه عم دیجد یهابیترک یضدسرطان تیو فعال تیحالل زانیبهبود م یگذشته، برا

 یاندهاگیچون، استفاده از ل یعوامل دیها بادسته از کمپلکس نیسنتز موفق ا یبرا جهیمهم است. در نت اریسنتز بس

استفاده  ،یاچند هسته یساختارها لیاتصال دهنده به منظور تشک یهاباال، استفاده از گروه یضدسرطان تیمناسب با فعال
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 یکیولوژیبا خواص ب یکمپلکس در آب، استفاده از عناصر فلز یقدرت حل شوندگ شیباال به منظور افزا تیاز عوامل با حالل

 است یضرور گریاز عوامل مؤثر د یاریقابل توجه و بس

 یبا هدف درمان دیجد یهاو سنتز کمپلکس یطراح :اهداف اختصاصی

 یو کاهش اثرات جانب یضد سرطان تیسنتز شده به منظور باال بردن فعال یهاکمپلکس تیحالل شیافزا -2

 شده جادیا ییبه منظور غلبه بر مقاومت دارو یچند هسته ا یهاسنتز کمپلکس -3

 DNA سنتز شده با یهاکنش کمپلکسبرهم زانیم یبررس -4

مختلف، به خصوص  یسرطان یهارده سلول یسنتز شده بر رو دیجد یهاکمپلکس یضدسرطان تیفعال یبررس -5

 .باال ییبا مقاومت دارو یها-سلول

 یبررس به منظور ،یانسان بروبالستیسالم ف یهاسلول یسنتز شده بر رو دیجد یهاکمپلکس تیسم زانیم یبررس -6

 .بیآن ترک یاثرات جانب زانیم

 یکیولوژیها، خواص بآرن ومیروتن ،یفلز یآل یهاکمپلکس ،ییباال، مقاومت دارو تیحالل ،یچند هسته ا یهاکمپلکس کلمات کلیدی:

 

 

Design, synthesis and characterization of new water-soluble heterometallic 
complexes based on ruthenium as potential anticancer agents 

Title: 

Nazanin Kordestani Mahani Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 

Work: 

Nowadays cancer is undoubtedly one of the major cause of death worldwide. 

Transition metal complexes are the most important chemotrapeutic agents for 

cancer therapy. Cisplatin is the first and foremost metal-based drugs for cancer 
therapy however, the clinical success of platinum based drugs is hindered by side 

effects, high toxicity and incidence of drug resistance. This has provided motivation 
for the discovery of other transition metalbased drugs with a wider spectrum of 

activity and lower systemic toxicities. One of the most problems in the synthesize of 

metal based complexes as anticancer agents is their toxicity on healthy cells, the 
acquired resistance and low solubility in water. Ruthenium complexes have many 

advantages over platinum as anticancer drugs, such as lower toxicity, lower drug 
resistance, higher solubility and the ability of ligand-exchange reactions. In the 

formation of complexes from transition metals, the solubility of the complex in water 

can improve and increase by adding high solubility coligands in water. By increasing 
the solubility of complexes in water, it is possible to remarkably increase the drug 

activity and reduce its side effects. However, in order to design and synthesize new 
complexes as anticancer drugs, all the mentioned limitations regarding the drug 

resistance of cancer cells should be considered. One way to overcome drug 
resistance is to design and synthesize multinuclear complexes. The multinuclear 

metal complexes appear as promising candidates for anticancer therapies. This 

strategy is aimed to exploit the possible synergism existing among the individual 
metal centers, which may contribute to overcome resistance. Our goal in this 

research is the design and synthesis of multi-nuclear metal complexes with high 
solubility in water to enhance the pharmacological activity of them. Based on the 

background of previous research, in order to improve the solubility and anticancer 

activity of new complexes, it is very important to pay attention to the structure, 
design and synthesis methods. Therefore, for the successful synthesis of these 

complexes, some factors such as the use of suitable ligands with high anti-cancer 
activity, the use of binding groups to form multinuclear structures, the use of high-

solubility agents to increase the solubility of the complex in water, the use of metal 
elements with significant biological properties and many other effective factors are 

essential. 

Abstract: 

Design and synthesis of new complexes for therapeutic purposes 
2- Increase the solubility of synthesized complexes to increase anti-cancer activity 

and reduce side effects 

3- Synthesis of multinuclear complexes to overcome drug resistance 

Specific 
Aims: 
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4- Investigation of the interaction of synthesized complexes with DNA 

5- Evaluation of anticancer activity of new complexes synthesized on different cancer 
cell lines, especially cells with high drug resistance. 

6- Evaluation of toxicity of new complexes on healthy human fibroblast cells to 
evaluate the side effects of the compound. 

Multinuclear complexes, Highly solubility, Drug resistance, Organometallic 

complexes, Ruthenium arenes, Biological properties 

:Keywords 
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ارقام با  جادیبه منظور ا یرانیا اهیدر چند گونه تمشک س یاشهیدرون ش طیدر شرا یچندگان زشیانگ :عنوان

 یستیرزیو غ یستیز یهاو متحمل به تنش تیفیک

 یقرقان یعل :متقاضی

 اریدانش :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یقرقان ی+ عل :همکاران

 280000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 بخش( دیام پیژنوت  کیحداقل  یعدد )معرف 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

سرشار از  وهیم نی. اباشدیم Rosaceae. متعلق به خانواده Rubus sp ی( با نام علمBlackberry) اهیس تمشک چکیده :

مورد  یجهان اسیدر مق رایانسان دارد، اخ یکه بر سالمت یدیو امالح بوده و به علت اثرات مف یدانیاکس یآنت باتیترک

 دیبریه 5گونه و  8تمشک در جهان است و تاکنون  یتنوع گونه ها یاز مراکز اصل یکی زین رانیتوجه قرار گرفته است. ا

 یرو بر رازیدر دانشگاه ش یدهه گذشته مطالعه جامع کی یشده است. ط ییدر کشور شناسا اهیگ نیاز ا یگونه ا نیب

و  کیهمزمان صفات مورفولوژ یریآن با بکارگ یشده از سراسر کشور انجام شده است که ط یجمع آور یتمشک ها

ها  پیژنوت نیداشتن صفات ارزشمند، ا رغمیعل یشده است. به طور کل ییبرتر شناسا یها پیژنوت ،یمولکول ینشانگرها

 زشیپژوهش انگ نیرا ندارند. هدف ا ایوز دنر یرقابت با ارقام تجار تینظر قابل نینسبتا کوچک بوده و از ا یها وهیم یدارا

متحمل  نیباال و همچن تیفیو ک تیبا کم یارقام تجار عیتوسعه سر یکشور برا یبوم دهیبرگز یها پیدر ژنوت یدیپلوئ

راستا پنج نژادگان  نی. است. در اPhytophthora spو قارچ  Erwinia amylovora یباکتر ،یبه تنش خشک

استفاده  R. sanctusو  R.discolorو  R. hirtus ،R. caesius ،R. persicusگونه  5از  اهیتمشک س دهیبرگز

 یمارهایاستفاده خواهد شد. ت MSکشت  طیدر مح اهیگ یاستقرار و پرآور یگره ساقه براتک یهازنمونهیخواهد شد. از ر

 3در دو مرحله و با فاصله  یچندگان زشیانگ یاعمال خواهد شد. بررس یا شهیدرون ش طیدر مح نیزالیو اور نیسیکلش

 اهانیگ یهاانجام خواهد گرفت. شاخساره یتومتریو فلوسا ییایمیوشیب ک،یمورفولوژ یها یریاندازه گ یماه و بر مبنا 6تا 

شدن  دارشهیپس از ر هااهچهیمناسب کشت خواهند شد. گ یکشت پرآور طیدر مح ریچندگان بدست آمده جهت تکث

 یمختلف، تحت تنش خشک یچندگان و دوگان گونه ها هانایگلخانه منتقل خواهند شد. گ طیبه مح یجهت سازگار

دوگان و چندگان در  هانایگ نیمناسب انجام خواهد شد. همچن کیولوژیزیو ف کیمورفولوژ یها یابیقرار گرفته و ارز

 spp. Phytophthoraایو  Erwinia amylovora مارگریو کنترل شده گلخانه توسط عوامل ب نهیبه طیشرا

 تیصورت خواهد گرفت. در نها یماریب میمرتبط همزمان با ظهور عال یها یریخواهند شد و اندازه گ یبرگ یزنهیما

 نیبهتر ،یستیز ریو غ یستیز یمقاومت به تنش ها نیو همچن یفیو ک یبر صفات کم یدیپلوئ ریتاث یضمن بررس

 خواهد شد یو معرف نشیها گز پیژنوت

 یکیژنت ریذخا یبر رو نیشیپ یانتخاب شده از پژوهش ها اهیچندگان در چند نژادگان برتر تمشک س یها اهیگ جادیا :اهداف اختصاصی

 .رانیدر ا اهیگ نیا یبوم

 دست آمدهدوگان و چندگان به یها اهیگ کیو مورفولوژ ییایمیوشیب اتیخصوص یبررس

 یتنش کم آب طیتحمل به شرا زانیبر م یاثر چندگان یبررس
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 .Phytophthora sp و قارچ Erwinia amylovora یتحمل به باکتر زانیبر م یاثر چندگان یبررس

 اصالح نژاد ،یدیپلوئ یپل ت،یفیک ،یکیژنت ریتمشک، ذخا کلمات کلیدی:

 
 

In vitro polyploidy induction in some Iranian blackberry species to develop quality 

cultivars tolerant to biotic and abiotic stresses 

Title: 

Ali Gharaghani Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Blackberries (Rubus sp.) belongs to the Rosacae Familiy. This fruit has high amount 
of antioxidants and minerals, thus recently considered worldwide because of 

beneficial effects on human health. Iran is one of the centers of diversity for Rubus 

sp. in the world, with 8 species and 5 interspecific hybrids reported until now. 
Comprehensive studies were conducted on blackberry accessions collected across 

Iran, at Shiraz University for a decade. In this regard morphological characterization 
and molecular markers was employed simultaneously to select superior genotypes. 

These selections, despite having valuable features, have small berry size compared 

to the commercial cultivars. This study is planned to use ploidy induction method in 
selected local genotypes aimed fast development of commercial cultivars with 

enhanced fruit quality and tolerance to drought, bacterial (Erwinia amylovora) and 
fungal (Phytophthora sp.) disease. For this purpose five selected genotypes assigned 

to five different species (R. sanctus, R. hirtus, R. caesius, R. persicus and R.discolor) 
will be used. Single node explants will be used to establish in vitro proliferation in MS 

culture medium. Colchicine and orizaline treatments will be applied in in vitro culture 

medium. Survey of ploidy induction will be done at two stages (after 3 and 6 month, 
respectively) based on morphological characterization, chemical evaluation and flow 

cytometry analysis. Explant of polyploid plants will be proliferated in proper in vitro 
medium culture, then will be transferred to greenhouse for acclimation and further 

evaluation. Diploid and polyploid plants of each species will be screened for drought 

tolerance using proper morphological and physiological criteria. Also diploid and 
polyploid plants of each species will be screened for Erwinia amylovora and 

Phytophthora sp. tolerance after inoculation under controlled condition in 
greenhouse. Finally alongside to evaluation of the polyploidy effect on different 

attributes of the blackberry species, the best genotypes will be selected to be 

introduced as new cultivars. 

Abstract: 

To use ploidy induction method in selected local genotypes aimed fast development 

of commercial cultivars with enhanced fruit quality and tolerance to drought, 
bacterial (Erwinia amylovora) and fungal (Phytophthora sp.) disease. 

Specific 

Aims: 

Rubus sp., genetic resources, commercial cultivar, breeding :Keywords 
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تحت نور  تاناتیت نکی/زدیهال-نقره ینانوساختارها یبه متان بر رو CO2 یفاز گاز یزوریفوتوکاتال لیتبد :عنوان

 یمرئ

 پادروند محسن :متقاضی

 اریدانش :علمی متقاضیرتبه 

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/مراغه دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستهای+ کاتال یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + محسن پادروند :همکاران

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
هنده مناسب شکل د هیمختلف سنتز و مواد اول یبا استفاده از روشها یمعدن ینانوساختارها یزوریخواص فوتوکاتال بهبود چکیده :

و  یدر جوامع دانشگاه باتیترک نیا یعمل یباعث گسترش روزافزون کاربردها ریاخ یدر سالها یزوریفعال کاتال یفازها

 جذب سوبسترا توسط تیکه بهبود ظرف یمتخلخل یداربستها یریبکارگ تیاهم ان،یم نیاست. در ا دهیگرد عیصنا

 و حذف یدر مصرف انرژ یی. با هدف صرفه جوستین دهیکس پوش چیدهد بر ه یم شیرا افزا طیدر مح زوریفوتوکاتال

کربن  دیاکس ید رینظ یگلخانه ا یگازها لیها و تبد ندهیحذف آال یزوریفوتوکاتال یندهایدر فرا یمصنوع یمنابع تابش

(CO2تالش ها ،)یرئم هیفرابنفش به سمت ناح هیفعال در ناح یرساناها مهین یگپ انرژ ییجهت جابجا یگسترده ا ی 

 یاز انرژ توانیاز آنجاست که م نیمورد توجه قرار گرفته است. ا هیناح نیفعال در ا یرساناها مهیسنتز ن نیو همچن

 یتارساناها در راس مهین نیا یزوریکاتال یتهایسا یجهت فعالساز یواقع یایدر دن یشگیهم یبه عنوان منبع یدیخورش

 یساختار اتیجست. در پروژه حاضر، به واسطه خصوص یاریمختلف  یستمهایموجود در اکوس یها ندهیآال بیتخر

 میها استفاده خواه دیاصالح شده با نقره هال تاناتیت نکیز یفعال نور یمنحصر بفرد و تخلخل مناسب، از ساختارها

بوده  دیبرم ونیآن ی)که دارا یونی عیما یحاو یبا مخلوط محلول آب تاناتیت نکیز یحفرات و کانالها ینمود. سطوح داخل

محلول نمک  می( اصالح خواهند شد. با اضافه نمودن مالکندیعمل م دینقره هال هیاول یو به عنوان محل رشد جوانه ها

نقره درون -دینقره هال یستالیکر یفازها ،یآب طیپراکنده شده در مح ی( به محصول قبلتراتینقره ن ری)نقره، نظ ونیکات

 رینظ ییایمیش کویزیف یسنتز شده با روشها ینانوساختارها ییسطوح شکل خواهند گرفت. پس از شناسا یروحفرات و 

XRD ،SEM ،BET ،DRS ،FTIR ،XPS ،EPR ،Raman Spectra  وTEM یستالیکر یفازها لیتشک دییتا 

و  یآل یها ندهیآال بیتخر یسنتز شده در راستا ینمونه ها تیفراهم شده، فعال هیپا یمورد نظر درون فضا باتیترک

شده  هنیبه طیتحت شرا تا،یخواهد شد. نها یریاندازه گ یکربن به متان تحت نور مرئ دیاکسید یزوریکاتال لیتبد

 دیمطالعه خواهد گرد گرددیم یآب یستمهایکه وارد اکوس یواقع ندهینمونه آال کی بیتخر یشگاهیآزما

 :یاصل اهداف :اهداف اختصاصی

به روش  یفعال نور مرئ یرسانا مهیبه عنوان ن ZnTiO3 کوپل شده با دینانوذرات نقره کلر نهیو رشد بهسنتز موثر  -

 ییایمیش یو همرسوب دروترمالیه

 رینظ یدستگاه زیآنال یاز روشها یریبا بهره گ یکیچند تکن کردیسنتز شده به کمک رو ینانوساختارها ییشناسا -

XRD ،XPS ،TEM ،DRSرهی، و غ 

 در حضور بخار آب یبه متان تحت نور مرئ CO2 یفاز گاز یزوریفوتوکاتال لیتبد -

 دینقره هال ترات،ین نکیز ،یستی، کاهش فوتوکاتال کلمات کلیدی:
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Gaseous phase photocatalytic conversion of CO 2 to CH 4 over AgCl/ZnTiOx 

nanostructures under visible light 

Title: 

Mohsen Padervand Applicant: 

University of Maragheh Applicant's 
Work: 

The production of clean energy and replacing the fossil fuels like petroleum, natural 
gas, and coal with suitable ones is of the main concerns scientists involving in Iran 

and many other countries over the world. Up to now, various types of catalysts are 

served to reach higher yields while some of them suffer problematic issues like 
generating toxic contaminants and low efficiency. Promising photocatalysts acting 

under cheap energy resources such as solar light are reported to be interesting 
candidates to achieve the aforementioned goals. Through this, the improvment of 

photocatalytic performance of the inorganic nanostructures has attracted great 

attention during the past years. In addition, the utilize of porous substrates which 
enhance the sorption of the targets to prompt the photoreactions is of huge 

important. Considering the availability of solar light as an easy-to-get energy source, 
many attempts have been made to develop visible responsive photocatalysts to 

remove environmental pollution and carbon dioxide from the atmosphere. In this 
project, we are aimed to make use of photoresponsive properties of zinc titanate 

nanostructures to achieve reusable catalysts towards removal of especial types of 

contaminants and reduction of CO2 under visible light. Benefiting from ionic liquids 
properties, the internal channels are modified with silver chloride nanoparticles to 

increase the photocatalytic activity and reduce electron hole recombination which 
affects reaction yield. XRD, TEM, XPS, FTIR, SEM, Raman spectra, and EPR analysis 

methods are used to well characterize the structures. The photocatalytic 

experiments are performed under various conditions to reach the highest efficiency 
and reusability which is of great important in the practical applications. 

Abstract: 

Principle goals: 

-Preparation of zinc titanate nanostructures using hydrothermal methods 
-Coupling silver halide noparticles to make heterojunction photocatalysts 

-Photoreduction of CO2 over the prepared structures 

Specific 

Aims: 

CO2-reduction, photocatalyst, Environmental pollution, Zinc titanate, silver Chloride :Keywords 
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 و Eucalanidae از دو خانواده Calanoid کیپالنکتون انیپاروپا یشناس هیآرا :عنوان

Paracalanidae عمان یایچابهار، در جیدر خل 

 یسار رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یسار رضای+ عل :همکاران

 یفاطمه نظر +

 مانیعطاران فر النیگ +

 یدیمرجان س +

 یفتاح هیراض +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

، نقش Calanoid انیهستند. پاروپا انیپاروپا یهاراسته نیگروه در ب نیترو غالب نیترمتنوع Calanoidaراسته  چکیده :

ان کنندگو مصرف هیاول دکنندگانیتول نیرا ب یمهم ی. آنها حلقه ارتباطکنندیم یباز یآب ییغذا یهارا در شبکه یمهم

را در چهار فصل  Paracalanidaeو  Eucalanidaeدو خانواده  یشناسهیمطالعه، آرا نی. اکنندیم جادیا هیثانو

 یریگها با تور پالنکتونقرار خواهد داد. نمونه یمورد بررس 1400-1399 یچابهار در سالها جیاز خل ستگاهیدر پنج ا یمتوال

مطالعات  یها برانمونه ی. باقرندیگ یقرار م %96در اتانول  یمطالعات مولکول یاز آنها برا یخواهند شد و برخ یآورجمع

 یخواهند شد. برا ینگهدار یختیمطالعات ر یبرا %70شده و سپس در اتانول  بتیتث %4 نیابتدا در فرمال یشناسختیر

استفاده خواهد شد. در صورت  یو نور یالکترون یهاکروسکوپیاز م یاسشنختیها با توجه به صفات رنمونه ییشناسا

استفاده خواهد  DNA یگذاراز خط شناسه ،یختیبا استفاده از صفات ر یهمزاد و مخف یهانمونه قیدق ییعدم شناسا

 ییشناسا یختیر اتیبا توجه به خصوص Calanoidaراسته  انیپاروپا یهاصورت است که گونه نیشد. اهداف مطالعه بد

 یمولکول یهاو داده یختیر اتیبا توجه به خصوص یهمزاد و مخف یهاگونه یشناختهیآرا تیوضع نیخواهد شد و همچن

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس Paracalanidaeو  Eucalanidaeدو خانواده  ژهیبه و Calanoidaدر راسته 

 نیهستند ا ینامشخص و مخف یگونه ها یکه دارا Calanoid انیپاروپا یگونه ها ییو شناسا یتنوع گونه ا یبررس :اهداف اختصاصی

 یآت مطرح هستند که در مطالعات یستیو بعنوان نشانگر ز دهندیواکنش نشان م زین یطیمح ستیز راتییگونه ها به تغ

 .رندیگیمورد استفاده قرار م

 عمان یایدر -مکران -چابهار جیخل -یگونه مخف -یشناس هیآرا -پاروپا کلمات کلیدی:

 

 

Taxonomy of planktonic calanoid copepods from families Eucalanidae and 

Paracalanidae (Crustacea: Copepoda: Calanoida) in the Chabahar Bay, Gulf of Oman 

Title: 

Alireza Sari Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 
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The members of order Calanoida are the most diverse and dominant species among 

copepod orders. These copepods play an important role in aquatic food webs. They 
form an important connecting link between primary producers and secondary 

consumers. This study will investigate the taxonomy of families Eucalanidae and 
Paracalanidae using collected material in four successive seasons at five stations at 

the Chabahar Bay during 2020-2021. The specimens will be collected by a plankton 

net and some of these will be preserved in 96% ethanol for molecular studies. The 
rest of material is first fixed in 4% formalin and then will be transferred to 70% 

ethanol for morphological studies. The light and electronic microscopes will be used 
for morphological identification of the specimens. The cryptic and sibling species will 

be studied by DNA barcoding for more accurate identification if these species are 

indistinguishable by morphological characters. The aims of this study are 
identification of calanoid species by morphological characters and also clarifying the 

taxonomic status of sibling and cryptic species belong to two families Eucalanidae 
and Paracalanidae. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to evaluate the taxonomic status of the copepod 

species and find out their true status due to presence of cryptic species. These are 
also used as bioindicator of environmental changes and can be used in future 

studies. 

Specific 

Aims: 

Copepods, Taxonomy, cryptic species, Chabahar Bay, Gulf of Oman, Makran :Keywords 
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 با مشتقات باال یگرانش یها هینظر یبرا یلیتحل بایتقر یا اهچالهیس یبه دست آوردن جواب ها :عنوان

 یناصح سجاد دیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یناصح سجاد دی+ س :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q1: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما
کار  ،یچیاسکالر ر یبا مشتقات باال یگرانش یها هینظر یبرا یلیتحل یبه دست آوردن جواب ها دیدان یهمانطور که م چکیده :

 قیاست و مطالعه عم یصرفا عدد یشود، کارها یانجام م نهیزم نیکه در ا ییاست. اکثر کارها یا دهیچینسبتا سخت و پ

 یها جواب ،یمتوال یبسط کسرها هیبا استفاده از نظر میخواه یپژوهش ما م نی. در استین ریامکان پذ بایتر جواب تقر

 یه با روش هاپرداخت ک یو به مطالعه مسائل میبه دست آور لیوا -نینشتیا یگرانش هینظر یرا برا یلیو نسبتا تحل قیدق

 یلیحلت کیکند و متر یمتصل م یقو دانیم میرا به رژ فیضع دانیم میرژ یروش، جواب ها نی. استین ریامکانپذ یعدد

 دهد یکند را به دست م یرا هم برآورده م دانیکه معادالت م

 مختلف پارامترها یحالتها یمتفاوت و برا طیگرانش در شرا هینظر یلیتحل یجوابهابه دست آوردن  :اهداف اختصاصی

 انجام شده یعدد یکارها جیبا نتا یلیتحل جینتا سهیمقا

 اهچالهیس ،یمتوال یبسط کسرها ،یلیتحل یگرانش با مشتقات باال، جواب ها کلمات کلیدی:

 

 

Analytical Approximation Solution to Higher Derivative gravity Title: 

Seyed Naseh Sajadi Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

As you know, obtaining analytical solutions for gravitational theories with high scalar 

derivatives is a difficult and complex task. Most of the work that has done in this 
area is purely numerical, and a deeper study of the solutions is almost impossible. In 

this research, we want to obtain exact and analytical solutions to Einstein-Weyl's 
theory of gravitation using the continued fraction expansion and to study problems 

that are not possible with numerical methods. This method connects the solutions of 
the weak field regime to the strong field regime and provides an analytical metric 

that also satisfies the field equations. 

Abstract: 

Obtaining analytical solutions of gravity theory in different conditions and for 
different states of parameters. 

Comparison of analytical results with the results of numerical works. 

Specific 
Aims: 

Gravity with higher derivative, Analytical solution, Continued fraction expansion, 
Black hole 

:Keywords 
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 ریگوشت و ش تیفیک ،یخون یهاپالسما، شاخص یدانیاکسیآنت تیاثر استفاده از گلبرگ زعفران بر وضع :عنوان

 یریو ش یپروار یهابزغاله

 ینسر یحسن فتح محمد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یجنوب خراسان/رجندیب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :زیرشاخه/گرنت

موثر  یها یباد یآنت ،یا هیتغذ میآنز ی)مولت یکیولوژیب یفرآورده ها دیتول یبه فناور یابیدست -1/یدام علوم :اولویت

 یمثل و کاربرد ژن ها دیمناسب جهت بهبود راندمان تول یها یبه فناور یابیدست -2   وریبرعملکرد( دردام و ط

 کشو یبوم شیموثر برعملکرد در گوسفند و بز و گاو م دیکاند

 یکاربرد :نوع طرح

 ینسر ی+ محمدحسن فتح :همکاران

 فرهنگ فر ونیهما دیس +

 یمیابراه الیسه +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 رهیذخ ،دیتول یدر ط دیپیل ونیداسیآن، اکس یشده  یو محصوالت فرآور ریمشکالت در صنعت ش نیتر عیاز شا یکی چکیده :

با  نیاست، بنابرا ونیداسیحساس به اکس اریاشباع بوده و بس ریچرب غ یدهایاز اس یغن ریآن است. ش عیو توز یساز

 یدگیم ترشو طع یریو فساد پذ افتهیکاهش  یمحصوالت لبن دیعمر مف دها،یپراکس لیدر آن و تشک ونیداسیاکس شیافزا

ف ذبح دام و مصر انیم یزمان یفاصله ا نکهیبا توجه به ا گر،ید یشود. از سو یم جادیآن ا یدیو محصوالت تول ریدر ش

 یآن م یهنگام نگهدار ژهیگوشت به و یچرب ونیداسیمشکالت صنعت گوشت، اکس نیاز مهمتر یکیگوشت وجود دارد 

صنعت  لیلد نیبه همرنگ گوشت شود.  رییو تغ نیوگلوبیم ونیداسیتواند باعث بد طعم شدن گوشت، اکس یباشد که م

د. از باش یگوشت م رهیو ذخ یدر زمان نگهدار یچرب ونیداسیانداختن اکس ریبه تأخ یبرا ییگوشت به دنبال راهکارها

د، اما ش یافزوده م ییبه مواد غذا یصنعت یها دانیاکس یآنت ونیداسیاکس ندیاز فرآ یریجلوگ یدر گذشته برا نرو،یا

 یاه دانیاکس یخود را به آنت یممنوع شده است و جا باتیترک نیا ییسرطان زا لیپتانس لیاستفاده از آن ها به دل

 یفنول یپل باتیاز ترک یگلبرگ زعفران که غن یباال انهیسال زیداده است. باتوجه به دور ر یعیطب یو مواد افزودن یعیطب

 یه هاو بزغال یریش یبزها هیدر تغذ نینو یاستراتژ جادیدر جهت ا یعیطب دانیاکس یآنت کیتواند به عنوان  یاست م

 ردیقرار گ یابیپژوهش مورد ارز نیدر ا یپروار

و  یدر شراط برون تن یگذار سهیگلبرگ زعفران به روش تست گاز و ک یا هیارزش تغذ نییاز پژوهش حاضر تع هدف :اهداف اختصاصی

در  ریش گوشت و تیفیو ک یخون یشاخص ها ،یدیعملکرد تول ،یدانیاکس یآنت تیاثر گلبرگ زعفران بر وضع یبررس

 باشد. یم یریو ش یپروار یبزغاله ها

 دیفالونوئ ،یدانیاکس یآنت تیزعفران، ظرف ،یچرب ونیداسیاکس کلمات کلیدی:

 
 

Effect of using saffron petal on plasma antioxidant status, blood indices, meat and 

milk quality of fattening and dairy goats 

Title: 

Mohammad Hassan Fathi Nasri Applicant: 

University of Birjand Applicant's 
Work: 
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One of the most common problems in the dairy industry and its processed products is 

lipid oxidation during production, storage and distribution. Milk is rich in unsaturated 
fatty acids and is very sensitive to oxidation, so by increasing its oxidation and 

forming peroxides, the useful life of dairy products is reduced and spoilage and the 
taste of secretion in milk and its products are created. On the other hand, due to the 

time gap between slaughtering livestock and meat consumption, one of the most 

important problems in the meat industry is the fatty oxidation of meat, especially 
during its storage, which can cause meat to taste bad, myoglobin oxidation and meat 

discoloration. For this reason, the meat industry has a greet interest in delaying lipid 
autoxidation during meat storage and storage. Therefore, in the past, industrial 

antioxidants were added to foods to prevent the oxidation process, but their use has 

been banned due to the carcinogenic potential of these compounds and has been 
replaced by natural antioxidants and natural additives. Due to the annual waste 

above the saffron petals, which is rich in polyphenolic compounds can be evaluated 
as a natural antioxidant to create a new strategy in feeding dairy goats and fattening 

goats in this study. 

Abstract: 

The aim of this study was to determine the nutritional value of saffron petals using 
gas test and nylon bag method and investigate the effect of saffron petals on 

antioxidant status, production performance, blood indices, meat and milk quality of 
fattening and dairy goat. 

Specific 
Aims: 

Antioxidant capacity, Flavonoid, Lipid oxidation, Saffron :Keywords 
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 یوگی-یجول-شبه با استفاده از واکنش کلیهتروس باتیپر استخالف جوش خورده به ترک یهارولیسنتز پ :عنوان

 سنتز شده باتیترک یکیولوژیخواص ب یو بررس

 یناظر یمحمدتق :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یناظر ی+ محمدتق :همکاران

 یاحمد شعبان +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 قیاز طر کلیهتروس-Nمتصل به  یپر استخالف یها رولیسنتز پ یو کارآمد برا دیروش جد کی ،یشنهادیدر طرح پ چکیده :

ل در دسترس شام هیظرف متشکل از مواد اول-تک یسه جزئ یروش سنتز نیخواهد شد. ا هیارا یوگی-یجول-واکنش شبه

اده در مورد استف یحلقو یها نیمیباشد. ا یم التیکربوکس ید لنیاست لیالک یو د دهایانیزوسیا ،یحلقو یها نیمیا

 یها نیمیا هیامکان ته یسنتز یروش ها نیشود. اکثر ا یسنتز م یمختلف یاز روش ها یوگی-یجول-واکنش شبه

ه از نظر شود ک نیگز استرمرید ای رالیکا یشود منجر به محصوالت یم ینیب شیکنند که پ یرا فراهم م رالیکا یحلقو

 تیا فعالب دیکشف مواد جد یبرا یسودمند وهی، ش یقیتلف یمیباشد. امروزه ش یم تیحائز اهم اریبس یکیولوژیخواص ب

مؤثر در سنتز  یارائه شده، راهبرد یرود روش ها یرود. انتظار م یآسان آن ها به شمار م یساز نهیو به یکیولوژیب یها

 دیرا فراهم نما یکیولوژیب لیو با پتانس یگروه عامل نیبا چند کلیهتروس ییایمیش باتیاز ترک یدیدسته جد

صل مت یپر استخالف یها رولیسنتز پ یبرا یفلز یها ستیو کارآمد بدون استفاده از کاتال دیروش جد هیو ارا یطراح :اهداف اختصاصی

 آنها یکیولوژیخواص ب یها و بررس کلیهتروس-Nبه 

 دیانیزوسیا ،یواکنش چندجزئ ،یوگی-یجول-واکنش شبه ،یواکنش جول ،یوگیواکنش  ،یحلقو ¬نیمیا کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis of fully-substituted pyrroles fused heterocyclic compounds using Joullie-́ 

Ugi -type reactions and investigation of their biological properties 

Title: 

Mohmmad Taghi Nazeri Applicant: 

University of shahid beheshti Applicant's 
Work: 

In this proposal, a new and highly efficient method for the synthesis of fully 

substituted pyrroles connected to N-heterocycles via Joullie-́ Ugi -type reactions will 
be presented. This is a three-component, one-pot synthesis method consisting of 

available starting materials including cyclic imines, isocyanides, and dialkyl acetylene 
dicarboxylate. The cyclic imines used in the Joullie-́ Ugi -type reaction is synthesized 

by a variety of methods. Most of these synthetic methods allow the production of 

chiral cyclic imines, which are predicted to lead to chiral or diastereoselective 
products that are highly biologically important. Today, Combinatorial chemistry is a 

useful method to discover new materials with biological activities and easily optimize 
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them. The proposed methods are expected to provide an effective strategy in the 

synthesis of a new class of heterocyclic chemical compounds with several functional 
groups and biological potential. 

Design of a new and efficient method without the use of metal catalysts for the 

synthesis of fully substituted pyrroles connected to N-heterocycles and investigation 
of their biological properties 

Specific 

Aims: 

Cyclic imine, Ugi reaction, Joullie reaction, Joullie-́ Ugi -type reaction, 

Multicomponent reactions, Isocyanide 

:Keywords 
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توسط  Chlamydomonas reinhardtii زجلبکیر دیدر ژنوم پالست ییالقا انیتوسعه ب :عنوان

 چیبوسوئیر

 عمادپور معصومه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 کشور یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،یی/شناسایو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + معصومه عمادپور :همکاران

 رالف بوک +

 نهیو یعباس یمحمدعل +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

سبب  تورها،وراکیدر ب هانیپروتئ نیا یباال دیبه تول ازین یو از طرف بینوترک یهانیمصرف پروتئ یروزافزون برا یتقاضا چکیده :

بز س زجلبکیبرخوردار باشد. ر ییباال تیژن مناسب از اهم انیب ستمیکارآمد و س زبانیشده است که انتخاب سلول م

جلبک  نیقرن است که مورد مطالعه قرار گرفته است. ا میاز ن شیب Chlamydomonas reinhardtii یتک سلول

و  ییایتوکندریم ،یاهر سه ژنوم هسته یتوال ییاز جمله کلروپالست منفرد بزرگ، شناسا ییهایژگیبا دارا بودن و

 ایننده و فتوسنتزک طی)در شرا یستیز یرشد در راکتورها تیآسان و قابل یکیژنت یدستورز تیآن، قابل یکلروپالست

 کیژنت یشود. مهندس یدر نظر گرفته م بینوترک یها نیپروتئ انیقدرتمند ب ستمیس کی(، به عنوان کیتروتروفه

( ی)اپران کیژنیژن پل انیب ستمیژن، داشتن س انیب یاز جمله سطح باال یادیز یایمزا یدارا زیها نجلبک نیکلروپالست ا

 ینیکه فرآورده پروتئ یخارج یهادائم ژن انیوجود، ب نیاست. با ا ،یتوارث مادر لیبه دل ،یکیاز فرار ژنت یو عدم نگران

 نیا لیاز دال یکیمرگ سلول گردد.  یو حت یپیفنوت بارانیمنجر به بروز اثرات ز تواندیاست، م یسلول سم یها براآن

 یت. برااس یفتوسنتز یهارنگدانه یو محتوا دهایالکوئیبا عملکرد ت یخارج نیپروتئ یباال دیرخداد، امکان تداخل تول

ست که ا ییژن القا انیب ستمیس کی ازمندیکلروپالست، ژنوم کلروپالست ن یمهندس یروشیپ چالش نیفائق آمدن بر ا

و از جنس  یعیطب یحسگرها هاچیبوسوئیباشد. ررا دارا  ریپذکامال کنترل یبه روش بینوترک یهانیپروتئ دیامکان تول

RNA هاچیبوسوئی. رکنندیم میترجمه تنظ ای یسیژن را در سطح رونو انیب ،یخاص گاندیهستند که در پاسخ به اتصال ل 

یفراهم م ریپذژن را به صورت کامال کنترل انیکه امکان ب شوندیدر نظر گرفته م زیژن ن ریالقاپذ انیب ستمیبه عنوان س

شده است اما هنوز حضور  ییشناسا اهانیاز جمله گ هاوتیوکاریو  هاوتیدر پروکار هاچیبوسوئی. اگرچه ساختار رکنند

ژن  انیب ستمیس کیکه  میپژوهش قصد دار نی( گزارش نشده است. در ایتوکندریو م دیها )پالستها در ژنوم اندامکآن

 یباال دیبه تول یابیدست تیکه قابل میکن جادیا C. reinhardtiiدر ژنوم کلروپالست  چیبوسوئیر بریمبتن ریالقاپذ

 ،ییالقا یکیژنت ستمیس نیپژوهش، جهت توسعه ا نیداشته باشد. در ا ،یریعالوه بر القاپذ زیرا ن بینوترک یهانیپروتئ

گر پرکاربرد و گزارش نیکه به عنوان پروتئ شودیاستفاده م نیلیتئوف چیبوسوئیتحت کنترل ر GFPاز ژن گزارشگر 

مهم  نیبه ا لی. جهت نباشدیمطرح م یمولکول یسلول یستشناسیز یو توسعه ا ییایمیوشیشده در مطالعات بشناخته

الستوم در پ چیبوسوئیبر ر یمبتن انیب ستمیس نیا یو بررس یسازادهیجهت پ یاست که دو سازه کلروپالست ازین

که  یخواهد بود به طور نیلیوابسته به تئوف GFPژن  انیب ستمیس کی یساخته شود. سازه اول حاو دوموناسیکالم

 ییالقا انی)ب ردیگیقرار م GFP( ژن UTR ´5ترجمه ) رقابلیغ 5´هیدر ناح ن،یلیتوسط تئوف ریالقاپذ چیبوسوئیر
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 T7 RNAژن  UTR ´5ذکر شده در  چیبوسوئیو در آن ر شودیشناخته م RAmpER(. سازه دوم که با عنوان میمستق

را  ردیگیقرار م GFPالقاشده، پروموتر خود را که در باالدست ژن  نیآن، پروتئ انیکه محصول ب ردیگیقرار م مرازیپل

به ژنوم کلروپالست  یمورد نظر توسط تفنگ ژن یها(. سازهمیرمستقیغ ییالقا انی)ب کندیو آن را القا م ییشناسا

 ختهیترار دیی. تاردیگیصورت م ختیترا یهازجلبکیو غربال ر نشیخواهد شد و در مرحله بعد، گز یمعرف دوموناسیکالم

انجام خواهد  نگیسادرن بالت زیو سپس آنال PCRتوسسط  دوموناسیکاست در درون ژنوم کالم حیبودن و درج صح

 دیتول یشده تا القا یبررس کروسکوپیبا م ختیترار یابتدا کلونها ن،یلیبا تئوف ختهیترار کی. پس از القاء متابولرفتیپذ

 یریالقاپذ دییو تا نیشود و سپس استخراج پروتئ دییبا مشاهده رنگ سبز فلورسنت تا UVتابش  ریز GFP نیپروتئ

 زیآنال م،یرمستقیغ یریالقاپذ ستمیبا س ختیترار یهانی. در الردیپذ یوسترن بالت صورت م زیآن توسط آنال دیتول

 نیصورت خواهد گرفت. با توسعه چن زین GFPمربوط به ژن  ی RNA دیتول یریالقاپذ دییجهت تا زینوردرن بالت ن

ابزار در  کید به قابل کنترل بتوان ستمیس نیکه ا میدواریام دوموناس،یکالم یژنوم کلروپالست یبرا ریالقاپذ یانیب ستمیس

 شود لیتبد C. reinhardtiiدر جلبک سبز  یوتکنولوژیو ب یعملکرد کیژنوم نهیزم

 باشدیم دوموناسیدر ژنوم کلروپالست )پالستوم( کالم ریالقاپذ یکیژنت ستمیس کی یپژوهش معرف نیاز ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

رشد و ... (،  یها، فاکتورهاواکسن ها،یباد ی)مانند آنت ییدارو بینوترک یهانیپروتئ یباال دیکه به واسطه آن امکان تول

 دیتول تیژن، قابل انیب ستمیس نیرا داشته باشد. در واقع، با کمک ا ییبه صورت القا هاتیو متابول یصنعت یهامیآنز

با  هانیپروتئ نیا یباال دیاز تداخل تول یناش یپیفنوت بارانیهترولوگ در ژنوم کلروپالست با حداقل اثرات ز یهانیپروتئ

 زجلبکیر ک،یژنت یمهندس راه حل نیا یریبا به کارگ رو،نی. از اگرددیم سریسلول، م یاتیح یساختارها و عملکردها

 یهائنیپروت دیو بالقوه، جهت تول نهیاستاندارد، به یانیب ستمیس کیشدن به  لیدیجهت ت گریقدم د کیرا  دوموناسیکالم

 میدواریام س،دومونایکالم یژنوم کلروپالست یبرا ریالقاپذ یانیب ستمیس نیبا توسعه چن ن،یسوق دهد. همچن ب،ینوترک

 .Cدر جلبک سبز  یوتکنولوژیو ب یعملکرد کیژنوم نهیابزار در زم کیقابل کنترل بتواند به  ستمیس نیکه ا

reinhardtii شود. لیتبد 

 یزراعت ملکول ب،ینوترک یهانیجلبک سبز، پروتئ ر،یژن القاپذ انیب ستمیژنوم کلروپالست، س یمهندس کلمات کلیدی:
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Owing to the growing need for recombinant proteins, the choice of the host cell and 

also its suitability as a powerful expression system for expressing and producing 
products for medical uses are of utmost importance. The model organism 

Chlamydomonas reinhardtii is a unicellular green microalgae that has been studied 
for more than half a century and for which numerous biochemical, molecular and 

genetic tools have been developed over the years. It’s a facultative phototroph that 

contains a single large chloroplast, all three genomes (nuclear, mitochondrial, 
chloroplast) have been sequenced and can be manipulated relatively easily. Large 

amount of C. reinhardtii can also be grown in bioreactors either under 
photosynthetic conditions or under heterotrophic conditions provided the addition of 

acetate to the growth media to supply the reduced carbon source. For these reasons, 

C. reinhardtii is considered as a potential powerful expression system that could 
allow large-scale biomass production with reduced costs. Chloroplast genetic 

engineering usually offers many advantages including high level of transgene 
expression, multi-gene expression from a single transformation event and transgene 

containment due to maternal inheritance. In the case of C. reinhardtii, containment 

is even easier to achieve since the algae is grown in bioreactors and not in open 
fields as plants usually are. Nevertheless, high level and usually constitutive plastid 

gene expression can cause severe mutant phenotypes or even lethality. This is 
considered as a main drawback in plastid transgene expression since this hampers a 

Abstract: 
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significant number of recombinant proteins to be expressed in chloroplasts at high 

levels. A way to address this issue is to have an inducible gene expression system 
that would allow the production of the transgene in a tightly controllable manner. 

Riboswitches are natural RNA sensors that appropriately regulate gene expression at 
a transcriptional or a translational level in response to ligand binding. These non-

coding RNA structures have two functional domains, an aptamer that is the specific 

receptor for the target metabolite and an expression platform. Both work together to 
convert chemical signals into altered patterns of gene expression. Chloroplasts 

predominantly regulate their gene expression at translational level. A synthetic 
theophylline-responsive riboswitch was previously shown to allow the translational 

control of a transgene expression via sequestration of its ribosome-binding site. We 

propose to establish an inducible transgene expression system in the chloroplast of 
Chlamydomonas, which is also capable of achieving high-level expression of 

recombinant proteins. To test this riboswitch-based expression system in the 
Chlamydomonas plastome, two plastid transformation vectors are going to be 

constructed in the current study. The first cassette is a theophylline-dependent GFP 
expression where the synthetic riboswitch will be introduced in the 5´ untranslated 

region (5´UTR) of the reporter gene GFP (directly-inducible expression) under the 

control of the plastid ribosomal operon promoter PrrnS. The second one known as 
RAmpER in which the riboswitch will be introduced in the 5´UTR of the T7 RNA 

polymerase gene whose expressed product, an inducer protein, induces its promoter 
which is laid upstream of the GFP gene (indirectly-inducible expression). The 

chimeric constructs will be introduce in Chlamydomonas by biolistic transformation 

and transformants will be selected and screened. After metabolic induction of the 
transgenes, protein extraction, and immunoblotting will be carried out. We consider 

that a controllable expression system could become a versatile tool in both 
functional genomics and biotechnology in the green alga Chlamydomonas 

reinhardtii. 

We aim to establish an inducible transgene expression system in the chloroplast of 
Chlamydomonas reinhardtii, which is also capable of achieving high-level expression 

of recombinant pharmaceutical proteins (such as antibodies, vaccines, growth 
factors, etc.), industrial enzymes, and metabolites. In fact, with a tightly controllable 

gene expression system, the ability to produce the heterologous proteins in 

chloroplast genome is made possible with minimal phenotypic detrimental effects 
due to the interference of high production of these proteins with vital cell structures 

and functions. Thus, by applying this genetic engineering solution, the microalgae 
Chlamydomonas can be taken another step towards becoming a standard, optimal 

and potential expression system for the production of recombinant proteins. We 

consider that a controllable expression system could become a versatile tool in both 
functional genomics and biotechnology in the green alga C. reinhardtii. 

Specific 
Aims: 

Genetic Engineering of Chloroplast, Indescribable Gene Expression System, Green 
Algae, Recombinant proteins, Molecular Farming 
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و  یبوالرد سسیساکاروما کیوتیپانکراس در مخمر پروب پازیل میمهارکننده آنز دیپپت یسطح شینما :عنوان

 آن در موش یپازیل یمهار تیفعال یابیارز

 خلج دیوح :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 هی+ تغذ یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 خلج دی+ وح :همکاران

 یهاشم بینا مهسا +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یکاف کنند و مصرف جادیانسان ا یسالمت یبرا ییایتوانند مزا یهستند که م یازنده یهاسمیکروارگانیم هاکیوتیپروب چکیده :

 یباورند که باکتر نیاز محققان بر ا یاریبس رای. اخشودیم زبانیشدن اثرات سالمت بخش در بدن م انیها سبب نماآن

ند ها مان کیوتیب یمقاومت به آنت یاز ژن ها یممکن است به عنوان منبع ک،یالکت یها یشامل باکتر ست،یهمز یها

گونه  نیها در رابطه با ا ینگران نیاز مهمتر یکی نیشوند باشند. بنابرا یم افتیپاتوژن  یها یکه در باکتر ییژن ها

منظور استفاده از  نیمقاومت را به پاتوژن ها انتقال دهند. به هم یژن ها نیتوانند ا یها آن است که آنها م یباکتر

باشد.  دیمف معضل نیتواند در حل ا یم کیوتیب یمقاوم به آنت یکسب نکردن ژن ها لیبه دل یوتیوکاری یها کیوتیپروب

در سرتاسر جهان به  یبوالرد تهیوار هیسروز سسیو ساکاروما هیسروز سسیساکاروما یمخمر یتاکنون تنها گونه ها

از  یکی ریاخ یدر دهه ها یبروز اضافه وزن و چاق نکهیشده اند. با توجه به ا دییانسان تأ یبرا کیوتیپروب کیعنوان 

گوناگون از جمله مقاومت به  یها یماریبه انواع ب یچاق وعیمرتبط با سالمت در جهان است و ش یمشکالت عموم

را بر آن داشته است تا  نیمحقق یدر جوامع امروز یروند چاق شیشود. افزا یمنجر م یعروق یقلب یها یماریب ن،یانسول

 ستات،یارل یدارو انیم نی. در ارندیبه خصوص در افراد با اضافه وزن باال را به کار گ یدرمان چاق یبرا یمتفاوت یراه کارها

پانکراس و  پازیل میآنز یمهار کننده بالقوه و انتخاب کی( را برخوردار است FDA) کایامر یسازمان غذا و دارو هیدییکه تا

تا  فیدارو موجب بروز عوارض خف نیشود. اما ا یم زیتجو 30 یشاخص توده بدن باال یباشد که به افراد دارا یروده م

است که از لوزالمعده ترشح  یمی(، آنزPLپانکراس ) پازیشود. ل یمدفوع چرب و درد شکم م رینظ یمتوسط اسهال گوارش

در دستگاه  ییغذا میرژ دیریسیگل یتر یمولکول ها %70-50است که  پازیل یاصل میبه عنوان آنز میآنز نیشود. ا یم

کند(. بر اساس  یم هی)تجز کندیم زیدرولیه سرولیگل لیچرب و مونو آس دیاس یگوارش انسان را به به مولکول ها

 هیسو yeast surface display ستمیبار از س نیاول یکه برا میحاضر بر آن هست قیفوق در تحق حاتیتوض

شناخته شده است به منظور  GRAS سمیکروارگانیم کیکه به عنوان  یبوالرد تهیوار هیسروز سسیساکاروما کیوتیپروب

ا در مدل آن ر یمیآنز تیو سطح فعال میاستفاده کن یدرمان چاق یبرا یپانکراس پازیل میمهارکننده آنز دیپپت دیتول

 تهیوار هیسروز سسیبر استفاده از ساکاروما یمبن یگزارش چیذکراست که ه انی. البته شامیقرار ده یابیمورد ارز یوانیح

تاکنون  ین چاقدرما یبرا یپانکراس پازیل میمهارکننده آنز دیپپت دکنندهیتول دیکاند کیشده به عنوان  یمهندس یبوالرد

 گزارش نشده است

 :یهدف اصل :اهداف اختصاصی
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نده کن انیب دیبه عنوان کاند یبوالرد سسیساکاروما کیوتیمخمر پروب yeast surface display ستمیاستفاده از س

 بینوترک هیبه عنوان سو Aga2 ژن لیکربوکس یمتصل شده به قسمت انتها یپانکراس پازیل میمهارکننده آنز دیپپت

 و موش شگاهیآن در آزما یمیمهارکننده آنز تیفعال یابیو ارز دیپپت نیابرازکننده در سطح ا

 پانکراس، موش پازیل میمهارکننده آنز دیپپت ،یبوالرد سسیساکاروما کیوتیمخمر پروب ،یسطح شینما کلمات کلیدی:

 

 

Surface display of pancreatic lipase inhibitor peptide in probiotic yeast 

Saccharomyces bulardii and evaluation of its lipase inhibitory activity in mice 

Title: 

Vahid Khalaj Applicant: 

Pasteur Institute of Iran Applicant's 
Work: 

Probiotics are as live microorganisms that can provide benefits to human health 

when administered in adequate amounts, which confer a beneficial health effect on 
the host. Recently, many researchers have suggested that symbiotic bacteria, 

including lactic acid bacteria, may be a source of antibiotic resistance genes, such as 

those found in pathogenic bacteria. Therefore, one of the most important concerns 
about these bacteria is that they can transmit these resistance genes to pathogens. 

Therefore, the use of eukaryotic probiotics due to the lack of antibiotic-resistant 
genes can be useful in solving this problem. Until now, Saccharomyces boulardii and 

Saccharomyces cerevisiae have been the only yeast commercialized worldwide as a 
probiotic for humans. overweight and obesity in recent decades is one of the most 

common health problems in the world and the prevalence of obesity leads to various 

diseases such as insulin resistance, cardiovascular disease. The increasing trend of 
obesity in today's societies has led researchers to use different strategies to treat 

obesity, especially in overweight people. Orlistat, which is FDA approved by the Food 
and Drug Administration (FDA), is a potential and selective inhibitor of pancreatic 

and intestinal lipase enzyme, which is prescribed to people with a body mass index 

above 30. Although it is one of the best-selling drugs worldwide, it has certain 
unpleasant gastrointestinal side effects like oily stools, oily spotting, flatulence 

among others. Orlistat secreted by the pancreas, plays a key role in the efficient 
digestion of triglycerides. Pancreatic lipase (PL) removes fatty acids from dietary 

triglycerides, yielding monoglycerides and long chain saturated and poly unsaturated 

fatty acids as the lipolytic products . PL is responsible for the hydrolysis of 50–70% of 
total dietary fats. Based on the above explanations, in the present study, we intend 

to use for the first time the yeast surface display system of Saccharomyces boulardii 
probiotic strain known as GRAS microorganism to produce pancreatic lipase inhibitor 

peptide for the treatment of obesity and activity level. Enzymatically evaluate it in 
the animal model. It is noteworthy, however, that there have been no reports of the 

use of engineered Saccharomyces boulardii as a candidate producer of pancreatic 

lipase inhibitor peptide for the treatment of obesity. 

Abstract: 

The main objective: 

Use of yeast surface display system of Saccharomyces boulardii probiotic yeast as a 

candidate expressing pancreatic lipase inhibitor peptide attached to the carboxyl 
terminus of Aga2 gene as a recombinant strain expressed on the surface of this 

peptide and evaluation of its enzyme inhibitor activity in mice and laboratory 

Specific 

Aims: 

Surface display, probiotic yeast Saccharomyces bulardii, pancreatic lipase inhibitor 

peptide, mice 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99020656 

 یپروار یهابر عملکرد گوساله رهیو تفاله انار در ج یمخلوط کود مرغ الژیاثر کاربرد س :عنوان

 روزبهان وسفی :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

ود ، بهب یگنوسلولزیمواد ل ییبا هدف بهبود ارزش غذا یستیمناسب ز یها یبه فناور یابیدست -3/یدام علوم :اولویت

 داتیدر تول یطیمح یاز تنش ها یدام و کاهش خسارات ناش هیدر تغذ تیریو بهبود مد ینیمنابع پروتئ یبهره ور

 یدام

 یکاربرد :نوع طرح

 روزبهان وسفی+  :همکاران

 یجواد رضائ +

 یحسن فضائل +

 350000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

مقاله در رابطه با اثر استفاده از  کیعدد ) Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 (وریبستر ط  نیآنار بر بازده پروتئ عاتیضا

ل به دنبا دیدر پرورش دام است و با یاز مشکالت اساس یکی( در کشور ینیمنابع پروتئ ژهیوخوراک دام )به کمبود چکیده :

 یفرع یهاو فرآورده عاتیاز توان بالقوه ضا توانیحل مشکل مذکور، م یرفع آن بود. در راستا یمناسب برا یراهکارها

 توانندیاست که نشخوارکنندگان م یادیز تروژنین یحاو یاستفاده نمود. کود مرغ ،یاز جمله کود مرغ ،یدام-یکشاورز

( ادیز هیمحلول )با نرخ تجز تروژنین باتیرا ترک یخام کود مرغ نیاز پروتئ یادیاز آن استفاده کنند. بخش ز یبه خوب

. شودیدر شکمبه م اکیو فراوان آمون عیسر یدر شکمبه موجب آزادساز باتیترک نیا ادیز هی. نرخ تجزدهدیم لیتشک

 اکیبه آمون ییخام با نرخ باال نیاز پروتئ یاحتمال دارد که بخش قابل توجه رهیدر ج یمواد نیبا مصرف چن ن،یبنابرا

و پس از جذب و ورود به کبد  کندیوارد نشود، در شکمبه تجمع م یکروبیم کرهیدر پ اکیآمون نیشود که اگر ا لیتبد

ر . از نظدیآ شیپ وانیح یبرا زین یاکیآمون تیمسموم ممکن است مشکالت ن،ی. همچنکندیبه شکل اوره بدن را ترک م

شکل  به تروژنیورود ن زین یرخداد نیچن یستیز طیمح جهیداشت. نت میرا خواه نیدفع و هدرفت پروتئ زین یاقتصاد

در شکمبه،  نیپروتئ سمیبهبود متابول یبرا راه کی. زندیدامن م یطیمح یآلودگ شیاست که به افزا طیاوره از ادرار به مح

. از باشدیم یدر کود مرغ ینیپروتئ ریغ تروژنین باتیدر کنار ترک یاهیفعال گ کیفنول باتیاستفاده از توان بالقوه ترک

ار به نام تفاله انار اشاره نمود. تفاله ان یپسماند کشاورز کیفعال موجود در  کیمؤثره فنول باتیبه ترک توانیم ان،یم نیا

ر شکمبه را د یمحلول کود مرغ نیبا پروتئ وندیپ جادیکه توان ا کیفنول باتیاز ترک یداشتن مقدار قابل توجه لیبه دل

 نیاز توان بالقوه چن توانیم ن،ی. بنابراباشدیدر شکمبه دام م نیپروتئ سمیامر احتماآل باعث بهبود متابول نیدارد. ا

مودن نرخ و مناسب ن یکود مرغ ینیپروتئ ریغ تروژنین ریو تخم هیکنترل نرخ تجز یبرا رهیانار( در ج عاتی)ضا یپسماند

 شد یگوساله گوشت هیدر تغذ یکود مرغ نیپروتئ یوراستفاده نمود و موجب بهبود بهره اکیآمون یآزادساز

 .یبر عملکرد گوساله پروار شدهیفراور یمصرف کود مرغ ریتأث یررس :اهداف اختصاصی

بر  رهیدر ج شدهیفراور ی( و کود مرغیفنول باتیمخلوط تفاله انار )به عنوان منبع ترک الژیگنجاندن س یبررس -2

 .یدر شکمبه و عملکرد گوساله پروار یکود مرغ تروژنین هیو تجز یروند آزادساز تروژن،ین سمیمتابول

 تیبلشکمبه، قا ریتخم یهاو تفاله انار بر مصرف خوراک، فراسنجه یمخلوط کود مرغ الژیس یحاو رهیج ریتأث یبررس -3

 .یله پرواردر گوسا یالتهاب یفاکتورها یو برخ یکبد یمهایخون، آنز یهاتیمتابول ،یکروبیم نیپروتئ دیتول ره،یهضم ج
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 تیفیو ک تیالشه، و کم تیفیبر بازده و ک رهیو تفاله انار در ج یمخلوط کود مرغ الژیگنجاندن س ریتأث یبررس -4

 .کشتارشده یپروار یهادر گوساله یخوراک ریو غ یخوراک یشهایآال یظاهر

 الشه تیفیک ،یفنول باتیتفاله انار، ترک ،یگوساله گوشت ،یکود مرغ کلمات کلیدی:

 

 

Effect of using mixed poultry litter and pomegranate pulp silage in diet on the 
performance of beef cattle 

Title: 

Yousef Rouzbehan Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

In Iran, lack of ruminant feed, particularly protein supplements, become more costly. 

Therefore, using byproducts such as processed poultry litter (PPL) is a way to supply 

animal feedstuffs. However, most protein in PPL is highly soluble in rumen, and may 
cause ammonia toxicity, or may be excreted via urine leading to environmental 

damage. One way to improve the use of dietary PPL is the utilization of pomegranate 
pulp (PP) which contains high level of phenolic compounds. These compounds have 

the ability to bind to the protein of PPL and decreases its solubility in the rumen. This 
may lead to lower the concentration of ammonia-N in rumen which may otherwise 

go to kidney to be excreted in huge amount in urine, and contributing to 

environmental pollution. This study, therefore, aim to assess two levels of PP (4 and 
8%, on DM basis) on the ruminal metabolism of PPL and the performance of beef 

cattle. 

Abstract: 

 
Using by-products (processed poultry litter in combination with pomegranate pulp) 

as a source of nitrogen in the ration of beef cattle. 

Specific 
Aims: 

poultry litter, pomegranate pulp, beef cattle, carcass quality :Keywords 
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ز با استفاده ا یکروبیو دارو درون نانوذرات ضد م نیپروتئ یخودبهخود یسازکپلوله ندیفرآ یسازهیشب :عنوان

 یمولکول کینامیبر د یمبتن یهاروش

 حامدمشهدزاده نیام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یکرس یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه :نوع طرح

 حامدمشهدزاده نی+ ام :همکاران

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
محققان در  یهدفمند به دغدغه اصل یدارو رسان قیدق زمیمکان یسال گذشته بررس کیو مخصوصا  ریاخ یدهه ها در چکیده :

 اریبس یاثرات جانب یدرمان سرطان دارا یاز داروها، مخصوصا داروها یلیکه خ ییگشته است. ازآنجا لیتبد نهیزم نیا

 یورهدفمند ضر یدارو رسان زمیمکان ییرو شناسا نیشود، از ا یم ماریاثرات منجر به مرگ ب نیا یباشند و گاه یم یادیز

فاده درون نانو ذره با است نیکپسوله کردن دارو و پروتئ ندیشود فرآ یم یطرح سع نیراستا و در ا نیرسد. در ا یبه نظر م

 نیو همچن نیحمل انواع دارو و پروتئ ینانوذره با پتانسل بال برا افتنیبه منظور  یمولکول کینامیبر د یمبتن یاز روش ها

 گردد گردد یآن بررس شیو رها یمحصور ساز زمیمکان قیدق ییشناسا

 ییاشناس نیاستفاده به عنوان حامل دارو و همچن یباال برا الینانوذرات با پتانس ییطرح شناسا نیانجام ا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باشد. یدارو م شیو رها یمحصور ساز زمیمکان قیدق

 نیپروتئ ،یمولکول کینامیهدفمند، نانو حامل دارو، د یدارورسان کلمات کلیدی:

 

 

Self-insertion of a protein and drug inside the nano-antimicrobial peptide carrier: A 
molecular dynamics study 

Title: 

Amin Hamed Mashhadzadeh Applicant: 

Unemployed Applicant's 

Work: 

In recent decades, and especially in the past year, the study of the mechanism of 

drug delivery has become the main concern of researchers in this field. Since many 

drugs, especially drugs for cancer treatment, have many side effects, and sometimes 
these effects lead to the death of the patient, so it is necessary to identify the 

mechanism of drug delivery. In this regard and this project, we try to encapsulate 
the process of drug and protein within nanoparticles using methods based on 

molecular dynamics to find nanoparticles with the highest potential to carry various 
drugs and proteins and also to accurately identify the mechanism of confinement and 

release. 

Abstract: 

The main purpose of this project is to identify nanoparticles with the highest 
potential for use as drug carriers as well as to identify the mechanism of drug 

encapsulation and release. 

Specific 
Aims: 

drug delivery, drug vehicle, molecular dynamics simulation, proteins :Keywords 
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 ن،یغرب برل یهادر جنگل نیخاک به فلزات سنگ یآلودگ یسازدر مدل یاماهواره ریتصاو ییتوانا یابیارز :عنوان

 آلمان

 پناه یعلو دکاظمیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 تیری/مدمیاقل راتیی+ تغ امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 پناه یعلو دکاظمی+ س :همکاران

 یروح نیمهسا نخست +

 مقدم اورزیک دیمج +

 یونیهما دیسع +

 یمحسن مک +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وجود منابع  لی. به دلشودیمحسوب م ستیز طیسالمت مح یهاشاخص نیتراز مهم یکی نیخاک به فلزات سنگ یآلودگ چکیده :

 نیبرخوردار است. فلزات سنگ ییباال تیاز اهم یفلزات در خاک شهر نیمطالعه ا ،یشهر طیدر مح هاندهیمتعدد آال

 شوند. بسته به-یم میتقس اهانیرشد گ یبرا یرضروریو غ یکه به دو دسته عناصر ضرور اندییایمیاز عناصر ش یگروه

 یفیط یهایژگیو جهیو در نت یکیو مورفولوژ یساختار یهایژگیو توانندیعناصر م نیمنطقه ا طیمقدار، نوع و شرا

. سازدیم ریپذنوع از عناصر خاک امکان نیا یرا در بررس یفیط ریکاربرد تصاو ندیفرا نیقرار دهند. ا ریرا تحت تأث اهانیگ

 ریشامل مقاد یدانیم یها. دادهباشدیآلمان م ن،یواقع در غرب شهر برل یهاپژوهش جنگل نیمنطقه مورد مطالعه در ا

 یفیفراط ری، تصاو2-نلیشامل لندست، سنت ریکه تصاو یبوده در حال یدانیم یهایسنجفیخاک و ط نیفلزات سنگ

هوموس و  ریموجود در خاک نظ باتیاز ترک یبرخ ریاز جمله مقاد یکمک یهااز داده نیچنهستند. هم ییو هوا ییفضا

 نیب خاک بر اساس روابط نیعناصر سنگ یکم یسازبه مدل یشماربهره گرفته خواهد شد. مطالعات انگشت زین تهیدیاس

 یریادگی یهاتمیالگور یسرکیاز  رو،شیپ قیاند. در تحقپرداخته ییفضا ریو با استفاده از تصاو یاهیخاک و پوشش گ

 نیب یاضیبه منظور استخراج روابط ر یو جنگل تصادف یمصنوع یشبکه عصب ،ییحداقل مربعات جز ونیشامل رگرس

 یبرداردر نقاط نمونه یپوشش جنگل یفیط یهایژگیمس و سرب( و و م،یخاک )مانند کادم نیعناصر سنگ ریمقاد

یروابط م نیدر بهبود ا یسع نهیبه یهایژگیانتخاب و ریها نظروش یبرخ یریبا بکارگ نیچناستفاده خواهد شد. هم

 نی. اشودیمربعات خطا محاسبه م نیانگیو م نییتع بیضر یها-ها با استفاده از شاخصر مرحله بعد، دقت آن. دگردد

عناصر  عینقشه توز تی. در نهاشوندیم ینوع از مطالعات تلق نیدر انجام ا ریتصاو ییتوانا نییدر جهت تع یاریها معدقت

 گردد-یم دیدقت تول نیبر اساس روابط با باالتر

را به منظور  یسازمدل یهاتمیامکان استفاده از الگور ،یاهیپوشش گ یفیط یهایژگیخاک بر و نیعناصر سنگ ریتأث :اهداف اختصاصی

 باال خاک یمکان یکیسنجش از دور قدرت تفک یهابا داده نیعناصر سنگ نیا عیتوز یهانقشه هیته

 مدل ف،یخاک، جنگل، ط ن،یسنجش از دور، عناصر سنگ کلمات کلیدی:
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Evaluation of the ability of satellite images to model soil contamination with heavy 

metals in the western forests of Berlin, Germany 

Title: 

Seyed Kazem Alavipanah Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Soil contamination with heavy metals is considered as one of the most important 
health indicators of environment. Due to the existence of several contamination 

resources in urban environment, study of these metals in urban soil is of a great 

significance. Heavy metals are a group of the chemical elements and are categorized 
as two groups of necessary and unnecessary elements for plants growth. Depending 

on the content, type and conditions of the area, structural, morphological, and 
subsequently spectral features of plants can be affected by these elements. This 

process makes it possible to use the spectral images to investigate these types of soil 

elements. In this research, the western forests of Berlin, Germany are chosen as 
study area. The field data include soil heavy metal contents and field spectroscopies, 

while the images are Landsat, Sentinel-2, spaceborne and airborne hyperspectral 
images. Moreover, the auxiliary data such as some soil compositions (e. x. humus, 

and acidity) will be applied. The quantitative modeling of soil heavy elements based 
on the relations between soil and plants and using spaceborne images has been 

regarded in just few studies. In recent research, some learning algorithms including 

partial least square regression, artificial neural network, and random forest will be 
used to extract the mathematical relations between the content of soil heavy metals 

(e. x. Cd, Cu, and Pb) and spectral features of forest coverage in sampling points. The 
relations will also be improved using some methods such as optimized features 

selection. In the next step, the precision of them will be calculated using R2 and 

RMSE indices. It is considered as a criterion to determine the capability of images to 
carry out such studies. The distribution map of the elements will finally be produced. 

Abstract: 

Remote sensing application Specific 

Aims: 

Soil, Heavy Metals, Spectrum, Modeling, Forest 

Committee:  PhD Dissertation 

:Keywords 
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 «(1990 - 2020) رانیدر قبال ا سیآلمان و انگل یخارج استیس سهیمقا» :عنوان

 یانیداوود ک :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/واحد قم یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  یوراهبردساز ی/هدف گذاریخارج یگذار استی/مسائل سیخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 بزرگ ی/قدرت هایالملل نی/مسائل بیخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیعــــــــــلوم س

 یکاربرد :نوع طرح

 یانی+ داوود ک :همکاران

 یصدوق نبیز +

 یزهره فغان +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وزارت امورخارجه / مراکز  یبرا یاستیس یشنهادهایپ هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 مطالعات سه

ابقه اند. سداشته رانیا یو اقتصاد یاسیس یپررنگ در روندها یو آلمان همواره حضور سیانگل ،ییاروپا یکشورها انیاز م چکیده :

و با توجه  رانیا 1357پس از انقالب  ژهیاز آن زمان تاکنون به و ی. ولگرددیبرم 19به قرن  یحضور شبه استعمار نیا

 کایآمر یاسیو تقابل با گفتمان س رانیا یارض تیبر حفظ استقالل و تمام یکه مبتن یاسالم یجمهور یخارج استیبه س

 یاراثرگذ رغمیمدت، عل نیاست. در طول ارا پشت سر گذاشته  یادیز یها بیفراز و نش یرگذاریحضور و تأث نیاست، ا

همواره  سیاتفاقات، آلمان و انگل ریجنگ سرد و سا انیو عراق، پا رانیجنگ ا ران،یدر ا یچون انقالب اسالم ییروندها

تعامل  استیحفظ کرده و س یبه صورت حداقل ییدر برهه ها یرا حت یاسالم یکرده اند تعامل خود با جمهور یسع

 یمطرح م نجایکه در ا یادامه دهند. اما سؤال رانیو از زمان وقوع انقالب در ا ریسال اخ 40کشور در  نیمشروط را با ا

واحد  هیالگو و رو کیاز  ران،یخود نسبت به ا یخیتار یو آلمان فارغ از رقابتها سیدر عمل هم انگل ایاست که آ نیشود ا

 ،یاسیس یدو کشور در عرصه ها نیا یخارج استیو س کردیاز شباهتها و تفاوتها در رو یکرده اند؟ شواهد حاک یرویپ

و آلمان  سیاست که انگل نیدهد ا یم لیپژوهش را تشک نیا یآنچه دغدغه اصل است. رانیدر قبال ا یو فرهنگ یاقتصاد

نظام  رییتغ ای فیتضع یها در پ استیس نیا ایکنند. آ یدنبال م رانیخود با ا یرا در پس روابط خارج ییها زهیچه انگ

 نیا تیبرعکس تقو یحت ایدر جهت مهار  ایباشد،  یم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیمراودات س قیاز طر رانیدر ا یاسیس

از چه شباهتها و  رانیا یاسالم یدو کشور در قبال جمهور نیا یبه کار گرفته شده از سو یعمل ینظام است؟ الگو

 نیپژوهش، ا یبه سوال اصل ییپاسخگو یدر راستا یفیتوص یپژوهش در قالب روش نیبرخوردار است؟ در ا ییتفاوتها

 رانیا نیب یگریانجیم ،یحفظ و توسعه مراودات تجار قیآلمان تالش نموده است از طر کهیدر حال": شودیمطرح م هیفرض

 دهیوشک سیکند، انگل تیحما رانیا یاسینظام س تیاز تقو یمنطقه ا یدر گفت وگوها رانیاز مشارکت ا تیو غرب و حما

 یشبکه ها یاز راه انداز تیو حما رانیا یعرب منطقه ا یبا رقبا یو نظام یگسترش مناسبات اقتصاد قیاست تا از طر

 "دیفراهم نما رانیا یاسینظام س فیمهار و تضع یرا برا نهیکشور، زم نیا یاستهایمنتقد س یرسانه ا

 رانیو اهداف و منافع دو کشور در تعامل با ا سیآلمان و انگل یخارج استیدر س رانیا گاهیجا یمطالعه و بررس :اهداف اختصاصی

 رانیا یخارج استیدر س سیآلمان و انگل گاهینقش و جا یبررس •

 رانیبا ا سیروابط آلمان و انگل یخیتار یبررس •
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 رانیدو کشور در قبال ا نیا یاستهایبر س رانیا یانقالب اسالم ریتأث یبررس •

 رانیدو کشور در رفتار با ا یشباهتها و تفاوتها یبررس •

و آلمان و روابط خاص  رانیا یخیجامع، روابط تار یگفتگو ،یانتقاد یتعامل مشروط، گفتگوها استیاروپا، س هیاتحاد کلمات کلیدی:

 .سیو انگل کایامر

 

 

The Comparative Study of Germany and Britain Foreign Policy towards Iran  (1990-

2020)  

Title: 

Davood Kiani Applicant: 

Islamic Azad University Qom branch Applicant's 
Work: 

Among European countries, Britain and Germany have always had a strong presence 

in Iran's political and economic trends. The history of this Pseudo-colonial presence 
dates back to the 19th century. But since then, their influence has gone through 

many ups and downs, especially after the Iranian Revolution of 1979, and 

considering the foreign policy of the Islamic Republic which is based on maintaining 
Iran's independence and territorial integrity and confronting the American political 

discourse. During this period, despite the impact of trends such as the Islamic 
Revolution in Iran, the Iran-Iraq war, the end of the Cold War and other events, 

Germany and Britain have always tried to maintain their interaction with the Islamic 
Republic of Iran. This interaction has been minimal in some periods and in the form 

of a conditional interaction policy with Iran. But the question is whether in practice 

both Britain and Germany, following their historical rivalries with Iran, have followed 
a single pattern and procedure? Evidence show similarities and differences in the 

approach and foreign policy of the two countries in the political, economic and 
cultural fields towards Iran. The main concern of this study is what motives Britain 

and Germany are pursuing behind their foreign relations with Iran. Do these policies 

seek to weaken or change the political system in Iran through political, economic 
and cultural exchanges, or are they aimed at controlling or even strengthening this 

system? What are the similarities and differences between the practical model used 
by these two countries towards the Islamic Republic of Iran? In this research, in the 

form of a descriptive method in order to answer the main question of the research, 

this hypothesis is presented: "While Germany has tried to maintain and develop 
trade relations, mediate between Iran and the West and support Iran's participation 

in Regional talks to support strengthening of Iran's political system, Britain has 
sought to expand economic and military ties with Iran's regional rivals and support 

the launch of opposite media to provide the ground for restraining and weakening 
Iran's political system." 

Abstract: 

study the position of Iran in the foreign policy of Germany and Britain and the goals 

and interests of the two countries in interaction with Iran 
• study of the role and position of Germany and Britain in Iran's foreign policy 

• Historical study of German-British relations with Iran 

• The study of the impact of the Islamic Revolution of Iran on the policies of these 
two countries towards Iran 

• Investigating the similarities and differences between the two countries in dealing 
with Iran 

Specific 

Aims: 

The European Union, the policy of conditional engagement, critical dialogue, 

comprehensive dialogue, the historical relations between Iran and Germany and the 
special relations between the United States and Britain. 

:Keywords 
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بر  ینمبت یپرورش چرخش ستمیدر س یبا بستر اسفنج و پوکه معدن لتریوفیعملکرد ب یو بررس یطراح :عنوان

 کماننیرنگ یآالقزل فتیرلیا

 یرانیا عبدالجبار :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 .انیآبز ریذخا یای( و حفظ و احانیآبز یمهندس ه،ی)قفس، پن، تغذ یپرور یآبز نینو یتوسعه روشها -3/التیش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یرانی+ عبدالجبار ا :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 10 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یجیو ترو یقاتیمراکز تحق یشده در تمام یطراح یچرخش ستمیعدد )س 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 قابل استفاده خواهد بود(

در اکثر کشورها باعث شده است، که پرورش  یمنابع آب یهاتیو محدود یپروریآبز داتیتول یتقاضا دیروبه تزا شیافزا چکیده :

 ییهایسالخشک زیشوند. در کشور ما ن تیهدا انیآبز دیتول یبرا یچرخش یهاستمیس یریکارگسمت بهدهندگان به

 یپروریتوسعه صنعت آبز یتنها برانه کینزد ندهیروند، در آ نیرا محدود کرده است و با ادامه ا یپروریتوسعه آبز ر،یاخ

 دیلخواهد بود. ک ریناپذ)بازچرخ مجدد آب( اجتناب یچرخش یهاستمیاستفاده از س زین یکنون تیحفظ وضع یبلکه برا

 یادمناسب، از لحاظ اقتص ییکارا نیدر ع هیتصف ستمیمختلف س یهااست که بخش نیا یچرخش یهاستمیس تیموفق

کرد خواهد شد و عمل یطراح فتیرلیبر ا یمبتن یچرخش ستمیس یحاضر، نوع قیدر تحق کردیرو نیصرفه باشد. با ابه

 کماننیرنگ یآالپرورش قزل یچرخش ستمیدر س متیقارزان یعنوان بسترهابه یاسفنج و پوکه معدن یستیز هیتصف

 قرار خواهد گرفت یموردبررس

 کماننیرنگ یآالپرورش قزل یبرا فتیرلیبر ا یمبتن یچرخش ستمیس یطراح :اهداف اختصاصی

 یآالپرورش قزل یچرخش ستمیدر س لتریوفیب متیارزان ق یعنوان بسترهابه یاسفنج و پوکه معدن یریکارگبه -2

 کماننیرنگ

 فتیرلیا لتر،یوفیب ،یچرخش ستمیس کلمات کلیدی:

 

 

Design and survey of sponge and scoria based biofilter performances in Rainbow 

trout airlift-based recirculating system 

Title: 

Abdoljabbar Irani Applicant: 

Urmia University Applicant's 
Work: 

Increasing demand for aquaculture production and water sources restrictions in the 

most countries compelled aquaculturists to use the recirculating aquaculture 
systems for producing of fish. Recently droughts and decreasing of water resource 

have restricted development of aquaculture industry in Iran. Thus using of the 

recirculating systems will be essential for aquaculture development in the future. 
Low cast components of purification system possessing acceptable performance can 

play key role in the success or failure of this systems. Thus, in this research, we will 
design an airlift based recirculating system and biofilteration performance of sponge 

and scoria as the low cast media in the Rainbow trout recirculating system will be 

investigated. 

Abstract: 
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Design of an airlift based Rainbow trout recirculating system. 

evaluation of biofiteration performance of sponge and scoria as the low cast media in 
the constructed systems. 

Specific 

Aims: 

recirculating aquaculture system, biofilter, airlift :Keywords 
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و  ژنیاکس دیتول یبرا دیاکس کلین ی هینانو ساختار بر پا یها ستی، ساخت و کاربرد الکتروکاتال یطراح :عنوان

 ایاز آب در دروژنیه

 مشفق رضایعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 مشفق رضای+ عل :همکاران

 کهراده یهمت جهیخد +

 عمران مرادلو +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

حسوب م ندهیآل در آ دهیبخش و ا دینو یحامل انرژ کیشود، به عنوان  یم دیآب تول زیکه با استفاده از الکترول دروژن،یه چکیده :

 زیلکترولا یها یتکنولوژ یو بالقوه برا دبخشینو نیگزیجا کیتواند  یم دروژنیو ه ژنیبه اکس ایآب در هیشود. تجز یم

 ایآب در یشود. با توجه به فراوان یو خالص استفاده م زیتم اریبس یها تیآب باشد، که اکنون در صنعت از آب و الکترول

ذاب و ج یفناور کیتواند به  یم دروژنیسوخت ه دیتول یبرا ایآب در میمستق زیالکترول ن،یریو کمبود منابع آب ش

 ی هیتوانند در تجز یفعال هستند و م ییایمیاست که از نظر الکتروش ییها ونی یحاو ایشود. آب در لیارزشمند تبد

 یستیکاتال تیفعال بیترت نیوند و بدآب ش شیاکسا یدخالت کنند و وارد رقابت با واکنش ها ایآب در یستیالکتروکاتال

 زریالکترول در یکینتیو س یکینامیترمود دگاهیقرار دهند. از د ریرا تحت تاث یریپذ نشیداده و به دنبال آن گز رییرا تغ

( در الکترود OER) ژنی( با واکنش مورد نظر و مطلوب آزاد شدن اکسClER، واکنش نامطلوب آزادشدن کلر ) ایآب در

 شود. یرقابت مآند وارد 

 ونیاسدیاکس یو کارآمد برا داریمناسب، پا یستیالکتروکاتال ستمیس کیو ساخت  یطراح ق،یتحق نیاز ا یهدف کل

. تمرکز در الکترود کاتد است دروژنیه دیکلر در الکترود آند( و تول یدر الکترود آند )و نه برا ژنیبه اکس ایآب در یانتخاب

 به هدف یابیدست یشده است. برا میتنظ نیآند از عناصر فراوان در زم یمواد الکترود یمعرف یپژوهش بر رو یاصل

وند. سپس، ش یرشد داده م کلیبستر فوم ن یبر رو دروترمالیبا روش ه دیاکس کلین یشده، در ابتدا نانوساختارها فیتعر

-NixM1-xOy/NiOyS1) بر کبالت، منگنز و آهن شامل یمبتن یفلز یدهایسطح الکترود سولفوره شده و با اکس

y/Ni Foam M:Fe, Mn, Co) طیشده به عنوان آند در مح هیته یا هیچند ال یخواهند شد. الکترودها ینشان هیال 

 یواکنش ها کینتی، و ... قرار خواهند گرفت. سCV ،LSV از جمله ییایمیالکتروش یها یابیتحت ارز ایآب در

خواهند شد  یبررس ییایمیتافل و امپدانس الکتروش یها یبا استفاده از منحن دروژنیو ه ژنیاکس دیتول ییایمیالکتروش

 یریپذ نشی. گزافتیو ... انجام خواهد  XRD ،XPS ،SEM یالکترودها با آزمون ها ییایمیکوشیزیف یابیو مشخصه 

 زیبا آنال (ClER) واکنش آزاد شدن کلردر مقابل  (OER) ژنیواکنش آزادشدن اکس یساخته شده برا یالکترودها

 خواهد شد یبررس نیدیتولوئ-او ریاستاندارد موجود نظ یاستفاده از روش ها ایکلر آزاد شده در محلول واکنش  زانیم

فراوان و  منبع کیبه عنوان  ایآب در یستیالکتروکاتال ی هیتجز ستمیس کیدر  ژنیو اکس دروژنیه یسوخت ها دیتول :اهداف اختصاصی

 دیاکس کلین ینانو ساختارها ی هیبر پا ییدر دسترس با استفاده از الکترودها

 ایآب در هیتجز یستیالکتروکاتال ستمیس یبازده شیافزا -2
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 ندیبا استفاده از فرآ ایکلر موجود در آب در یتهاجم یها ونیدر مقابل  یو بهبود مقاومت به خوردگ یداریبهبود پا -3

 سولفوره کردن نانو ساختارها

 ژنیو اکس دروژنیه دیتول د،یاکس کلینانو ساختار ن ست،یالکتروکاتال ا،یآب در هیتجز کلمات کلیدی:

 
 

Design, fabrication, and application of nanostructured electrocatalysts based on 

nickel-oxide for the production of oxygen and hydrogen from seawater 

Title: 

Alireza Moshfegh Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

Hydrogen which is generated by using renewable electricity in water electrolyzers is 
considered as a promising and ideal energy carrier of the future. The selective 

splitting of seawater into oxygen and hydrogen seems to be a proper alternative 
compared to well-established water electrolysis technologies which typically use 

highly purified water and electrolytes only. Given having ample access to seawater 

and having limited access to the pure water resources, the direct and selective 
electrolytic splitting of seawater into hydrogen and oxygen can be considered as a 

potentially attractive and valuable technology. However, seawater contains 
electrochemically active anions that would participate and compete with the water-

splitting electrocatalysis. From a thermodynamic and kinetic aspect and by using a 

seawater electrolyzer, just the anodic chlorine evolution Reaction (ClER) can 
compete with the desired oxygen evolution reaction (OER). The overall objective of 

this research is to design and fabricate a suitable, stable, and efficient 
Electrocatalytic system for selective oxidation of seawater to oxygen at the anode 

electrode (and not for chlorine at the anode electrode) and to produce hydrogen at 

the cathode electrode. The main focus of the research is on introducing anode 
electrode materials from the Earth-abundant elements. To achieve the defined 

purpose, nickel oxide nanostructures including nano-rods and nano-flakes are firstly 
grown on a nickel foam substrate. Then, the electrode surface will be sulfurized and 

incorporated with metallic oxides based on cobalt, manganese, and iron. Multilayer 
electrodes prepared as the anode in seawater will undergo electrochemical 

evaluation including CV, LSV, etc. The kinetics of the electrochemical reactions of 

oxygen and hydrogen production will be investigated by using Tafel curves and 
electrochemical impedance, and the physicochemical characterization of the 

electrodes will be performed by XRD, XPS, SEM and etc tests. The selectivity of 
electrodes made for OER versus ClER will be assessed by analyzing the amount of 

chlorine released in the reaction solution or by using standard methods such as O-

toluidine. 

Abstract: 

Generation hydrogen and oxygen fuels in a seawater electrocatalytic splitting system 

using nickel oxide nanostructures based electrodes 
2- Improving the performance of the electrocatalytic system of seawater splitting 

3- Improving the stability and the corrosion resistance against aggressive chlorine 

ions in seawater (salty-water) using the process of sulfuration of nanostructures 

Specific 

Aims: 

Seawater Splitting, Electrocatalysis, Nickel-oxide nanostructure, Hydrogen and 

Oxygen Generation 

:Keywords 
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 حساب یهامدل یهینظر :عنوان

 یبهرام یحاج دهیسع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یاضیپژوهشکده ر-یادیبن یپژوهشگاه دانشها :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 یبهرام یحاج دهی+ سع :همکاران

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

در  JCRمقاله  ایعدد ) Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 کارگروه( دییمورد تا Q2سطح 
 ینااستانده و شمارا یهامدل نیآغاز یهاینقاط ثابت خودنشان یبه مجموعه یبا نگاه میطرح قصد دار نیدر بخش اول ا چکیده :

IΣ_1  وWKL_0یهارمدلیز ی، به بررس Σ_1-یهر مدل شمارا و نااستانده یخصوص برا. بهمیها بپردازآن یمقدمات 

Mیهارمدلیز یخانواده ی، بر رو Σ_1-خانواده  نیا اتیبرش سره از مدل تمرکز و خصوص کیکدشده توسط  یمقدمات

 داد. میرا مورد مطالعه قرار خواه M یهارمجموعهینرمال از ز یهاو اشتراک آن با خانواده یتینالیاز جمله کارد

 مرتبههینظر ینااستانده و شمارا یهامدل نیآغاز یهاینقاط ثابت خودنشان یمجموعه یموجود درباره جیعالوه نتابه

 میخواه یبررس ژهیوداد. به میخواه میتعم WKL_0 مرتبه دوم یهینظر یشمارا و نااستانده یهامدل یرا برا IΣ_1اول

نقاط  یبه صورت مجموعه تواندیم WKL_0 یمدل شمارا و نااستانده کیاز  یمقدمات-Σ_1 رمدلیهر ز ایکرد که آ

 .سره از مدل باشد نیآغاز یخودنشان کیثابت 

 پرداخت میحساب پرزبرگر خواه یمدل هیاز خواص نظر یبرخ یدر بخش دوم به مطالعه

از حساب پئانو است.  IΣ_1 یهیرنظریز یشمارا یهامدل یمقدمات-Σ_1 یهارمدلیز یطرح مطالعه یهدف اصل :اهداف اختصاصی

کرد:  میتمرکز خواه یمقدمات-Σ_1 یهارمدلیدو دسته از ز یبر رو IΣ_1از  M یهر مدل شمارا یخصوص، برابه

 برش سره. کیکدشده توسط  یمقدمات-Σ_1 یهارمدلیو ز M نیآغاز یهاینقاط ثابت خودنشان یمجموعه

را  IΣ_1 یشمارا و نااستانده یهامدل یمقدمات– Σ_1 یهارمدلیبه دست آمده در مورد ز جینتا میعالوه قصد داربه

 .میده میتعم WKL_0 یشمارا و نااستانده یهامدل یمقدمات– Σ_1 یهارمدلیدر مورد ز یجیبه نتا

 نقطه ثابت ن،یآغاز یحساب، خودنشان یهاهیرنظریحساب پئانو، مدل نااستانده، ز کلمات کلیدی:

 

 

Model theory of arithmetic Title: 

Saeideh HajiBahrami Applicant: 

IPM Applicant's 
Work: 

In the first part of this proposal, we are going to investigate the Σ_1-elementary 
submodels of countable nonstandard models of IΣ_1 and WKL_0 via sets of the fixed 

point of initial self-embeddings of such models. In particular, for every countable 

nonstandard model M, we will concentrate on the family of those Σ_1-elementary 
submodels which are coded by some proper cut, and study its characteristics such as 

cardinality and its intersections with a normal family of subsets of M. 
Moreover, we are going to generalize results about fixed point sets of initial self-

embeddings of countable nonstandard models of the first order theory of I Σ_1 to 

results about countable nonstandard models of the second order theory of I WKL_0. 

Abstract: 
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Especially, we will investigate if every Σ_1-elementary submodels of a countable 

nonstandard model WKL_0 could be the set of the fixed point of some proper initial 
self-embedding of that mode? 

In the second part, we are going to study some model theoretic properties of 
Presburger arithmetic. 

The main purpose of this proposal is to investigate Σ_1-elementary submodels of 

countable models of the fragment IΣ_1 of the theory of Peano arithmetic. In 
particular, for every countable model M of IΣ_1, we will focus on two categories of 

Σ_1-elementary submodels: the fixed point sets of initial self-embeddings of M, and 

those Σ_1-elementary submodels which are coded by a proper cut of M. 
In addition, we are going to generalize the results on Σ_1-elementary submodels of 

countable nonstandard models of IΣ_1 to result about on Σ_1-elementary submodels 
of countable nonstandard models of WKL_0. 

Specific 

Aims: 

Peano arithmetic, Nonstandard model, Fragments of arithmetic, Initial self-

embedding, Fixed point 

:Keywords 
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 Diuraphis noxia گندم یشته روس یشناسستیاختالل در ز جادیامکان ا یبررس :عنوان

(Kurdjumov)یبا استفاده از فناور ژن یخاموش قی، از طر RNAi 

 معروف پور مانینر :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

و  یعدنم یآفتکشها ک،یولوژیب ،یمختلف زراع یهرز با استفاده از روشها یو علفها هایماریآفات، ب تیری/مدیاهپزشکیگ :اولویت

و  ییایمیش ریغ ینهاده ها ک،یولوژیعوامل کنترل ب ییکارا یابیو ارز دیتول  نهیدر زم قی/تحقیاهپزشکیکم خطر + گ

 کم خطر یآفت کشها

 یکاربرد :نوع طرح

 معروف پور مانی+ نر :همکاران

 یصادق نیام +

 یزیعبدالباسط عز +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و صنعت، باهدف کنترل آفات، مورد  یطور گسترده در کشاورزکش ساخته شده و بهآفت یادیدر سراسر جهان تعداد ز چکیده :

و  دهدیقرار م ریآب و خاک را تحت تأث تیفیتنها کها، نهکشنادرست و مکرر از آفت ی. استفادهرندیگیاستفاده قرار م

 یدیبلکه تهد شود،یم هابومستیدر ز (MRLs) از حداکثر سطوح مجاز شیب باتیترک نیا ماندهیباق شیباعث افزا

 ریها، تأثکشکاربرد آفت ی. از مشکالت اساسرودیبه شمار م ستیزطیهدف و مح ریغ یموجودات زنده یبرا یجد

ارگرها )شک یعیدشمنان طب تیاست. کاهش تراکم جمع دیحشرات مف ژهیوهدف به ریجانوران غ یرو باتیترک نیا بارانیز

 از یکیدوردست  ایجوار و به مزارع هم یپاشمهاجرت از مزارع تحت سم ای ییجاجابه ر،یوم(، بر اثر مرگدهایتوئیو پاراز

 آفات تیتراکم جمع شیامر، افزا نیا جهیاست، که نت یعیدشمنان طب یها روکشآشکار اثرات مخرب حشره یهانمونه

ها است اما کشوابسته به استفاده از حشره یادیها هنوز هم تا حد ز. امروزه کنترل شتهباشدیها ماز آن یو خسارات ناش

 .شده است دیشدبه سرعت منجر به ظهور مقاومت  ییایمیش یهامواجهه نیا

 نیکرده است که در ع یشده توسط حشرات آفات معرف جادیکاهش خسارت ا یرا برا نیروش نو کی یوتکنولوژیب را،یاخ

 یبرا دیجد یهایاستراتژ ن،یاست. بنابرا ییایمیو خطرناک ش یسنت یهاروش یهاتیمحدود یحل براراه کیحال 

 گر است. امروزه استفاده ازمداخله یها RNA استفاده از دوارکنندهیروش ام کیاست که  یضرور یکنترل آفات امر

RNAگونه شته نیمنظور ژنوم چند نیاند، که به همرا به خود جلب کرده یادیها توجه زگر در کنترل شتهمداخله یها 

 .شده است یابی یگندم توال یاز جمله شته روس

آفت،  نیها جهت کنترل اکشاز حشره هیرویب یندم و استفادهگندم در مزارع گ یخسارت شته روس تیبا توجه به اهم

 آفت نیا یرا کاهش دهد برا یطیمحستیکه امکان مقاومت و مشکالت ز یکنترل دیجد یهاکردن روش دایو پ یمعرف

 شودیاحساس م شیاز پ شیب

 بخش یازهایآن به ن یدستاوردها ییپاسخگو نیطرح و همچن یذکر شده در بخش ضرورت اجرا حاتیتوجه به توض با :اهداف اختصاصی

 :افتیدست ریبه اهداف ز توانیگر ممداخله یهاRNAمانند  ینینو یهابا توسعه روش ،یکشاورز یصنعت
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 رانیگندم در ا یکنترل شته روس یگر برامداخله یهاRNA ژن با استفاده از روش کی زیآمتیگزارش کنترل موفق -1

 و جهان

 هشت نیکنترل ا نهیدر زم شتریب قاتیجهت انجام تحق یژن مشخص در شته روس کی یسازروش خاموش یمعرف -2

ده عدم استفا ای یجهت کاهش دوز مصرف نیروش نو نیکردن کاربرد ا لیروش استفاده جهت تسه نیموثرتر یمعرف -3

 گندم یشته روس هیها علکشاز حشره

 نیروش نو نیا شتریآفت جهت شناخت ب تیجمع یرشد یگر در پارامترهامداخله یهاRNA ریتاث زانیگزارش م -4

 یمداخله گر، جدول زندگ یهاRNAژن،  یخاموش ،یوتکنولوژیب کلمات کلیدی:

 
 

Investigation on the Biology Disruption and Control of the Russian Wheat Aphid 
Diuraphis noxia (Kurdjumov), Using Exogenous RNAi Technology 

Title: 

Nariman Maroofpour Applicant: 

- Applicant's 

Work: 

Many pesticides are made around the world and are widely used in agriculture and 
industry to control pests. Improper and repeated use of pesticides not only affects 

the quality of water and soil and increases the residual of these compounds beyond 
the maximum Residual levels (MRLs) in ecosystems, but also poses a serious threat 

to non-target organisms and the environment. One of the main problems in the use 

of pesticides is the harmful effects of these compounds on non-target animals, 
especially beneficial insects. Decreased population density of natural enemies 

(predators and parasitoids) due to mortality, displacement or migration from sprayed 
fields to neighboring or distant fields is one of the obvious examples of the 

destructive effects of insecticides on natural enemies, resulting in increased 

population density and pests. The damage is due to them. Today, aphid control is still 
largely dependent on the use of insecticides, but these chemical exposures have 

quickly led to the emergence of severe resistance. Recently, biotechnology has 
introduced a new method to reduce the damage caused by pests, which is also a 

solution to the limitations of traditional and dangerous chemical methods. Therefore, 
new pest control strategies are essential, which is a promising approach to the use of 

interfering RNAs. Today, the use of interfering RNAs in aphid control has attracted 

much attention, which is why the genomes of several aphid species, including the 
Russian wheat aphid, have been sequenced. Due to the importance of damage to 

Russian wheat aphids in wheat fields and the indiscriminate use of insecticides to 
control this pest, the introduction and finding of new control methods that reduce 

the possibility of resistance and environmental problems for this pest is felt more 

than ever. 

Abstract: 

Report of successful control of a gene using interfering RNA method to control 

Russian wheat aphid in Iran and the world 
2-Introducing the method of silencing a specific gene in the Russian aphid for further 

research in the field of control of this aphid 

3-Introducing the most effective method to facilitate the use of this new method to 
reduce the dose or not to use insecticides against Russian wheat aphids 

4-Reporting the effect of interfering RNAs on the growth parameters of the pest 
population to better understand this new method 

Specific 

Aims: 

Biotechnology, Silencing the genes, Interferer RNA, Life table :Keywords 
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99017546 

با استفاده از روش  19-دیکو مارانیشده از سرم ب یخالص ساز IgG یها یباد یآنت یو کم یفیک شیپا :عنوان

 یجرم یاسپکترومتر یها

 یاصحاب یمحمدعل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیدانشگاه شه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

  :نوع طرح
 یاصحاب ی+ محمدعل :همکاران

 یمشهد یمانیسل لنازیا +

 یمحمد رزاق +

 603000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
ست، ا یماریهمان ب یدارا گریبه فرد د ،یماریاز ب افتهیسرم خون فرد بهبود  قیکه تزر یاز روش پالسما تراپ استفاده چکیده :

شده در بدن  دیتول IgG یها یباد یامر به علت استفاده از آنت نیدر کشور شروع شده است. ا 19 -دیکو یماریب یبرا

وس  ریو ن،یتوکس باتیاز ترک اریبس یتواند حاو یم افتهیسرم خون فرد بهبود  نکهیاست. اما به علت ا افتهیفرد بهبود 

 ود.ش ضیفرد مر یمشکالت حاد برا جادیتواند سبب ا یسرم م میمستق قیباشد تزر یخاص و ... م یها یباد یها، آنت

کل  ی)به جا افتهیکه در سرم خون فرد بهبود  یخالص شده ا یها یباد یکه بتواند ما را به آنت یاستفاده از تکنولوژ

 قیاز تزر دتریمف اریبس دینما قیتزر ماریرا تنها به فرد ب (IgG) عامل بهبود بخش نیدهند سرم( برساند و ا لیمواد تشک

است تا در درمان استفاده  دهیرس FDA دیبه تائ یباد یمنوکلونال آنت 79از  شیسرم خون است. هم اکنون ب میمستق

 .شود

 یها یباد یآنت وکوکوس،یلیاستاف یباکتر A نیپوشانده شده با پروتئ یتوسانیک یدهایدر طرح حاضر با استفاده از ب

،استخراج G یها یباد یآنت Fcو A نیپروتئ انی( متهینی)آفلیتما دهیبر سطح بستر براساس پد افتهیسرم خون فرد بهبود 

 یفیکنترل ک یجرم یها با دستگاه اسپکترومتر IgG شود. بعد انواع یجاذب شسته م نیا یمواد سرم از رو هیکرده و بق

 رندیگ یمورد استفاده قرار م رمایفرد ب یشده و سپس با غلظت مناسب برا یو کم

شده  هیموجود در سرم( ته باتیترک گری)بدون داشتن د یدرمان یها IgG یو کم یفیک یها یابیطرح، ارز یغائ هدف :اهداف اختصاصی

 است. یجرم یاسپکترومتر ی، با استفاده از دستگاهها19-دیاز کو افتهیاز سرم خون افراد بهبود 

لونال ک یپل یجداساز تیو در نها یتوسانیک یدهایب هیبر پا ییو بسترها بینوترک Aنیپروتئ هیهدف، ته نیا یدر راستا

 .طرح خواهد بود نیاهداف ا گریاز د 19-دیسرم خون فرد مبتال شده به کو (IgG) خالص یها یباد یآنت

 یجرم یاسپکتروسکوپ-Aنیپروتئ-IgG-سرم خون-یپالسماتراپ-19دیکو کلمات کلیدی:
 

 

Qualitative and Quantitative Monitoring of Purified IgG Antibodies from Blood Serum 
of the COVID- 19 patients by Mass Spectrometry Techniques 

Title: 

Mohammad Ali as'Habi Applicant: 

Medicinal Plants and Drugs Research Institute of Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 
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Nowadays In our country the use of plasmatherapy, in which the transfusion of the 

blood serum of a person who has recovered from the disease to another person with 
the same disease, has been started for COVID-19 disease.This is due to the use of 

IgG antibodies produced in the body.But because the blood serum of a recovered 
person can contain many compounds of toxins, viruses, specific antibodies, etc., 

direct injection of serum can cause acute problems for the patient.Using technology 

that can lead us to purified antibodies in a recovered person's blood serum (instead 
of the whole substance that makes up the serum) and injection only this healing 

agent (IgG) into the sick person is much more beneficial than direct injection of 
blood serum. More than 79 monoclonal antibodies have now been approved by the 

FDA for use in therapy. 

In the present study, using chitosan beads coated with Staphylococcus bacteria 
recombinant protein A, the antibodies of the recovered person's serum blood will be 

extracted on the substrate surface based on the affinity phenomenon between 
protein A and Fc of G antibodies, and then the surplus of the serum material will be 

washed from the surface. 
The types of IgGs are going to qualitatively and quantitatively control by mass 

spectrometry and then will be used at the appropriate concentration for the patient. 

Abstract: 

The ultimate goal of this proposal is the qualitative and quantitative evaluation of 
therapeutic IgGs which are prepared from the blood serum of individuals improved 

from COVID-19 (without other components in the serum), using mass spectroscopy 

devices. 
In line with this aim, the preparation of recombinant protein A and substrates based 

on chitosan beads and finally the isolation of pure poly-clonal antibodies (IgG) in the 
blood serum of a person with COVID-19 will be other goals of this project 

Specific 
Aims: 

COVID-19-Plasmatherapy-Blood Serum-IgG antibodies-Protein A-Mass 

Spectroscopy- 

:Keywords 
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 خالق عیصنا یمورد ی: بررسنستاگرامیا یگفتمان برند در شبکة اجتماع یمعناپرداز :عنوان

 نرجس منفرد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 + نرجس منفرد :همکاران

 نیحق ب دهیفر +

 595000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (یپژوهش-یمقاله علم کیعدد )انتشار حداقل  ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یالملل نیب ای یمل شیهما کیعدد )حداقل شرکت در  1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 :چاپ کتاب

ان عنورا به یفکر ۀیو سرما تیاند که خالقکاالها و خدمات عیو توز دیاز خلق، تول ییهاخالق، مشتمل بر چرخه عیصنا چکیده :

 اندشناخته شده عیمجموعه در حال رشد، در صنا کیخالق به عنوان  عیصنا ر،یاخ یها. در سالرندیگیماده خام به کار م

اند. در کسب و کار مدرن که رابطه صاحبان کسب و کار با دولت مورد توجه قرار گرفته یگذاراستیس یهاهیکه در رو

 ییهاه رسانهها، برسانه نیخالق بهره گرفته شد. گسترۀ ا عیصنا یمعرف یبرا ،یگوناگون یهابا واسطه شد، از رسانه یمشتر

 یها. شبکهشودیرا هم شامل م یمجاز یهاو مطبوعات محدود نشده و رسانه ونیزیتلو و،یدبا نظارت دولت مانند را

 یهستند که از روش ها یمجاز یها در فضارسانه نیتراز جمله پر مخاطب رانیدر ا نستاگرامیا ژهیبه و ،یاجتماع

فراتر از  ایگفته، نماد( نشانه )نام، پاره کی. برند، برندیبهره م ،یاز جمله برندساز یارتباط موثر با مشتر یبرا یگوناگون

معناپرداز است  یندیفرا ،ی. برندسازپردازدیمحصول م ایخدمات  یمدرن به معرف یاوهیگفتمان است که به ش کیآن، 

خدمت و ماندگار کردن آن در ذهن جامعه  ایدر شناساندن فرآورده  یآن، سع ژۀی[ وی]کاربر یهاکه با خلق برند و ارزش

، در برند تیریخلق و مد یبرا نهیهزاست کم یروش نستاگرامیا یدر شبکه اجتماع یبرندساز ان،یم نیبرند دارد. در ا

الق در خ عیصنا یساز و کار معناپرداز برندساز یواکاو ی. طرح حاضر، در پیبه منظور ارتباط با مشتر نترنتیگستره ا

ر نمونه پژوهش مشتمل ب کرۀیگفتمان، منجر شود. پ نیبرند در ا تیهو ییاست تا به شناسا نستاگرامیا یماعشبکه اجت

 یریاست که به روش نمونه گ نستاگرامیا یخالق در شبکه اجتماع عیصنا یالملل نیو ب یمل یاز برندها یبرجسته ا یها

که پس از بارها آزمودن  شودیبهره گرفته م یقیپژوهش، از مدل تلف کرهیپ ی. به منظور واکاوشوندیم نشیهدفمند گز

خالق در گفتمان شبکه  عیصنا یمعناپرداز برندها یها تیقابل ییپژوهش، قادر به بازنما یاز داده ها یبخش یبر رو

 یرندسازگفتمان ب یمحتوا، بافت و تعامل به واکاو ،ییبازنما یهادر سطح یبیترک یالگو نیاست. ا نستاگرامیا یاجتماع

،  وهیتعامل چندش لیدر حوزه تحل یچندروش یکردیبر رو هیبا تک ان،یم نیپردازد. در ا یم نستاگرامیخالق در ا عیصنا

مبنا، نحوه به  نیخواهند شد. بر ا لیو تحل یواکاو نستاگرامیا یصفحه ها یها لمیو ف یریتصو یگفتمان پست ها

رکت(، در و ح یرنگ، نوشته نگار ر،ی)تصو یرکالمی)گفتار و نوشتار( و غ یکالم یدرون متن ینشانه ا یهانظام یریکارگ

 یبررس در تعامل با مخاطب ،یفرهنگ-یو بافت اجتماع تیبافت موقع یبرون متن یبا سازه ها وندیدر پ نستاگرامیگفتمان ا

خالق منجر خواهد شد که  عیصنا یمعناپرداز گفتمان برندساز یبوم یالگو میپژوهش به ترس یها افتهیخواهند شود. 

 است انیمشتر انیخالق در م عیصنا یساز برندها تیمعناپرداز و هو یشناساندن ساز و کارها یدر پ
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 نیاست تا از ا نستاگرامیا یخالق در شبکه اجتماع ِعیصنا یسازِ برندها تیساز و کار هو ییپژوهش، شناسا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

چند  یکردیبا رو یقی. هدف پژوهش، ارائه مدل تلفمیابیگفتمان دست  نیدر ا یاز امکانات معناپرداز یرهگذر به فهرست

 ییازنماسو و ب کیاز  نستاگرامیخالق در گفتمان ا عیصنا یبرندها نیریز یها هیمعنا در ال لیاست که قادر به تحل یروش

ه در گفتمان شبک ینامتنیو ب یبرون متن ،یدرون متن یها هیخالق در ال عیصنا یبخش برندها تیابعاد معناپرداز هو

 و ساخت برند یطراح نهیدر زم یبوم یارائه الگو یطرح حاضر، در پ تیاست. در نها گرید یاز سو نستاگرامیا یاجتماع

 کمک کند. یو فرامل یاست تا به توسعه کسب و کار در سطح مل یخالق مل عیدر حوزۀ صنا

 برند تیخالق، هو عیصنا وه،یتعامل چندش لیتحل نستاگرام،یا یشبکه اجتماع ،یبرندساز کلمات کلیدی:

 

 

On the Semiosis of Brand's discourse in the Instagram's Social Network: A Case 
Study of Creative Industries 

Title: 

Narjes Applicant: 

Alzahra university/Journal of Zabanpazhuhi Applicant's 

Work: 

Creative industries are included the cycles of creating, producing, and distributing of 

products and services that benefits from the creativity and intellectual capitals as the 

raw materials. Over the last years, the creative industry has been known as an 
under-developing collections of the industries that have gained more attention by 

the governments in the political procedures. In the modern go-ahead business, 
where the relationship between business-owners and the customer was done 

immediately, various media were applied to introduce the creative industries. The 

expansion of these media is not limited to the government-controlled media such as 
radio, television, and the press, and it also includes social media. Social networks, 

especially Instagram in Iran, were considered as one of the most in demand media at 
the cyberspace, which use various methods - such as branding- to could 

communicate effectively with the customer. A brand is a sign (name, utterance, 
symbol) or further up, a discourse that introduces a service or product in a futuristic 

manner. Branding refers to a meaning-making process which create a brand and its 

specific values to could introduce product or service to the consumer and transplant 
them in the mind of the brand's community. In the meantime, branding in the 

Instagram's social network is a low-cost technique to create and manage a brand 
across the internet in order to communicate with the customer. The present research 

aimed at investigating the meaning-making mechanisms of branding in the creative 

industries at the Instagram's social network to lead to the identification of brand 
identity in this discourse. The research corpus includes prominent samples of 

national and international brands of creative industries in the Instagram's social 
network, which are selected by the purposive sampling. In order to analyze the 

research corpus, an integrated model is used. After several examining some part of 

research corpus, it is able to represent the meaning-making possibilities of creative 
industry brands in the discourse of Instagram's social network. This integrated 

model investigates the branding in the Instagram's discourse of creative industry at 
the levels of expression, content, context, and interaction. Accordingly, the manner 

of utilizing from the inter-textual (writing and verbal) and non-verbal (text, color, 
typography and movement) semiotic systems in the Instagram discourse relating to 

the intra-textual elements including the context of situation and socio-cultural 

context will be examined in the interacting with the addressee. Research results will 
lead to drawing out a native semiosis pattern of creative industries in the branding 

discourse, which seeks to recognize the meaning-making mechanisms and identity-
making process of brands' creative industry among the customers. 

Abstract: 

The main purpose of research is recognizing identity-making mechanism of creative 

industries' brands in the social network of Instagram in order to obtain meaning-
making facilities. Furthermore, this research aimed at presenting an integrated 

model with adapting a multi-method approach. This method, on the one side is able 
to analyze the meaning-making process across the underlying layers of Instagram's 

discourse in the creative industries' brands and on the other side, it could represent 

Specific 

Aims: 
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the meaning-making dimensions of the creative industry's brands thought the 

textual and intertextual layers of the Instagram's social network's discourse. Finally, 
the current research was applied to draw up a local model for the designing and 

creating brand in the field of national creative industries which is able to help in 
developing business at the national and international levels. 

Branding, Social Network of Instagram, Interactional Discourse Analysis, Creative 

Industry, Brand's Identity 

:Keywords 
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 رانیغرب ادر شمال یلخانیدوره ا یرسلطنتیغ یهانیتدف یبررس :عنوان

 یمراد نیام :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/مازندران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یهنر و معمار :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

  :همکاران
 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1چاپ کتاب: 

 و یفرهنگ راثیبه پژوهشگاه م یشنهادیبسته پ هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و یاتابکان سلجوق یمحل یهاالموت، حکومت هیلیاسماع ان،یحکومت خوارزمشاه یکه به برانداز رانیمغول به ا هجوم چکیده :

به  یمرکز یایدر توسعۀ فرهنگ کوچندۀ اقوام ساکن در آس یسهم قابل توجه دیه. ق انجام 637فتح بغداد در سال 

 یانلخیظهور حکومت ا دیداشته است. بدون ترد یقمر یدر خالل قرن هفتم و هشتم هجر لخانانیحکومت ا جادیبا ا رانیا

فراتر  یادهدانست که در اوج قدرت خود محدو خیشده در طول تار جادیا یهایامپراطور نیاز بزرگتر یکی دیرا با رانیدر ا

نگه  یبه مخف لیه.ق( که تما 683-650قبل از غازان خان ) لخانانی. بر خالف ادادیرا پوشش م ترانهیاز شرق کره تا مد

 جهان دیجد تختی)پا زیشهر تبر یبه رسم مسلمانان در جانب غرب یامقبره یاند، وخود داشته نیداشتن محل تدف

 -597قبل از غازان خان، از جمله هالکو ) لخانانیا نیتدف وهی. اطالعات مربوط به شدینام "هیغازان"اسالم( بنا کرد و آن را 

 مرتفع یهادر کوهستان نینسل اول پادشاهان مغول به تدف یمندعالقه انگریه.ق(، ب 670-638ه.ق( و ارغون خان ) 644

خان( به ) یخدمتکاران پس از دفن متوف هیکل نیو ناشناخته بوده است، تا آنجا که به منظور ناشناخته ماندن محل تدف

 در سلماس، رخاتونیاسالم از جمله م نیبه د لخانانیا شیپس از گرا ینیتدف یهاادمانی. هرچند احداث دندیرسیقتل م

ات قبل و مناسب یلخانیدر دوره ا یسلطنت ینیتدف یمعمار یامکان بررس زیدر تبر شاهیدر زنجان و مجموعه عل هیسلطان

اقشار  ریمربوط به سا ینیتدف یالگوها یحال، بررس نیساخته است؛ با ا سریم یقابل توجه زانیدر آنها را تا م نیاز تدف

 یلخانیا یهااز گورستان یقابل توجه عیاست که هرگز بدان پرداخته نشده است. توز یموضوع یلخانیجامعه در دوره ا

 یو هنر یساختار یهایژگیو ی(، امکان بررسلخانانیا تختی)پا زیتبر رامونیپ یاز جمله نواح ران،یغرب ادر شمال

 یساختار یهااست که مطالعه و شناخت تفاوت یهیرا فراهم خواهد ساخت. بد یلخانیدر دوره ا یاشراف ریغ یهانیتدف

نجر به م ندتوایتا چه اندازه م رانیغرب ادر گسترۀ شمال یلخانیدر دورۀ ا ترنیپائ یمربوط به طبقات اجتماع یهانیتدف

 یروشن ریکوچکتر تصو اسی( شده و در مقزی)تبر یلخانیا تختیهر منطقه نسبت به پا یاقتصاد گاهیدرک هرچه بهتر جا

 یایبقا یراستا، بررس نیدر آن را ارائه دهد. در هم نیجامعه در هر منطقه و اصول مربوط به تدف یاز طبقات اجتماع

 لخانانیپس از ا ها در دورهآن یاثرگذار زانیتحول و م ریو مطالعۀ س یلخانیدر دوره ا یاشراف ریغ یهانیتدف یمعمار

 خواهد بود روشیپژوهش پ یموضوع اصل

 .یلخانیدر دوره ا رانیجامعه ا یبه منظور شناخت تطور فرهنگ رانیغرب اشمال یلخانیا یگورستان ها یمطالعه و بررس :اهداف اختصاصی

 .یلخانیتحول هنر در دوره ا ریس یآنها با هدف بررس ینیو نقوش تزئ یلخانیا یهانیتدف یو مستند نگار یشناسگونه -2

 .ینگرش آنها نسبت به جامعه اسالم رییو تغ لخانانیا شیروند گرا یبررس -3

آنها نسبت به مادر شهرِ  یرشد اقتصاد زانی( و مزی)تبر تختیاطراف پا یلخانیجوامع ا تیمطالعه و شناخت وضع -4

 .زیتبر
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 رانیسنگ قبر، شمال غرب ا ،یمذهب یمعمار ،ینیتدف یمعمار ،یلخانیدوره ا کلمات کلیدی:

 

 

An investigation of Ilkhanid non-elite tombs in northwest Iran Title: 

Amin Moradi Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 

Work: 

The invasion of Iranian territories and the conquest of the Caliphate in Baghdad in 
1258 CE was an essential part of the fundamental expansion policies of the Mongol 

Empire (1206-1368 CE) in the 13th century. Unlike Ghazan Khan's (1295-1304 CE) 
predecessors who used to disguise their graves, he tended to have a tomb like 

Muslim after converging to Islam, so he built a burial complex for himself, called 

Ghazaniya (1303 CE) in Tabriz, northwest Iran. Abundant textual evidence records 
complex, performative rituals surrounding death and burial customs in Ilkhanid 

aristocratic life, hence, many conspicuous funerary monuments remain that 
commemorate the lives of Ilkhanid royal families. Anyway, members of other social 

strata also made sure to leave a lasting legacy and, indeed, funerary tombs are the 
only category of art that document the lives of those outsides of the elite. An 

unprecedented number of the best-preserved examples of lower-class funerary 

tombs exist close to Tabriz that has never been the subject of detailed studies. 
Investigation of remaining foundations, fragments, and the tomb's skeletal layout 

remains the main focus of this research to study the form and appearance of these 
little-studies Ilkhanid leftovers based on field surveys. 

Abstract: 

Investigation of Ilkhanid cemeteries in northwest Iran in order to pinpoint the 

cultural development of Ilkhanid Iran. 
2- Typology and documentation of Ilkhanid tombs and their decorative motives. 

3- Answer to the question of how Ilkhanid attitudes to Islam had been changed? 

4- Recognition the composition of the Ilkhanid societies around the Mongol capital of 
Tabriz and their economic development compare to that. 

Specific 

Aims: 

Ilkhanid Era, Religious Architecture, Tombstone, Northwest Iran. :Keywords 
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 نیستالیکر-Bآلفا یچپرون تیبر ساختار و فعال کلیمس، آهن و ن ،یرو یهاونیدما و کات ریتأث :عنوان

 یاکبر صبور یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 یاکبر صبور ی+ عل :همکاران

 یوسفیرضا  +

 یموحد یفائزه موسو +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

عملکرد  نیو کدورت آن منجر به اختالل در ا دینمایمنطبق م هیشبک یشفاف است که نور را بر رو یچشم ارگان یعدس چکیده :

 یکوچک شوک حرارت یهانیخانواده پروتئ یاز اعضا یکی نیستالیکر-. آلفاگرددیم دیمروارآب یماریشده و باعث ب

(sHspاست که عالوه بر نقش ساختار )باشدیم یعدس تیحفظ شفاف یبرا یدیعامل کل یچپرون تیبا داشتن فعال ی .

حضور دارد.  زیها نبافت گریاست، عالوه بر چشم در د نیپروتئ نیا یرواحدهایکه از ز نیستالیکر-Bآلفا نیپروتئ

غلظت  یول شوندیمحسوب م نییپا یهاچشم در غلظت یعدس یاز عناصر ضرور کلیمس، آهن و ن ،یرو یهاونیکات

که  دهندی. مطالعات نشان مابدییم شیافزا یریچشمگ زانیو افراد مسن به م دیمروارمبتال به آب مارانیب یآنها در عدس

 نیمهار کننده آن هستند. ساختار ا کلیآهن و ن یهاونیو کات یچپرون تیدهنده فعال شیافزا یمس و رو یهاونیکات

 گرادیدرجه سانت 25و مس در  یرو ونیکات یمطالعات انجام شده بر رو یحساس است، ول اریبه حرارت بس نیپروتئ

آهن و  یهاونیر مورد کات)د باشدیم گرادیدرجه سانت 36چشم حدود  یاست که دما یدر حال نیصورت گرفته است؛ ا

 (.ستیدر دسترس ن یاطالعات کلین

 یهاکم و غلظت یهادر حضور غلظت Bآلفا یچپرون تیو فعال یساختار راتییتغ یمطالعه بر آن است تا به بررس نیا

 بیکم و تخر یهادر غلظت میتنظ یبرا یسمیبپردازد تا بتوان مکان گرادیدرجه سانت 60و  42، 37، 30 یدر دما یافراط

 نیرا تخم ازیدوز مورد ن یعدس طیدر مح هاونیکات نیا یراستا برا نیدر ا توانیم جهیباال ارائه داد؛ در نت یهادر غلظت

 طیمح یتداع یبرا شاتیآزما نی. تمام اردیگیقرار م یمورد بررس Bآلفا نیپروتئ یحرارت بیتخر سمیمکان نیزد. همچن

 شودیم سهیمقا کسانی یونیبا قدرت  یول دیکلرا میو سد دیکلرا میپتاس یدارا طیدر دو مح یدیمروارسالم و آب

 تی( به عنوان مهارکننده فعالII)کلی( و نIIآهن) ونی( به عنوان فعال کننده و دو II( و مس)II)یرو ونیدو  انتخاب :اهداف اختصاصی

 یو غلظت ها یعیطب یهادر غلظت Bآلفا یچپرون تیساختار و فعال میو تنظ تیریمد سمیمکان یارائه  یبرا ،یچپرون

 هاونی یافراط

 چشم یدر عدس یانتخاب یفلز ونیچهار کات یو الزم برا دیدوز مف نییتع *

 نیستالیکر-Bآلفا یبر رو یانتخاب ونیچهار  یاتصال یفاکتورها یدرجه حرارت بر رو ریتأث یبررس *

 یبرابر ول یونی. قدرت میغالب سد ونیبا  یدیآب مروار طیو شرا میغالب پتاس ونیبا  یعیطب طیشرا دنیکش ریبه تصو *

 !متفاوت تیفیبا ک

 یحرارت بیتخر ،یچپرون تیفعال کل،یمس، آهن و ن ،یرو یتیدو ظرف یهاونیکات ن،یستالیکر-Bآلفا کلمات کلیدی:
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The Effect of Temperature, Zinc, Copper, Iron and Nickel Cations on the Structure 

and Chaperon Activity of alpha B-Crystallin 

Title: 

Ali Akbar Saboury Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

alpha-crystallin is a small heat shock protein family (sHSP) member, which shows 

both structural and chaperone functions. This protein plays an important role in eye 
lens transparency and indicates a protective function in the other tissues. The 

presence of the alpha B-crystallin subunit, in addition to the lens, can also be found 
in other organs. Zinc, copper, iron, and nickel cations are essential elements of the 

lens in low concentrations, but their concentration in the elderly lens or patients with 

cataracts increases significantly. Many studies have shown that copper and zinc 
cations increase the chaperone activity, while iron and nickel cations inhibit it. This 

protein's structure and function are significantly sensitive to temperature changes, 
but all these mentioned studies have performed at 25°C while the lens temperature 

is about 36°C. 
This research is designed to follow the structural and functional changes of alpha B-

crystallin in the presence of four metal cations zinc, copper, iron, and nickel at four 

temperatures (30,37, 42, 60 °C). The results will help express a mechanism for the 
lower and higher concentrations of cautions to regulate or destroy the protein 

function; in this regard, the essential dose for these cations can be estimated. Also, 
the thermal denaturation mechanism will be investigated. All of these experiments 

are compared at the same ionic strength but in two environments containing 

potassium chloride and sodium chloride to evoke a healthy environment and 
cataracts. 

Abstract: 

Selection of two zinc and copper ions as activators and two iron and nickel ions as 

inhibitors of chaperone activity, to provide a mechanism for managing and regulating 
the structure and chaperone activity of alpha B in natural concentrations and 

extreme concentrations of ions 
* Determine the useful and necessary dose for the four selected metal cations in the 

lens of the eye 
* Investigation of the effect of temperature on the binding factors of four selected 

ions on alpha B-crystalline 

* Depicting natural conditions with dominant potassium ions and cataract conditions 
with dominant sodium ions. Equal ionic power but with different quality! 

Specific 

Aims: 

alpha B-crystallin, chaperon activity, zinc, copper, Iron, and Nickel cations, thermal 

denaturation 

:Keywords 
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 یونی عاتیما طیآن در مح یابیو باز نیانسول شکلیو تجمعات ب یدیلوئیآم یهالیبریف لیتشک :عنوان

 یموحد یاکبر موسو یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران کیزیوفیو ب یمیوشیب قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 یموحد یاکبر موسو ی+ عل :همکاران

 ییرضا یبیمهران حب +

 یفیشر یعل +

 ینیالناز حس +

 240000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

عملکرد  توانندیم یداخل بدن در صورت ینیپروتئ یها. مولکولشوندیم یمختلف یهایماریباعث بروز ب ینیپروتئ تجمعات چکیده :

ر ب یکوچک در محلول باشند. مطالعات متعدد یگومرهایال ایو به شکل مونومر  یعیداشته باشند، که در حالت طب

یاز تجمعات )از جمله تجمعات ب یمتفاوت یهامطالعات به شکل نیاز ا یاست. گروهصورت گرفته  ینیتجمعات پروتئ

 طیدر شرا یدیلوئیآم یهالیبریاز ف یمتفاوت یهاشکل نیچن. همکندی( اشاره میدیلوئیو تجمعات منظم آم شکل

صورت  یمختلف یو سنتز یعیطب باتیبا ترک ینیتجمعات پروتئ لیمشاهده شده است. مهار تشک یشگاهیمختلف آزما

نعت و ص یدر پزشک یاژهیو تیشده اهم جادهیا یعیرطبیغ یهاتجمع و حدواسط ریاز مس نیپروتئ یابیگرفته است. باز

صورت که در  نیها شده است، به ابه آن یادیتوجه ز ریاخ یهاهستند که در دهه یباتیترک یونی عاتیخواهد داشت. ما

 راتیداشته و تاث یمتفاوت یمواد ساختارها نی. اشودیها استفاده ماز آن رهیو غ یصنعت یهاسنتز داروها، به عنوان حالل

 رییتغمورد اشاره کرد که با  نیبه ا توانیمواد م نیاستفاده از ا یایدارند. از مزا یستیز یهابر ماکرومولکول یمتفاوت

و ...نسبت به  تهیسکوزیو ت،یشده مثل حالل دیتشد یکیزیکه خواص ف شودیم یطراح یونی عیما ون،یآن ای ونیکات

 تینامطلوب )به عنوان مثال حالل یکیزیکه خواص ف ییدر مورد داروها تیمز نیمتداول داشته باشد. ا یهامهارکننده

 یسنتز یداروها ریها نسبت به ساآن یسازگارستزی ٬یستیز هیبر پا یونی عاتیمهم ما تی( دارند، کاربرد دارد. مزینییپا

 یوندهایاز پ ینامحلول در آب مانند سلولز )که غن باتیترک یحل کردن برخ تیقابل یونی عاتیکه ما ییجا. از آنباشدیم

 ریا از مسر نیداشته باشند و پروتئ زیرا ن ینیحل کردن تجمعات پروتئ لیاست( را دارند، ممکن است پتانس یدروژنیه

و  شکلیدو شکل متفاوت از تجمعات )تجمعات ب جادیمطالعه ابتدا ا نیدر ا یبازگردانند. هدف اصل هیتجمع به حالت اول

. تفاوت باشدیهر دو نوع تجمع م یرو یونی عاتیاز ما یو سپس اثر نوع نیانسول نی( در پروتئیدیلوئیآم یهالیبریف

مطالعات نشان داده است که  نیچندرک نشده است، هم یبه خوب ینیمتفاوت تجمعات پروتئ یهادر شکل هااندرکنش

با  نینابراارتباط دارد. ب نیو پروتئ یونی عاتیما نیبه اندرکنش ب هانیپروتئ یواسرشتگ ای یداریبر پا یونی عاتیاثر ما

 در اشکال متفاوت تجمعات را بهتر درک کرد ریدرگ یهااندرکنش توانیم یونی عاتیاستفاده از ما

 (شکلیو ب یلیبریبا شکل متفاوت ) شکل منظم ف ینیتجمعات پروتئ دیتول :اهداف اختصاصی

 یستیز هیبا پا یونی عیانتخاب ما -2

 یونی عاتیدر حضور ما ینیتجمعات پروتئ یریگشکل ندیفرا یبررس -3
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 یونی عاتیبا استفاده از ما افتهیاز حالت تجمع نیپروتئ یابیباز -4

 یونی عاتیما -شکلیتجمعات ب -یدیلوئیام یهالیبریف-نیانسول کلمات کلیدی:

 
 

Formation of amyloid fibrils and amorphous aggregates from insulin and its retrieval 

in ionic liquids medium 

Title: 

Ali Akbar Moosavi Movahedi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Protein aggregation involved in many diseases. Proteins in our body can function if 
they are naturally soluble monomers or small oligomers. Numerous studies have 

been performed on protein aggregates. Some of these studies examine different 

forms of aggregation (including amorphous aggregation and regular amyloid 
aggregation). Different forms of amyloid fibrils have also been observed in vitro. The 

formation of protein aggregates can be inhibited by various natural and synthetic 
compounds. Protein refolding from the aggregates is an important issue in medicine 

and industry. Ionic liquids are compounds that have received much attention in 

recent decades, such that they are used in the synthesis of drugs, as industrial 
solvents, and so on. These compounds have different structures and have different 

effects on biological macromolecules. One of the advantages of using these materials 
is that by changing the cation or anion, an ionic liquid is designed that has enhanced 

physical properties such as solubility, viscosity, etc. compared to conventional 
inhibitors. An important advantage of biological-based ionic liquids is their 

biocompatibility compared to other synthetic drugs. Because ionic liquids have the 

ability to dissolve some water-insoluble compounds such as cellulose (which is rich 
in hydrogen bonds), they may also have potential to dissolve protein aggregates and 

use as recovery agent for protein aggregation.The main purpose of this study is to 
create two different forms of aggregates (amorphous aggregates and amyloid fibrils) 

in insulin and then examine the effect of some types of ionic liquids on both types of 

aggregation. The differences in interactions of protein aggregate morphology are not 
well understood, also studies have shown that the effect of ionic fluids on the 

stability of proteins is related to the interaction between ionic liquids and proteins. 
So interaction in the different forms of aggregates can be understood better. 

Abstract: 

Production of protein aggregates with different morphology (regular fibrillar shape 

and amorphous) 
2- Selection of biological-based ionic liquid 

3- Investigation of the process of protein aggregates in the presence of ionic liquids 
4- Recovery of protein from the aggregates using ionic liquids 

Specific 

Aims: 

Insulin- Amyloid Fibril- Amorphous aggregates- Ionic Liquid :Keywords 
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 رانیدر ا Cleome جنس کیاکولوژ انیآش ندهیو آ یکنون یسازو مدل یکیمرور تاکسونوم :عنوان

 یخراسان نایم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یخراسان نای+ م :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 انیعلف مار رهیاز ت ریرپذییو تغ دهیچیپ یهااز جنس یکی.( Cleome Lجنس علف مار ) ،ینظر تاکسونوم از چکیده :

(Cleomaceae Bercht. & J. Preslقلمداد م ).از شیبا ب دیپلوئ ی( و پلاین یجنس پراتبار )مواز نیشود. ا ی 

 رهیه جزو شب ایجنوب آس قا،یشمال آفر یریپراکنش را در مناطق خشک و گرمس نیشتریب ،یاو درختچه یگونه علف 200

 یبه شکل ها ،یرانیا یهااست. گونه گزارش شده رانیگونه در ا 16-18تعداد، حدود  نیدهد که از ا یعربستان نشان م

 ن،یبرا. عالوهباشندیم ییباال یکروبیو م یاص ضد سرطانخو یدارا ییو چندساله و از نظر دارو کسالهی ،یابوته ایو  یعلف

 یهادر برابر تنش یحیتشر ژهیو اتیخصوص گریکرانز و د ی، آناتومC4 یفتوسنتز ستمیداشتن س لیبه دل اهانیگ نیا

 خواراناهیابر گبر(، در کونیآگل یهادی)مانند فالونوئ نوالتیو تنوع گلوکوز یواسطه فراوانمقاوم هستند و به یو خشک یشور

دود ح دیو تحد ییجنس، شناسا نیا یاعضا ییو دارو یکیولوژیزیف ،یکیاکولوژ تی. باتوجه به اهمشوندیمحافظت م

مختلف در  یهاجنس در فلور نیرسد. ا یبه نظر م یضرور یانجام نشده است، امر یآن که درکشور به خوب یهاگونه

و  یرانیا یها ومیها در هرباراز گونه یحال عدم وجود برخ نیشده است و در ع یبندطبقه ریطور متغبخش به نیچند

جنس  نیا یبهتر اعضا کیو تفک ییشناسا یبرا یاصل لیها، از جمله دالاز گونه یبرخ یکیتاکسونوم تیمبهم بودن وضع

. به دنبال اطالعات باشدیم یشناس ختیزریو ر یحیتشر یهایژگیو ریهمراه با سا یشناسختیبا استفاده از صفات ر

 یسازمدل ران،یشده در سطح ا یجمع آور یهااز نمونه یعیو ژئورفرنس کردن حجم وس یکیحاصل از مطالعه تاکسونوم

 تی. نظر به اهمشودی( فراهم میمی)با تمرکز بر عوامل اقل یطیمح یهاها براساس دادهگونه کیاکولوژ انیآش یکنون

 .C. foliolosa (LR) ،Cدر معرض خطر در آن )شامل:  یهاگونه یجنس و وجود تعداد نیدر ا یبومزاد

dolichostyla ،C. chrysantha (DD)  وC. khorassanica (VU)2050 یمیاقل ینیبشیپ یوهای( سنار 

 یحفاظت تیوضع نییجنس و تع نیا ندهیپراکنش آ یالگوها ییشناسا یبرا یانیکمک شا ران،یبار در ا نیاول یبرا 2070و 

 خواهد نمود. IUCNبه روز  یارهایآن بر اساس مع

 یاانهمطالعات کتابخ قیجنس از طر نیا یدر اعضا یشناسختیصفات مهم ر یو بررس ییبه شناسا ،یدر بخش تاکسونوم

قادر به  یشناسختیصفات ر یو بازنگر یتا با بررس میپردازیم ییو مطالعات صحرا یومیهربار یدهایمنابع موجود، بازد

)ساقه و برگ( و  یحیکه صفات تشر ییاز آنجا ن،یابر. عالوهمیباش دیجنس در مفهوم جد نیا یها-گونه فیتوص

یس مجن نیا یهاگونه نیمرز ب کیو تفک ییبه شناسا یانیو دانه پوش( کمک شا وهی)دانه گرده، م یشناسختیزریر

فات ص نیتربراساس مهم ییشناسا دیکل ت،یپرداخته شود. در نها زیصفات ن نیا یخواهد شد تا به بررس یسع کند،

گونه  یاست منجر به معرف دیکه ام شودیارائه م Cleome یهاگونه یبرا یشناسختیزریو ر یحیتشر ،یشناسختیر
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 انیآش یسازمدل ،یجنس مورد مطالعه شود. در بخش اکولوژ یهاها و گونهبخش نیمرز ب نییو تع دیجد یاهیگ

 ابیشود، که عبارتند از: ثبت نقاط حضور و غ-یانجام م یمرحله اصل 3در  یطور کلبه Cleome یهاگونه کیاکولوژ

 یهابا استفاده از داده) یطیمح یرهاینقشه متغ هی(، تهیدانیم اتیو عمل یامطالعات کتابخانه قیها )از طرتاکسون

 لهیوسبه) یاپراکنش گونه یسازو مدل (GIS در برنامه GPS و مختصات Soil grid یکی، ادافCHELSA یمیاقل

 ن،یبرا-عالوه .( RCPیمیاقل یوهایو سنار GCM یگردش عموم یها، مدلSDMs یسازمختلف مدل یهاتمیالگور

و در  کیاندم یهاگونه ی)برا ندهیو آ (Cleome یاعضا یتمام یبرا) یکنون طینقشه پراکنش آنها در شرا هیبا ته

 IUCN یارهایآنها براساس مع یحفاظت تیوضع نییو تع اهانیگ نیبالقوه ا یهاستگاهیز ییمعرض خطر(، قادر به شناسا

از  یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،ییجنس در شناسا نیا یاهیمجموعه گ یبه همراه جمع آور جینتا نیبود. ا میخواه

 است تیاهم زیدر کشور حا اهانیگ نیا یکیژنت ریذخا

 یحیتشر ،یشناسختیصفات ر قیدق یبا استفاده از بررس Cleomeجنس  یهاها و بخشحدود گونه دیو تحد ییشناسا :اهداف اختصاصی

 نیا یهااز گونه یونیکلکس هیته نیو دانه پوش( و همچن وهیدانه گرده، م ری)نظ یشناس ختیزریساقه و برگ( و ر ری)نظ

 .اهانیگ نیا یکیژنت ریاز ذخا یاقتصاد یحفاظت و بهره بردار ،ییمنظور شناساجنس در کشور به

ات موثر در از صف یشتریتعداد ب افتنیمنظور به یشناسختیزریو ر یحیصفات تشر یکیستماتیس تیاهم یبررس -2

 .رانیآن در ا یهاتاکسون ییشناسا دیکل ینیو به دنبال آن بازب Cleome روابط درون جنس نییتع

 یهاگونه ی)برا ندهیو آ (Cleome یاعضا یتمام یبرا) یکنون طیها در شرانقشه جامع پراکنش گونه میترس -3

)با تمرکز بر  یطیمح یهاداده نیو همچن یلدیمشاهدات ف ،یومیو در معرض خظر( با استفاده از مطالعات هربار کیاندم

 .(یمیعوامل اقل

 ییایبر پراکنش جغراف یمیمختلف اقل یوهایتحت سنار 2070و  2050 یهاتا سال میاقل رییتغ یامدهایپ ینیب شیپ -4

 C. foliolosa (LR) ،C. dolichostyla ،C. chrysantha :شامل) و در معرض خطر کیاندم یها-گونه

(DD) و C. khorassanica (VU)). 

 ی)سازمان جهان IUCN به روز یارهایها براساس معگونه یحفاظت تیوضع نییبالقوه و تع یهاستگاهیز ییشناسا -5

 ریو سا یلدی)با در نظر گرفتن مشاهدات ف ستگاهیو ز تی( در ارتباط با شمارش و ابعاد جمعستیز طیحفاظت از مح

 .و در معرض خطر کیاندم اهانیحضور گونه( با اهداف حفاظت گ یهاداده

 انیآش یسازدر معرض خطر، مدل ی، گونه هاCleome سرده ،یشناسختیزریر م،یاقل رییتغ ،یکیتاکسونوم یبازنگر کلمات کلیدی:

 ومیهربار ،یپراکنش گونه ا یمدل ها ک،یاکولوژ

 
 

A taxonomic revision and modelling of current and future ecological niche of genus 

Cleome in Iran 

Title: 

Mina Khorasani Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 

Work: 

The genus Cleome is taxonomically considered as a difficult and complex genus of 
Cleomaceae. This paraphyletic and polyploid genus consisting of more than 200 

species in the forms of herb and shrub are widely distributed in tropical and arid 
regions of north Africa, south Asia and Arabian Peninsula, ca. 16-18 of which have 

been already reported from Iran. The Iranian species as annual and perennial, 

herbaceous or dwarf shrubby forms have prominent anticancer and antimicrobial 
properties. In addition, these taxa shows higher tolerance of drought and salt stress 

by having C4 photosynthesis, Kranz anatomy and other specific anatomical traits, 
and is defensed against herbivores by several glucosinolate types (such as flavonoid 

aglycones). Considering the ecological, physiological and medicinal importance of 

Cleome, the identification and delimitation of the genus still remain unresolved in the 
Iranian flora. This genus has been variously classified into several sections in the 

different Flora. Moreover, the absence of several species in the Iranian herbaria and 
the unclear taxonomic position of some taxa are considered as sufficient justification 

for better identification and separation of this genus using morphological traits along 
with other anatomical and micro-morphological features. Following the obtained 

Abstract: 
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information from the taxonomic study along with georeferencing of a large number 

of collected samples from whole country, the current ecological niche modelling of 
species is provided based on environmental data (with main focus on the climatic 

factors). Considering endemicity and occurrence of some endangered species of the 
genus (including C. foliolosa (LR), C. dolichostyla, C. chrysantha (DD) and C. 

khorassanica (VU)), the future climatic scenario (RCPs, 2050 and 2070) will be 

critically used to identify future distribution patterns of this genus and to assign its 
conservation status based on updated IUCN categories. 

In the taxonomic part of the study, we will determinate the important morphological 
characters in the members of the genus using literatrure studies, herbarium visits 

and field surveys, in order to evaluate these morphological features for describing 

species delimitation in new concept. We will also investigate anatomical characters 
of stem and leaf, as well as micro-morphological details of pollen, fruit and testa as 

they could significantly help the identification and delimitation of the boundaries 
among species of this genus. Finally, the identification key is presented for taxa of 

genus Cleome based on the most important taxonomical traits, as well as anatomical 
and micro-morphological details. We hope that these characters could be useful in 

taxon delimitation at the species and sectional ranks, and also record a new taxon in 

studied genus. In the ecological part of the study, the ecological niche modelling 
(ENM) of Cleome species will be run in three main steps; recording the occurrence of 

taxa (using literature and field studies), mapping environmental variables (by 
CHELSA climatic data, as well as Soil grid and GPS coordinates in GIS program), and 

species distribution modeling (using SDMs different algorithms, GCMs models and 

RCPs climate scenarios). In addition, by mapping species distributions of Cleome 
species under current (for all members of Cleome) and future (for endemic and 

endangered species) conditions, we will be able to identify the potential habitats of 
these taxa, and determine their conservation status according to IUCN data. These 

results along with new plant collections of this genus, are important in identifying, 

protecting and the economic utilization of the genetic resources of this taxon in the 
country. 

The identification and delimitation of species and sections within the genus Cleome 
using complete investigations of morphological characters, as well as anatomical 

(such as stem and leaf) and micro-morphological (such as pollen, fruit and testa) 

details, and also providing a complete collection of Cleome species in Iran to support 
the procedure of identification, conservation and economic utilization of the genetic 

resources of these taxa. 
2- Assessing the systematic importance of anatomical and micro-morphological traits 

in order to find additional reliable characters in determining the relationships within 

Cleome, along with revising their identification key in Iran. 
3- Mapping species distributions under current (for all members of Cleome) and 

future (for endemic and endangered species) conditions using herbarium studies, 
field observations, as well as environmental data, (with main focus on the climatic 

factors). 
4- Predicting the effects of climate change in years of 2050 and 2070 under climatic 

scenarios (RCPs) on the geographical distribution of endemic and endangered taxa 

(including C. foliolosa (LR), C. dolichostyla, C. chrysantha (DD) and C. khorassanica 
(VU). 

5- Identifying the potential habitats and determining the conservation status of 
species based on updated IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

categories, in relation to the number and size of population and habitat (based on 

field observations and all available occurrence data) to protect endemic and 
endangered plants. 

Specific 
Aims: 

Climate change, ecological niche modelling, endangered species, genus Cleome, 

herbarium, micro-morphological, SDMs, taxonomic revision 

:Keywords 
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قضاوت  اسیبا استفاده از مق نیادیبن یابعاد احساس ی)نازفا( برا یزبان فارس یاحساس یهاتوسعه نرم :عنوان

 نیبدتر-نیبرتر

 ینعمت فاطمه :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 بوشهر/فارس جیدانشگاه خل :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+ زبــــــــــــــان و  یشناخت ی/مدل سازی/موضوعات شناختیروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

 /زبان و فرهنگ/زبان و رفتاریزبــــــــــــــان شناس

  :نوع طرح
 ی+ فاطمه نعمت :همکاران

 یوستبور سیکر +

 یرستم بیحب +

 یفاطمه علو دهیس +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

واژگان  یمشتمل بر قضاوت احساس یداده تجرب گاهیعدد )پا 2(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 3000) یزبان فارس

یمعموال تداع ،یزبان ییو معنا یساختار یهایژگیمستقل و معنادار زبان هستند که عالوه بر و یاجزا نیکوچکتر هاواژه چکیده :

لف مخت یهاها در حوزهشده با واژه یاحساسات تداع صیو تشخ ییدر اغلب کاربران هستند. شناسا یاحساس خاص کننده

خودکار احساس متون  لیتحل ،یعیپردازش زبان طب ،یعلوم شناخت ،یتعامالت و خدمات اجتماع ،یسالمت و خدمات روان

ر د یاحساس واژگان یاست و در کمتر از سه دهه به توسعه هنجارها افتهی یاندهیکاربرد فزا نیو تعامالت انسان و ماش

فاده واژه است که با است صدیشامل س یزبان فارس یموجود برا یهنجار احساساست.  دهیاکثر زبانها انجام یسطح کالن برا

در  یشده است و تاکنون هنجار یآورساسکس جمع یسیواژگان انگل یو با اقتباس از هنجار احساس کرتیل اسیاز مق

 نیام ااست. هدف از انج افتهیتوسعه ن یزبان فارس ی( براقیعم یعصب یها)شبکه نیماش یریادگیسطح کالن بر اساس 

 یااز آن بر یریگو بهره ی)نازفا( بر اساس قضاوت انسان یاز واژگان زبان فارس یتعداد یبرا ینرم احساس جادیپژوهش ا

قضاوت  اسیاز مق یقضاوت انسان یآورجمع یاست. برا یفارس یهاهواژ ریبا سا شدهیاحساس تداع ینیاستخراج ماش

تعداد واژه خاص نسبت به  یاطالعات حاصل در هر بار اجرا برا زانیکه با توجه به م شودیاستفاده م نیبدتر-نیبرتر

 یازسمدل یرا نشان داده است. برا یشتریب ییایو پا ییتر است و رواصرفهبهمقرون یعدد یدهو نمره کرتیل اسیمق

بر  یمبتن یهامدل ریکه نسبت به سا شودیبردار استفاده مبهاز مدل واژه یدر زبان فارس یاحساس واژگان یانشیرا

داده بانک نیچن دیتر بوده است. تولموفق یموجود در بافت زبان ییابعاد معنا ینیبشیپ یبرا یندیهما یهاشباهت

 یبه دسترس ازیمنجر شود که ن ییهاافزارها و رباتدر توسعه نرم سابقهیبه شتاب ب تواندیبزرگ م اسیدر مق یاحساس

 با واژگان در متون دارند شدهیدرباره احساس تداع زبانانیبه قضاوت فارس

بار  نیدایبن یسه بعد احساس یبرا نیبدتر-نیقضاوت برتر اریبر اساس مع یواژگان زبان فارس یاحساس یهانرم جادیا :اهداف اختصاصی

 و سلطه یجانیه یزانندگیبرانگ ،یاحساس

 قیعم یعصب یهابا استفاده از شبکه یدر زبان فارس یاحساس واژگان یتداع یانشیرا یسازمدل -2

 قیعم یبازگشت یعصب یپردازش متن، شبکه ها ن،یماش یریادگی ،یاحساس واژگان یهنجارها کلمات کلیدی:
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Developing Persian Affective Norms of Fundamental Emotional Dimensions Using 
Best-Worst Judgment Scoring 

Title: 

Fatemeh Nemati Applicant: 

Persian Gulf University Applicant's 

Work: 

As the minimal stand-alone meaningful building blocks of language, words are not 

only worth investigation due to their structural and semantic features, but also 

because of the emotions they usually provoke or connote. Sentiment identification 
and analysis of affective words have found an increasing application in various fields 

including, but not limited to, psychological health studies and services, social 
interactions and services, cognitive sciences, natural language processing, sentiment 

analysis of documents and brain-computer interface. These applications have led to a 

surge in developing large-scale affective norms for different languages over the last 
three decades. The existent affective norm for Persian consists of 300 affective 

words adapted from Sussex Affective Word List and scored using a rating scale. No 
large-scale affective lexicon has been developed for Persian based on human 

judgment and extrapolation of emotional dimensions using machine learning (deep 
neural networks). To fill the gap, this research aims at developing a large-scale set of 

affective norms for valence, arousal and dominance of Persian words using best-

worst scoring. This has proved a more efficient, reliable and economical method of 
collecting human judgment compared to numeric and value scoring due to the 

amount of implicit and explicit information generated by each judgment. 
Furthermore, the current study seeks to extrapolate these affective dimensions to 

the entire Persian Lexicon Project using the skip-gram model. This model is proved 

effective in modeling semantic properties since it situates a word in a 
multidimensional semantic space and predicts the lexical affective properties 

through the regression of lexical vector representations on human judgments. 
Developing such a large-scale affective database gives a boost to the development of 

applications and robots requiring affective judgments of Persian speakers about 

words and documents. 

Abstract: 

Developing the Persian Affective Norms (PersAN) using best-worst scoring for 

emotional dimensions of arousal, valence, and dominance 
Computational modeling of the Persian lexicon affective properties using the skip-

gram model 

Specific 

Aims: 

lexical affective norms; machine learning; cooccurrence matrix ; deep recursive 
neural networks 

:Keywords 
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و  نیزنول یسطح سرم ،یالتهاب ،یدانیاکس یآنت یبر شاخص ها کیوتیب نیاثر مصرف مکمل س یبررس :عنوان

 نسونیمبتال به پارک مارانیدر ب یزندگ تیفیک

 یامان رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/صدر یامام موس کینیکل :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 هیتغذ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ رضا امان :همکاران

 یساناز مهربان +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یسن باال م شیآن با افزا وعیاست که ش مریآلزا یماریبعد از ب یعصب عیشا یماریب نی( دومPD) نسونیپارک یماریب چکیده :

وده ر یرینفوذ پذ شیدهد. افزا یرخ م کیانتر یعصب ستمیدر س نینوکلئیتجمع آلفا س PDمبتال به  مارانیرود. در ب

ها ممکن  یباکتر ییدستگاه گوارش و جابجا یرینفوذپذ شیافزا نیشود. همچن یدر روده م نینوکلئیباعث تجمع آلفا س

در  نیلئنوکیباعث شروع تجمع آلفا س قیطر نیدر دستگاه گوارش شود و از ا ویداتیاست منجر به التهاب و استرس اکس

سالم متفاوت  نسبت به افراد نسونیدستگاه گوارش در افراد مبتال به پارک یوتایکروبیم بیروده شود. ترک یعصب ستمیس

ستگاه گوارش د یوتایکروبیم بیترک رییها با تغ کیوتیها و پره ب کیوتیمانند پروب ییغذا میمداخالت رژ نیابرااست. بن

 یارهایبر اساس مع نسونیمبتال به پارک مارینفر ب 80مطالعه ، تعداد  نیبگذارند.در ا ریممکن است بر محور روده و مغز تأث

ماه، گروه مداخله  3خواهند شد. به مدت  میگروه تقس 2به  یبه صورت تصادف مارانیورود وارد مطالعه خواهند شد. ب

الم س ییغذا میدارونما و رژ زیخواهند کرد و گروه پالسبو ن افتیسالم در ییغذا میرژ نیو همچن کیوتیب نیمکمل س

 یگزند تیفیرسشنامه کقرار خواهد گرفت. پ یمورد بررس نسونیپارک یماریماه شدت ب 3 انیخواهند کرد. در پا افتیدر

 نیولزن یسطح سرم و،یداتیاسترس اکس یهاخواهد شد.شاخص یریمداخله اندازه گ انیمطالعه و پس از پا یدر ابتدا زین

 خواهند شد یریگمطالعه اندازه یدر ابتدا و انتها زین یالتهاب یو فاکتورها

 مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله. یهادر گروه نیزنول یسطح سرم نیانگیم سهیو مقا نییتع :اهداف اختصاصی

 مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهاآلفا در گروه TNF سطح نیانگیم سهیو مقا نییتع -2

 .مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهادر گروه hs-CRP یسطح سرم نیانگیم سهیو مقا نییتع-3

 .مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهادر گروه ایاح ونیگلوتات نیانگیم سهیو مقا نییتع--4

 .مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهاکل در گروه یدانیاکس تیوضع نیانگیم سهیو مقا نییتع -5

 .مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهادر گروه دیآلده یمالون د تیوضع نیانگیم سهیو مقا نییتع -6

 مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهاکل در گروه یدانیاس یآنت تیوصع نیانگیم سهیو مقا نییتع-7

 یهادر گروه (MDS-UPDRS)نسونیپارک یماریب یکامل درجه بند اسیمق ازیامت نیانگیم سهیو مقا نییتع -8

 مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله

ه و مداخل یهادر گروه اهریهوهن و  اسیبا استفاده از مق نسونیپارک یمارینمره مرحله ب نیانگیم سهیو مقا نییتع -9

 کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله

 مداخله و کنترل، قبل و بعد از انجام مداخله یهادر گروه یزندگ تیفینمره شاخص ک نیانگیم سهیو مقا نییتع -10

 کیوتیب نی/ سنی/ زنولنسونیپارک کلمات کلیدی:
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The effect of synbiotic supplementation on antioxidant, inflammatory markers, 

serum zonulin levels and quality of life in patients with Parkinson's disease 

Title: 

Reza Amani Applicant: 

Isfahan University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Parkinson's disease (PD) is the second most common neurological disease after 

Alzheimer's disease, the prevalence of which increases with age. Accumulation of 
alpha-synuclein in the enteric nervous system occurs in patients with PD. Increased 

intestinal permeability causes the accumulation of alpha-synuclein in the intestine. 
Increased gastrointestinal permeability and bacterial transport may also lead to 

inflammation and oxidative stress in the gastrointestinal tract, thereby initiating the 

accumulation of alpha-synuclein in the intestinal nervous system. Gastrointestinal 
microbiota composition is different in people with Parkinson's than in healthy 

people. Therefore, dietary interventions such as probiotics and prebiotics may affect 
the intestinal tract and brain by altering the composition of the gastrointestinal 

microbiota. In this study, 80 patients with Parkinson's disease will be included in the 
study based on inclusion criteria. Patients will be randomly divided into 2 groups. For 

3 months, the intervention group will receive a synbiotic supplement as well as a 

healthy diet, and the placebo group will receive a placebo and a healthy diet. At the 
end of 3 months, the severity of Parkinson's disease will be assessed. The quality of 

life questionnaire will be measured at the beginning of the study and after the end of 
the intervention. Indicators of oxidative stress, serum levels of zonulin and 

inflammatory factors will be measured at the beginning and end of the study. 

Abstract: 

Determining and comparing the mean serum level of zonulin in the intervention and 
control groups, before and after the intervention. 

2- Determining and comparing the mean level of TNF alpha in the intervention and 

control groups, before and after the intervention 
3- Determining and comparing the mean serum level of hs-CRP in the intervention 

and control groups, before and after the intervention. 
4 - Determining and comparing the mean of reduced glutathione in the intervention 

and control groups, before and after the intervention. 
5- Determining and comparing the average total oxidative status in the intervention 

and control groups, before and after the intervention. 

6- Determining and comparing the mean status of malondialdehyde in the 
intervention and control groups, before and after the intervention. 

7- Determining and comparing the mean of total antacid status in intervention and 
control groups, before and after the intervention 

8- Determining and comparing the mean score of Parkinson's disease rating scale 

(MDS-UPDRS) in intervention and control groups, before and after the intervention 
9- Determining and comparing the mean score of Parkinson's disease stage using 

Hohen and Yaher scale in intervention and control groups, before and after the 
intervention 

Specific 
Aims: 

parkinson, zonulin, synbiotic :Keywords 
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 رانیا یو مل یحماس یهاسرودها و ترانه ییگفتمان روا :عنوان

 رنجبر محمود :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 تی/زبان و فرهنگ/هویو زبــــــــــــــان شناس زبــــــــــــــان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + محمود رنجبر :همکاران

 ییصفا یعل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 21 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یبرا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 هستند.( یکه در حوزه فرهنگ عموم یو نهادها

 یهاهیماها از درونسرودها و ترانه نیاست. ا یهنیو م یمل یهاسرودها و ترانه ییشعر روا یهاگونه نیاز مهمتر یکی چکیده :

م مرد نیمشترک ب یغن یمحتوا لیآن به دل یریها فراگسرودها و ترانه نیا یژگیبرخوردار است. و یخیو تار یحماس

 یریگلشک ندیبخش فراسامان یهنیم یهادر اشعار و ترانه نینماد ریبر تصاو یمبتن یدهایکشور است. تأک ایقوم  کی

 ینمتو ارجاعات درون ییدرست ساختار روا نیینمادها از خالل تب نیا ییروا یهاداللت یبخش است. بررسگفتمان وحدت

 یها و سرودهانمونه از ترانه 50 یبا بررس میطرح بنا دار نیاست. در ا ریپذامکان یخیمهم تار دادهایآن در تناظر با رو

 نیو گسست ب یآمده اجتماع دیپد طی. با توجه با شرامیینما یبررس ییبا موضوع وطن را از منظر گفتمان روا یحماس

وطن و دفاع  نیبا مضام یمل یها و سرودهاکشورمان ترانه یفرهنگ یمتناسب با الگو یو لزوم اتخاذ سبک زندگ ینسل

 یهانهیزم دیو تمه نیشیدر آثار پ تیهو نیا یهادارند. نشان دادن رگه یمل تیهو یساز انیبارز در جر یمقدس نقش

 پژوهش خواهد بود نیا یهادغدغه نیبرشمرده، از مهمتر یکردهایبا رو یآثار جادیا

داستان و  نیمشترک ب یعناصر هایژگیو نیاست. ا ریو وحدت تأث جازیشعر و ترانه، دقت، ا یهایژگیو نیتراز مهم یکی :اهداف اختصاصی

. کاوش دینمایرا منتقل م یبشر یهاشهیاز اند یاریبس تمیو ر یسه عنصر مهم شعر، ملود قی. تلفروندیشعر به شمار م

. دهدیرا نشان م ینوع ادب نیساز ا تیکارکرد وضع م،یدر انتقال مفاه یمل یهاکارکرد سرودها و ترانه تیفیک ییو بازنما

مکتب  و منتقد پردازهینظر اکوبسنیدارد، چنانچه  دیعنوان عنصر شاخص شعر تأکزبان به یریکارگدر به تیفیک نیا

 تیعنصر ادب نیتر: حرف آخر اشاره دارد و معتقد است زبان، به منزلۀ مهمیو شعرشناس یشناسدر مقالهزبان سمیفرمال

 هیبرشمرد. با تجز اتیادب زیعنوان وجه متماآن را به توانیکه م یاگونهبه سازد،یزبان را برجسته م یارتباط ندیمتن فرا

خوانندگان مطرح  یسرود و ترانه با مضمون وطن و دفاع مقدس ارائه شده از سو 50 یو شگردها ییساختار روا لیو تحل

مورد مداقه قرار  یهنیو م یمل میدر حوزه مفاه اتیادب یهنر و حت شه،یدر حوزه باورها، اند راتییکشور، وجوه مختلف تغ

که  دهدینشان م ییمختلف روا یهاکماندگار با سب یها و سرودهاترانه ییو محتوا ییروا یواکاو نی. بنابراردیگیم

 یبوده است. لذا تداوم و ارتقا یو هنر یمختلف ادب یهاماندگار در عرصه یآثار نشیآفر سازنهیکشور زم یسازوکار فرهنگ

 پژوهش است. نیاهداف ا نیخلق آثار ماندگار از مهمتر یتازه برا یهافرصت جادیسازوکار به منظور ا نیا

 ،یمل تیهو ،یسرود، ترانه، حماس ،ییگفتمان روا کلمات کلیدی:
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Narrative discourse of Iranian epic and national songs Title: 

Mahmoud Ranjbar Applicant: 

university of guilan Applicant's 

Work: 

One of the most important types of narrative poetry is national and patriotic songs 

and hymns. These songs and hymns have epic and historical themes. The 
characteristic of these songs and hymns is that they are learned because of the rich 

content shared by the people of a nation or country. Emphasis based on symbolic 

images in patriotic poems and songs organizes the process of forming a unifying 
discourse. The study of the narrative implications of these symbols is possible 

through the correct explanation of the narrative structure and its in-text references 
in relation to important historical events. In this project, we intend to examine 50 

examples of epic songs and hymns with the theme of homeland from the perspective 

of narrative discourse. Due to the social conditions and the intergenerational rupture 
and the need to adopt a lifestyle in accordance with the cultural model of our 

country, national songs and hymns with the themes of homeland and sacred defense 
have a significant role in the formation of national identity. Showing the traces of 

this identity in previous works and preparing the grounds for creating works with the 
listed approaches will be one of the most important concerns of this research. 

Abstract: 

One of the most important characteristics of poetry and song is accuracy, brevity and 

unity of effect. These features are common elements between the story and the 
poem. The combination of the three important elements of poetry, melody and 

rhythm conveys many human thoughts. Exploring and representing the quality of the 

function of national songs and hymns in conveying concepts shows the status-
making function of this type of literature. This quality is emphasized in the use of 

language as an index element of poetry, as Jacobsen, a theorist and critic of the 
school of formalism, points out in his article "Linguistics and Poetry: The Last Word" 

and believes that language as the most important element of text literature 

highlights the language communication process, As it can be considered as a 
distinctive aspect of literature. By analyzing the narrative structure and techniques 

of 50 songs and hymns with the theme of homeland and sacred defense presented by 
the prominent singers of the country, various aspects of changes in the field of 

beliefs, thought, art and even literature in the field of national and patriotic concepts 
are examined. Therefore, the analysis of the narrative and content of enduring songs 

and hymns with different narrative styles shows that the country's cultural 

mechanism has been the basis for the creation of lasting works in various literary 
and artistic fields. Therefore, the continuation and promotion of this mechanism in 

order to create new opportunities to create lasting effects is one of the most 
important goals of this research. 

Specific 

Aims: 

narrative discourse, anthem, song, epic, national identity :Keywords 
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 تله زبانیابرم دیبا تول زیبانک بذر انگل گل جال هیتخل :عنوان

 یفرخ زهرا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 کیدر محصوالت استراتژ یاهیگ یها یماریمقاوم به آفات و ب اهانیگ دیو تول هیدر جهت ته قی/تحقیو باغبان زراعت :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ زهرا فرخ :همکاران

 زادهیهوشنگ عل +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 تله( زبانیابرم نیال دیعدد )تول 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 شهیر یرو یهرز انگل یهاعلف نیتراز مهم یکی.( Phelipanche spp. Syn. Orobanche spp) زیگل جال چکیده :

. تاکنون کاربرد باشدیم ایو آس ،یو مرکز یشرق یاروپا ترانه،یاطراف مد یدر نواح یاقتصاد یزراع اهانیاز گ یاریبس

 مدتیطوالن تیریدر مد یاز موانع اصل یکیانگل موثر نبوده است.  نیمختلف ا یهاگونه یمختلف کنترل رو یهاروش

و  ،یکیولوژیزیپراکنش آسان، خواب ف ،یطوالن یهیانگل، بانک بذر بادوام آن در خاک است. بذور فراوان با قوه نام نیا

 کی. کندیانگل فراهم م یبرا یزراع یهاو روش زبانیبه مقاومت م یکیژنت یسازگار جادیهوشمند امکان ا یزنجوانه

کاهش بانک بذر انگل در خاک، استفاده از  یبرا یطیمحستیو ز ،یاقتصاد ،یعمل یهامناسب از جنبه اریروش بس

از  شیبوده و با تراکم باال کاشته شده و پ زیگل جال یواقع انزبیم اهان،یگ نی( است. اCatch cropsتله ) یهازبانیم

. شوندیدار )همراه با انگل( از مزرعه حذف مشخم برگردان رینظ ییهابا استفاده از روش زیبذر گل جال لیآغاز دوره تشک

ها موثر بانک بذر انگل، کاشت آن هیمحدود است و به منظور تخل اهانیگ نیدر ا یزنجوانه کنندهکیمواد تحر دیاما تول

( و CCD8و  CCD7) دیدر تول لیدخ یهاکه در حال حاضر ژن ییتکرار شود. از آنجا یفصل متوال نیدر چند یستیبا

 یهاتله به کمک روش زبانیم اهانیها در گژن نیا انیب دیاند، تشدشده ییشناسا هاگوالکتونی( استرPDR1انتقال )

 یزنوانهج کیتحر جهیتله( و در نت زبانیم اهی)ابر گ اهیمواد در گ نیا شتریو انتقال ب دیبه تول تواندیم کیژنت یمهندس

در  زیالجبانک بذر انگل گل  هیپژوهش با هدف تخل نیاول ق،یتحق نی. اانجامدیاز بذور انگل در خاک ب یشتریدرصد ب

 CCD8، و PDR1 ،CCD7 یهاژن یدینوکلئوت یمنظور، توال نیتله خواهد بود. بد زبانیابرم اهیگ دیخاک به کمک تول

و  یی( شناساLotus japonicusو  Medicago truncatula اهیاز دو گ یکیتله )توتون و و  زبانیابرم اهیاز دو گ

 TDNAو کلون خواهند شد. در ادامه  یسازهمسانه یانیب یهاو سپس در ناقل ریتکث شدهیطراح یمرهایبا کمک پرا

نتقال ا ن،یتله منتقل خواهند شد. عالوه بر ا زبانیم اهانیموقت به گ انیب یبرا یبه کمک آگروباکتر یاهیگ یهاناقل

 انیق و بالحا دییانجام خواهد شد. تا زین یمدل با کمک آگروباکتر اهیبه توتون به عنوان گ انیب دیتشد یهاسازه داریپا

 RNAو در سطح  DNA Real time PCRو  PCRبا  DNAه در سطح آمدتله و بدست زبانیابرم اهانیژن در گ

له ت زبانیابرم اهانیدر گ گوالکتونیسطح بتاکاروتن و استر تیصورت خواهد گرفت. در نها QRT-PCRو  RT-PCRبا

با  توانندیم دشدهیتله تول زبانیابرم اهانیخواهد شد. گ یریگاندازه UPLC-MS/MSو  HPLCبا استفاده از  بیبه ترت

 زیالکه انگل گل ج یمهم اقتصاد یزراع اهانیکشت مخلوط با گ ایگسترده بانک بذر انگل از خاک در تناوب  هیهدف تخل

 کاشته شوند کندیوارد م دیها خسارت شدبه آن

 تله زبانیم اهیدر دو گ complementary genomicsبر اساس  PDR1، و CCD7 ،CCD8 یهاژن یجداساز :اهداف اختصاصی
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 تله زبانیم اهانیدر گ هاگوالکتونیو انتقال استر دیدر تول ریدرگ یهاژن انیب دیتشد یهاموقت سازه انیب -2

 به توتون انیب دیتشد یهاسازه داریتله با انتقال پا زبانیابرم یهانیآوردن البدست-3

 گوالکتونیهرز انگل، استر علف ان،یب دیتشد ،یزنجوانه کنندهکیتحر کلمات کلیدی:

 

 

Seed bank depletion of broomrape by developing hyper catch crop Title: 

Zahra Farrokhi Applicant: 

I'm not employed Applicant's 

Work: 

Broomrape species (Phelipanche spp. Syn. Orobanche spp.) are one of the most 
important root-parasitic weeds damaging many economically important crops in the 

Mediterranean, Central and Eastern Europe, and Asia. Different control strategies 

have not been effective in controlling this parasite, yet. One of the main obstacles to 
the long-term management of broomrape is its durable seed bank in the soil. Large 

quantities of long-lived seeds, easy dispersal, physiological dormancy, and intelligent 
germination allow the parasite to adapt genetically to the changes in host resistance 

and cultural practices. Use of catch crops is a practical, economic, and 
environmentally friendly way to reduce broomrape seed bank in the soil. Catch crops 

are any host crop with high sowing density that should be destroyed (together with 

the parasite) by ploughing before the parasite set its seeds. However, production of 
the germination stimulants in catch crops is limited and planting of catch crops 

should be repeated over several seasons to deplete efficiently the seed bank of the 
parasite in the soil. Since the genes involved in the strigolactones synthesis (CCD7 

and CCD8) and transport (PDR1) have already been identified, it seems that 

overexpression of these genes in catch crops using genetic engineering methods may 
result in more synthesis and transport of such compounds in catch crops (Hyper 

catch crop), and therefore, may stimulate the germination of a higher percentage of 
parasite seeds in the soil. This work is the first study to develop a hyper catch crop to 

seed bank depletion of the parasite in the soil. For this purpose, the nucleotide 
sequences of the PDR1, CCD7, and CCD8 genes obtained from two catch crops are 

identified and amplified with designed primers. They are then cloned in the 

expression vectors. After that, the TDNA of plant vectors are transiently transformed 
to the tobacco and one of the two plants Medicago truncatula and Lotus japonicus, 

as the catch crops, using Agrobacterium tumefacience. Additionally, stable 
transformation of tobacco (Nicotiana tabacum) as a plant model are performed by 

using Agrobacterium. Transformation are corroberated at the DNA level using PCR 

and DNA Real-time PCR, and at the RNA level using RT-PCR and QRT-PCR for the 
produced transgenic catch crops. Finally, the levels of beta-carotene and 

strigolactone are measured in the control and transgenic catch crops produced using 
HPLC and UPLC-MS/MS, respectively. The produced hyper catch crops are included in 

rotation or mixed cultivation with economically important crops that are severely 

infested by the parasite for the extensive depletion of parasite seed bank in the soil. 

Abstract: 

Isolation of genes involved in the biosynthesis and transport of strigolactones (CCD7, 

CCD8, and PDR1) on the basis of complementary genomics in two catch crops 
2. Overexpression of CCD7, CCD8, and PDR1 in two catch crops using an 

Agrobacterium-mediated transient expression system. 

3. Obtaining transgenic tobacco lines that overexpress CCD7, CCD8, and PDR1 genes 
(Hyper catch crop) 

Specific 

Aims: 

Germination stimulant, overexpression, parasitic weed, strigolactone :Keywords 
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 رانیدر شمال غرب ا یو علف یزراع اهانیمرتبط با گ یایشبه راموالر یهاقارچ یکیمطالعه تاکسونوم :عنوان

 کزج یمونس بخش :متقاضی

 اریاستاد :علمی متقاضیرتبه 

 زن :جنسیت

 تهران/کشور یپزشکاهیگ قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  ییایباکتر ،یقارچ ،یاهیگ یکشور)گونه ها یکیژنت ریاز ذخا یو بهره بردار تیریحفظ، مد ،یی/شناسایاهپزشکیگ :اولویت

 کشور (یحشره ا

 یادیبن :نوع طرح

 کزج ی+ مونس بخش :همکاران

 رسول زارع +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 42 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ایدن یبرا دیجد هیحداقل چهار آرا یو نامگذار فیتوص-1عدد ) 3(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 از شیثبت ب-2

در راسته  یقارچ یهاگروه نیاز بزرگتر یکی(، دیویراموالر یهاو وابستگان آن )قارچ ایراموالر جنس چکیده :

Mycosphaerellales مهم با پراکنش  یاهیگ یمارگرهایها از بجنس نیمتعلق به ا یها. گونهروندیبه شمار م

 نیا تی. در پژوهش حاضر با توجه به اهمندینمایوارد م یخسارت اقتصاد یزراع اهانیاز گ یاریبوده و در بس یجهان

هرز  یهاعلف نیو همچن یزراع اهانیگ یرو دیویراموالر یهاقارچ یبندهیو آرا یستیتنوع ز ،یدر کشاورز یگروه قارچ

 یبی)مفهوم ترک یچندژن یتوال یهاو داده زبانیاطالعات م ،یشناختختیر یارهایاز مع یبیاطراف مزارع براساس ترک

ز ا ییدهایپژوهش، بازد نیا یقرار خواهد گرفت. به منظور اجرا یبار در شمال غرب کشور، مورد بررس نیاول یگونه(، برا

به عمل خواهد  ن،یزنجان و قزو ،یو غرب یشرق جانیآذربا ل،یاردب یهامختلف در استان یمزارع کشت محصوالت زراع

خواهند شد و به منظور انجام مطالعات  هیته یبرگ یاز لکه ها میتک اسپور به صورت مستق یآمد. کشت ها

 یقارچ یساختارها ایو  یبرگ یهاموجود در سطح لکه یقارچ یختارهااز سا یکروسکوپیم یدهایاسال ،یشناختختیر

قرار خواهند گرفت. به منظور  ییاز منابع معتبر مورد شناسا یریگو با بهره هیکشت، ته یهاطیمح یشده رو لیتشک

، LSU یژنوم هیاز هشت ناح ییهامنتخب، بخش یهاهیجدا DNAپس از استخراج  ،یانجام مطالعات مولکول

ITS،actA  ،cmdA ،gapdh ،his3 ،rpb2  وtef1 خواهد شد. در  یابییو توال ریتکث ،یبا توجه به جنس قارچ

 ق،یتحق نیا یقرار خواهند گرفت. ط لیو تحل هیمورد تجز یکیلوژنتیف یافزارهابا نرم یدینوکلئوت یهاداده ت،ینها

 ،یصنعت اهانیغالت، گ لیاز قب یمحصوالت عمده زراع یکه رو ایشبه راموالر یهاقارچ یاهیگ مارگریمهم ب یهاگونه

و مشخص خواهند شد و  ییآنها فعال هستند، شناسا یاحتمال یهازبانیم ریسا نیو همچن ،یروغن یهادانه ،یعلوفه ا

 خواهند شد یو معرف فیجهان توص یوتایکوبیما یبرا یاحتمال دیجد یهاگونه نیهمچن

 در شمال غرب کشور. یمحصوالت زراع یفعال رو یایشبه راموالر یهاقارچ یستیدانش در مورد تنوع ز شیافزا :اهداف اختصاصی

 .و پراکنش وعیش زانیگونه از لحاظ م نیمهمتر نییتع -2

 .در شمال غرب کشور ایشبه راموالر یهاقارچ یبرا یزراع یهاگونه نیدر ب هازبانیم ای زبانیم نیمهمتر ییشناسا -3

 .یآلوده کننده محصوالت زراع یهرز مزارع با گونه ها یعلف ها یامکان آلودگ یبررس -4

مجموعه  یساز یو غن (”IRAN“) یوزارت جهاد کشاورز یدر مجموعه قارچ ها دیجد یقارچ یقرار دادن نمونه ها -5

 .کشور یکیذخائر ژنت یها
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 .گونه یبیمفهوم ترک ست،یفومیه ،یلکه برگ ،یمولکول یلوژنیف کلمات کلیدی:

 
 

Taxonomic study of Ramularia-like fungi associated with major field crops and 

herbal plants in the North West of Iran 

Title: 

Mounes Bakhshi Kazaj Applicant: 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO); Iranian 
Research Institute of Plant Protection 

Applicant's 
Work: 

Ramularia and allied genera (ramularioid fungi) represent one of the largest fungal 
groups in the Mycosphaerellales. Species of these genera comprise numerous 

important plant pathogens responsible for yield losses to many important crops in a 

range of climates worldwide. During the present study, biodiversity and phylogeny of 
ramularioid fungi associated with crops and weeds in the north west of Iran will be 

studied according to consolidated species concept (employing multi-locus DNA 
sequence data, host, cultural and morphological characteristics). To achieve this aim, 

plant samples with ramularioid leaf spot symptoms will be collected in the 

agricultural fields from Ardabil, East and West Azerbaijan, Zanjan and Ghazvin 
provinces. Single spore isolates will be established directly from leaf spots and for 

morphological studies, microscopic slides will be prepared directly from relevant 
structures on herbarium materials or from structures developed on culture media. 

For molecular studies, DNA of representative isolates will be extracted and sequence 
data will be generated for eight genomic loci including LSU, ITS, actA, cmdA, gapdh, 

his3, rpb2 and tef1. Sequence data will be analyzed using phylogenetic analysis soft 

wares. During the research, the important plant pathogenic species of ramularioid 
fungi associated with crops will be identified and new candidate species to the world 

mycobiota will be described. 

Abstract: 

Taxonomic study of Ramularia-like fungi Specific 
Aims: 

Consolidate Species Concept, DNA barcoding, leaf spot, ramularioid fungi :Keywords 
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 یهاالکاز درون حفره میآنز تیتثب هیناهمگن بر پا دیجد یهاستیکاتالستیز ییسنتز و شناسا :عنوان

ا در آنه یستیبا هدف بهبود عملکرد کاتال یمزو متخلخل با ساختار سلسله مراتب یآل-فلز یهااسکلت

 از آب هاندهیحذف آال

 یمرند افسانه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ افسانه مرند :همکاران

 511000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

نفوذ و انکپسوله  یهاالکاز با روش تیتثب ی( به عنوان بستر مناسب براMOF) یآل-فلز یهاپژوهش از اسکلت نیدر ا چکیده :

در محدوده  یحفره ها یمتخلخل هستند و دارا یبه طور ذات یآل-فلز یهاشود. اسکلت یکردن استفاده م

در  یحفره ها یدارا یهاMOFنانومتر( هستند.  50تا  2 نینانو متر( و مزوحفره )ب 2حفره ها کمتر از  زی)ساکروحفرهیم

ژوهش از پ نیدر ا نیهستند، بنابرا هامیآنز تیتثب یبرا یترمناسب یبسترها هامیمحدوده مزوحفره با توجه به اندازه آنز

MOFنقض در  جادیا یهاروش یریبا بکارگ نیو مزو استفاده خواهد شد و همچن کرویم یحفره ها یکه دارا یها

و ساختار  ریپذمزومتخلخل انعطاف یهاحفره لیکه منجر به تشک شودیم یدر ساختار معرف هیثانو یهاساختار، حفره

برخوردار است. در  هامیآنز مهمان با ابعاد بزرگ مانند یهاگونه تیدر تثب ییباال تیکه از اهم شودیم یسلسله مراتب

 یداریپا جادیدو روش در ا سهی( و مقاpH راتیی)تغییایمیو ش یحرارت یداریپا یبر رو میآنز تیتثب ریتأث یادامه بررس

، XRD،BET  ،FT-IRاز جمله  یمتفاوت یهاسنتز شده با روش یهاستیکاتالستی. سپس زشودیانجام م میآنز یبرا

FE-SEM ،UV-vis یهاندهیها در واکنش حذف آالآن یستیکاتالستیز تیخواهند شد. در ادامه، فعال ییو ... شناسا 

انتخاب  یسوبستراها شیاکسا یهاسنتز شده در واکنش یهاستیکاتالستیکه از ز بیترت نیخواهد شد. بد یآب بررس

و محصوالت به دست آمده بعد از  شودیم یبررس GCو راندمان واکنش با دستگاه  شرفتیو پ شودیشده استفاده م

و استفاده مجدد از آن  ستیآسان کاتال یابیباز ییامکان و توانا ،یی. در مرحله نهاشوندیم ییشناسا NMRبا  یجداساز

 باشد یم یصنعت یها در کاربردها ستیاستفاده از کاتال یمهم برا یشود که از فاکتورها یم یبررس یستیدر چرخه کاتال

آن درون  تیالکاز با تثب ¬میاستفاده مجدد آنز تیو قابل یو حرارت ییایمیش یداریپا شیپژوهش افزا نیدر ا یهدف اصل :اختصاصیاهداف 

ردن کارآمد نفوذ و انکپسوله ک یهابا استفاده از روش یآل-فلز یهاچاچوب یبا ساختار سلسله مراتب ریپذانعطاف یهاحفره

حذف  یبرا داریناهمگن و پا یهاستیکاتالستیبه عنوان ز MOF-میآنز یهاستمیاز س ی. در قدم بعدباشدیم یزمانهم

 شوندیبالقوه آلوده کننده آب به عنوان سوبسترا انتخاب م یهاصورت که نمونه نی. به اشودیاز آب استفاده م هاهندیآال

به طور  ای شوند و لیاثر تبد یمواد ب ایکمتر  تیناهمگن سنتز شده به مواد با سم یهاستیکاتالستیتا با استفاده از ز

 شوند. بیکامل تخر

 ندهیحذف آال م،یآنز تیالکاز، تثب میآنز ست،یکاتال ستیز ،یآل-فلز یهااسکلت کلمات کلیدی:
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Synthesis and Characterization of new heterogeneous biocatalysts based on laccase 

immobilization into hierarchically mesoporous Metal-Organic Frameworks for 
improving their performance in water bioremediation 

Title: 

Afsaneh Marandi Applicant: 

Isfahan university Applicant's 

Work: 

In this study, metal-organic frameworks (MOFs) are used as a suitable carrier for 

laccase immobilization by penetration and encapsulation methods. metal-organic 

frameworks are inherently porous and have pores in the range of micro-pores (pores 
less than 2 nm in size) and mesopores (between 2 and 50 nm). Due to the size of the 

enzymes, mesoporous MOFs are more suitable supports for enzyme stabilization. So 
micro- and mesoporous MOFs will be used in this study. Besides, by using the defect 

creation method, the secondary pores will be introduced in the structure which leads 

to the formation of the flexible mesoporous MOFs with hierarchical structures which 
is convenient for immobilizing large guest species such as enzymes. In the following, 

the effect of enzyme stabilization on its thermal and chemical stability (pH changes) 
and the comparison of two immobilizing methods in the enzyme stability are studied. 

Then, the synthesized biocatalysts will be characterized by different methods such as 
XRD, BET, FT-IR, FE-SEM, UV-vis, etc. The catalytic activity of biocatalysts will be 

investigated in the water bioremediation. The synthesized biocatalysts are used in 

the oxidation reactions of the selected substrates, and the progress and efficiency of 
the reaction are monitored by the GC apparatus, and the obtained products after 

separation are identified by NMR. In the final step, the recyclability of the catalysts 
and their reuse in the catalytic cycles, which are among the important factors for the 

use of catalysts in industrial applications, are investigated. 

Abstract: 

The main purpose of this study is to increase the chemical and thermal stability and 
reusability of the Laccase enzyme by immobilizing it in the flexible pores with 

hierarchical structures of metal-organic frameworks using efficient methods 

including penetration and simultaneous encapsulation. In the next step, enzyme-
MOF systems are used as heterogeneous and stable biocatalysts for water 

bioremediation in the way that potential water contaminating samples are selected 
as substrates to be converted to less toxic or inert materials or completely destroyed 

using heterogeneous synthesized biocatalysts. 

Specific 
Aims: 

Metal-Organic Frameworks, Biocatalyst, Laccase, enzyme immobilization, 
bioremediation 

:Keywords 
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 زاگرس یبر منابع آب کارست هیبا تک ینیرزمیبر منابع آب ز یمیاقل راتییتغ یفیو ک یاثرات کم یبررس :عنوان

 یلیاحمد بهروج پ :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیدانشگاه ش :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

 ژهیبو یشناس نیزم یاز سازند ها یآب در آبرفت و برخ رهیآبخوان ها محل ذخ --آبخوان ها  یآبشناس نیزم :اولویت

 یاست. سدها رانیا یمهم در اکثر آبخوان ها یاز چالش ها یکی. بحران آب باشندیم یاهک یکارست یسازندها

 احداث شده  که با فرار آب همراه یشناس نیزم یسازندها یبه رو یمتعدد

  :نوع طرح
 یلی+ احمد بهروج پ :همکاران

 یضرغام محمد +

 وند نهیروح اله آد +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد 1آموزش دانشجو: 

 بر باال یو دما البیس جهیدوره کوتاه از زمان و در نت کیدر  دیشد یهاکم، باران یها یبارندگ ژهیبه و میاقل راتییتغ چکیده :

ر د شتریب ،رتریپذ بیآس ییمجرا یهابا شبکه یآب کارست یمنظر، سفره ها نی. از اگذاردیم ریتأث ینیرزمیمنابع آب ز

 یدنیدرصد از منابع قابل شرب نوش 25 بایمنابع آب تقر نیا ،گریهستند. از طرف د یراتییتغ نیچن رییمعرض خطر تغ

که از  شودیزده م نیتخم ینیزم ریز یهامتر مکعب در سال آب 12632و  320 رانیجهان را برخوردار هستند؛ در ا

 رانیشوند. ا هی( تخلیکربنات یاز سازندها نهاای از ٪75چشمه ) 37490حلقه چاه و  920با  بیسخت به ترت یسازندها

 دهدیمطالعات نشان م یاست. برخ میاقل راتیی، در حال تجربه کردن تغجهان یکشورها ریبدون استثناء نسبت به سا

به صورت درجه حرارت باالتر ، بارش کمتر و  تواندیتر مدر مناطق خشک ژهیبه و رانیدر ا ییآب و هوا راتییتغ ریکه تأث

 یبرا میاقل راتییتغ ریدر تأث یپاسخ منابع آب کارست یبررس ن،یباشد. بنابرا ینیرزمیز یهاکمتر آب هینرخ تغذ جهیدر نت

برخوردار است. منطقه زاگرس به عنوان منطقه مورد مطالعه  یاژهیو تیاز آب، از اهم داریبهتر و استفاده پا تیریمد

و سروک( است  ی)به عنوان مثال آسمار یکربنات یبا سازندها رانیمنطقه در ا نیمنطقه مهمتر نیا رایز شودیانتخاب م

یم یررسدر سراسر جهان و کشور ب یدر ابتدا مطالعات قبل ،نهیزم نی. در اردیگیدر آن صورت م یکه توسعه کارست

ها و کمبود داده صیتشخ ،یبانک اطالعات یسازمانده یبرا قیتحق یمرحله بعد هایسازها و آمادهداده ی. جمع آورشوند

 یکیدروژئولوژیو ه یکیدرولیدر طول زمان است. سپس با توجه به در دسترس بودن اطالعات الزم ه راتییدرک روند تغ

 راتییتغ ریتأث یسازهیجهت شب یاها و شبکه مجراها، منطقهچشمه یدب ،ینیرزمیسطح آب ز ،یکیدرولیه تیمانند هدا

با استفاده  MODFLOW-CFPو  SWAT یکدها شودیم یراستا، سع نی. در اشودیانتخاب م یبر سفره کارست میاقل

با  یسازهیشب یهایها و پردازش خروجداده لیو تحل هیتجز ،یارتباط داده شوند. پس از مدل ساز QSWATMODاز 

 شودیحاصل م یابه گونه یریگجهیمورد بحث قرار گرفته و نت جی. سرانجام نتاشودیشده انجام م یجمع آور یهاداده

 ارائه شوند یبر منابع آب کارست میاقل راتییتغ ریبا تأث یسازگار یبرا نهیبه یکردهایکه رو

 داده از منابع آب کارست گاهیپا کی هیته :اهداف اختصاصی

 زاگرس کارست در یهابا تمرکز بر سفره ینیرزمیز یهابر آب میاقل راتییتغ ریتأث وندیپ یروش کارآمد برا کی افتنی

 میاقل راتییمختلف تغ یوهایتحت سنار ینیرزمیمنابع آب ز تیفیو ک تیکم ینیب شیپ

 میاقل رییتحت تغ ینیرزمیز یهاآب تیریمد یبرا کردیرو کیارائه 

 زاگرس -کارست ستمیس یساز هیشب -یکارست یهاآبخوان -میاقل رییتغ کلمات کلیدی:
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Assessment of the impacts of climate change on quality and quantity of groundwater 

resources with focus on Zagros karstic system 

Title: 

Ahmad Behrouj Peely Applicant: 

Shiraz University Applicant's 
Work: 

Climate change especially low precipitation, intensive rains in a short period of time 

accordingly floods, and high temperature impact groundwater resources. In this 
perspective, karstic aquifers with their more vulnerable conduit networks are more 

at risk of accosting such changes. On the other hand, these water resources are of 
vital drinkable supply for about 25% of the world; in Iran 320 and 12632 m3/year 

groundwater are estimated to be extracted or discharged from hard rocks with 920 

wells and 37490 springs (75% of which from carbonate formations), respectively. 
Iran with no exception to the other countries of the world is experiencing climate 

change. Some studies revealed that the effect of climate change in Iran particularly 
in drier regions would be in the form of higher temperature, less precipitation and 

consequently lower rate of recharge to the groundwater. Therefore, it is of prime 
importance to investigate the respond of karstic water resources to the impact of 

climate change for better management and sustainable water use. Zagros region is 

selected as the case of interstate because it is the most important zone in Iran with 
carbonate formations (e.g. Asmari and Sarvak) in which karstic development takes 

place. In this context, initially the previous studies across the world and in the 
country are reviewed. Data collections and preparations are the next stage of the 

research to organize a database, to detect data gaps and to understand the trend of 

variations over time. Then according to the availability of necessary hydraulic and 
hydrogeological information such as hydraulic conductivity, groundwater level, 

springs flow rate, and conduit network, a site is chosen to simulate the effect of 
climate change on the karstic aquifer. In this respect, SWAT and MODFLOW-CFP 

codes are tried to couple using QSWATMOD. After modeling, data analyzing and 

processing of simulations outputs with the collected data are conducted. Finally the 
results are discussed and the conclusions are drawn in such a way to suggest the 

optimum approaches for adaptation against the impacts of climate change on karst 
water resources. 

Abstract: 

to prepare a data base of karst water resources 

b. to find a working and efficient methodology to link the effect of climate change on 
groundwater with a focus of karst aquifers in Zagros 

c. to predict the future of groundwater resources quantity and quality under different 
scenarios of climate changes 

d. to propose an approach for groundwater management under climate change 

Specific 

Aims: 

Climate change- Karst aquifers-Karst system simulations- Zagros :Keywords 
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ر ب گیکرنیپ ونیبا امولس یچرب ضرور یها دیو اس یمحلول در چرب یها نیتامیو رسانش و یدرون پوشان :عنوان

 یفنل باتیو ترک یفاز نامحلول صمغ فارس هیپا

 ییکدخدا رسول :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/یخراسان رضو ییغذا عیعلوم وصنا پژوهشکده :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یدانش فن دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عی+ صنا یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 غ یوارد ات ییواسط و محصول نها ه،یمواد اول ینیگزیجا

 یکاربرد :نوع طرح

 یی+ رسول کدخدا :همکاران

 گوکان دورماز +

 یمحفوظ میمر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
صنعت غذا و  ر،یدر دو دهه اخ ژهیو فراسودمند، بو یسالم، مقو ییمواد غذا یروزافزون مصرف کنندگان برا یتقاضا چکیده :

ت با محصوال یساز یغن یبه روش ها یابیدست کرد،یرو نیرا بر آن داشته است تا در پاسخ به ا ایدر سراسر دن نیمحقق

 ییایمیش کویزیخاص ف یها یژگیحال، و نیبخش را مد نظر قرار دهند. با ا یسالمت باتیها و ترک یزمغذیانواع مختلف ر

 یملکول یها یدگیچیپ زیو ن ندیو پس از فرآ نیح یکیو مکان ییدما یو تنش ها کسویاجزا از  نیاز ا یبرخ کیو ارگانولپت

رو استفاده از  نیمواجه ساخته است. از ا یآنها را با چالش اساس میافزودن مستق گر،ید یاز سو ییماده غذا یو ساختار

 یژگیبخصوص و ییماده غذا یفیک یمؤلفه ها نه،یهز نیکه ضمن تحقق هدف مورد نظر با کمتر یکارآمد یروش ها

 یها نیتامیو و یچرب ضرور یدهایقرار گرفته است. اس یقرار ندهد، مورد توجه جد ریتحت تاث زیآن را ن یحس یها

کان، کود ژهیروزانه افراد بو ییغذا میدر رژ یهستند که وجود آنها به مقدار کاف یباتیاز جمله ترک Eو  D یمحلول در چرب

 طینسبت به شرا یداریآنها در آب، ناپا تیبرخوردار است، اما عدم حالل یخاص تیاز اهم ردهیسالمندان و زنان باردار و ش

امکان  یبراحت یاشباع ریچرب چند غ یدهایاس یحاو یروغن ها یبرخ ندیناخوشا یطعم و بو زیو ن ندیو فرآ یطیمح

 ونیاجزا در امولس نیا یرو پژوهش حاضر با هدف درون پوشان نیکند. از ا یرا فراهم نم ییاضافه کردن آنها به مواد غذا

 نیکه ا ییشده است. از آنجا شنهادیپ ،یفنل باتیو ترک یخش نامحلول صمغ فارسب هیمضاعف، بر پا یبا غشا نگیکریپ

سبت آن ن یکیزیف یداریشود، پا یم یطراح ریجات و ش وهیآب م رینظ ییها یدنینوش یساز یغن یبرا ونینوع امولس

 یاجزا ییایمیش راتییقرار خواهد گرفت و تغ ی( مورد بررسیو خنث یدی)اس pH زیو ن یونیباال، قدرت  یبه دما

و  یکیژرئولو راتییتغ ن،یمطالعه خواهد شد. افزون بر ا ینگهدار نیآنها در ح ویداتیاکس بیتخر ژهیشده بو یزپوشانیر

 هیشب طیفعال در شرا ستیز باتیچرب و ترک یدهایاس شیرها لیو پروفا زیپولیآن بر ل ریو تاث ونیامولس زساختاریر

 دیخواهد گرد شیشده دستگاه گوارش پا یساز

 ن در آبروغ نگیکریپ ونیامولس یداریو پا لیبر تشک یفنل باتیو ترک یبخش نامحلول صمغ فارس ریتاث یبررس :اهداف اختصاصی

 (یونیو قدرت  pHدما، ) یطیمح طینروغن در آب سبت به شرا نگیکریپ ونیامولس یداریپا یبررس •

 ونی( در امولسیچرب ضرور یدهایو روغن کتان )منبع اس D و E یمحلول در چرب یها نیتامیو یدرون پوشان •

 نگیکریپ
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 ینگهدار یدر ط ژنیشده در مقابل نور واکس یدرون پوشان یبر اجزا نگیکریپ ونیامولس یاثر حفاظت یبررس •

 شده دستگاه گوارش یساز هیشب طیشده در شرا یزپوشانیر یاجزا یستیز یو دسترس یهضم چرب یبررس •

 یساز یغن ،یچرب ضرور یها دیاس ،یمحلول در چرب یها نیتامیو ،یفنل باتیترک ،یصمغ فارس نگ،یکریپ ونیامولس کلیدی:کلمات 

 ییمواد غذا

 

 

Encapsulation and delivery of fat-soluble vitamins and essential fatty acids by 

Persian gum-polyphenol stabilized Pickering emulsion 

Title: 

Rassoul Kadkhodaee Applicant: 

Research Institute of Food Science and Technology Applicant's 
Work: 

The increasing consumers’ demand for healthy, nutritious and functional foods, 

especially over the last two decades, has made the food industry as well as the 
researchers worldwide attempt achieving new methods for the fortification of 

products with micronutrients and health promoting compounds. However, the 

physicochemical and organoleptic properties of these components, on the one hand, 
and the thermomechanical stresses applied during and after processing along with 

the complex molecular nature and structure of food, on the other hand, have turned 
the direct addition of these ingredients into a great challenge. Therefore, the use of 

efficient approaches that would fulfill the goal at a reasonable cost with almost no 
impact on quality attributes of food particularly its sensory characteristics have 

always been at the center of attention. Essential fatty acids and fat-soluble vitamins 

D and E are among the nutrients that their inclusion in daily diet at an adequate 
level, especially for kids, elderlies and pregnant/breast-feeding women, is of 

importance. Nevertheless, it is not most often readily possible to incorporate them 
into foods owing to their low water solubility and high susceptibility to 

environmental and process conditions and also the unpleasant flavor they may 

impart to food. The present study is therefore proposed to investigate the feasibility 
of encapsulation of these nutrients in a Pickering emulsion stabilized by a double 

layer composed of the water insoluble fraction of Persian gum and Phenolic 
compounds. Since the emulsion is to be used in drinks and beverages including milk 

and fruit juices its physical stability against elevated temperature, ionic strength and 

a wide pH range (acidic to neutral) will be evaluated. Besides the protective effect of 
emulsion on the chemical decomposition of the bioactive components particularly 

their oxidative degradation during storage will be examined. In addition, the 
rheological and microstructural changes of the emulsion during digestion and their 

impact on the lipolysis and bioavailability of compounds will be monitored. 

Abstract: 

Investigating the effect of water-insoluble fraction of Persian gum and phenolic 
compounds on the formation and stability of oil-in-water Pickering emulsion. 

• Evaluating the stability of oil-in-water Pickering emulsion against environmental 
conditions (temperature, pH and ionic strength). 

• Encapsulation of fat soluble vitamins (D and E) and flaxseed oil (source of essential 

fatty acids) in Pickering emulsion system. 
• Studying the protective effect of Pickering emulsion on encapsulated components 

against light and oxygen during storage. 
• Monitoring lipolysis and bioavailability of encapsulated components under 

simulated digestion conditions. 

Specific 
Aims: 

Pickering emulsion, Persian gum, Phenolic compounds, Fat soluble vitamins, 
Essential fatty acids, Fortification. 

:Keywords 
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 لیبا تحل یبرداربهره اتیبعد از عمل شدهبیتخر یهاخاک اءینقش اضافه شدن الشبرگ درختان در اح :عنوان

 رانیشمال ا رود،یدر جنگل خ یزمان ییایپو

 یسهراب یهاد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 یخاک برا یزیو حاصلخ دی+ خاک/سنجش توان تول داری/حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پاخاک :اولویت

 خاک در مناطق مختلف کشور یآل باتیترک شیافزا یتوسعه جنگل ها و مراتع + خاک/روش ها

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 یسهراب ی+ هاد :همکاران

 یمقداد جورغالم +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
ک خا ان،یم نیجنگل را به دنبال دارد، که در ا ستمیجنگل، بر هم خوردن تعادل اکوس یراصولیغ یبرداربهره اتیعمل چکیده :

از  یکیدارد. الشبرگ حاصل از درختان مختلف به عنوان  یاژهیو تیدر جنگل، اهم یتحوالت اساس ۀعنوان مبدأ همبه

و  دیح خواص خاک، تولخاک است که ضمن اصال یداریعامل در امر حفاظت و پا نیجنگل، بهتر ستمیاکوس یاجزا

الشبرگ درختان مختلف بر بهبود  یاثربخش یابیپژوهش حاضر با هدف ارز نی. بنابرادهدیم شیرا افزا یاهیمحصول گ

انجام  یبرداربهره اتیساله پس از عمل 20دوره  کیدر  یکیاصالح اکولوژ به عنوان روش یچوبکش یرهایخواص خاک مس

مختلف  یهابا سن یچوبکش ریمس 3 رود،یخ یو پژوهش یشده، در جنگل آموزش انیبه اهداف ب یابیدست یخواهد شد. برا

)راش خالص، راش + ممرز، راش + ممرز +  یجنگل پیسال( با سه تکرار در سه ت 20، 10، 5) یچوبکش اتیپس از عمل

 ،یکشچوب نیبر اساس تعداد تردد ماش یچوبکش یرهایاز مس کیخواهد شد. در هر  یی( در سطح جنگل شناساهارگونهیسا

ز ا کیخواهد شد. در هر  یی( شناساادیسه شدت تردد )کم، متوسط و ز ر،یاز مس یفاصله از دپو و تعداد انشعابات فرع

انتخاب و در داخل هر کدام از  یریگنمونه یمتر برا 10×4پالت با ابعاد  کی(، کی)شدت تراف ماریو در هر ت رهایمس نیا

روند بهبود  سهیمقا یشوند. برا یآورالشبرگ و خاک جمع یهاخواهد شد تا نمونه یمتر طراح 1×1ات نمونه آنها قطع

از آن،  یمتر 30-20در فاصله  یچوبکش رینخورده، در مجاورت هر مسو منطقه دست یچوبکش یرهایمس نیب یعیطب

به صورت طرح  قیتحق یطرح آمار رونیشاهد گرفته خواهد شد. از اینخورده الشبرگ و خاک از منطقه دست یهانمونه

 یدرختان مختلف( و فرع رگیبا الش ی)سه توده جنگل یبا دو عامل اصل یکرت خرد شده در قالب بلوک کامل تصادف

سال( انجام خواهد شد. با توجه  20و  10، 5مختلف ) نیبا سن یرچوبکشی( در سطح سه مسکی)سه کالسه شدت تراف

 ینمونه و برا 162 یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف اتیخصوص یبررس یبرا یچوبکش ریدر هر مس ،یریگه طرح نمونهب

 یاثربخش یابیپژوهش حاضر با هدف ارز نینمونه خاک گرفته خواهد شد. بنابرا 18 یمیو آنز یکروبیم اتیخصوص

 ییایمیش ،یکیزیبر بهبود خواص ف یکیاصالح اکولوژ به عنوان روش یچوبکش یرهایمس یالشبرگ درختان مختلف رو

 شودیانجام م یبرداربهره اتیساله پس از عمل 20دوره  کینخورده در با منطقه دست سهیخاک در مقا یستیو ز

 راتییدر تغ یدرخت یهاگونه( یدرخت یهاالشبرگ و نوع الشبرگ گونه یهاهیفرم هوموس )عمق ال راتییتغ ریتاث یبررس :اهداف اختصاصی

 .یبرداربهره اتیمختلف پس از عمل یهاخاک در سال اتیخصوص



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

ا منطقه ب سهیالشبرگ درختان مختلف در مقا هیال ریتحت تاث یچوبکش یرهایخاک مس اتیروند بهبود خصوص یبررس -

 .یزمان یتوال لینخورده با تحلدست

 فرم هوموس ،یچوبکش ریمس ،یچوبکش اتیعمل ک،یخاک، شدت تراف یابیباز کلمات کلیدی:

 

 

The role of adding trees litter in recovery of disturbed soils after harvesting 
operations by temporal dynamics analysis in Kheyrud forest, North of Iran 

Title: 

Hadi Sohrabi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Unprincipled forest harvesting operations lead to imbalances in the forest ecosystem, 

in which the soil, as the source of all fundamental changes in the forest, is severely 

affected. Litter from different trees as one of the components of the forest ecosystem 
is the best factor in soil protection and sustainability, which in addition to improving 

soil properties, also increases vegetation and trees. Therefore, the present study 
aims to evaluate the effectiveness of litter of different trees on improving the soil 

properties of skid trails as an ecological improvement method in a period of 20 years 
after harvesting operation. To achieve the objectives of the research, in Kheyrud 

educational and research forest, three skid trail with different ages after skidding 

operations (5, 10, 20 years) with three repetitions in three forest types (pure beech, 
beech + hornbeam, beech + hornbeam + other species) will be identified at the 

forest level. In each of the skid trails, based on the number of skidding machine 
traffic, the distance from the depot and the number of sub-branches of the trail, 

three traffic intensities (low, medium and high) will be identified. In each of these 

routes and in each treatment (traffic intensity), a plot with dimensions of 4 × 10 m 
will be selected for sampling and inside each of them, 1 × 1 m sample plots will be 

designed to collect litter and soil samples. To compare the natural recovery process 
between the skid trails and the undisturbed area, litter and soil samples will be taken 

inside the forest at least 20–30 m away from the skid trail. Therefore, the statistical 
design of the research is a split plot design in the form of a randomized complete 

block with two main factors (three forest stands with different tree litter) and a 

subset (three traffic intensity classes) at the level of three skid trail with different 
ages (5, 10 and 20 years) will be done. According to the sampling plan, 162 samples 

will be taken in each skid trail to study the physical, chemical and biological 
properties and 18 soil samples for microbial and enzymatic properties. Therefore, the 

present study aims to evaluate the effectiveness of litter of different trees on skid 

trails as an ecological improvement method on improving the soil physical, chemical 
and biological properties compared to the undisturbed area in a period of 20 years 

after harvesting operation. 

Abstract: 

Investigating the effect of changes in humus form (depth of litter layers and litter 
type of tree species) on changes in soil properties in different years after harvesting 

operation. 
- Investigation of soil improvement process of skid trails under the influence of litter 

layer of different trees in compared with the undisturbed area by temporal dynamics 
analysis. 

Specific 
Aims: 

Soil recovery, traffic intensity, skidding operation, skid trail, humus form :Keywords 
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با استفاده  رانیدر ا COVID-19 بحران در مقابله با تیریدر مد یسازمان نیب یهایهمکار لیو تحل هیتجز :عنوان

 یاجتماع یشبکه ها لیاز ابزار تحل

 یکرمان یآقامحمدعل مهرداد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیعلم و صنعت ا دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکرمان ی+ مهرداد آقامحمدعل :همکاران

 یمهرداد مقصود +

 یهمدان یمحمد صادق +

 پور یبزرگ هیعط +

 اضیف یچ شهیمحمد ر +

 زادهیعل ثمیم +

 یآگه بیرضا حب +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 3: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد 3آموزش دانشجو: 

 شیبسته پ هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

مساله  نیا یکرونا، ما به بررس یماریب وعیدر مقابله با بحران ش یسازمان نیب یهمکار تیپژوهش با توجه به اهم نیا در چکیده :

 یسازمان نیب یمعتبر کشور به استخراج شبکه همکار یهایراه با استفاده از اخبار خبرگزار نی. در امیپردازیم رانیدر ا

به  یاجتماع یهاشبکه لیتحل یپرداخت و سپس با استفاده از محاسبه شاخصه ها میبحران خواه نیدر مواجهه با ا

 نیپرداخت. همچن میخواه روسیو نیا در مقابله با یدیکل یهاسازمان ییو شناسا گریکدیها با سازمان یهمکار یبررس

 داد میقرار خواه یمورد بررس کیکشور را به تفک یو نظام یاسیس یاجتماع یاقتصاد یهاسازمان ینحوه همکار

 کرونا روسیدر مقابله با و رانیدر ا یسازمان نیب یستخراج شبکه همکار :اهداف اختصاصی

 کرونا روسیو وعیدر مبارزه با بحران ش یدیکل یسازمانها ییشناسا .2

 یاجتماع یشبکه ها لیتحل ،یسازمان نیب ی، شبکه همکار19-دیبحران، کوو تیریمد کلمات کلیدی:

 

 

Analyzing the inter-organizational collaborations in crisis management in coping 

with COVID- 19 using social network analysis; case of IRAN 

Title: 

Mehrdad Agha Mohammad Ali Kermani Applicant: 

Iran university of science and technology Applicant's 
Work: 

In this study, considering the importance of inter-organizational collaboration in 

dealing with the crisis of corona virus disease, we will examine this issue in Iran. In 
this way, we will use the news of the country's reputable news agencies to extract 

an inter-organizational cooperation network in the face of this crisis. Then, using the 

Abstract: 
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calculation of social network analysis characteristics, we will examine the 

cooperation of organizations with each other and identify key organizations in 
dealing with this crisis. 

Extraction of inter-organizational cooperation network in Iran against coronavirus 

Identify key organizations in the fight against the coronavirus outbreak 

Specific 

Aims: 

key words: Crisis Management, COVID19, Interorganizational Collaborations 

Network, Social Network Analysis 

:Keywords 
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-نیب یبوم یبه منظور تحقق الگو ییاجرا یو راهکارها یتخصص یراهبردها ،یاستیاستنتاجات س نییتب :عنوان

 یدولت یشدن دانشگاه ها یالملل

 یریام یموسو بهیط :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :اجرامحل 

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

مورد نظر  تی+ اولو ی/آموزش  عالینظام آموزش یها بیو آس فتیفی/کیعــــــــــــــــــــلوم اجـــــــــــــتماع :اولویت

 .ستیدر فهرست موجود ن

 یادیبن :نوع طرح

 مینوه ابراه می+ دکترعبدالرح :همکاران

 یریام یموسو بهیدکتر ط +

 ینعمت یدکتر محمد عل +

 ینیحس یدکتر عباس محمد +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 وزارت علوم( یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 شدن،یجهان دهیاطالعات و ارتباطات و گسترش پد یفناور ژهیبه و نینو یهایپژوهش: توسعه روزافزون فناور هدف چکیده :

 ،یالمللنیب یهایو همکار هاتیتوسعه فعال یاز حرکت به سو ریها را به طور اخص، ناگزکشورها را به طور اعم و دانشگاه

 یر حالد نیقرار گرفته است. ا دیمورد تأک ،یبه خوب زیکشور ن یباالدست یحرکت، در اسناد و برنامه ها نینموده است. ا

م و اقتضائات خاص نظا طیجامع که با شرا ییاما ارزشمند، از فقدان الگو ریخط ریمس نیکشور در ا یهااست که دانشگاه

خش اثرب یراهبردها ،یاستیاستنتاجات س نییبرند. هدف از پژوهش حاضر، تب یکشور منطبق باشد، رنج م یعالآموزش

 است. یدولت یشدن دانشگاه ها یالمللنیب یبوم یبه منظور تحقق الگو ییاجرا یو راهکارها

ه بود که با استفاد یفیک یهامطالعه از نوع پژوهش نیبود. ا یتوسعه ا یروش پژوهش: نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربرد

 .انجام شد ب،یفراترک کردیاز رو

جامعه)مشارکت کنندگان( در بخش نخست  یهدفمند است. اعضا یریدر پژوهش حاضر، روش نمونه گ یریروش نمونه گ

ها شگاهشدن دان یالمللنیمرتبط با موضوع ب یعلم یمقاله ها هیشامل کل ب،یپژوهش و در قسمت مربوط به روش فراترک

ارتباطشان با موضوع،  زانیتعداد، براساس م نیخواهد بود که از ا 1399تا  1395از سال  یعنیپنج سال گذشته  یط

متون و مستندات  یقرار خواهد گرفت؛ چراکه اغلب صاحبنظران، محدوده بررس یمقاله استخراج و مورد بررس 70حدود 

مورد، مطرح نموده اند.  70مطالعه، کمتر از  یگستردگ زانیو م لیرا با توجه به عمق تحل بیدر روش فراترک یعلم

 حوزه یباالدست یاسناد و برنامه ها هیعبارت از کل ،یاسناد لیوط به روش تحلجامعه پژوهش در قسمت مرب ن،یهمچن

انداز ( سند چشم2 ،ی( قانون اساس1پژوهش، پنج سند از مجموع اسناد فوق مشتمل بر:  نیاست که در ا یآموزش عال

کشور، مورد  یه مل( برنامه ششم توسع5و  یعلم و فناور ی( سند تحول راهبرد4کشور،  ی( نقشه جامع علم3، 1404

و  رانیمد هیجامعه)مشارکت کنندگان( در بخش دوم پژوهش شامل کل یمطالعه قرار خواهد گرفت. عالوه بر آن، اعضا

 یریاز روش نمونه گ یریتعداد، با بهره گ نیها خواهد بود که از اشدن دانشگاه یالمللنیمتخصصان مرتبط با حوزه ب

و  قاتیمتخصص)استاد( از مجموعه وزارت علوم، تحق 15و  ریمد 15مشارکت کننده مشتمل بر  30هدفمند، حدود 

و  یگلوله برف وهیبه ش ساختمند،مهین یتهران، مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت که مصاحبه ها یو دانشگاه ها یفناور
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 د،یدج یکه انجام مصاحبه ها یعات قابل دسترس ، تا زماناطال یآستانه سودمند ای یاز شاخص اشباع نظر یریبا بهره گ

 .آشکار سازد، تداوم خواهد داشت قیتحق میرا بر ت ینکات تازه ا

مشتمل بر: الف(  ،یسازگانه پژوهش بر اساس روش مثلثحاصل از مراحل سه یفیک یهاداده لیو تحل هیبه منظور تجز

 یستباالد یاسناد و برنامه ها یاسناد لیها، ب( تحلشدن دانشگاه یالمللنیانجام شده در حوزه ب قاتیتحق بیفراترک

 لیلتح کیها، از تکنشدن دانشگاه یالمللنیو متخصصان حوزه ب رانیبا مد ساختمندمهیو ج( مصاحبه ن یآموزش عال

. انجام خواهد شد ی.ای.دویس.کو با استفاده از نرم افزار مک یو انتخاب یباز، محور یاسه مرحله یکدگذار ندیمحتوا و فرا

 یهاها و الگو یتئور شیو آزما جادیا یاست که برا یفیک یهاداده لیبه منظور تحل یآمار یابزار قو کیافزار، نرم نیا

 رودیها، به کار ممصاحبه ایها متون مختلف نوشته لیو تحل هیاز تجز یریگجهیو نت ینظر

 کشور یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یحوزه آموزش به منظور تحقق الگو یاستیاستنتاجات س نییتع :اهداف اختصاصی

 شورک یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یحوزه پژوهش به منظور تحقق الگو یاستیاستنتاجات س نییتع (2

نظور ( به میحرفه ا -یو علم یستاد -یتیریمد ستمیرسیدو ز کیحوزه آموزش)به تفک یتخصص یراهبردها نییتع (3

 کشور یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یتحقق الگو

منظور  ( بهیحرفه ا -یو علم یستاد -یتیریمد ستمیرسیدو ز کیحوزه پژوهش)به تفک یتخصص یراهبردها نییتع (4

 کشور یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یتحقق الگو

دو حوزه آموزش و پژوهش( به منظور  کی)به تفکیستاد -یتیریمد ستمیرسیدر ز رانیمد ییاقدامات اجرا نییتع (5

 کشور یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یتحقق الگو

دو حوزه آموزش و پژوهش( به منظور  کی)به تفکیحرفه ا -یعلم ستمیرسیاستادان در ز ییاقدامات اجرا نییتع (6

 کشور یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یتحقق الگو

دو حوزه آموزش و پژوهش( به منظور  کی)به تفکیحرفه ا -یعلم ستمیرسیدر ز انیدانشجو ییاقدامات اجرا نییتع (7

 کشور یدولت یهاشدن دانشگاه یالملل نیب یتحقق الگو

 بیشدن ؛ الگو؛ فراترک یالمللنی؛ ب ییاجرا یراهکارها ؛یاستیاستنتاجات س کلمات کلیدی:

 
 

Explaining the Policy Recommendation, Specialized Strategies and Executive Actions 

in order to Implement the Native Model of Internationalization of Public Universities 

Title: 

Tayebehmusavi Applicant: 

kharzami university Applicant's 
Work: 

Aim of the research: The increasing development of new technologies, especially 

information and communication technology and the expansion of globalization, has 
forced countries in general and universities in particular, to move towards the 

development of international activities and cooperation. This move has been well 
emphasized in the country's upstream documents and programs. At the same time, 

the country's universities are suffering from the lack of a comprehensive model that 
is in line with the specific conditions and requirements of the country's higher 

education system. The aim of the present study is to explain the political conclusions, 

effective strategies and executive strategies in order to realize the local model of 
internationalization of public universities. 

Research Method: The type of research was developmental in terms of applied 
purpose. This study was a qualitative study conducted using an overlapping 

approach. 

Sampling method In the present study, the sampling method is targeted. Members of 
the community (participants) in the first part of the research and in the part related 

to the transcendental method, will include all scientific articles related to the 
internationalization of universities during the last five years, ie from 2016 to 1399, of 

which, based on their relationship with The subject will be extracted and reviewed in 
about 70 articles, as most experts have considered the scope of study of scientific 

texts and documents in the hybrid method to be less than 70 due to the depth of 

analysis and the extent of the study. Also, the research community in the section 

Abstract: 
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related to the method of document analysis is all documents and upstream programs 

in the field of higher education. In this research, five documents of the above 
documents include: 1) the Constitution, 2) the promising document 1404, 3 ) 

Comprehensive scientific map of the country, 4) Strategic transformation document 
of science and technology and 5) The sixth national development plan of the country 

will be studied. In addition, community members (participants) in the second part of 

the study will include all managers and professionals related to the 
internationalization of universities, of which, using targeted sampling, about 30 

participants, including 15 managers and Fifteen experts (professors) from the 
Ministry of Science, Research and Technology and Tehran Universities will be 

interviewed. Semi-constructed interviews, in the form of snowballs, using the 

theoretical saturation index or the usefulness threshold of available information, 
until Conducting new interviews will reveal new things to the research team that will 

continue. 

Determining the political conclusions of the field of education in order to realize the 

model of internationalization of the country's public universities 

2) Determining the political conclusions of the research field in order to realize the 
model of internationalization of the country's public universities 

3) Determining the specialized strategies in the field of education (by two sub-
systems of management-headquarters and scientific-professional) in order to realize 

the model of internationalization of public universities in the country. 

4) Determining specialized strategies in the field of research (by two sub-systems of 
management-headquarters and scientific-professional) in order to realize the model 

of internationalization of public universities 
5) Determining the executive measures of managers in the management-

headquarters subsystem (separately in three areas of education, research and ) in 

order to realize the model of internationalization of public universities in the country. 
6) Determining the executive measures of professors in the scientific-professional 

subsystem (separately for the three fields of education, research and services) in 
order to realize the model of internationalization of public universities in the country. 

7) Determining the executive measures of students in the scientific-professional 
subsystem (separately in three areas of education, research ) in order to realize the 

model of internationalization of the country's public universities. 

Specific 

Aims: 

Political Conclusions; Executive Strategies; Internationalization; Pattern; :Keywords 
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 اتومورف یهاحساب و هندسه فرم :عنوان

 یزاده رضو تیهدا یمحمد هاد دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یاضیپژوهشکده ر-یادیبن یدانشها پژوهشگاه :محل اجرا

 گرنت آغاز یبرا یپژوهش طرح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یزاده رضو تیهدا یمحمد هاد دی+ س :همکاران

 یهابرل مونیز +

 بولتل وریاول +

 پرتوفرد یعل +

 1000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

عدد )چاپ دو مقاله در  Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 رشته مربوطه با استاندارد باال( یتخصص یژورنالها

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 عدد 3آموزش دانشجو: 

 یاتومورف برا یهافرم هینظر یحساب یهاشاخه از جنبه نیاعداد مدرن است. ا هیاز نظر یابرنامه شاخه نیموضوع ا چکیده :

 چون یلیمسا رد،یگیمطالعه مسائل گوناگون بهره م

 اعداد با گروه گالوا و انشعاب یهادانیم یهاعیساختن توس یعنی، (Emmy Noether) نوتر یمساله ام -

(ramification) شده نییتع شیاز پ. 

 .هافرم نیمتناظر با ا یهاتابع-L و ییگالوا یهاشیها، با استفاده از نمافرم نیا هیفور بیحساب ضرا -

 .(quadratic forms) درجه دوم یهاحساب فرم -

 است ریدو بخش ز یاتومورف دارا یهابرنامه با عنوان حساب و هندسه فرم نیا

 (Hida) دایه یهاو خانواده ییتاp یهاتابع-L (Selmer) زلمر یهاگروه (1

 (Rapoport-Zink) نکیز-راپوپورت یو فضاها مورایش ی( چندگوناهای)همانستگ یهندسه و کوهومولوژ (2

-Böckle-Harris) ثورن-سیهر-بوکله (potential) بالقوه یمانگیپ جهیخاص نت طینظر ما بر آن است تا تحت شرا :اهداف اختصاصی

Thorne) یاز تابعگون یدیراستا، با فرض اثبات مورد جد نی. در امیکن تیرا تقو (functoriality) موارد  میتوانیم

-ریغ ایو  هیپا-ریی)از نوع تغ یهمنهشت آلدهیگروه زلمر و ا کی (Fitting) نگیتیف آلدهیا نیب یاز تساو یدیجد

 .میمورد نظر را نشان ده ی( متناظر با تابعگونهیپا-رییتغ

 لندزبرنامه لنگ نک،یز-راپوپورت یفضاها مورا،یش یچندگوناها کلمات کلیدی:

 
 

Arithmetic and Geometry of Automorphic Forms Title: 

Seyed Mohammad Hadi Hedayatzadeh Razavi Applicant: 

Institute for Research in Fundamental Sciences Applicant's 
Work: 

The subject of the project concerns modern number theory. This discipline uses 

arithmetic aspects of the theory of automorphic forms for studying various problems, 
such as: 

Abstract: 
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-Emmy Noether’s problem, i.e., the construction of extensions of number fields with 

prescribed ramification and Galois group. 
-The arithmetic of the Fourier coefficients of these forms (thanks to Galois 

representations and L-functions attached to these forms) 
-The arithmetic of quadratic forms 

This program is divided in two themes: 

1. Selmer groups, p-adic L-functions and Hida families 
2. Geometry and cohomology of Shimura varieties and Rapoport-Zink spaces 

Strengthening, under certain conditions, the potential modularity result of Boeckle-

Harris-Thorne. Thus, assuming that a new case of functoriality has been established, 
we can obtain new cases of equality between the Fitting ideal of a Selmer group and 

the congruence ideal of the “Base-Change”/”Non-Base-Change” type associated with 
functoriality in question. 

Specific 

Aims: 

Shimura varieties, Rapoport-Zink spaces, Langlands program :Keywords 
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 و اسپرس خاردار (Juniperus Sabina) ارس یحاصل از تاج دو گونه چوب زشدهیآتش تجو ریتاث :عنوان

(Onobrychis cornuta) و بانک بذر خاک یکروبیم ،ییایمیکوشیزیف یهایژگیو یبر برخ 

 رضا عرفانزاده :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یعیو منابع طب یکشاورز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یمرتع یخاک ها یزیجهت بهبود حاصلخ یمختلف مرتع یگونه ها یو مرتع/معرف یعیطب منابع :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 + رضا عرفانزاده :همکاران

 یمحمد جعفر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ایجهت اح نی. بنابراگرددیدر مراتع کشور ارائه م یو سهو یعمد یدر خصوص آتش سوز یادیز یهمه ساله گزارشها چکیده :

 یبه منظور بررس قیتحق نی. اشودیگوناگون احساس م یبه مطالعات مختلف از جنبه ها ازیمراتع آتش گرفته شده ن

 Juniperusغالب منطقه مورد مطالعه شامل  یحاصل از تاج دو گونۀ بوته ا ،یشده بصورت مصنوع جادیآتش ا ریتاث

sabina  ارس( و(Onobrychis cornuta بر برخ )خاک شامل  یایمیکوشیزیف یهایژگیاز و ی)اسپرس خاردار

بز س شهیتاج هم یتراکم و تنوع انجام خواهد شد. گونه ارس دارا ب،یبانک بذر خاک شامل ترک نیکربن و همچن رهیذخ

یمعن ریباعث تاث توانندیآتش حاصل از تاج م جهیاست و در نت یتاج متراکم و بالشتک یو باز و گونه اسپرس خاردار دارا

منظور مراتع هلوپشته در ارتفاعات البرز، استان مازندران انتخاب  نی. بدندینما جادیخاک ا یهایژگیاما متفاوت بر و دار

در هر کرت هر دو گونه حضور  کهیانتخاب بطور یمترمربع 9کرت  4مراتع، سه بلوک و در هر بلوک،  نی. در ادندیگرد

ه در داخل کرت ها، بتاج )به عنوان کنترل(  رونیتاج هر گونه و ب ریاز خاک ز یداشته باشند. سپس اقدام به نمونه بردار

همان  ،یآتش مصنوع جادیپس از ا نیگردد. همچن یمتر م یسانت 10-5و  5-0سوراخ از دو عمق  ایآگور  15مقدار 

 کی لیبا هم مخلوط و تشک رتاجیآگور از ز 12تاج بعد از سرد شدن خاک، برداشت خواهد شد.  ریاز ز زیمقدار خاک ن

به  یزنبه سردخانه منتقل و سپس جهت کشت و استفاده از روش جوانه یمادهسر مارینمونه خاک خواهند داد و جهت ت

منتقل  گاهشیخاک به آزما یکروبیو م ییایمیش کویزیف اتیخصوص یجهت بررس گریگلخانه منتقل خواهد شد. سه آگور د

بانک  یاتراکم و تنوع گونه نیخاک و همچن یکروبیو تنفس م EC ،pHخاکدانه،  یداریکل، پا یخواهند شد. کربن آل

و  ANOVAاز  تیواحتساب خواهد شد. در نها یریاندازه گ یاهر گونه بوته یبذر خاک قبل و بعد از آتش برا

Repeated measures  درSPSSگونه ها و منطقه کنترل  نیو ب یخاک قبل و بعد از آتش سوز یهایژگی، و

 نیدوگونه و ب نیب زیبانک بذر خاک ن بی(، ترک NMDS) کیرمتریغ. از سنجش چندگانه دیخواهند گرد یآمار سهیمقا

خاک بر اساس همه  یجهت کالسه بند کیمتر ریاز سنجش چندگانه غ نیخواهند شد. همچن سهیقبل و بعد از آتش مقا

 گونه ها قبل و بعد از آتش استفاده خواهد شد نیشده ب یریاندازه گ یفاکتورها

( Onobrychis cornuta( و اسپرس خاردار )Juniperus sabinaارس ) یآتش حاصل از تاج دوگونه چوب ریتاث :اهداف اختصاصی

 خاک و بانک بذر خاک در دو عمق یکروبیم ،ییایمیش کویزیف یها یژگیبر و

 مقاومت بانک بذر شیو افزا تیبر تقو دیبا تاک یمرتع یخاک ها یزیجهت بهبود حاصلخ یگونه چوب یمعرف -2

 تراکم ب،یتنوع، ترک ،یزنخاک، روش جوانه تروژنیبانک بذر خاک، کربن خاک، ن کلیدی: کلمات
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Impact of prescribed fire of shrub canopy on soil physico-chemical and seed bank 

characteristics 

Title: 

Reza Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Every year, there are many reports of intentional and accidental fires in the country's 
rangelands. This research will aim to study the effect of canopy prescribed fire of two 

shrubs, Juniperus sabina and Onobrychis cornuta on the soil physico-chemical 

characteristics (i.e. total organic matter, microbial respiration, aggregate stability, 
pH and EC) and seed bank composition, diversity and density. J. sabina has an ever 

green and open canopy and O. cornuta has a dense and cushion canopy, and as a 
result, canopy fire can cause a significantly different effects on the soil 

characteristics. For this purpose, Haloposhteh rangelands in Alborz mountains, 

Mazandaran province will be selected. In these rangelands, three blocks and in each 
block, four plots, 9 m2 will be selected. Then, the soil under the canopy and the 

control area will be sampled from a depth of 0-5 and 5-10 cm. Soil samples will be 
taken with auger with a diameter of 5 cm and 15 cores under each canopy. Then, 

after creating an artificial fire, the same amount of soil will be collected from under 
the canopies. Soil samples will be transferred to the laboratory (3 cores of each) and 

refrigerator for cold stratification and then to the greenhouse for applying the 

germination method (12 cores of each). The soil characteristics before and after fire 
will be assessed using repeated measures GLMs and post hoc tests in SPSS. Non-

metric multidimensional scaling (NMDS) in R will be applied to compare soil seed 
bank compositions between the two shrubs before and after fire. 

Abstract: 

Effects of prescribed fire of Juniperus sabina and Onobrychis cornuta canopies on soil 

physico-chemical, microbial and seed bank characteristics within two depths 
2- Woody species introduction to increase rangeland soil fertility and seed bank pool 

Specific 

Aims: 

Soil seed bank, Soil carbon, Soil nitrogen, Germination method, Diversity, 

Composition, Density 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
98015776 

ها در واکنش کاهش آن یستیکاتال تیفعال یو بررس هااکسومتاالتیاز پل ییهاتیکامپوز ییو شناسا هیته :عنوان

 کیتروآروماتین باتیاز ترک یبرخ

 نهال آرامش :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یدکتر طرح پسا :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 + نهال آرامش :همکاران

 یداللهیبهرام  +

 511000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

رد منحصر به ف اتیخصوص لیبدل ،یمعدن یفلز دیاکس یاز کالسترها یاژهی(، بعنوان طبقه وPOMs) هااکسومتاالتیپل چکیده :

تند که هس یاشرفتهیپ یهاستیکاتال یداریردوکس و پا یهالیمتنوع و پتانس یهابیمانند اندازه، شکل، ترک یو جذاب

 یهانهیفناورانه مهم در زم یو منجر به کاربردها روندیبکار م یآل باتیترک یمختلف بر رو یهابصورت گسترده در واکنش

یو م رسدیبه نظر م دوارکنندهیام اریکاهش بس یهادر واکنش هاستیکاتال نی. استفاده از اشوندیم طیبهداشت و مح

یپل یهاتیپژوهش کامپوز نیمنظور، در ا نیکند. به ا جادیسبز ا یمیش یسنتز بر مبنا یرا برا یدیجد یهاافق تواند

 باتیقرار خواهند گرفت. ترک یمورد بررس کیتروآرماتین باتیاز ترک یکاهش برخ یهادر واکنش اکسومتاالت

 زانیبه م یصنعت یهاو در پساب باشندیم یصنعت یندهایاز فرآ یاریمتداول در بس یبمحصوالت جان کیتروآروماتین

 نیاز مهمتر یکی ها،تروفنولین ژهیبه و ک،یتروآروماتین باتیترک ادیز یداریو پا تیحالل لیوجود دارند. به دل یقابل توجه

 یبرا یبالقوه معنادار دیاست که تهد یخطرناک( ماده NP) تروفنولیها هستند. نخطرناک موجود در پساب یهاندهیآال

به  توانیرا م تروفنلی. نشودیم یو مشکالت تنفس یپوست تیالتهاب چشم، حساس ک،یانسان دارد و باعث تحر یسالمت

ضد تب و  یداروها )از جمله داروها دها،یبا ارزش که معموال در سنتز پپت ییایمیماده ش کی( بعنوان AP) نوفنولیآم

 باتیاز ترک یکاهش برخ جه،یرود، کاهش داد. در نت یبه کار م یمحافظت در برابر خوردگ باتیضد درد( و ترک

کارآمد  یبه عنوان روش تواندیاست و م ییایمیش عیبه نفع صنا اکسومتاالتیپل یهاستیدر حضور کاتال کیتروآروماتین

 ردیمورد استفاده قرار گ طیاز مح تروفنلین ندهیبردن آال نیاز ب یبرا نهیو کم هز

 کی کاربرد آنها به عنوان یاکسومتاالت و بررس-یپل یهاتیکامپوز ییسنتز و شناسا ،یقاتیپروژه تحق نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 یهاندهیآال نیتریاز سم یکیواکنش کاهش،  نی. در اباشدیم هاکیتروآروماتیاز ن یمناسب در کاهش بعض ستیکاتال

 .شودیم لیکمتر تبد تیبا سم یمهم صنعت بیترک کیبه  یآل

 ها-نوفنولیکاهش، آم یهاواکنش ک،یتروآروماتین باتیترک اکسومتاالت،یپل کلمات کلیدی:

 

 

Synthesis and characterization of polyoxometalate composites and investigation of 
their catalytic activity in reduction of some nitroaromatic 

Title: 

Nahal Aramesh Applicant: 
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- Applicant's 

Work: 

Polyoxometalates (POMs), as an outstanding class of inorganic metal oxide clusters, 

because of unique and intriguing properties including sizes, shapes, the variety of 

compositions, redox potentials and solubility, are advanced catalysts employed 
extensively in various organic compound reactions, that leads to significant 

technological applications in the fields of health and environment. The use of POM 
based catalysts in reduction reactions seems very promising and can open new 

horizons for green chemistry synthesis. For this purpose, in the present research, 

using from POM composites in reduction reactions of some nitroaromatic were 
investigated. Nitromaromatic compounds are common by-products in many 

industrial processes and are present in significant amounts in industrial effluents. 
Due to their high solubility and stability, aromatic nitro compounds, especially 

nitrophenols, are among the major distinctively dangerous pollutants existing in 
effluents. Nitrophenol (NP) is a hazardous substance, which possesses a significant 

potential threat to human health, causing irritation, eyes inflammation, skin allergies 

and respiratory problems. The NP can be reduced to aminophenol (AP), a valuable 
chemical which usually employed in the synthesis of peptides, pharmaceuticals 

(including antipyretic and analgesic drugs) and corrosion protection compounds. As a 
result, reduction of some nitroaromatic compounds in the presence of POM catalysts 

benefits the chemical industries and can be used as an efficient and low-cost 

procedure for removing the NP pollutants from the environment. 

Abstract: 

The main purpose of this research project is the synthesis and characterization of 

polyoxometalate composites and investigation on their application as a suitable 

catalyst in the reduction of some nitroaromatics. In this reduction reaction, one of 
the most toxic organic pollutants converts to an important industrial compound with 

less toxicity. 

Specific 

Aims: 

Polyoxometalate, Nitroaromatic compounds, Reduction reactions, Aminophenols. :Keywords 
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کاربرد  و ستیز طیدوستدار مح یدراتیکربوه یمرهایپل هیسازگار برپا ستیز یزگرهاینانو فوتوکاتال هیته :عنوان

 یداروئ کلیهتروس باتیآنها در سنتز ترک

 زاده میرح گلناز :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 مازندران/مازندران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 زاده می+ گلناز رح :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یاسهم عمده هایها و افزودنرنگدانه ،یاهیگ یمیو ش یدامپزشک ،ییدارو باتیانواع ترک انیدر م کل،یهتروس باتیترک چکیده :

 لین یتاشوند. در راس یاستخراج نشده بلکه سنتز م یعیاز منابع طب کلیهتروس باتیاز داروها و عمده ترک یاریدارند. بس

و ساخت  یطرح ابتدا به طراح نیدر ا نینو یهابا استفاده از روش ییدارو کلیهتروس باتیبه هدف سنتز ترک

و به  شودیاست که با جذب فوتون از نور فعال م یماده ا ستیپرداخت. فوتوکاتال میهتروژن خواه زگرینانوفوتوکاتال

عرض که در م یو زمان یمعمول یرا در دما یستیفتوکاتال یهاقادرند واکنش هاستیبخشد. فتوکاتال یها سرعت مواکنش

 کنند. ییجو-صرفه یسبز، در مصرف انرژ یمیانجام داده و مطابق با اصول ش رندیگ ینور قرار م

 یاتیخصوص یدارا عت،یدر طب دهایساکاریپل نویآم نیبه عنوان فراوانتر توسانیو ک نیتیمانند ک دراتهیکربوه یمرهایپل

 یداهایقابل قبول بوده و کاند یکروبیو خواص ضدم یریپذبیتخر ستیز ن،ییپا تیباال، سم یستیز یاز جمله سازگار

 توسانیر بستر کب ژه،یو ییایمیو ش یکیزیبا خواص ف ینانوذرات فلز تیباشد. تثب یاستفاده به عنوان بستر م یبرا یخوب

 .ردیگیها صورت مآن ییکارا شیاز تجمع و افزا یریبا هدف جلوگ

 یرینظ یشده و خواص ب نهیمختلف کئورد یگاندهایبا ل یبه خوب یخال f تالیداشتن ارب لیبه دل دهایعناصر دسته النتان

طرح عالوه بر استفاده از فلزات معمول  نیآورد، لذا در ا یو ... را به همراه م یاکسندگ ،یستیفوتوکاتال تیمانند خاص

کرد. سپس نقش  میاستفاده خواه ستیبه منظور ساخت فوتوکاتال زین Pr و Dy یدیاز فلزات النتان Cu و Pd مانند

 میخواه یررسب ییدارو ژهیبا خواص و ییهاکلیسنتز هتروس یبرا ستیز طیدوستدار مح طیرا در شرا باتیترک یستیکاتال

 کرد

 باتیز ترکعملکرد آنها در سنت یو بررس توسانیو ک نیتیک یمرهایپل هیسازگار برپا ستیز یزگرهاینانو فوتوکاتال هیته :اهداف اختصاصی

 رینظ ییدارو کلیهتروس

benzo[a]phenazine 
6H-chromeno[3’,4’:5،6]pyrido[2،3-d]pyrimidine-triones 

 نهایدیمیریپ-نهایفناز-سبز یمیش-مریوپلیب-توسانیک -زگرینانوفوتوکاتال کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis of biocompatible nano photocatalyst based on environmentally friendly 

carbohydrate polymer and their application in the in the synthesis of pharmaceutical 
heterocyclic compounds. 

Title: 

Golnaz Rahimzadeh Applicant: 
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mazandaran university Applicant's 

Work: 

Heterocyclic compounds constitute the major components of pharmaceuticals, the 

chemical substances of veterinary and plants, pigments, and additives. Most of 

heterocycles and pharmaceuticals are not isolated from the natural sources but 
synthesized. To achieve the aim of synthesizing the heterocyclic pharmaceuticals 

using new methodologies, here in, it is primarily described how can design and 
produce the heterogeneous nanophotocatalysts. Photocatalyst is activated through 

absorbing photons of the light radiation and correspondingly, increases the reaction 

rate. Such compounds may catalyze the photocatalytic reactions under light 
irradiation at room temperature and save energy in accordance with the principles of 

Green Chemistry. 
Carbohydrate polymers, e.g. chitin and chitosan, as the most abundant natural amino 

polysaccharide possess some special properties including high biocompatibility, low 
toxicity, biodegradability, and antibacterial activities, and are good candidates to use 

as substrates. Incorporating the metal nanoparticles, having special chemical and 

physical properties, on the chitosan surface is performed to prevent agglomeration 
of the particles and increase of the efficiency. 

The elements of the Lanthanide group are coordinated with different ligands due to 
their empty f-orbital. These elements show unique properties such as photocatalytic 

an oxidizing activities. Therefore, in this proposal, we will employ two Lanthanide 

elements including Dy and Pr, in addition to the conventional metals of Cu and Pd, to 
prepare photocatalyst. Then, the catalytic role of these metals will be studied for the 

synthesis of bioactive heterocycles under eco-friendly conditions. 
The coordinated Pr and/or Dy to a ligand is the active component of the catalyst and 

the magnetic core leads to the simple recycling of the catalyst. Hence, investigation 

of the ICP curve, before and after the catalyst recovery, showed minimum amount of 
metal leaching as 0.05 percent. 

Abstract: 

Synthesis of biocompatible nano photocatalyst based on environmentally friendly 
carbohydrate polymer and their application in the in the synthesis of pharmaceutical 

heterocyclic compounds such as 

benzo[a]phenazine 
6H-chromeno[3’,4’:5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine-triones 

Specific 
Aims: 

Nano photocatalyst, Biocompatible catalyst, Chitin and chitosan, Green chemistry, 

benzo[a]phenazine, chromeno pyrido pyrimidine 

:Keywords 
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 in طیدر شرا مریبه عنوان عوامل ضد آلزا ونیدنیدیازولیت-4و  2 یمشتقات سنتز یکیولوژیب یابیارز :عنوان

vitro و in vivo 

 یغفور نیحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 یغفور نیحس+  :همکاران

 یطاهر میمر دهیس +

 یسپهر دیحم +

 یاسداله محمد +

 210000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

)موسسه  IHME .کند یحافظه بروز م یجیاست که با کاهش تدر ویاختالل نورودژنرات نیتر عیشا (AD) مریآلزا یماریب چکیده :

است. در  رانیدر ا ریمرگ و م یعلت اصل نیهفتم مریگزارش کرد که آلزا 2007سنجش و سنجش سالمت( در سال 

بت کرده اند، که نفر را ث 100000مورد در هر  385را  ADاز یناش ریمرگ و م ،یاسناد رسم 2017که ، در سال  یحال

مکن م مریکرده است. در اواسط قرن، تعداد افراد مبتال به زوال عقل آلزا لیتبد رانیمرگ در ا یعلت اصل نیآن را به سوم

مهم  اریشناسان بس ستیز یکنترل آن برا یراه ها ای AD ، درمان نیبه چند صد هزار نفر برسد. بنابرا رانیاست در ا

 .است

از  ییدارو یها تیاز فعال یعیوس یفیاست که ط یاصل کیکلیحلقه هتروس کیشامل  (TZD) ونید نیدیازولیت -4و2

 یرا نشان م رهیو غ یکروبیضد التهاب و ضد م ت،یآلدوز ردوکتاز، ضد سرطان ضد آرتر یمهارکننده ها ابت،یجمله ضد د

مختلف نشان داده  یدر رده ها ونید نیدیازولیت -4و2هسته  یحاو باتیکه توسط ترک یکننده ا دواریام تیدهد. فعال

 -4و2کرده است. مشتقات متنوع از هسته  لیتبد یدرمان دیتوسعه عوامل جد یمهم برا گاهیپا کیشده است، آن را به 

 .را فراهم آورده اند ینیبال نیو همچن یکیولوژیب یها تیاز فعال یگسترده ا فیط ونید نیدیازولیت

رزشمند ا یانسان یاست که به عنوان عوامل درمان ییمولکول ها دیسنتز و تول ،یطراح ،ییدارو یمیش یاز اهداف اصل یکی

و  میو سنتز کن یرا طراح ونید نیدیازولیت -4و2مشتق از  نیچند میگرفت میگزارش ها ، ما تصم نیهستند. بر اساس ا

 میکن یبررس in vivo طیو شرا in vitro طیدر شرا AD یاثرات آنها را بر رو

ت راه را ممکن اس نیدیازولیت ی هیفعال بر پا ستیز باتیاست که ترک نینشانگر ا ریاخ یمختلف در سال ها قاتیتحق :اختصاصی اهداف

 یسنتز باتیترک لیپتانس یمطالعه بررس نیدارو هموار کنند. هدف ا دتریو جد شتریب یدهایو کشف کاند یطراح یبرا

 یباشد. رده  یم in vivoو  in vitro طیدر شرا مریآلزا یماریکنترل و درمان ب یبرا نونیدیازولیت -4و  2مشتق از 

جهت مطالعه  شگاهیآزما طیرا در مح یعصب یتوانند مدل سلول ها یم SH-SY5Y یو انسان PC12 یموش یسلول

ا در مدل ه. تست دینما یبازساز یرا به خوب یعصب یسلول ها یبر بقا یفعال سنتز ستیز باتیو اثر ترک لیپتانس

 یکه به طور اختصاص ییها نیو ژن ها و پروتئ یسلول یرهایمس یبررس یتواند برا ی( میی)موش صحرا مریآلزا یوانیح

 نقش دارند، مناسب باشند. مریآلزا انیو جر نگیگنالیس ریدر مس
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بتا، تائو  دیلوئی، آم ونیدنیدیازولیت-4و  2 ،ی، التهاب عصب وینورودژنرات یها یماریب مر،یعوامل ضد آلزا مر،یآلزا یماریب کلمات کلیدی:

 لهیفسفر

 

 

Biological evaluation of 2,4-thiazolidinedione synthetic derivatives as anti-

Alzheimer's agens in vitro and in vivo condiotions 

Title: 

Hossein Ghafoori Applicant: 

University of Guilan Applicant's 
Work: 

Alzheimer’s disease (AD) is the most common neurodegenerative disorder 

characterized by progressive memory loss. The IHME (Institute for Health Metrics 
and Evaluation). Institute reported in 2007 that Alzheimer's was the seventh leading 

cause of death in Iran. While, in 2017 official death certificates recorded 385 cases 
per 100,000 from AD, that making AD the third leading cause of death in the Iran. By 

mid-century, the number of people living with Alzheimer’s dementia in the Iran may 

grow to several hundred thousand. Therefore, treatment of AD or ways to prevent it 
is very important for biologists. 

2,4- Thiazolidine dione (TZD) is a main heterocyclic ring system that exhibit a range 
of pharmacological activities, including anti-diabetic,aldose reductase inhibitors, 

anti-cancer, antiarthritic, anti-inflammatory and anti-microbial, etc. The promising 

activity shown by compounds containing thiazolidine-2,4-dione nucleus in multiple 
categories has made it an essential base for development of new therapeutic agents. 

Varied derivatives from the thiazolidine-2,4-dione nucleus have provided a wide 
range of biological activities as well as clinical. 

One of the principal purpose of pharmaceutical chemistry is to design, synthesize and 
produce molecules valuable as human therapeutic agents. Based on these reports, 

we decided to design and synthesize several derivatives of 2,4-thiazolidinedione and 

evaluate their effects on AD in vitro and in vivo conditions. 

Abstract: 

Various studies in recent years have shown that Thiazolidinedion-based bioactive 

compounds can lead to the design and discovery of more and newer drug candidates. 

The aim of the study was to explore the potential of synthetic compounds derived 
from 2,4-thiazolidinedione for the control and treatment of Alzheimer's disease in 

vitro and in vivo. The human PC12 and SH-SY5Y mouse cell lines can well reconstruct 
the neuronal cell model in the laboratory to study the potential and effect of 

synthetic bioactive compounds neuronal cell survival. 
Tests in the animal model of Alzheimer's (rat) may be suitable for examining cellular 

pathways and genes and proteins that are specifically involved in the signaling 

pathway and flow of Alzheimer's. 

Specific 

Aims: 

Alzheimer’s diseases, anti-Alzheimr agent, Neurodegeneration diseases, 

Neuroinflammation, beta-aymiloid, Tau phosphorilation, 

:Keywords 
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 داریکارآمد و پا یتیپروسکا یدیخورش یسلول ها یبدون دوپانت برا نهیمواد انتقال دهنده حفره کم هز :عنوان

 دوشتور ییبابک پاشا :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/یمیزنجان داتشکده علوم گروه ش دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیعلوم و علوم ز :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 دوشتور یی+ بابک پاشا :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
 ،یدیخورش یانواع سلول ها انیباشد. از م یم یدر سطح جهان یانرژ دیمنابع تول نیاز بهتر یکی یدیخورش یها سلول چکیده :

مرسوم  یدیخورش یبودن نسبت به سلول ها متیساخت آسان و ارزان ق ندیبخاطر فرا یتیپروسکا یدیخورش یسلول ها

 هیاز ال یکیشده است که  لیمختلف تشک یها هیاز ال یتیپروسکا یدیخورش یدارند. سلول ها یادیز تیاهم یکونیلیس

ل از انتقا یباشد. انواع مختلف یم تیانتقال دهنده حفره هست که مسئول استخراج حفره از پروسکا هیمهم آن، ال یها

که دارند  ینییپا تیبخاطر هدا یآل باتیهستند. ترک یآل باتیترک هیآنها برپا نیحفره وجود دارند که معمولتر یدهنده ها

 یداریدوپانت ها خودشون باعث ناپا نیشود که ا یو تحرک حفره استفاده م تیهدا شیافزا یها برا یافزودن ایاز دوپانت 

شوند  هیته متیارزان ق یآل باتیاز ترک یسر کیبر آن هست  یپروژه سع نیگردند. در ا یم تیپروسکا بیسلول و تخر

 یداریبخاطر حذف دوپانت ها، پا نیانجام دهند. عالوه بر ا یحفره را به خوب تیدوپانت ها، استخراج و هدا ابیکه در غ

 گردد یبر طرف م یتیپروسکا یدیخورش یسلول ها یداریمشکل پا جهیو درنت ابدی یم شیسلول به شدت افزا

 یتیپروسکا یدیخورش یو به صرفه به عنوان انتقال دهنده حفره در سلول ها متیارزان ق باتیسنتز ترک :اهداف اختصاصی

 باتیسنتز ترک یبرا ازیمورد ن متیگران ق یزورهایحذف کاتال •

 یدیخورش یدر سلول ها ازیمورد ن یها یسنتز شده به افزودن باتیترک ازیعدم ن •

 سنتز شده باتیدر حضور ترک یتیپروسکا یدیخورش یعملکرد سلول ها شیافزا •

 به دوپانت، ازیحفره بدون ن یانتقال دهنده ها ،یتیپروسکا یدیسلول خورش کلمات کلیدی:

 

 

Low Cost Dopant-Free Hole Transport Materials for Efficient and Stable Perovskite 
Solar Cells 

Title: 

Babak Pashaei Doshtour Applicant: 

Zanjan University Applicant's 

Work: 

Solar cells are one of the best sources of energy in the world. Among solar cell types, 
perovskite solar cells are more important than conventional silicon solar cells 

because of their easy manufacturing process and low cost. Perovskite solar cells are 
composed of different layers, one of the most important of which is the hole 

transporting materials (HTMs), which is responsible for extracting the holes from the 
perovskite layer. There are several types of HTMs, the most common of which are 

based on organic compounds. Organic compounds due to their low conductivity, 

dopants or additives are used to increase the conductivity and mobility , which in 

Abstract: 
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turn cause cell instability and perovskite destruction. In this project, an attempt is 

made to prepare a series of inexpensive organic compounds that extract and conduct 
holes well in the absence of dopants. In addition, due to the removal of dopants, the 

stability of the cell is greatly increased, and as a result, the problem of the stability of 
perovskite solar cells is eliminated. 

Synthesis of inexpensive organic compounds as HTMs in perovskite solar cells 

• Elimination of expensive catalysts required for synthesis of compounds 
• No need for synthesized compounds to be required additives in solar cells 

• Increases the performances of perovskite solar cells in the presence of synthesized 

compounds 

Specific 

Aims: 

Perovskite solar cells, dopant-free hole transporting materials, Stability of perovskite 

solar cells, low cost solar cells 

:Keywords 
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و  ستیز طیو سازگار با مح داریپا لیتروکسین یها کالیاز راد دیناهمگن جد یزورهایو ساخت کاتال یطراح :عنوان

 از الکل ها یآل باتیترک ریاسترها و سا یتک مرحله ا یکاربرد آن ها در سنتزها

 زجید یقهرمان نایم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 زنجان/زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یطرح پسا دکتر :کارگروه

 یستیو علوم ز علوم :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زجید یقهرمان نای+ م :همکاران

 630000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 ISIعدد )چاپ دو مقاله  Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 در مجالت معتبر(

طور دارند ب یو بهداشت یکشاورز ،ییمهم مانند دارو عیدر صنا یادیمانند استرها که مصارف ز یآل باتیاز ترک یاریبس چکیده :

 کیلیربوکسک یدهایاس ایکتون ها و  دها،یآلده یلیکربون باتیمناسب با ترک یلینوکلئوف یمتداول از برهمکنش گونه ها

عوامل آب  ایو  یباز ،یدیاس یزوهایبه استفاده از کاتال ازین نیداشته بنابرا یکند کیتیسن ندهایفرا نیگردند. ا یم هیته

 نیسنتز ا ندیدر فرا یخوب اریبس جیروش ها نتا نیاز ا یریاست. اگرچه بهره گ یواکنش ضرور شبردیپ یکننده برا ییزدا

تن و به جا گذاش یاز محصوالت جانب ییباال ریمقاد دیتول ند،یفرا قیبه کنترل دق ازیکرده است اما ن جادیمحصوالت ا

 نیانامطلوب ساخته است. بنابر اریبس یطیمحستیو ز یروش ها را از نقطه نظر اقتصاد نیکاربرد ا اد،یز یسم یپسماندها

 دیتول یو در دسترس برا متیارزان ق هیساده، مؤثر و استفاده از مواد اول یکردن روش ها نیگزیتالش ها جهت جا

 بیترک نیتراز فراوان یکیالکل ها  ان،یم نیرا جلب نموده است. در ا یو صنعت یموردنظر، توجه جوامع علم باتیترک

یم لیتبد یلیکربون یمختلف به حدواسط ها یها دانیهستند که به سهولت در حضور اکس عتیدر طب ییایمیش یها

مخاطرات  ،یموردنظر بهره برد، در کنار اقتصاد اتم باتیسنتز ترک یاز الکل ها برا میاگر بتوان بطور مستق نی. بنابراشوند

 برطرف شده است. زیالکل ها به حدواسط ها ن لیمراحل تبد

ب اکسنده مناس یزورهایالکل در حضور کاتال کیشود،  یشناخته م یکه تحت عنوان سنتز تک مرحله ا ندیفرا نیدر ا

مربوطه  ییایمیش بی)الکل آزاد(، ترک طیمناسب موجود در مح لیبا گونه نوکلئوف یجفت شدگ ندیفرا یشده و ط دیاکس

 ریدر موارد اندک از مقاد ای یفلز هیاکسنده پا یزورهایمهم اغلب از کاتال نیبه ا یابیدست یشود. برا یحاصل م

 یبیخاص خود، با معا یایشود که جدا از مزا یم یریباال بهره گ ییدما طیتحت شرا یآل یزورهایکاتال کیومتریاستوک

 یو مراحل دشوار خالص ساز یجداساز یباال یها نهیهز ،یفلز یندهایاز آال یناش یطیمح ستیهمچون آثار مخرب ز

 نیگزیجا یاز روشها یریبهره گ نیاهداف خاص کاربرد دارند، همراه هستند. بنابرا یکه برا یدر موارد ژهیمحصوالت بو

 .حوزه را جلب کرده است نیکم خطر، توجه دانشمندان فعال در ا یاستفاده از واکنشگرها نیو سبز و همچن منیا

 نیگزیاج ل،یتروکسین یها کالیمانند راد ستیز طیو دوستدار مح داریپا یآل یزورهایمطالعات نشان داده است که کاتال

اشند و ب یم شیاکسا یمخصوصا واکنش ها ییایمیش یندهایدر اکثر فرا یفلز یزورهایکاتال یبرا یمناسب اریبس یها

الکل ها و  شیاکسا ی( براییکایلیس شتریمختلف )ب یبسترها یشده بر رو تیاز آن ها بصورت تثب یفراوان یکاربردها

 نیط االکل ها توس شیاکسا ندیرسد اگر فرا یمربوطه ارائه شده است. لذا به نظر م لیکربون باتیآن ها به ترک لیتبد

 ریمهم نظ ییایمیش باتیبتوان ترک ردیانجام پذ میمال طیمناسب و تحت شرا یلینوکلئوف یدر حضور گونه ها زورهایکاتال
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بدست آورد که از لحاظ  منیو ا میمال طیشوند، تحت شرا یم افتی عتیمرحله از الکل ها که به وفور در طب کی یرا ط

 .مطلوب و مقرون به صرفه هستند اریبس ستیز طیو مح یاقتصاد انرژ ،یاقتصاد اتم

 : شده نییبه هدف تع یابیدست یبرا

شده و مورد  تیمناسب تثب ییکایلیس یمزوحفره ها یبسترها یبر رو لیتروکسین کالیراد یزوریکاتال یابتدا گونه ها -1

 .قرار خواهد گرفت ییشناسا

 گریاسترها و د یسنتز تک مرحله ا یمورد نظر، عملکرد آن ها برا یزورهایکاتال هیاز ته نانیپس از حصول اطم -2

واکنش  طیمناسب تحت شرا یها لیالکل ها درحضور نوکلئوف شیاکسا ندیانجام فرا قیاز طر ییایمیش دیمحصوالت مف

 خواهد شد یبررس میمال

 ریاخ اتقیتحق جیمزوحفره متناوب به عنوان بستر و با توجه به نتا یکاهایلیبالقوه ارگانوس یها تیبا توجه به قابل :اهداف اختصاصی

 :شودیم یطبقه بند یطرح را به دو دسته کل نیخصوص. اهداف مورد نظر در ا نیدر ا دانانیمیش

 ییها کیآن ها با تکن ییایمیش یساختار ییو شناسا یونی عیشبکه ما یمزوحفره متناوب دارا یکاهایلیارگانوس هیته -1

 ....و BET ،XPS ،TEM, TGA, CHN رینظ

اربرد شده و ک هیته یونی عیما یمزوحفره متناوب حاو یکاهایلیارگانوس یبر رو لیتروکسین یها کالیراد تیتثب -2

هم از الکل م ییایمیش باتیترک گریاسترها و د یتک مرحله ا یناهمگن در سنتزها زوریکاتال کیآن به عنوان  یزوریکاتال

 ها

 شده تیتثب لیتروکسین کالیراد-مزوحفره متناوب یکایلیارگانوس-کایلیارگانوس-لیتروکسین کالیراد کلیدی:کلمات 

 

 

Design and Preparation of Novel Heterogeneous Catalysts of Stable and Ecofriendly 
Nitroxyl Radicals and their Application in One-Pot Synthesis of Esters as well as 

Other Organic Compounds Using Alcohols. 

Title: 

Mina Ghahremani Dizaj Applicant: 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) Applicant's 
Work: 

Esterification represents one of the most essential reactions in both organic 

synthesis and the chemical industry. Esters are used as important building blocks for 
the synthesis of bulk and commodity chemicals having wide applications in 

pharmaceuticals, polymers, solvents, fragrances, etc…. In practice, esters are 
generally synthesized via multistep processes involving the reaction between 

alcohols and acids or activated acid derivatives (for example, acid chlorides or 
anhydrides). Although well-established, these processes are becoming increasingly 

impractical due to the need for handling of corrosive acids and/or their derivatives 

and generation of large amounts of undesired by-products. Hence, production of 
esters in a simple, effective, and economic manner is highly desirable from both 

scientific and industrial viewpoints. 
The direct oxidative esterification of alcohols to esters over metal catalysts has been 

widely investigated as an important green and highly atom-economic process. 

Although this transformation of alcohols represents an effective and highly desirable 
process to production of esters, the environmental and economic concerns 

associated with the high temperature and pressure generally involved in the latter 
processes, and the use of precious metals and/or tedious procedures for the 

synthesis of effective catalysts used in these systems, is still an important issue that 
remains to be addressed. 

Thanks to their high selectivity and pronounced versatility, stable nitroxyl radicals 

such as TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl) family are now well 
established as environmentally benign catalysts for the selective oxidation of a wide 

variety of alcohols to carbonyl compounds. It seems that the use of such active 
catalysts in the oxidative esterification of alcohols into related esters may be helpful 

and open a new approach for carrying out this kind of reactions under metal-free and 

mild conditions, which are ideal from the both economical and green chemistry 
viewpoints. 

Abstract: 
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Preparation of functionalized mesoporous silica and characterization of their 

structure by techniques such as BET, XPS, CHN, TGA, TEM and so. 
2- Use of obtained catalysts as a support to anchor nitroxyl radicals and study their 

application in one-pot synthesis of esters and other organic compounds from 
alcohols. 

Specific 

Aims: 

Nitroxyl radical, mesoporous material, periodic mesoporous organosilica, supported 

nitroxyl radical 

:Keywords 
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 انیموریو ت لخانانیدر دوره ا رانیدولت در امناسبات بازرگانان با  :عنوان

 یکامران حمان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیدانشگاه ترب :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یاجتماع خی/تاریموضوع ینگار خی/تارخی/فلسفه علم تارــــــــــــــــــــــــــــــــخیتار :اولویت

  :نوع طرح
 ی+ کامران حمان :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

وزارت صمت،  ،یاتاق بازرگان هی یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 وزارت امورخارجه و

به امر  یادیبودند اما توجه ز یا رهیعش یو با ساختار یاتیلیا یهر چند از حکومت ها انیموریو پس از آن ت لخانانیا چکیده :

 ،یازرگانب یها اتیمال افتیتجارت بود. در یآنها به منابع اقتصاد یازهایاز ن یتوجه ناش نیداشتند که ا یتجارت و بازرگان

و وام گرفتن از تجار  یشراکت خان ها و اشراف با تجار در امر بازرگان ،یدوره عنوان تمغا داشت، عوارض راهدار نیکه در ا

 یکالن اقتصاد یدرآمدها نیبود که منافع حکومت و تجار را به هم گره زده بود. ا یاز موضوعات مهم یدر مواقع بحران

کاروانسراها  جادیو ا یتجار یرهایمس یراهها، عمران و آبادان تیامن نیچون تأم ییها استیموجب شد تا حاکمان وقت س

 یاه استیکوشد س یم ینییتب یفیامر تجارت و به نفع تجار اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با روش توص لیرا در تسه

دو دوره  نیقرار داده و به روابط متقابل حکومت و تجار در ا یرا در امر تجارت مورد بررس انیموریو ت لخانانیا یتیحما

 بپردازد

ات و مناسب نیا نیدوره وتبب نیمناسبات بازرگانان و دولت در ا یچون مبنا یپاسخ به مسائل قیتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باشد. ی( از بازرگانان مانیموریو ت لخانانیدولت )ا یتیحما یاستهایس یواکاو نیهمچن

 .انیموریت لخانان،یدولت، بازرگانان، ا ران،یا کلمات کلیدی:

 
 

Relations of merchants with the government in Iran during the Ilkhanid and Timurid 

periods 

Title: 

Kamran Hamani Applicant: 

tarbiat modares Applicant's 

Work: 

The Ilkhans and later the Timurids, however, were tribal governments with a tribal 
structure but they paid a lot of attention to trade and commerce This attention was 

due to their need for economic resources of trade. Receipt of commercial taxes, 

which in this period was entitled "Temgha", Road tolls, partnerships of khans and 
nobles with merchants in business and borrowing from merchants in times of crisis 

was an important issue Which had tied the interests of the government and 
businessmen. These macroeconomic revenues caused the rulers of the time Policies 

such as road safety, development of trade routes and to establish caravanserais to 
facilitate trade and benefit traders. The present study tries to explain by descriptive 

method Examines the patron policies of the Ilkhans and Timurids in trade and to deal 

with the relationship between government and business in these two periods. 

Abstract: 
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The main purpose of this study is to answer questions such as the basis of the 

relationship between businessmen and the government in this period and to explain 
these relations as well as to analyze the supportive policies of the government 

(Ilkhans and Timurids) to businessmen. 

Specific 

Aims: 

Iran, government, merchants, Ilkhans, Timurids. :Keywords 
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 تا پل راه آهن لقانیاز ب یسامانده کردیرودخانه کرج با رو کیدرومورفولوژیه لیو تحل یابیارز :عنوان

 یاحمدآباد یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یخوارزم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 نیدر تام یدروژئومورفولوژیمنابع آب/مطالعات ه داریپا یطیمح یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 منابع آب

 یکاربرد :نوع طرح

 یاحمدآباد ی+ عل :همکاران

 پرستو غفورپور عنبران +

 یعزت اله قنوات +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 ستمیس کی یکیژئومورفولوژ دگاهی. از دروندیبه شمار م نیدر سطح زم ییزاعوامل شکل نیاز مهمتر یکیها رودخانه چکیده :

گذارند.  ریتاث گرید یبر قسمت ها تواندیقسمت آن م کیدر  رییو تغ کندیکنش و واکنش عمل م ستمیرود به صورت س

 میرژ ،یو کانال اصل البدشتیس یعیها و قطع اتصال طبکردن رودخانه زهیکانال قیاز طر یو صنعت یتوسعه شهر

 یاکرانه یاهیگها و حذف پوششبه درون رودخانه هاندهیآال هیو تخل زندیرودخانه را به هم م یعیطب یکیدرولوژیه

 ،یق آبه کشاورزح نیدر تأم یمهم راتیو تأث تی. رودخانه کرج اهمشودیم یارودخانه یهابوم ستیز یموجب نابود

 طیچالوس دارد، با وجود شرا -محور کرج  یعیسبز و طب یآب شرب منطقه و فضا نیتأم ،ینیزم ریز یهاسفره هیتغذ

رودخانه با گسترش و توسعه روزافزون  میحوضه رودخانه کرج و بستر و حر با،یز یعیچشم انداز طب ،ییمساعد آب و هوا

شدن  هزیو کانال یسازمیمستق ،یراصولیغ یکاربر لیاز قب یراتییشاهد تغ ،یشهر یها تیدامنه فعال شیشهرها و افزا

ده است که از بو یکیاکولوژ ستمیرفتن س نیو از ب یاهیگپوشش بیتخر ینیرزمیآب ز یسفرهها فیبستر رودخانه، تضع

و  یکیاکولوژ تیفیرودخانه و ک یو رسوب(، مورفولوژ ی)دبیکیدرولوژیه طیدر شرا رییامر، تغ نیا یامدهایپ نیترمهم

موضوع،  تیرو با توجه به اهم نیباشد. از ا یرودخانه کرج م کیدروژئومورفیاکوه تیفیدر ک یو به طور کل یطیمح ستیز

 یدر بازهها یدرومورفولوژیه طیشرا یابیرودخانه با ارز یایو اح یضرورت دارد که مطالعات مربوط به رودخانه و سامانده

رودخانه در  تیریمد یبرا تواندیم قاتیتحق نیا جینتا ت،ی. در نهاردیصورت گ ریپذبیآس یهابازه ییمختلف و شناسا

ا ر هاستیژئومورفولوژ شتریواقع شده و مشارکت هر چه ب دیمف ،یمهندس یو طرحها و پروژه ها یو سامانده ایاح نهیزم

 به دنبال داشته باشد یطیمح یزیو برنامه ر تیریمد نهیدر زم

 و جامع. کپارچهیرودخانه کرج به صورت  یژئومورفولوژ تیفیک لیو تحل یابیارز :اهداف اختصاصی

 رودخانه کرج یژئومورفولوژ درویه تیفیو ک یابیارز

 رودخانه یسامانده یمداخله در راستا یها تیشناخت اولو

 رودخانه کرج. ک،یدرومورفولوژیرودخانه، ه یژئومورفولوژ تیفیک کلمات کلیدی:

 
 

Assessment and Analysis of Hydromorphological of Karaj River for Restoration 
Approach from Beylaghan to Railway bridge 

Title: 

Ali Ahmadabadi Applicant: 
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kharazmi university Applicant's 

Work: 

karaj river Abstract: 

 Specific 

Aims: 

morphological qulity index,Hydromorphologic, karaj river. :Keywords 
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ر استان د مهیو د رغاری)منطقه پ یتوده کارست یکیدروژئومورفولوژیبر رفتار ه یافتگیدرجه توسعه  لیتحل :عنوان

 (یاریچهارمحال و بخت

 ینیحس یموس دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 نیدر تام یدروژئومورفولوژیمنابع آب/مطالعات ه داریپا یطیمح یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 منابع آب

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیحس یموس دی+ س :همکاران

 فاطمه گراوند +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 (یآب منطقه ا رویوزارت ن یبرا یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 در ارتفاعات و یاست و چون منابع آب کارست یآبرفت یهاآب تیفیمنابع آب کارست بهتر از ک تیفیک کهییازآنجا چکیده :

هستند، کمتر در  یو آبرفت یانسان یهایکه در معرض آلودگ ینسبت به منابع آبرفت نیها قرار دارند، همچنکوهستان

در  ینقش مهم توانندیمنابع م نیا حیصح تیریو مد شوندیمحسوب م یمنابع با ارزش باشند،یم یمعرض آلودگ

ها در نفوذ و انتقال آب بارش به آبخوان ینقش اصل یافتگیکنند. توسعه فایمنابع آب ا داریپا تیریو مد نهیبه یبرداربهره

انتقال آب به آبخوان، واکنش سفره آب به نوسانات  زانینحوه و م ،ییایمیش درویو ه یکینامیدرودیرا بر عهده دارد. رفتار ه

 یافتگیتوسعه زانی. لذا مطالعه مشودیکارست کنترل م یافتگیمنابع آب بواسطه توسعه  یآلودگ زانیم نیبارش و همچن

قرار  منابع با ارزش مورد استفاده نیا داریپا تیریو مد یبردارجهت بهره تواندیکارست م یدروژئومورفولوژیو رفتار ه

 .ردیگ

 یهاتیکربناته، قرار گرفتن در زون زاگرس براثر فعال یوسعت سازندها لی( به دلمهیو د رغاریدر مناطق مورد مطالعه )پ

 طیراش یکیو اشکال مورفولوژ هیثانو یهاعوامل مؤثر، درز و شکاف گریو د یشناسنیو زم یمیعوامل اقل ،یکیتکتون

در  یبزرگ یهاها و رودخانهچشمه ندیفرا نیا جهیبه وجود آورده است. درنت ییکارست زا ندیتوسعه فرا یرا برا یمناسب

 یو اقتصاد یاجتماع اتیوجود دارد که ح یفراوان یقلمرو شهرها و روستاها نیشده است. در ا لیها تشکمحدوده نیا

 ییکه شهرها یطور. بهرندیگیسرچشمه م یاست که از مناطق کارست ییهاها و رودخانهها، سرابها وابسته به چشمهآن

 توانیم نیباشند. بنابرا-یم یکارست یهاتوده نیها وابسته به منابع آب اآن ییهمچون چلگرد و فارسان و مناطق روستا

 قلمرو بوده و نقش نیدر ا تیدور عامل رونق مدن اریبس یهاو منابع آب کارست از گذشته یکارست یهاگفت که چشمه

که  یاگونهبه رودیمناطق به شمار م نیآب در ا نیمنبع تأم نیترداشته است و مهم یجوامع انسان یر زندگد یاتیح

. کنندیم نیرود را تأم ندهیکارون و زا یهارودخانه هیپا انیاز جر یبخش ،یشرب و کشاورز یآب مصرف نیعالوه بر تأم

 یمصرف آب نیتأم یعنوان منبع اصلبه یمحدوده منابع آب کارست نیمتعدد در ا یها-یبا وقوع خشکسال ریاخ انیسال یط

براثر  یافت آبده زیو ن یآلودگ ه،یرویب یبردارهمچون بهره یعوامل ریتحت تأث یفیو ک یشهرها و روستاها، به لحاظ کم

 یکارست توده یکیدروژئومورفولوژیو رفتار ه هایژگیکارست، و یافتگیتوسعه  نکهیاند. با توجه به اقرارگرفته یسالخشک

آن بر  ریو تأث یافتگی و شناخت توسعه یابیارز د،ینمایرا کنترل م یها در برابر آلودگآبخوان یریپذبیآس زانیم زیو ن

در  یمنابع آب کارست یباال لیالزم بوده و با توجه به پتانس یتوده کارست یدروژئوموفولوژیه یفیو ک یکم یهایژگیو
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یم یضرور نهیزم نیمنابع، انجام هرگونه پژوهش در ا نیا یاتیح ریو تأث یکارست عیوس یهامحدوده، وجود پهنه نیا

 نیدر ا یکارست یتوده یکیدروژئومورفولوژیآن بر رفتار ه ریکارست و تأث یافتگیتوسعه  نهیدر زم نی. عالوه بر اباشد

 یابیارز نهیانجام نشده است، لذا انجام مطالعات همه جانبه در زم یلیجامع و تفص یهایو بررس قاتیمناطق تاکنون تحق

 .رسدیبه نظر م یمناطق ضرور نیا تیریآن جهت مد یکم یسازو مدل ی( کارستیو درون ی)سطح یافتگیتوسعه

 یشناسدو محدوده به لحاظ سنگ نیگفت که ا توانیدر زاگرس مرتفع م مهیو د رغاریپ یهامحدوده یریبا توجه به قرارگ

 ،ییآب و هوا یفاکتورها ب،یارتفاع، ش ساخت،نیسازندها، زم یشناسسنگ یهایژگیکارست با و یافتگیارتباط توسعه 

 یرهایو شناخت متغ یابیپژوهش ارز نیا یاساس هدف اصل نیو پوشش خاک با هم متفاوت بوده و بر ا یاهیپوشش گ

 یسازبا توسعه مدل تیو در نها زیمتما یهایافتگیکارست در دو منطقه با توسعه  یو درون یمؤثر در توسعه سطح یعیطب

 یدروژئومورفولوژیرا بر رفتار ه یافتگیتوسعه  ریکارست، تأث یافتگی توسعه یهابر اساس پهنه یتوده کارست یمفهوم

 دینمایم لی( تحلمهیو د رغاریدو منطقه )پ نیا یکارست یهاتوده

دو محدوده به لحاظ  نیگفت که ا توانیدر زاگرس مرتفع م مهیو د رغاریپ یمطالعات یهامحدوده یریتوجه به قرارگ با :اختصاصیاهداف 

 یفاکتورها ب،یارتفاع، ش ساخت،نیسازندها، زم یشناسسنگ یهایژگیکارست با و یافتگیارتباط توسعه  یشناسسنگ

 و شناخت یابیپژوهش ارز نیا یاساس هدف اصل نیو پوشش خاک با هم متفاوت بوده و بر ا یاهیپوشش گ ،ییآب و هوا

با توسعه  تیو در نها زیمتما یهایافتگیکارست در دو منطقه با توسعه  یو درون یمؤثر در توسعه سطح یعیطب یرهایمتغ

 را بر رفتار یافتگیتوسعه  ریکارست، تأث یافتگی ¬توسعه یهابر اساس پهنه یتوده کارست یمفهوم یسازمدل

 ،یبا توجه به هدف اصل نی. بنابرادینمایم لی( تحلمهیو د رغاریدو منطقه )پ نیا یکارست یهاتوده یدروژئومورفولوژیه

 :باشدیم ریبه شرح ز یاهداف فرع

 جادیکارست مناطق مورد مطالعه که سبب تنوع و ا یافتگیمؤثر در توسعه  یعیطب یفاکتورها یابیو ارز یبررس (1

 .کارست شده است یافتگیاختالف توسعه 

 یسطح یافتگیتوسعه  یهاشاخص موجود در مناطق مورد مطالعه و استخراج پهنه یکارست یهاشناخت لندفرم (2

 .کارست

 .یسطح یافتگیو ارتباط آن با توسعه  یتوده کارست یدرون یافتگیتوسعه  زانیبرآورد م (3

 .کارست یو درون یسطح یافتگیو نسبت آن با توسعه  یشناسسنگ ییایمیژئوش زیآنال (4

 کارست یو درون یسطح یافتگیو ارتباط آن با توسعه  یکارست یتوده یدروژئومورفولوژیرفتار ه یسازیکم (5

و  رغاریپ یکارست یتوده ها ،یدروژئومورفولوژیرفتار ه ،یتوده کارست یسنگ، مدلساز یمیکارست، ژئوش یافتگیتوسعه  کلمات کلیدی:

 مهید

 
 

Analysis of karstification degree on hydrogeomorphological behavior of karst massif 

(Pireghar and Dimeh region in Chaharmahal and Bakhtiari province) 

Title: 

Seiyed Mossa Hosseini Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

Because the quality of karst water resources is better than the quality of alluvial 
water and because karst water resources are located in the highlands and 

mountains, they are also less valuable resources than alluvial resources that are 

exposed to human and alluvial pollution and proper management of these resources 
can play an important role in the optimal use and sustainable management of water 

resources. Karst development plays a major role in the infiltration and transfer of 
precipitation water to aquifers.The hydrodynamic and hydrochemical behavior, the 

manner and amount of water transfer to the aquifer, the reaction of the aquifer to 
precipitation fluctuations, as well as the degree of pollution of water resources are 

controlled by karst development. Therefore, studying the extent of development and 

behavior of karst hydrogeomorphology can be used for the exploitation and 
sustainable management of these valuable resources. 

In the studied areas (Pireghar and Dimeh) due to the vastness of carbonate 
formations, being in the Zagros zone due to tectonic activity, climatic and geological 

factors and other effective factors, secondary cracks and morphological forms are 

Abstract: 
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suitable conditions for Development has created a karstification process. As a result 

of this process, large springs and rivers have been formed in these areas. There are 
many towns and villages in this area whose social and economic life depends on 

springs, mirages and rivers that originate from karst areas. So that cities such as 
Chelgard and Farsan and their rural areas are dependent on the water resources of 

these karst massifs. Therefore, it can be said that karst springs and karst water 

resources have been the cause of civil prosperity in this area since ancient times and 
have played a vital role in the life of human societies and are the most important 

source of water supply in these areas. In such a way that in addition to supplying 
drinking water and agriculture, they provide part of the base flow of Karun and 

Zayandehrud rivers. In recent years, with the occurrence of several droughts in this 

area, karst water resources as the main source of water supply in cities and villages, 
have been quantitatively and qualitatively affected by factors such as improper 

operation, pollution and reduced discharge due to drought. Considering that karst 
development controls the characteristics and hydrogeomorphological behavior of 

karst massif as well as the vulnerability of aquifers to pollution, Evaluation and 
recognition of development and its effect on quantitative and qualitative 

characteristics of hydrogeomophology of karst massif was necessary. Due to the high 

potential of karst water resources in this area, the existence of large karst areas and 
the vital impact of these resources, it is necessary to conduct any research in this 

field. In addition, in the field of karst development and its effect on the 
hydrogeomorphological behavior of karst massif in these areas, comprehensive and 

detailed researches and studies have not been done so far, so comprehensive studies 

in the field of developmental evaluation (superficial and internal) Karst and its 
quantitative modeling seems necessary to manage these areas. 

The main purpose of this study is to evaluate and identify the natural variables 

affecting the superficial and internal development of karst in two regions with 
distinct developments and finally by developing the conceptual modeling of karst 

mass based on karst development zones, the development effect Analyzes the 
hydrogeomorphological behavior of karst massifs in these two regions (Pirghar and 

Dimeh). Therefore, according to the main goal, the sub-goals are as follows: 
1) Investigation and evaluation of natural factors affecting karst development in the 

studied areas that have caused diversity and differences in karst development. 

2) Recognition of karst landforms of the index in the study areas and extraction of 
karst surface development zones. 

3) Estimation of the internal development of the karst mass and its relationship with 
surface development. 

4) Geochemical analysis of lithology and its relationship with surface and internal 

development of karst. 
5) Quantification of the hydrogeomorphological behavior of the karst mass and its 

relationship with the surface and internal development of the karst 

Specific 

Aims: 

karst development, rock geochemistry, karst mass modeling, hydrogeomorphological 

behavior, Pireghar and Dimeh 

:Keywords 
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 یمرکب در زبان فارس یفعل یساختها یزبان یکرهیپ جادیا :عنوان

 یاسحاق هیمهد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یپرداز هیو نظر ی/متن پژوهی/زبان و متن پژوهیزبــــــــــــــان و زبــــــــــــــان شناس :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یاسحاق هی+ مهد :همکاران

 دوستان یمیکر نیغالمحس +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

شناخت و حفظ آن  ی نهیرو کوشش در زم نیاست، از ا یهر ملت تیهو انیو ابزار ب یجوامع بشر یاز ارکان اصل زبان چکیده :

 یه هااز داد یبزرگ یمجموعه  یزبان ی کرهیها هستند. پ کرهیو شناخت زبان پ یبررس یاز ابزارها یکی. ابدی یضرورت م

 یپژوهشگران قرار م اریرا در اخت یکاربرد زبان یواقع یبر کاربرد سخنوران آن زبان است که الگوها یزبان مبتن یواقع

محقق  اریاز داده ها را در اخت یانبوه اد،یز ی نهیسودمند است که بدون صرف وقت و هز یابزار کرهیدهند. در واقع پ

 یمرکب در زبان فارس یفعل یزبانه از ساختها تک یهمزمان ی کرهیپ کیساخت  یپژوهش در پ نیدهد. در ا یقرار م

از  یسته اد یخواهد بود. در روند تحوالت زبان یا انهیرا یجستجو تیبا قابل یکیالکترون یا کرهیپ کره،یپ نی. امیهست

ا عنصر ب یفعل میمفاه انیفعلها در ب نیخود را از دست داده اند و به اصطالح سبک شده اند، ا ییاز بار معنا یفعلها بخش

 یکرده اند. مطالعه  جادیمرکب را ا یفعل یشده و ساختها نیحرف اضافه همنش ایاز مقوله اسم، صفت  یگرید یزبان

ست و در شده ا لیامروز تبد یزبانشناس یمسائل مورد بررس نیزتریاز چالش برانگ یکیساختها به  نیا ییو معنا ینحو

 یزبان ی کرهیمتفاوت به آنها پرداخته شده است. ساخت پ یکردهایمختلف و در قالب رو یمختلف از جنبه ها یزبانها

 یعلف یساختها یعنیزبان  زیچالش برانگ یاز اجزا یکیشناخت بهتر  یراه را برا یمرکب زبان فارس یفعل یساختها

ه لحاظ ب نکهیاز آنها، عالوه بر ا یکاربرد یساختها و در دست داشتن فهرست نیا تیبا ماه یی. آشنادینما یمرکب هموار م

ها در حوزه  افتهی نیتوان به استفاده از ا یبرخوردار است. از آن جمله م زین یکاربرد دیاست، از فوا تیحائز اهم ینظر

اطالعات،  یابیباز یبرنامه ها ،ینیترجمه ماش ،یعیطب یمرتبط با پردازش زبانها یهوش مصنوع یهایبررس ی

 اشاره کرد یو فرهنگ نگار یسیدستورنو

 یمرکب در زبان فارس یفعل یساختها ی کرهیپ جادیا :اهداف اختصاصی

 یزبان ی، پردازشها ییو معنا ینحو یمرکب، الگوها یفعل یساختها کره،یپ کلمات کلیدی:

 
 

Developing the linguistic corpus of complex verbs in Persian (LCP) Title: 

Mahdie Es'Haghi Applicant: 

I don' have a job Applicant's 
Work: 

Language is one of the main pillars of human societies and a means of expressing the 

identity of any nation, so attempts are needed to recognize and preserve it. Corpus is 
one of the important tools to study and understand the language.A linguistic corpus 

is a large collection of real language data based on the language use of native 

Abstract: 
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speakers. It provides researchers with real patterns of language use. In fact, the 

corpus is a useful tool that provides a large amount of data to the researchers 
without spending much time and money. In this research, we aim at developing a 

monolingual synchronic corpus of Persian complex predicates. This corpus will be an 
electronic corpus equipped with computer search. In the process of linguistic 

changes, a group of verbs have lost part of their meaning and became semantically 

light. The syntactic and semantic study of these constructions has become one of the 
most challenging issues in modern linguistics. They have been studied in different 

languages from different points of view. The development of a linguistic corpus of 
Persian complex predicates paves the way for a better understanding of one of the 

challenging issues of the language, namely the complex predicates. Familiarity with 

the nature of these constructions and having a practical list of them, in addition to 
being theoretically important, has practical benefits too. Among which we can refer 

to artificial intelligence studies related to natural language processing, machine 
translation, information retrieval programs, grammar, and lexicography. 

 

Developing the linguistic corpus of complex verbs in Persian 

Specific 

Aims: 

corpus, complex predicates, semantic and syntactic patterns- language processing :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99030142 

 یرهنگف راثیم تیریبر مد دیبا تاک داریپا یشهر ینیدر بازآفر یدیکل گرانیها و باز شرانیپ یونگاریسنار :عنوان

 اصفهان(: شهر ی)مطالعه مورد

 یچیقل یمحمد موالئ :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  یناکارآمد شهر یبافتها ینیمسکن/بازآفر یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یانسان یدر ساخت سکونتگاه ها یفرهنگ ی/الگوها و ارزش هایشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف

 یکاربرد :نوع طرح

 یچیقل ی+ محمد موالئ :همکاران

 150000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 یسا

 یشهر یدر پروژه ها یداریبه نام پا یدیجد دهیباعث توجه به پد یشهر یو نوساز یبهساز یناموفق طرح ها یاجرا چکیده :

 یکیت. اس ینیبازآفر کردیبر رو دیو تاک یشهر یبافت ها یایاح ،یداریپا نهیدر زم کردهایرو نیشده است که از عمده تر

د، شهرها داشته باش یهمه ابعاد مطرح شده را در حل مسائل بخش مرکز کپارچهی دیکه توانسته با د ینینو یکردهایاز رو

 داریپا یرشه ینیدر بازآفر یدیکل گرانیها و باز شرانیپ لیاست. هدف از طرح حاضر تحل داریپا یشهر ینیبازآفر کردیرو

 یها شرانیپ ییشناسا یباشد. برا یدر کالنشهر اصفهان م یفرهنگ راثیم تیریمحتمل جهت مد یوهایو ارائه سنار

 از یپژوهش، در گام اول؛ بر اساس مطالعات موجود، مرور متون )کتب، مقاالت، اسناد، طرحها(، فهرست نیدر ا رگذاریتأث

 یاشرانهیپ) یخارج یروهایشود. در گام دوم؛ به منظور درک ن یاستخراج م داریپا یشهر ینیمؤثر در بازآفر یشرانهایپ

 یسازمان یهادن رانیو کارشناسان و مد ی( از خبرگان دانشگاهیدلف کی( با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز )تکنیدیکل

 شرانی. پس از احصاء پندینما یاصفهان را معرف داریپا یشهرها ینیدر بازآفر یدیکل یها شرانیشود تا پ یدرخواست م

 یچگونگ زان،یم یبررس یمک برا کی( و نرم افزار میاثرات متقابل )ساختار لیاز روش تحل ،ینیبازآفر یدیکل یها

 ندیدر فرا موثر گرانیشهر اصفهان استفاده شده و سپس باز ینیها در بازآفر شرانیپ نیمؤثرتر ییو شناسا یرگذاریتأث

ر محدوده د یفرهنگ راثیم تیریمد یمطلوب برا یوهایحاصل از طرح حاضر، سنار جیشود. نتا یم لیتحل داریپا ینیبازآفر

 دهد یمورد مطالعه ارائه م

بر  دیفرسوده و ناکارآمد شهر اصفهان با تأک یدر بافت ها داریپا ینیموثر در بازآفر یها شرانیو پ یدیشناخت عوامل کل :اهداف اختصاصی

 .یفرهنگ راثیم تیریمد

 تیریبر مد دیفرسوده و ناکارآمد شهر اصفهان با تأک یدر بافت ها داریپا ینیموثر در بازآفر گرانیباز یو بررس ییشناسا -

 .یفرهنگ راثیم

 .یگفرهن راثیم تیریبر مد دیفرسوده و ناکارآمد شهر اصفهان با تأک یبافت ها یرو شیپ یوهایسنار ینیب شیپ -

 شهر اصفهان ،یفرهنگ راثیم ،یسیونویسنار ،یپژوه ندهیآ دار،یپا ینیبازآفر کلمات کلیدی:
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Scenario Planning of Driving Forces and Key Actors in Sustainable Urban 

Regeneration Emphasis on Cultural Heritage Management (Case Study: Isfahan City) 

Title: 

Mohamad Molaei Qelichi Applicant: 

Institute for Humanities and Cultural Studies Applicant's 
Work: 

Failing to accomplish urban renovation and regeneration programs in the past has 
attracted the attention of experts toward a new phenomenon called sustainability in 

projects ،which is one of the major approaches toward urban regeneration contexts ،

sustainability and emphasis on regeneration approach. One of the new approaches 
that have been able to have all the proposed dimensions in solving the problems of 

the central part of cities with an integrated view, is the "sustainable urban 
regeneration" approach. The purpose of this project is to analyze the drivers and key 

actors in sustainable urban regeneration and to present possible scenarios for 

cultural heritage management in the metropolis of Isfahan. 
In the first step; To identify the effective drivers in this research, based on existing 

studies, reviewing texts (books, articles, documents, plans), a list of effective drivers 
in sustainable urban regeneration is extracted. In the second step; In order to 

understand the external forces (key drivers) using interviews and open 
questionnaires (Delphi technique), academic experts and experts, and organizational 

managers are asked to introduce the key drivers in the reconstruction of sustainable 

cities of Isfahan. After enumerating the key drivers of regeneration, the interaction 
analysis method (structural) and Mick Mac software are used to investigate the 

extent, how effective, and identify the most effective drivers in the regeneration of 
Isfahan and then the effective actors in the sustainable regeneration process are 

analyzed. The results of the present plan are the favorable scenarios for the 

management of cultural heritage in the study area 

Abstract: 

Recognition of key factors and drivers of sustainable regeneration in deteriorated 

contexts of Isfahan city emphasis on cultural heritage management. 

- Identifying and examining the effective actors in the sustainable regeneration in 
deteriorated contexts of Isfahan city emphasis on cultural heritage management. 

- Predicting scenarios facing the deteriorated contexts of Isfahan city emphasis on 
cultural heritage management. 

Specific 

Aims: 

Sustainable Regeneration, Future Study, Scenario Planning, Cultural Heritage, 

Isfahan City) 

:Keywords 
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 اتیرشته زبان و ادب ی: مطالعه موردیعلوم انسان یعلم یبروندادها یابیارز یالگو یو اعتبارسنج نیتدو :عنوان

 یمنصور یعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 (یعلم و نوآور دی)تولیادب قاتیتحق یادی/جنبۀ بنیا نارشتهی/مطالعات بیفــــــــــــارس اتیزبـــــــــان و ادب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یمنصور ی+ عل :همکاران

 زاده یپشوتن ترایم +

 یاحمد شعبان +

 درچه یمیالهه ابراه +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

پژوهش  نیاست. ا اتیزبان و ادب رشته یعلم یبروندادها یابیمناسب ارز یالگو یو اعتبارسنج نیپژوهش حاضر تدو هدف چکیده :

 است؛ بدان معنا که ابتدا با کشف یاکتشاف یمتوال یبیپژوهش، از نوع ترک یاجرا ندیو از نظر فرا یاز نظر هدف، کاربرد

 یو اعتبارسنج یو به دنبال آن، مرحله کم گرددیم نیتدو یشنهادیپ یها شروع نموده و الگوآن لیو تحل یفیک یهاداده

ها، علوم و رشته ریو تفاوت با سا اتیاز جمله زبان و ادب یعلوم انسان یهاو کاربرد رشته تی. ضمن اهمشودیالگو انجام م

 دینمایم یمتناسب با هر کدام مهم و ضرور یابیارز یارهایمع یریکارگها و بهآن یبروندادها ییشناسا

 کاربرد هر کدام گاهیو جا تیاهم نییو تع اتیرشته زبان و ادب یعلم یانواع بروندادها ییشناسا :اهداف اختصاصی

 اتیرشته زبان و ادب یعلم یبروندادها یابیارز یارهایمع یدهو وزن ییشناسا .2

 اتیرشته زبان و ادب یعلم یبروندادها یابیارز یشنهادیپ یالگو نیتدو .3

 اتیرشته زبان و ادب یعلم یبروندادها یابیارز یشنهادیپ یالگو یاعتبارسنج .4

 اتیرشته زبان و ادب یعلم یبروندادها یابیارز یینها یالگو نیتدو .5

 یعلم سنج ،یعلوم انسان ات،یزبان و ادب ،یعلم یبروندادها یابیپژوهش، ارز یابیارز کلمات کلیدی:

 

 

Development and validation of a pattern for evaluating the scientific outputs of the 

humanities: a case study of language and literature 

Title: 

Ali Mansouri Applicant: 

University of Isfahan Applicant's 
Work: 

The purpose of this study is to develop and validate an appropriate pattern for 

evaluating the scientific outputs of language and literature. This research is applied 
and is a series of exploratory combinations; Because it starts with discovering 

qualitative data and analyzing them, and the proposed pattern is developed, 
followed by the quantitative step and validation of the pattern. While the importance 

and application of humanities disciplines, including language and literature, and 

differences with other sciences and disciplines, identifying their outputs and applying 
evaluation criteria appropriate to each is important and necessary. 

Abstract: 
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Identify the types of scientific outputs in the field of language and literature and 

determine the importance and place of application of each 
2. Identifying and weighting the evaluation criteria of scientific outputs in the field of 

language and literature 
3. Development of a proposed pattern for evaluating scientific outputs in the field of 

language and literature 

4. Validation of the proposed pattern for evaluating scientific outputs in the field of 
language and literature 

5. Development of the final pattern for evaluating scientific outputs in the field of 
language and literature 

Specific 

Aims: 

Research Evaluation, Evaluation of Scientific Outputs, language and literature, 

Humanities, Scientometrics 

:Keywords 
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 یدر عصر صفو یعیشعر ش یهاگونه لیتحل :عنوان

 یکرم اکرم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسانعلوم  :زیرشاخه/گرنت

 یداریپا اتی/ادبیفارس اتی/ادبیفــــــــــــارس اتیزبـــــــــان و ادب :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ اکرم کرم :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1چاپ کتاب: 

 یخیتار ،یمختلف کالم نیتوانسته است مضام یمختلف ادب یهاها و گونهخود در قالب اتیها حدر طول قرن عهیش شعر چکیده :

 ت؛سیآن ممکن ن یادب یها-بدون مشخص کردن گونه ،یعیشعر ش ییمحتوا لیو تحل یسازد. واکاو یرا متجل یو فکر

 ییطرحنامه شناسا نیدارد. هدف از ا تیموضوع زین ییمحتوا لیو تحل ینقد ادب یهااز شاخه یاریامر در بس نیکه اچنان

 بر اساس یعیشعر ش یشنهادیپ یبندمیاست. تقس یعی( در شعر شGenres of literature) یادب یهاگونه یو معرف

بر آن است. البته بعدها  یشاعران مبتن یشعر یهامجموعه ایاشعار و  یاست که غالبا اسام و ساختار آن هیمحتوا و درونما

-هیریغد ها مانندگونه نیاز ا یمطرح شده است. بعض ینید اتیدر ادب یگونه ادب کیبه شکل  یبه نحو کیهر ن،یعناو نیا

 ،ییسرانامه-تیمانند وال گرید یاند و تعدادشده یمعرف یفارس اتیدر ادب نیاز شیپ ،ییسرانامهفتوت ،ییسرا

 یها تیپرداختن به واقع زانیدارند. م یعیاختصاص به شعر ش یشعر فارس خیدر تار ییسرانامهحمله ،ییسرابرنامهیخ

رساله  نیشود. در ا یآن اشعار مربوط م یبه گونه ادب انهیعام یشاعرانه و باورها التیتخ ایو  یعیشعر ش یخیتار

ه را ب یاز اشعار فارس ی( چه حجمی)عصر صفو یکدامند و با توجه به بازه زمان یعیشعر ش یگردد گونه ها می۔مشخص

 یشعریو نمونه ها یشده بررس یمعرف یاز منظر گونه ها یعیپژوهش، شعر ش نیاز ا یخود اختصاص داده اند. در بخش

 هتنامیوال یخیدوره تار نیبرجسته ا یرساله، گونه ها گریشود. در بخش د یشاهد آورده م یخط یها و نسخه ها وانیاز د

 راثیم یعرفو م ییضمن شناسا یلتحلی – یفیتوص یرساله به روش نیشود. در ا یم لیتحل یو گفتمان ییاز منظر محتوا

ر از شع یاخه ابه عنوان ش یعیشود که ساختار شعر ش یپرسش ها پاسخ داده م نیاشعار به ا یبا بررس ،یعیشعر ش

 جادیتوانسته است ضمن ا ایکه داشته آ ییها تیقرار دارد و با ظرف یگاهیدر چه جا تیو ادب یباشناسیاز نظر ز یفارس

 گذار بوده و ریتاث یو ساختار ییاز لحاظ محتوا زیموجود ن یادب یگونه ها ریبر سا ،یفارس اتیدر ادب دیجد یگونه ها

 به طور خاص باشد یعیبه طور عام و حوزه شعر ش یدر حوزه شعر فارس یتازه ا یادب یموجد گونه ها

 .یدر عصر صفو یعیشعر ش ی: شناخت هرچه بهتر گونه هایهدف اصل :اهداف اختصاصی

و  یخیو تار یو ادب یاز بعد فکر شانیاشعار ا یو بررس عیتش یمولفه ها لیو تحل یعیش یشعرا ی: معرفیهدف فرع

 .یعصر صفو با قبل از یعیشعر ش یگونه ها تیوضع اسیق زیو ن یعصر صفو یادب یبر گونه ها دیبا تاک عیتش ییایجغراف

 ییمحتوا لیتحل -یادب یهاگونه -یعیشعرش کلمات کلیدی:

 

 

analysis of types of Shia’s poetry In the Safavid era Title: 

Akram Applicant: 

tehran university Applicant's 

Work: 
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Shia’s poetry over the centuries of its life in formats and genres can express various 

theological themes of historical and intellectual content analysis of Shia’s poetry 
without highlighting theological themes isnot possible as this subject in lots of 

branches of litery criticism and express various is relevant. The purpose of this 
treatise is recognizing and introuduction of genres of literesture in Shia’s poetry. The 

proposed division of Shia’s poetry is based on content that is almost the poem names 

or the poets collection of poetry is based on it. Later this any way as a literary genre 
categories have been raised in religious litereature. Some species such as((ghadirieh 

sorrayi))-((sogand name sorrayi))-((photovat name sorrayi))- previosely in Persian 
literature have been introuduced and a number of others such as ((velayat name 

sorrayi))-((kheibar name sorrayi)) and Shia’s popular poems in the history of persain 

poetryaddressing the historical realities Shia’s poetry or poetic imagination and the 
literary genre of folk beliefs to the lyrics of the screw. In this thesis found that what 

is shia poetry genreses and according to the Safavid era what a volume of Persian 
poetry into accounts? In a part of this research Shia’s poetry is researched from 

introduced genreses and examples of poems and manuscripts witness be bought to 
court. In another part some favorite Shia’s poetry genres aretheitic poetry will be 

analysis. In this treatise with prescriptive-analysis way also identify the legacy of 

Shia’s poetry check out lyrics to those questins will be answered with the structure 
of poetry as an offshoot of Persian Shia’s poetry and literature in terms of aesthetic 

what is the position and have a capacity that is able The shia poetry has capacities 
have you been able tocreate a new species in Persian litereature the other types of 

literary influence also in terms content and structure century literary types in Persian 

poetry in general and poetry in particular in shia. 

Abstract: 

Get to know the types of Shiite poetry in the Safavid era. Specific 

Aims: 

Shia’s poetry- Genres of literature - Content analysis :Keywords 
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 یو رفتاراجتماع یقضاوت اخالق ،یمفهوم احترام در کودکان و نوجوانان و رابطه آن با همدل یواکاو :عنوان

 یکرم ریجهانگ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمانشاه/یراز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+  یروان شناخت  ی/ابزارهایو روان شناس نینو ی/فناوریروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

+  یاجتماع یفرهنگ ی/ارزش هایاجتماع- یروان لی/مسایروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 روانشـــــــــــــــــ/اخالق + یاجتماع- یروان لی/مسایروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 یکاربرد :نوع طرح

 یکرم ری+ جهانگ :همکاران

 یمیپروانه کر +

 یخدامراد مومن +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یعلمانتشار مقاله 

 پرسشنامه احترام( هیعدد )ته 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 نیآل بوده است و ا دهیا یباستان در مورد جامعه اخالق یاز مکاتب فکر یاست و بخش اساس یانسان لتیفض کی احترام چکیده :

کند و اگر ما احترام را در رفتار  یم میرا تنظ گرانیمفهوم احترام نحوه رفتار ما با د رایتا به امروز ادامه دارد ز تیاهم

ت آن است از سواال ستهیشا یو چه کس ستیاحترام چ نکهیبه صلح باشد.ا دیتواند منبع ام یم میمشاهده کن گرانید

 ایجامعه را تجربه کرده اند  کیدر  گاهیو از دست دادن جا یکه طرد اجتماع یاست. کسان یاجتماع یدر زندگ یاساس

کنند.پژوهش حاضر با  یاحترام را کامال درک م یتجربه روانشناخت تیرا تحمل کرده اند ، اهم گرانید ستیرفتار ناشا

کودکان و نوجوانان در  هیشامل کل یمفهوم احترام در کودکان و نوجوانان انجام خواهد شد. جامعه آمار یهدف واکاو

 یاست که در بخش اول پژوهش جهت واکاو یاکتشاف ختهیسال خواهد بود. روش پژوهش آم 5،7،11،15 یمقطع سن

و رفتار  یقضاوت اخالق ،یرابطه احترام با همدل یو در بخش دوم پژوهش جهت بررس یفیمفهوم احترام از روش ک

 یاستفاده خواهد شد و در بخش کم یدارشناسیپد کردیاز رو یفیاستفاده خواهد شد. در بخش ک یاز روش کم یاجتماع

 استفاده خواهد شد رهایجهت سنجش روابط متغ یاز روش همبستگ

 یکل یهدف ها :اهداف اختصاصی

 مفهوم احترام در کودکان و نوجوانان یواکاو

 در کودکان و نوجوانان یو رفتار اجتماع یقضاوت اخالق ،یرابطه احترام با همدل نییتع

 یجزئ یهدف ها

 یفیک یهدف ها

 مفهوم احترام در کودکان و نوجوانان یواکاو

 یتا نوجوان یاحترام از کودک یتفاوت مفهوم ساز

 یکم یهدف ها

 در کودکان و نوجوانان یرابطه احترام با همدل نییتع

 در کودکان و نوجوانان یرابطه احترام با قضاوت اخالق نییتع

 در کودکان و نوجوانان یرابطه احترام با رفتار اجتماع نییتع
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 یرفتار اجتماع ،یقضاوت اخالق ،یاحترام، همدل کلمات کلیدی:

 

 

Analyzing the concept of respect in children and adolescents and its relationship with 

empathy, moral judgment and social behavior 

Title: 

Jahangir Karami Applicant: 

Razi Applicant's 
Work: 

Respect is a human virtue and has been an essential part of the ancient schools of 

thought about the ideal moral society, and this importance continues to this day 
because the concept of respect governs how we treat others and if we observe 

respect in the behavior of others. It can be a source of hope for peace. What respect 

is and who deserves it is one of the fundamental questions in social life. Those who 
have experienced social exclusion and loss of status in a society, or who have 

endured the misbehavior of others, fully understand the importance of the 
psychological experience of respect. The present study will be conducted to explore 

the concept of respect in children and adolescents. The statistical population will 
include all children and adolescents aged 5, 7, 11, and 15 years. The research method 

is an exploratory mix that in the first part of the research to analyze the concept of 

respect from the qualitative method and in the second part of the research to 
examine the relationship between respect and empathy, moral judgment and social 

behavior will be used quantitative method. In the qualitative part, the 
phenomenological approach will be used and in the quantitative part, the correlation 

method will be used to measure the relationships of variables. 

Abstract: 

General goals 
An analysis of the concept of respect in children and adolescents 

Determining the relationship between respect and empathy, moral judgment and 

social behavior in children and adolescents 
Minor goals 

Qualitative goals 
An analysis of the concept of respect in children and adolescents 

The difference between conceptualizing respect from childhood to adolescence 
Little goals 

Determining the relationship between respect and empathy in children and 

adolescents 
Determining the relationship between respect and moral judgment in children and 

adolescents 
Determining the relationship between respect and social behavior in children and 

adolescents 

Specific 
Aims: 

respect, empathy, moral judgment,social behavior. :Keywords 
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 شده تیرامان تقو یسنج فیموجود در پسته به روش ط نیآفالتوکس یکم یریاندازه گ :عنوان

 گانیشا دیفر مهیفه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/کشور یپزشکاهیگ قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

اثرات بر سالمت، اثرات  ،یستیز طیاثرات شامل اثرات مح یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز :اولویت

 و سالمت کیشامل اکولوژ سکیر یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیو ... + ارز یاقتصاد

 یکاربرد :نوع طرح

 گانیشا دیفر مهی+ فه :همکاران

 یمنصوره ابوالفتح +

 اسبو یروح ا... کرم +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهشیفارس یعدد )داخل ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

حصول با م نیا یو منطقه ا یاز معضالت مل یکیو  یقاتیاز مسائل مهم تحق یکی نیپسته به آفالتوکس یمساله آلودگ چکیده :

 رانیه اپست هیحربه عل نیاز ا یالملل نیرقابت در بازار ب یصادر کننده پسته در راستا یباشد و همواره کشورها یارزش م

 یرگذا هیمبرم به سرما ازیمحصول با ارزش، ن نیاز به مخاطره افتادن صادرات ا یریاستفاده نموده اند. به منظور جلوگ

ح بوده و کشور مطر یقاتیتحق یها تیاز اولو یکیبه صورت  نیپسته به آفالتوکس یمساله آلودگ یبر رو قاتیدر تحق

 هیط سوشده توس دیتول هیثانو یها تیها به عنوان متابول نیپسته دارد. آفالتوکس قاتیدر موسسه تحق یا ژهیو گاهیجا

د. کرده ان جادیاز کشورها ا یاری( در بسینیزم ی)غالت، پنبه و مغزها یکشاورز یمشکل عمده برا کی لوس،یپرژآس یها

در مورد  قاتیتحق یالملل نیموجود در غذا و خوراک آلوده، عامل سرطان هستند و توسط آژانس ب نیآفالتوکس

 یها تیکه در حال حاضر در دسترس است، سا نیآفالتوکس صیتشخ ی(، شناخته شده اند. روش هاIARCسرطان)

حال،  نیهستند. با ا قیدق اری( ، بسELISA)زای( و تست االHPLCبا عملکرد باال ) عیما یمانند کروماتوگراف ،یشگاهیآزما

 . درتندسیکوتاه مناسب ن یدر بازه زمان ییپاسخگو یبرا زشان،یبودن زمان آنال یبا توجه به طوالن ،یعمل یروش ها نیا

 ینجس فیمانند ط ،یارتعاش یسنج فیط یهستند. روش ها یکننده و عال دواریام اریبس یسنج فیط یراه، روش ها نیا

مخرب در  ریو غ عیسر یشد و به سرعت به عنوان ابزارها یمعرف 20قرن  لیرامان در اوا یسنج فیط IRمادون قرمز 

مورد  ینجس فیط یروش ها ریبا سا سهیاند. در مقا افتهیتوسعه  تیفیک یو بازرس هیمواد اول ییمانند شناسا ییکاربردها

مادون قرمز  یسنج فی( و طNIR)کیمادون قرمز نزد یسنج فیمانند ط نیکوتوکسیما لیو تحل هیتجز یاستفاده برا

و  نیکوتوکسیما یاز ملکول ها یکامال حل شده ا یوندهایتواند پ یم Raman یسنج فی( ، طFTIR)هیفور لیتبد

 لیرامان به دل یسنج فیط ،یسنج فیط یروش ها انیکند. در م یرا فراهم م یآب یها طیدر مح ف،یط افتیامکان در

ارزشمند است و به  اریبس ،یروغن یها در غالت و دانه ها نیکوتوکسیما صیآن در تشخ یایو مزا طیشرا نیداشتن ا

 یسنج فید. طشو یدر نظر گرفته م ،یکیولوژیو ب ییایمیمواد ش عیسر صیتشخ تیپلت فرم قدرتمند با قابل کیعنوان 

 است یکشسان متک ریغ یبه فعل و انفعال پراکندگ ،یرامان سنت

 ها در پسته نیآفالتوکس زانیم صیتشخ یبرا SERSاستفاده از روش حساس  :اهداف اختصاصی

 رامان یسنج فی، ط یشده سطح تیتقو فیط ن،یآفالتوکس کلمات کلیدی:
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Quantitative measurement of aflatoxin in pistachios by amplified Raman 

spectroscopy. 

Title: 

Fahimeh Farid Shayegan Applicant: 

Islamic Azad university Applicant's 
Work: 

The issue of aflatoxin contamination of pistachios is one of the important research 
issues and one of the national and regional problems of this valuable product and 

pistachio exporting countries have always used this tactic against Iranian pistachios 

in order to compete in the international market. In order to prevent the export of 
this valuable product from being jeopardized, the urgent need to invest in research 

on the issue of aflatoxin contamination of pistachios is one of the country's research 
priorities and has a special place in the Pistachio Research Institute. Aflatoxins, as 

secondary metabolites produced by Aspergillus strains, have posed a major problem 

for agriculture (cereals, cotton, and nuts) in many countries. Aflatoxins in 
contaminated food and feed are carcinogenic and have been identified by the 

International Agency for Research on Cancer (IARC). Laboratory sites for aflatoxin 
detection currently available include laboratory sites, such as high performance 

liquid chromatography (HPLC) and ELISA. However, these practical methods are not 
suitable for short-term response due to the long time of their analysis. In this way, 

the spectroscopy methods are very promising and excellent. Vibration spectroscopy 

methods, such as IR infrared spectroscopy, Raman spectroscopy were introduced in 
the early 20th century and have quickly developed as rapid and non-destructive tools 

in applications such as raw material identification and quality inspection. Compared 
to other spectroscopic methods used for mycotoxin analysis such as near infrared 

spectroscopy (NIR) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman 

spectroscopy can provide completely dissolved bonds of mycotoxin molecules and 
Provides spectrum reception in aqueous environments. Among the spectroscopic 

methods, Raman spectroscopy is very valuable because of its conditions and its 
advantages in detecting mycotoxins in cereals and oilseeds, and is considered as a 

powerful platform with the ability to quickly detect chemical and biological 

substances. Taken. Traditional Raman spectroscopy relies on the inertial scattering 
interaction. 

Abstract: 

Use of SERS sensitive method to detect aflatoxins in pistachios Specific 
Aims: 

Aflatoxin, surface enhanced spectrum, Raman spectroscopy :Keywords 
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 ینینظر دشده و اختالفاصالح یشناسمعرفت :عنوان

 یحجت غزاله :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یادیبن یدانش ها پژوهشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

در فلسفه +  شگامیو پ دیجد ینو در فلسفه/پژوهش در حوزه ها یفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها :اولویت

 می/مفاهیفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/تک نگار

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ غزاله حجت :همکاران

 دیمحمود مروار +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

باور  هیمسئلۀ توج ردیگیآن شکل م رامونیمباحث پ یکه وجود دارد و تمام یامسئله نیتریاصل ینید یشناسمعرفت در چکیده :

. از دارد یادیز یشناختمعرفت تینقض شدن مواجه کند اهم دیرا با تهد هیتوج نیکه ا یهر ناقض رو،نیاست. از ا ینید

 گر،ید انیبه ب ای انیرا داشته باشد وجود تنوع و کثرت اد ینیباور د هینقش ناقض توج تواندیکه م یجمله امور

شده  انیگسترده از تنوع اد یشدن در دوران معاصر موجب آگاه یجهان م،یدانیاست. چنانکه م ینید ینظرهااختالف

 کی. در دهدینشان م گرید انیاد یهابه آموزه یاتیاله یهابار و حملهگاه خشونت ییهاتنوع خود را در منازعه نیاست. ا

و  ینید یاز تنوع باورها یآگاه ایاند که آپرسش پرداخته نیبه طور خاص به ا ینیناسان باور دشمعرفت یبرخ ریدهۀ اخ

نظر م نیطرح اختصاصا از ا نیفرد باشد. در ا ینید ینقض باورها یبرا یشاهد ییتنهابه تواندیها منظر دربارۀ آناختالف

 یشناس. در معرفتشودیم ستهیشده نگراصالح یشناساز منظر معرفت ینید ینظرهاو اختالف ینیباور د هیبه توج

و کارکرد  یباورساز طیباورساز، شرا یهااست. روال ینیبه باور د انهیگرامهم برون یکردهایاز رو یکیشده، که اصالح

شده به باور اصالح یشناسمعرفت کردیپژوهش، پس از طرح رو نی. در اشودیمحسوب م هیتوج اریمع یدرست معرفت

گرا را به ناقض شناسان اصالحو پاسخ معرفت میپردازیم یچالش معرفت کی به مثابه ینینظر داختالف یبه بررس ،ینید

 کنندیاتخاذ م ییانحصارگرا کردیرو انیگرا در قبال تنوع ادشناسان اصالح. معرفتمیکنیم یبررس ینظر معرفتاختالف

. ردیگیقرار م انهیگرانامصالحه یهاپاسخ در شمار پاسخ نینظر، ااختالف یشناسو اصطالحات معرفت میکه در قالب مفاه

 یبرا دیگرا باشناسان اصالحرو است که معرفتروبه انیگرااز منظر مصالحه ییبا انتقادها انهیگراموضع نامصالحه نیا

 ها پاسخ دهندخود به آن یدر نشان دادن صدق مدعا یابیکام

 ینینظر دگرا به مسئلۀ اختالفشناسان اصالحمعرفت یشده از سوعرضه یهاپاسخ یابیارز یتالش برا :اهداف اختصاصی

 آن یریگشکل یهانهیو نشان دادن زم یاختالف نظر معرفت یستیچ یو بررس حیتوض (2

 ینینظر دطرح شده در پاسخ به اختالف یشناختمعرفت یکردهایرو یطرح و بررس (3

 داده شده است ینید ینظرهاکه تاکنون به مسئلۀ اختالف ییهاپاسخ یبررس (4

 ینیباور د هیشده به توجاصالح یشناسمعرفت دگاهید یبررس (5

 ینید ینظرهابا توجه به معضل اختالف ینیباور د یریپذهیتوج یبررس (6

 ،ینیشده، تنوع داصالح یشناسنظر، معرفتاختالف ،ینیباور د ،یشناسمعرفت کلمات کلیدی:

 

 

Reformed Epistemology and Religious Disagreement Title: 
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Ghazaleh Hojjati Applicant: 

- Applicant's 
Work: 

In religious epistemology, the main is the issue of justifying religious belief. Hence, 

any defeater which threatens this justification is of great epistemological 
importance. One of the things that can play a role in defeating the justification of 

religious beliefs is the existence of diversity and plurality of religions, or in other 

words, religious disagreement. As we know, in modern age, globalization has led to 
widespread awareness of the diversity of religions. This diversity is sometimes 

manifested in violent conflicts and theological attacks on the teachings of other 
religions. In the last decade, some epistemologists of religious belief have 

specifically addressed the question of whether awareness of the diversity of religious 
beliefs and disagreements about them can alone be evidence of defeating of one's 

religious beliefs. Given these considerations about the problem of religious 

disagreement, In this research project, the justification of religious beliefs and 
religious disagreements is viewed from the perspective of a modified epistemology. 

In reformed epistemology, which is one of the most important externalist 
approaches to religious belief, belief-making practices, belief-forming conditions, 

and appropriate epistemic functioning are the criteria for justification. In this study, 

after proposing the reformed epistemology approach to religious belief, we examine 
religious disagreement as an epistemological challenge and examine the response of 

reformed epistemologists to what is considered to be the epistemic disagreement 
defeater. Reformed epistemologists take an exclusivist approach to the diversity of 

religions, which in the form of concepts and terms of epistemology of disagreement, 

this answer is among the non-conciliationist answers. This non-conciliationist stance 
is met with criticism from the point of view of the conciliationist, to which the 

reformed epistemologists must respond in order to succeed in showing the truth of 
their claim. 

Abstract: 

to evaluate the answers offered by reformed epistemologists to the issue of religious 

disagreement 
2) to Explain and study what epistemological disagreement is and show the grounds 

for its formation 
3) to introduce and study the epistemological approaches in response to religious 

disagreement 

4) to Examine the answers given so far to the problem of religious disagreement 
5) to Examine the reformed epistemological perspective to justify religious belief 

6) to Investigate the justifiability of religious beliefs according to the problem of 
religious disagreement 

Specific 

Aims: 

Epistemology, Religious Belief, Disagreement, Reformed Epistemology, Religious 

Diversity 

:Keywords 
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 نیزم شیگرما ریتحت تاث نوینال یدادهایانواع مختلف رو یفراوان :عنوان

 زادهیعل دیام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران کیزیژئوف موسسه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 امدهایو پ لی/دالمیاقل راتییتغ :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 زادهیعل دی+ ام :همکاران

 یبیاد ایپر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهشیفارس یعدد )داخل ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ییشناسا یاست. برا نیزم شیگرما ریتحت تاث نوینال یدادهایانواع مختلف رو یفراوان یاز مطالعه حاضر، بررس هدف چکیده :

مطالعه از  نی. در اشودی( استفاده م2017و همکاران ) انگیتوسط ج شدهیمطالعه از روش معرف نیدر ا نو،ینانوع ال

مربوط به  یاصل یتا الگوها شودیاستفاده م ایسطح در یدما یهایهنجاریماهانه ب یهابر داده یروش تابع متعامد تجرب

مشخص  نوهاینشوند و براساس آن نوع ال ییآرام شناسا انوسیاق یادر مناطق حاره ایسطح در یدما یهایهنجاریب

 انوسیاق یادر مناطق حاره ایسطح در یدما یهایهنجاریبر ب یتابع متعامد تجرب لیروش دو مد اول تحل نیشود. در ا

در مناطق  ایسطح در یماهانه دما یهایهنجاریب نی( بPCCs) یهمبستگ یالگو بی. سپس ضرادیآیدست مآرام به

و  PCC1شامل  بیضرا نی. اشودیمحاسبه م یتابع متعامد تجرب لیآمده از تحلآرام و دو مد بدست انوسیاق یاحاره

PCC2یلغزان پنج ماهه برا نیانگیمد اول و دوم است. م یبرا بیترت، به PCC1  وPCC2  تا  شودیمبکار گرفته

 هموار شود. یفصلنیب یریرپذییتغ ریمدت نظکوتاه یهازیوخافت

 و SSP2-4.5 یوهای( تحت سنار2051-2100) ندهیدوره آ یط CMIP6 یهامدل جیانجام پژوهش، از نتا یبرا

SSP5-8.5 ( استفاده م1951-2000و دوره گذشته )ها درمدل نیا جی. نتاشودی https://esgf-

node.llnl.gov/search/cmip6 یهامدل کهنیقابل دسترس است. باتوجه به ا CMIP6 یافق یهاکیتفک 

 ERSSTv5 یها. از دادهشوندیم یابیدرجه درون کی یافق کیها ابتدا به تفکداده نیدارند، ا یمتفاوت

(https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/ersst/v5/ascii); 2 یافق کیبا تفک زینº 

2º مشخص  زیبراساس مشاهدات ن ریسال اخ 70در  نوینوقوع ال یتا فراوان شودیاستفاده م 1951-2020دوره  یبرا

 5 یهادر دوره ایسطح در یدما یهایهنجاریب ،یبلندمدت مورد بررس یهادر دوره نیزم شیحذف گرما یشود. برا

سطح  یدما یهایهنجاریمعناست که ب نیبد نی. اشوندیمحاسبه م یساله مرکز 30 هیپا یهانسبت دوره یساله متوال

یمثال، ب یساله خواهد بود. برا 5مختلف  یهامتناسب با دوره میبر اساس اقل نویننوع ال صیتشخ جهیو در نت ایدر

یدرحال شوند،یمحاسبه م 1936-1965 هینسبت به دوره پا 1955تا  1951 یهاسال یط ایسطح در یدما یهایهنجار

 یهاسال یصورت برا نیو به هم شوندیمحاسبه م 1941-1970 هینسبت به دوره پا 1960تا  1956 یهاسال یبرا که

نسبت به  ندهیساله آ 5 یهادر دوره ایسطح در یدما یهایهنجاریمحاسبه ب یبرا ی. روش مشابهشودیعمل م یبعد

 شودیبکار گرفته م ندهیر آد یمرکز هیپا یهادوره

-SSP5و  SSP2-4.5 یوهای( تحت سنار1951-2100) ندهیشرق و مرکز آرام در دوره آ ینوهایوقوع ال ن یفراوان نییتع :اهداف اختصاصی

 (1951-2000با دوره گذشته ) سهیدر مقا 8.5

 در دوره گذشته نوهایبا تعداد کل ال ن سهیاشاره شده در مقا یویتحت دو سنار ندهیدر دوره آ نوهایتعداد کل ال ن
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 (1951-2020) شرق و مرکز آرام در دوره حاضر ینوهایوقوع ال ن یفراوان یبررس

 CMIP ن،یزم شیمرکز آرام، گرما نویشرق آرام، ال ن نویال ن ،ینوسان جنوب-نویال ن کلمات کلیدی:
 

 

Frequency of different types of El Niño events under global warming Title: 

Omid Alizadeh Applicant: 

Institute of Geophysics, University of Tehran Applicant's 
Work: 

 Abstract: 

 Specific 
Aims: 

ENSO; Eastern Pacifi c El Niño; Central Pacifi c El Niño; Global warming; CMIP6 :Keywords 
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بر گونه  دیبا تأک رانیا یشهر یدر توسعه گردشگر ویبر سنار یمبتن یهایاستراتژ یقیتطب یبررس :عنوان

 لیو اردب زیتبر یشهرها یمطالعه مورد ،یپزشک یگردشگر

 انهیچ یدریح میرح :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

در مقاصد  یو برند ساز یطیمح یتهای/ظرفیدارگردشکری/توسعه پاــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یو کسب و کارها ینی/کارآفریدارگردشکری/توسعه پاــــــــــــــــــــــــــــــــــای+ جغراف رانیا  یگردشگر

 یگردشگر

 یکاربرد :نوع طرح

 انهیچ یدریح می+ رح :همکاران

 یموذن یمهد +

 حسن محمودزاده +

 200000 :ریال()هزار اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 یعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

بکه که با دارا بودن ش استیدر دن عیصنا نیاز رو به رشدتر یکی ،ییایجغراف تیفعال کیبه عنوان  یگردشگر صنعت چکیده :

 یشگراغراق گرد یشود. ب یجهان محسوب م یاقتصاد تیفعال نیدر سطح جهان بزرگ تر یالملل نیب یابیگسترده بازار

 دهیپد نیامروز است. ا یایدر دن نینو یو نماد زندگ ریسال اخ 50 یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها یدگرگون امدیپ

ورها از کش یاریدر بس ییو فقرزدا ییدرآمد، اشتغال زا شیافزا یبه توسعه برا لیو ن یگذار هیسرما یها وهیاز ش یکی

 یجهت توسعه اقتصاد یراهبرد یگردشگران، گردشگر یشهرها برا تیجذاب شیشود. امروزه با توجه به افزا یمحسوب م

 همه یرا حل کند و باعث توسعه  یاز مشکالت شهر یاریتواند بس یکه م شودیشهرها محسوب م یو فرهنگ یاجتماع

 شهر و یو رفاه یاجتماع ،یاقتصاد یتوسعه از عوامل مهم  یکیبه عنوان  یشهر یشهرها شود. گردشگر داریجانبه و پا

 یااز بخش ه یکی. ندیارتقاء و گسترش آن برآ یدارد تا در پ یو شهر را بر آن م یمسئوالن امور گردشگر نانیشهرنش

با اهداف خاص است، و با رشد  یگردشگر ینمونه ها نیاز آخر یکیاست که  یپزشک یگردشگر یشهر یمهم گردشگر

دهنده خدمات ارائه یو تعداد کشورها کندیدالر در سال در سراسر جهان درآمد کسب م اردیلیم 60خود اکنون  عیسر

 یتصاداق لیپتانس یدارا یدر خدمات پزشک یالمللنیتجارت ب نیاست. ا شیدر حال افزا یبه گردشگران خارج یپزشک

 یکشورها یعنوان بخش سودآور برابه یپزشک یخصوص شهرها است و گردشگرو به یاقتصاد جهان یبرا یبزرگ

بر  یمبتن یهایاستراتژ یقیتطب یمنظور پژوهش حاضر با هدف بررس نی. به همباشدیتوسعه در حال ظهور مدرحال

ورت گرفته ص لیو اردب زیتبر یدر شهرها یپزشک یبر گونه گردشگر دیبا تأک رانیا یشهر یدر توسعه گردشگر ویسنار

اس است و بر اس یلیتحل ،یفیتوص وهیبه ش قیو روش تحق یکاربرد - یپژوهش، توسعه ا نیکم بر احا کردیاست. رو

 یشهر یگردشگر ندهیآ تیدر ارتباط با وضع یبه بحث و بررس یهنجار میو اصول پارادا یپژوهندهیآ نینو کردیرو

اطالعات  یآورجمع ی. براپردازدیم ویبر سنار یمبتن یهایو استراتژ یقیتطب کردیبا رو یپزشک یخصوص گردشگربه

نامه با از ابزار پرسش یریگبا بهره زیها نخواهد شد و داده استفاده یو اسناد یااز روش کتابخانه ینظر یمبان نهیدر زم

 پر خواهد زیو تبر لیاردب یامر سالمت در شهرها نیو متخصص یشهر یتوسط کارشناسان حوزه گردشگر یروش دلف
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 یو امر سالمت و گردشگران خارج یشهر یو کارشناسان حوزه گردشگر نیمتخصص قیتحق نیدر ا یشد. جامعه آمار

 لیو تحل هی. جهت تجزباشدیم لیو اردب زیشهر تبرکالن یقیتطب کردیبا توجه به رو زیپژوهش ن یخواهد بود. قلمرو مکان

 ندهیآ تیمطالعه وضع یجامع و مناسب برا یبیکه ترک زاردیو ویمک و سنار کیم یاز نرم افزارها زیداده و اطالعات ن

استفاده خواهد  زین ARC GIS 10.6مرتبط با موضوع از نرم افزار  ییفضا یها لیتحل نیدهد و همچن یارائه م ستمیس

 شد

 ران؛یا یو پزشک یشهر یدر توسعه گردشگر وهایو سنار هایاستراتژ نیترمهم لیو تحل یابیارز :اهداف اختصاصی

 ران؛یا یپزشک یصنعت گردشگر یرو شیپ یهاموانع و چالش نیترمهم یابیارز

 لیاردب ز،یتبر ،یقیتطب کردیرو ،یپزشک یگردشگر ،یشهر یگردشگر و،یسنار ،یاستراتژ ،یابیبازار کلمات کلیدی:

 

 

Comparative Study of Scenario based Strategies in the Iranian Urban Tourism 

Development with an Emphasis on Medical Tourism, Case Studies: Tabriz and Ardabil 

Cities 

Title: 

Rahim Heydari Chiyaneh Applicant: 

Tabriz University Applicant's 

Work: 

The tourism industry, as a geographical activity, is one of the fastest growing 
industries in the world, which is the largest economic activity in the world with its 

extensive international marketing network. Without exaggeration, tourism is a 
consequence of the economic, social, and cultural changes of the last 50 years and a 

symbol of new life in today's world. This phenomenon is one of the ways to invest 

and achieve development to increase income, job creation and poverty alleviation in 
many countries. Today, due to the increasing attractiveness of cities for tourists, 

tourism is a strategic development for socio-economic and cultural development of 
cities that can solve many urban problems and cause comprehensive and sustainable 

development of cities. Urban tourism as one of the important factors of economic, 

social and welfare development of the city and urban dwellers urges tourism and city 
affairs officials to seek its promotion and expansion. One of the most important 

sectors of urban tourism is medical tourism, which is one of the latest examples of 
special purpose tourism, and with its rapid growth, it now earns $ 60 billion a year 

worldwide and the number of countries providing medical services to foreign tourists 
is Is increasing. This international trade in medical services has great economic 

potential for the global economy, especially cities, and medical tourism is emerging 

as a lucrative sector for developing countries. Therefore, the present study was 
conducted with the aim of comparative study of scenario-based strategies in the 

development of urban tourism in Iran with emphasis on the type of medical tourism 
in the cities of Tabriz and Ardabil. The approach of this research is developmental-

applied and the research method is descriptive-analytical. Based on the new 

approach of futures research and the principles of the normative paradigm, it 
discusses the future status of urban tourism, especially medical tourism, with a 

comparative approach and scenario-based strategies. Library and documentary 
methods will be used to collect information in the field of theoretical foundations and 

the data will be filled in by using Delphi questionnaire tools by urban tourism experts 

and health experts in Ardabil and Tabriz. The statistical population in this study will 
be experts in the field of urban tourism and health and foreign tourists. The spatial 

scope of the research is also according to the comparative approach of Tabriz and 
Ardabil metropolises. For data and information analysis, Mick Mac and Scenario 

Wizard software, which provides a comprehensive and suitable combination for 
studying the future status of the system, as well as spatial analysis related to the 

subject, ARC GIS 10.6 software will be used. 

Abstract: 

Evaluation and analysis of the most important strategies and scenarios in the 
development of urban and medical tourism in Iran; 

Assessing the most important obstacles and challenges facing the Iranian medical 

tourism industry; 

Specific 
Aims: 
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Marketing, Strategy, Scenario, Urban Tourism, Medical Tourism, Comparative 

Approach, Tabriz, Ardabil 

:Keywords 
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 ینگارندهیآ کردیبا رو یو نوآور تیخالق قیو نقش آن بر تعم انیبندانش یشهرها یکارکرد - ینظر نییتب :عنوان

 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد

 زاده میابراه یسیع :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یتوسعه و عمران شهر یبرا داریمنابع پا نی/تامیشهر شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده میابراه یسی+ ع :همکاران

 ینادر زال +

 لو یسیپاسبان ع دیوح +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 باشد( Q1عدد )در صورت امکان در سطح  Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیانتشار مقاله در مجالت  نما :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 /کشور یو فناور یمعاونت علم یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

جهان  تیدرصد از جمع 70به  کی( نزدگریسال د 20از  شیاکنون ب)هم گریسال د 30از آن است که تا  یبرآوردها حاک چکیده :

سرعت با کمبود شهرها به جهی(. درنتLederborgen, et al, 2014: 142خواهند کرد ) یزندگ یدر مناطق شهر

که بر  ییشهرها نیبنیدشوار خواهد شد. درا یامالحظهطور قابلشهرها به نیدر ا یزندگ طیمنابع مواجه شده و شرا

 ترشیب یاندهیطور فزاها بهورود در آن یتر شده و تقاضاتر و بزرگبزرگ اند،افتهیتوسعه یصنعت یدارهیاساس مدل سرما

 گرید ی(. از سو157: 1399و همکاران،  ینی)عابد ابدییم شیشهرها افزا نیها در اپسماند و زباله یهایخروج دیو تول

از آن است که  یحاک یاو منطقه یشهر یافتگیعدم توسعه یشناسبیمختلف در خصوص آس یهایمطالعات و بررس

ها و مناطق آن یدر شهرها یکاف زانیهم به مآن داریپا یخصوص عدم وجود درامدها نیزا در ااز عوامل مؤثر درون یکی

 ریناگز یکردیرو نیچن ییانداز نها(. چشم20: 1399و همکاران،  یبیاست )طب یمکف یمال یعدم وجود مولدها لیبه دل

 ,Carrillo) دهدیموانع رشد سوق م یسواست؛ چراکه شهرها را به یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمحستیز یفروپاش

بحث  یپساصنعت یدر اقتصادها یشهر یمسئله، از تجربه ارتقا زندگ نیاز ا یریجلوگ ی(. در نقطه مقابل برا42 :2004

جوامع  یآن برا یای( و بر مزاErgazakis et al, 2006: 69نوع از توسعه دانسته ) نیشده و شهر دانش را افق ا

(. پل رومر Carrillo, 2002: 380; Malone & Yohe,2002: 371شده است ) دیتأک 21در آغاز قرن  یبشر

توسعه درحال یکه اگر کشورها میروبرو هست یااقتصاددان برجسته استنفورد معتقد است که در حال حاضر با دوره

 دایبه رشد و توسعه دست پ توانندینم زین یعیبا داشتن منابع سرشار طب یحرکت نکنند حت انیبناقتصاد دانش یسوبه

 (.1: 1392پور،  یکنند )نب

 رودیبه شمار م یآورعصر دانش و فن انکاررقابلیغ یامدهایجهان از پ یکشورها هیگسترش روزافزون شهرها در کل

 انینباقتصاد دانش کی یسوبه صنعتی – یاز اقتصاد سنت رییتغ کی ،یالدیم 1990(. از آغاز سال 65: 1392 ،یی)رضا

 زانیم شیباعث افزا شدن،یجهان لیاقتصاد در حال ظهور به دل نی(. ا172: 1395به وجود آمد )پوررمضان و همکاران، 

و اقتصاد  داریتوسعه پا نیارتباط تنگاتنگ ب لیبه دل گرید یاز سو رییتغ نیشد. ا نترنتیمشاغل در بخش خدمات و رشد ا

امعه با که هر ج یمثابه هدفرا به ندهیآ ،ینگارندهیآ یابزارها برهینوع از توسعه با تک نیا یهاافتیره ان،یبندانش یشهر

 شدهمینقشه راه ترس کهیی(. ازآنجا2: 1388و محدث،  ییکرد )مال میترس سازدیم یو نوآور تیدانش، خالق زانیتوجه به م

 د؛یطلبیرا م ندهیآ یهادر برنامه یبه اهداف عال یابیدست نیدر تضم یتوجهتالش قابل ینگارندهیآ یهاروش قیاز طر
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 Tonnoy et) دادندیخود را به دانش و پژوهش اختصاص م تیتر فعالطور فعالو به شتریب دیبا زانیبرنامه ر نیبنابرا

al, 2016: 1) و  ینی)عابد شودیمحسوب م یرشد اقتصاد دیعنوان کلدانش و اطالعات به یغالب جهان دگاهیدر د رایز

 یدو توانمن یآورفن قات،یرا با استفاده از تحق یارزشمند یکاالها انیبنشهر دانش کی( و اقتصاد 159: 1399همکاران، 

 شهرها شده است یمسئله مهم برا کیبه  لیثروت تبد جادی. درواقع نقش دانش در اکندیم جادیدانش ا

(Yigitcanlar, Lonnqvist, 2013: 362 & Ruiz,Navarro, Pena; 2014: 152). 

واسطه مطالعات و به خ،یمانند ملبورن، بارسلونا و مون ،یشهر یزیردر عرصه برنامه ایموفق دن اتیبر تجرب یبا مرور

 تیفارتقاء ظر ،یرشد و توسعه شهر یاز الزامات اساس یکیاست که  دهیشده، امروزه مشخص گردگسترده انجام قاتیتحق

 قیدر سطح شهر و منطقه از طر داریپا یالزم و در ادامه، کسب درآمدها یبسترها یسازادهیپ قیاز طر یو نوآور تیخالق

 یجوامع بشر یبر دانش برا یتوسعه مبتن یایراستا مزا نیو در ا باشدیم یاو منطقه یتوسعه شهر یهاارتقا شاخص

که در حال  ایکشور استرال زانیمثال برنامه ر ی(. برا20: 1399و همکاران،  یبیفراوان قرارگرفته است )طب دیمورد تأک

 10به رتبه  13از رتبه  2007و  2004 یهاسال نیرو به رشد در جهان بوده و ب یاقتصادها نیترعیاز سر یکیحاضر 

در توسعه  1999در رتبه هفتم و اول است، در سال  بیوکار به ترتوکار و شروع کسبظر سهولت کسبو ازن داکردهیارتقا پ

 هاساختریاتصال جوامع، بهبود ز ک،یتجارت الکترون شیافزا ع،یرشد صنا ر،یادگیجامعه  کیانداز ساخت ملبورن با چشم

 نیا انیخود قراردادند. در م یهاتیرا در رأس فعال یدولت یهااستیدر رأس س دیجد یهااستیس جیو ترو هایو دسترس

 یبوده است. برنامه راهبرد یتوسعه شهر یهاطرح ان،یبندانش یتوسعه شهر یملبورن برا گریابزار مهم د ها،یاستراتژ

و  هایاستراتژ نیرا هدف قرارداد. در ا داریو پا یشهر مرفه، نوآور، فرهنگ کیعنوان شهر به ندهیانداز آشهر ملبورن، چشم

 :Multimedia, 2007) شهر دانش آورده شده است کیعنوان توسعه ملبورن به یبرا یسمیمکان ،یزیربرنامه یابزارها

545). 

در  یول کونیلیس یآورعلم و فن دوریبه کر توانیم یدر سطح جهان انیبندانش یشهرها نهیدر زم گریاز تجارب موفق د

به  ینیاست که ابداعات و کارآفر یاست و بستر یاقتصاد جهان یایمنطقه پو نیترمهم یول کونیلیاشاره کرد. س کایآمر

 ،نانیمتراکم از کارآفر یشامل شبکه ها یول کونیلیس تیشروع موفق سمی. مکانکندیظهور م یعیکامال طب یصورت

 21در قرن  یول کونیلیس ندهی. راهبرد حرکت به سمت آباشدیم رهیو غ یمحققان دانشگاه ر،یمخاطره پذ یهاهیسرما

. عامل شودیمحسوب م ندهیدر آ یول کونیلیعنوان موتور محرک اقتصاد سبرتر است که به یآوربا فن عیاز صنا یبانیپشت

مخاطره  یهاهیو سرما یوجود و استفاده از منابع دانشگاه یول کونیلیبرتر س یآوربا فن عیدر توسعه صنا تیموفق یاصل

مخاطره  یگذارهیدالر سرما اردیلیم 10طور متوسط ساالنه حدود آمده، بهدستبر اساس اطالعات به کهیطوراست، به ریپذ

کل  ریمخاطره پذ هیدرصد از سهم سرما 35 دهدیاطالعات نشان م نیشده است. همچنانجام یول کونیلیدر س ریپذ

 .(Saxenian, 2001: 45)است یول کونیلیمربوط به س کایآمر

 ینگارندهیآ کردیبا رو یو نوآور تیخالق یریگها بر شکلتهران و نقش آن انیبنشهر دانش نییتب :اهداف اختصاصی

 یاهداف جزئ

 انیبندانش یشهرها یریگو الزامات شکل حاتیترج ییشناسا -

 انیبنشهر دانش یریگمؤثر بر شکل یهاها و مؤلفهموجود شهر تهران ازنظر شاخص تیوضع ییشناسا -

 کشور انیبنشهر دانش نیعنوان نخستشهر تهران به لیالزامات تبد نییتب -

 دانش در کشور یشهرها دهیا یسازادهیمنظور پبه یمتول یهاسازمان یبرا ییراهنما هیته -

 شهر تهران ،ینگارندهیآ ،یو نوآور تیخالق ان،یبن: شهر دانشیفارس کلمات کلیدی:

 
 

Theoretical-functional explanation of knowledge-based cities and its role in 

deepening creativity and innovation with futuristic approach 

Title: 

Issa Ebrahim Zadeh Applicant: 

University of sistan & Baloochestan Applicant's 

Work: 

Theoretical-functional explanation of knowledge-based cities and its role in 
deepening creativity and innovation with futuristic approach 

Abstract: 

Explaining the knowledge-based city of Tehran and their role in shaping creativity 

and innovation with a futuristic approach 

Specific 

Aims: 
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Knowledge-Based City, creativity and innovation, Futurism, Tehran City :Keywords 
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 12منطقه  یها: محلهی)مورد پژوه یاجتماع ینوآور کردیبا رو یناکارآمد شهر یهامحله داریپا ینیبازآفر :عنوان

 شهر تهران(

 یکوزه گر کالج یلطفعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یناکارآمد شهر یبافتها ینیمسکن/بازآفر یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یکوزه گر کالج ی+ لطفعل :همکاران

 انیرضو یمحمدتق +

 یفیشر دیزیبا +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و وزارت راه و  یشهردار یبرا یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یشهرساز

باشند  لیدخ ینیدر بازآفر دیبا نفعانیکه همه ذ میریو بپذ میداشته باش یشهر ینیبازآفر ندیبه فرآ یتکامل یاگر نگاه چکیده :

درصد  24هکتار از مساحت شهر تهران )معادل  14792. مینگرش ده رییمحور تغمردم یبه سمت توسعه شهر دیبا ریناگز

شهر تهران سکونت دارند. از  تیدرصد جمع 37ها محدوده نی. در ادهندیم لیناکارآمد تشک یهامحدوده سطح شهر( را

محله شهر تهران گسترده  196که در  دهدیم لیفرسوده تشک یهکتار از مساحت شهر تهران را بافتها 3268تعداد  نیا

است.  دهیکه در مرکز شهر واقع گرد شودیم شهر تهران محسوب یمیاز مناطق قد یکی یشهردار 12شده است. منطقه 

 نیمنطقه در آخر نیا تی. جمعباشدیمحله م 23و  هیناح 6شامل  لومترمربعیک 1695معادل  یمنطقه با مساحت نیا

 یناکارآمد شهر یهااز محدوده یکیمنطقه به عنوان  نی. لذا اباشدینفر م 250188معادل  1395سال  یسرشمار

 یقبل یهاها و طرحبرنامه استها،یس ییاست. با توجه به عدم کارا تهران بوجود آورده یشهردار یرا برا یادیمشکالت ز

 یموردنظر، وزارت راه و شهرساز یهابافت یتوانمندساز یدر راستا ،یدار شهرمسئله یهابافت یو بهساز یجهت نوساز

 یو نوساز یها و اقدامات به عمل آمده در حوزه بهسازبرنامه ها،استیس یشناسبیو آس یابیتهران با ارز یو شهردار

از مسائل و  یشهرها، با آگاه ریگبانیمسائل و مشکالت گر حیشهر امروز و شناخت صح یبازخوان نیو همچن یشهر

 ینیبا عنوان بازآفر نینو یدستورکار شهر کیرا در قالب  یدیجد استیموجود، س یهاتیظرف زیو ن روشیپ یهاچالش

 ینیفرابعاد بازآ نیترناکارآمد از مهم یهابافت یو اقتصاد یاجتماع طیارتقاء شرا نکهیارائه کرده است. با توجه به ا یشهر

ته( نشئت گرف یو اجتماع یاقتصاد اتیو نظر میمفاه وندی)که از پیاجتماع یبر نوآور دیلذا تأک شوندیمحسوب م داریپا

نقش ) هینظر نیا یهاتیو ظرف یشهر داریپا ینیبازآفر استیمحور در س-مردم یزیربرنامه یکردهایاز رو یکیبه عنوان 

 یرو شیرا پ یدیجد یاندازهاچشم تواندیم ینی( در عرصه بازآفریشهر داریپا ینیدر بازآفر یاجتماع ینوآور

ناکارآمد  یهامحدوده داریپا ینیپژوهش در صدد تحقق بازآفر نیعرصه در کشورمان قرار دهد. در ا نیا استگذارانیس

 میباشیم یاجتماع ینوآور کردیبا رو یشهر

 .دیانم نییتب یاجتماع ینوآور کردیرا با رو یناکارآمد شهر یهاها و محلهمحدوده داریپا ینیکه بازآفر یاهینظر نیتدو :اهداف اختصاصی

 12منطقه  ژهیناکارآمد شهر تهران و بو یهامحله داریپا ینیبازآفر استیدر س یاجتماع ینوآور کردیرو ریتاث

 شهر تهران 12ناکارآمد منطقه  یهادر محله داریپا ینیبازآفر تیوضع لیتحل
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ارآمد منطقه ناک یهامحله داریپا ینیدر بازآفر یاجتماع یبر نوآور دیبا تأک ییو توسعه فضا یابه توسعه محله یابیدست

 شهر تهران 12

 یاجتماع ینوآور ،یناکارآمد شهر یمحدوده ها ،یشهر ینیبازآفر کلمات کلیدی:

 
 

Regeneration Sustainable of inefficient urban neighborhoods  Based on social 

innovation approach (Case study: Neighborhoods of District 12 of Tehran) 

Title: 

Lotfali Kouzehgarkaleji Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

If we take an evolutionary look at the process of urban regeneration and accept that 
all stakeholders should be involved in regeneration, we must inevitably shift our 

attitude towards people-centered urban development. 14792 hectares of the city of 
Tehran (equivalent to 24% of the city) are inefficient areas. 37% of the population of 

Tehran live in these areas. Of this number, 3268 hectares of the city of Tehran 

consists of worn-out structures, which are spread in 196 neighborhoods of Tehran. 
District 12 of the municipality is one of the old districts of Tehran, which is located in 

the city center. This area with an area of 1695 square kilometers includes 6 districts 
and 23 neighborhoods. The population of this region in the last census of 1395 is 

equal to 250188 people. Therefore, this area, as one of the inefficient urban areas, 

has created many problems for the municipality of Tehran. Due to the inefficiency of 
previous policies, programs and plans for renovation and improvement of 

problematic urban structures, in order to empower the desired structures, the 
Ministry of Roads and Urban Development and Tehran Municipality by evaluating and 

pathology of policies, Programs and measures taken in the field of urban 

improvement and renovation, as well as re-reading the city today and correctly 
recognizing the issues and problems facing cities, with awareness of the issues and 

challenges ahead and existing capacities, a new policy in the form of an urban 
agenda Novin has presented the title of urban regeneration. Considering that the 

promotion of social and economic conditions of dysfunctional contexts is one of the 
most important aspects of sustainable regeneration, so the emphasis on social 

innovation (derived from the combination of economic and social concepts and 

theories) as one of the planning approaches. People-centered in the policy of 
sustainable urban regeneration and the capacities of this theory (the role of social 

innovation in sustainable urban regeneration) in the field of regeneration can put 
new perspectives for policymakers in this field in our country. In this study, we seek 

to achieve sustainable regeneration of dysfunctional urban areas with a social 

innovation approach. 

Abstract: 

Develop a theory that explains the sustainable regeneration of dysfunctional urban 

areas and neighborhoods with a social innovation approach. 

Specific 

Aims: 

Urban Regeneration, Inefficient urban areas and neighborhoods, Social Innovation :Keywords 
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 هیابر پ یزیرو برنامه ینگارندهیآ کردیبر رو یمبتن یشهر ینظام سکونتگاه یمطلوب توسعه یالگو نیتدو :عنوان

 )موردمطالعه: استان قم( ویسنار

 یغفوری نیحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 کشور یسلسله مراتب سکونتگاه یزی/برنامه رنیسرزم شی/آماــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیحس یعل دی+ س :همکاران

 یغفوری نیحس +

 یانیزهره هاد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 قم( یقم و شهردار یاستاندار یگذار استیعدد )بسته س 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 مطلوب جهت یبسترساز ازمندین ییایجغراف یدر فضا یشهر ینظام سکونتگاهها ییساختار فضا چکیده :

 یکونتگاهنظام س یمطلوب توسعه  یالگو نیراستا هدف پژوهش حاضر تدو نیاست. در ا یبهره ور نهیشیبه حد ب یابیدست

 و یکاربرد قیباشد. نوع تحق یدر شهر قم م ویسنار هیبر پا یزیرو برنامه ینگارندهیآ کردیبر رو یمبتن یشهر

 نیا یاست. جامعه آمار یو اکتشاف یلیتحل ،یپژوه ندهیعلم آ دیجد یبراساس روشها تیاز نظر ماه

 یاست. روش گردآور نیسرزم شینفر از استادان، متخصصان و کارشناسان در حوزه آما 30 قیتحق

 ی)داده ها یاستان به دو صورت اسناد یشهر یمؤثر بر توسعه نظام سکونتگاه ها یمؤلفه ها یبررس یداده ها برا

 ه و مصاحبه بودهپرسشنام یشیمای( و ابزار مورد استفاده در روش پهیاول ی)داده ها یشیمای( و پهیثانو

و  یسینو ویسنار ،یساختار لیاثرات متقاطع، مدل تحل لیتحل یاز روش ها یبیداده ها ترک لیو تحل هیتجز یاست. برا

 مک استفاده شده است کینرم افزار م

 :یهدف اصل :اهداف اختصاصی

و  ینگارندهیآ کردیبر رو یاستان قم مبتن یشهر یمطلوب توسعه نظام سکونتگاه یالگو نیتدو ق؛یتحق یهدف اصل

 .باشدیم ویسنار هیبر پا یزیربرنامه

 :ژهیاهداف و

در  مؤثر ییندهایعوامل و فرآ ییاستان قم و شناسا یشهر یو نظام سکونتگاه ییسازمان فضا یها یژگیشناخت و .1

 آن؛

 استان قم؛ یشهر یدر توسعه نظام سکونتگاه رگذاریتأث یدیو عناصر کل هاشرانیپ ییشناسا .2

 استان قم؛ یشهر یمطلوب و مؤثر در جهت توسعه نظام سکونتگاه یوهایسنار نیتدو .3

 دنیرس یبرا ییو ارائه راهکارها یفعل تیوضع یبررس قیاستان قم از طر یشهر یتوسعه نظام سکونتگاه ینگارندهیآ .4

 نده؛یمطلوب در آ تیبه وضع

 یشهر یمطلوب توسعه نظام سکونتگاه یانداز و الگوچشم نیدر جهت تدو شدهیطراح یوهایسنار بیو ترک قیتلف .5

 نده؛یاستان قم در آ

 شهر قم و،یسنار هیبر پا یزیبرنامه ر ،ینگار ندهیآ کردیرو ،یشهر یسکونتگاه نظام کلمات کلیدی:
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Formulation of Desirable pattern for the development of the urban settlement 

system Based on the Foresight approach and Scenario-based planning (Case Study: 
Qom province). 

Title: 

Hossein Yaghfoori Applicant: 

university of sistan & balochwstan Applicant's 

Work: 

The spatial structure of the system of urban settlements in the geographical space 

requires a favorable bed to achieve maximum productivity. In this regard, the 

purpose of this study is to Formulation of Desirable pattern for the development of 
the urban settlement system in Qom Based on the Foresight approach and Scenario-

based planning. The type of research is applied and in terms of nature is based on 
new methods of futurology, analytical and exploratory science. The statistical 

population of this research is 30 professors, specialists and experts in the field of 

land management. The data collection method was used to investigate the 
components affecting the urban settlement system of the province in both 

documentary (secondary data) and survey (primary data) and the tools used in the 
survey method were questionnaires and interviews. A combination of cross-impact 

analysis methods, structural analysis model, scenario writing and Mick Mac software 
were used to analyze the data. 

Abstract: 

The main objective: 

The main purpose of the research; Formulation of Desirable pattern for the 
development of the urban settlement system in Qom Based on the Foresight 

approach and Scenario-based planning. 

Specific objectives: 
1. Recognizing the characteristics of the space organization and urban settlement 

system of Qom province and identifying the factors and processes affecting it; 
2. Identifying the drivers and key elements influencing the development of the urban 

settlement system of Qom province; 

3. Development of desirable and effective scenarios for the development of urban 
housing system in Qom province; 

4. Futurism of the development of the urban residential system of Qom province by 
examining the current situation and providing solutions to achieve the desired 

situation in the future; 
5. Combining and combining scenarios designed to develop a vision and a favorable 

model for the development of the urban housing system in Qom province in the 

future; 

Specific 

Aims: 

Urban settlement system, Foresight approach, Scenario-based planning, Qom 

province 

:Keywords 
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 مانگرو کشور یهاجنگل یراهبرد -ییبرنامه فضا هیته :عنوان

 ینیالد نیمع مظاهر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیاکوس حفظ :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 مانگرو کشور یجنگل ها یراهبرد -ییبرنامه فضا هیته :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ینیالد نی+ مظاهر مع :همکاران

 دانه کار نیافش +

 یفینغمه شر +

 زاده عقوبی میمر +

 منصوره حسن زاده +

 یبهاره صمد +

 انیلیجل یزیمنا عز +

 یطاهر دونیفر +

 فروزد میمر +

 یاسما رافع +

 800000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علمانتشار 

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 یهاستگاهیز رایاست، ز یاز مناطق خشک شیبه مراتب ب ییایدر _یدر مناطق ساحل تیریو مد یزیرضرورت برنامه چکیده :

 یشتریب تیو حساس یریپذبیباال، آس یستیز یو غنا کیاکولوژ ژۀیو تیمانگرو به سبب موقع یهاجنگل ژهیوو به یساحل

 یرو بهره بردا یحفاظت، بازساز یبرا ژهیتوجه و ازمندیخود ن یانحصار یژگیمانگرو کشور به واسطه و یدارند. جنگل ها

 ر با ساختار وسازگا یها تیفعال یبر زون بند یمبتن یراهبرد ییفضا یزیخردمندانه از خدمات آنها هستند. برنامه ر

رنامه و ب ینیب شیرا پ شگاهیهر رو یبرا یاقدامات بلند مدت و مشارکت ،یحساس ساحل یها ستمیس ریز نیعملکرد ا

 کند یم یزیر

 ،ی)حفاظت یتیریمد یبه راهبردها یابیو دست یزون بند هیمانگرو برپا یجنگل ها ییفضا یزیبرنامه ر یبه الگو یابیدست :اهداف اختصاصی

 مانگرو کشور یاز خدمات( در جنگل ها یتوسعه و بهره بردار أ،یاح

 یمانگرو کشور با توجه به اهداف حفاظت یجنگل ها یزون بند یبرا یریگ میتصم تمیالگور نیبه مناسب تر یابیدست

 (ستکرهیرامسر و اندوختگاه ز تیچند گانه )منطقه حفاظت شده، سا

 یحیترج یارهایمع یبند تیو اولو یتیریمختلف مد یزون ها یارهایمع ییشناسا

 مانگرو کشور یجنگل ها تیریاهداف مد یبند تیو اولو ییشناسا

 مانگرو کشور یجنگل ها یحفاظت تیریبرنامه مد نیتدو

 و توسعه یباز ساز أ،یبرنامه اح نیتدو

 مانگرو دیجد یگونه ها یمعرف یشناس تیظرف

 بر اسناد فرادست( دیمانگرو )با تاک یجنگل ها یراهبرد یزیبرنامه ر
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 برد( تیبر ظرف دی( از مانگرو ها )با تاکیو گردشگر انیآبز اه،یمتوازن )برداشت گ یمالحظات بهره بردار نیتدو

 (یبر توانمند ساز دی)با تاک یمانگرو ها با جوامع محل یمشارکت تیریمد یالگو هیته

 مانگرو کشور یکننده از جنگل ها تیضوابط و مقررات حما شنهادیپ

 یساحل ستیز طیمح-عمان یایدر -فارس جیخل -جنگل حرا-یراهبرد ییفضا یزیبرنامه ر -جنگل مانگرو کلمات کلیدی:

 
 

Preparation of a spatial-strategic plan of the mangrove forests of Iran Title: 

Mazaher Moeinaddini Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

The need for planning and management in coastal-marine areas is far greater than 

inland areas, because coastal habitats, especially mangrove forests, are more 

vulnerable and sensitive due to their special ecological location and high bio-
richness. Due to their unique nature, the mangrove forests of Iran need special 

attention to protect, rehabilitate and use their services wisely. Strategic spatial 
planning based on zoning activities consistent with the structure and function of 

these sensitive coastal subsystems anticipates and plans long-term, participatory 
actions for each habitat. 

Abstract: 

Achieving the spatial planning model of mangrove forests based on zoning and 

achieving management strategies (protection, restoration, development, and 
operation of services) in the mangrove forests 

Achieving the most appropriate decision algorithm for zoning the country's 

mangrove forests according to multiple conservation objectives (protected area, 
Ramsar site, and biosphere reserve) 

Identify the criteria of different management zones and prioritize the preferred 
criteria 

Identify and prioritize the country's mangrove forest management goals 
Develop a conservation management plan for the mangrove forests of Iran 

Develop a rehabilitation, reconstruction, and development plan 

Capacity building for new mangrove species 
Strategic planning of mangrove forests 

Development of balanced exploration considerations (plant harvest, aquaculture, and 
tourism) of mangroves 

Develop a model of mangrove partnership management with local communities 

Propose rules and regulations supporting the country's mangrove forests 

Specific 

Aims: 

Mangrove Forest - Spatial Strategic Planning - Harra Forest - Persian Gulf - Oman 

Sea - Coastal Environment 

:Keywords 
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 رانیمانگرو ا یهاشگاهی( رونگیوفولی)با یستیجوامع چسبنده ز :عنوان

 ینصراله یعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیاکوس حفظ :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

آنها )مانند منابع آب، خاک،  یو اجزا یو خشک یآب یها ستمیاکوس تی/شناخت وضعستیز طیمح تیوضع شناخت :اولویت

 (میها، هوا، اقلجنگل

 یاتوسعه :نوع طرح

 ینصراله ی+ عل :همکاران

 یفرشچ یمرتض +

 700000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 طیراکنند. ش یرشد م یریرگرمسیو ز یریدر مناطق گرمس ایو در یهستند که در حدفاصل خشک یچوب اهانیگ مانگروها چکیده :

 نیتا ا یگرید اهیگ چیه بایو رسوبات حاد است و تقر ژنیدما، اکس ،یاز نظر شور اهانیگ نیا ستیدر محل ز یطیمح

 یکیاکولوژ یها طیوجود ندارد. مانگروها مح یطیحاد مح طیبا شرا یکیولوژیزیو ف یکیمورفولوژ یهایسازگار یاندازه دارا

هستند  نگیوفولیگروهها جوامع با نیکنند. از جمله ا یم جادیاز موجودات ا یمتنوع یگروهها یرا برا یمنحصربه فرد

 نیا یگروهها نیشوند. مهمتر یباال ظاهر م اریدر تراکم بس ینشست کرده و گاه زیو تنه درختان مانگرو ن شهیر یکه رو

مطالعه جوامع  نینشده اند. در ا یتا کنون بررس رانیدر ا یجوامع در مانگروها نیو بارناکلها هستند. ا سترهایجوامع، او

 خواهند شد یفیو ک یکم یبررس رانیا یمانگروها یدر مناطق اصل نگیوفولیبا

 رانیمانگرو ا یهاشگاهی( رونگیوفولی)با یستیجوامع چسبنده ز ی: بررسیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 عمان یایفارس، در جیخل نگ،یوفولیجوامع با مانگرو، کلمات کلیدی:

 

 

Biofouling assemblages of the Iranian mangrove habitats Title: 

Ali Nasrolahi Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

Mangroves are woody plants that grow at the interface between land and sea in 
tropical and sub-tropical latitudes in extreme environmental conditions. Mangroves 

provide a unique ecological environment for a variety of organisms. One of these 
communities is biofouling that settle on the roots and trunks of mangroves. The most 

prominent taxa of the communities are oysters and barnacles. They have, however, 

not been assessed in the Iranian mangroves so far. In the present study, these 
communities will be qualitatively and quantitatively assessed. 

Abstract: 

 

Primary objective: 
Assessing biofouling assemblages of the Iranian mangrove habitats 

Secondary objectives: 
-Identification of the Biofouling assemblages of the Iranian mangrove habitats 

- Assessing the abundance, biomass, percent cover and biodiversity indices of the 
Biofouling assemblages of the Iranian mangrove habitats 

Specific 

Aims: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

- Assessing the relationship between biofouling abundance and height and breast 

diameter of mangrove trees 
- Writing a book chapter on mangrove-associated biofouling assemblages of Iran 

- Assessing the impacts of climate change on mangrove and the role of mangrove in 
climate change mitigation 

mangroves, biofouling, Persian Gulf, Gulf of Oman, :Keywords 
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 یها ستمیس هیبر پا سموتازید دیسوپر اکس میبا استفاده از آنز ( -.O2) دیسوپراکس ونیآن یریاندازه گ :عنوان

 یمیالکتروش

 یحسن ساجد رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یم افتیزنده  یهاهستند که در تمام سلول ییهانیپروتئ هامیآنز --(Enzyme Technology) میآنز یفناور :اولویت

وند . مصرف ش ایکند و  رییساختمان آنها تغ نکهیدهند بدون ا یم شیرا افزا ییایمیش یهاندیسرعت فرآ هامیشوند. آنز

 و دیمدرن، تول یفناورستیز شرفتیبا پ ریاخ یهاسال یط

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ رضا حسن ساجد :همکاران

 ینوروز زیپرو +

 یاحمد مشاع +

 محمدزاده ریجهانگ +

 یمیمالکر میمر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
مشکل مواجه  نیزوج با ا کیزوج  5که از هر  یمسأله مهم در جامعه مطرح است به گونه ا کیبه عنوان  ینابارور امروزه چکیده :

و به موقع علت  قیدق صیراستا تشخ نیشود. در ا یدرصد موارد را شامل م 50مشکل  نیهستند و سهم مردان از ا

ر کند. د یم یریجلوگ رمرتبطینابجا و غ یاز درمان ها یادیکند و تا حد ز یم یانیآن کمک شا یمشکل به روند درمان

و وجود گونه  ویداتیاسترس اکس ینابارور یشود عامل اصل یم شامل مرا ه یکه بخش مهم یاز موارد نابارور یپاره ا

باشد. امروزه  یاسپرم م یدرون سلول ها ای طی( در مح -.O2) دیسوپراکس ونیآن ژهی(، بوROSفعال ) ژنیاکس یها

گونه  نیا قیدق یریاندازه گ یباشد ول یم تیحائز اهم اریبس یپزشک صیرسان از نظر علم تشخ بیعامل آس نیسنجش ا

سوپر  میما با استفاده از آنز قیتحق نیمشکل است. لذا در ا اریبس یکار ط،یکم در مح اریموثر بس یبا غلظت ها داریناپا

بود سطح  می، قادر خواهCohnella sp. A10 (CaSOD)گرمادوست  یباکتر یبوم هی( سوSOD) سموتازید دیاکس

 عیما ینمونه ها قیتحق نیانجام ا ی. برامیبسنج یمیالکتروش ستمیرا با استفاده از س طیدر مح -.O2آزاد  یها کالیراد

جمع  WHOو افراد سالم به عنوان گروه کنترل، طبق دستورالعمل سازمان  ویداتیدچار استرس اکس مارانیسمن از ب

ل مورد نظر طبق پرتک ینابارور یتخصص شگاهیگردد. نمونه ها در آزما یم هیافراد ته نیا خچهیو فرم مربوط به تار یآور

ن از جمله سم عیما یدر نمونه ها ویداتیاسترس اکس یبررس نیروت شاتیقرار گرفته و آزما هیاول زیمورد آنال شگاهیآن آزما

 یداده ها جمع آور هیو کل ردیگ یانجام م دیآلده یسطح مالون د یریو اندازه گ DFI ،NBT ،Endz Testتست 

 کیبر تکن یمبتن SOD میبا استفاده از آنز یبه صورت کم دیسوپراکس ونیآن کالیسطح راد یریشده و سپس اندازه گ

بدست  جیتان تایو نها دهیرسم گرد شیتحت آزما ینمونه ا یبرا ونیبراسیپاسخ و کال-دوز ی. منحنردیانجام گ یمیالکتروش

مختلف و  یپارامترها نیو با بدست آوردن ارتباط معنادار ب ردیگ یقرار م زیمورد آنال SPSSآمده با استفاده از نرم افزار 

باال  یژگیو و تیبا حساس یکم یریمتد اندازه گ کی میتوان یم قیتحق نیدر ا یشنهادیپ یو متد ها یکنون یروش ها

 میحال مقرون به صرفه را ارائه کن نیو در ع
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ها نامشخص آن ینابارور که علت نابارور مارانیدر ب ویداتیبه عنوان سر منشا استرس اکس دیسوپر اکس ونیآن یریگ اندازه :اهداف اختصاصی

اکتور آنان ف یمن عیما هیاول زیکه در آنال یمارانی. خصوصا بدیتوان د یم شاتیآزاد را در آزما یها کالیاز راد ییبوده و ردپا

 شوند. ینم یوجود موفق به بارور نیبا ا یبرخوردار هستند ول ینرمال طیاسپرم از شرا یها

با استفاده  ویداتیدر مردان نابارور دچار استرس اکس ( -.O2) دیسوپراکس ونیآن یریبر اندازه گ یمبتن یارائه روش -2

 یمیالکتروش یها ستمیس هیبر پا سموتازید دیسوپر اکس میاز آنز

سهولت انجام و صرف زمان کمتر  نیرا مطرح کرد که در ع یتوان روش یم یمیالکتروش وسنسوریبا استفاده از روش ب -3

 .باشد یم یکنون نیروت یروش ها ریتر از سا قیحساس و دق اریبس

 .میکن یمطرح م توانیآزاد را م یها کالیراد Quantitative کامال یریمتد، اندازه گ نیبا ارائه ا -4

ان مرد یرا در نابارور ویداتیاسترس اکس قیهست که بتوان بصورت دق یپروژه ارائه راهکار نیاز انجام ا یهدف اصل -5

در  و ردیرو بگ شیمناسب را پ یگزارش شده پزشک روند درمان ییکرد تا مطابق عدد نها یریکرده و اندازه گ یابیرد

مربوط به مردان  نیزوجب یموارد نابارور %50 دیآ ی. همانگونه که از مقاالت بر مانجامدیفرد ب یمدت زمان کم به بارور

 یکه فاکتور ها ینامشخص است با وجود یبوده و علت اصل کیوپاتیدیبه صورت ا زیاز موارد ن ییبوده و درصد باال

 .کامال ممکن است نرمال باشد یمن عیما زیاستاندارد انال

 یمیالکتروش وسنسور،یب سموتاز،ید دیسوپراکس میآنز د،یسوپراکس ونیفعال، آن ژنیاکس ،ینابارور کلمات کلیدی:

 

 

Measurement of superoxide anion (O2.- ) by using superoxide dismutase based on 

electrochemical approches 

Title: 

Reza H. Sajedi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Today, infertility is an important issue in society that one in five couples has this 

problem. In this regard, accurate and timely diagnosis of the problem helps its 
treatment process and largely prevents inappropriate and irrelevant treatments. In 

some infertility cases, the main cause of infertility is oxidative stress and the 

presence of active oxygen species, especially anion superoxide (O2.-) in the 
environment or inside sperm cells. Thus, it is very important to measure this harmful 

factor from the point of view of medical diagnostic science, however it is very 
difficult to accurately measure these unstable species in very low concentrations. In 

this study, we used enzyme superoxide dismutase (SOD) based on electrochemical 
approaches to measure the level of free radicals O2.- in the environment with high 

sensitivity and specificity. 

Abstract: 

To accurately measure free radicals O2.- in very low concentrations with high 
sensitivity and specificity by using superoxide dismutase (SOD) based on 

electrochemical approaches 

Introduction of a method based on the measurement of superoxide anion (O2.- ) in 
infertile men with oxidative stress by using superoxide dismutase based on 

electrochemical approches 

Specific 
Aims: 

Infertility, Active Oxygen Species, Anion superoxide, enzyme superoxide dismutase, 
biosensor, electrochemistry 

:Keywords 
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اثر افزودن  یو بررس ددوستیاس یها یبا استفاده از باکتر ونیزیتلو یصفحات مدارچاپ ییفروشو :عنوان

 یطیمح ستیارزشمند، کاهش خطرات ز یاساس یفلزها یابیبه منظور باز ند؛یدر بهبود فرا دکنندهیاکس

 یارشد مهدخت :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ مهدخت ارشد :همکاران

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ((یجی/تروی)پژوهش یداخل یعدد )علم ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 مساله انیب چکیده :

به  یکیرونالکت یرا دارند. دفن نامناسب زباله ها ایدر دن یشهر یزباله ها دیتول انیجر نیتر عیسر یکیالکترون یزباله ها

شود  یم یسالمت عموم دیفراوان و تهد یطیمح ستیخطرات ز جادیو مواد خطرناک سبب ا یسم یحضور فلزها لیدل

مند ارزش یحضور فلزها گرید یکرده است. اما از سو لیتبد یجهان ینگران کیرا به  یکیالکترون یزباله ها تیریو مد

 100000از  شیب نیانگیبه طور م یکیالکترون یشود. غلظت فلز مس در زباله ها یم افتیباز ندیبودن فرا یسبب اقتصاد

 .مقدار است نیکمتر از ا اریحالت بس نیدر بهتر ایغلظت معادن مس دن کهیگرم بر تن است در حال

 ایر دند یکیالکترون یزباله ها افتیحفظ معادن، باز یبرا گرید یو از سو ستیز طیحفظ مح یسو برا کیاز  نیبنابرا

نامناسب هستند که عالوه  یمنیبا ا یروش ها یرومتالورژیو پ یدرومتالورژیمانند ه یسنت یشود. روش ها یم شنهادیپ

 یو کارکنان را به مخاطره م ستیز طیفوران ها سالمت مح یهمچون د یمواد خظرناک دیتول لیبر گران بودن به دل

ش رو کیدارد و به عنوان  ییباال یاست که بازده ستیز طیو دوستدار مح منیروش ا کی یستیز ییاندازد. اما فروشو

 .شود یم شنهادیپ یکیالکترون یزباله ها یاستخراج فلزها یموثر برا

 وستددیاس یها یمانند با استفاده از باکتر یاساس یطرح استخراج فلزها نیاز انجام ابا توجه به موارد مطرح شده، هدف 

 یم شنهادیرح پط نیو مخلوط آنها هست. در ا دانسیواکسیت لوسیوباسیتیدیاس دانس،یفرواکس لوسیوباسیتیدیمانند اس

 نهیشیبه منظور ب نیمطالعه شود. همچن یستیز ییدر بهبود فروشو دیپراکس دروژنیشود اثر کربن فعال، گرافن، و ه

 شود یبررس سمیکروارگانیو نوع م طیمح تهیدیکننده ها، اس دیاستخراج، غلظت اکس زانیم یساز

زباله  یطیمح ستیو کاهش خطرات ز یستیز ییبا استفاده از روش فروشو یاساس یفلزها نهیشی: استخراج بیهدف اصل :اهداف اختصاصی

 دفن آنها یبرا منیپسماند ا جادیو ا یکیالکترون یها

 :یاهداف فرع

 یکیالکترون یبه زباله ها دانسیفرواکس لوسیوباسیدتیاس یباکتر یخوساز -1

 یکیالکترون یبه زباله ها دانسیواکسیت لوسیوباسیتیدیاس یها یباکتر یخوساز -2

رند. دا یدوباکتر نیکه امکان استخراج توسط ا یفلزات یبه منظور بررس ،یبعد از خوساز یاساس یاستخراج فلزها-3

 ورهازیکارکرد کاتال یبررس یتا به عنوان مبنا برا زورهایبدون استفاده از کاتال یاستخراج مس و رو یبررس نیهمچن

 .استفاده شود

 یستیز ییفروشو ندیاثر کربن فعال در بهبود فرا یبررس-4
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 یستیز ییفروشو ندیاثر گرافن در بهبود فرا یبررس-5

 یستیز ییفروشو ندیدر بهبود فرا دیپراکس دروژنیاثر ه یبررس-6

 ندیموجود در فرا یاساس یو پارامترها ندیفرا یساز نهیبه -7

 یساز نهیبه ،ونیزیتلو یصفحات مدارچاپ ددوست،یاس زاندامگانیر ،یفلز اساس ،یکیالکترون یزباله ها ،یستیز ییفروشو کلمات کلیدی:

 
 

Bioleaching of television printed circuit boards using acidophile bacteria and study of 

oxidant addition in the improvement of the process to extract valuable base metals, 
reducing the negative impact on the environment 

Title: 

Mahdokht Arshadi Applicant: 

Sharif University of technology Applicant's 

Work: 

Nowadays one of the main issues in environmental management is the solid wastes 

problem. Among solid wastes, e-waste is the major waste problem in the 21st 

century. E-waste production is rapid and it is reported that e-waste is produced three 
times faster than other waste streams. Traditional ways for e-waste recycling 

including pyrometallurgical and hydrometallurgical methods are too expensive and 
produce hazardous materials which threaten the environment. So 

biohydrometallurgical process which is environmentally friendly and economically is 

mentioned. Bioleaching is the main area in biohydrometallurgy. 
The gold key of this research is the bioleaching of e-waste using Acidithiobacillus 

ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, and their mixture to recover the 
maximum amount of Cu and some other base metals. The addition of activated 

carbon, hydrogen peroxide, and Graphen to the medium will be studied on the 
improvement of base metal recovery. Also, one-step, two steps, the concentration of 

oxidant, type of microorganism, and initial pH will be optimized. It is suggested if 

possible, the bioleaching in bioreactor study. We want to know what is the maximal 
recovery at the optimal point? The optimal condition will be identified using response 

surface methodology. 

Abstract: 

Origin goal 
Bioleaching of television printed circuit boards using acidophile bacteria and study of 

oxidant addition in the improvement of the process to extract valuable base metals, 
reducing the negative impact on the environment 

Partial goal: 
1) The adaptation of Acidithiobacillus ferrooxidans to the e-waste sample 

2) The adaptation of Acidithiobacillus thiooxidans to the e-waste sample 

3) Base metal recovery after adaptation, to evaluate all recovered metals by bacteria. 
5) Study of activated carbon on the improvement of metal recovery 

6) Study of hydrogen peroxide on the improvement of metal recovery 
7) Study of Graphen on the improvement of metal biorecovery 

8) Optimization using RSM 

Specific 
Aims: 

Bioleaching, e-waste, Acidiphilic bacteria, base metals, Optimization, Television PCBs :Keywords 
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 یدر زعفران مزروع یدانیاکس یآنت باتیترک ریو سا نیکروس شیبر افزا یپنکونازول و خشکبرهم کنش  :عنوان

 کنامین دیوح :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 کنامین دی+ وح :همکاران

 یرینص نویم +

 سخا یاحمد قهیصد +

 یقیفرحناز صد +

 یهنگامه فتح +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
آن  تیفیمحصول و ک زانیاست که م رانیاز نقاط جهان منجمله ا یاریمهم در بس یستیرزیغ یهااز تنش یکی یخشک چکیده :

 اهیگ نیارزشمند است و از مشتقات ا اریبس یداروئ اهیگ کیدهد. زعفران  یقرار م ریمانند زعفران تحت تاث یاهانیرا در گ

 یاریموثره زعفران در درمان بس باتیشود. از ترک یفراوان م یهااستفاده یو بهداشت یشیآرا ،یداروساز ،ییغذا عیدر صنا

و  ایزعفران دن دیدرصد تول 90 رانیشود. اگرچه ا یاستفاده م یو عروق یقلب یهایماریمانند سرطان و ب هایماریاز ب

 کیراتژاست اهیگ نیا یصادرات محصوالت جانب نیشتریب یخود دارد ول اریرا در اخت ایسطح کشت زعفران دن نیشتریب

زعفران  اهیباشد. اگرچه گ ینم اهیگ نیا دیتول زانیآن متناسب با م یدر تجارت جهان رانیا گاهیو جا ستین رانیمتعلق به ا

ند مان یطیمح یمقاومت در برابر تنش ها شیمختلف جهت افزا یاستفاده از راهکارها یاست ول ینیپائ یآب ازین یدارا

 یستیبا مهم یداروئ اهیگ نیدر ا یثانو یتهایمتابول دیمحصول و تول شیبهبود رشد و افزا یروش ها زیو ن یو شور یخشک

رشد  یاهکنندهمیباشد. استفاده از تنظ تیمد نظر قرار گرفته و در اولو یاهیگ یمیوشیو ب یولوژیزیف یدر پژوهش ها

 یآنت باتیترک شیو افزا یمانند خشک ییهابهبود تحمل تنش یهاروش نیترمنیو ا نیترنهیکم هز ن،یتراز موثر یکی

 باتیترک شیبا افزا تواندیمتنش،  لیموثر در تعد کنندهمیتنظ کیقارچ کش و  کیاست. پنکونازول به عنوان  یدانیاکس

 قیرو از ط دهیبهبود بخش یرا در زعفران مزروع یتحمل تنش خشک باتیترک ریو سا نیمانند کروس یدانیاکس یآنت

سازگار مانند  یهاتیاسمول دیتول ی. به عالوه، القادیفزایب اهیگ نیا یبر ارزش داروئ اهیگ نیدر ا یثانو یتهایمتابول شیافزا

 یمیرآنزی( غیاه ندهی)پاداکسا یها دانیاکس ی( و آنتندهی)پاداکسا دانیاکس یآنت یهامیو آنز نیبتائ-نیس یو گل نیپرول

د مانن یاهانیدر گ یمانند خشک یستیز ریغ یبهبود تحمل تنش ها یبه عنوان سازوکارها تواندیم دهایمانند کاروتنوئ

 یهدف اصل نیمانند کروس یباتیترک دیتول شیدر افزا یبرهم کنش پنکوناوزول و خشک ینقش کنند. بررس یفایزعفران ا

 یسنتزویب ریمس یدیکل یهاژن انیمطالعه ب زیو ن ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف یسنجش ها ریطرح است و سا نیا

زعفران،  اهیدر گ یتحمل تنش خشک یبه کشف سازوکارها تواندیم دانیاکس یآنت یها میاز آنز یو برخ دهایکاروتنوئ

 دیکمک نما نیمانند کروس یثانو یتهایمتابول شیافزا زیو ن اهیگ نیا نیپائ یآب ازین لیدال

 پنکونازول، ریزعفران تحت تاث اهیدر گ یمیو آنز یمیآنز ری( غیها دانیاکس ی)آنت یها ندهیپاداکسا شیافزا :اهداف اختصاصی

 زعفران، اهیدر گ یداروئ یثانو یتهایو متابول یدیکاروتنوئ باتیترک ریو سا نیکروس دیتول شیافزا-2
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 یتهایولمتاب شیزعفران و افزا اهیگ یدانیاکس یسامانه دفاع آنت تیدر تقو یبر هم کنش پنکونازول و خشک یبررس-3

 یثانو

ن با پنکونازول و برهم کنش آ ماریزعفران تحت ت اهیگ یآب ازین شتریو کاهش ب یتحمل تنش خشک شتریبهبود ب -4

 ،یو تنش اسمز یخشک

فران و استفاده زع اهیگ نیپائ یآب ازیو ن یتحمل تنش خشک یو مولکول ییایمیوشیب ،یکیولوژیزیف یکشف سازوکارها-5

 گرید یو داروئ یزراع اهانیگ یآب ازیبهبود و اصالح ن یحاصل برا یاز دستاوردها

 ژن انیب دها،یکاروتنوئ ن،یکروس ،یدانیاکس یآنت باتیپنکونازول، ترک ،یخشک زعفران، کلمات کلیدی:

 

 

Interaction of penconazol and drought on enhancement of crocin and other 
antioxidative compounds in saffron (Crocus sativus L.) 

Title: 

Vahid Niknam Applicant: 

College of Science, University of Tehran Applicant's 

Work: 

Drought is one of the most important abiotic stresses in many parts of the world, 

including Iran, which affects the yield and quality of plants such as saffron. Saffron is 

a very valuable medicinal plant and is considered the most expensive spice in the 
world and its derivatives are widely used in food, pharmaceutical, cosmetic and 

health industries. The effective compounds of saffron are used in the treatment of 
many diseases such as cancer and cardiovascular diseases. Although Iran has 90% of 

the world's saffron production and the highest level of saffron cultivation in the 
world, but most exports of by-products of this strategic plant do not belong to Iran 

and Iran's position in world trade is not commensurate with the production of this 

plant. 
Although saffron plant has low water requirement, but the use of various strategies 

to increase resistance to environmental stresses such as drought and salinity, as well 
as methods to improve growth and increase yield and production of secondary 

metabolites in this important medicinal plant should be studied in physiology and 

biochemistry. Plant should be considered and given priority. The use of growth 
regulators is one of the most effective, cost-effective and safest ways to improve 

stress tolerance such as drought and increase antioxidant compounds. 
Penconazole, as a fungicide and an effective regulator of stress modulation, can 

improve the tolerance of drought stress in field saffron by increasing antioxidant 

compounds such as crocin and other compounds and increase the medicinal value of 
this plant by increasing secondary metabolites in this plant. 

In addition, induction of the production of compatible osmolytes such as proline and 
glycine-betaine and antioxidant enzymes and non-enzymatic antioxidants such as 

carotenoids can be used as mechanisms to improve the tolerance of abiotic stresses 
such as drought in plants. The main purpose of this study is to study the interaction 

of penconazole and drought in increasing the production of compounds such as 

crocin and other physiological and biochemical assays, as well as to study the 
expression of key genes in the biosynthetic pathway of carotenoids and some 

antioxidant enzymes. , the reasons for the low water requirement of this plant and 
also help increase secondary metabolites such as crocin. 

Abstract: 

Main goals: 

1- Increase of non-enzymatic and enzymatic antioxidants in saffron plant under the 
influence of panconazole, 

2- Increasing the production of crocin and other carotenoid compounds and 
secondary drug metabolites in saffron, 

3- Investigation of the interaction of penconazole and drought in strengthening the 

antioxidant defense system of saffron plant and increasing secondary metabolites 
Sub-objectives: 

Specific 

Aims: 
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1- Further improvement of drought stress tolerance and further reduction of saffron 

plant water requirement under panconazole treatment and its interaction with 
drought and osmotic stress, 

2- Discovering physiological, biochemical and molecular mechanisms of drought 
stress tolerance and low water requirement of saffron plant and using the obtained 

achievements to improve and modify the water requirement of crops and other 

medicinal plants 

Safron, Drought, penconazol, antioxidative compounds, crocin, carotenoids, gene 

expression 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99027515 

 تیامن نیآکتائو در پرتو دکتر ونیخزر در کنوانس یایدر هیحاش یدولت ها یطیمح ستیتعهدات ز یواکاو :عنوان

 یانسان

 رضازاده نیحس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طی/حقوق محستیز طیمح تیریآموزش و مد ،یزیر برنامه :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 رضازاده نی+ حس :همکاران

 زهراسادات شارق +

 40000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 6 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 یطیمحستیز یهایباشد. آلودگ یم ریاخ یالملل در سال ها نیحقوق ب یدغدغه ها نیاز مهم تر ستیز طیمح مسئله چکیده :

اضر ح قیتحق بیترت نیقرار داده است. بد ریرا تحت تاث رانیدر ا یانسان ستیبه شدت ز ریخزر در چند سال اخ یایدر

 ی. نهاددینما یآن بررس لیخزر را ذ یایدر در یطیمحستیاست تا مخاطرات ز نهیو نهاد یحقوق یبدنبال چهارچوب

قرار دهد و دول مسئول را از ادامه عمل متخلفانه بر  تیرا مورد حما دهیپد نیا یکه نه تنها دولت ها و افراد قربان یحقوق

بر  مردم به حق یابیدست یالزم برا یو بسترها دینما یریجلوگ یحوادث نیاز وقوع چن ندهیحذر دارد بلکه با نگاه به آ

 توسعه را فراهم سازد.

 یبرا یسازمان ملل مورد توجه بوده است. اما به صورت رسم سیتاس یاز ابتدا یحق بشر کیحق بر توسعه بعنوان 

نمود. در  فیتعر یحق بشر کیارائه کرد توسعه را بعنوان  1972که در سال  یدر نطق یکبا امبا یسنگال یبار قاض نیاول

عه توسبه  یابیدست ی. در راستادیرس بیسازمان ملل به تصو یحق بر توسعه در مجمع عموم هیاعالم 1986دسامبر  4

 تیابعاد مختلف امن یتحت عنوان گزارش توسعه انسان یدر گزارش جامع 1994برنامه توسعه ملل متحد در سال  ،یانسان

 یابیانسان را به مخاطره انداخته و مانع دست تیکه امن یداتیعنوان شده که تهد رینمود. در گزارش اخ حیرا تشر یانسان

 ،یطیمح ستیز تیسالمت، امن تیامن ،ییغذا تیامن ،یاقتصاد تی: امنگنجدیدر هفت مقوله م شودیم یبه توسعه انسان

 .یاسیس تیامن ،یاجتماع تیامن ،یشخص تیامن

رواقع بدون باشد. د یسالم م یعیطب یطیمح کیبه  یاست که وجود انسان متک تیواقع نیا انگریب یطیمح ستیز تیامن

از جمله  داریتوسعه پا نی. دکترگرددینم نیبشر تام یاساس یهایحقوق و آزاد ریاساسا سا یطیمحستیز تیامن نیتام

ه از س داریمطرح شد. توسعه پا یطیمحستیز یداریمنظور حفاظت و پابه المللنیاست که در حقوق ب یحقوق ینهادها

 عناصر مذکور چنان انیشده است. ارتباط م لیتشک یطیمح ستیز داریو پا یتوسعه اجتماع ،یعنصر توسعه اقتصاد

را با چالش مواجه  داریقرار داده و اساسا توسعه پا ریعناصر را تحت تاث ریها ساکه فقدان هرکدام از آن باشدیمند منظام

 سازدیم سریرا م ینه تنها توسعه انسان ،یانسان تیامن یهااز مولفه یکیبعنوان  یطیمح ستیز تیامن نی. بنابرادینمایم

 .ختم گردد زین ستیز طیبه حفظ و حراست از مح تواندیبلکه م

از منابع و  یبهره مند یبرا یحقوق میرژ کی جادیخزر به منظور ا یایدر هیحاش یدولت ها نیپس از دو دهه مذاکره ب

 ونیخزر)کنوانس یایدر یحقوق تیوضع ونیمنجر به انعقاد کنوانس تاینها ییایمنطقه در نیحفاظت از ا یبرا یهمکار

. دیخزر در بندر آکتائو قزاقستان، گرد یایحوزه در ینشست سران کشورها نی( در پنجم 2018اوت  12آکتائو( ) 

 طیمنطقه، حفاظت از مح تیشود از جمله امن یرا شامل م یمرتبط یجامع حوزه ها یآکتائو به عنوان سند ونیکنوانس

سند  کیآکتائو  ونیکنوانس دیآ یسند بر م نیو...؛ همانطور که از ا ییایردریخطوط لوله ز ،یریگیماه ،یانوردیدر ست،یز



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 نیواگذار کرده است. الجرم ا یهر موضوع را به مذاکرات آت یپرداخته و بررس یاتیکل انیچارچوب است که تنها به ب

را حل کند. اما  ایدر نیخاص حاکم بر ا میخزر را در مورد رژ یایحوزه در یدولت ها نهیریتوانست اختالف د ونیکنوانس

آکتائو به آن اعطا کرده  ونیخزر که کنوانس یایخود در در تیو حقوق حاکمه هر دولت در مناطق تحت صالح تیحاکم

ردم م ییو غذا یاقتصاد تیو سالمت و امن ییایبه منابع زنده در بیخزر، آس یایدر ستیز طیبه مح بیاست، خطر آس

را بر ها، مکر-دولت انیم یبه همکار دیآکتائو عالوه بر تاک ونیاست که کنوانس یدرحال نیدهد. ا یقرار م ریرا تحت تاث

وق حق نیبه آن براساس مواز بیدولت ها در صورت آس تیمسئول یخزر و حت یایبوم در ستیو حفاظت از ز تیلزوم حما

جه به است. باتو یو مل یانسان تیاز موضوعات مهم امن یکی یبه منابع زنده آب یکرده است. دسترس دیالملل تاک نیب

 ران،یت ادول یخزر برا یایحساس در ییایجغراف تیو موقع یانسان تیامن یمولفه ها ریبر سا یطیمح ستیز تیامن ریتاث

 خزر متمرکز است یایدر در یانسان تیامن یاز مولفه ها یکیبه عنوان  یطیمح ستیز تیرو بر امن شینوشتار پ

نه چندان دور  ییا ندهیخزر، در آ یایحوزه در یدولت ها نیموثر ب یخزر در صورت عدم همکار یایدر ستیز طیمح :اهداف اختصاصی

 یبرا ژهیخزر به و یایدولت ها حوزه در یرا برا ییگسترده ا یامدهایخواهد شد که پ یو جد دیشد یها بیدچار آس

در  یطیمح ستیاست وقوع حوادث ز یهیخواهد داشت. بد ینامناسبش در پ ییایجغراف تیبا توجه به موقع رانیدولت ا

لذا  دهد. یقرار م ریمردم را به شدت تحت تاث یو اقتصاد ییغذا تیبلکه امن یطیمح ستیز تیخزر نه تنها امن یایدر

الملل به طور خاص توسعه  نیجامع از اصول و قواعد مغفول مانده حقوق ب یرو آن است تا چارچوب شیهدف نوشتار پ

بازتر و آگاه تر نسبت به اصول و قواعد حقوق  یدیبا د یدر مذاکرات آت رانیارائه دهد تا دولت ا یانسان تیو امن یانسان

 خزر محقق شود. یایدر در یرانیشهروندان ا یانسان تیکند تا امن تیحما رانیالملل از منافع مردم ا نیب

 ائوآکت ونیخزر، کنوانس یایدر ،یطیمحستیحقوق ز دار،یتوسعه پا ،یانسان تیامن ،یحق بر توسعه، توسعه انسان کلمات کلیدی:

 

 

Analysis of the environmental obligations of the Caspian littoral states in the Aktau 

Convention in the light of the doctrine of human security 

Title: 

Hossein Rezazadeh Applicant: 

Mazandaran University Applicant's 
Work: 

The issue of the environment is one of the most important concerns of international 

law in recent years. Environmental pollution of the Caspian Sea in recent years has 
severely affected the human environment in Iran. Thus, the present study seeks a 

legal and institutional framework to examine the environmental hazards in the 
Caspian Sea below. A legal institution that not only supports governments and 

individuals victims of this phenomenon and prevent responsible states from 

continuing to wrongful act, but also prevents such incidents from happening in the 
future and provides the necessary conditions for people to achieve the right to 

development. 
The right to development has been a human right since the founding of the United 

Nations. But for the first time, Senegalese Judge Kiba Mbayi formally defined 

development as a human right in a speech in 1972. On December 4, 1986, the 
Declaration of the Right to Development was adopted by the United Nations General 

Assembly. In order to achieve human development, the United Nations Development 
Program (UNDP) in 1994 in a comprehensive report entitled Human Development 

Report described various aspects of human security. A recent report states that 
threats to human security that hinder human development fall into seven categories: 

economic security, food security, health security, environmental security, personal 

security, social security, and political security. 
Environmental security reflects the fact that human existence depends on a healthy 

natural environment. In fact, without environmental security, other basic human 
rights and freedoms will not be guaranteed. The doctrine of sustainable development 

is one of the legal institutions introduced in international law for the protection and 

sustainability of the environment. Sustainable development consists of three 
elements: economic development, social development and environmental 

sustainability. The relationship between these elements is so systematic that the 
absence of any of them affects the other elements and fundamentally challenges 

Abstract: 
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sustainable development. Therefore, environmental security, as one of the 

components of human security, not only facilitates human development but can also 
lead to the preservation and protection of the environment. 

After two decades of negotiations between the Caspian littoral states to establish a 
legal regime for the use of resources and cooperation for the protection of this 

maritime region, finally led to the conclusion of the Convention on the Legal Status 

of the Caspian Sea (Aktau Convention) (August 12, 2018) in the fifth The summit of 
the Caspian littoral states took place in the port of Aktau, Kazakhstan. The Aktau 

Convention, as a comprehensive document, covers related areas such as regional 
security, environmental protection, maritime affairs, fisheries, submarine pipelines, 

etc .; As can be seen from this document, the Aktau Convention is a framework 

document that only provides a general statement and assign the consideration of 
each issue to future negotiations. Inevitably, this convention was able to resolve the 

long-standing dispute between the governments of the Caspian Sea region over the 
special regime that rules the sea. But The sovereignty and sovereign rights of any 

state in the territories under its jurisdiction in the Caspian Sea granted to it by the 
Aktau Convention affect the risk of damage to the Caspian Sea environment, damage 

to living marine resources and the health and economic and food security of the 

people. The Aktau Convention has repeatedly emphasized the need to protect the 
Caspian Sea ecosystem and even the responsibility of governments in the event of 

damage to it in accordance with international law. Access to living water resources is 
one of the important issues of human and national security. Considering the impact 

of environmental security on other components of human security, the sensitive 

geographical location of the Caspian Sea and the Iranian government, so the present 
article focuses on environmental security as one of the components of human 

security in the Caspian Sea. 

The Caspian Sea environment will be severely damaged in close future if there is no 
effective cooperation between the governments of the Caspian Sea, which will have 

far-reaching consequences for the governments of the Caspian Sea, especially for the 
government of Iran because of unsuitable geographical situation. Obviously, the 

occurrence of environmental disasters in the Caspian Sea severely affects not only 
environmental security but also food and economic security of the people. Therefore, 

the purpose of this article is to provide a comprehensive framework of the neglected 

principles and rules of international law, in particular human development and 
human security, so that the Iranian government in future negotiations with a more 

open and aware view of the principles and rules of international law. Support the 
interests of the Iranian people to achieve the human security of Iranian citizens in 

the Caspian Sea. 

Specific 
Aims: 

Right to Development, Human Development, Human Security, Sustainable 
Development, Caspian Sea, Aktau Convention 

:Keywords 
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دختر: با -هیاروم ییکمان ماگما یکینامیو تکامل ژئود لیتشک خچهیتار ،ییایگستره جغراف نییو تع یبررس :عنوان

 یزوتوپیا یو سن سنج یمیژئوش ،یشناس نهیاستفاده از چ

 قلمقاش لیجل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/کشور یو اکتشافات معدن یشناس نیسازمان زم ن،یعلوم زم پژوهشکده :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 قلمقاش لی+ جل :همکاران

 تیاکسل اشم +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

در قطر  نیآذر یمتشکل از سنگها لومتر،یک 100 یو پهنا لومتریک 1500 یدختر به درازا - هیاروم ییماگما کمان چکیده :

از  یبوده و بخش ایمالیه-آلپ ییکمربند کوهزا یپهنه بخش مرکز نیرخنمون دارد. ا رانیا یشرقجنوب - یغربشمال

، همچون مس یمواد معدن میعظ ریبسته شده آن را در بر دارد. وجود ذخا ژهیجوان، به و سیتت انوسیاق لیتشک خچهیتار

کمان  یبر رو یادیز یآن افزوده است. مطالعات مورد یمطالعات تیبر اهم ییکمان ماگما نیو... در ا یآهن، سرب و رو

 یع پنو ،ییایگستره جغراف فیدر تعر یاریآن انجام شده که موجب تناقضات بس یمعدن ریدختر و ذخا-هیاروم ییماگما

 میشده است. در طرح حاضر قصد دار یماگما، رخداد فرورانش و برخورد قاره ا لیتشک یکیسنگ، منشاء و سازوکار تکتون

 ،ییکمان ماگما یدیناطق کلاز م یقبل یاطالعات و نظرات موجود و استفاده از داده ها یتمام یو بازنگر یبا جمع آور

 میدختر ارائه نما-هیپهنه اروم ییو تکامل کمان ماگما لیتشک یبرا یمدل کامل

 دختر-هیاروم ییاطالعات موجود در مورد کمان ماگما یساز کسانیو  انطباق :اهداف اختصاصی

 رانیو ا یالبرز غرب یاز پهنه ها کیدختر در شمال )تفک -هیاروم ییپهنه ماگما ییایجغراف یمرزها قیدق فیتعر .2

 مکران( ییاز کمان ماگما کی( و در جنوب ) تفکیمرکز

 ییماگما یموجود در سنگها یموروث یرکنهایدختر بر اساس سن ز-هیسنگ اروم ینوع پ نییتع .3

 آن راتییفرورانش، هندسه فرورانش و تغ انیزمان آغاز و پا .4

 آن در طول زمان و مکان راتییمرتبط با فرورانش و تغ سمیماگمات یشناس نهیچ .5

 آن راتییمرتبط با فرورانش و تغ سمینوع سنگ منشاء ماگمات نییتع .6

 آن راتییو تغ یزمان آغاز برخورد قاره ا .7

 آن یکینامیدختر و ارائه مدل ژئود-هیاروم ییکمان ماگما لیتشک یکیسازوکار تکتون .8

 رانیا ک،ینامیژئود ،یسنگ، فرورانش، برخورد قاره ا یدختر، پ-هیاروم ،ییکمان ماگما کلمات کلیدی:

 

 

Investigation and determination of geographical extension, formation history and 
geodynamic evolution of Urumieh-Dokhtar magmatic arc: by stratigraphy, 

geochemistry and isotopic age dating 

Title: 

Jalil Ghalaghash Applicant: 
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Research Institute for Earth Sciences-Geological Survey of Iran Applicant's 

Work: 

Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc (UDMA) is a zone ~1500 km long and 100 km wide 

that containing igneous rocks in NW-SE diameter of Iran. Moreover, It is the middle 

segment of Alps-Himalia orogenic belts that has recorded the evidence of opening 
and particularly the closure of the Neo-Tethyan ocean during Cenozoic. The presence 

of huge copper, iron, lead and zinc mines in this magmatic arc has increased the 
importance of its studies. Despite, numerous case studies have been done on the 

Urumieh-Dokhtar magmatic arc and ore deposits, which have presented valuable 

data and information, however, has caused many contradictions in defining the 
geographical area, basement, source of igneous rocks, and subduction and 

continental collision history. In the present project, by gathering and reinterpreting 
all data and theories for key areas of magmatic arc, we intend to provide a complete 

model for the formation and evolution of the Urumieh-Dokhtar magmatic arc. 

Abstract: 

determine the geographical extension clearly; 2) stratigraphy of magmatic arc; 3) 
age and type of basement; 4) source and origin of magmatic units; 5) kinematic and 

evolution of Neo-Tethys closure; and finally 6) presenting a geodynamic model. 

Specific 
Aims: 

Urumieh-Dokhtar, Magmatic arc, Basement, subduction, continental collision, 
geodynamics, Iran 

:Keywords 
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معادن  تینگندم و بنتو عاتیضا هیبر پا یفلز دیسلولز/ اکس@/کمپلکستیبنتون تیونانوکامپوزیب نیاول :عنوان

 یاتیشبه ح یآن در واکنش ها یستیاستان کرمان و کاربرد کاتال

 یمینع آتنا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/رفتیج :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد :نوع طرح

 یمی+ آتنا نع :همکاران

 یاردکان یهاتف یمهد +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

ندم ، گ یکشاورز عاتیمعادن استان کرمان و ضا تیاز بنتون ایبار در دن نیاول یاست که برا نیبر ا یپروژه سع نیا در چکیده :

و  دهایلفوکسبه سو دهایسولف شیجهت اکسا زوریکرد. سپس از آن به عنوان کاتال ییسنتز و شناسا یعیطب تینانوکامپوز

 طیو مضر مح یآل یکامال سبز بدون استفاده از حالل ها طیدر شرا ولیت یشیجفت شدن اکسا نیسولفون هاو همچن

 اهد شدخو یبعد از انجام واکنش بررس زوریکاتال یساختار و مورفولوژ رییو تغ افتیباز تیاستفاده شود و قابل ستیز

 شیو افزا یجهت ممانعت از خام فروش تیمعدن بنتون یکشور دارا یموجود در استانها تیبنتون یمواد معدن یفرآور :اهداف اختصاصی

 مهم یماده معدن نیارزش افزوده ا

با  دیبا نهیزم نیشود. در ا یم یکشاورز عاتیکه ساالنه متوجه کشاورزان و دولت بخاطر ضا یممانعت از ضرر اقتصاد

ا و معادن استفاده کرد و آنها ر عیمشکالت صنا ایکشور و  یازهایجهت رفع ن شرفتهیبه مواد پ یکشاورز عاتیضا یفرآور

 .مملکت برگشت داد یبه چرخه اقتصاد

 .گام برداشت ستیز طیو حفظ مح یستیز یهایانرژ  دیتول دار،یتوسعه پا یبسو

 یمیشده در صنعت نفت، گاز و پتروش شیپاال الیاز نفت خام و س ییمعظل گوگردزداحل 

اهش فراوان و ارزان جهت ک هیبر مواد اول یمبتن افتیو قابل باز ریپذ دیتجد ست،یز طیسازگار با مح زوریکاتال دیتول

 زوریکاتال دیتول یها نهیهز

حد  یجهت سازگار یستیکاتال ندیفرآ نیح نیو همچن زوریکاتال دیتول نیدر ح ستیز طیمح یها ندهیحذف تمام آال

 ستیز طیمح یاکثر

 یزوریکاتال ت،ینانوکامپوز ت،یبنتون ،یکشاورز عاتیضا کلمات کلیدی:

 

 

First bentonite/complex@cellulose/metal oxide bio-nanocomposite based on wastes 
of wheat and bentonite from Kerman mines and its catalytic activities on biomimetic 

reactions 

Title: 

Atena Applicant: 

University of Jiroft Applicant's 
Work: 

We will design a bio-nanocomposite from weed agricultural wastes (wheat) and 
natural bentonite from Kerman mines. In this regard, green extraction of cellulose 

Abstract: 
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and also synthesis of metal oxides nanoparticles will perform using wheat wastes. 

Also, natural bentonite will modify using vanadium complex and mixed with modified 
cellulose to have a novel bentonite/complex@cellulose/metal oxide bio-

nanocomposite. This nanocomposite will characterize by TEM, SEM, AFM, FT-IR, XRD, 
EDAX and elemental analysis. The catalytic activities of it will consider as a 

heterogeneous on the oxidation of sulfides and oxidative coupling of thiols as 

industrial reactions. It can oxidize aromatic and aliphatic sulfides to corresponding 
sulfoxide and sulfone in high yield and excellent selectivity using green oxidant 

under solvent free conditions. Recyclability and reusability of it will show that these 
biodegradable materials can be a promising catalyst for clean industrial catalytic 

applications. 

Green synthesis of nano-metal oxides and extraction of cellulose based on 
agricultural wastes such as wheat. 

Using of natural bentonite from Kerman mines for synthesis of thebiodegradable 
catalyst. 

Nanocomposite including modified cellulose and bentonite will fabricate. 

Its application as a biodegradable catalyst will consider on the biomimetic reaction. 

Specific 
Aims: 

Bentonite; Agricultural wastes; Nanocomposites; Catalytic :Keywords 
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: ی)مطالعه مورد یپهپاد یارتفاع یبر اساس مدل رقوم یکیدرولیتوسط مدل ه البیس سکیر یابیارز :عنوان

 رودخانه اترک(حوضه 

 یزیپار لیاسماع :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یطرح پسا دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

ژئو  راتی/تاثکی/مخاطرات ژئومورفولوژیطیمح یو چالش ها ی/ژئومورفولوژــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 یالگو نیمنابع آب/تدو داریپا یطیمح یزی/برنامه رــــــــــــــــــــــــــــــــــای+ جغراف البیس یکیمورفلوژ

 منابع آب + جغ کپارچهی تیریمد یتوسعه مشارکت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یزیپار لیاسماع+  :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 (رویوزارت ن یبرا یشنهادیعدد )بسته پ 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

که  شودیدر نظر گرفته م نیزم دهیپد نیترو مخرب نیترجیعنوان رابه البیس ،یعیطب یایانواع گوناگون بال انیدر م چکیده :

 شیافزا کی ریاخ یهاقرار داده است. در دهه ریجهان را تحت تأث تیدرصد جمع 82و  نیزم یهایخشک سومکیاز  شیب

 ،یمیاقل راتییبا توجه به تغ رانیها در سرتاسر جهان مخصوصا کشور او شدت اثرات آن هاالبیاز تعداد س یتوجهقابل

ور کش یهامخرب در اکثر استان یهاالبیوجود داشته است. وقوع س یاراض یکاربر راتییبارش و تغ یدر الگو رییتغ

که  یقاتیکه تحق سازدیرا آشکار م قتیحق نی( ا1398و بهار  1397زمستان  یهاالبی)س ریاخ یهاالبیا سمخصوص

 نیدر ا نیالزم برخوردار نبوده است. بنابرا ییشده از دقت و کاراانجام البیس سکیر یهانقشه لیو تحل یابیمنظور ارزبه

از  یبا رزولوشن باال توسط پهپاد در بخش قیدق یارتفاع یمدل رقوم کیخواهد که  یبار در کشور سع نیاول یبرا قیتحق

دد اجرا گر ییبا دقت باال یکیدرولیسبب خواهد شد که مدل ه طرفکیمدل از نیا هیگردد. ته هیبازه رودخانه اترک ته

 ریاپهپاد با س یمدل رقوم ارتفاع سهیمقا گر،یمشخص گردند و از طرف د یتربه طور مناسب البیو به تبع مخاطرات س

مدل  نیکه بهتر دینمایامکان را فراهم م نی(، ا TDXو  SRTM ،ASTER ،ALOS)  گانیرا یارتفاع یرقوم یهامدل

پهپاد هستند،  یارتفاع ینبود بودجه فاقد مدل رقوم لیکه به دل رانیا یهاحوضه ریسا یبرا گانیرا یارتفاع یرقوم

 لیسرعت س ل،یسطح س الب،یس سکینقشه ر هیته یبرا دیروش جد کیپژوهش  نیدر ا ن،یمشخص شوند. عالوه بر ا

 نیاول یپژوهش برا نیدر ا گر،یدعبارتساله ارائه خواهد شد. به 1000 یال 2 یهابا دوره بازگشت یگرفتگو مساحت آب

 یرا برا البیس سکیر یهانقشه هیمنظور تهبه Google Earth Engineبا پلتفرم  HEC-Geo-RASبار، مدل

 کیدارد  یپژوهش سع نیا نیساله ادغام خواهد شد. همچن 1000و  500، 100، 50، 25، 10، 5، 2 یهادوره بازگشت

 یهامحدوده یآورتاب زانیم نییتا با تع دیارائه نما یارودخانه طی( در محDinSAR Coherence) دیجد کیتکن

 زین ییرا بهبود ببخشد. در گام نها البیس تیریو مد یابیارز ندیفرآ ر،یپذبیاطراف رودخانه و مشخص نمودن مناطق آس

 البیس تیریمد یراهکارها نیترنهیشوند و به یپردازش م RUSدر حوضه اترک در سرور  البیعوامل کنترل کننده س

و کاهش  البیس تیریمد یبرا تواندیم قیو دق دیجد یهاکیها، نقشه و تکنداده نیاز ا یبی. استفاده ترکگرددیارائه م

 باشد نهیکارآمد و به اریبس یابزار رانیمسئوالن و مد ران،یگ میتصم یاز آن برا یخسارات ناش

از رودخانه اترک با حداکثر  ی( توسط پهپاد در بخشمتریسانت 10با رزولوشن باال )کمتر از  یارتفاع یمدل رقوم هیته :اهداف اختصاصی

 .البیمخاطره س
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بر اساس  ( TDX و SRTM ،ASTER ،ALOS ) مختلف و در دسترس یارتفاع یرقوم یهادقت مدل یابیارز -

 یالبیس یهاپهنه یسازهیجهت شب DEM نیتراستفاده مناسب یبرا نلیسنت یرادار ریپهپاد و تصاو یارتفاع یهاداده

 .کل حوضه رودخانه اترک یبرا یکیدرولیتوسط مدل ه

ساله بر اساس  1000 یال 2 یهادوره بازگشت یحوضه مورد مطالعه برا یبرا البیس سکیر قیدق یهانقشه هیته -

 .یکیدرولیانجام شده توسط مدل ه یهایسازهیشب

 سکیر یابیدر محاسبه و ارز ازیمورد ن یهابه منظور استخراج داده Google Earth Engine استفاده از پلتفرم -

 .البیس

 DinSAR Coherence کیبر اساس تکن البیرودخانه در برابر س یهاها و محدودهدامنه یآورتاب زانیبرآورد م -

 RUS رودخانه اترک در سرور پردازنده یهاحوضه ریدر ز البیکننده سعوامل کنترل نیترو استخراج مهم نییتع -

 رودخانه اترک یهاحوضه ریدر ز البیس تیریمد ییفضا یراهکارها نیترنهیو به نیترارائه مهم -

 رودخانه اترک ک،یدرولیپهپاد، مدل ه یارتفاع یمدل رقوم الب،یس کلمات کلیدی:

 

 

Flood risk assessment by hydraulic model based on drone digital elevation model 

(Case study: Atrak river basin) 

Title: 

Esmaeel Parizi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Among the various types of natural disasters, floods are considered to be the most 

common and destructive phenomenon on Earth, affecting more than one third of the 
earth's lands and 82% of the world's population. In recent decades, there has been a 

significant increase in the number of floods and the severity of their effects around 

the world, especially in Iran due to changes in climate, rainfall patterns and land use. 
Occurrence of destructive floods in most provinces of Iran, especially recent floods 

(2019 Iran floods) reveals the fact that the research conducted to evaluate and 
analyze flood risk maps has not been accurate and efficient. Therefore, in this 

research, for the first time in the country, an accurate high resolution digital 

elevation model will be prepared by UAV (drone) in a part of Atrak River. The 
preparation of this model will cause the hydraulic model to be executed with high 

accuracy and consequently flood hazards will be more appropriately identified. On 
the other hand, it makes it possible to determine the best free digital elevation 

model for other basins of Iran that do not have an elevation digital model of UAV due 
to lack of budget. In addition, in this study, a new method for preparing flood risk 

map, flood level, flood velocity and flood area with a return period of 2 to 1000 years 

will be presented. In other words, in this study, the HEC-Geo-RAS model will be 
integrated with the Google Earth Engine platform for flood risk mapping for 2, 5, 10, 

25, 50, 100, 500 and 1000 year returns for the first time. This study also tries to 
introduce a new technique (DinSAR Coherence) in the river environment to improve 

flood assessment and management process by determining the resiliency of the 

areas around the river and identifying vulnerable areas. In the final step, the flood 
driving factors in the Atrak basin are processed and specified in the RUS server and 

the most optimal flood management solutions are provided. The combined use of this 
new and accurate data, maps and techniques can be a very efficient and optimal tool 

for decision makers and managers to reduce flood-related damages. 

Abstract: 

Preparation of high resolution digital elevation model (less than 10 cm) by drone 
(UAV) in a part of Atrak River with maximum flood risk. 

- Assessing the accuracy of available and different digital elevation models (SRTM, 
ASTER, ALOS and TDX) based on drone elevation data and sentinel imagery for using 

the most suitable DEM to simulate flood areas by hydraulic model for the whole Atrak 

river basin. 
- Preparation of accurate flood risk maps for the return period of 2- to 1000-yr based 

on the simulations performed by the hydraulic model in study basin. 

Specific 
Aims: 
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- Using Google Earth Engine platform to extract the data needed to calculate and 

assess the flood risk. 
- Calculating of the residency rate of the river shorelines and areas based on DinSAR 

Coherence technique. 
- Determining and extracting the most important flood driving factors in Atrak river 

sub-basins in RUS processor server. 

- Providing the most important and optimal spatial solutions for flood management 
in the sub-basins of the Atrak River. 

Flood, Drone Digital Elevation Model , Hydraulic Model , Atrak River :Keywords 
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 PPAR یها نیدو بر سطوح پروتئ نیا بیو ترک نیعصاره دارچ ،یهواز نیهشت هفته تمر ریتاث سهیمقا :عنوان

SREBP1C و CHREBP نوع دو ابتید یدارا یدر موش ها یکبد 

 یفتح مهرداد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

در گروه خاص +  یبدن یها تیتوسعه فعال یخاص/سامان ده ی/ورزش و گروه هایعـــــــــــــــــــــلوم ورزش :اولویت

+  ژهیو یدر گروه ها یزندگ تیفیو ارتقاء  ک یبدن تیخاص/فعال ی/ورزش و گروه هایعـــــــــــــــــــــلوم ورزش

 /ورزش و خانواده/مدل فیعـــــــــــــــــــــلوم ورزش

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ مهرداد فتح :همکاران

 یمهتاب معظم +

 ینیاالدیض یمحمد مسافر +

 یافسانه خسرو +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 انیمشخص شده است و با کاهش ب یالکل ریکننده کبد چرب غ جادیعامل ا نی( به عنوان مهمترIR) نیمقاومت به انسول چکیده :

 یمیمتصل شونده به عنصر تنظ نیپروتئ انیی شی( و افزاPPAR-αآلفا ) نیپروتئ ریفعال کننده تکث یها رندهیژن گ

همراه  ی( کبد ChREBP) دراتیمتصل شونده به عنصر پاسخ دهنده کربوه نیپروتئ رندهی(و گ SREBP-1Cاسترول) 

باعث بهبود  نیعصاره دارچ ن،ی. همچندیبخشیرا بهبود م یچرب ونیداسیاکس یندهایفرا یهواز یورزش یهاتیاست. فعال

 شود،یچرب م یدهایمصرف بهتر گلوکز و اس تیو در نها نیبه انسول یهارندهیگ تیحساس شیافزا ن،یمقاومت به انسول

 یهواز یورزش یهاتیفعال یبی. اثر ترکشودیمحسوب م یو اختالالت کبد نیمقاومت به انسول یدرمان یرهایکه از مس

که نقش  یکبد ChREBPو  PPAR-α ,SREBP-1C یهانیو سطوح پروتئ یتجمع چرب ندیبر فرا نیو عصاره دارچ

دارد. هدف از مطالعه حاضر  یشتریبه مطالعات ب ازیو ن ستیدر کبد دارد، مشخص ن هایبدر سوخت و ساز چر یمحور

-PPAR-α SREBP یها نیدو بر سطوح پروتئ نیا بیو ترک نیعصاره دارچ ،یهواز نیاثر هشت هفته تمر یبررس

1C و .CHREBP یاهفته 10 ستاریسر موش نر و 50پژوهش  نینوع دو است. در ا ابتید یدارا یدر موش ها یکبد 

 یداریرخ یبه طور تصادف یدانشگاه علوم پزشک واناتیح یاز مرکز نگهدار قیگرم به عنوان نمونه تحق 235-200با وزن 

 یم میشرح تقس نیبه پنج گروه بد یبه روش تصادف شگاه،یآزما طیبا مح ییپس از دو هفته آشنا هایشوند. آزمودن یم

 8مدت به  شروندهیبا شدت متوسط و پ یهواز نیخواهند شد. پروتکل تمر یشوند.گروه ها بر اساس وزن همسان ساز

-PPARو SREBP-1C  ،CHERBPیابیجهت ارز زایاال یهاتیاز ک نیشود. همچن یجلسه در هفته انجام م 5هفته و 

α زانیاستفاده و م IR یبه روش محاسبات HOMA گروه ها از آزمون  نیب راتییتغ سهیمقا یخواهد شد. برا یریاندازه گ

 P< 05/0 یبا سطح معنادار هاهیاستفاده خواهد شد و آزمون فرض یتوک یبیطرفه )آنوا( و آزمون تعق کی انسیوار زیآنال

 ردیگیقرار م شیمورد آزما

در بافت کبد  PPAR-α نیدو بر سطوح پروتئ نیا بیو ترک نیو عصاره دارچ یهواز نیاثر هشت هفته تمر سهیمقا :اهداف اختصاصی

 نوع دو یابتید ییصحرا یهاموش
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در بافت کبد  CHREBP نیدو بر سطوح پروتئ نیا بیو ترک نیو عصاره دارچ یهواز نیاثر هشت هفته تمر سهیمقا .2

 نوع دو یابتید ییصحرا یهاموش

در بافت  SREBP-1C نیدو بر سطوح پروتئ نیا بیو ترک نیو عصاره دارچ یهواز نیاثر هشت هفته تمر سهیمقا .3

 نوع دو یابتید ییصحرا یهاکبد موش

 ییصحرا یهادر موش نیدو بر مقاومت به انسول نیا بیو ترک نیو عصاره دارچ یهواز نیاثر هشت هفته تمر سهیمقا .4

 نوع دو یابتید

 نینوع دو عصاره دارچ ابتید یهواز نیتمر کلمات کلیدی:

 

 

Comparing the Effects of Eight week Aerobic Exercise Cinnamon Extract and the 
Combination of the Two on the Levels of PPAR SREBP1C and CHREBP Liver Proteins 

in Type 2 Diabetic Mice 

Title: 

Mehtdad Fathi Applicant: 

ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

Insulin resistance (IR) has been identified as the most important causative agent of 

nonalcoholic fatty liver disease by decreasing the expression of alpha protein 
receptor activating receptors (PPAR-α) and increasing the protein binding to sterol 

regulatory element (SREBP-1C). And is associated with the hepatic carbohydrate 
responsive protein (ChREBP) receptor Aerobic exercise improved fat oxidation 

processes. Cinnamon extract also improves insulin resistance, increases insulin 
receptor sensitivity, and ultimately improves glucose and fatty acid intake, which are 

treatments for insulin resistance and liver disorders. The combined effect of aerobic 

exercise and cinnamon extract on the process of fat accumulation and levels of liver 
proteins PPAR-α, SREBP-1C and ChREBP, which play a central role in fat metabolism 

in the liver, is unknown and needs further study. The aim of this study was to 
evaluate the effect of eight weeks of aerobic exercise, cinnamon extract and the 

combination of the two on PPAR-α SREBP-1C and CHREBP liver protein levels in mice 

with type 2 diabetes. In this study, 50 10-week-old male Wistar rats weighing 235-
200 g were randomly purchased from the Animal Care Center of the University of 

Medical Sciences as a research sample. After two weeks of familiarity with the 
laboratory environment, the subjects are randomly divided into five groups as 

follows. The groups will be matched based on weight. Moderate and progressive 

aerobic exercise protocol is performed for 8 weeks and 5 sessions per week. ELISA 
kits will also be used to evaluate SREBP-1C, CHERBP and PPAR-α and the IR level 

will be measured by HOMA computational method. To compare the differences 
between the groups, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's post hoc 

test will be used and the hypothesis test will be tested with a significance level of P 
<0.05. 

Abstract: 

Comparison of the effect of eight weeks of aerobic exercise and cinnamon extract 

and the combination of the two on PPAR-α protein levels in rat liver tissue, type 2 
diabetic rats 

2. Comparison of the effect of eight weeks of aerobic exercise and cinnamon extract 

and the combination of the two on CHREBP protein levels in the liver tissue of type 2 
diabetic rats 

3. Comparison of the effect of eight weeks of aerobic exercise and cinnamon extract 
and the combination of the two on SREBP-1C protein levels in the liver tissue of type 

2 diabetic rats 
4. Comparison of the effect of eight weeks of aerobic exercise and cinnamon extract 

and the combination of the two on insulin resistance in type 2 diabetic rats 

Specific 

Aims: 

Diabete Type2 Cinnamon Extract PPAR SREBP1C CHREBP Aerobic Exercise :Keywords 
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 یهابر شاخص یمقاومت نی( به همراه تمردراتیو مونوه دیدروکلرای)ه نیبا دو نوع کرات یاریاثر مکمل :عنوان

 کرده نیبدن زنان تمر بیقدرت و ترک ،یتیلکوس ،یشیضد اکسا - یشیاسترس اکسا

 یاراض دیحم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یدکتر رساله :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

منتخب  یبدن یها تیفعال ریدر خانواده/تاث یبدن تی/ورزش و خانواده/مدل فعالیعـــــــــــــــــــــلوم ورزش :اولویت

 خانواده ها یمرتبط با سالمت یجسمان یبرسطح آمادگ

 یکاربرد :طرحنوع 

 یاراض دی+ حم :همکاران

 دادوند وایش دهیس +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ک،یالمپ یوزارت ورزش، آکادمک یکاربست برا کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یورزش یهاونیفدارس

بر  یمقاومت نی( به همراه تمردراتیو مونوه دیدروکلرای)ه نیبا دو نوع کرات یاریاثر مکمل یپژوهش بررس نیهدف از ا چکیده :

 40کرده خواهد بود. تعداد  نیبدن زنان تمر بیقدرت و ترک ،یتیلکوس ،یشیضد اکسا - یشیاسترس اکسا یهاشاخص

نفره:  10گروه  4به  یپژوهش شرکت خواهند کرد و به صورت تصادف نیکرده به صورت داوطلبانه در ا نینفر از زنان تمر

گروه  -3 ،یریبا بارگ دراتیمونوه نی+ کرات یمقاومت نیگروه تمر -2 د،یدروکلرایه نی+ کرات یمقاومت نیگروه تمر-1

 یخواهند شد. آزمودن می+ دارونما تقس یمقاومت نیگروه تمر -4 ،یریبدون بارگ دراتیمونوه نی+ کرات یمقاومت نیتمر

 یانجام خواهند داد. نمونه ها 1RM% 70-85جلسه در هفته با شدت  3هفته،  8را به مدت  یمقاومت نیها برنامه تمر

ید(، مالونOHdG-8) نیگوانوز-یاکسید -2- یدروکسیه -خواهند شد و  یجمع آور نیخون قبل و پس از تمر

ها،  لینوفیها، ائوز لینوتروف ها،تی( و تعداد کل لکوسCAT) زکاتاال(، GPX) ازکسیداپر نگلوتاتیو(، MDA) دیآلده

 قرار خواهند گرفت یها مورد بررس تیها، مونوس تیها، لنفوس لیبازوف

 دراتیمونوه نیو کرات دیدروکلرایه نیکرات یهاگروه نی( بMDA ،8-OHdG) یشیاسترس اکسا یهاشاخص سهیمقا :اهداف اختصاصی

 کردهنیزنان تمر یمقاومت نیبه همراه تمر

 دراتیمونوه نیو کرات دیدروکلرایه نیکرات یهاگروه نیب (SOD ،GPX ،CAT) یشیضد اکسا یهاشاخص سهیمقا .2

 کردهنیزنان تمر یمقاومت نیبه همراه تمر

 نی( بهاتیتعداد کل لکوس ت،یمونوس ت،یلنفوس ل،یبازوف ل،ینوفیائوز ل،ی)نوتروف یتیلوکوس یهاشاخص سهیمقا .3

 کردهنیزنان تمر یمقاومت نیبه همراه تمر دراتیمونوه نیو کرات دیدروکلرایه نیکرات یهاگروه

به همراه  دراتیمونوه نیو کرات دیدروکلرایه نیکرات یهاگروه نی( بتنهنیی)باالتنه، پا یقدرت عضالن راتییتغ سهیمقا .4

 کردهنیزنان تمر یمقاومت نیتمر

به  دراتیمونوه نیو کرات دیدروکلرایه نیکرات یهاگروه نی( بتنهنیی)باالتنه، پا یعضالن یپرتروفیها راتییتغ سهیمقا .5

 کردهنیزنان تمر یمقاومت نیهمراه تمر

زنان  یومتمقا نیبه همراه تمر دراتیمونوه نیو کرات دیدروکلرایه نیکرات یهاگروه نیبدن ب بیترک راتییتغ سهیمقا .6

 کردهنیتمر
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 بدن بیقدرت، ترک ت،یلکوس دان،یاکسیآنت ،یشیفشار اکسا ،یمقاومت نیتمر د،یدروکلرایه نیکرات کلمات کلیدی:

 

 

The effect of  with two types of creatine (hydrochloride and monohydrate) combined 

with resistance training on oxidative- antioxidant stress markers, leukocyte, strength 

and Body composition in trained women 

Title: 

Hamid Arazi Applicant: 

University of Guilan Applicant's 

Work: 

The aim of this study will be examine the effects of with two types of creatine 
(hydrochloride and monohydrate) combined with resistance training on oxidative- 

antioxidant stress markers, leukocyte, strength and Body composition in trained 

women. Forty women will participate voluntarily in this study and will be randomly 
divided into 4 groups of 10: 1- Resistance resistance group + creatine hydrochloride, 

2- Resistance training group + creatine monohydrate with loading, 3- Resistance 
training group + creatine monohydrate without loading, 4- Resistance training group 

+ placebo. The subjects will be perform resistance training program for 8 weeks, 3 
sessions per week with 70-85% of one repetition maximum (1RM). Blood samples 

will be collected before and after training, and 8-hydroxy-2-deoxyguanosine (8-

OHdG), malondialdehyde (MDA), Glutathione Peroxidase (GPX), Catalase (CAT) and 
the numbers of total leukocytes, neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, 

and monocytes will be examined. 

Abstract: 

Comparison of oxidative stress markers (MDA, 8-OHdG) between creatine 
hydrochloride and creatine monohydrate groups with resistance training in trained 

women 
2. Comparison of antioxidant stress markers (SOD ،GPX ،CAT) between creatine 

hydrochloride and creatine monohydrate groups with resistance training in trained 

women 
3. Comparison of leukocyte markers (neutrophils, eosinophils, basophils, 

lymphocytes, monocytes, the number of total leukocytes) between creatine 
hydrochloride and creatine monohydrate groups with resistance training in trained 

women 
4. Comparison of changes in muscle strength (upper body, lower body) between 

creatine hydrochloride and creatine monohydrate groups with resistance training in 

trained women 
5. Comparison of changes in muscle hypertrophy (upper body, lower body) between 

creatine hydrochloride and creatine monohydrate groups with resistance training in 
trained women 

6. Comparison of body composition changes between creatine hydrochloride and 

creatine monohydrate groups with resistance training in trained women 

Specific 
Aims: 

Creatine hydrochloride, Resistance training, Oxidative Stress, Antioxidant, 

Leukocyte, Strength, Body composition. 

:Keywords 
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توسط  یآب یهاطیو مح یاورانژ از پساب صنعت لیو مت یآب لنیمانند مت یآل یهاندهیحذف آال :عنوان

و  یور دیسولف-یدرویاصالح شده با ساختار هسته پوسته اکس یسیمغناط تیبوهم یهاستیفوتوکاتال

-Fe3O4@BNPs@ZnO-ZnS and Fe3O4@BNPs@ZnS) میکادم دیسولف -یرو دیسولف

CdS 
 یخدامراد نویم :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمانشاه/یراز دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 میاقل راتییو تغ ستیز طیسالمت، مح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یخدامراد نوی+ م :همکاران

 یبهرام ومرثیک +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 ((یجی/تروی)پژوهشیفارس یعدد )داخل ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 هیو تصف ایروز افزون اح تی، اهم یصنعت یموجود در آب و پساب ها یآل یها ندهیاز آال یناش یها یبا توجه به آلودگ چکیده :

 یاه ستیو کارا مد، سنتز نانو کاتال افتیارزان، قابل باز دار،یپا یها ستیو استفاده از نانو کاتال یطراح تیآب و اهم

 یلآ یهاندهیدسته آال نیاز مهمتر یکیها است. رنگ تیاهم زیحا اریبس ستیز طیو سازگار با مح متیکارآمد، ارزان ق

ه به ضمن آنک ابدیکاهش  یریآب به طور چشمگ تیفیاست تا ک یورود آنها به آب کاف کباریو تنها  روندیآب به شمار م

همراه  یموارد با مشکالت یدر برخ هیتصف ندیها، فرآدر ساختار رنگ دهیچیپ یو حضور مولکولها یمنشاء سنتز لیدل

نانوساختار  یهاستیفوتو کاتال نیب نیآب گزارش شده است که در ا یهیتصف یبرا یمختلف یهاکنون روشخواهد بود.تا

 یستهایتالنانو فوتوکا جه،یمورد توجه قرار گرفتند . در نت اریبس رهیمواد متخلخل و غ بون،ینانولوله، نانور م،یمانند نانوس

مورد استفاده قرار  توسط محققان سنتز شده و به طور گسترده رهیو غ ZnS و TiO2  ،SnO2  ،ZnOمختلف، مانند

 ومینیآلوم دی)اکس تیبوهم افتیو قابل باز متینسبتا ارزان ق دار،یجامد مناسب، پا یاز بسترها یکیاند .گرفته

. سازدیتر مشده است که عامل دار کردن سطح را آسان دهیپوش دیدروکسیه یها( است و سطح آن از گروهدیدروکسیه

یم ستیاتالفوتوک هیآب، آبدوست بودن بستر و پا هیو تصف یستیفوتوکاتال یندهایذکر است که در فرآ انیشا نیهمچن

 یآل یها ندهیحذف آال یاست و برا ستیز طیسالمت مح طهیدر ح یدر دست بررس یباشد. طرح پژوهش رگذاریتاث تواند

و کارآمد  داریپا یها تیاز نانو کامپوز یطرح پژوهش نیآب( کاربرد دارد . در ا هی) تصف یصنعت یاز آب و پساب ها

 میکادم دیسولف-یرو دیو سولف یرو دیسولف-یرو دیپوسته اکس-هسته یاصالح شده با ساختارها یسیمغناط تیبوهم

و  ییمر هیدر هر دو ناح تیشده قادر به فعال یمعرف یها ستیشود. فوتوکاتال یاستفاده م ستیبه عنوان فوتو کاتال

 فرابنفش خواهند بود

-ZnO-پوسته-هسته یهاو اصالح شده با ساختار یسیمغناط تیبوهم هیبر پا دیهتروژن جد یهاستیسنتز فوتو کاتال :اهداف اختصاصی

ZnS  وZnS-CdS 

 وذراتشده، نان دیحفره تول -الکترون بیاز بازترک یریو جلوگ ینور مرئ هیدر ناح هاستیفعال شدن نانوکاتال یبرا •

ZnS باZnO و CdS شوندیکوپل م. 

 هیدر هر دو ناح آن ییو کارا یستیفوتوکاتال تیفعال شیرسانا باعث افزا مهیسطح ن یبر رو یفلز یدهایسولف یریقرار گ •

 شودیو فرابنفش م ییمر
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 یسیمغناط یهاتیسنتز نانو کامپوز ینسبتا ارزان و در دسترس برا هیاستفاده از مواد اول •

 هستند افتیکه قابل باز ییهاستیکاتال یطراح •

 طیحآن از م یجداساز یو راحت ستیکاتال یداریپا شیکه باعث افزا یسیمغناط تیبوهم تیاستفاده از هسته کامپوز •

 شودیم

 دهدیم شیرا افزا یآب طیدر مح ییدارد و کارا یکه خصلت آبدوست تیبوهم هیاستفاده از پا •

 آب و پساب ست،یرنگ ها، فوتوکاتال ،یآل یها ندهیآال ،یسیمغناط تیبوهم کلمات کلیدی:

 

 

Removal of organic pollutants such as Methylene blue and Methyl orange from 

industrial effluents and aquatic environments by modified magnetic boehmite 

photocatalysts with ZnO-ZnS and ZnS-CdS core- shell structures 
(Fe3O4@BNPs@ZnO-ZnS, and Fe3O4@BNPs@ZnS- 

Title: 

Minoo Khodamorady Applicant: 

Razi University Applicant's 

Work: 

Due to the pollution caused by organic pollutants in water and industrial effluents, 

the increasing importance of water reduction and treatment and the importance of 

designing and using sustainable, inexpensive, recyclable and efficient nanocatalysts, 
the synthesis of efficient nanocatalysts Cheap and environmentally friendly are very 

important. 
Dyes are one of the most important organic pollutants in water and only once they 

enter the water is enough to significantly reduce water quality, due to the synthetic 
origin and the presence of complex molecules in the structure of dyes, The 

purification process will be associated with problems in some cases. 

So far, various methods for water treatment have been reported, among which 
nanostructured photocatalysts such as nanowires, nanotubes, nanoribones, porous 

materials, etc. have received much attention. As a result, various nano-
photocatalysts, such as TiO2, SnO2, ZnO and ZnS, etc., have been synthesized and 

widely used by researchers. 

One of the suitable, stable, relatively inexpensive and recyclable solid substrates is 
boehmite (aluminum hydroxide) and its surface is covered with hydroxide groups 

which make it easier to functionalize the surface. 
It is also worth noting that in photocatalytic processes and water treatment, the 

hydrophilicity of the photocatalyst bed and base can be effective. 
The research project is under review in the field of environmental health and is used 

to remove organic pollutants from water and industrial effluents (water treatment). 

In this research project, stable and efficient magnetic boehmite nanocomposites 
modified with core-shell structures of zinc oxide-zinc sulfide and zinc sulfide-

cadmium sulfide are used as photocatalysts. The introduced photocatalysts will be 
able to work in both visible and ultraviolet regions 

Abstract: 

Synthesis of new heterogeneous photocatalysts based on magnetic bohemia and 

modified with core-shell-ZnO-ZnS and ZnS-CdS structures 
ZnS nanoparticles are coupled with ZnO and CdS to activate nanocatalysts in the 

visible light region and prevent electron-hole recombination. 

Stabilization of metal sulfides on a semiconductor surface increases its 
photocatalytic activity and efficiency in both the visible and ultraviolet regions. 

Use of relatively inexpensive and available raw materials for the synthesis of 
magnetic nanocomposites 

• Design of recyclable catalysts 
• The use of magnetic boehmite composite core that increases the stability of the 

catalyst and its ease of separation from the environment 

• Use of boehmite base which is hydrophilic and increases efficiency in aqueous 
environment 

Specific 

Aims: 

Magnetic boehmite, Organic pollutants, Dyes, Photocatalysts, Water and wastewater :Keywords 
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 مهیعل نیمعصوم رهیبر س دیبا تأک ینیاز انحرافات د یریدر جلوگ یو دفع حداقل ینقش جذب حداکثر :عنوان

 السالم

 تیخوش ن غالمرضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 لرستان/واحد خرم آباد ،یآزاد اسالم دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یمعارف و علوم اسالم :زیرشاخه/گرنت

 یقرآن علوم :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 تیغالمرضا خوش ن+  :همکاران

 یفاطمه رضائ +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

/ وزارت آموزش  غاتیسازمان تبل یبسته راهبرد هیعدد )ارا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 انقالب فرهن یپرورش / شوار

 بیآس نیا یباال تیشود اهم سهیمقا یاجتماع یها بیآس گرید ،بایاجتماع بیآس کیبه عنوان  ینیهرگاه انحرافات د چکیده :

و  یدر برابر هنجار شکن نید یثابت شده و قدرت بازدارندگ یاجتماع یها بیآس گریآمدن د دیآن در پد ژهیو نقش و

 شیافزا دید میکه خواه یگردد؛ به طور یروشن م یسالم اجتماع یزندگ یآشکارونقش مهم آن در برقرار یرسان بیآس

ن باعث باال رفت ،یزیگر نید شیدارد. افزا یرا در پ یاجتماع یها بیرآسیو کاهش سا شی، افزا ینیکاهش انحرافات د ای

سبب است  نیکاهد. بد یها م بیگونه آس نیشود و کاهش آن از آمار ا یها م یهاو هنجارشکن یآمار جرائم و بزه کار

پنهان نمانده  یصاحب نظران و مصلحان اجتماع دیاز د یاجتماع یها بیآس گریدر کنترل د ینیکه نقش انحرافات د

 و ینید یباورها رشیجذب افراد به پذ یمطرح است چگونگ نهیزم نیوزه دراکه امر ینکات نیاز مهمتر یکیاست.اما 

 ینیجوامع د یاست. اوضاع کنون نید یو انحراف از مبان یزیگر نیاز گسترش د یریجلوگ یو راه ها یندارید تیتقو

 مورد انتظار را داشته باشد. جهیمعضل شده نتوانسته است نت نیحل ا یکه برا ییها یشیدهد چاره اند ینشان م

ه ک میدار نانیانسان هاست لذا اطم یضرور یازهایتمام ن ی، پاسخگو نید نیاسالم به عنوان کاملتر نیامااز آن جاکه د

دعوت و  یها وهیو ش یزیگر نیاز د یریو جلوگ ینداریدر گسترش د یو دفع حداقل ینقش جذب حداکثر نهیدر زم

ارائه  یاثربخش یو راه حل ها هایروشنگر زین یانحراف یرهایو مبارزه با مخالفان و مس ینداریبه د شترافرادیجذب هرچه ب

است که  آن قیتحق نیاست ، تالش ا افتهینگارش  یو به صورت کتابخانه ا یلیتحل یفیداده است. پژوهش حاضر، توص

اف و انحر یزیگر نیاز د یریو جلوگ ینداریدر گسترش د یو دفع حداقل یموضوع ،نقش جذب حداکثر قیدق یبابررس

 .درباره آن انجام نشده است یقیکه تا کنون تحق ی.موضوعدیرا ارائه نما نیاز د

ائمه  اسالم و امبریپ ی رهیو سنت و س حیصح اتیقرآن و روا اتیبخش با استناد به آ ینوشته درچهار فصل و تعداد نیا

)ع( در  نیاسالم )ص( و معصوم امبریدر رفتار پ یو دفع حداقل یجذب حداکثر یها وهینقش ش انی)ع(به بنیمعصوم

 اتیلک انیپرداخته است .در فصل اول نگارنده به ب یدر جامعه اسالم ینیاز انحرافات د یریو جلوگ نیاهداف د شبردیپ

 یع حداقلو دف یجذب حداکثر یجلوه ها انیو ضرورت و اهداف موضوع پرداخته در فصل دوم به ب تیاهم انیمسأله و ب

 یارهاو راهک ینی)ع(در برابر انحرافات دنیمعصوم یریپردازد. فصل سوم به موضعگ یالسالم م همیعل نیمعصوم رهیدر س

 یرفتار یکه هرگاه الگوه ها دیخواهد رس جهینت نیو به ا افتهیاختصاص  یو دفع حداقل یآنان در جذب حداکثر یعمل

قابل  جیبه کار گرفته شود نتا ینیمواجهه با انحرافات د یچگونگ نهیالسالم در زم همیعل نیاسالم)ص(و معصوم امبریپ
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قش ن انیدر فصل چهارم به ب سندهینو تایو ممانعت از انحرافات به بار خواهد آورد و نها ینید یدر اصالح رفتارها یتوجه

 ینیاز انحرافات د یریبخش در جلوگ نانیو اطم یبه عنوان راه حل منسجم وکاربرد یو دفع حداقل یجذب حداکثر

 پرداخته است

 السالم . همیعل نیمعصوم تیشخص یاز قدرت واال یدیجد یآشکارشدن جنبه ها :اهداف اختصاصی

 . از انحرافات یریجلوگ یِ نید یمبان قیو تعم جیترو نهیو موثر در زم دیجد وهیش کیبه  یابیدست-

 .یو اصالح موارد انحراف ینید یمبان غیالسالم در تبل همیعل نیمعصوم تیاز شخص نینو یکاربرد یجنبه ها انیب -

 ن،یمعصوم ره،یس ،ینی،دیریجذب،دفع،حداکثر، حداقلّ ،انحرافات، جلوگ کلمات کلیدی:

 
 

The role of maximum absorption and minimum repulsion in preventing religious 

deviations by emphasizing the conduct of the infallibles (peace be upon them) 

Title: 

Gholamreza Applicant: 

qom-shahid mahalati collag Applicant's 
Work: 

Whenever religious deviations as a social harm are compared with other social 
harms, the high importance of this harm and its special role in the emergence of 

other social harms is proven, and the power of religion's deterrence against norm-

breaking and obvious harm plays an important role in establishing life. Healthy social 
becomes clear; As we will see, increasing or decreasing religious deviations will 

increase and decrease other social harms. Increasing apostasy increases the number 
of crimes and delinquencies and decreases the number of such injuries. This is why 

the role of religious deviations in controlling other social ills is not hidden from the 

eyes of experts and social reformers. But one of the most important points in this 
field today is how to attract people to accept religious beliefs and strengthen 

religiosity and ways to prevent The spread of apostasy and deviation from the 
principles of religion. The current situation of religious communities shows that the 

solutions that have been found to solve this problem have not been able to achieve 

the expected result. 
However, since Islam, as the most complete religion, meets all the essential needs of 

human beings, we are confident that in the role of maximum absorption and 
minimum repulsion in the spread of religiosity and prevention of apostasy and 

methods of inviting and attracting more and more people to religiosity and fighting 
opponents And diversions have provided insights and effective solutions. The present 

study is a descriptive-analytical and written in the form of a library. The aim of this 

study is to provide a thorough study of the subject, the role of maximum absorption 
and minimum repulsion in the spread of religiosity and prevention of apostasy and 

deviation from religion. No research has been done on it. 
This article in four chapters and a number of sections with reference to the verses of 

the Qur'an and the correct narrations and the tradition and manners of the Prophet 

of Islam and the Imams (AS) to express the role of methods of maximum absorption 
and minimum repulsion in the behavior of the Prophet (PBUH) and the Infallibles 

(AS) In advancing the goals of religion and preventing religious deviations in Islamic 
society. In the first chapter, the author states the generalities of the issue and the 

importance, necessity and goals of the subject. In the second chapter, he expresses 
the effects of maximum absorption and minimum repulsion in the life of the 

infallibles. Pay. The third chapter is devoted to the position of the Infallibles (AS) 

against religious deviations and their practical strategies in maximizing absorption 
and repelling the minimum and will conclude that whenever the behavioral patterns 

of the Prophet (PBUH) and the Infallibles (AS) on how to deal with deviations 
Applying religion will bring significant results in correcting religious behaviors and 

preventing deviations. Finally, in the fourth chapter, the author expresses the role of 

maximum absorption and minimum repulsion as a coherent, practical and reassuring 
solution in preventing religious deviations. . 

Abstract: 
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Revealing new aspects of the high power of the character of the Infallibles (peace be 

upon them). 
Achieving a new and effective way to promote and deepen the religious principles of 

preventing deviations. 
- Expressing new practical aspects of the personality of the Infallibles (peace be 

upon them) in propagating religious principles and correcting deviant cases. 

Specific 

Aims: 

Absorption,Excretion,Maximum,Minimal,Method, Deviations,Innocents :Keywords 
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 اتیو روا اتیبر شأن نزول و شأن صدور آ یضوابط اعمال قاعده الضرر در حوزه خانواده، مبتن :عنوان

 خایمحمد رضا ک :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 و بلوچستان ستانیس/و بلوچستان ستانیس دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یو علوم اسالم معارف :زیرشاخه/گرنت

 ینید علوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 خای+ محمد رضا ک :همکاران

 یسنچول نبیز +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 (هییبه قوه قضا یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

ه، سالمت خانواد نیتضم یشارع مقدس، برا کهیبرخوردار است بطور ییبسزا تیاز اهم یخانوادگ یاسالم، حفظ زندگ در چکیده :

 نیخانواده، قوان یو بقا انیحفظ ک یبرا ز،یرا به دقت مشخص کرده است. و قانونگذار ن نیاز زوج کیهر  فیحقوق و وظا

محور  و ینید یبر آموزه ها یخانواده مبتن انیبن تیو تقو میجامعه خانواده محور و تحک جادیرا وضع کرده و بر ا یمختلف

ر همه، د نیاست. با ا دکردهیو ... تأک یفرزندآور شیازدواج آسان و افزا جیو مقررات و ترو نیقرار گرفتن خانواده در قوان

باشد؛  نیاز طرف یکیکه مستلزم ورود ضرر به  وندیبه وقوع بپ یخانواده و انحالل آن، ممکن است مسائل لیتشک ندیفرا

رر کس مجاز به ض چیاالسالم است، ه یالضرر و الضرار ف ینبو ثیکه بر طبق قاعده الضرر که برگرفته از حد یدر حال

توسعه و  بر تیاست و حاکم نیقوان ریبر سا یسند و قاعده باالدست کیقاعده الضرر،  رایز ست؛ین یگرید ایزدن به خود 

ازدواج دارد و  نینظارت بر قوان ،یدارد و همانند قانون اساس یو حقوق یفقه یموضوعات و احکام، در گزاره ها قییتض

را  یاز جمله قانون اساس گرید نیقوانو  دیآ یبه شمار م کیقانون استراتژ کیاز طالق،  یریشگیازدواج و پ لیتسه یبرا

اگرچه  ،یموارد اشاره کرد: مثال در خصوص برهم زدن وعده نامزد نیتوان به ا یضررها، م نیکند. از جمله ا یم لیتعد

که به  یروان یروح یها بیاز جمله آس -یخسارات معنو کنیتوجه داشته؛ ول یبه جبران خسارات مال ،ییقضا هیدر رو

در  کهنیا رغمی، عل-را به دنبال دارد یاجتماع تیثیو از دست رفتن آبرو و ح یاجتماع یاعتبار یشود و ب یوارد م نیطرف

ه حسن ب نیالزام زوج رغمیعل نکهیا ایشود.  یکمتر به آن توجه م ییقضا هیدر رو یدر نظر گرفته شده؛ ول نیمقام تقن

 فیزنان در انجام وظا یدر اثر کوتاه یخصوص، گاه نیتر زنان در ا نیسنگ فهیخانواده و وظ طیدر مح گریکدیمعاشرت با 

را به همراه دارد، مردان، اقدام به  نیزوج انیروابط م یمردان، که سرد یو عاطف یروح یازهایبه ن یتوجه یو ب ییزناشو

خانواده، کشمکش  یعضاا انیم یبردن اتحاد و همدل نیکه ازدواج مجدد، عالوه بر از ب یکنند؛ در حال یازدواج مجدد م

خانواده است  یآرامش اعضا نیخانواده به دنبال خواهد داشت و با هدف ازدواج که تأم طیرا در مح یمال یها و نزاع ها

به جهت  ایو نپرداختن نفقه،  تیو فرار از مسئول یاز مردان، از سر تفنن و سرگرم یبرخ گر،ید یباشد. از سو یم یدر تناف

ازدواج  یرا برا طیامر، شرا نیکنند، که ا یاقدام به ازدواج موقت م ،یاجتماع نیو نداشتن شغل و تأم یمال نیعدم تأم

دچار چالش  نده،یرا در آ تیجمع شیکند و افزا یباشد، سخت م یم یمهم آن، فرزندآور یاز رسالت ها یکیدائم که 

مندرج در قانون،  طیکه درخواست طالق زن، به صرف حصول شرا ییانحالل خانواده، از آن جا ندیدر فرا ایکند.  یم

 یم یو سرگردان یفیامر، زنان را در بالتکل نیشوند و ا یبه طالق همسرانشان نم یمردان، راض یمسموع خواهد بود، گاه

همسرانشان  به طالق دادن یبا شوهرانشان هستند و نه شوهران آنها، راض ینه آنها حاضر به ادامه زندگ رایگذارد؛ ز

 فیمردان، به قصد ضرر زدن به زنان و بالتکل یگاه ایباشد.  یمستلزم ورود ضرر به هر دو طرف م ز،یامر ن نیهستند؛ که ا

ط قصد اصالح رواب نکهیبدون ا ندازندیب ریکنند تا امر طالق را به تأخ یبه زن رجوع م یگذاشتن آنها، در مدت عده رجع
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 ت،یتهپا دز،یاز جمله ا دیجد یصعب العالج و مسر یهایماریامروزه با ظهور ب گر،ید یز سوداشته باشند. ا یو صلح و آشت

ه مخاطره را ب ییزناشو یو ادامه زندگ ستندیمصرح موجب فسخ نکاح در قانون ن یهایماریسوزاک و ..، که جزو ب س،یفلیس

درخواست طالق، به شرط  کن،یطالق کند؛ ل یتواند تقاضا یزن م ،یقانون مدن 1130اندازند؛ اگرچه به موجب ماده  یم

شود. و  یم یموجب اطاله دادرس یرا به همراه دارد و گاه یخاص فاتیاثبات عسر و حرج مسموع خواهد بود و تشر

 آن است که با یامر، مستدع نیشود. ا یم یخانوادگ یها یو ضرر به زندگ بیکه باعث ورود آس ل،یقب نیاز ا یمسائل

برداشته شود؛ از  نهیزم نیدر ا یمؤثر یوارده به خانواده، قدمها یها بیاستناد به قاعده الضرر، در جهت کاهش آس

ش و کاه یقانون فاتیفسخ بر طالق، از جمله سهولت انجام آن و مبرا بودن از تشر یای: با توجه به مزانکهیا نیجمله ا

نوظهور  یها یماریاز جمله ب گر،یه توسعه حق فسخ در نکاح پرداخت و آن را به موارد دو ....، بهتر است ب یاطاله دادرس

خلف و ت -یهستند نه حصر یلیمصرحه در قانون، تمث وبیاعتقاد که ع نیبا ا -هستند  یکه اغلب صعب العالج و مسر

در خصوص  ایداد.  یکند، تسر یزنان آسان تر م یرا برا ییاشتراط، که امر جدا اریاز شروط ضمن عقد به استناد خ

مورد  ییقضا هیدر رو زین یجبران خسارات معنو ،یاز برهم خوردن وعده نامزد یناش یروان یروح یها بیکاهش آس

 یتریقو یمجدد، ضمانت اجراها یو استحکام خانواده و کاهش ازدواج ها انیدر جهت حفظ بن نی. همچنردیتوجه قرار بگ

 یبه عنوان زمامدار جامعه، برا ،یحاکم اسالم ایخانواده قرار داده شود.  طیدر خصوص الزام زنان به حسن معاشرت در مح

سست  یها بیشوند و از آس یبه ازدواج دائم و فرزندآور قیازدواج موقت دهد تا جوانان، تشو تیحکم به ممنوع ،یمدت

دولت در فراهم کردن  ریخط تیبا توجه به مسئول نیکاسته شود. و همچن تیو کاهش جمع یخانوادگ یها انیشدن بن

 لیجوانان تسه یازدواج برا طیبرداشته شود تا شرا نهیزم نیدر ا یمؤثرتر یجوانان، قدمها یامکانات اشتغال و ازدواج برا

 یو جسم یروان یمشکالت روحجوانان،  انیافتادن امر ازدواج در م ریدر جامعه مانند به تأخ یبعد یشود و از چالش ها

در جامعه، اختالل  یاجتماع یها یو بزهکار میو جرا یبند و بار یجوانان، گسترش فساد و ب انیاز عدم ازدواج در م یناش

 بیطالق در سطح جامعه و آس شیازدواج دائم، افزا یرغبت جوانان به ازدواج موقت به جا لیبه دل یدر امر فرزندآور

 یو نگاه دیجد یشود که ارائه راهکارها یمطرح م ییراستا، پرسش ها نیاز آن و ... کاسته شود. لذا، در هم یناش یها

 تواند راهگشا باشد یبه مسائل، م قیو عم شیژرف اند

 پژوهش: یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 خانواده و انحالل آن لیتشک ندیقاعد الضرر در فرا رینقش و تأث نییتب -1

 :پژوهش یاهداف فرع

 به شروط ضمن عقد یبندیدر عدم پا ن،یزوج تیقاعده الضرر، بر مسئول ریتاث نییتب -1

 نوظهور و تخلّف از شروط ضمن عقد یها یماریفسخ نکاح به ب یقاعده الضرر در تسرّ ریتأث نییتب -2

 و روان یاجتماع تیثیوارده بر ح یها بیدر آس تیقاعده الضرر، بر اثبات مسئول ریتاث نییتب -3

 طالق یوارده بر فرزندان بواسطه اجرا یها بینسبت به آس نیزوج تیقاعده الضرر، در اثبات مسئول ریتاث نییتب -4

 نوظهور. یهایماریازدواج مجدد و ب ،یقاعده الضرر، فسخ نکاح، خواستگار کلمات کلیدی:

 

 

Criteria For Applying The No-harm Rule In The Field Of Family, Based On The Dignity 

Of Revelation And The Dignity Of Issuing Verses And Hadiths. 

Title: 

Mohammad Reza Kaykha Applicant: 

University of Sistan and Baluchestan Applicant's 
Work: 

In Islam, the preservation of family life is so important that the holy shari'a, in order 

to ensure the health of the family, has carefully defined the rights and duties of each 
couple. And the legislator, in order to preserve the integrity and survival of the 

family, has enacted various laws to create a family-centered society and strengthen 
the foundation of the family based on religious teachings and the family based on 

laws and regulations and promote easy marriage and increase childbearing and ... 

has emphasised. However, in the process of forming a family and dissolving it, issues 
may arise that require the loss of one of the parties; Whereas according to the rule of 

no harm, which is taken from the prophetic hadith "no harm and no harm in Islam", 
no one is allowed to harm himself or another; Because the no-harm rule is a 

document and rule superior to other laws, and it governs the development and 

Abstract: 
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narrowing of issues and rulings in jurisprudential and legal propositions, and like the 

constitution, it supervises marriage laws, and to facilitate marriage and prevent 
divorce, a It is a strategic law and amends other laws, including the constitution. 

Among these losses, we can mention the following: for example, regarding the 
breach of the engagement promise, although in the judicial procedure, attention has 

been paid to the compensation of financial damages; However, moral damages - 

including psychological damage to the parties, which leads to social discredit and 
loss of social prestige - despite being considered as a legislature; But in judicial 

procedure, less attention is paid to it. Or despite the obligation of couples to socialize 
with each other in the family environment and the heavier duty of women in this 

regard, sometimes due to women's lack of marital duties and disregard for the 

spiritual and emotional needs of men, which brings coldness between couples. , Men, 
remarry; Remarriage, on the other hand, in addition to destroying the unity and 

empathy between family members, will lead to financial conflicts in the family 
environment and is in conflict with the goal of marriage, which is to provide peace 

for family members. On the other hand, some men enter into temporary marriages 
out of leisure and entertainment, to avoid responsibility and non-payment of 

alimony, or due to lack of funding and employment and social security, which create 

the conditions for permanent marriage. One of its important missions is to have 
children, it is difficult and it will challenge the increase of the population in the 

future. Or in the process of dissolving the family, since the woman's request for 
divorce will be heard only in accordance with the conditions set out in the law, 

sometimes men are not satisfied with the divorce of their husbands, and this leaves 

women in confusion and confusion; Because neither they are willing to continue 
living with their husbands nor their husbands are willing to divorce their wives; This, 

in turn, requires losses on both sides. Or sometimes men, in order to harm women 
and leave them undecided, turn to women for a period of time in order to delay the 

divorce without the intention of reforming relations and peace and reconciliation. On 

the other hand, today, with the emergence of new incurable and contagious diseases 
such as AIDS, hepatitis, syphilis, gonorrhea, etc., which are not among the diseases 

that cause the dissolution of marriage in law and endanger marital life; However, 
according to Article 1130 of the Civil Code, a woman can file for divorce; However, a 

divorce petition will be heard as long as the hardship is proven, and it will involve 
special procedures and sometimes delays the proceedings. And issues such as these, 

which cause harm to family lives. This calls for effective steps to be taken to reduce 

harm to the family by invoking the no-harm rule; Among other things: considering 
the benefits of termination of divorce, including the ease of doing so and being free 

from legal formalities and reducing the length of proceedings, etc., it is better to 
develop the right to terminate the marriage and extend it to other cases, Among the 

emerging diseases are often incurable and contagious - believing that the defects in 

the law are allegorical rather than exclusive - and the violation of the terms of the 
contract with the exception of the conditional option, which makes separation easier 

for women. Dad. Or regarding the reduction of psychological damage caused by 
breaking the engagement promise, compensation for moral damages should also be 

considered in the judicial procedure. Also, in order to maintain the foundation and 
strength of the family and reduce remarriage, the guarantee of stronger 

performances regarding the obligation of women to have good companionship in the 

family environment should be included. Or the Islamic ruler, as the ruler of the 
society, will ban temporary marriage for a while so that the youth will be encouraged 

to get married permanently and have children, and the damage of weakening family 
foundations and reducing the population will be reduced. Also, given the serious 

responsibility of the government in providing employment and marriage 

opportunities for young people, more effective steps should be taken in this regard 
to facilitate marriage conditions for young people and the next challenges in society 

such as delayed marriage among young people, problems Psychological and physical 
consequences of not marrying among young people, the spread of corruption and 

unrestrained crime and social crimes in society, impaired childbearing due to young 
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people's desire for temporary marriage instead of permanent marriage, increasing 

divorce in society and Damages caused by it and ... be reduced. Therefore, in this 
regard, questions are raised that providing new solutions and a deep and insightful 

look at the issues, can be helpful. 

The main purpose of the research: 
1- Explaining the role and effect of the harmless rule in the process of forming a 

family and dissolving it 
Sub-objectives of the research: 

1- Explaining the effect of the harmless rule on the responsibility of the couple in not 

adhering to the conditions during the contract 
2- Explaining the effect of the no-harm rule in extending the dissolution of marriage 

to emerging diseases and violation of the conditions during the contract 
3- Explaining the effect of the harmless rule on proving responsibility in damages to 

social and psychological status 
4- Explaining the effect of the harmless rule in proving the couple's responsibility for 

the harms inflicted on their children by divorce 

Specific 
Aims: 

Harmless Rule, Dissolution Of Marriage, Courtship, Remarriage And Emerging 
Diseases. 

:Keywords 
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 ورزش سالمندان تیرینقشه جامع مد :عنوان

 یدوست یمرتض :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/بابلسر-مازندران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 یبدن تیسالمندان/مدل مناسب فعال یبدن تی/مدل توسعه فعالی/ورزش سالمندیعـــــــــــــــــــــلوم ورزش :اولویت

 تیسالمندان/فعال یبدن تیفعال ی/سبک شناسی/ورزش سالمندیسالمندان در کشور + عـــــــــــــــــــــلوم ورزش

 در سالمندان + عـــــــــــــــــــــ یزندگ تیفیو ک یبدن

 یکاربرد :نوع طرح

 یدوست ی+ مرتض :همکاران

 یمهتاب خان محمد +

 فرزام فرزان +

 یرضو نیمحمد حس دیس +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

وزارت ورزش و جوانان، صدا  یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 و وزرات بهداشت( یستیبهز ما،یو س

 یکنند فعال بمانند تا از عواقب ب یاست که افراد مسن سع یبرخوردار است و ضرور یباال تیورزش در سالمندان از اهم چکیده :

 یماریموجب حفظ تحرک و استقامت و کاهش بروز ب نکهیدر سالمندان گذشته از ا یورزش تیدور بمانند. فعال یتحرک

شود. ورزش در سالمندان  یسالم م یزندگ کیاز  یبرخوردار نیو همچن یجوان یروین جادیشود، باعث نشاط و ا یها م

 سمیولمتاب شیحس استقالل،افزا جادیو ا یاستخوان، بهبود خود باور یاز پوک یریتراکم استخوان و جلوگ شیباعث افزا

 روزهیشود)ف ی... مرهیو غ یویاحساس تعلق داشتن، بهبود عملکرد ر ایو  یحس اجتماع کی جادیتعادل بدن،ا شیبدن، افزا

سالمندان،  تیروز افزون بهداشت و سالمت جامعه و روند رو به رشد جمع تی(. با توجه به اهم1395و همکاران، یئ

مراقبت  و یریشگیپ نیهمچن رند،یگیو ورزش دررأس موضوعات مرتبط با سالمندان قرار م یبدن تیفعال رینظ یمسائل

 یضرور مدت یطوالن یبه زندگ دیفعال و ام یسالمندان به منظور داشتن سبک زندگ یجهت توانمندساز یاز سالمت هیاول

ها و  یماریاز ب یاریو درمان بس یریورزش در گروه سالمند و جلوگ تیبا وجود اهم نی( همچن2011مز،یباشد)ت یم

گروه حساس وجود  نیو نبود برنامه جامع در جهت توجه به ا رانیسالمند در کشورمان ا تیجمع شیبا افزا نیهمچن

 نیدر ا جهیشود. در نت یجهت مواجهه با ورزش گروه سالمندان احساس م قتریدق یزیبرنامه ر یبرا یبرنامه ا نیچن

حاضرجهت  قیبه ورزش سالمندان است. روش تحق شتریبرنامه جامع جهت توجه ب کی جادیپژوهش محقق به دنبال ا

انجام  قیتحق یو سپس بخش کم یفیروش ابتدا بخش ک نیاست. در ا یمتوال یو از نوع اکتشاف ختهیآم قیانجام تحق

در مرحله دوم بوده و از لحاظ  ینییدر مرحله اول و تب یاکتشاف قاتیاز نظر هدف جزء تحق قیتحق نیا نی. همچنشودیم

 است یکاربرد قاتیجزء تحق جه،ینت

 سالمندان کشور نیدر ب یحوزه ها موثر بر توسعه ورزش همگان ییشناسا :اختصاصیاهداف 

 سالمندان کشور نیدر ب یموثر بر توسعه ورزش همگان یها رساختیز ییشناسا .2

 سالمندان یدر توجه به ورزش همگان یمتول ینهادها ییشناسا .3

 یدر توجه به ورزش سالمند یجمع ینقش رسانه ها ییشناسا .4

 سالمندان نیدر ب یبه ورزش همگان شتریموثر جهت توجه ب یراهکارها ییشناسا .5
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 سالمند، ورزش، نقشه جامع کلمات کلیدی:

 

 

Comprehensive map of aged sports management Title: 

Morteza Dousti Applicant: 

university of Mazandaran Applicant's 

Work: 

Exercise is very important in the elderly, and it is essential that older people try to 
stay active to avoid the consequences of inactivity. Exercise in the elderly, in addition 

to maintaining mobility and endurance and reducing the incidence of disease, 
promotes vitality and youthfulness, as well as a healthy life. Exercise in the elderly 

increases bone density and prevents osteoporosis, improves self-confidence and 

creates a sense of independence, increases the body's metabolism, increases the 
body's balance, creates a sense of belonging, improves pulmonary function, etc. 

Firoozei et al., 2016). Due to the growing importance of public health and the 
growing trend of the elderly population, issues such as physical activity and sports 

are among the top issues related to the elderly, as well as prevention and primary 
health care to empower the elderly to have an active lifestyle and hope. It is 

necessary to live a long life (Thames, 2011). It feels like a plan for more precise 

planning to deal with sports for the elderly. As a result, in this research, the 
researcher seeks to create a comprehensive program to pay more attention to sports 

for the elderly. The present research method for conducting research is mixed and of 
successive exploratory type. In this method, first the qualitative part and then the 

quantitative part of the research is done. Also, in terms of purpose, this research is 

part of exploratory research in the first stage and explanatory in the second stage, 
and in terms of result, , it is part of applied research 

Abstract: 

Identifying areas affecting the development of public sports among the elderly in the 

country 
2. Identifying the infrastructure affecting the development of public sports among 

the elderly in the country 
3. Identify the institutions in charge of public sports for the elderly 

4. Identify the role of mass media in considering aging sports 
5. Identify effective strategies to pay more attention to public sports among the 

elderly 

Specific 

Aims: 

aged, sports, comprehensive map :Keywords 
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آنها در  یفیو ک یکم راتییتغ یابیبا حرا و ارز ستیآربسکوالر همز یزیکوریم یهاقارچ ییشناسا :عنوان

 عمان یایفارس و در جیمختلف خل یهاشگاهیرو

 زاده ینیمت محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق -جنگلها و مراتع کشور قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیرو ستیهمز یها سمیارگان کرویم یقیتطب-یلیتحل مطالعه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده ینی+ محمد مت :همکاران

 کمره یضیتوران ف +

 یروانیش روانیانوش +

 700000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 ایطور مستمر در معرض جزر و مد درمانگروها به ری. حراها مانند ساباشدیمانگروها حرا م یهاگونه نیتراز مهم یکی چکیده :

کردن از  یدور یبرا یسطح شهیر ستمیاز جمله وجود س طیشرا نیدر ا یاژهیو کیمورفولوژ یهستند. حرا با سازگار

به نام عدسک از  یکوچک یهاسوراخ قیرا از طر ژنیکه اکس ییهوا یهاشهیو ر ترقیدر خاک عم ژنیکمبود اکس طیشرا

مختلف  اهانیبا گ یستیهمز یبا برقرار یزیکوریم یها. قارچدهندیم شیخود را افزا یتوان زندگ کندیم افتیاتمسفر در

 یناغ شیموجب افزا میمانند کمک به جذب فسفر، ازت و پتاس اهانیگ ۀیتغذ ستمیعالوه بر داشتن نقش مؤثر در س

 ریزتأثین اهانیو تنوع جامعه گ بیتواند بر ترک-یاساس م نی. بر اگردندیآنها م شتریرشد و نمو ب جهیو در نت یولوژیزیف

 یستیبه همز رانیحرا باشد. ازآنجا که تاکنون در ا یهاستمیدر اکوس یاهیدر تنوع جامعه گ یمهم یبگذارد و محرک ها

اطالعات  تواندیم یاهیگونه گ نیا یزیکوریم یستیهمز یابیآربسکوالر پرداخته نشده ارز یزیکوریم یهاحرا با قارچ

ه . ضمن آنکدیفزایدانش حرا ب یایعمان به دن یایفارس و در جیحرا در سواحل خل یشگاهیرا با توجه به تنوع رو یاتازه

آربسکوالر در  یزیکوریم یهاحرا و لزوم استفاده از قارچ یهاستیبه همز شتریدادن ب تیاهم یبرا یپژوهش آغاز نیا

بوشهر،  یهامهم حرا در استان شگاهیکم ده روپژوهش از دست نیحرا باشد. در ا دهیدبیآس یهاشگاهیو توسعه رو ایاح

آربسکوالر  یزیکوریم یهاخواهند شد و قارچ یحرا نمونه بردار هیپا 30تا  10و بلوچستان از  ستانیهرمزگان و س

در  ییایطول جغراف انیدر گراد یزیکوریم ونیزاسیکلن زانیم نیها و همچنشده و تنوع قارچ ییبا حرا شناسا ستیهمز

 خواهد شد یابیارزحرا  یهاشگاهیرو

 با حرا ستیآربسکوالر همز یزیکوریم یهاقارچ ییشناسا :اهداف اختصاصی

 مختلف یهاشگاهیها در روقارچ نیا راتییروند تغ یابیارز -

 ییشناسا ،یستیآربسکوالر، همز یزیکوریمانگرو، م کلمات کلیدی:

 

 

Identification of arbuscular mycorrhizal fungi with Grey mangrove (Avicennia marina 

(Forssk.) Vierh.) and evaluation of quantitative and qualitative alterations of them in 
different habitats of the Persian Gulf and Oman Sea 

Title: 

Mohammad Matinizadeh Applicant: 
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Research Institute of Forests and Rangelands Applicant's 

Work: 

Grey mangrove is one of the most important species of mangroves. This species like 

other mangroves, are constantly exposed to the tides. Mangroves with special 

morphological adaptation in these conditions, including the existence of a shallow 
root system to avoid oxygen deficiency in deeper soil and aerial roots that receive 

oxygen from the atmosphere through small holes called lentils. Slowly increase their 
life expectancy. Mycorrhizal fungi, by coexisting with different plants, in addition to 

having an effective role in the plant nutrition system, such as helping to absorb 

phosphorus, nitrogen and potassium, increase their physiological richness and, as a 
result, their further growth and development. Accordingly, it can also affect the 

composition and diversity of plant communities and be important drivers of plant 
community diversity in mangrove ecosystems. Since the symbiosis of mangrove with 

arbuscular mycorrhizal fungi has not been studied in Iran so far, the evaluation of 
mycorrhizal symbiosis of this plant can add new information to the world of 

mangrove knowledge due to the habitat diversity of mangrove on the coasts of 

Persian Gulf and Oman Sea. In addition, this study is the beginning to pay more 
attention to mangrove symbiosis and the need to use arbuscular mycorrhizal fungi in 

the regeneration and development of damaged mangrove habitats. In this study, at 
least ten important mangrove habitats in Bushehr, Hormozgan and Sistan and 

Baluchestan provinces from 10 to 30 mangrove stands will be sampled and 

arbuscular mycorrhizal fungi coexisting with mangrove and the variety of fungi as 
well as the rate of colonization will be identified. Mycorrhizae will be assessed in 

longitude gradients in mangrove habitats. 

Abstract: 

dentification of arbuscular mycorrhizal fungi coexisting with mangroves Forests. 
- - Evaluation of the changes in arbuscular mycorrhizal fungi coexisting with 

mangroves Forests. 

Specific 
Aims: 

Arbuscular mycorrhizal, mangroves, Symbiosis, Identification :Keywords 
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 نید یاصالح شده در باور به وجود خدا با علوم شناخت یشناسمعرفت کردیرو سهیمقا :عنوان

 یآقاجان شیدرو جواد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

فلسفه +  یرشته ا انیم ینو در فلسفه/پژوهش ها یفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها :اولویت

 در فلسفه شگامیو پ دیجد ینو در فلسفه/پژوهش در حوزه ها یفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها

 یادیبن :نوع طرح

 یآقاجان شی+ جواد درو :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 خ دیبا حضور اسات یالملل نیب ناریعدد )وب 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 یمبان قیاست، از طر یسنت اتیاول که بجا مانده از اله کردیکرد. رو زیاز هم متما توانیرا م کردیمعاصر دو رو اتیاله در : چکیده

 شهیه ردوم که البت کردیاست. اما رو یباور به وجود خدا بدون ارائه برهان فلسف تیمعقول نییدرصدد تب ،یشناختمعرفت

 بشر درصدد ارائه نینو یو دانش تجرب یعلم میمفاه قیدارد، از طر یشناختتیغا نیبخصوص براه یعیطب اتیدر اله

 یمشابه جیبه شواهد و نتا ریدو مس نیکه از ا هیدو نظر میحاضر، درصدد قیدال بر وجود خداست. در تحق یشواهد

 کردیدر رو شهیشده است که راصالح یشناساول، معرفت هی. نظرمیکن سهیو مقا یاند را در کنار هم بررس دهیرس

 ق،یقتح نیدر ا یدارد. مساله اصل یعلم کردیدر رو شهیاست که ر نید یدوم، علوم شناخت هیدارد و نظر یشناختمعرفت

ت. در آنهاس یشباهت ها و تفاوت ها یباور به وجود خدا و بررس نییدر نحوه تب کردیدو رو نیا سهیو مقا یقیتطب یبررس

یم " ییحس خدا"به آن  یکه برخ یشناخت یاز قوا یبه نوع خاص کردیکه هردو رو ییازآنجا رسدیامر به نظر م یباد

 قیعم یباور به وجود خدا دارند. اما با بررس یدرمورد چگونگ یواحد یدارند، از دو منظر مختلف ادعا هیتک ند،یگو

 نید یاوال، علوم شناخت نکهیمله ااشاره کرد. از ج زیآنها ن نیادیبن یبه تفاوت ها توانیم کردیهردو رو جیخاستگاه و نتا

 نیتن اشده بر کنار گذاشاصالح یشناسمعرفت یبنا کهیدرحال کند،یباور به خدا استفاده م نییتب یاز واسطه و شاهد برا

 دیبرت، تول ریبا تقر نید یمساله علوم شناخت ا،یباور به خدا، بدون توسل به برهان است. ثان تیمعقول نییها و تبواسطه

شده از اصالح یشناسباور است. ثالثا، مدافعان معرفت تیشده، عقالناصالح یشناسمساله معرفت کهیباور است؛ درحال

به  یخاص طیو در شرا یشناخت یانسان در پرتو کارکرد سالم قوا یخداشناس یهستند حس درون یمدع نگایجمله پلنت

 ،ینگرو درون یمعنو یها. انسان در حالتستندین یعیو طب ینیع راتییلزوما مرتبط با تغ طیشرا نیکه ا رسدیم تیفعل

ما  یاختشن یریهستند که سوگ یعیو طب ینیع راتییدر نگاه برت، تغ کهی. درصورتکندیادراک م مایوجود خدا را مستق

 کنندیرا نسبت به کشف عامل، حساس م

 انیجر که ینییو نحوه تب نید یدر حوزه علوم شناخت یعلم یها افتهی قیدق فیپژوهش اوال فهم و توص نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

ها  افتهی نیو برآمده از ا یفلسف اتیمدع نییتب ا،یو ثان کنند،یشاخه از انسان و خدا ارائه م نیمختلف ا یکردهایها و رو

 شودیتالش م نهیزم نیاصالح شده در باور به وجود خدا، خواهد بود. در ا یمعرفت شناس کردیبا رو اتیمدع نیو نسبت ا

 .میقرار ده یرا به دقت مورد بررس کردیدو رو نیا نیشده ب انیب یشباهت و تفاوت ها

 یمبناگرو ،یشناخت یابزارها ،ینیباور د تیعقالن ن،ید یِشده، علومِ شناختاصالح یشناسمعرفت کلمات کلیدی:
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Comparison of the approach of Reformed Epistemology in believing the existence of 

God with the Cognitive Science of Religion 

Title: 

Javad Darvish Aghajani Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 
Work: 

In contemporary theology, two approaches can be distinguished. The first approach, 
leftover from traditional theology, through epistemological foundations, trying to 

explain the rationality of belief in God without providing a philosophical argument. 

The second approach, which is rooted in natural theology, especially teleological 
arguments, seeks to provide evidence for the existence of God through scientific 

concepts.In the present research, we try to examine and compare two theories that 
have reached similar evidence and results from these two paths. The first theory is a 

Reformed Epistemology founded in the epistemological approach, and the second 

theory is the Cognitive Science of Religion that is rooted in the scientific approach. 
The main issue in this research is a comparative study of these two approaches in 

how to explain the belief in God and examine their similarities and differences. Since 
both approaches rely on a particular type of cognitive faculty, which some call the 

"sense of divinity," it seems that they make the same claim from two different 
perspectives on how to believe in God.Nevertheless, with an in-depth view of the 

origins and results of both approaches, we can also point out their fundamental 

differences as follows. First, Cognitive Sciences of Religion use intermediaries and 
evidence to explain belief in God, while Reformed Epistemology builds aside these 

intermediaries and explains the rationality of belief in God without resorting to 
argument. Second, the problem of the Cognitive Sciences of Religion, according to 

Barrett, is the production of belief; While the problem of Reformed Epistemology is 

the rationality of belief. Third, proponents of Reformed Epistemology, including 
Plantinga, argue that the inner sense of human theology is realized in the light of the 

healthy functioning of cognitive faculties and in certain circumstances that are not 
necessarily related to objective and natural change. In the spiritual and introspective 

states, man directly perceives the existence of God. In Barrett's view, however, it is 

objective and natural changes that sensitize our cognitive bias toward factor 
discovery. 

Abstract: 

The main purpose of this research is, firstly, to understand and accurately describe 
the scientific findings in the field of Cognitive Sciences of Religion and the 

explanation provided by different approaches of this branch describing the 

relationship of man and God. Second, we try to examine the relationship between 
the philosophical implications of the Cognitive Science of Religion and the Reformed 

Epistemology to believe in God. In this regard, we try to carefully examine the 
similarities and differences between the two approaches. 

Specific 
Aims: 

Reformed Epistemology, Cognitive Science of Religion, the rationality of religious 

belief, cognitive tools, foundationalism 

:Keywords 
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 فارس جیخل یهامانگرو یدر رسوبات جنگل ها یمطالعه منشأ کربن آب :عنوان

 این یمهد یعل :متقاضی

 استاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/یو علوم جو یشناس انوسیاق یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیاکوس حفظ :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیو ساختار رو پیت مطالعه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 این یمهد ی+ عل :همکاران

 یآقاداداش دیوح +

 یجانیاله زادهیعل دیحم +

 حمزه یمحمد عل +

 750000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 فارس( جیحرا خل یفصل کتاب جنگل ها کیعدد ) 1چاپ کتاب: 

شود و نقش آن در  یاطالق م یساحل یبوم ها ستیها و ز انوسیشده توسط اق رهیجذب و ذخ یبه کربن آل یکربن آب چکیده :

 را به خود جلب کرده است. یالملل نیبا آن توجهات ب یو سازگار یمیاقل راتییآثار تغ لیکاستن و تعد

 یتوده  یرا جذب و آن را در ز یاتمسفر دیاکسا یکربن هستند که کربن د یعیطب یگاه ها رهیمانگرو ذخ یجنگل ها

درصد  14و  3معادل  بیجنگل ها به ترت نیشده توسط ا رهیذخ یکنند. کربن آل یم رهیذخ یطوالن انیسال یخود برا

بوم  ستیدر ز یکره است. نرخ متوسط رسوبگذار ستیز یانوسهایو اق یریگرمس یاز کل کربن انباشته شده در جنگلها

موجود در رسوبات عالوه بر  یهواز یب طیو شرا عیسر یمتر در سال برآورد شده است. رسوبگذار یلیم 5مانگرو معادل 

 .شود یم زین اهیها و کربن س ندهیساز تجمع انواع آال نهی(، زمیحفظ کربن به دام افتاده در بلند مدت )کربن آب

حفاظت و  یطرح ها تیو تثب یدر طراح ییباال تیموجود در رسوبات از اهم یمنشأ کربن آب نییو تع زانیم نیتخم

ه دام افتاده ب دیاکسا یاز انتشار کربن د یریکربن و جلوگ بیترس شیمانگرو به منظور حفظ و افزا یبومها ستیز یایاح

 .به اتمسفر دارد

موجود  یمنشا کربن آب نییدر تع توانندیم C/N و نسبت تروژنیکربن و ن داریپا یزوتوپهایبا ا بینرمال در ترک یآلکانها

 توپالنکتون،ی)ف یو آب (C4 اهانیو گ C3 اهانیگ) یمنشا خشک انیتوانند م یفوق م یابهایدر رسوبات استفاده شوند. رد

 .قائل شوند زیتما یغوطه ور و...( کربن آب اهانیگ

در حدود  یو مساحت افتهیعمان توسعه  یایفارس و در جیخل یدر مناطق شمال رانیسواحل ا یمانگال یبوم ها ستیز

 یفارس شامل مانگروها جیقابل ذکر در سواحل خل یرا به خود اختصاص داده است. دو نمونه  لومترمربعیک 107-93

 .بند است یمل گنزه و نا

سوبات موجود در ر اهیو س یکربن آب زانیم یزمان راتییتغ یبه بررس یرسوبات عمق زیرو بنا دارد تا با آنال شیپژوهش پ

از  یر مقطعمل گنزه( د یبکر )حرا بایبوم مانگرو تقر ستی( و زبندینا ی)حرا یانسان یتهایبوم مانگرو متأثر از فعال ستیز

 لیپژوهش، استفاده از پروفا نیدر ا ن،ی( بپردازد. همچنشیسال پ 500تا حداکثر  ،ی)قبل و بعد از انقالب صنعت خیتار

n-alkanes در نظر گرفته  یرسوب یمنشأ غالب کربن آب نییبه منظور تع زین تروژنیکربن و ن داریپا یزوتوپهایا زیو آنال

 شده است

 ،یمورد بررس یزمان یدر دو مانگرو مورد پژوهش در بازه  یرسوب یکربن آب یموجود نییع :اهداف اختصاصی

 ،یمورد بررس یزمان یدر مناطق و بازه  یمنشأ غالب کربن آب نییتع -
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 مزبور یزمان یدر بازه  یکربن آل بینرخ ترس نییتع -

 مورد پژوهش یزمان یدر بازه  اهیکربن س بیو نرخ ترس یموجود نیتخم -

 مزبور یزمان یدر بازه  یکربن معدن بیو نرخ ترس یموجود نییتع -

 در منطقه مورد مطالعه ینرخ رسوبگذار نییتع -

 اهیکربن س دار،یپا زوتوپیا ،یکربن آب ،یمانگرو، رسوبات عمق یجنگلها کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of source of Blue Carbon in Sediments of Mangroves of the Persian Gulf Title: 

Ali Mehdinia Applicant: 

Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science Applicant's 

Work: 

Blue Carbon (BC) refers to organic carbon that is captured and stored by the oceans 
and coastal ecosystems. The role of BC in climate change mitigation and adaptation 

has now reached international prominence. 

Mangroves are known as natural carbon sinks, taking CO2 out of the atmosphere and 
store it in their biomass for many years. Mangroves account for 3% of carbon 

sequestered by the world’s tropical forests, but 14% of carbon sequestered in the 
world’s ocean. The rate of soil accretion in mangrove forests averages 5 mm year-. 

Such a rate in combination with anaerobic conditions of the sediments not only 
warranty long term preservation of the trapped Carbon, but also facilitate the 

accumulation of eco-pollutants and Black carbon. 

Inventory estimation and source detection of sequestered organic carbon in 
mangrove sediments is important to underpin conservation and restoration schemes 

aimed at enhancing blue carbon sequestration and avoiding greenhouse gas 
emissions. 

Normal alkanes together with C/N ratio and stable C and N isotopic compositions can 

be used to quantify the source of organic carbon. These tracers differentiate the 
source of organic matter within coastal systems among terrestrial sources (C3 vs 

C4plants), emergent aquatic plants, submerged macrophyte, and phytoplankton. 
Mangrove forests have been developed on the coasts of Iran in the northern regions 

of the Persian Gulf and the Sea of Oman and cover an area of about 93-107 square 
kilometers. Two notable examples on the shores of the Persian Gulf include Mele-

Gonzeh and Nayband mangals. 

The present study aims to analyze the temporal changes in the amount of blue and 
black carbon in the sediments of mangrove ecosystems affected by human activities 

(Nayband Bay) and almost a virgin mangal ecosystem (Mele-Gonzeh) before and 
after the Industrial Revolution, (up to 500 years ago). Also, in this study, the use of 

n-alkanes profile and analysis of stable isotopes of carbon and nitrogen is considered 

to determine the predominant source of sedimentary Blue carbon. 

Abstract: 

Determination of Blue Carbon Sediment Stocks in the two mangrov studied, before 

and after the Industrial Revolution 
- Detection of the dominant source of Blue carbon in the studied areas within the 

mentioned period of time 

- Determination of Blue carbon's deposition rate within the mentioned period of time 
- Estimation of inventory and rate of deposition of black carbon within the mentioned 

period of time 
- Estimation of inventory and rate of deposition of inorganic carbon within the 

mentioned period of time 

- Estimation of sedimentation rate in studied area 

Specific 

Aims: 

Mangrove forests, Core Sediments, Blue Carbon, Stable Isotopes, Black Carbon :Keywords 
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 رانیمانگرو ا یهاشگاهیمهره داران همراه رو یقیتطب-یلیمطالعه تحل :عنوان

 انیآباد یمنصور عل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیمهره داران همراه رو یقیتطب-یلیتحل مطالعه :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انیآباد ی+ منصور عل :همکاران

 یانیاسکندر رستگار پو +

 یسرو اهیروح ا... س +

 1200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

بوم  نیشوند. ا یم افتی یریگرمس مهیو ن یریگرمس یحرا در سطح جهان در امتداد خطوط ساحل یسازگان ها بوم چکیده :

منحصر  یانتخاب طیکنند و مح یم جادیا ییایو در یداخل یها ستمیس نیب یمنحصر به فرد یطیمح انیسازگان ها گراد

 نید. انموده ان جادیرا ا یا ژهیکامال و یو رفتار یکیولوژیزیف ،یشناخت ختیر یها یدهند که سازگار یم لیبه فرد تشک

عملکرد آنها به عنوان بوم  لیدل نیرا پوشش داده اند و به هم ینیو زم نیریآب ش ،ییایدر یبوم سازگان ها قلمروها

 ،یمانگرو در سطح جهان یجنگل ها عیگرفته شده است. با توجه به کاهش سر دهیناد یادیتا حد ز ینیزم یسازگان ها

 شده است یراستا سع نیاست . در ا یاتیبوم سازگان ها ح نیموثر ا تیریو مد یزیبرنامه ر یبرا یدرک جامع تر جادیا

عمان  یایفارس و در جیخل یرانیمانگرو سواحل ا یمهره داران جنگلها یایز یو معرف یی( شناسا1مطالعه اوال به  نیدر ا

مهره داران  یایو تراکم ز یو نقشه پراکندگ تی( وضع2پرداخته شود و  یکیو ژنت یشناخت ختیر یبا استفاده از نشانگرها

( 3 تآیگردد و نها نییفارس تع جیخل یرانیمانگرو از غرب تا شرق سواحل ا یدر مناطق مختلف محدوده گسترش جنگلها

 یشده در آنها ط جادیا راتییمانگرو و تغ یمهره داران جنگلها یایز ی ستگاههایز تیفیو ک تیوضع یاجمال یبه بررس

 حرا پرداخته شود یآنها درجنگل ها ندهیآ تیوضع ینیب شیو پ ریاخ انیسال

 یعمان با استفاده از نشانگرها یایفارس و در جیخل یرانیمانگرو سواحل ا یمهره داران جنگلها یایز یو معرف ییشناسا :اهداف اختصاصی

مهره داران در مناطق مختلف  یایو تراکم ز یو نقشه پراکندگ تی( وضع2پرداخته شود و  یکیو ژنت یشناخت ختیر

 یاجمال ی( به بررس3 تآیگردد و نها نییفارس تع جیخل یرانیمانگرو از غرب تا شرق سواحل ا یمحدوده گسترش جنگلها

 شیپ و ریاخ انیسال یشده در آنها ط جادیا راتییمانگرو و تغ یمهره داران جنگلها یایز ی ستگاههایز تیفیو ک تیوضع

 حرا پرداخته شود. یآنها درجنگل ها ندهیآ تیوضع ینیب

 مهره داران یای، ز ییعمان، شناسا یایفارس و در جیمانگرو ، خل یجنگلها کلمات کلیدی:

 

 

Analytical-comparative study of vertebrates of the Mangroves of Iran Title: 

Aliabadian Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 

Work: 

Mangrove ecosystems are found worldwide along tropical and subtropical coastlines. 
These ecosystems create a unique environmental gradient between inland and 

Abstract: 
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marine systems and form a unique environment that creates specific morphological, 

physiological, and behavioral adaptations.These ecosystems cover marine, 
freshwater, and terrestrial territories, and their function as terrestrial ecosystems 

has been largely ignored. Given the rapid decline of mangrove forests worldwide, it is 
critical to create a more comprehensive understanding of planning for the effective 

management of these ecosystems. to do so we are going to 1) Identification and 

introduction of vertebrates in mangrove forests of the Persian Gulf and Oman Sea 
using morphological and molecular approaches, 2) Determining the status, 

distribution map, and density of vertebrates in different areas of mangrove forests 
from the west to east of the Persian Gulf coast, and finally overview of the status and 

quality of abundant habitats of mangrove forest vertebrates and changes in them in 

recent years and predict the future status of mangrove vertebrate forests. 

Identification and introduction of vertebrates in mangrove forests of the Persian Gulf 

and Oman Sea using morphological and molecular approaches, 2) Determining the 
status, distribution map, and density of vertebrates in different areas of mangrove 

forests from the west to east of the Persian Gulf coast, and finally overview of the 

status and quality of abundant habitats of mangrove forest vertebrates and changes 
in them in recent years and predict the future status of mangrove vertebrate forests. 

Specific 

Aims: 

mangrove forests, vertebrates, Persian Gulf coast, Identification :Keywords 
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 تیعجم کیفارس با مطالعه ژنت جیعمان و خل یایدر نیب ینقش تنگه هرمز به عنوان مانع شارش ژن یبررس :عنوان

 Chthamalus barnesi یاغالب سواحل صخره چسبیکشت

 یشهداد عدنان :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 هرمزگان/هرمزگان دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار یو فناور( علم Biomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ عدنان شهداد :همکاران

 یخسرویک رضایعل +

 اذان نبیز +

 بهره مند نینسر +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

اطراف  یهااز آب ش،یهزارسال پ 17آن در حدود  یریفارس همزمان با آبگ جیخل یستیز باتیاغلب ترک رسدیبه نظر م چکیده :

 یایدر فارس و جیخل نیبودن تنگه هرمز که در گردش آب ب کیمنشا گرفته باشند. بار یعرب یایعمان و در یایدر یعنی

 ایغرافلوجیعمل کند. علم ف زین اهایدر نیا نیب یژن اناتیمانع جهت کاهش جر کیدارد، ممکن است به عنوان  ریعمان تأث

 ایها وگونهتک یهاتیجمع یکیپراکنش و ارتباطات ژنت یبه مطالعه الگوها DNA یتوال یها-با استفاده از داده

 نیب یژن اناتیجر یها، الگوهاگونه یریگمحل شکل شودیابزار م نی. با استفاده از اپردازدیم یاگونه یهاکمپلکس

محدود به  یا، گونهChthamalus barnesi چسبیحدس زد. کشت زیها را ن تیجمع یکیتنوع ژنت ها،تیجمع

یخور در منطقه مو متراکم در سواحل موج جیرا یها-و از گونه یساحل یهاصخره یجزرومدنیب ینواح ییسطوح باال

آزاد کرده که به واسطه  کیپالژ وسیخود الرو ناپل یمثل دیدر چرخه تول زیگونه ن نیا ها،چسبیکشت ری. مانند ساباشد

از ژن  یبخش ی. مطالعه حاضر قصد دارد تا با استفاده از توالشوندیبه اطراف پراکنده م ییایو در یجزرومد اناتیجر

گونه در  نیا یکیلوژنتیف گاهیجا ی(،عالوه بر بررسیکی)قطعه شناخته شده تحت عنوان بارکد ژنت COX1 ییایتوکندریم

فارس و  جیدر خل C. barnesi چسبیکشت یهاتیجمع ییایلوجفرافیو ساختار ف یکیتنوع ژنت یخانواده، با بررس

یم عمل یدر موجودات با الرو پالنکتون ایدو در نیب یژن انیتنگه هرمز به عنوان مانع جر ایعمان پاسخ دهد که آ یایدر

 ریخ ای کند

 عمان یایفارس و در جیاز خل یمورد بررس یهاتیجمع یکیتنوع ژنت سهیمقا :اهداف اختصاصی

 هاتیجمع نیب یشارش ژن زانیم سهیمقا-

 (یتیو توسعه جمع یکیژنت فتی)رخداد در هاتیجمع یخیتار راتییتغ یبررس-

 .جنس نیدر ا Chthamalus barnesi گونه یکیلوژنتیف گاهیجا یبررس -

 یکیتنوع ژنت ،یکیرانش ژنت ا،یلوجغرافیف ،یلوژنیف کلمات کلیدی:
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A survey on the effect of the Strait of Hormoz as barrier of gene flow between the 

Persian Gulf and the Gulf of Oman by the analysis of phylogeny and population 
genetic of the common rocky shore barnacle, Chthamalus barnesi. 

Title: 

Adnan Shahdadi Applicant: 

University of Hormozgan Applicant's 

Work: 

It seems that most biota of the Persian Gulf have originated about 17000 years ago 

from surrounded bodies of water, the Gulf of Oman and the Arabian Sea. The narrow 

marine pathway, the strait of Hormoz that has restricted water current between the 
Persian Gulf and the Gulf of Oman, can also restrict gene flow between these two 

bodies of water. The field of phylogeography study genetic structures and gene flow 
patterns among populations of a species or within species complex using DNA 

sequences. The barnacle, Chthamalus barnesi, occupies upper-intertidal zone of 

exposed rocky shores and is one the most common species of the area. Like other 
banacles, this species also produce pelagic larvae and disperse by the help of tides 

and sea currents. This study aims to answer whether or not the strait of Hormoz act 
as a barrier for gene flow between the two seas in animal with planktonic larvae, 

using DNA sequences of the mitochondrial marker, COX1 in populations of C. barnesi 
from the Persian Gulf and the Gulf of Oman. 

Abstract: 

comparisons of genetic diversity between populations of the Persian Gulf and the 

Gulf of Oman. 
-Comparisons of gene flow between the populations. 

-analysis historic demographic changes in the populations. 

- To address the phylogenetic position of Chthamalus barnesi in the genus. 

Specific 

Aims: 

Phylogeny, Phylogeography, genetic drift, genetic diversity :Keywords 
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 ینیزم یهافارس با استفاده از داده جیمانگرو در خل یهاو خاک جنگل نیزم یبرآورد کربن اندوخته در رو :عنوان

 پهپاد یربرداریو تصو

 یهرمز سهراب :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 فارس جیخل ستمیحفظ اکوس :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 رانیمانگرو ا یها شگاهیو ساختار رو پیت مطالعه :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ هرمز سهراب :همکاران

 یصادق مایس +

 یرکیمژده م +

 کرد زیعبدالعز +

 یپروز فاتح +

 تزریمیمارکوس ا +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 فصل از کتاب مانگرو( کی نیعدد )تدو 1چاپ کتاب: 

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

یم لیجهان را تشک یریگرمس مهیو ن یریدر مناطق گرمس یساحل یهابومستیز نیتریاز اصل یکیمانگرو  یهاجنگل چکیده :

نقش  کربن و بیترس لیپتانس یبرخوردار هستند. در سطح جهان ییباال تیاز تنوع و اهم یکیولوژیکه از نظر ب دهند؛

 ییآب و هوا راتییو کاهش تغ یسازگار یموثر برا نهیگز کیبه عنوان  یعیطب یایمانگرو از بال یهاجنگل یمحافظت

 تیجنگل و درک نقش آن به عنوان منبع کربن، از اهم تیریبه منظور مد تودهیز قیو برآورد دق یابیرو ارز نیاز ا باشد،یم

 نهیو پرهز یها معموال طوالنجنگل نیدر ا یکربن به روش سنت رهیو برآورد ذخ یبرخوردار است. اما آماربردار ییباال

سنجش  یهاهمراه با داده یدانیم یهایریگمانگرو با استفاده از اندازه یهاکربن در جنگل ریبرآورد ذخا که،یاست. درحال

باال،  یریپذان و انعطافارز متیبا ق ی. امروزه پهپاد فتوگرامترشودیم یآل و مقرون به صرفه تلق دهیروش ا کیاز دور، 

حاضر، با  قیدر تحق نی. بنابرادهدیجنگل ارائه م یاطالعات در مورد ساختار و موجود یآورجمع یبرا ینینو کردیرو

 تودهیز راتییتغ نییو تع یکیزیوفیب یرهایو برآورد متغ ییشناسا ،یمانگرو و لزوم بررس یهاخاص جنگل تیتوجه به اهم

 تودهیمانگرو و برآورد مقدار ز یهاگونه ییو شناسا یبر پهپاد در آشکارساز یمبتن یواقع یرنگ ریکربن، از تصاو رهیو ذخ

متفاوت در استان هرمزگان، به منظور برآورد کربن  تیمطالعه در سه سا نیکربن استفاده خواهد شد. در ا رهیو ذخ

 یرنگ ریاز تصاو ییهوا ریبرداشت تصاو ینجام خواهد شد. براخاک ا یو نمونه بردار یمانگرو آماربردار یهاشگاهیرو

-شبکه با ترانسکت کی تودهیبرآورد ز ینیزم یبر پهپاد استفاده خواهد شد. به منظور آماربردار ی( مبتنRGB)یواقع

 20تا  15خواهد شد. هر ترانسکت با فاصله  ادهیمتر( در هر کدام از مناطق مورد مطالعه پ 200) نیبا فواصل مع ییها

 به ابعاد ییهاهر ترانسکت قطعه نمونه یبه طرف ساحل شروع خواهند شد. بر رو یو خشک ایمتر از حدفاصل مرز آب در

به صورت صد در صد و با  ی. در هر قطعه نمونه آماربردارشوندیمتر برداشت م 100 نیمتر با فواصل مع 20متر در  20

 یخواهد شد. برداشت نمونه خاک برا نییو قطر تاج هر گونه تع نهیارتفاع، قطر در ارتفاع برابر س یرهایمتغ یریگاندازه

با پهپاد از هر سه منطقه مورد  یربرداریدر مرکز هر قطعه نمونه صورت خواهد گرفت. پس از تصو یبرآورد کربن آل
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 یمحل نهیشیب تمیبر اساس الگور یدرخت یهاهیتاج، در ابتدا پا یبراساس مدل ارتفاع تودهیبرآورد ز یپژوهش، برا

 در یمحل نهیشیب تمیشده بر اساس الگور ییهر درخت شناسا یبرا ینیزمیرو تودهیخواهند شد. سپس ز یآشکارساز

 زده خواهد شد نیتاج تخم یشده با استفاده از مدل ارتفاع یابیپهپاد با استفاده از ارتفاع باز ریتصاو

 ینیزم یهاپهپاد و داده ریو خاک با استفاده از تصاو نیزمیبرآورد کربن اندوخته در رو :اهداف اختصاصی

 ریاوبر تص یآشکارساز یهاتمیمانگرو با استفاده از اعمال الگور یهادرختان در جنگل یهاهیپا کیاتومات یآشکارساز -2

 پهپاد

با استفاده از اطالعات (Mucronata rhizophora) وچندل (Avicenia marina) حرا یهاگونه ییشناسا -3

 پهپاد ریتصاو یفیط

 پهپاد ریاستخراج شده از تصاو (CHM) ارتفاع یحرا با استفاده از مدل رقوم یهابرآورد ارتفاع درختان در جنگل -4

 ارتفاع درخت توده،یتاج، ز یپهپاد، مدل رقوم کلمات کلیدی:

 

 

Estimation of carbon storage in above-ground and soil of mangrove forests in Persian 

Gulf using field data and UAV imagery 

Title: 

Hormoz Sohrabi Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Estimation of carbon storage in above-ground and soil of mangrove forests in Persian 

Gulf using field data and UAV 
Mangrove forests are acknowledged as currently being one of the most important 

ecosystems worldwide due to the crucial services they provide to coastal 
populations, including food, fishery support, and blue carbon sequestration. 

However, these forests are being lost worldwide due to anthropogenic threats, 

including overexploitation and conversion to aquaculture and agriculture, despite 
multiple efforts at rehabilitation following international conservation strategies. 

Estimating the above-ground biomass (AGB) of mangrove forests and their carbon 
stock changes are often required to better understand and mitigate the driving 

factors and global loss of mangroves. However, the values of biomass and C stock 

densities have not been fully quantified in the mangrove forests especially in data-
poor developing countries; where mangrove is common due to various disturbances. 

Also, accurately mapping and estimating mangrove AGB remains challenging due to 
the complex structure of mangrove ecosystems, which consist of multiple species 

under different climate conditions. Field-based measured AGB or forest inventory 
approaches can accurately measure mangrove AGB. However, these methods include 

various disadvantages associated with the high cost of field measurements, the time-

consuming nature of such methods, and site selection biases. Therefore, the 
development of timely, precise, and cost-effective models to monitor mangrove AGB 

is needed to support mangrove restoration, conservation, and sustainable 
management. In recent years, remote sensing-based approaches have been widely 

used to retrieve mangrove AGB and map carbon stocks using various sensors. 

Recently, the availability of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) with RGB sensors and 
capabilities has proliferated, opening the possibility to expand the methods to 

retrieve biophysical properties of vegetation. Focusing on the Mangrove Forests at 
different three sites in Hormozgan Province, this study will be aimed to investigate 

the use of UAV imagery for retrieving structural information on mangroves (e.g., 
height and above-ground biomass) and estimation of carbon storage in above-

ground and soil of mangrove forests. 

For field sampling design and biomass carbon estimating in mangrove forests, 
transects will be established at each site. middle/midstream and near the 

land/upstream to cover the natural tidal gradient in a mangrove ecosystem. The 
seaward transects will begin approximately 15m - 20 m from the mangrove-sea 

interface with spaced 200 m from each other. Each transect has square plots (20*20) 

which will be located along the transect perpendicular to the shore at 100m apart. In 

Abstract: 
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each plot, will survey the species, height, and crown diameters for each tree. Soil 

samples will be taken at the center of each plot using an open-face peat auger. The 
depth of the soil cores is 30 cm according to IPCC standard methodologies. 

Then, UAV data will be acquired using a DJI Phantom 4 Professional quadcopter UAV 
with the RGB camera. We use the Structure from Motion (SfM) technique to create 

an orthomosaic and a DSM and DTM for each site. Then, the canopy height model 

(CHM) will be created by subtracting DSM and DTM. Tree height was derived from 
the individual CHMs. The tree height will be determined by applying a Gaussian filter 

on the CHM and the tree detection algorithm “FindTreesCHM” available in the 
package rLiDAR in R. For the AGB estimation based on the CHM, regression will be 

calculated between the height measured in the field and the AGB determined using 

the allometric equations for each species. The AGB for each tree detected in the UAV 
imagery will be then estimated using the height retrieved using the CHM. 

Estimation of above-ground and soil carbon using UAV imagery and field data 
2. Automatic delineation of individual trees of MAngrove forests using delineation 

algorithms based on UAV imagery 

3. Species classification (Avicennia marina and Rhizophora mucronata ) based on 
spectral data derived from UAV imagery 

4. Estimation of the height of mangrove trees using a canopy height model derived 
from UAV imagery 

Specific 
Aims: 

UAV, Canopy Height Model, Biomass, Tree height :Keywords 
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 19-دیووک روسیو یسطح نییپروت بینوترک دیکننده پپت انیب ینانوذره فاژ هیبر عل یمنیپاسخ ا یبررس :عنوان

 ییجواد رسا محمد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماریب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یی+ محمد جواد رسا :همکاران

 یزهرا صالح +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 10 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (-عدد ) Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یبرا یهمچنان درمان قطع ،یبه سازمان بهداشت جهان یمورد مشکوک پنومون نیسال از گزارش اول کیبعد از گذشت  چکیده :

 ،یعفقدان درمان قط لیاست. در حال حاضر بدل یتیآن به صورت حما یوجود نداشته و پروتکل درمان یروسیعفونت و نیا

با  یاریبس یاحتمال 19-دیواکسن کوو یدهایبوده و تاکنون کاند یاتیح اریبس یروسیعفونت و نیاز ابتال به ا یریگ شیپ

 فیتخف یکرونا روسیو ،یروسیو یو وکتورها بینوترک نیپروتئ ای DNA،RNA هیبر پا یمختلف یها کیاستفاده از تکن

 قرار گرفته اند. ینیبال ییو مطالعات کارآزما قیشده در نقاط مختلف جهان مورد تحق رفعالیغ زیو ن افتهیحدت 

متصل  یویر یسلول ها ACE2 خود به رسپتور S نیکوپروتئیاز گل RBD با استفاده از منطقه SARS-Cov2 روسیو

 یواکنش ها یمنجر به مرگ سلول ها و راه انداز روسیو یو آزادساز ریکه تکث دینما یرا آلوده م هیر یو سلول ها

بافت  بیتخر تیو در نها یالتهاب یها و واسطه ها نیتوکایاز حد سا شیب دیتول ه،یدر ر یدفاع یتجمع سلول ها ،یالتهاب

با  زیرا ندارند ن روسیو یساز یخنث ییکه توانا B شده توسط سلول دیتول یها یباد یشود. به عالوه، آنت یم هیر

 .دهند یم شیرا افزا 19-دیکوو ییعفونت زا ADEندیفرآ

 نیکوپروتئیاز گل RBD هیناح یتوپ ها یکرونا، اپ روسیو هیعل یاحتمال یبر اساس مطالعات صورت گرفته بر واکسن ها

Sیواکنش ها جادیو همورال را بدون ا یسلول یمنیا کیکه قدرت تحر یخطر گزارش شده به طور یو ب کیمونوژنی، ا 

 دیدر حوزه تول تیاز مسائل حائز اهم یکی یدارند. از طرف روسیو یساز یناتوان در خنث یها یباد یناخواسته و آنت

منظر،  نیژن مورد نظر است که از ا یآنت هیو بلندمدت عل داریپا یمنیپاسخ ا جادیا یواکسن انتخاب ادجووانت مناسب برا

 .ستندواکسن مورد توجه ه دیبه عنوان ادجووانت در تول یو اکتساب یذات یمنیپاسخ ا ختنیدر برانگ ییتوانا لیفاژها بدل

 نیئپروت یتوپ ها یمتشکل از اپ بینوترک دیدهنده پپت شینما یو ساخت نانوذرات فاژ یمطالعه هدف ما طراح نیدر ا

S ینثخ یباد یآنت دیتول زی)ادجووانت( و ن یذرات فاژ لهیهمورال بوس یمنیپاسخ ا کیبه منظور تحر 19-دیکوو روسیو 

 کشت است طیدر مح روسیو هیکننده عل

، که قادر به VIII نیپروتئ یبر رو 19-دیکوو روسیو S نیاز پروتئ ییتوپ ها یکننده اپ انیب ینانوذرات فاژ دیتول :اهداف اختصاصی

 یپل یها یباد یبوده و قادر است با آنت روسیو هیکننده عل یخنث یها یباد یآنت دیتول یبرا یمنیا ستمیس کیتحر

 دهد.( واکنش بینوترک دیپپت هیشده عل دیآن )تول هیکلونال عل

 یشگاهیآزما وانیدر ح بینوترک دیکننده پپت انیب ینانوذرات فاژ ییزا یمنیا لیپتانس یبررس .2

 Coca2 یرده سلول ACE2 رندهیبا گ ینانوذره فاژ یشده بر رو انیب بینوترک دیامکان اتصال پپت یبررس .3

 )منوط به ینانوذره فاژ یشده بر رو انیب بینوترک دیتوسط پپت 19-دیکوو روسیموثر و یساز یقدرت خنث یبررس .4

 مربوطه( یها شگاهیآزما تیحما

 یروسیعفونت و ،یریشگیپ ،ی، واکسن فاژ19-دیکوو کلمات کلیدی:
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Evaluation of immune response against phage nanoparticles expressing the 

recombinant peptide of Covid- 19 virus surface protein 

Title: 

Mohammad Javad Rasaee Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

One year after the first suspected pneumonia report to World Health Organization, 

there is still no definitive cure for Covid-19 virus infection, and its treatment protocol 
is supportive. At present, due to the lack of definitive treatment, prevention of this 

viral infection is very important, and so far, many potential candidates for the Covid-
19 vaccine using various techniques based on DNA, RNA or recombinant protein and 

viral vectors, attenuated and inactivated virus, have been studied in different parts 

of the world. 
The SARS-Cov2 virus uses the RBD region of its glycoprotein S to bind to the ACE2 

receptor and infects lung cells. The lungs overproduce cytokines and inflammatory 
mediators, eventually destroying lung tissue. In addition, antibodies produced by B 

cells that do not have the ability to neutralize the virus also increase the infectivity of 
Covid-19 by the ADE (Antibody Dependent Enhancement) process. 

Based on studies on possible vaccines against coronavirus, RBD epitopes in the 

glycoprotein S have been reported to be immunogenic and safe which stimulate 
cellular and humoral immunity without causing adverse reactions and non-

neutralizing antibodies. On the other hand, one of the important issues in the field of 
vaccine production is selection of the appropriate adjuvant to create a stable and 

long-term immune response against the antigen in question. From this perspective, 

phages are considered as adjuvants in vaccine production due to their ability to elicit 
an innate and acquired immune response. 

The purpose of this study is design and fabrication of phage nanoparticles 
representing a recombinant peptide consisting of Covid-19 virus S protein epitopes 

that stimulate the humoral immune response by phage particles (adjuvants) and 

produce neutralizing antibodies against coronavirus in culture medium. 

Abstract: 

Stimulation of immune system against phage recombinant peptide Specific 

Aims: 

Covid-19, Phage vaccine, Prevention, Viral infection :Keywords 
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 یجبر یکردهایراز با رو میتسه یهاطرح یبررس :عنوان

 ییخزا شهرام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یی+ شهرام خزا :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت
 ییها میوجود دارد . تعم یراز خط میتسه یدر مورد طرح ها یادیز اریبس جینتا ،یرخطیراز غ میتسه یطرح ها برعکس چکیده :

 یادیوجود دارد. اما دانش ز زی( نیگروه ریپذشیراز نما میتسه یها)همانند طرح یبا ساختار جبر یخط یاز طرح ها

راز است که  میتسه یاز طرحها یرخطیغ ییدسته ها یپژوهش، مطالعه و بررس نیدر مورد آنها وجود ندارد . هدف از ا

و  یگروه ریپذشیراز نما میتسه یهاپژوهش به مطالعه طرح نیباشند. به طور خاص در ا یجبر یساختارها یدارا

 یاز مسائل باز یدر پاسخ به بعض یپرداخت و سع میخواه ک،یو همومرف یآبل یاز آن، همانند طرح ها ییها رکالسیز

 یکامل، طرح ها تیراز با مفهوم امن میتسه یراستا عالوه بر طرح ها نیکرد. در ا میوجود دارد، خواه نهیزم نیکه در ا

 مد نظر قرار خواهند گرفت زیکامل( ن بایو تقر یآمار تیناکامل )همانند امن تیبا مفهوم امن

 بار نیاول یبرا یخط ریراز غ میتسه یدر مطالعه طرحها یجبر یاستفاده از ابزارها :اهداف اختصاصی

 راز میو تسه یمجالت  حوزه رمزنگار نیاز معتبرتر یکیمقاله در  کیانتشار حداقل 

 یرمزنگار-راز  میتسه کلمات کلیدی:

 

 

Studying Secret Sharing Schemes With Algebraic Approaches Title: 

Shahram Khazaei Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

Unlike non-linear secret sharing schemes (SSSs), there are several results on linear 
SSSs. Even though there are a few generalizations of linear SSSs with algebraic 

stuctures, such group-characterizable ones, very little is known about them. In this 

research, we will focus on sub-classes of SSSs with algebraic structures, such as 
abelian and homomorphic schemes, and try to answer some long-standing open 

problems about them. To this end, we not only consider perfect SSSs, but also 
schemes with relaxed security notions such as statistical and almost-perfect security. 

Abstract: 

Using algebraic tools in the study of non-linear secret sharing area for the first time 

2. Publishing at least one paper in one of the most prestigious journals in the area of 
cryptology 

Specific 

Aims: 

Secret sharing schemes, cryptography :Keywords 
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 گرافها کیتوپولوژ هینظر :عنوان

 یجعفر ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یجعفر ری+ ام :همکاران

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 دییمورد تا q2 ای)عدد  Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 کارگروه(

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

جموعه م کی یمجوعه ها ریز یخانواده برخ یکنسر برا یگرافها و ابرگرافها یعدد رنگ نییکران پا یطرح به بررس نیدر ا چکیده :

n یمجموعه ها ریبه خصوص همه ز یعضو kو  یعضوs مجموعه  کی دارازیپاn نیا ی. برامیپردازیمرتب م یعضو 

 یمجتمع ها یرو یمتناه یتاکر و بورساک اوالم و عمل گروهها یایقضا ،یهمولوژ لیاز قب کیمنظور از ابزار توپولوژ

 کرد میاستفاده خواه یسادک

حل نشده  2011که از سال  Meunier ریونیو حدس م 2001که از سال  Zieglerگلریاثبات حدس ز یهدف اصل :اهداف اختصاصی

-n) نییکران پا داریپا مهین ای داریپا sیعضو k یمجموعه ها ریخانواده خاص همه ز یحدس برا نی. اباشندیهستند م

r(k-1 بخش برr-1 یرا برا s<r نییو کران پا (n-r(k-1  بخش برr-1 حالت س یرا براs>=r یعدد رنگ یرا برا 

 .دهندیم شنهادیکنسرمربوطه پ کنواختی rابرگراف 

 تاکر و توربرگ یایقضا ،یسادک یابرگرافها و گرافها، مجتمع ها ،یعددرنگ کلمات کلیدی:

 
 

Topological Graph Theory Title: 

Amir Jafari Applicant: 

Sharif University of Technology Applicant's 

Work: 

The aim of this project is to study lower bounds for the chromatic number of Kneser 

graphs and hyper graphs associated to certain subsets of an n element set, 

specifically the family of all s-stable k-subsets of an ordered n element set. For this 
project we will use tools from topology, such as homology, simplicial complexes, 

Tucker theorems, and Borsuk-Ulam theorem. 

Abstract: 

The more specific goal is to prove conjectures of Ziegler and Meunier which have 

been remained open since 2001 and 2011 respectively. They claim that the lower 

bound for the chromatic number of the r uniform Kneser hyper graph associated to 
the family of all s-stable k-subsets of an ordered n element set is n-r(k-1)/(r-1) when 

s<r and is n-s(k-1)/(r-1) when s>= r. 

Specific 

Aims: 

Chromatic number, Graphs and Hyper graphs, Simplicial complexes, Tucker and 
Tverberg Theorems. 

:Keywords 
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 یهاهیتوسط سو یطیمح ستیز ندهیآال یهاآزو به عنوان رنگ یهااز رنگ یبرخ ییزداو سم ییپاال ستیز :عنوان

 (یقارچ ییپاال ستیمخمر )ز

 یلیهرزو یشیفرشاد درو :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

کردن  یخنث ایجانداران به منظور حذف  یاستفاده از برخ  --(  Bioremediation=  ییپاال ی) ز ییپاال ستیز :اولویت

)  سمهایارگان کرویآلوده است . استفاده از م یها طیاز مح ییسم زدا یبرا یستیز یها ستمیها توسط س ندهیآال

Microbial remediation (  قارچ ها  )Mycoremediationو جا  ) 
 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یلیهرزو یشی+ فرشاد درو :همکاران

 یمحمدرضا صعود +

 مادزاک نیکاتر +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

آزو است. رنگ آزو مورد نظر  یاز رنگها یکی یقارچ ییپاال ستیز یاستفاده از مخمر برا یقاتیطرح تحق نیا یهدف اصل چکیده :

 هیسو کی نیو همچن کایتیپولیل ایارروویکننده الکاز مخمر  دیو تول یوحش یهاهیمخلوط از سو ایمنفرد  یهابا کشت

 باتیکآزو مورد نظر، از جمله تر رنگ ییپاال ستیندزیقرار خواهند گرفت. سپس عوامل موثر در فرا ماریمخمر تحت ت گرید

 یرنگ آزو مورد نظر بررس تیو کاهش سم ییپاال ستیز زانیشوند. سرانجام، م یم نهیبه یطیمح طیکشت و شرا طیمح

و  ییالپا ستیز یبرا ستیز طیروش مقرون به صرفه و سازگار با مح کیتواند به عنوان  یپروژه م نیا جیخواهد شد. نتا

 استفاده شود ندهیآزو در آ رنگ ییسم زدا

در  تواندیطرح م نیا جیطرح حاضر است. نتا یآزو هدف اختصاص رنگ کی یقارچ ییپاال ستیز یاستفاده از مخمر برا :اهداف اختصاصی

 ،یهداشتو ب یشیرنگ، مواد آرا دیتول ،ینساج عیپساب صنا ییپاال ستیو ز هیتصف یو ارائه خدمات برا یقالب دانش فن

 به کار رود. ستیز طیو روش سازگار با مح یچرم به اقتصاد یو رنگرز یچاپ کاغذ، دباغ

 .یرنگبر ،ییپاال ستیز نده،یآال یهارنگ ،یطیمح یفناورستیمخمر، ز کلمات کلیدی:

 

 

Bioremediation and detoxification of some azo dyes as environmental pollutant dyes 

by yeast strains (Mycoremediation) 

Title: 

Farshad Darvishi Applicant: 

Alzahra University Applicant's 
Work: 

The main purpose of this research project is the application of yeast for fungal 

bioremediation of an azo dye. The azo dye will be treated with single or mixed 
cultures of wild-type and laccase-producing strains of Yarrowia lipolytica and a yeast 

strain. Then, the factors affecting the bioremediation process of an azo dye, including 
compounds of culture medium and environmental conditions will be optimized. 

Finally, the rate of bioremediation and reduction of toxicity of the azo dye will be 

investigated. The results of this project could be used as a cost-effective and 
environmentally friendly method for bioremediation and detoxification of azo dye in 

the future. 

Abstract: 
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The results of this project can be used in the form of technical knowledge for an 

economical and environmentally friendly method to wastewater treatment and 
bioremediation of textile, dye production, cosmetics, paper printing, leather tanning 

industries. 

Specific 

Aims: 

Yeast, Environmental biotechnology, Pollutant dyes, Decolorization, Bioremediation. :Keywords 
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 TC-1 یشده با رده سلول جادیدر سرطان دهانه ا یینوا ومیدیکلستر یاسپور باکتر یاثرات درمان یبررس :عنوان

و  یپوکسیبه عنوان عامل مهم در ها HIF-1alpha فاکتور راتییتغ یمولکول یو بررس یدر مدل موش

 یبافت تومور نزیوژیآنژ

 یلمقانید تایآز :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر یدانشگاه علوم پزشک - یداروساز دانشکده :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یلمقانید تای+ آز :همکاران

 شرف آباد یبهروز عباد +

 کوالنکوه یاصغر عبدل +

 190000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یحت ایاوقات باعث کاهش و  یگاه ییایباکتر یبار متوجه شدند که عفونت ها نیاول یبرا شیسال پ 200در  پزشکان چکیده :

 یالدیم 1890را اجرا کرد. در دهه  دهیا نیبار ا نیاول یورکیویجراح ن کی ،یکول امیلیشود. و یکن کردن تومورها م شهیر

 افتیمبتال به سرطان جهت مبارزه با تومور کرد. پس از آن دو نفر از در مارانیاسترپتوکوک به ب یباکتر قیاو شروع به تزر

 کشته شده انجام داد و توانست یها یفاده از باکتربار کار را با با است نیجان خود را از دست دادند. او ا یکنندگان باکتر

 یم قیخون تزر انیاوقات در جر یرا به تومور و گاه یباکتر نیاوقات ا یگاه یرا درمان کند. کول ماریب 1000از  شیب

 خیتار یبه کتاب ها یباعث شد روش کول یبه زود یو عمل جراح یدرمان یمیمانند تشعشع، ش ییکرد. اما درمان ها

روش  نیا تیموفق زانیکرد م شنهادیپ مارانیمجدد از ب یها یبررس یالدیم 1999حال در سال  نیفرستاده شود. با ا

 هیدر تومور است. سو Localization ،یو مهم درمان ضد سرطان با باکتر یمشابه هستند. جنبه اصل یها و روش کول

 یها شدن در بافت زهیدر لوکال ییکه عدم توانا یشوند، در حال یم زهیتومور لوکال طیبه طور خاص در مح ییایباکتر یها

ور خاص سود برده شود. به ط کیبافت سالم و نئوپالست نیب کیولوژیزیف یاز تفاوت ها گریسالم را نشان دهد. به عبارت د

 ومیدیاساس اسپور کالستر نیمطالعه شدند. بر ا یبه طور گسترده ا ومیمور یفیو سالمونال ت ومیکالسترود یها هیسو

 یمس ریغ هیسرطان بر سو یدرمان یباکتر قاتیآن، تحق نیجهت درمان استفاده شد و پس از حذف عامل توکس ینووا

C.novyi-NT دچار تومور شده و  یو زنوگرافت به صورت تجرب کینرجیاز س یمتعدد یوانیح یمتمرکز شد. مدل ها

 یمهاجم سلول ها ی( و سرطان هاmiceدر موش) کیکلون و پانکرات یان هاقرار گرفت. از آن جمله سرط یمورد بررس

 یمورد بررس ITو  IV قیتزر ی( به روش هاrat)ییدر موش صحرا gioblastomaدر خرگوش و سرطان  یسنگ فرش

به  قیقبل از تزر یشگاهیآزما وانیکرد، انتخاب سگ به عنوان ح دایسگ ها ادامه پ یبر رو شاتیقرار گرفتند. سپس آزما

 تومور در نیشود، همچن یدرمان سرطان استفاده م یمشابه با انسان برا یبود: در سگ ها با داروها لیانسان به چند دل

 یمشابهت ها یکیدهد و تومور در سگ از نظر ژنت یشود، مانند انچه در انسان رخ م یم جادیسگ ها خود به خود ا

 کیاثرات توکس یسگ ها با دو هدف انجام شد: هدف اول بررس یاساس مطالعات بر رو نیدارد. بر ا یبا تومور انسان یادیز

 اسپور قیشود. تزر یم یکه منجر به جوانه زدن اسپور باکتر یعیوقا یبررسی، هدف دوم بررسDLT زانیو بنا نهادن م

C-novyi-NT عالئم در ارتباط با  نیتر جیرا تیبا سم شد،یتحمل م یجامد خود به خود یدر سگ ها با تومور ها

سگ  16سگ از  6پاسخ هدف  ،یبا سه پاسخ کامل و سه پاسخ جزئ جیرفت. نت یکه انتظار م ییایباکتر یعفونت ها

 قیا تزرب شرفتهیپ وسارکومیومیانسان مبتال به ل ماریب کیبخش  دیام جینتل نیدرصد( مشاهده شد. بر اساس ا5/37)
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 جینتا نیدرمان تومور را در داخل و اطراف استخوان کاهش داد. به عالوه ا نیدرمان شد، ا C.novyi-NTداخل تومور 

 یها ییدهد که کار آزما یببرد و نشان م نیرا از ب کیتواند بافت نئوپالست یم قایدق C-novyi-NTدهد که  ینشان م

سخت رشد بودن،  لیبه دل clostridium novyi-NT یطرح باکتر نیاست.در ا یعامل ضرور نیاز ا یشتریب ینیبال

 دیولت یکشت انتخاب شود. اسپورها طیمح نیتا بهتر ردیگ یقرار م شیمختلف مورد آزما یها طیدر مح یکشت باکتر

متوقف  یتوسط باکتر نیآلفا توکس دیتحت حرارت و حذف فاژ القا کننده قرار گرفته و تول یکشت باکتر طیشده در مح

هستند  نیکننده اسپور فاقد الفا توکس دیکه تول افتیدست  یاز باکتر ییها یتوان به کلن یشود و با کشت دوباره م یم

رده  in vivo. در مطالعات ردیگ یقرار م دییبا الکتروفورز آگاروز مورد تا جیجدا شده و نتا PCR یکه توسط روش کلن

از  یمشخص یرقت ها هیکشت داده خواهد شد و پس از ته RPMIکشت  طیدر مح TC-1سرطان دهانه رحم  یسلول

و  یپوست ریهفته بصورت ز 8تا 6 یسن نیانگیبا م C57BL/6 Feamale یکشت داده شده، به موش ها یسلول ها

 یریتومور اندازه گ زیسا میبدخ هیروز و رشد تومور تا ناح 10خواهد شد. پس از گذشت  قی(تزرflank)یشکم هیدر ناح

 قیتزر قیبه دست آمده از مراحل قبل از طر C.novyi-NT یباکتر نیخواهد شد و در ادامه درمان با اسپور فاقد توکس

تومور مورد  زیسا راتییروش، وزن موش ها و تغ یاثربخش زانیخواهد کرد و م دایروز ادامه پ 10به مدت  یداخل تومور

خواهد مورد مطالعه قرار  H&E یزیمختلف موش ها با رنگ آم یجداشده از گروه ها ی. بافت هاردیگیسنجش قرار م

به عنوان عامل بالقوه  HIF1-alphaآلفا  یپوکسیدر سطح ژن فاکتور القا کننده ها یکم انیب زانیم نیگرفت.همچن

 شود یم سهیقبل و پس از درمان مقا نزیوژیآنژ جادیا

 از سرطان دهانه رحم یوانیمدل مناسب ح جادیا :اهداف اختصاصی

 وانیبر حسب وزن ح یسم ریغ یینو ومیاز اسپور کلسترود یقیدوز تزر نیمناسب تر نییتع

 . یینوا ویدیکلستر یباکتر یسم ریتحت درمان با اسپور غ TC-1 یاز رده سلول یاندازه تومور ناش ونیرگرس

در  لیعامل دخ نیبه عنوان مهمتر HIF-1alpha بر فاکتور یسم ریغ یینوا ومیدیکلستر یاثرات درمان یریاندازه گ

 جامد یدر تومورها ییو رگ زا یپوکسیها نیارتباط ب

 یاسپور درمان ،یپوکسیفاکتور القا کننده ها ،یینوا ومیسرطان دهانه رحم، کلسترد ،یدرمان یباکتر کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of therapeutic effects Clostridium-novyi-NT bacterial spores on TC-1-

induced cervical cancer in a mouse model and molecular evaluation of HIF-1alpha 

factor changes as an important factor in hypoxia and tumor tissue angiogenesis 

Title: 

Azita Dilmaghani Applicant: 

Tabriz University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Doctors first discovered 200 years ago that bacterial infections can sometimes 
reduce or even eradicate tumors. New York surgeon William Cooley first came up 

with the idea. In the 1890s, he began injecting streptococcus bacteria into cancer 
patients to fight tumors. Two bacterial recipients then died. This time he did it using 

killed bacteria and was able to treat more than 1,000 patients. He sometimes 

injected the bacteria into the tumor and sometimes into the bloodstream. But 
treatments such as radiation, chemotherapy, and surgery soon led to the gypsy 

method being sent to history books. However, in 1999, a review of patients 
suggested that the success rates of these methods were similar to those of the gypsy 

method. The main and important aspect of anti-cancer treatment with bacteria is 

localization in the tumor. Bacterial strains are specifically localized in the tumor 
environment, while showing an inability to localize in healthy tissues. In other 

words, take advantage of the physiological differences between healthy and 
neoplastic tissue. In particular, the strains of Clostrodium and Salmonella 

typhimurium were extensively studied. Accordingly, Clostridium novii spores were 

used for treatment and after removing the toxin, bacterial therapeutic research on 
cancer focused on the non-toxic C.novyi-NT strain. Several animal models of 

synergistic and xenografts were experimentally treated with tumors. Clone and 
pancreatic cancers in mice and invasive squamous cell carcinomas in rabbits and 

gioblastoma in rats were evaluated by IV and IT injection methods. Experiments on 

Abstract: 
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dogs then continued. The choice of dog as a laboratory animal before injection into 

humans was for several reasons: in dogs it is used with drugs similar to humans to 
treat cancer, and tumors in dogs develop spontaneously. Like what happens in 

humans, and tumors in dogs are genetically very similar to human tumors. Based on 
this, studies on dogs were performed with two purposes: the first purpose was to 

investigate the toxic effects and establish the level of DLT, the second purpose was 

to investigate the events that lead to the germination of bacterial spores. Injection 
of C-novyi-NT spores into dogs was tolerated by spontaneous solid tumors, with 

toxicity being the most common symptom associated with the expected bacterial 
infections. Result With three complete and three partial responses, the target 

response of 6 dogs out of 16 dogs (37.5%) was observed. Based on this promising 

result, a human patient with advanced leiomyosarcoma was treated with intra-tumor 
injection of C. novyi-NT, which reduced the tumor in and around the bone. In 

addition, these results suggest that C-novyi-NT can precisely destroy neoplastic 
tissue and suggest that more clinical trials of this factor are necessary. 

In this study, the bacterium clostridium novyi-NT was tested in different media to 
select the best culture medium.Spores produced in the bacterial culture medium 

were subjected to heat and elimination of the inducible phage, and the production of 

alpha-toxin was stopped by the bacterium. Re-culture of the spores without bacterial 
spores produced by the alpha-toxin was achieved by colony assay. PCR was isolated 

and the results confirmed by agarose electrophoresis.In vivo studies of TC-1 cervical 
cancer cell line will be cultured in RPMI medium and after preparation of specific 

dilutions of cultured cells, subcutaneously exposed to C57BL / 6 Feamale mice with 

mean age of 6 to 8 weeks. It will be injected into the flank. After 14 days and tumor 
growth to the malignant area, tumor size will be measured and continued for 14 days 

following treatment with spores without C. novyi-NT toxin obtained from pre-
treatment through intra-tumor injections. And the efficacy of the method, the weight 

of the mice, and the size of the tumor were evaluated. Tissues isolated from different 

groups of mice will be studied by H&E staining. Also, quantitative expression levels 
of HIF1-alpha hypoxia inducible factor gene as a potential cause of angiogenesis 

before and after treatment are compared. 

 

Creating a proper animal model of cervical cancer 

Determining the most appropriate injection dose of non-toxic C-novy spores in terms 
of animal weight 

Determining the method and amount of injection dose of spores and examining its 
relationship with regression in tumor size 

Comparison of HIF-1 alpha gene for effect on metastasis and angiogenesis before 

and after spore therapy 

Specific 

Aims: 

Bacterial therapy-Cervical Cancer-C. Novyi-HIF 1- :Keywords 
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 یماریب روسیو و (NDV) وکاسلین یماریب روسیو هیبر عل بیواکسن نوترک دیو توسعه کاند یطراح :عنوان

 (VLPs) یروسیذرات شبه و یبا استفاده از تکنولوژ (IBDV) بورس یعفون

 یدهقانحسام  :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ی+ حسام دهقان :همکاران

 یتوسل نیام +

 یمانیصفورا سل +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 یجهان عیتوز یو دارا یدر پرندگان مسر یماریب نیاست. ا وکاسلین یماریعامل ب (NDV) وکاسلین یماریب روسیو چکیده :

 لیاز قب NDV کیلنتوژن یهاهیکند. در جهان سو یدر صنعت مرغدار یمهلک یخسارات اقتصاد جادیا تواندیبوده و م

Hitcher B1 و LaSota یماری. اما بشوندیاستفاده م وکاسلین یماریعنوان واکسن زنده بر ضد ب به شکل گسترده به 

 (IBD) بورس یعفون یماریب ایگامبورو  یماریب نیاست. همچن یدر صنعت مرغدار یمشکل اساس کیهنوز  وکاسلین

 یبرا یمسر اریحاد و بس ،یروسیعفونت و نیاست. ا یو با انتشار جهان وریط یروسیو یها یماریب نیتراز مهم یکی زین

یماریب نیاز ا یناش یخسارات اقتصاد زانیدر کشور ما، م نیجوان است. متاسفانه در سراسر جهان و همچن یجوجه ها

با استفاده از  عیشا یروسیو یهایماریب هیبر عل ییهاواکسن دیلزوم تول لیدل نیباال است. به هم وریط یهادر گله ها

خاص با همان  پیژنوت کیدارد. مطالعات نشان داده است که واکسن همولوگ حاصل از  یادیز تیاهم نینو یهاروش

از انواع  یکی. گرددیم روسیترشح و داریبا واکسن هترولوگ، موجب کاهش معن سهیدر مقا ،یریدر واگ لیدخ روسیو

و  روسیو یسطح یها نیدارا بودن پروتئ لیباشند که به دل یم (VLP) یروسیذرات شبه و ،یمورد بررس یواکسن ها

 روسیو هیانواع واکسن بر عل دیو تول یطراح یقرار گرفته اند و تاکنون برا یادیآن مورد توجه ز یعدم حضور ماده وراثت

 نیپروتئ نیترمهم بیترتبه  VP2 یدیکپس نیو پروتئ HN و F یها نیمورد استفاده دارند. پروتئ یو دام یانسان یها

. هدف شوندیکننده م یخنث یباد یآنت یباعث القا کیژن یبوده و با دارا بودن مناطق آنت IBD و NDV منوژنیا یها

با استفاده  NDV یبرا (VLP) یروسیذرات شبه و یتکنولوژ یبر مبنا دیکاند دیبریواکسن ه یپروژه ساخت نوع نیاز ا

نوع واکسن  نیباشد. ا یم IBD از VP2 یآن با ژن ساختار بیو ترک HN و M ،F ،NP یساختار یها نیاز پروتئ

 افتهی نیتکو ی. در ضمن فناورردیو گامبورو به طور هم زمان مورد استفاده قرار گ وکاسلین یهایماریب هیتواند بر عل یم

 کاربرد داشته باشد یعفون یهایماریانواع ب گریساخت د یتواند برا یم زین

 ار در کشورب نیاول یبرا یروسیذرات شبه و یتکنولوژ یبر مبنا وکاسلیو توسعه واکسن ن یطراح یبه دانش فن دنیرس :اختصاصیاهداف 

 و گامبورو وکاسلیواکسن دوگانه ن یطراح یبرا یروسیذرات شبه و یاستفاده از تکنولوژ •

 یروسیذرات شبه و یدیو گامبورو در پلتفرم تول وکاسلیواکسن دوگانه ن (TRL3) یشگاهیبه نمونه آزما دنیرس •

 یوتکنولوژیب ور،یط نینو یواکسن ها ،یروسیذرات شبه و یبورس، فناور یعفون یماریب روسیو وکاسل،ین یماریب روسیو کلمات کلیدی:

 واکسن
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Designing and development of a candidate recombinant vaccine against Newcastle 

disease virus (NDV) and Infectious bursal disease virus (IBDV) based on Virus-Like 
Particles (VLPs) 

Title: 

Hesam Dehghani Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 

Work: 

Newcastle disease virus (NDV) is the causative agent of Newcastle disease. The 
disease is contagious in birds with a global distribution that causes fatal economic 

losses in the poultry industry. NDV lentogenic strains such as Hitcher B1 and LaSota 
are widely used worldwide as a live vaccine against the Newcastle disease. However, 

the Newcastle disease is still a major problem in the poultry industry. The Gumboro 

disease or bursal infectious disease (IBD) is also one of the most important viral 
diseases of poultry with worldwide spread. This viral infection is acute and highly 

contagious to young chickens. Unfortunately, throughout the world and also in our 
country, the rate of economic losses due to these diseases in poultry flocks is high. 

Therefore, the need to produce vaccines against common viral diseases using 
modern technologies is of great importance. Studies have shown that a homologous 

vaccine made from a specific genotype with the same virus involved in the infection 

significantly reduces virus secretion compared to a heterologous vaccine. Vaccines 
based on Virus-Like Particles (VLPs) technology, is one of the most considered 

vaccine types that has received much attention due to the presence of virus surface 
proteins and the absence of hereditary material. This vaccine type has been used to 

design and produce a variety of vaccines against human and animal viruses. F and 

HN proteins and VP2 capsid proteins are the most important NDV and IBD 
immunogenic proteins, respectively. These proteins with their antigenic regions lead 

to the induction of neutralizing antibodies. The aim of this project is the develop a 
candidate hybrid vaccine based on virus-like particle (VLP) technology for NDV using 

structural proteins of M, F, NP, and HN that is combined with the VP2 structural gene 

of IBD. This kind of vaccine can be used against Newcastle and Gumboro diseases 
simultaneously. In addition, this developed technology can be used for making 

vaccines against a variety of infectious diseases. 

Abstract: 

Design and development of virus-like particle-based Newcastle vaccine for the first 

time in the country 

• Using VLP technology to make dual vaccine against Newcastle and Gumboro 
diseases 

• Generation of a laboratory candid dual vaccine (level 3 of technology readiness; 
TRL3) against Newcastle and Gumboro diseases based on VLP technology 

Specific 

Aims: 

Newcastle Disease Virus, infectious Bursal Disease, Virus-Like Particles, Avian novel 

Vaccines, Vaccine biotechnology 

:Keywords 
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بعد از  ینوروپات جادیدر ا miR-142-3p و miR-21 ،miR-203 ،miR-141 و NOX4 نقش یبررس :عنوان

 CNS سروگردن و یمبتال به سرطان ها مارانیدر ب یوتراپیراد

 جانزاده آتوسا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیا یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + آتوسا جانزاده :همکاران

 یمحمود  برات +

 محمد رضا تهمتن برزگر +

 زینشاسته ر یعل +

 170000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 34 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 یعوارض یاز آن داشته است.ول یدر کاهش مرگ ناش یادیز تیسرطان است که موفق جیرا یاز درمانها یکی یوتراپیراد چکیده :

چالش  کی یاز پرتو درمان یناش یطیمح یبه همراه دارد. نوروپات هیو سرطان ثانو یاطراف، نوروپات یبه بافتها بیمثل اس

سال  نیو معموال چند ستین ریاست، معموال برگشت پذ شروندهیپ نکهیعالوه بر ا رایمزمن و ترسناک است. ز یپزشک

 رایهنوز کامال شناخته نشده اند. ز ده،یپد نیمرتبط با ا یولوژیزیپاتوف یها سمیشود. مکان یظاهر م یوتراپیپس از راد

 Invitro مطالعات در مرحله شتریانجام شده است و ب یوتراپیپس از راد ینوروپات جادیا سمیدر مورد مکان یمطالعات کم

 نیکاهش ا یبرا یتا کنون راه حل مناسب نیبر متون به آنها اشاره شده است. بنابرا یرها شده اند که در قسمت مرور

 .نشده اند دایعوارض پ

است. تنها منبع  (ROS) فعال ژنیاکس یگونه ها لیاز تشک یناش ویداتیاسترس اکس ،یمحتمل نوروپات سمیمکان کی

در مرحله تحت (NOX4) 4نوع  زوفرمیرسد ا یهستند که به نظر م NADPH یدازهای، اکسROS یمیآنز یاختصاص

هم  هیسرطان ثانو جادیو ا یسرطان یدر رشد سلول ها گرینقش داشته باشد. و از طرف د کیحاد و مزمن درد نوروپات

 نیاثرگذار هستند. ا یاز فاکتورها یکیها NOX4 ،microRNA موثر بر یفاکتورها انیکمک کننده است. در م

microRNAبر یگذار ریها، عالوه بر تاث NOX4نینقش دارند. ا ینوروپات یموثر بر القا یرهایمس یاری، در بس 

انسان، از  یها یماریدر انواع ب یکننده و اهداف درمان دواریام یستیز یتوانند نشانگرها ی، م RNA کوچک یمولکولها

 یکردهایرو جادیممکن است در ا یها در نوروپاتMicroRNA درک بهتر نقش ن،یباشند. بنابرا کینوروپات یجمله دردها

در  رییو اثبات تغ یکه بررس میکن یم شنهادیمختلف کمک کننده باشد. ما اکنون پ یها یماریب یبرا دیجد یدرمان

 یوتراپیدر مراحل مختلف راد miR-142-3p و miR-21 ،miR-203 ،miR-141 انیو ب NOX4 نیپروتئ زانیم

کننده  جادیا سمیتنها با شناخت مکان رایباشد. ز یمثل نوروپات یوتراپیکنترل عوارض راد یبرا دیجد یتواند پنجره ا یم

 کرد دایمناسب پ یتوان راه حل درمان یعارضه م

 یوتراپیاز راد شیپ miR-142-3pو  miR-21 ،miR-203 ،miR-141 انیو ب NOX4 زانیم یبررس :اهداف اختصاصی

 یوتراپیهفته بعد از راد کی miR-142-3p و miR-21 ،miR-203 ،miR-141 انیو ب NOX4 زانیم یبررس .2

 و افراد سالم یوتراپیآن نسبت به قبل از راد رییتغ یو بررس

و  یوتراپیماه پس از راد کی miR-142-3p و miR-21 ،miR-203 ،miR-141 انیو ب NOX4 زانیم یبررس .3

 و افراد سالم یوتراپیآن نسبت به قبل از راد رییتغ یبررس
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و  یوتراپیماه پس از رادشش  miR-142-3p و miR-21 ،miR-203 ،miR-141 انیو ب NOX4 زانیم یبررس .4

 و افراد سالم یوتراپیآن نسبت به قبل از راد رییتغ یبررس

با عالئم  مارانیدر ب miR-142-3p و miR-21  ،miR-203  ،miR-141 و NOX4 انیب سهیو مقا یابیارز-5

 یوتراپیماه و شش ماه پس از راد کیهفته ،  کیو بدون عالمت در  کینوروپات

 ،ینوروپات ،یوتراپیراد کلمات کلیدی:

 

 

Evaluation of the role of NOX 4 and miR- 21 ، miR- 203 ، miR- 141 and miR- 142-3 p in 

neuropathy after radiotherapy in patients with cervical and CNS cancers 

Title: 

Atousa Janzadeh Applicant: 

Iran University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

Radiotherapy is one of the most common treatments for cancer, which has been very 

successful in reducing its death. However, it has side effects such as damage to 
surrounding tissues, neuropathy and secondary cancer. 

Radiation therapy-induced peripheral neuropathy is a chronic and frightening 
medical challenge. Because in addition to being progressive, it is usually irreversible 

and usually appears after radiotherapy. 

The pathophysiological mechanisms associated with this phenomenon are not yet 
fully understood. Because few studies have been done on the mechanism of 

neuropathy after radiotherapy, most studies have been abandoned in the in vitro 
phase, which are mentioned in the review of the literature. Therefore, so far no 

suitable solution has been found to reduce these complications. 
One possible mechanism of neuropathy is oxidative stress induced by the formation 

of reactive oxygen species (ROS). The only specific source of ROS enzymes are 

NADPH oxidases, which appear to be involved in isoform type 4 (NOX4) in the 
subacute and chronic stages of neuropathic pain. On the other hand, it helps in the 

growth of cancer cells and the development of secondary cancer. Among the factors 
influencing NOX4, microRNAs are one of the influential factors. These microRNAs, in 

addition to affecting NOX4, are involved in many pathways affecting the induction of 

neuropathy. These small RNA molecules can be promising biomarkers and 
therapeutic targets in a variety of human diseases, including neuropathic pain. 

Therefore, a better understanding of the role of MicroRNAs in neuropathy may help 
to develop new therapeutic approaches for various diseases. We now suggest that 

examining and proving changes in NOX4 protein levels and the expression of miR-21, 

miR-203, miR-141, and miR-142-3p at different stages of radiotherapy can be a new 
window into controlling the effects of radiotherapy such as neuropathy. Because only 

by knowing the mechanism causing the complication can a suitable treatment 
solution be found. 

Abstract: 

Evaluation of NOX4 levels and expression of miR-21, miR-203, miR-141 and miR-142-

3p before radiotherapy 
2. Evaluation of NOX4 level and expression of miR-21, miR-203, miR-141 and miR-

142-3p one week after radiotherapy and evaluation of its change compared to before 
radiotherapy and healthy individuals 

3. Evaluation of NOX4 levels and expression of miR-21, miR-203, miR-141 and miR-

142-3p one month after radiotherapy and evaluation of its change compared to 
before radiotherapy and healthy individuals 

4. Evaluation of NOX4 levels and expression of miR-21, miR-203, miR-141 and miR-
142-3p six months after radiotherapy and evaluation of its change compared to 

before radiotherapy and healthy individuals 
5-Evaluation and comparison of NOX4 and miR-21, miR-203, miR-141 and miR-142-

3p expression in patients with asymptomatic neuropathic symptoms at one week, 

one month and six months after radiotherapy 

Specific 

Aims: 

Neuropathy, Radiation therapy,Nox4, Micro RNAs :Keywords 
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 یهامدل یمشتق از ژل وارتون بر رو یمیمزانش یادیبن یهاسلول یاثر ضدتومور یمطالعه بررس :عنوان

 یماریب نیشده از ا جادیا یبعدسه یبا استفاده از ساختارها لومایم پلیمالت یماریب یشگاهیآزما

 وحدت صدف :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 + سرطان هایماریدر درمان ب نیادیبن یسلولها نقش :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + صدف وحدت :همکاران

 آبرون دیسع +

 جمعه پور دیمهش +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

متفاوت از جمله  یدرمان یهاروش رغمیپس از لنفوما است که عل ع،یشا یسرطان خون نیدوم لومایمپلیمالت یمیبدخ چکیده :

 ابلرقیغ یماریب کیمغزاستخوان، همچنان به عنوان  وندیهدفمند و پ یهادرمان ،یوتراپیراد ،ییدارو یهااستفاده از درمان

 طیمح زیر یدیش مهم و کلبر نق دی. با توجه به تأکشودیاز احتمال مقاومت به درمان شناخته م ییدرمان و با درصد باال

 لومایمپلیمالت یمیبدخ شبردیو پ یسرطان یهاسلول ییبقا و مقاومت دارو ر،یدر القا، تکث یمیبا بدخ ریمغزاستخوان درگ

 ،یعامل اثرگذار خارج کی اتیاز خصوص نهیبا استفاده به طیزمحیر نیا یهایژگیاز کنترل و توانیم ر،یاخ یهادر سال

 ریتکث تیظرف رینظ یمتعدد لیبه دال یمیمزانش یادیبن یهاکرد. سلول ادی یماریب نیا یبرا یراهکار درمان کیبه عنوان 

جهت  هانهیگز نیاز بهتر یکیبه عنوان  ،یمنیا ستمیس یمیتنظ یهایژگیو زیو ن ،یضدالتهاب تیباال، دارا بودن خاص

 طیزمحیدر ر یماریدر ب لیکاهش التهاب و کنترل عوامل متفاوت دخ ،یسلول درمان طهیدر ح ینیبال یکاربردها

دارا  لیفوق، به دل یهایژگیمشتق از ژل وارتون، عالوه بر و یمیمزانش یادیبن یها. سلولشوندیمغزاستخوان شناخته م

 یسرطان یهاسلول ریرشد و تکث زانیاز عوامل اثرگذار بر م یکیبه عنوان  ،یمنحصر به فرد ضد تومور یژگیبودن و

 اند.شده یگوناگون معرف

 است. اگرچه مدل یماریاز ب یبه مدل مناسب ازین ،یدرمان یهاراه یعملکرد و اثرگذار زانیم یبررس یبرا گر،ید یاز طرف

الحظات م زیبا انسان و ن یاگونهنیب یهاوجود تفاوت ست،یدر دسترس ن لومایم پلیمالت یماریب یمناسب برا یوانیح

 گر،ید ی. از سوسازدیمحدود م یوانیرا با استفاده از مدل ح هایماریب یسازهیشب یشگاهیآزما واناتیاخالق کار با ح

مهم موجود در بدن  یهایژگیاز و یاریبس یسازهیشب ییعدم توانا لیبه دل ،یشگاهیآزما یدوبعد یهااستفاده از مدل

هستند.  تیمحدود یدارا شوند،یو مقاومت به درمان شناخته م ییزایماریدر ب لیدخ یانسان که به عنوان عوامل اصل

 طیموجود در شرا یهامدل نیتراز جامع یکیبافت به عنوان شبه یبعدسه یهااز مدل توانیم ل،یدل نیبه هم

ع دو نو میرو در نظر دار شیرو در مطالعه پ نیموجود در بدن انسان استفاده کرد. از ا طیشرا یجهت بازساز یشگاهیآزما

. میکن هسیو مقا دیتول شگاهیدر آزما لومایمپلیمالت یماریب طیزمحیر یسازهیشب یعملکرد را برا یو دارا یبعدمدل سه

 جادیا لومایمپلیمبتال به مالت مارانیمغزاستخوان ب رهیآمده از آسپدستبه یهامدل را با کشت سلول کیمنظور،  نیا یبرا

نوان به ع ال،یاندوتل یهامغز استخوان و سلول یمیمزانش یهاتا با استفاده از سلول میکرد و در مدل دوم قصد دار میخواه

 یهامؤثر هستند، به همراه سلول ییلومایم یهاسلول یهایژگیمغز استخوان که در بقا و حفظ و طیزمحیدو جزء مهم از ر

که  ینیربیها در داربست فسلول ،یبعدسه یساختارها جادی. به منظور امیکن جادیبافت را اکشت شبه طیشرا ،ییلومایم

 یاهسلول سهیو مقا یاست، کشت خواهند شد. پس از بررس ترکیمغز استخوان نزد طیزمحیموجود در ر باتیبه ترک
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 طیزمحیموجود در ر طیژل وارتون را بر شرا یمیمزانش یادیبن یهاسلول یکشتدر دو حالت کشت، اثر هم ییلومایم

 داد میقرار خواه یمورد بررس لوما،یمپلیمالت یماریب یمیمغزاستخوان به منظور کنترل بدخ

 گاهشیدر آزما یماریب یسازهیبه منظور شب لومایمپلیمالت یماریب طیزمحیاز ر یبعدسه یساختارها سهیو مقا جادیا :اهداف اختصاصی

 دهش جادیا یبا ساختارها یکشتمشتق از ژل وارتون پس از هم یمیمزانش یادیبن یهاسلول یاثر ضدتومور یبررس (2

 یضد تومور تیخاص -ژل وارتون یمیمزانش یادیبن یهاسلول -یبعدکشت سه -لومایمپلیمالت یماریب کلمات کلیدی:

 

 

Investigating the anti-tumor effect of Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem 
cells on in vitro generated models of multiple myeloma using three-dimensional 

structures 

Title: 

Sadaf Vahdat Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

Multiple myeloma is the second most common type of blood cancers, and despite the 

various treatment strategies including chemotherapy, radiotherapy, targeted 
therapies, and bone marrow transplantation, this cancer still remains incurable with 

high percentage of resistance to treatment. In the recent years, the important role of 

bone marrow microenvironment in the induction and progression of multiple 
myeloma malignancy has been highlighted, and therefore, the external regulation of 

this microenvironment may advance the field of cancer therapy. In this regard, the 
immune-regulatory and anti-inflammatory capacity of mesenchymal stem cells 

(MSCs) make them a promising cell type for controling the various factors in the 
bone marrow microenvironment. In addition to common properties of MSCs, 

Wharton-Jelly-derived MSCs have unique tumoricidal effects with inhibitory effects 

on proliferation of various cancer cells; so, their regulatory effect on multiple 
myeloma microenvironment may be worth evaluating. 

The preclinical investigation of function and effectiveness of different therapeutic 
approaches relies on development of suitable and reproducibile disease models. 

Although there is no suitable animal model for multiple myeloma, the interspecies 

differences between human and animals, including mice and rat, as well as ethical 
considerations of working with laboratory animals have restricted their applications 

for human disease modeling. On the other hand, the usage of two-dimensional in 
vitro models is restricted because of their disability to mimic important physiological 

features; so, development of physiologically relevant humanized models for 
experimental and preclinical applications is highly demanded in this field and three-

dimensional tissue-like structures can be used as suitable alternates. Therefore, in 

this study, we aim to generate and compare two types of functional three-
dimensional in vitro models for multiple myeloma. One model will be generated using 

patients-derived bone marrow cells and for development of the other one, the 
multiple myeloma cells will be co-cultured with bone marrow mesenchymal cells and 

endothelial cells (as two important components of the bone marrow 

microenvironment). Fibrin scaffolds which are closer to the bone marrow 
microenvironment will be used to fabricate three-dimensional structures. Moreover, 

the effect of Wharton-Jelly-derived MSCs coculture with the generated structures on 
the proliferation and apoptosis of myeloma cells will be evaluated. 

Abstract: 

Generation of three-dimensional structures of multiple myeloma microenvironment 

in order to mimic the disease in vitro 
2) Investigating the anti-tumor effect of Wharton’s jelly-derived MSCs on myeloma 

cells after co-culture with the generated structures 

Specific 

Aims: 

Multiple myeloma, Three-dimensional culture, Wharton’s jelly-derived mesenchymal 
stem cells, Tumoricidal effect 

:Keywords 
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 یپل یباد یآنت دیگاما به منظور تول یبه روش پرتوتاب SarCov-2 یروسیذرات کامل و یفعال ساز ریغ :عنوان

 یوانیدر مدل ح روسیو نیکلنال ضد ا

 سده یمعتمد فرحناز :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/یعلوم و فنون هسته ا پژوهشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماریب :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 سده یمعتمد+ فرحناز  :همکاران

 یاکبر خراسان +

 یمحسن لطف +

 یزاده طرناب یتق یمرتض +

 یفالح مهرآباد نیمحمد حس +

 رنجبر یمحمد مهد +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 گذاشته شود( یروسیفعال شده در بانک و ریغ روسیعدد )و 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

کرد و بعد  دایپ وعیش نیاز شهر وهان چ 2019که از دسامبر  یعامل سندرم عفونت حاد تنفس 2-روسیکوروناو سارس چکیده :

 یمثبت م یتک رشته ا RNAبا ژنوم  دهیریاز خانواده کروناو روسیو نیشد. ا یجهان یدمیبا اپ یماریب کیبه  لیتبد

مورد استفاده  مارانیضد آن در سرم ب یباد یو آنت روسیژن و یآنت صیتواند جهت تشخ یم یسرلوژ یباشد. روش ها

 یها نیضد پروتئ یها یباد یو آنت روسیو نیخطر ا یژن ب یبه آنت ازین یسرلوژ یتست ها ی. به منظور طراردیقرار گ

 لنیات ای دیمثل فرمالدئ ییایمیش یبا مواد یفعال ساز ریگاما به روش غ یروش پرتوتاب ییایباشد. با توجه به مزا یآن م

 یاستفاده از فناور قیتحق نیداده شده است لذا هدف از ا حیتوض 8ها که در بند  روسیو یساز رفعالیجهت غ نیمیا

 جادیشده جهت ا رفعالیژن غ یآنت نیبه منظور کاربرد ا 19-دیعامل کو روسیکامل و یساز رفعالیجهت غ یهسته ا

 یآنت نیکاربرد ا تیباشد. در نها یم روسیو نیکننده ا یکلنال خنث یپل یها یباد یآنت دیو تول یوانیدر مدل ح یمنیا

در  یادب یآنت تریت صیتشخ یبرا یسرلوژ یها تیک هیتواند در ته یشده م دیتول یها یباد یشده و آنت رفعالیژن غ

 باشد مارانیب یژن در نمونه ها یآنت صیتشخ یحت ایو  مارانیسرم ب

( به SARA Cov-2) 2 روسیکروناو-سارس روسیکامل و یساز رفعالیغ یبه دانش فن یابیطرح: دست  یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 ایموش ) یوانیکننده در مدل ح یخنث یباد یآنت دیو تول روسیو یتیسیژن یگاما با حفظ خواص آنت یروش پرتوتاب

 یصیتشخ یتستها یدر طراح یباد یشده و آنت رفعالیژن غ یآنت نیو ...( به منظور کاربرد ا یخوکچه هند ایخرگوش 

 یوانیدر مدل ح ییزا یمنیشده به منظور ا رفعالیژن غ یو کاربرد آنت یسرولوژ

 یوانیمدل ح ،یباد یآنت ،یساز رفعالیگاما، غ ی، پرتوتاب 2- روسیکورونا و سارس کلمات کلیدی:

 
 

Inactivation of Sars Cov- 2 whole particle by Gamma irradiation in order to prepare 

anti Sars Cov- 2 polyclonal antibody in animal model. 

Title: 

Farahnaz Motamedi Sedeh Applicant: 

Nuclear Science and Technology Research School Applicant's 
Work: 
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Sara CoV-2 virus is the causative agent of the Severe Acute Respiratory Syndrome 

coronavirus outbreak from December 2019 in Wuhan, China. This virus belongs to 
Coronaviridea family with positive sense single strand RNA genome. Serological 

methods can be used for detection of viral antigen and anti-viral antibody in sera 
samples. The inactivated and safe viral antigen and anti-viral antibody are necessary 

to design serological tests. According to the advantages of gamma irradiation 

method instead of using chemical materials (such as; formalin, Binary ethylenimine-
BEI) for viral inactivation (in section 8), so the aim of this research is using of 

nuclear techniques for complete inactivation of Covid-19 viral agent and application 
of the inactivated viral antigen to induce immune responses in animal model to 

produce polyclonal anti-viral antibody. Finally the gamma irradiated inactivated 

antigen and polyclonal anti-viral antibody can be used to design serological kits for 
detection of antibody in sera samples and detection of viral antigen in patient 

samples. 

Abstract: 

The aim of this research is using of nuclear techniques for complete inactivation of 

Covid-19 viral agent and application of the inactivated viral antigen to induce 

immune responses in animal model to produce polyclonal anti-viral antibody. Finally 
the gamma irradiated inactivated antigen and polyclonal anti-viral antibody can be 

used to design serological kits for detection of antibody in sera samples and 
detection of viral antigen in patient samples. 

Specific 

Aims: 

Sara Cov-2, Gamma Irradiation, Inactivation , Antibody, Animal Model :Keywords 
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 انیدانشجو یپرورش تفکر انتقاد یبرا ارانهیهم یجد یباز کی یسازادهیو پ یطراح :عنوان

 زاده ییرضا یمرتض :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 میگ وسی/سریو روان شناس نینو ی/فناوریروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 زاده ییرضا ی+ مرتض :همکاران

 اصل یدیوح یمجتب +

 فر یزهره جعفر +

 230000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Scopus گاهیشده در پا هیمقاله در مجالت  نما انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 وزارت علوم و آموزش پرورش( یبرا یعدد )بسته کاربرد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

آموزش  یبرا ینینو یکردهایرو ،یریادگیبخصوص در حوزه  شرفتهیپ یهایبه واسطه ظهور فناور کمیو  ستیقرن ب در چکیده :

آندسته از  زیعصر ن نیا رندگانیادگیارائه شده است.  ینرم از جمله تفکر انتقاد یهاعلوم سخت و پرورش مهارت

 وندیپ یریادگی ندیآنان را با فرا یازهایتا ن ردیگیرا بکار م هایاز فناور یفیکه ط کنندیرا دنبال م یریادگی یکردهایرو

آن  قیکه تلف هاستیفناور نیاز هم یکی تالیجید یبه آنان منتقل کند. باز زیرا ن ازشانیدهد و دانش و مهارت مورد ن

 یهای. باز کندیخلق م یجد یباز ای یبر باز یمبتن یریادگیرا تحت عنوان  یکردیرو یریادگیعلم  ینظر یهاانیبا بن

 ستیقرن ب یهاپرورش مهارت تیهستند و ظرف یریادگی یهاطیدر مح زانندهیو انگ یتعامل یکردیخلق رو یمدع یجد

 یبرا یجد یهایباز یبه طراح یاندک هایپژوهش. دارند را -خاص بطور– انتقادی تفکر مهارت و -عام بطور– کمیو 

 یهاپژوهش نیاند. ضمن آنکه در ا، پرداخته-بطور خاص- یو مهارت تفکر انتقاد -بطور عام-نرم  یهاپرورش مهارت

 ینواقص مستثن نیاز ا زی. کشور ما نخوردیم کمتر به چشم هایدر ساختار باز یریادگیعلم  ینظر یهاانیبن زیاندک ن

 کیراستا، پژوهش حاضر بنا دارد تا  نی. در همشودیاحساس م نهیزم نیآغازگرانه در ا یو لزوم اقدامات پژوهش ستین

 دینما یطراح انیدانشجو یپرورش مهارت تفکر انتقاد یبرا ارانهیهم یریادگی یبر تئور یمبتن یجد یباز

 ارانهیهم یریادگی یاز تئور یریگو با بهره انیدانشجو یبا هدف پرورش تفکر انتقاد یجد یباز کی یطراح :اهداف اختصاصی

 ارانهیهم یریادگی ؛یجد یباز ؛یانتقاد تفکر کلیدی: کلمات

 
 

Design and implementing a cooperative serious game to fostering critical thinking 

skill of university students 

Title: 

Morteza RezaeiZadeh Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

In the 21st century, with the advent of advanced technologies, especially in the field 
of learning, new approaches to teaching hard sciences and developing soft skills, 

including critical thinking, have been proposed. Learners of this age also follow 

learning approaches that use a range of technologies to connect their needs with the 
learning process and to transfer the knowledge and skills they need. Digital game is 

one of these technologies, which, combined with the theoretical foundations of 
learning science, creates an approach called game-based learning or serious game. 

Abstract: 
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Serious games claim to create an interactive and motivating approach in learning 

environments and have the capacity to develop 21st century skills - in general - and 
critical thinking skills - in particular. Few studies have designed serious games to 

develop soft skills in general and critical thinking skills in particular. Moreover, in 
these few studies, the theoretical foundations of learning science in the structure of 

games are less visible. Our country is no exception to these shortcomings and the 

need for proactive research in this field is felt. In this regard, the present study aims 
to design a serious game based on the theory of "cooperative learning" to develop 

students' critical thinking skills. 

Design a serious game to cultivate critical thinking using cooperative learning theory Specific 
Aims: 

critical thinking- serious game- cooperative learning :Keywords 
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 هیبر عل یواکسن اختصاص دیبه عنوان کاند H9 (HA-RBD) ژن یاز آنت یقسمت یسطح مخمر شینما :عنوان

 رانی، در اH9N2 پیتحت ت ور،یط یآنفلوانزا

 اریرزم  دیجمش :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران ،یدامپزشک دانشکده :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 اریرزم  دیجمش + :همکاران

 یسخاوت یمحمد هاد +

 یغمبریپ یمصطف دیس +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

شود.  یم جادیا Orthomyxoviridaeآنفلوانزا در خانواده  A پیت یهاروسیو لهیاست که به وس یماریب آنفلوانزا، چکیده :

به صورت  H9N2 یهاروسی. وباشدیدر جهان م یاز لحاظ اقتصاد هایماریب نیاز مهمتر یکیزئونوز  یماریب نیا

و  ییاقیآفر ،ییآسا یاز کشورها یتعداد وریو در ط افتهیگسترش  انهیو خاورم ایآس قا،یدر شمال و غرب آفر یاگسترده

مبتال  یرانیا یهادر فارم ریمرگ و م زانیاند. گزارش شده است که مدر آمده کی( به صورت اندمرانی)همچون ا انهیخاورم

پرندگان  یآنفلوانزا یهاروسیاز عفونت انسان با و ینیبال یموارددرصد بوده است. به عالوه،  60یال 20 نیبه آن، ب

(H9N2در جهان گزارش شده است. اگرچه که فن )ها موفق بوده است، دهه یتخم مرغ، برا هیواکسن بر پا دیتول یآور

تخم مرغ  ونیلیبه م ازیو ن یطوالن دیتول ندیمناسب، فرا هیمهم از جمله ضرورت انتخاب سو یها تیمحدود یاما دارا

 آنفلوانزا استفاده یواکسن ها دیتول یبرا جیو مرسوم به صورت را یسنت یها یآور. از فنباشدینطفه دار )در هر سال( م

به  سیپاستور ایچیمخمر پ رایعالقه مند هستند. اخ اریو موثرتر، بس دیجد یهایآورشده است، اما محققان به فن

 کیمخمر، به عنوان  نیشده است. ا لیتبد نیپروتئ یو مهندس یروسیو یهاژنیآنت انیب یآل برا دهیا یسمیارگان

و اصالحات پس از ترجمه( و از لحاظ  نگیفولد ن،یبوده )پردازش پروتئ یاریبس دیفوا یدارا یوتیوکاری انیب ستمیس

 نیاز ا است. هدف روسیباکولوو نیاز جمله پستانداران و همچن یوتیوکاری انیب یهاستمیس ریاز سا عتریسر یکیتکن

(، رندهیاتصال به گ نی)دوم H9N2 روسیو نینیهم آگلوت ژنیآنت یکننده انیب سیپاستور ایچیمخمر پ دیمطالعه، تول

 است رانیدر ا وریواکسن ط دیکاند کیبه عنوان 

 .H9N2آنفلوانزا  روسیو پیتحت ت یبرا یواکسن اختصاص یداریپا یکیوانفورماتیب دییو تا یطراح :اهداف اختصاصی

 .یانیساخت وکتور ب (2

 Pichia pastoris انتقال وکتور به مخمر (3

 .یمخمر ستمیس لهیشده به وس یطراح نیپروتئ انیب (4

 .مخمر وارهیسطح د یبر رو بینوترک نیقرار گرفتن پروتئ (5

 .HI و انجام تست یگوشت انیشده در ماک دیواکسن تول ینیبال شیآزما (6

 واکسن ب،یآنفوالنزا، تحت حاد ، نوترک کلیدی:کلمات 
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Clinical and laboratory evaluation of recombinant H9N 2 influenza yeast vaccine 

candidate 

Title: 

Jamshid Razmyar Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Influenza disease caused by Type A influenza viruses in the family Orthomyxoviridae. 
This zoonotic disease is one of the most important economical diseases in the world. 

H9N2 viruses spread widely in North and West Africa, Asia, the Middle East, and 

remain endemic in poultry in a number of Asian, African and Middle Eastern countries 
(like Iran). It has been reported that mortality rate in Iranian infected farms were 

between 20 and 60 %. In addition, clinical cases of human infection with avian 
influenza viruses (H9N2) have been reported in the world. Although the egg-based 

technology has been successful for vaccine development in the last several decades, 

it has some critical limitations, including the necessity of choosing appropriate 
strains in advance, a lengthy manufacturing process, and the need for millions of 

embryonated chicken eggs each year. Traditional technologies were used for 
production of influenza vaccines, but researchers are very interested in more 

effective, new technologies. Recently, Pichia pastoris yeast become a new ideal 
organism to express viral antigens and protein engineering. This yeast has many 

advantages as eukaryotic expression (protein processing, folding and post 

translational modification) and are technically faster than another eukaryotic 
expression systems, such as mammalian and baculovirus. The purpose of this 

research is to produce a P. pastoris strain expressing the hemagglutinin antigen of a 
H9N2 virus (receptor binding domain) as a vaccine candidate in Iran. 

Abstract: 

Design and bioinformatics approval of specific vaccine stability for H9N2 influenza 

virus subtype. 
2) Make expressive vectors. 

3) Transfer of vector to Pichia pastoris yeast 

4) Expression of protein designed by the yeast system. 
5) Placing the recombinant protein on the surface of the yeast wall. 

6) Clinical trial of the vaccine in broiler chickens and performing HI test. 

Specific 

Aims: 

Influenza,Low pathogenic, Recombinant, Vaccine :Keywords 
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بردن سرطان پوست با استفاده از  نیجهت از ب ینانوذرات فلز یشونده حاوحل یمریپل دلیکرونیساخت م :عنوان

 درمان فوتوترمال

 یشهباز یمحمد عل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان یدانشگاه علوم پزشک - یداروساز دانشکده :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یشهباز ی+ محمد عل :همکاران

 یمهسا اکبر +

 یمحمدرضا اسکندر +

 260000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

. باشدیم یمینوع بدخ نیترعیها شاپوست دیسف تیجمع نیمالنوما، در ب ریو غ میسرطان پوست از جمله مالنوما بدخ چکیده :

 عیرخطر متاستاز س لیحاصل شده و به دل یپوست یهاتیسرطان پوست است که از مالنوس جینوع را نینوع مالنوما، سوم

 شیفزادر سراسر جهان رو به ا یجلد میدارد. بروز سرطان پوست بدخ ییباال ینیاثر بال ،یماریمتاستاز ب ینیب شیو عدم پ

. باشدینوع آن مالنوما م نیتربزرگساالن زن و مرد بوده و کشنده نیسرطان در ب عینوع شا نیاست. سرطان پوست پنجم

به  در پوست شتریگردد اما ب جادیو مننژها ا یدستگاه تناسل ها،نوسیشم، دستگاه گوارش، سدر چ تواندیم عهیضا نیا

سرطان پوست در مردان  دیمورد جد 60000زده شده که حدود  نی. تخمدیآیاشعه ماوراء بنفش به وجود م بیآس لیدل

 یریچشمگ شیسال گذشته افزا 20داده خواهد شد که نسبت به  صیتشخ 2020در زنان در سال  دیمورد جد 40000و 

 ،یبردار ریو تصو ،یپرتو جراح ،یشناس یمنیتومور، ا یسلول یشناس ستیز یهانهیدر زم عیسر شرفتیداشته است. پ

 80ا ت ریم مرگ و زانیبوده و م یهمچنان بروز آن رو به فزون یاند ولو بازده درمان را نسبت به گذشته بهبود داده طیشرا

 اند که درنشان نداده یدرمان ریرا در مس یااثر قابل مالحظه یو جراح کیتماتیس یهااست. درمان افتهی شیدرصد افزا

پوست به وجود  هیدر ناح هاعهیضا نیاکثر ا نکهی. با توجه به اشودیبا بازده باال احساس م نینو یهابه روش ازین جهینت

درمان را کاهش دهد. استفاده  ییعمل کرده و کارا یموضع یدر برابر دارورسان یسد بزرگ تواندیم یشاخ هیال ند،یآیم

 ریغ یدلیکرونیم یهاستمیمطلوب باشند. استفاده از س توانندیم هیال نیبا قدرت غلبه بر ا یدارورسان یهاستمیاز س

 یعامل درمان لیتحو ییتوانا هاتمیس نیاست. ا شیامروزه رو به افزا ،یموضع یتومورها ژهیدر بحث سرطان به و یتهاجم

را باال  یتومور هیو تجمع در ناح کنندیم یریجلوگ یتا حد مطلوب کیستماتیس عیرا داشته و از توز یبه صورت موضع

 .رودیو بازده درمان باال م افتهیکاهش  یعوارض جانب زانیم جهیبرده در نت

و  ،یمریآن از محلول پل Backing layer است که در قسمت یدلیکرونیم ستمیس یمطالعه طراح نیهدف از انجام ا

فوتوترمال قرار خواهند گرفت.  تیو نانوذرات با خاص PMVEMA ای PVP مریبه همراه پل بیسورافن یدارو هادلیدر ن

 یدرمان یهاروش ریسا نیگزیجا تواندیم ستمیس نیا ه،یبهبود روند درمان و کاهش التهابات در آن ناح یبرا جهیدر نت

 بشود ستند،یاو مطلوب ن یو همراه ماریب یاز نظر راحت نیداشته و همچن ییباال نهیکه هز

 بیسورافن یفوتوترمال به همراه دارا تیخصوص یقابل حل دارا یمریپل دلیکرونیم هیته :اهداف اختصاصی

 ها¬¬دلیکرونیساخت م طیشرا یسازنهیبه -

 هادلیکرونیم ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یبررس -

 هادلیکرونیم یسازگار ستیز یابیارز -
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 رهش دارو یبررس -

 مختلف یهابافت یستوپاتولوژیشده بر ه یطراح ستمیس ریتاث -

 اثر فوتوترمال آن یبررس -

 یماریمورد نظر بر بهبود ب ستمیاثر س -

 ابعاد تومور یابیارز -

 یسرطان یهاسلول یمانزنده یبررس -

 نانوذرات، فوتوترمال ب،یسورافن مر،یپل دل،یکرونیم ،یدارورسان یها ستمیپوست، مالنوما، س سرطان کلمات کلیدی:

 

 

Fabrication of dissolvable polymeric microneedle containing metal nanoparticles to 
kill skin cancer using photothermal therapy 

Title: 

Mohammad Ali Shahbazi Applicant: 

Zanjan University of Medical Sciences Applicant's 

Work: 

Skin cancer, including malignant melanoma and non-melanoma, are the most 

common malignancies among the white population. Melanoma is the third 
commonest form of skin cancer, is derived from skin melanocytes, and has a high 

clinical impact because of early metastatic risk and poor prognosis of metastatic 

disease. The incidence of cutaneous malignant skin cancer is increasing worldwide. 
Skin cancer is the fifth most common form of cancer in adults (men and women) and 

melanoma is the deadliest form of it. This lesion can arise from pigment-producing 
cells in the eye, the gastrointestinal tract, genitalia, sinuses, and meninges but most 

commonly arises in the skin in the setting of UV injury. It is estimated that 60,000 

new cases in men and 40,000 new cases in women will be diagnosed in 2020, a surge 
in incidence over the past 20 years. Advances in tumor cell biology, immunology, 

surgical radiation, and imaging have improved treatment conditions and efficacy 
compared to the past, but their incidence is still increasing and mortality has 

increased by up to 80%. Systematic and surgical treatments have not shown a 

significant effect on the treatment path, so the need for new methods with high 
efficiency is felt. Due to the fact that most of these lesions occur in the skin area, the 

stratum corneum can act as a major barrier against topical drug delivery and reduce 
the effectiveness of treatment. The use of drug delivery systems with the power to 

overcome this layer can be desirable. The use of non-invasive microneedle systems in 
cancer, especially localized tumors, is increasing today. These systems have the 

ability to deliver the therapeutic agent locally and prevent systematic distribution to 

the desired level and increase the accumulation in the tumor area, thus reducing the 
side effects and increasing the efficiency of treatment. 

The aim of this study is to design a microneedle system that containing a polymeric 
solution in backing layer, and sorafenib. PVP or PMVEMA polymer and nanoparticles 

with photothermal properties, in the needles. So for Improve the healing process and 

reduce inflammation in that area, this system can replace other treatment methods, 
that are expensive and not desirable for the patient. 

Abstract: 

Preparation of soluble polymer microneedle with photothermal properties along with 
sorafenib 

- Optimization of microneedle manufacturing conditions 

- Study of physicochemical properties of microneedles 
- Biocompatibility assessment of microneedles 

- Checking the release of the drug 
- The effect of the designed system on the histopathology of different tissues 

- Investigation of its photothermal effect 

- The effect of the desired system on the improvement of the disease 
- Evaluation of tumor dimensions 

- Study of cancer cell survival 

Specific 
Aims: 
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skin cancer, melanoma, drug delivery systems, microneedle, polymer, sorafenib, 

nanoparticles, photothermal 

:Keywords 
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 و /H5PW10V2O40 ZnO-NH2 بیدو ترک یستیفتوکاتال تیقابل یبررس :عنوان

H5PW10V2O40/TPP اکیبه آمون تروژنیگاز ن لیتبد ییایمیدر واکنش فتوش (Nitrogen 

photofixation) 
 یبیط رضا :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یرضو خراسان/یسبزوار میحک دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یبی+ رضا ط :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 یدهایساک هیکه عموما بر پا ،یسنتز متیارزان ق یها ستیبا استفاده از فتوکاتال میحاضر قصد دار یقاتیدر طرح تحق چکیده :

 ریو سا اکیموجود در هوا به آمون تروژنیگاز ن لیتبد تیکه قابل میبساز ییها تیعناصر واسطه هستند، نانوکامپوز یفلز

-H5PW10V2O40 ZnO بیپروژه دو ترک نیرا داشته باشند. بطور خاص در ا تراتیمانند ن تروژنین یگونه ها

NH2/ و H5PW10V2O40/TPP طرح  نیا یها یژگیو نیسنتز و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. از مهمتر

ب بصورت درجا و حس ا،ی. ثانمیینما هیته اکیآمون یبود اوال محلول آب میاست که بطور همزمان قادر خواه نیا یقاتیتحق

 تیرح قابلط نیبارز ا یها یژگی. از ومیینما لیتبد ومیسولفات آمون یحاصل را به کود با ارزش و واردات ییایمحلول قل از،ین

 باشد یم یو صنعت یصنعت مهین یازهاآن در ف یبودن اجرا یبودن و اقتصاد یاتیعمل

 :میکن یبه چند مورد آنها اشاره م نجایمد نظر قرار گرفته اند که در ا ینکات مهم و جالب ند،یفرا نیدر ا :اهداف اختصاصی

 هیبه عنوان خوراک اول یمعمول یاستفاده از هوا -1

 خواهند شد هیته نهیو با حداقل هز یکه به آسان متیارزان ق یها ستیاستفاده از فتوکاتال -2

 حالل واکنش ستمیبه عنوان س یاستفاده از آب معمول -3

 یتابان به عنوان منبع نوران دیاستفاده از نور خورش -4

 آب تریهر ل یبه ازا یدرصد وزن 5-2حداکثر  ست،یاز فتوکاتال یاستفاده حداقل -5

 ستیهتروژن فتوکاتال تیها در آب و حفظ ماه ستیفتوکاتال یریعدم انحالل پذ -6

 یآت یدر پروژه ها ییایمیش عیجهت صنا دیدروکسیه ومیآمون یآب یمحلول ها متیارزان ق هیامکان ته -7

ر پروژه د یصنعت اسیاندک در مق نهیبا هز ومیبه کود سولفات آمون دیدروکسیه ومیآسان محلول آمون لیامکان تبد -8

 یآت یها

 یآت یدر در پروژه ها یصنعت یجهت اجرا یآب کشاورز یمعمول یاستفاده از استخرهاامکان  -9

بلکه  ند،ستین یو جانوران سم اهانیگ یکه عموما نه تنها برا ستهایفتوکاتال هیته یبرا یاستفاده از فلزات واسطه ا -10

نخواهد کرد.  جادیا یمشکل یکشاورز نیآنها به زم یروند و ورود احتمال یبه شمار م اهیگ ازیمورد ن یمغذ زیجزو مواد ر

 .اشاره کرد یو رو م،یواناد بدن،یتوان به مول یاز جمله م

 تروژنین تیتثب -اکسومتال یپل -واسطه  یفلز دیاکس- تینانوکامپوز -ستیفتوکاتال کلمات کلیدی:
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Investigation of the photocatalytic activity of H5PW10V2O40/ZnO-NH 2 and 

H5PW10V2O40/TPP in the photochemical conversion of nitrogen gas to ammonia 
(Nitrogen photofixation) 

Title: 

Reza Tayebee Applicant: 

Hakim Sabzevari University Applicant's 

Work: 

n the present research project, we intend to make nanocomposites capable of 

converting nitrogen gas of air into ammonia and other useful nitrogen species such 

as nitrate, using inexpensive synthetic photocatalysts, which are generally based on 
metal oxides. One of the most important features of this research is that we will be 

able to prepare an aqueous solution of ammonia at the same time. Secondly, we can 
convert the resulting alkaline solution into valuable ammonium sulfate fertilizer. One 

of the salient features of this project is its operational capability and economical 

implementation in semi-industrial and industrial phases. 
ii) In this project, we start with the photocatalyst, which we have recently tested its 

efficiency in this reaction and obtained relatively good results. Therefore, we first 
synthesize the photocatalysts based on what is stated in the project title and then 

use them in the photofixation reaction. In photofixation experiments, we plan to use 
a 300-watt xenon lamp at the beginning of the project, which is in the visible range 

and has a predominant wavelength above 400 nm. Therefore, it is sufficient to 

consider a solution of Na2SO3 after removing the excess oxygen by blowing nitrogen 
gas in it and in the presence of the synthesized photocatalyst in the presence of light. 

After about 4 hours, a significant amount of ammonia and Na2SO4 will be 
synthesized, which can be measured by the methods we described. 

iii) Of the salient features of this project is its operational capability and economical 

implementation in semi-industrial and industrial phases. In this process, important 
and interesting points have been considered, here are some of them: 1- Using 

ordinary air as a primary feed, 2- Using cheap photocatalysts that will be provided 
easily and with minimal cost, 3- Using ordinary water as a reaction solvent system, 

4- Using radiant sunlight as a light source, 5- Minimal use of photocatalyst, 

maximum 2-5% by weight per liter of water, 6- Insolubility of photocatalysts in water 
and preservation of the heterogeneous nature of photocatalysts, 7- Possibility of 

preparing cheap aqueous solutions of ammonium hydroxide up to 35-50% 
concentration for chemical industries, 8- Possibility of easy conversion of ammonium 

hydroxide solution to ammonium sulfate fertilizer at low cost on an industrial scale, 
9- The possibility of using ordinary agricultural water ponds for industrial 

implementation in the next phases of this project, 10 - The use of intermediate 

metals for the production of photocatalysts, which are generally not only toxic to 
plants and animals, but also are among the micronutrients required by the plant and 

their possible entry into agricultural land will not be a problem. These include 
molybdenum, vanadium, and zinc. 

Abstract: 

In the present research project, we intend to make nanocomposites capable of 

converting nitrogen gas of air into ammonia and other nitrogen species such as 
nitrate, using inexpensive synthetic photocatalysts, which are generally based on 

metal oxides of intermediate elements. One of the most important features of this 
research project is that we will be able to prepare aqueous solution of ammonia and 

ammonium sulfate fertilizer at the same time. One of the salient features of this 

project is its operational capability and economical implementation in semi-industrial 
and industrial phases. In this process, important and interesting points have been 

considered, here are some of them: 
1- Using ordinary air as a primary feed 

2- Using cheap photocatalysts that will be provided easily and with minimal cost 

3- Using ordinary water as a reaction solvent system 
4- Using radiant sunlight as a light source 

5- Minimal use of photocatalyst, maximum 2-5% by weight per liter of water 
6- Insolubility of photocatalysts in water and preservation of heterogeneous nature 

of photocatalysts 

Specific 

Aims: 
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7- Possibility of preparing cheap aqueous solutions of ammonium hydroxide up to 

35-50% concentration for chemical industry 
8- Possibility of easy conversion of ammonium hydroxide solution to ammonium 

sulfate fertilizer at low cost on an industrial scale 
9- The possibility of using ordinary agricultural water ponds for industrial 

implementation in the next phases of this project 

10 - The use of intermediate metals for the production of photocatalysts, which are 
generally not only toxic to plants and animals, but also are among the micronutrients 

required by the plant and their possible entry into agricultural land will not be a 
problem. These include molybdenum, vanadium, and zinc. 

Photocatalyst-nitrogen photofixation :Keywords 
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مغز  یمیمزانش یادیبن یهامشتق از سلول یشده در اگزوزوم ها یبارگذار نیالکتوفر ریتأث یبررس :عنوان

 In vitro طیفرم در مح یمولت وبالستومایاستخوان در درمان مدل گل

 نوبخت حهیمل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیا یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 نوبخت حهی+ مل :همکاران

 ییهومان پارسا +

 یرمضان حانهیر +

 افتخار زاده نایم +

 یمحمود برات +

 هاله بخشنده +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

نوع درمان  نیتریکه تهاجم یزمان یاست. حت میبدخ ینوع تومور مغز نیترعیو شا نیترفرم کشنده یمولت وبالستومایگل چکیده :

عود  ییتوانا لیبه دل مارانیبقاء در ب زانیباز هم م شود،یاست استفاده م یو جراح یدرمانیمیش ،یوتراپیکه شامل راد

انوذرات ن یمیمزانش یادیبن یهامشتق از سلول یسال است. اگزوزوم ها کیچند ماه تا  تاینها وبالستومایگل یمجدد باال

هستند. اندازه کوچک اگزوزوم ها به آن  یکم ییزا یمنیو ا تیسم یدارند و دارا یادیز یسازگار تیبوده که قابل یعیطب

محموله)به عنوان مثال  لینفوذ کرده و تحو یمغز یسد خون یبه بافت ها و حت یدهد تا بتوانند به راحت یها اجازه م

 یعوراض جانب چگونهیانجام دهد و نکته جالب آن است که ه کیستمیس یدارو( را به صورت کارآمد و بدون عوارض جانب

 یانکه اثر درم میگرفت میصورت نگرفته است، تصم نهیزم نیدر ا یآن ذکر نشده است. تا کنون مطالعه مشابه یبرا

مغز استخوان در درمان مدل  یمیمزانش یادیبن یهامشتق از سلول یزوم هاشده در اگزو یبارگذار نیالکتوفر

در جهت  دیمف یپروژه بتواند گام نیکه ا دیام نیبه ا میکن یرا بررس In vitro طیفرم در مح یمولت وبالستومایگل

 فرم بردارد یمولت وبالستومایگل یماریروند درمان ب شرفتیپ

شده در  یبارگذار نیکنترل و تحت درمان با الکتوفر یهادر گروه وبالستمایگل یهامهاجرت و تهاجم سلول زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 In vitro طیاگزوزوم در مح

زوم در شده در اگزو یبارگذار نیکنترل و تحت درمان با الکتوفر یهادر گروه وبالستمایگل یهارشد سلول زانیم نییتع

 In vitro طیمح

شده در اگزوزوم  یبارگذار نیکنترل و تحت درمان با الکتوفر یهادر گروه VEGF ییفاکتور رگ زا انیب زانیم نییتع

 In vitro طیدر مح

 شده در یبارگذار نیکنترل و تحت درمان با الکتوفر یآن در گروه ها نیو سنتز پروتئmTOR ژن انیب زانیم نییتع

 In vitro طیاگزوزوم در مح

 شده یبارگذار نیکنترل و تحت درمان با الکتوفر یآن در گروه ها نیو سنتز پروتئ -1α HIFژن  انیب زانیم نییتع

 In vitro طیدر اگزوزوم در مح

 ییاگزوزوم، رگ زا ن،یالکتوفر وبالستوما،یگل کلمات کلیدی:
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Evaluation of lactoferrin loaded by mesenchymal stem cell-derived exosomes in 

glioblastoma multiforme cells in in vitro 

Title: 

Maliheh Nobakht Applicant: 

Iran University Medical of Science Applicant's 
Work: 

Glioblastoma multiforme is the deadliest and most common type of malignant brain 

tumor. Even when the most invasive treatments, including radiotherapy, 
chemotherapy, and surgery, are used, the survival rate in patients is still several 

months to a year due to the ability of recurrent glioblastoma to recur. 
Exosomes derived from mesenchymal stem cells are natural nanoparticles that are 

highly compatible and have low toxicity and immunogenicity. The small size of the 

exosomes allows them to easily penetrate tissues and even the blood-brain barrier 
and deliver cargo (eg drugs) efficiently and without systemic side effects. No side 

effects are mentioned for it. 
we have decided to investigate the therapeutic effect of lactoferrin-loaded exosomes 

derived from bone marrow mesenchymal stem cells in the treatment of glioblastoma 
multiforme in vitro, in the hope that this project can Useful to improve the process of 

treatment of glioblastoma multiforme. 

Abstract: 

Determination of glioblastoma cell migration rate in control group and treated with 
exosome-loaded lactoferrin in vitro 

Determination of Glioblastoma cell growth rate in exosome-loaded control and 

lactoferrin treated groups in vitro 
Determination of VEGF angiogenesis in control and groups treated with exosome-

loaded lactoferrin in vitro 
Determination of mTOR angiogenesis in control and groups treated with exosome-

loaded lactoferrin in vitro 

Determination of HIF1 A angiogenesis in control and groups treated with exosome-
loaded lactoferrin in vitro 

Specific 
Aims: 

Glioblastoma, Exosome, Lactoferrin, Angiogenesis :Keywords 
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با استفاده از دو  النیدر استان گ سیازیولیآب و هوا بر عوامل خطر فاس راتییتغ یوهایسنار یبررس :عنوان

 GDD-WD و MaxEnt یمدلساز تمیالگور

 یبهنام مشگ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/دانشگاه تهران ،یدامپزشک دانشکده :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ بهنام مشگ :همکاران

 ایمدبرن ایگال +

 بجد یحنف یاحمدعل +

 یفتح دیسع +

 راد یدیمج یمرتض +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

از  یاریبر بس ندهیآ یکامال اثبات شده است در دهه ها یکه موضوع یمیاقل راتییکه روند تغ میانتظار داشته باش دیبا چکیده :

باشد.  داشته ریاجتناب ناپذ یریتاث یوانیح-یو سالمت جوامع انسان یو از جمله مسائل بهداشت ستیز طیمح یجنبه ها

 یکرده و به نقل قول از سازمان بهداشت جهان ریرا درگ وانیاست که انسان و ح یکبد یکرم یماریب سیازیولیفاس

ه عنوان ب النیشده است. استان گ یفاحش راتییدچار تغ ریاخ یهاآن در سال کیولوژیدمیاپ-یمولکول-ینیبال یمایس

از  بوده است و یانسان یدمیبه شمار آمده و تاکنون شاهد دو نوبت بحران اپ ایو در آس رانیدر ا یکانون آلودگ نیمهم تر

ه از س هیحاضر اطالعات اول یگذاشته است. در بررس یمناطق استان رو به فزون یدر برخ یماریب یسال قبل هم فراوان

 یها هیال Arc-GIS یافزارهاو با استفاده از نرم گرددیم هیشده ته فیتعر یها یریمنشأ مختلف و ضمن نمونه گ

 یاضیر تمیدر نظر گرفته شده و توسط دو الگور یمیاقل ریمتغ 4و  ییآب و هوا ریمتغ 19گردد.  یم دیبازتول یاطالعات

GDD-WB و MaxEnt نقطه محل یسازبا هدف مدل(local-point)در ردیگ یقرار م یو بررس یابی، تحت ارز .

به عنوان  RCP8.5 و RCP2.6 یویتحت دو سنار GCM یبا استفاده از مدل ها یماریب وعیش ینیب شیادامه پ

 شودی( پرداخته م2020-2040) ندهیآ یشده در افق سال ها فیتعر میاقل راتییتغ

و با توجه به  یمیاقل یپارامترها راتییبا توجه به تغ النیدر استان گ سیازیولیخطر ظهور فاس ینیب شیپ :اهداف اختصاصی

 RCP2.6یویسنار

و با توجه به  یمیاقل یپارامترها راتییبا توجه به تغ النیدر استان گ سیازیولیخطر ظهور فاس ینیب شیپ .2

 RCP8.5یویسنار

 افزاربا استفاده از نرم النیدر استان گ والیپراکنش حضور فاس یپهنه بند .3

 عوامل خطر-میاق راتییتغ - والیفاس کلمات کلیدی:

 

 

Survey of climate changes scenarios  on the risk factors of fascioliasis in Guilan 
province by modeling algorithms of MaxEnt and GDD-WD 

Title: 

Behnam Meshgi Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 
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We have to expect that the trend of climate change, which is highly proven, will have 

a great impact on many aspects of the environment, including the health of animal 
and human societies. Fascioliasis is a zoonosis disease that caused by Fasciola 

species and mainly affect the liver. It belongs to the group of foodborne trematode 
infections. According to the World Health Organization, the clinical, molecular and 

epidemiological features of the disease have undergone a significant change in 

recent years. Guilan Province is the most important source of the infection in Iran 
and in Asia and until now, it has witnessed two times the crisis of the human 

epidemic and since last year, the frequency of the disease has increased in some 
regions of the province. 

In the present study, the initial data will be prepared from three different sources 

and data layers will be reproduced using Arc-GIS software. 19 bioclimatic and 4 
environmental variables will be considered and evaluated by two mathematical 

algorithms (GDD - WB and MaxEnt) with the aim of modelling the local points. In the 
following, prediction of the disease distribution at future period (2020-2040) will be 

carried out using GCM models and different scenarios (RCP2.6, RCP8.5) of climate 
change. 

Abstract: 

Predict of fascioliasis in Guilan province based on using GCM models and different 

scenarios (RCP2.6, RCP8.5) of climate change by two modelling algorithms 
(including GDD-WB and MaxEnt). 

Specific 

Aims: 

Fasciola, Climate change, Risk factors :Keywords 
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ر ها د یدر دامپرور یکنترل الرو مگس خانگ یبرا یخوراک یبه صورت افزودن یاهیگ باتیاستفاده از ترک :عنوان

 یشگاهیآزما طیشرا

 ورزنه یباقر میمر :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیا یو صنعت یعلم یپژوهش ها سازمان :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 انیبا منشا دام و آبز ییمواد غذا تیها و امن ندهیآال -1/مشترک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ورزنه یباقر می+ مر :همکاران

 کامران اکبر زاده +

 یمحمد کاظم کوه +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

که به  یاقتصاد یانهایو ز دی. به علت افت تولشودیعامل عدم رفاه دام محسوب م نیها مگس عمده تر یدامپرور در چکیده :

. استفاده کنندیگام کنترل استفاده م نیاز حشره کشها به عنوان اول یشود صاحبان گاودار یم جادیواسطه مگس ا

مگس است. اما مقاومت به حشره کشها همراه  هیعل یکنترل استینوع س نیاز حشره کشها متداول تر یپاشش ای یخوراک

 یعیبط باتیتا توجه به ترک دهیسبب گرد ستیز طیدوست دار مح یبه استفاده از حشره کشها یبا فشار افکار عموم

 و اهانیگردند. گ ییایمیش یها-عدم استفاده از حشره کش ایتوانند باعث کاهش  یم باتیترک نی. اابدی شیافزا

 نیاز ب یراب سمیمکان نیاز چند باتیترک نیا نکهیمورد توجه قرار گرفته اند. اول ا شتریب لیآنها به دو دل یهاتیمتابول

 یهایترمواد توسط باک نیا یایبقا نکهیهمراه است. دوم ا ریکنند لذا مقاومت حشره به آنها با تأخ یبردن حشرات استفاده م

 ندارند. یبوم ستیز یشده و اثرات سم هیخاک تجز

گرم و مرطوب مانند  یطهایند. حشره ماده در محهست یاست که آنها در مرحله الرو یزمان مقابله با مگس زمان نیبهتر

 ی. استفاده از حشره کشهاکنندیم یدرآنجا زندگ رهیکند الرو و شف یم یزیکه در بهاربندها قرار دارد تخم ر یکود

 ازیاز نظر ن شوندیکه به خوراک اضافه م ییمگس کمک کند. الروکشها تیتواند به کنترل جمع یدر بهاربندها م یپاشش

فعال  ستیز باتیترک دهدیکه نشان م یریاخ جیهستند. بر اساس نتا یکمتر، بهتر از سموم پاشش یکارگر نهیبه هز

یم از الرو کشها یاستفاده خوراک ایشکل گرفت: آ هیشکمبه عبور کنند، دو فرض هیاز تجز توانندیم یاهیگ یعصاره ها

شکمبه را بهبود  ریتخم توانندیم یاهیگ یالروکشها ایشود. آ باعث کاهش تعداد الرو در بستر نشخوارکنندگان تواند

 . بخشند

عه مطال نیشکمبه و درصد مرگ الروها ا ریبر تخم یاهیگ یالروکشها یاندک در مورد اثر خوراک اریبه علت اطالعات بس

به صورت روغن بعد از  شنیاسطوخودوس و آو م،ین اهیسه گ یاثر الروکش یابی. هدف مطالعه حاضر ارزدیگرد یطراح

منظور  نیا ی. براشودیشکمبه استفاده م طیشرا یساز هیشب یگاز برا دیتول ستمیاست. از س یشکمبه ا ریمواجه با تخم

 شیاز شروع آزما شیپ باتیترک یشود. اثر الروکش یپرورش داده شده استفاده م شگاهیکه در آزما یاز الرو مگس خانگ

 شودیانجام م LC50و LC90به منظور بدست آوردن غلظت یشکمبه ا ریتخم

 در نشخوارکنندگان یبه صورت خوراک یاهیالروکش گ باتیکاربرد ترک یسنج امکان :اهداف اختصاصی

 یالرو مگس، نشخوارکنندگان، حشره کش خوراک ،یاهیالروکش گ باتیترک کلمات کلیدی:
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In vitro supplementation of phytogenic compounds as feed additives for controlling 

housefly larvae in dairy farms 

Title: 

Maryam Bagheri Varzaneh Applicant: 

Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) Applicant's 
Work: 

Flies are a major cause of restless of cattle in dairy farms. Because of the production 
losses and consequent economic costs associated with this pest, cattle owners have 

primarily used insecticidal control measures. Feed-through and space spray 

insecticides are a common type of control strategy. However, insecticide resistance 
along with public pressure for using eco-friendly pesticides has driven the 

investigation of alternative bio natural compounds. Bioinsecticides can minimize or 
avoid the use of chemical pesticides. Plants and their metabolites are gaining 

increased attention because of two reasons: The first, different modes of action of 

plant metabolites, postpone the physiological resistance of insects. The seconded, 
plant metabolites are degradable by soil bacteria and have no ecotoxicological 

effects. The gold time to fight with flies is when they are in the larvae stage. The 
female fly will lay eggs in a warm, moist environment such as manure heaps and 

larvae and pupa living there. Spraying larvicide compound on the pen could control 
the fly population. Feed-through larvicides are better than spray type because they 

need less labor cost. Based on recent data that showed bioactive compounds of plant 

extracts could escape from rumen degradation, two hypotheses formed: If feeding 
phytogenic larvicides can reduce larvae number in the manure of ruminants? And if 

phytogenic larvicides can improve rumen fermentation . 
Due to little data about the effects of feeding plant-derived larvicides on rumen 

fermentation and mortality rate of larvae, this study was designed. The aim of the 

current work is evaluating larvicides effects of neem (Azadirachta indica), Lavender 
(Lavandula), and thyme (Thymus vulgaris) oil after facing rumen degradation. In 

vitro gas production system is used to mimic rumen conditions. For this purpose, the 
larvae of houseflies raised in the laboratory are used. The larvicidal effect of plants 

investigates before the start rumen fermentation stage to find LC50 and LC90 

concentrations. 

Abstract: 

Possibility of using feed though larvicide in ruminants Specific 

Aims: 

plant-derived larvicide, fly larvae, Ruminants, feed through insecticide :Keywords 
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 نآ یاثر ضد چاق یو بررس دانیفوکوئ هیبر پا ونیبا استفاده از نانوامولس نیفوکوزانت یدرون پوشان :عنوان

 یائیاول نجمه :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش یعلوم  پزشک دانشگاه :محل اجرا

 نخبگان یمل ادیشده از بن یمعرف یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعلوم پزشک :زیرشاخه/گرنت

 هیتغذ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یائی+ نجمه اول :همکاران

 دهینادر تن +

 نسب یموسو هیمرض +

 1020000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

، کبد چرب  2نوع  ابتیمانند د یگریمزمن د یها یماریب شیدارد که منجر به افزا یروند رو به رشد یامروزه چاق چکیده :

 یشرویاز پ یریشگیراه درمان آن، پ نیبهتر ن،یشود. بنابرا یسرطان ها م یو برخ یعروق یقلب یها یماریب ،یرالکلیغ

 یحت ایو  یموثر بر تجمع چرب ایکاهش وزن و  یبرا یعیطب باتیترک یدارا ییاستفاده از مواد غذا نرو،یباشد. ازا یآن م

را به  یادیجلبک ها توجه ز یستیفعال ز باتیاستفاده از ترک ر،یاخ یها است. در سال تیکبد چرب حائز اهم جادیا

است  یقهوه ا یدر جلبک ها دیکاروتنوئ ینوع نیعملگرا جلب کرده است. فوکوزانت یغذاها دیسمت بهبود سالمت و تول

است  ونیداسیحساس به اکس دیکاروتنوئ نیباشد. ا یم یمانند ضد چاق یکیولوژیاز خواص ب یگسترده ا فیط یکه دارا

 ،یدرون پوشان یاز روش ها یکیشود.  یدرون پوشان یستیبا ،ییو کاربرد آن در مواد غذا تیمحدود نیرفع ا یو برا

 یمطالعه برا نیعمل کند. در ا زیآبگر باتیتواند به عنوان حامل ترک یباشد که م یها م ونیاستفاده از نانوامولس

شود.  یدانه استفاده م اهیبا روغن س دانیفوکوئ هیبر پا ونی، از نانو امولس نیفوکوزانت یبهتر اثر ضد چاق یرگذاریتاث

 یها یژگیو و یریفایخواص امولس یاست که دارا یقهوه ا یسولفاته در جلبک ها دیساکار یپل ینوع دانیفوکوئ

ا ب ییایدر یمحصول ضد چاق کی دیمطالعه تول نیاست. هدف از ا رهیو غ یمانند ضد التهاب و ضد چاق یکیولوژیب

تدا پژوهش، اب نیرا دارد. در ا ییاستفاده در مواد غذا تیاست که قابل ونیبه روش نانو امولس دانیو فوکوئ نیفوکوزانت

 ،یاختارآن )س یها یژگیو ن،یفوکوزانت یدانه ساخته و بعد از درون پوشان اهیروغن س-دانیفوکوئ هیبر پا ونینانوامولس

رار ق یبصورت درون تن مورد بررس نیفوکوزانت ی( و اثر ضد چاقیشگاهیدرون آزما طیدر شرا شیو رها یکیمورفولوژ

 خواهد گرفت

 یوانیدر مدل ح دانیفوکوئ هیبر پا ونیشده با نانوامولس یدرون پوشان نیفوکوزانت یاثر ضدچاق یبررس :اهداف اختصاصی

 نیفوکوزانت یضدچاق تیبر فعال دانیدانه و فوکوئ اهیروغن س ریتاث یبررس •

 یکیولوژیب تیبا فعال دانیفوکوئ هیبر پا ونیساختن نانوامولس •

 ونینانوامولس ،یدرون پوشان دان،یفوکوئ ن،یجلبک، فوکوزانت ه،یتغذ ،یچاق کلمات کلیدی:

 
 

Encapsulation of fucoxanthin with fucoidan -based nanoemulsion and evaluation of 

its anti-obesity effect 

Title: 

Najme Oliyaei Applicant: 

Shiraz University Applicant's 

Work: 
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Obesity is a growing disease that leads to increased susceptibility to other chronic 

diseases such as type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver, cardiovascular disease and 
some cancers. The best treatment is prevention of its prevalence. Utilization of 

dietary supplements with natural compounds is consider to lose weight or prevention 
of fatty liver. In recent years, using the bioactive compounds from algae has 

attracted much attention to improve the health and production of functional foods. 

Fucoxanthin is a carotenoid found in brown algae with wide range of biological 
properties such as anti-obesity. This carotenoid is susceptible to oxidation and must 

be encapsulated for out coming of this limitation. Fabrication of nanoemulsions is an 
approach for encapsulation and can act as carrier of hydrophobic compounds. In this 

study, fucoidan-based nanoemulsion with black seed oil (Nigella sativa) for making 

fucoxanthin more effective, will be used. Fucoidan is a type of sulfated 
polysaccharide in brown seaweed that has emulsifying properties and biological 

attributes such as anti-inflammatory and anti-obesity. The aim of this study is to 
produce a marine anti-obesity product with fucoxanthin and fucoidan by 

nanoemulsion method which is applicable in food products. In this study, fucoidan-
black seed oil based-nanoemulsion incorporated by fucoxanthin will be fabricated 

and its properties (such as morphological and structural properties, in vitro release) 

and in vivo anti-obesity effect will be investigated. 

Abstract: 

Evaluation of anti-obesity effect of fucoxanthin encapsulated with fucoidan based- 

nanoemulsion in animal model 

-Evaluation of the effect of black seed oil and fucoidan on the anti-obesity activity of 
fucoxanthin 

-Fabrication of fucoidan-based nanoemulsion carriers with biological activity 

Specific 

Aims: 

Obesity, Nutrition, Algae, Fucoxanthin, Fucoidan, Encapsulation, Nanoemulsion :Keywords 
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بستر  یآبگذر بیضر یرودخانه همراه با اصالح موضع ریدر مس یسازه ها یریاثرات بکارگ یمطالعه  :عنوان

 کیپریها انیرودخانه بر مشخصات جر

 دیام نیمحمدحس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یدکتررساله  :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

/استفاده یزداری+ آب و آبخ یکشاورز یمختلف و زه آب ها یها در پساب ها ندهیکاهش آال ی/روشهایزداریو آبخ آب :اولویت

 آب و خاک یکاهش آلودگ یبرا هایو باکتر اهانیاز گ

 یکاربرد :نوع طرح

 دیام نی+ محمدحس :همکاران

 یتجر مهال +

 یدهقان راحمدیام +

 قمشلو یآرزو ناز +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 ییایمیش یهاندهیآال فیتضع یبرا یعیطب ورآکتوریب کیو  یو آب سطح ینیرزمیآب ز نیب یاهیناح کیپریها هیناح چکیده :

هد  بیش یمکان راتییبا تغ کیپری. تبادل هاشودیرا شامل م نییروبه باال و روبه پا یهاانیجر کیپریاست. تبادل ها

تبادل  یاصل یژگی. سه وردیگیشکل م یکیدرولیه تیهدا یمکان راتییو تغ ه،یمساحت ناح یمکان راتییتغ ،یانرژ

 ایاح یهابا پروژه تواندیشده م یمهندس کیپریها هیناح کیتبادل، زمان ماند، و عمق نفوذ است.  یشامل دب کیپریها

 یبودهاو به یکیولوژیب ستگاهیز شیافزا یبرا انیجر یرهایکردن مس نهیبا به کیپریتبادل ها شیافزا یرودخانه برا

به  کولهریس یدانشگاه تهران در فلوم یو آبادان یاریطرح رساله حاضر در دانشکده آب یهاشیشود. آزما یکیآب،  تیفیک

از رسوبات  انیدرصد انجام خواهد شد. بستر جر 1کف  بیبا ش متریسانت 30و عمق  متر،یسانت 20متر، عرض  10طول 

 یکیرولدیه طیدر شرا کیپریخواهد شد. در طرح رساله حاضر در نظر است اثر پلکان بر تبادل ها لیتشک یاو ماسه یشن

 ابیرد نیپرمنگنات استفاده خواهد شد که ا میپتاس یرنگ ابیاز رد ان،یجر یرهایمس یابیرد یشود. برا یمتفاوت بررس

 یکیا ب انیجر یرهایدر نظر مس نیچنوارد خواهد شد. هم یرسطحیز انیسطح بستر به جر کیو نزد یبستر رسوب ریدر ز

 یریبکارگ طیدر شرا کیپریتبادل ها یهایژگیو افتنیخواهند شد. هدف طرح رساله حاضر  یسازهیشب یها عدداز مدل

باشند. شتهدا کیپریتبادل ها یهایژگیبر و ییبسزا ریها تاثسازه یریکارگکه به میمتفاوت است. ما انتظار دار یهاسازه

طح که تراز س ییو در جا ردیشکل گ نییروبه پا یهاانیاست جر ترشیکه تراز سطح آب ب ییجا میانتظار دار نیچنهم

 رو به باال مشاهده شود یهاانیتر است جرآب کم

ه ساخته شد شیاز پ یدر کانال ها یها پساب کشاورز ندهیآال فیدر رودخانه ها، تضع یا رنقطهیغ یها ندهیآال فیتضع :اهداف اختصاصی

 کیپریتبادل ها لیبا هدف تشک

 یعدد یتبادل، مدلساز یدب ،یرسطحیو ز یسطح یسازه ها ک،یپریها هیناح کلمات کلیدی:

 
 

Effects of instream structures in tandem with local river bed hydraulic-conductivity 

modification on hyporheic flow characteristics 

Title: 

M H Omid Applicant: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

University of Tehran Applicant's 

Work: 

The hyporheic zone (HZ), located at the interface of surface and groundwater, and is 

a natural bioreactor for attenuation of chemical contaminants. Hyporheic exchange 

includes downwelling and upwelling flows. Hyporheic exchange is driven by spatial 
changes in the energy head gradient, spatial changes in the cross-sectional area of 

alluvium, and spatial changes in hydraulic conductivity. Hyporheic features include 
exchange discharge, residence time, and permeation depth. Engineered hyporheic 

zone can be incorporated into stream restoration projects to enhance hyporheic 

exchange, with flow paths optimized to promote biological habitat, water quantity, 
and water quality improvements. The experiments are conducted in the irrigation 

college of the University of Tehran. The length, width, and depth of flume are 10m, 
0.2m, 0.3m, respectively. The bed slope is 0.01. Bed sediment will be gravel or sand. 

A solute tracer is injected at near sediment bed surface, and is tracked tracer-path in 
sediment bed. In this study, we study the effect of step-structure on hyporheic 

exchange in different hydraulic conditions. Also, hyporheic exchange is simulated by 

CFD. The goal of this proposal is finding of hyporheic features for restoration 
structures. We expect that restoration structures increase exchange discharge and 

residence time. Also, we expect that water dowllwell where permeability or depth of 
gravel increases in the direction of streamflow. 

Abstract: 

 

attenuation of chemical contaminants in rivers and canals. 

Specific 

Aims: 

Hyporheic zone, surface and subsurface structures, exchange discharge, numerical 
simulation 

:Keywords 
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و  SPION@BSA@PSMA-11 با استفاده از نانوکمپلکس هدفمند MRI ریبهبود کنتراست تصاو :عنوان

 زودهنگام سرطان پروستات صیجهت تشخ IVIM MRI یتوال یکم یپارامترها یابیارز

 یمنتظرابد رضایعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یرساله دکتر :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول ی+ پزشک سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یمنتظرابد رضای+ عل :همکاران

 یفرزانه قربان +

 یفرشاد امام +

 زاده نیبهزاد ام +

 راد یرجیرسول ا +

 یبرج دیناه +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

موثر آن داشته باشد. سرطان  جهیدرمان و نت یزیردر طرح ینقش اساس تواندیو بهنگام انواع سرطان م حیصح صیتشخ چکیده :

،  یسونوگراف دیتحت گا یوپسی(. در حال حاضر ب1است ) یرانیمردان ا نیدر ب عیسرطان شا نی( دومPCaپروستات )

مشکوک به  ینیبال نهیدر معا نیه است و همچناز آستان شتریب ایو  ندهیها افزاخون آن PSAکه سطح  یمارانیب یبرا

PCa صیتشخ یاز افراد به درست یممکن است برخ نحالی. با اشودیانجام م صیتشخ یبرا یهستند، بعنوان روش قطع 

را در  تیحساس نیشتریب MRI (mpMRI) یچند پارامتر یربرداریدر درمان شود. تصو ریباعث تاخ نیداده نشوند و ا

که با استفاده  PET/CT یربرداریو تصو یوپسیبا ب سهیآن در مقا تیدارد اما اختصاص PCa یصیتشخ یهاروش نیب

بر آن است که با اتصال  یپژوهش سع نیکمتر است. در ا شود،یانجام م PCaمربوط به  PSMA-11 یاختصاص گاندیاز ل

PSMA-11 در  جنتیکنتراست ا کیبه عنوان  ی، که بخوب آهندیاکس سیبه نانوذرات سوپرپارامغناطMRI  شناخته

 داد. شیرا افزا PCa صیتشخ یبرا MRI یربرداریتصو تیشده هستند، اختصاص

است  یتوال IVIM MRI .را بهبود دهد تهیمدال نیا تیحساس تواندیم MRI در نینو یهایاستفاده از توال یاز طرف

ال دهد. بعنوان هدف دوم، بدنب شیزا نمادر بافت را بدون استفاده از مواد کنتراست وژنیو پرف وژنیفید زانیم تواندیکه م

 مندهدف یزابا و بدون استفاده از ماده کنتراست ،یتوال نیشده با استفاده از ا جادیا یتومورها صیامکان تشخ یبررس

SPION@BSA@PSMA-11میهست یوانی، در مدل ح. 

. بر اساس باشدیم یوپسیو ب PET/CT یربرداریتصو PCa صیتشخ یباال برا تیضرورت: تنها روش با اختصاص

از  MRI تهیمدال یبرا تیبا بهبود اختصاص نی. بنابراباشدینم mpMRI یها به خوب-روش نیا تیمطالعات حساس

 افتیتر و بدون تهاجم دست تر، ارزانمطمئن یصیبه تشخ توانی، مPCa یاختصاص یگاندهایاستفاده از ل قیطر

و عملکرد  T2بر وزن  ریکنتراست تصاو یو بررس SPION@BSA@PSMA-11و سنتز نانوکمپلکس هدفمند  یطراح :اهداف اختصاصی

 نانوکمپلکس. نیبا حضور و عدم حضور ا PCa صیدر تشخ IVIM MRI یتوال یکم یپارامترها

 IVIMآهن،  دیاکس سی، نانوذرات سوپرپارامغناطMRIسرطان پروستات،  ،یمولکول یربرداریهدفمند، تصو یربرداریتصو کلمات کلیدی:

MRI. 
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Improving the contrast of MRI images using targeted SPION@BSA@PSMA- 11 
nanocomplex and evaluating quantitative parameters of IVIM MRI sequence for 

early detection of prostate cancer. 

Title: 

Alireza Montazerabadi Applicant: 

Mashhad University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

 

Correct and timely diagnosis of various types of cancer plays an essential role in the 
treatment method and its effective outcome. Prostate cancer (PCa) is the second 

most common cancer among Iranian men. Ultrasound-guided biopsy is currently the 
routine diagnosis method for patients whose blood PSA level elevates or is above the 

threshold or who are suspected of having PCa based clinical symptoms. However, 

some patients may not be properly diagnosed and this may delay their treatment. 
Among PCa diagnostic methods, multi-parameter MRI (mpMRI) is the most sensitive, 

but its specificity is lower than biopsy and PET / CT imaging, which is performed 
using a specific ligand. 

The aim of this study is increasing the specificity of MRI modality to detect PCa by 
binding PSMA-11 to iron oxide superparamagnetic nanoparticles (SPIONs), which are 

well known as contrast agents in MRI. 

On the other hand, the sensitivity of MRI can be improved using new sequences. 
IVIM MRI sequence obtains some parameters which show the amount of diffusion 

and perfusion in the tissues. This parameters are significantly different in malignant 
and normal tissues. So, these parameters will be estimated. 

Necessity: PET / CT imaging and biopsy have high specificity for diagnosis of PCa. 

According to studies, the sensitivity of these methods is not as good as mpMRI. 
Therefore, by using PCa-specific ligands and improving the specificity for MRI 

modality, a safer, cheaper, and non-invasive diagnosis can be achieved. 

Abstract: 

 
To design and synthesize a targeted nano-complex and investigate its effects on the 

contrast of MRI images and evaluation the quantitative parameters of IVIM MRI 
sequence in the diagnosis of PCa with the presence and absence of the nano-

complex. 

Specific 
Aims: 

Targeted Imaging, Molecular imaging, Prostate Cancer, MRI, Iron oxide 
superparamagnetic nanoparticles, IVIM MRI. 

:Keywords 
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-CuxMn1) واسطه از نوع یعناصر فلز باتیبا استفاده از ترک یتراپ کینامیفوتودا یبهبود اثرگذار :عنوان

xFe2O4) ستیز ،ییدرمان سرطان پستان: سنتز، شناسا یبرا ،یگاو نیروکش داده شده با آلبوم 

 مطالعات برون تن ،یسازگار

 ینیریفرهاد ش :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینیری+ فرهاد ش :همکاران

 یرودبارک یزمان یمصطف +

 یستاره جشنان +

 انیشاهنگ نیریش +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

ت. پرتو اس شتریب افتهیتوسعه  یآن در کشورها وعیش زانیم نیاست وهمچن عیدر زنان صد برابر مردان شا نهیسرطان س چکیده :

را به  یادینوع از سرطان هستند که عوارض ز نیا ژهیمتداول در درمان سرطان و به و یهاروش ،یدرمان یمیو ش یدرمان

 یمیبدن در ش یمو و کاهش سلولها زشیو ر یپوست در پرتو درمان یبه سوختگ توانیهمراه دارند که از آن جمله م

 است، که ینینو یروشها ازمندیموجود، جامعه ن یدرمان ها یهایبا توجه به خطرات و کاست نیاشاره کرد، بنابرا یدرمان

وز د توانیم قیطر نیهدفمند است. از ا یدارو رسان لهیموارد درمان به وس نیاز ا یکیدارند.  یخطر کمتر مارانیب یبرا

 درمان نینو یجزو روش ها یتراپ کینامیضد سرطان کم کرد. فوتودا یرا کاهش داد و از اثرات سوء داروها ماریب یمصرف

 دیموجب تول تواندیشود، که پس از تابش نور م یحساس به نور استفاده م بیترک کیروش از  نیسرطان است، در ا

از  یکیمواد حساس به نور  یها تیرغم همه مز یکند. متاسفانه عل بیرا تخر یسرطان یگرما شده و سلولها ای کالیراد

 یارساندن به سلول ه بیآس یرا برا طیتواند شرا یبودن اکثر آنها است که م یذرات عدم انتخاب نیمشکالت ا نیمهمتر

 یریر جلوگعالوه ب تواندیسلول ها م یهدفمند بر رو یها رندهیتوسط گ باتیترک نیاصالح ا نیسالم هم فراهم بکند. بنابرا

 قاتیتحق نهایتجمع مواد حساس به نور در بافت تومور هم شود. عالوه بر ا شیسالم به افزا یبافت ها یبرا بیآس جادیاز ا

تواند  یمناسب در کنار مواد حساس به نور م یثابت کرده است که استفاده دارو یتراپ کینامیفوتودا نهیگسترده در زم

د سرطان مثل ض باتیو افزودن ترک باتیترک نیاصالح ا نیداشته باشد. بنابرا باتیترک نیا ییکارا یبر رو ییاثر هم افزا

 نیا یو کاهش عوارض جانب ییکارا شیتواند موجب افزا یم میپروژه قصد انجام آن را دار نیهمانطور که در ا نیکوئرست

 بشود. شوند،یکه به عنوان عامل ضد سرطان مصرف م یزمان باتیترک

 (CuxMn1-xFe2O4) یفلزات واسطه با ساختار کل باتیترک هیحساس به نور برپا بیدر پروژه حاضر ابتدا چند ترک

-توسط روش باتیترک نیا یهایژگی. ساختار و وشودیم یآنها بارگذار یبر رو نیکوئرست یسنتز شده و سپس دارو

 نیکوئرست یو رهش دارو یبارگذار زانیقرار خواهند گرفت. در مرحله بعد م یمورد بررس SEM و XRD و FTIR یها

 یابیبرون تن مورد ارز یهاشده در آزمون یقرار خواهد گرفت و ذرات طراح یشده مورد بررس هیته ینمونه ها یبر رو
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 یبرون تن و درون تن قرار م یسازگار ستیز یمورد آزمون ها شده یطراح یحامل ها نیقرار خواهند گرفت. همچن

 .رندیگ

بط مختلف مرت عیتواند در درمان سرطان پستان در صنا یم یطرح به طور قابل مالحظه ا جیاست که نتا دیالزم به تاک

 یماریب نیباشد در کاهش آالم حاصل از بروز ا یگام موثر قیتحق نیا میدواری. امردیحوزه مورد استفاده قرار بگ نیبا ا

 خطرناک

 طرح حاضر عبارتند از: یاهداف کل :اهداف اختصاصی

 مختلف یروش ها یط AxB1-xC2O4 یحساس به نور با ساختار عموم بیسنتز چند ترک -

 مختلف یهاشده با استفاده از روش یحساس به نور طراح باتیساختار ترک نییتع -

 شده یطراح یدر حاملها نیکوئرست یدارو یبارگذار زانیم نییتع -

 مختلف یها pH شده در یطراح یاز حاملها نیکوئرست یرهش دارو زانیم نییتع -

 4T1 نهیس یسرطان یسلول ها یبر رو نیکوئرست یحاو یسامانه ها تیسم زانیم نییتع -

 .شده به خون یطراح یوارد شده توسط حامل ها بیآس یبررس یقرمز برا یگلبول ها بیتخر نییتع -

 (یسازگار ستیشده )ز یطراح یدوز کشنده حامل ها نییتع -

 (یسرطان رینرمال بدن )غ یسلول ها یبر رو نیکوئرست یحاو یسامانه ها تیسم زانیم نییتع -

 نیروکش آلبوم-( CuxMn1-xFe2O4واسطه از نوع ) یعناصر فلز باتیترک -نهیسرطان س- یتراپ کینامیفوتودا کلمات کلیدی:

 مطالعات برون تن-یگاو

 
 

 :Improving Efficacy of Photodynamic Therapy Utilizing D-Block CuxMn1-xFe2O 4 
Compounds Coated by Bovine Serum Albumin for Breast Cancer Treatment: 

Synthesis, Characterization, Biocompatibility, In vitro study 

Title: 

Farhad Shirini Applicant: 

University of Guilan Applicant's 
Work: 

 

In this study, we are going to prepare photosensitizer which consist of D-block 
compounds such as Copper, Manganese and Iron to form CuxMn1-xFe2O4. This type 

of photosensitizer will be modified by bovine serum albumin and folic acid and used 

to deliver hydrophobic drugs such as Quercetin for breast cancer treatment. The 
structure and biocompatibility of copolymers will be determined utilizing proton 

nuclear magnetic resonance, Fourier-transform infrared spectroscopy, vibrating-
sample magnetometer, MTT assay, hemolysis assay and lethal dose test. Finally, 

anticancer activity of different types of drug loaded nanocarriers will be compared by 
several experiments such as release study, in vitro cell cytotoxicity analysis and in 

vivo anticancer study. 

Abstract: 

1. Synthesis of appropriate photosensitizers according to the reported method. 
2. Characterization of the synthesized photosensitizers by different methods such as 

FTIR, XRD, VSM and SEM. 

3. Loading of Quercetin on photosensitizers and determining of its loading efficiency. 
4. Determining the release rate of Quercetin at different pHs. 

5. Determining cytotoxicity of Quercetin loaded nanocarriers on 4T1 cell line. 
6. Determining hemolysis percent of all samples. 

7. Determining lethal dose of all samples 

Specific 
Aims: 

Photodynamic Therapy-Bovine Serum Albumin -Biocompatibility-D-Block CuxMn1-
xFe2O4 Compounds 

:Keywords 
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 مختلف یهادر هوا در دما و رطوبت 19-دیکوو روسیو یداریپا یبررس :عنوان

 کوفردین نرگس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 اصفهان/کاشان دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 کوفردی+ نرگس ن :همکاران

 زاده لیاسماع یمهد +

 کوفردین نیحس +

 یحامد احمد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

در هوا  روسیو یغشا یداریپا نهیدر زم ی. فقدان دانش کافهاستیماریبخش از مواجهه با انواع ب نیترمهم یریشگیپ چکیده :

در مناطق با رطوبت  نیدر تابستان و زمستان و همچن روسیو ییزایماریب نهیدر زم یموجب شده است که اطالع کاف

لف مخت طیدر هوا تحت شرا روسیو یدیپیساختار غالف ل یداریپا لیطرح، به تحل نیمختلف وجود نداشته باشد. در ا

 یکیزیف ی. مدلسازشودیپرداخته م یمولکول کینامید یسازهیو شب یکیزیف یمدلساز بیبا استفاده از ترک طیفرد و مح

اده مورد استف یکیزیمشخصه مدل ف یپارامترها نییتع یبرا یسازهیو شب کندیغالف را مشخص م یداریزمان مشخصه پا

 رندیگیصورت م روسیدما و رطوبت بر غالف و ریتاث یبررس یدرشت دانه برا یمولکول کینامید یسازهی. شبردیگیقرار م

 مختلف یطیو مح یفرد طیدر هوا در شرا روسیو یداریپا لیتحل :اهداف اختصاصی

 یمولکول کینامید یسازهیشب ،یدیپیل یدر هوا، آئروسل، غشا یداری، پا19 دیکوو کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of Covid- 19 virus stability in air at different temperatures and 

humidities 

Title: 

Narges Nikoofard Applicant: 

University of Kashan Applicant's 
Work: 

 

Prevention is the most important part of dealing with all kinds of diseases. Lack of 
sufficient knowledge about the stability of the virus membrane in the air has led to 

insufficient information about the pathogenicity of the virus in summer and winter, 

as well as in areas with different humidities. In this proposal, the stability of the 
structure of the virus lipid envelope in air under different conditions of the individual 

and the environment is investigated using a combination of physical modeling and 
molecular dynamics simulations. Physical modeling determines the characteristic 

time of the envelope stability, and simulation is used to determine the characteristic 
parameters of the physical model. Also, coarse-grained molecular dynamics 

simulations are performed to investigate the effect of temperature and humidity on 

the virus envelope. 

Abstract: 

 Specific 

Aims: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

Investigation of virus stability in air at different individual and environmental 

conditions 

Covid 19, Stability in Air, Aerosol, Lipid Membrane, Molecular Dynamics Simulation :Keywords 
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 باال ییبا کارا یو ساخت ابرخازن نانوساختار یمدلساز ،یطراح :عنوان

 ریم یقاسم شهرام :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/دانشگاه مازندران ،یمیش دانشکده :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یکیالکتر یانرژ یساز رهیذخ :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ریم ی+ شهرام قاسم :همکاران

 یموسو ماهیفر +

 پور یشمس یمجتب +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 یلیسف یمحدود بودن منابع سوخت ها ،یزندگ یاستانداردها شیافزا ت،یجمع عیرشد سر لیبه دل یانرژ یتقاضا شیافزا چکیده :

 ستیز طیسازگار با مح یانرژ رهی/ذخلیتبد یبه دنبال ابزارها شیاز پ شیدانشمندان را ب ست،یز طیمح دیشد یو آلودگ

را  یتوان و انرژ یاز چگال یعیابرخازن ها محدوده وس ،یکیالکتر یانرژ رهیذخ یها ستمیس انیکرده است. در م قیتشو

توان به  یابرخازن ها م یایمرسوم است. ازجمله مزا یها و خازن ها یخواص باتر یشوند که کامل کننده  یشامل م

آن ها  یطوالن یچرخه ا یداریو پا عیشدن سر هیو توان باال، پر و تخل یانرژ یباال، چگال یکیالکتر یانرژ رهیذخ تیظرف

 کلیوم نضدزنگ، ف لیاست ت،یگراف لیفو ریمقرون به صرفه نظ یاز بسترها یریطرح، با بهره گ نیدر ا نرویاشاره کرد. ازا

 ریفلزات واسطه نظ ی هیبرپا یمتخلخل معدن یساختارها ،یاز نانوساختار کربن ییو اصالح آن ها با چندسازه ها رهیو غ

 یمنظور، پس از طراح نیباال ساخته خواهد شد. بد ییبا کارا یرسانا، ابرخازن یمرهایپل ایو  رهیکبالت، مس و غ کل،ین

 هیته شگاهیدر آزما باتیترک نیشود. در ادامه، ا یم یابیارز یا انهیرا یها یآن ها توسط مدل ساز یها یژگیساختارها، و

 نهیپس از به ت،یقرار خواهند گرفت. در نها ییایمیو الکتروش یساختار یها یابرخازن تحت بررس یشده و به عنوان اجزا

 ساخته خواهد شد یشگاهیمختلف، نمونه ابرخازن آزما یمولفه ها یساز

 طرح عبارتند از: نیاهداف ا :اهداف اختصاصی

 جهت ساخت ابرخازن ها دیجد یاجزا یطراح -

و مطالعه برهمکنش آن  یشنهادینانوچندسازه پ یخواص اجزا هیاول یابیجهت ارز یا انهیرا یها یاستفاده از مدلساز -

 گریکدیها با 

 انیجر یبه عنوان جمع کننده  کلیفوم ن ایو  تیگراف لیاستفاده از بستر فو -

 ،یرولتامت رینظ ییایمیالکتروش زیو ن رهیو غ دروترمالیه ،یهم رسوب رینظ ییایمیسنتز ش یاستفاده از روش ها -

 رهیو غ یآمپرومتر

 گرافن عاملدار شده رینظ یکربن ینانوساختارها ییسنتز و شناسا -

 رهیکبالت، مس و غ کل،ین هیاز عناصر واسطه برپا یچندفلز ایساختار متخلخل تک و  ییسنتز و شناسا -

 رسانا یمرهایپل ییسنتز و شناسا -

 یخازن یاالکتروده دیشده با هدف تول یمعرف یبسترها یآن ها بررو بیو ترس یشنهادیپ باتیسنتز ترک یساز نهیبه -

 داریپا

 میسداثر ) یب ینمک ها ریمختلف نظ یتیالکترول یها طیساخته شده در مح یالکترودها ییایمیالکتروش یابیارز -

 رهی( و غدیدروکسیه می)پتاس ی(، بازکیسولفور دی)اس یدیسولفات(، اس
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 توان باال یو چگال یانرژ یچگال ت،یبا ظرف ینانوساختار یابرخازن ها یشگاهینمونه آزما یابیساخت و مشخصه  -

 ییایمیالکتروش یبررس ،یا انهیرا یساختار متخلخل، مدلساز ،یابرخازن، نانوچندسازه، نانوساختار کربن کلمات کلیدی:

 
 

Design, modeling and fabrication of high-performance nanostructured 

supercapacitor 

Title: 

Shahram Ghasemi Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 
Work: 

 
The increasing energy demand caused by the rapid growth of population, 

augmentation of the living standards, limited fossil fuel resources, and severe 

environmental pollution, has motivated scientists to seek eco-friendly energy 
conversion/storage devices more than ever before. Among different electrical energy 

storage systems, supercapacitors fulfill a broad area of power/energy densities and 
complement the characteristics of batteries and traditional capacitors. 

Supercapacitors are known for their properties such as high electrical-energy 

capacitance, high energy density, high power density, fast charge-discharge process, 
and long-life cycling. Herein, a high-performance supercapacitor will be constructed 

with the use of cost-effective substrates such as graphite foil, stainless steel, nickel 
foam, etc. and its modification with the composites of carbon nanostructures, porous 

inorganic structures based on transition metals such as nickel, cobalt, copper, etc., 
and conducting polymers. In this regard, after the design of the structures, their 

properties will be evaluated by computational modeling. Later, the corresponding 

compounds will be prepared and will be structurally and electrochemically 
investigated as the supercapacitor components. Finally, after the optimization of 

different parameters, the lab-scale supercapacitor sample will be fabricated. 

Abstract: 

 
- Design of new components for the fabrication of supercapacitors 

- Employing computational modeling to pre-evaluate the properties of the proposing 
component and studying the corresponding interactions 

- Employing different substrates such as graphite foil and/or nickel foam as a current 

collector 
- Employing chemical synthesis procedures such as co-precipitation, hydrothermal, 

etc., or electrochemical procedures such as voltammetry, amperometry, etc. 
- Synthesis and characterization of carbon nanostructures such as functionalized 

graphene 
- Synthesis and characterization of single or binary-metal porous structures using 

transition metals such as nickel, copper, cobalt, etc. 

- Synthesis and characterization of conducting polymers 
- Optimization of synthesizing the proposed components and their deposition on the 

mentioned substrates with the aim of fabricating stable supercapacitor electrodes 
- Electrochemical evaluation of the constructed electrodes in different electrolyte 

media such as inert salt (sodium sulfate), acidic (sulfuric acid), basic (potassium 

hydroxide), etc. 
- Fabrication and characterization of laboratory sample of nanostructured 

supercapacitors with high capacity, high energy density, and high power density 

Specific 
Aims: 

Supercapacitor, Nanocomposite, Carbon nanostructure, Porous Structure, 

Computational modeling, Electrochemical investigation 

:Keywords 
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 یو نانوساختارها یونی عاتیبا استفاده از ما یحلقو یهاباارزش کربنات باتیبه ترک CO2 لیجذب و تبد :عنوان

 یتوخال

 فهیرضا خل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یگلخانه ا یها و گازها ندهیانواع آال کاهش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 فهی+ رضا خل :همکاران

 رجب زاده میمر +

 ییرضا مهیفه +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 ریکاهش تأث یبرا یرا به خود جلب کرده است و اقدامات فور ی( توجه جهانCO2) دکربنیاکسید یاگاز گلخانه انتشار چکیده :

CO2 یجذب باال تیو ظرف یریاست. فشار بخار کم، ساختار پذ ازیآب و هوا مورد ن رییدر چالش تغCO2 یونی عاتی، ما 

(ILرا به ه )دکربنیاکسید تیجذب و تثب یمواد برا نیزتریانگ جانی (CO2در مواد ش )لیبا ارزش افزوده تبد ییایمی 

 یحلقو یهاکربنات دیتول یبرا دهایآن در اپوکس تیبا تثب CO2به  دنیارزش بخش یجالب برا یرهایاز مس یکی. کندیم

تراکم  لیکه به دل شودیاطالق م یداخل یهامشخص و حفره یبا مرزها یبه مواد یتوخال ی. ساختارهاشودینشان داده م

ان به عنو یاکننده دواریام یفعال با اندازه منافذ متنوع، نامزدها یهاتیبه سا یدسترس شیکم، سطح خاص باال و افزا

 یو ساختارها یونی عاتیما و سنتز یکرد با طراح میخواه یپروژه سع نیهستند. در ا CO2 تیواکنش تثب زوریکاتال

و  میرا کاهش ده دکربنیاکسیمربوط به انتشار د یطیمح ستیمشکالت ز دکربن،یاکسید یهابه عنوان جاذب یتوخال

 میاستفاده کن یحلقو یهابه مواد با ارزش مانند کربنات دکربنیاکسید لیدر تبد زوریعنوان کاتالاز آنها به ای

 یهابه کربنات CO2 لیجهت تبد یکاربرد یهاستینانوکاتال نیهمچن CO2مناسب جهت جذب  یهاجاذب شنهادیپ :اهداف اختصاصی

 یحلقو

 شده شنهادیپ یهاستیها و کاتالجاذب افتیمناسب جهت ساخت و باز یهاارائه روش-

 دیولت یها و نانوساختارهاآن یساختار ییشناسا نیسنتز شده همچن یونی عاتیما ییایمیش-یکیزیخواص ف یبررس-

 یآت یهاجهت انجام پژوهش نیادیاستخراج اطالعات بن یشده برا

طرح حاضر )در صورت  یساز یصنعت مهیدر جهت ن یابه عنوان مقدمه یشگاهیدر سطح آزما یکاربرد جیاستخراج نتا-

 (یدولت ریو غ یدولت ینهادها تیحما

ن به کرب دیاکس ید لتبدی – یونی عاتیما - یتو خال ینانو ساختارها - یحلقو یکربنات ها -کربن  دیاکس یجذب د کلمات کلیدی:

 با ارزش افزوده باتیترک

 

 

CO 2 adsorption and conversion to valuable cyclic carbonate compounds using ionic 

liquids and hollow nanostructures 

Title: 

Reza Khalifeh Applicant: 

Shiraz University of Technology Applicant's 
Work: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 

Greenhouse gas carbon dioxide (CO2) emission has attracted world‐wide attention 
and urgent actions are needed to reduce the impact of CO2 on the climate change 

challenge. The non-volatility, structure-tenability, and high CO2 uptake capacity 
render ionic liquids (ILs) the most exciting materials for the carbon dioxide (CO2) 

capture and fixation to value-added chemicals. One of the most interesting pathways 

to valorize CO2 is represented by its fixation into epoxides for the production of 
cyclic carbonates. Hollow structures refer to materials with well-defined boundaries 

and interior cavities. Due to the low density, high specific surface area, and increased 
access to active sites with diverse pore sizes, hollow structures are promising 

candidates as catalyst for CO2 fixation reaction. In this project, we will try to reduce 

the environmental problems related to carbon dioxide emissions by designing and 
synthesizing ionic liquids and hollow structures mixed materials to be applied as 

carbon dioxide adsorbents or use them as catalysts in the conversion of carbon 
dioxide into valuable materials such as cyclic carbonates. 

Abstract: 

 

- Proposing suitable adsorbents for CO2 adsorption as well as functional 
nanocatalysts for converting CO2 to cyclic carbonates. 

- Provide appropriate methods for fabrication and recycling of proposed adsorbents 
and catalysts. 

- Investigation of physico-chemical properties of synthesized ionic liquids as well as 

their structural identification and also nanostructures which are produced to extract 
the basic information for future researches. 

- Reaching to applied results at the laboratory level as a prelude to the semi-
industrialization of the present project (Under the support of governmental and non-

governmental institutions). 

Specific 

Aims: 

CO2 adsorption – Cyclic carbonates - hollow nanostructures – Ionic liquid - 
Conversion of CO2 to valuable compounds 

:Keywords 
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 نینو یآبشار یواکنش ها هیدار نو بر پا تروژنین یکلیهتروس باتیسنتز ترک :عنوان

 یریش یمرتض :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/الزهرا دانشگاه :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 یریش ی+ مرتض :همکاران

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یهاده منو بنا ن یوندهایپ یبرخ جادیو ا هیمواد اول یمیقد یوندهایپ یگسست برخ هینو بر پا یمولکول ها ،یطور کل به چکیده :

وان که بت ییروش ها هیو ارا یریگیشود. لذا پ یم جادینو ا وندیپ کیواکنش ها در هر مرحله از واکنش  شتریشود. در ب

 نویدوم ایو  یدر پ یپ ،یآبشار یشود مورد توجه بوده و تحت عنوان واکنش ها جادیا وندیپ یشتریگام تعداد ب کیدر 

(Cascade, tandem or domino reactionsشناخته م )دارند  تیاهم اریسبز بس یمیشوند که از نگاه ش ی

جود، و نیشده است. با ا هیارا یآل یمولکول ها هیدر ته کیتکن نیا یریاز بکارگ یاریبس ی[. تا کنون گزارش ها1-4]

و  یانجام دهد از لحاظ اقتصاد یرا به صورت انتخاب وندهایپ نیکه بتوانند ا ییهاروش یارائه یمطالعه و جستجو برا

خاص از گروه  دمانیچ کیبا  هیمواد اول یریروش با بکارگ نیدر ا رایخواهد بود. ز یاریبس تیاهم یدارا یطیمح ستیز

 هموارتر خواهد شد. یبا کاهش تعداد مراحل سنتز دهیچیو پ ژهیو یبه مولکول ها دنیراه رس ،یعامل یها

در  یکلیسیال ایو  یکلیهتروس یحلقه کیهستند، حداقل  یاژهیو یستیعملکرد ز یکه دارا یعیطب باتیاز ترک یاریبس

 ،یلقوح یهابا هسته باتیترک نیاصالح و گسترش ا یبرا یاریبس ییایمیش یهاخود دارند. واکنش یساختار مولکول

 از یدیجد یهااند که اغلب به کشف گروهشناسان مورد مطالعه قرار گرفته ستیو ز دانانیمیاز ش یاریتوسط بس

خواص  جادیرا در ا ینقش مهم هاکلیهتروس-N ژهیبه و یکلیهتروس یهااند. حلقهمهم منجر شده یستیز یهامولکول

 نیمهم ا یهایژگیو گریاز د ن،ی. همچنکنندیم فایا یداروساز یهاو حدواسط ییدارو باتیاز ترک یاریدر بس ییدارو

-و معرف محافظت کننده یهاگروه ،یستیکاتال یهادر واکنش تگریو هدا گاندیها به عنوان لبه نقش آن توانیساختارها م

و  هایژگیو نیاز ا یریگتا با بهره میطرح بر آن شد نیبا توجه به موارد گفته شده در ا نیاشاره کرد. بنابرا یسنتز یها

 یکلیهتروس یهانو با هسته یباتیدر جهت سنتز و گسترش ترک نینو ییراهکارها یبه ارائه یآبشار یواکنش ها نیهمچن

 میبا ارزش بپرداز

 یانتخاب یهابا ارزش با استفاده از روش یحلقو یساختارها ینو دارا یسنتز ساختارها یدر راستا نینو یهاروش یمعرف :اهداف اختصاصی

 منحصر به فرد یهایژگیبا و باتیاز ترک یدیجد یهابه منظور گسترش گروه وندیو پر پ

  کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis of aza-heterocyclic compounds based on cascade reactions Title: 

Morteza Shiri Applicant: 

Alzahra Applicant's 

Work: 

 Abstract: 
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Cascade reactions integrate two or more reactions, of which each subsequent 

reaction can only start when the previous reaction step is completed. 
Synthetic approaches based on cascade reactions are highly useful as they tend to 

avoid multiple reaction work-up steps as well as purifications of all intermediary 
products. Therefore, in the three last decades, a number of cascade reaction based 

approaches to build various molecular scaffolds of biological interest have been 

reported. However, a relatively smaller number of cascade reaction based synthetic 
strategies have targeted the cyclic compounds. In this project, we wish to plan some 

interesting cascade reaction based synthesis designs leading to complex cyclic 
frameworks. 

 

Synthesis of potentially biologically active compounds 

Specific 

Aims: 

Cyclic compounds, cascade reactions, tandem reaction, catalyst :Keywords 
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99021729 

 و Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) یگونه ها یمثل دیچرخه تول یبررس :عنوان

Limnatis paluda (Tennent, 1859) یشگاهیآزما طیدر شرا 

 ملک معصومه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد :نوع طرح

 + معصومه ملک :همکاران

 یلیزهرا خل +

 یعباس کاظم +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی
 یاطمخ یو غشا یفوقان یتنفس یمجار ،یمر ،ینیشود که دهان، حلق، ب یاز زالوها گفته م ییبه گونه ها یاسب یزالوها چکیده :

 دهند و یقرمز، االغ و شتر را مورد تهاجم قرار م یگاو، گوسفند، بز، قوچ، بوفالو، اسب، سگ، آهو رینظ ییاحشام و دامها

باشند. البته در کشور ما  یم تیحائز اهم یو پزشک یدر دامپزشک نرویگزارش شده است. از ا زیدر انسان ن یموارد یحت

و  Limnatis paludaدو گونه  یاسب یزالوها انجام شده است. در مطالعه حاضر زالوها یرو یمحدود قاتیتحق

Haemopis sanguisuga شده،  هیمولد تغذ یشده، سپس زالوها ییو شناسا یمختلف جمع آور یستگاههایاز ز

 درجه 26±2 و22±2 ، 18±2) وسیمختلف شامل سلس ییدما ماریو پرورش آنها در سه ت ریتکث ،یریپس از جفت گ

توسط نرمتن، الرو حشرات و کرم  هیبا تغذ H. sanguisugaگونه  ییغذا حی. سپس ترجردیگ یقرار م بررسی مورد

هد قرار خوا یمورد بررس نیپاراف قیساختار دستگاه گوارش دو گونه با تزر نی. همچنردیگ یقرار م یمورد بررس یخاک

 گرفت

عوامل  یبرخ یو بررس Haemopis sanguisugaو  Limnatis paluda یگونه ها یمطالعه چرخه زندگ -1 :اهداف اختصاصی

 دما و نوع بستر( ری)نظ یگذار لهیمؤثر بر پ یطیمح

 مورد مطالعه یافراد نابالغ در گونه ها یرنگ یو الگوها لهیپ یمطالعه ساختار و شکل ظاهر -2

 مورد مطالعه یدر گونه ها یگذار لهیپ یبرا یجیمطالعه نوع بستر ترج -3

 H. sanguisuga گونه یبرا یحیترج ییغذا میبه نوع رژ یابیدست -4

 مورد مطالعه یدستگاه گوارش گونه ها یکیساختارآناتوم سهیو مقا یبررس -5

 ی، چرخه زندگLimnatis paluda ،Haemopis sanguisoga ،یاسب یزالو کلیدی:کلمات 

 

 

Reproductive cycle of Limnatis paluda (Tennent, 1859) and Haemopis sanguisuga 
(Linnaeus, 1758) at the laboratory condition 

Title: 

Masoumeh Malek Applicant: 

Tehran Applicant's 

Work: 

 Abstract: 
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Horse leeches are species of leeches that cover the mouth, throat, nose, esophagus, 

upper respiratory tract, and mucous membranes of cattle and animals such as cattle, 
sheep, goats, rams, buffaloes, horses, dogs, red deer, donkeys, and camels. Some 

cases have been reported from humans. Therefore, they are important in medical and 
veterinary science. Of course, in our country, limited research has been done on the 

leeches, especially horse leeches. In the present study, horse leeches of Limnatis 

paluda and Haemopis sanguisuga species is collected and identified from different 
habitats, then reproduction rate and breeding of mature leeches at three different 

temperatures will be examined. 
Then the food preference of H. sanguisuga species by feeding on mollusks, insect 

larvae and earthworms is examined. In addition, the structure of the gastrointestinal 

tract of the two species will be examined by paraffin injection. 

vcientific knowledge of atmospheric factors affecting the hazardous phenomenon of 

heavy rainfall (based on rainfall data in the climatic period 2000-2019) in Bushehr 
Province, with a synoptic analysis of about 40 selected events 

2- Introducing the most a 

Specific 

Aims: 

Horse leech, Limnatis paluda, Haemopis sanguisuga, life cycle :Keywords 
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 شیکربن مزوحفره و کاربرد آن در کاهش و اکسا ینانوساختارها یبررو میروتن یفلز یگونه ها تیتثب :عنوان

 یآل باتیترک

 موحد یکاظم اوشیس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

که  یمینفت ، گاز و پتروش ژهیگوناگون به و عیانجام شده در صنا یاکثر واکنش ها --سازگار ستیز یزورهایکاتال سنتز :اولویت

استفاده  یاز معضالت اصل یکیشوند.  یانجام م یستیکاتال یندهایباشند توسط فرآ یکشورمان م یاصل یها تیجز اولو

 م ستیز یها یندگیآال جادیها ، ا ستیکاتال نیاز ا

 یادیبن :نوع طرح

 موحد یکاظم اوشی+ س :همکاران

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

در  یو آتروف یناپسیاز دست دادن عملکرد س ،یاست که با مرگ عصب یعصب شروندهیپ یماریب کی مریآلزا یماریب چکیده :

 یهاو کالف یدیلوئیآم یهاپالک جادیو حافظه و با ا یشناخت یمناطق مختلف مغز، همراه با از دست دادن عملکردها

 بیسنتز و تخر یمیآنز یرهایدر مس یراتییتغ مر،یآلزا یماری. در دوره بشودیمشخص م یداخل نورون یارشته

یرخ م یشگاهیآزما واناتی( در انسان و حCB1R) یدینوئیکاناب 1نوع  یهارندهیتراکم گ نیو همچن دهاینوئیاندوکاناب

 21-24کوچک حدود یکدکننده ریغ RNAها )مولکول  miRNA انیب رییکه مشخص نمودن تغ رسدینظر م. بهدهد

 دهاینوئیبااندوکان قی. قابل ذکر است که نقش دقکندیمناسب به ما کمک م یدرمان یهایاستراتژ یطراح ی( برادینوکلئوت

اثر  یبررس یقرار نگرفته است. مطالعه حاضر برا یکامال مورد بررس مریمدل آلزا یهاها در موشmiRNA انیب رییدر تغ

 راتییغت یبررس قیاز طر کیمبیکولیمزوکورت یبه درون نواح یدینوئیکاناب CB1 یهارندهیگ ستی/آنتاگونستیآگون قیتزر

شده  یطراح شود،یالقا م نیها توسط استرپتوزوتوسدر آن مریکه آلزا ییهادر موش ینواح نیها در اmiRNA انیب

نژاد  نر یهامطالعه موش نی. در اشودیم یریگحافظه اندازه لیتشک یابیتوسط ارز یمدل، عملکرد شناخت نیاست. در ا

 یانیم یشانیپشی،کورتکس پ یمرکز گدالیآم ،یپشت پوکامپیه ،یجانب یهابطن یبه صورت دوطرفه در نواح ستاریو

ها ( در همه گروهstep-through) رفعالیغ یحافظه با استفاده از دستگاه اجتناب یادآوریخواهند شد. به  یکانول گذار

و مطالعات  یبافت یهایبررس یبرا یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،یحافظه، ه یابیخواهد شد. بعد از ارز یابیارز

 ج خواهد شداستخرا یمولکول

و  گدالیآم ،یپشت پوکامپیه یدر نواح یدینوئیاندوکاناب ستمیس یتداخل عملکرد یحاضر بررس قیهدف از انجام تحق :اهداف اختصاصی

 یهاها در موشmiRNA انیب راتیی( و تغمری)مدل شبه آلزا یدرون بطن نیبا استرپتوزوتوس یشانیپشیکورتکس پ

 است. یشگاهیبزرگ آزما

 :یاهداف فرع

 یشگاهیبزرگ آزما یهادر موش یجانب یها به درون بطن STZ قیاثر تزر یبررس

 یاجتناب یریادگیر ( بیشانیپ شیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ

 یریادگی( بر یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآنتاگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ یاجتناب
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القا شده  مریر آلزا( بیشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  STZ توسط

القا  مری( بر آلزایشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآنتاگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  STZ شده توسط

 CB1 یهارندهیشده توسط گ یراه انداز نگیگنالیس یرهایمرتبط با مس یها RNAکرویم انیب راتییتغ یبررس

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،یه یدر نواح یدینوئیکاناب

 CB1 یهارندهیشده توسط گ یراه انداز نگیگنالیس یرهایمرتبط با مس یها RNAکرویم انیب راتییتغ یبررس

 ذکر شده یمارهایدر ت یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،یه یدر نواح یدینوئیکاناب

-رندهیشده توسط گ یراه انداز نگیگنالیس یرهایمرتبط با مس یهاmiRNA واجد روسیو یوکتورلنت قیاثر تزر یبررس

تکس و کور گدالیآم پوکامپ،یه یبه درون نواح یدینوئیجهت برهمکنش با عوامل اندوکاناب یدینوئیکاناب CB1 یها

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  STZ القا شده توسط مریبر آلزا یشانیپشیپ

بزرگ  یها، موشRNAکرویم ک،یمبیکولیمزوکورت ینواح ،یدینوئیاندوکاناب 1نوع  یها رندهیگ مر،یآلزا یماریب کلمات کلیدی:

 یشگاهیآزما

 
 

Immobilization of ruthenium species on mesoporous carbon nanostructures and its 
application in reduction and oxidation of organic compounds 

Title: 

Siyavash Kazemi Movahed Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

 
Alzheimer's disease is the most common neurodegenerative disorder characterized 

by neuronal death, synaptic dysfunction, atrophy in different brain areas, loss of 
cognitive function, dementia, generating β-amyloid peptide and neurofibrillary 

tangles. During the development of neurodegeneration, the activity of the 

endocannabinoid synthesis enzymes and the density of cannabinoid CB1 receptors 
have been changed in both humans and laboratory animals. It seems that the 

detection of expression changes of microRNAs (mirRNAs), as endogenous non-
coding 20-24 nucleotides, helps us to design the treatment strategy in new-

generation medicine. It should be noted that the exact role of endocannabinoids in 

the alteration of miRNAs expression in rat model of Alzheimer's disease has not been 
fully investigated. The current study has been designed to investigate the effect of 

microinjection of endocannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist into the 
mesocorticolimbic areas through assessing the changes of miRNAs in the targeted 

brain sites of the stereptozotocin (STZ)-induced animal model of Alzheimer’s disease. 
In this model, the cognitive function should be evaluated by measuring memory 

formation. Male Wistar rats will be subjected to the stereotactic surgery to implant 

into the cerebroventricular areas, the dorsal hippocampus, the central nucleus of the 
amygdala, and the medial prefrontal cortex. Using step-through type passive 

avoidance task, memory retrieval will be measured in all groups. After measuring 
memory retrieval, the hippocampus, the amygdala and the prefrontal cortex will be 

extracted to evaluate in the histological and molecular studies. 

Abstract: 

The current study has been designed to investigate the effect of microinjection of 
endocannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist into the mesocorticolimbic areas 

through assessing the changes of miRNAs in the targeted brain sites of the 
stereptozotocin (STZ)-induced animal model of Alzheimer’s disease. 

Effect of intra-cereberoventericular STZ microinjection on passive avoidance memory 

formation 
Effect of intra-CA1 cannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist with or without 

STZ on passive avoidance memory formation 
Effect of intra-CeA cannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist with or without 

STZ on passive avoidance memory formation 

Specific 
Aims: 
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Effect of intra-mPFC cannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist with or without 

STZ on passive avoidance memory formation 
Alterations in the hippocampal, amygdala and PFC miRNAs following passive 

avoidance testing 
Alterations in the hippocampal, amygdala and PFC miRNAs following different 

treatments. 

Alzheimer's disease; CB1 endocannabinoid receptors; Mesocorticolimbic areas; 
microRNAs; Rats. 

:Keywords 
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در  نیوساسترپتوزوت یمریبا اثرات شبه آلزا کیمبیکولیکورت یدینوئیاندوکاناب ستمیس یتداخل عملکرد :عنوان

 miRNAs راتیی: تغیشگاهیبزرگ آزما یهاموش

 وفیرضا آمنه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 نوظهور یهایماری+ ب یو مولکول یسلول یاعصاب + پزشک علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 وفی+ آمنه رضا :همکاران

 فاطمه کوهکن +

 زهرا قاسم زاده +

 یالدن دلف +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

در  یو آتروف یناپسیاز دست دادن عملکرد س ،یاست که با مرگ عصب یعصب شروندهیپ یماریب کی مریآلزا یماریب چکیده :

 یهاو کالف یدیلوئیآم یهاپالک جادیو حافظه و با ا یشناخت یمناطق مختلف مغز، همراه با از دست دادن عملکردها

 بیخرسنتز و ت یمیآنز یرهایدر مس یراتییتغ مر،یآلزا یماری. در دوره بشودیمشخص م یداخل نورون یارشته

یرخ م یشگاهیآزما واناتیدر انسان و ح (CB1R) یدینوئیکاناب 1نوع  یهارندهیتراکم گ نیو همچن دهاینوئیاندوکاناب

 21-24کوچک حدود یکدکننده ریغ RNA مولکول) ها miRNA انیب رییکه مشخص نمودن تغ رسدینظر م. بهدهد

 دهاینوئیاندوکاناب قی. قابل ذکر است که نقش دقکندیمناسب به ما کمک م یدرمان یهایاستراتژ یطراح یبرا (دینوکلئوت

اثر  یبررس یقرار نگرفته است. مطالعه حاضر برا یکامال مورد بررس مریمدل آلزا یهاها در موشmiRNA انیب رییدر تغ

 یبررس قیاز طر کیمبیکولیمزوکورت یبه درون نواح یدینوئیکاناب CB1 یهارندهیگ ستی/آنتاگونستیآگون قیتزر

 یطراح شود،یالقا م نیها توسط استرپتوزوتوسدر آن مریکه آلزا ییهادر موش ینواح نیها در اmiRNA انیب راتییتغ

نر  یاهمطالعه موش نی. در اشودیم یریگحافظه اندازه لیتشک یابیتوسط ارز یمدل، عملکرد شناخت نیشده است. در ا

 یشانیپشی،کورتکس پ یمرکز گدالیآم ،یپشت پوکامپیه ،یجانب یهابطن یبه صورت دوطرفه در نواح ستارینژاد و

در همه  (step-through) رفعالیغ یحافظه با استفاده از دستگاه اجتناب یادآوریخواهند شد. به  یکانول گذار یانیم

و  یافتب یهایبررس یبرا یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،یحافظه، ه یابیخواهد شد. بعد از ارز یابیها ارزگروه

 استخراج خواهد شد یمطالعات مولکول

و  گدالیآم ،یپشت پوکامپیه یدر نواح یدینوئیاندوکاناب ستمیس یتداخل عملکرد یحاضر بررس قیهدف از انجام تحق :اهداف اختصاصی

 یهاها در موشmiRNA انیب راتیی( و تغمری)مدل شبه آلزا یدرون بطن نیبا استرپتوزوتوس یشانیپشیکورتکس پ

 است. یشگاهیبزرگ آزما

 :یاهداف فرع

 یشگاهیبزرگ آزما یهادر موش یجانب یها به درون بطن STZ قیاثر تزر یبررس

 یاجتناب یریادگیر ( بیشانیپ شیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ

 یریادگی( بر یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآنتاگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ یاجتناب
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القا شده  مریر آلزا( بیشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  STZ توسط

القا  مری( بر آلزایشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،ی)ه یدینوئیکاناب یها رندهیگ ستیآنتاگون قیاثر تزر یبررس

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  STZ شده توسط

 CB1 یهارندهیشده توسط گ یراه انداز نگیگنالیس یرهایمرتبط با مس یها RNAکرویم انیب راتییتغ یبررس

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،یه یدر نواح یدینوئیکاناب

 CB1 یهارندهیشده توسط گ یراه انداز نگیگنالیس یرهایمرتبط با مس یها RNAکرویم انیب راتییتغ یبررس

 ذکر شده یمارهایدر ت یشانیپشیو کورتکس پ گدالیآم پوکامپ،یه یدر نواح یدینوئیکاناب

-رندهیشده توسط گ یراه انداز نگیگنالیس یرهایمرتبط با مس یهاmiRNA واجد روسیو یوکتورلنت قیاثر تزر یبررس

تکس و کور گدالیآم پوکامپ،یه یبه درون نواح یدینوئیجهت برهمکنش با عوامل اندوکاناب یدینوئیکاناب CB1 یها

 رفعالیغ یاجتناب یریادگیدر  STZ القا شده توسط مریبر آلزا یشانیپشیپ

بزرگ  یها، موشRNAکرویم ک،یمبیکولیمزوکورت ینواح ،یدینوئیاندوکاناب 1نوع  یها رندهیگ مر،یآلزا یماریب کلمات کلیدی:

 یشگاهیآزما

 
 

Functional interaction of corticolimbic endocannabinoid system with streptozotocin-
induced Alzheimer-like effects in rats: Alterations in miRNAs 

Title: 

Ameneh Rezayof Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

 
Alzheimer's disease is the most common neurodegenerative disorder characterized 

by neuronal death, synaptic dysfunction, atrophy in different brain areas, loss of 
cognitive function, dementia, generating β-amyloid peptide and neurofibrillary 

tangles. During the development of neurodegeneration, the activity of the 

endocannabinoid synthesis enzymes and the density of cannabinoid CB1 receptors 
have been changed in both humans and laboratory animals. It seems that the 

detection of expression changes of microRNAs (mirRNAs), as endogenous non-
coding 20-24 nucleotides, helps us to design the treatment strategy in new-

generation medicine. It should be noted that the exact role of endocannabinoids in 

the alteration of miRNAs expression in rat model of Alzheimer's disease has not been 
fully investigated. The current study has been designed to investigate the effect of 

microinjection of endocannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist into the 
mesocorticolimbic areas through assessing the changes of miRNAs in the targeted 

brain sites of the stereptozotocin (STZ)-induced animal model of Alzheimer’s disease. 
In this model, the cognitive function should be evaluated by measuring memory 

formation. Male Wistar rats will be subjected to the stereotactic surgery to implant 

into the cerebroventricular areas, the dorsal hippocampus, the central nucleus of the 
amygdala, and the medial prefrontal cortex. Using step-through type passive 

avoidance task, memory retrieval will be measured in all groups. After measuring 
memory retrieval, the hippocampus, the amygdala and the prefrontal cortex will be 

extracted to evaluate in the histological and molecular studies. 

Abstract: 

 
The current study has been designed to investigate the effect of microinjection of 

endocannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist into the mesocorticolimbic areas 
through assessing the changes of miRNAs in the targeted brain sites of the 

stereptozotocin (STZ)-induced animal model of Alzheimer’s disease. 

Effect of intra-cereberoventericular STZ microinjection on passive avoidance memory 
formation 

Effect of intra-CA1 cannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist with or without 
STZ on passive avoidance memory formation 

Specific 
Aims: 
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Effect of intra-CeA cannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist with or without 

STZ on passive avoidance memory formation 
Effect of intra-mPFC cannabinoid CB1 receptors agonist/antagonist with or without 

STZ on passive avoidance memory formation 
Alterations in the hippocampal, amygdala and PFC miRNAs following passive 

avoidance testing 

Alterations in the hippocampal, amygdala and PFC miRNAs following different 
treatments. 

Alzheimer's disease; CB1 endocannabinoid receptors; Mesocorticolimbic areas; 

microRNAs; Rats. 

:Keywords 
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ته در پوس دیاس کیالکت-ال یشده پل یسیالکترور افیساخته شده از نانوال تیکاندوئ وندیساخت و پ :عنوان

در موش  کیاتیعصب س میجهت ترم یدر هسته مرکز دیاس کیفرول-میسد ناتیآلژ دروژلیو ه یرونیب

 ییصحرا

 مقدم یونیهما فرشاد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یفناور ستیز پژوهشکده/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 اعصاب علوم :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 مقدم یونی+ فرشاد هما :همکاران

 ینور رهیمن +

 ینصر اصفهان نیمحمد حس +

 280000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 دو باشد( یمقاله باال مپکتیعدد )ا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

وم و اتون یحس ،یتواند منجر به اختالل حرکت یاست که م یمشکل عمده سالمت عموم کی یطیمح یعصب یها بیآس چکیده :

 یکی آن هنوز یاست و بازساز یکیزیف یبهایو آکسون اعصاب عمدتا در اثر آس نیلیبه غالف م بیاز آس یشود، که ناش

 بدون کیکه هر  باشدیاتوگرافت و آلوگرافت عصب م هیبر پا شتریحال حاضر ب یچالش هاست درمانها نیاز مهم تر

و مشکالت  دونیامکان رد پ ای یطیمح یعصب ستمیاز س یماندگار به بخش بیباعث آس بیبه ترت تواندیعارضه نبوده و م

 قاتیعصب از دست رفته در تحق نیبافت جهت تام یعصب با استفاده از مهندس بیآس میترم نیمتعاقب آن بشود. بنابرا

 ید زوائد نورونو رش زیدر روند تما ییبسزا ریتاث تواندیکه م یباتیاز ترک یکیاست.  یمسئله مهم ینیو مطالعات بال هیاول

 کی قیتحق نیدارد. ما در ا ییرشد آکسون باال کیو تحر یعصب زیالقا تما تیکه قابل باشدیم دیاس کیداشته باشد فرول

به عنوان  میدس ناتیآلژ دروژلیشده که ه یسیساخته شده به شکل لوله الکترور یعصب تیکاندوئ وندیساخت و پ ندیفرآ

 بیآس میکرد و قدرت آن را در ترم میخواه ییرا اجرا یرونیب هیبعنوان ال نیژالت-دیاس کیالکت یو غالف پل یهسته داخل

 داد میقرار خواه یابیمورد ارز یی( در موش صحرا یمتر یسانت کی عهی)ضا کیاتیعصب س

 (افیلو قطر ا یها، مورفولوژ هیساخته شده )ابعاد، ضخامت ال یها تیکاندوئ یکیزیف یپارامترها یریو اندازه گ نیی. تع1 :اهداف اختصاصی

 تهایاز کاندوئ دیاس کیترشح فرول زانیم نییتع .2

 ها تیکاندوئ یکیو خواص مکان یریپذ بیتخر ستیز نییتع .3

 یبافت یزیو سپس رنگ آم وندیبا روش پ یریپذ بیتخر ستیو ز ییالتهاب زا ،ینسج یسازگار نییتع .4

 MTT کشت با روش طیدر مح تیکاندوئ یبر رو PC12 یعصب یبقا سلولها زانیم نییتع .5

 طول زوائد نییو تع یکشت با عکسبردار طیدر مح تیکاندوئ یبر رو یرشد زوائد نورون زانیم نییتع .6

 وندیدر محل پ تیشدن آکسونها در داخل کاندوئ نهیلیداخل عصب و م یرشد عصب و رشد زوائد نورون زانیم نییتع .7

 یبافت شناس یبا بررس کیاتیدر عصب س

 آن با گروه کنترل سهیو مقا وندیپس از پ واناتیح یو حرکت یحس یپاسخها نییتع .8

 تیعصب، آکسون، نورون، غالف عصب، کاندوئ یبازساز ت،یکاندوئ وند،یپ م،یترم ،یطیعصب مح کلمات کلیدی:
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Fabrication and graft of a conduit made from polyL-lactic acid nanofibers in the outer 

shell and sodium-ferulic acid alginate hydrogel in the central nucleus for sciatic 
nerve repair in rats 

Title: 

Farshad Homayouni Moghadam Farshad Homayouni Moghadam Applicant: 

Royan institute for biotechnology Applicant's 

Work: 

 

Peripheral nerve damage is a major public health problem that can lead to motor, 

sensory, and autonomic dysfunction, which results from damage to the myelin 
sheath and nerve axons, mainly due to the physical damage, and its reconstruction is 

still one of the most important challenges. Currently, it is mostly based on autograft 
and allograft , which is not without complications and can cause permanent damage 

to a part of the peripheral nervous system. Therefore, repairing nerve damage using 

tissue engineering to supply the lost nerve conduit is an important issue in initial 
research and clinical studies. One of the compounds that can have a significant effect 

on the process of differentiation and growth of neuronal growths is ferulic acid, 
which has the ability to induce nerve differentiation and stimulate high axonal 

growth. In this study, we will perform a process of fabrication and transplantation of 
a neural conduit made form of an electrospinning tube in which sodium alginate 

hydrogel as the inner core and polylactic acid-gelatin sheath as the outer layer to 

estimate its ability to repair sciatic nerve damage ( 1 cm lesion) in rats. 

Abstract: 

 

1. Determining and measuring the physical parameters of manufactured conduits 

(dimensions, layer thickness, morphology and diameter of fibers) 
2. Determining the amount of ferulic acid secretion from the conduits 

3. Determination of biodegradability and mechanical properties of conduits 
4. Determining tissue compatibility, inflammation and biodegradability by 

transplantation and then tissue staining 

5. Determining the survival rate of PC12 neurons on conduits in culture medium by 
MTT method 

6. Determining the growth rate of neuronal growths on the conduit in culture 
medium by imaging and determining the length of growths 

7. Determining the rate of nerve growth and growth of neuronal growths inside the 
nerve and myelination of axons inside the conduit at the site of transplantation in the 

sciatic nerve by histological examination 

8. Determining sensory and motor responses of animals after transplantation and 
comparing it with the control group 

Specific 

Aims: 

peripheral nerve, conduit, nerve regeneration, axon, neuron, nerve damage :Keywords 
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حالت  دیتول -یموجبر نور یتیبا مد هدا (SPP) یسطح تونیپالس پالسمون پالر یرخطیبرهمکنش غ :عنوان

 یسطح تونیچالنده با استفاده از مد پالسمون پالر

 نادگران دیحم :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 یتفاهم نامه ا یپژوهش طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 نادگران دی+ حم :همکاران

 یزدیا نیمحمدام +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یطحس تونیانتشار مد پالسمون پالر هیکه بر پا یفوتون یاستفاده از ابزارها ،یمخابرات و مدارات مجتمع نور عیصنا در چکیده :

 یاست. با توجه به کاربردها شیروز در حال افزاروزبه SPPبرخوردار است و کاربرد مد  یا ژهیو تیاز اهم کنندیکار م

 χ(2) based nonlinear interactionsمرتبه دو ) یرخطیغ میدر رژ SPP، شناخت نوع برهمکنش مد SPPمد 

طرح  نیضرورت، ا نیبرخوردار است. با توجه به ا یو کاربرد یادیبن تیاز اهم یو کوانتوم کیکالس کیزی( در دو نوع ف

 :میپردازیآنها م یبه معرف ریاست که در ز دهیگرد هیته یو کوانتوم یکیدر دو فاز کالس یپژوهش

مرتبه  یخطریانتشار و برهمکنش غ نیآنها در ح راتییتغ ،یتونیپالسمون پالر یها(: انتشار پالسیکیفاز اول )فاز کالس

و مد  SPP فاز مد نی. در اردیگیمورد مطالعه همه جانبه قرار م ،یشده قبل جادهیا راتییو با تغ گریکدیها با دوم آن

 جادیو ا یابعاد عرض یسازدر کوچک SPP و با توجه به خواص مد میریگیدر نظر م یکیرا به صورت کالس یتیهدا

 یسهاپال یرخطیانتشار و برهمکنش غ یبه بررس ،یکینسبت به حالت کامال فوتون تریقو یرخطیغ یشدگجفت بیضر

ول انتشار ط نییفاز، هدف تع نیپرداخت. در ا میخواه یاهیکوثانیپ ریو ز یاهیکوثانیپ ،یاهینانوثان یبا پهنا یپالسمون

 .باشدیم (Idler) دلریو آ (Signal) گنالیس یهاپالس یشدگکیبار ای یشدگپهن زانیفوق و م یهاپالس

 تونیحالت پالسمون پالر دیامکان و تول یفاز، به بررس نیدر ا :(SPP مد هیبر پا یمطالعات کوانتوم) فاز دوم

پرداخت. حالت  میخواه(Non-classical squeezed SPP based states) یچالنده کوانتوم یکیرکالسیغ

 یت ولشده اس دیفوتون تول یمرتبه دو بر مبنا یرخطیمرسوم غ یهاچالنده در گذشته با استفاده از روش یکیرکالسیغ

 نیا انی. در پادیآیبه حساب م نینو یروش یسطح هاتونیو انتشار آنها با استفاده از پالسمون پالر دینحوه تول یبررس

 یهاشآن با استفاده از رو دیو تول هاتونیچالنده با استفاده از پالسمون پالر یکیرکالسیحالت غ دیتول یفاز، اصول کل

 یکیرکالسیحالت غ دیتول یمناسب برا یروش شودیم یها سعآن بیو معا ایو با درک مزا ردیگیقرار م سهیمورد مقا یقبل

 یطحس یتونهایپالسمون پالر یجانبه به بررسو همه قیانجام فاز دوم، الزم است به طور عم ریگردد. در مس هیچالنده ارا

الت ح دیدر تول یرخطیاست که در برهمکنش غ تیاهم یمطلب از آنجا دارا نیپرداخته شود. ا یمال کوانتومکا دگاهیاز د

 یرخطیبرهمکنش غ یرا برا یکل یلتونیهام کی توانی، نمSPP مد یبه خاطر جذب ذات SPP چالنده مد یکیرکالسیغ

 استفاده کرد کنندیم انیجذب و اتالف را ب یدهیکه پد یگرید یهااز روش دینوشت و با

 (:SPPپالس  یرخطیغ کیبرهمکنش کالس-:)فاز اولیاهداف اختصاص :اهداف اختصاصی

 موجبر تخت یانتشار بر رو نیکوتاه و فوق کوتاه ح یهامرتبه دوم پالس یرخطیغ یهاو مطالعه برهمکنش یبررس -1

 .(یپالس پالسمون یو پهن شدگ یشدگکیشده با نقره )اثرات بار ینشانهیال
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 .SPP ینحوه انتشار و طول انتشار پالسها -2

 یهابرهمکنش قیاز طر SPP یکوانتوم یکیرکالسیمد چالنده غ دیو امکان تول یبررس -یکوانتوم میرژ -فاز دوم)

 :(یرخطیغ

 یرخطیغ یهابرهمکنش قیاز طر SPP یکوانتوم یکیرکالسیمد چالنده غ دیو امکان تول یبررس -1

 مرتبه دو یرخطیمختلف غ یندهایفرآ یبرا یرخطیبرهمکنش غ یلتونیهام قیدق نیتع -2

 .(beam splitter) شکافنده پرتو افتیبا استفاده از ره یکوانتوم SPP اثر جذب مد نییتع -3

 .SPP مد یدرنظرگرفتن اثر جذب و اتالف کوانتوم گرید یهاراه یبررس -4

 .یشده با حالت تمام فوتون دیتولSPP مد یچالندگ زانیم سهیمقا -5

 یبر مبنا یحالت چالنده کوانتوم دیمرتبه دو. تول یرخطیبرهمکنش غ .SPP کوتاه و فوق کوتاه مد یانتشار پالسها کلمات کلیدی:

SPP. کی. پالسمون کی. فوتون زریل 
 

 

Nonlinear interaction between SPP and guided wave pulses of optical waveguides- 
Generation of the nonclassical squeezed states using SPP modes 

Title: 

Hamid Nadgaran Applicant: 

Shiraz university Applicant's 

Work: 

 

In the telecommunications industry and optical integrated circuits, the use of 

instruments based on the propagation of surface plasmon polariton (SPP) mode is of 
particular importance. Considering the applications of SPP mode, understanding the 

type of SPP mode interaction in the second order (χ (2) based nonlinear interactions) 
in both classical and quantum physics are of fundamental and practical importance. 

Due to this necessity, this research project has been prepared in two phases, 
classical and quantum, which we will introduce below: 

Phase 1 (Classic Phase): The propagation of SPP pulses, their changes during 

propagation and their second-order nonlinear interactions with each other and with 
the previously created changes, will be studied comprehensively. In this phase, we 

consider the SPP mode and the hybrid guided mode (HGM) classically. Considering 
the properties of the SPP mode in reducing the transverse dimensions and creating a 

stronger nonlinear coupling coefficient than the full photonic counterpart, the 

nonlinear propagation and interaction of plasmonic nanoseconds and picosecond SPP 
pulses will be examined. In this phase, the goal is to determine the propagation 

length of the above pulses and the degree of amplification or narrowing of the Signal 
and Idler pulses. 

Phase 2 (Quantum Studies Based on SPP Mode): In this phase, we will investigate 

the possibility and production of non-classical squeezed states based on SPPs. In the 
past, the non-classical mode has been generated using conventional second-order 

nonlinear photon-based methods, but the study of how they are produced and 
propagates using SPPs is a new method. At the end of this phase, the general 

principles of generating the non-classical squeezed state using SPPs and its 
production using the previous methods are compared, and by understanding their 

advantages and disadvantages, an appropriate method for producing the non-

classical squeezed states will be presented. Then, it is necessary to study 
comprehensively the SPPs from a completely quantum perspective. This is important 

because in nonlinear interactions for the production of the non-classical squeezed 
state of the SPP mode, a general Hamiltonian cannot be written for the nonlinear 

interaction due to the intrinsic absorption of the SPP mode and thus, other methods 

expressing the phenomenon of absorption and dissipation must be used. 

Abstract: 

(Phase 1 - Classical regime for nonlinear pulse interactions of SPPs): 

1- Investigation and study of second-order nonlinear interactions of short and ultra-
short SPP pulses during the propagation on a planar waveguide coated with silver 

(effects of SPP pulse narrowing and broadening). 

Specific 

Aims: 
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2- The nonlinear interaction of SPPs and its effects on the propagation length of SPP 

pulses. 
(Phase II - Quantum regime - Investigation and possibility of generating non-

classical squeezed quantum states of SPP through Nonlinear Interactions): 
1- Investigation and possibility of producing non-classical squeezed quantum states 

using SPP mode through nonlinear interactions 

2- Accurate determination of Hamiltonian for the nonlinear interactions of different 
second order nonlinear processes 

3- Determining the effect of quantum SPP mode absorption using the beam splitter 
approach. 

4- Examining other ways to consider the effect of absorption and quantum 

dissipation of SPP mode. 
5- Comparing the amount of SPP mode squeezing with squeezed states produced 

with the full photon method. 

second order nonlinear interactions, short and ultrashort pulses of SPPs, squeezed 

quantum states based on SPP, lase, photonic, plasmonic, 

:Keywords 
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 COVID-19 هیعل یبر نانوباد یمبتن یدرمان یتوسعه روش ها :عنوان

 یبهدان یمهد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست - یوتکنولوژیب قاتیتحق مرکز :محل اجرا

 Covid-19 -الملل  نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت
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 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 (رانیدر ا ینیعدد )با حضور همکار چ 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 روس،یهستند که در چهار سرده )آلفاکروناو هاروسیاز و یخانواده بزرگ (Coronaviruses) هاروسیکروناو چکیده :

مجموعه  ریز هاروسیو نی. ارندیگ یم یگونه جا 40و  رسردهیز 22(، روسیگاماکروناو روس،یدلتاکروناو روس،یبتاکروناو

 یسندروم تنفس) SARSهمچون یدتریشد یهایماریتا عامل ب یمعمول یسرماخوردگ روسیهستند که از و دهیریکروناو

بار در  نیاول ی، برا2019. در دسامبر شودیرا شامل م COVID-19 ( وانهیخاورم ی)سندرم تنفس MERS،(دیحاد شد

 یهاها و درمانپهلو شدند و واکسن نهیدچار س یکه مردم بدون علت مشخص نیپس از ا ن،یچ یشهر ووهان استان هوبئ

 نیه اکه ب یافراد نینخست انیشد. از م ییدر انسان شناسا یریگبا همه روسیاز کروناو یدیموجود مؤثر نبودند، نوع جد

زنده  واناتیهوانان، که در آن ح ییایدر یغذاها یفروشاند، مشخص شد که دو سوم آنها با بازار عمده آلوده شده روسیو

 ینشده بود. برآوردها دهیدر انسان د یریگهمه نیقبل از ا روسینوع کرونا و نیاند. ا ارتباط داشته رسد،یبه فروش م زین

شامل تب،  یماریب میدرصد مبتال شدگان است. عال 3تا  2 نیب روسیو نیا ریکه درصد مرگ و م دهدینشان م نینخست

 .است ینیب زشیو گلودرد و آبر ینفس، تندنفس یمانند تنگ یمشکالت تنفس یخشک و گاه یسرفه ها

طرح  نیبه سلول است. در ا روسیمهار اتصال و یها برا یباد یاستفاده از آنت یماریب نیا یدرمان یاز راهکارها یکی

 میخواه Covid-19 درمان یبرا یکوکتل نانوباد نیو به سمت استفاده از ا هیته روسیو RBD بخش هیعل ینانوباد

 رفت

 روسیکرونا و RBDبخش  هیعل یتوسعه نانوباد :اهداف اختصاصی

 ینانوباد، covid-19 کلمات کلیدی:

 
 

Development of nanobody-based therapeutics for COVID-19 Title: 

Mahdi Behdani Applicant: 

Pasteur Institute of Iran Applicant's 

Work: 

 Abstract: 
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Nanobodies developed as inhibitors are expected to effectively interfere with the 

interaction between virus RBD and ACE2, so as to block the first step of virus 
infection (Wu Y et al., 2020; Hanke L et al., 2020; Huo J et al., 2020; Wrapp D et al., 

2020). However, as mentioned above, the RBD of the virus is subject to high 
mutation rate, which could render existing inhibitors less effective. HR regions, on 

the other hand, can be good candidate targets due to their sequence 

conservativeness. In addition, because HR1 and HR2 are in a compact space 
environment outside the virus, it is difficult for full-length antibodies with the size of 

15 nanometers to enter, while nanobodies as small as 3 nanometers are expected to 
easily register and interfere with the membrane fusion domains of the virus 

(Kirchdoerfer et al., 2016; Neuman et al., 2006). Finally, both RBD and HR regions 

can be easily expressed in prokaryotic systems, which facilitates the screening and 
discovery of nanobodies in a timely fashion. These RBD or HR targeting nanobody 

reagents may thus be developed as part of a “cocktail” formulation for synergistic 
blocking of viral infection in the early stage of an epidemi 

 

Nanobody development against SARS-Cov-2 

Specific 

Aims: 

Nanobody, SARS-Cov-2 :Keywords 
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 COVID-19 هیبر سطح نانوذرات بر عل شیبر نما یمبتن یمخاط یواکسن ها دیتول :عنوان

 انیغالمرضا احمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یفناور ستیو ز کیژنت یمهندس یمل پژوهشگاه :محل اجرا

 Covid-19 -الملل  نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 انی+ غالمرضا احمد :همکاران

 زاده یعباس حاج +

 یجعفر امان +

 3500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 (رانیدر ا ینیعدد )با حضور همکار چ 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

سالمت انسان و اقتصاد بزرگ  یبزرگ برا یدی، تهد COVID-19 ، مانند یتنفس یروسیاز عفونت و یناش یها یماریب چکیده :

 یالقا یهستند ، چگونگ دیدر دست تول ایشده و  دییها تا یماریب نیا یاز واکسن ها برا یجامعه است. اگرچه برخ

ش چال کیو همورال همچنان  کیستمیس یمنیمدت، عالوه بر پاسخ ا یبصورت کارآمد و طوالن یمخاط یمنیا ستمیس

منجر  است و افتهی شیافزا یدر دهه گذشته به طور تصاعد ینولوژینانو در واکس یاست. استفاده از فناور نهیزم نیدر ا

 ایژن و  ینتآ افتنیپردازش  شیافزا یبرا لیتحو ستمیس کیشده است. نانوذرات به عنوان  "ینولوژینانو واکس"به تولد 

 ید. در سالهاشو یاستفاده م یمنیا ستمیس تیو تقو یفعال ساز یبرا ای، و  یمنیا ستمیس کیتحر یبرا یبه عنوان کمک

 یژن برا یآنت لیارائه وتحو یستمهایکارآمد و اثربخش بعنوان س ستمیس کیخود را بعنوان  نی، آنها همچن ریاخ

 ستندیدر حال حاضر موجود ن COVID-19 هیعل یمخاط یحال ، واکسن ها نینشان داده اند. با ا یمخاط یواکسنها

 .رندیگ یقرار م یدر سراسر جهان کمتر مورد بررس نیو همچن

واکسن  یفناور نهیطرح مشترک، در زم نیهمکار در ا یها شگاهیاز آزما کیو تخصص هر  یلیبر اساس تجربه تکم

 یبا هدف همکار انی، متقاض یمدل هدف گذار کیبه عنوان  COVID-19 مخاط ، با استفاده از یمونولوژینانوذرات و ا

ارآمد و ک یمخاط یباد یآنت جادیتواند باعث ا یکه م افتهیبر نانوذرات بهبود  یواکسن مبتن 2 ای 1 دیتول یبرا گریکدیا ب

بر اساس نانوذرات  ستمیس نیخواهند نمود. ا یهمکار گریکدیشود، با  SARS-CoV-2 که در برابر T سلول یپاسخها

 یپروژه برا نیشده در ا جادیژن ا یآنت لیارائه و تحو ستمیخواهد شد. س یطراح یمنطق B. subtilis اسپور ای نیتیفر

 خواهد بود دیمف زین یتنفس یعفونت ها ریسا

 یناورکرده اند، با پلتفرم و ف یگذار هیتوسعه و پا ینیرا که همکاران چ نیتیپلت فرم واکسن نانوذرات فر قیتحق نیدر ا :اهداف اختصاصی

شده  بیشده ، ترک جادیا رانیما در ا شگاهیبه واسطه سورتاز، که در آزما گرید کیولوژیو مواد ب نهایهدفمند پروتئ تیتثب

 تیهادر ن ستمیس نیها استفاده خواهد شد. از ا نیهدفمند پروتئ تیتثب یمشترک برا ستمیس کی جادیکه با هدف ا

انند اسپور م یسطوح مختلف سلول ایو  کلیسطوح مختلف نانو پارت یژنها و کنژوگه کردن آنها بر رو یآنت تیتثب یبرا

رده شده، ب زبکاریآم تیبصورت موفق یمخاط یواکسن ها هیته یکه استفاده از آن بعنوان ادجوان برا سیلیسوبت لیباس

 استفاده خواهد شد.

 هیو ته 2-دیسارس کوو روسیکروناو روسیو یژنها یآنت تیتثب یبر رو دیو تاک ییمشترک هدف نها قیتحق نیدر ا

 نیتیفر لکیژن بر اساس نانوپارت یآنت لیعرضه و تحو دیجد ستمیس کیرود که  ی. انتظار مباشدیآن م دیواکسن کاند
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 رانیما در ا شگاهیدر آزما یرا القا کند. از طرف T یو سلولها یمخاط یباد یشود که بتواند به طور موثر پاسخ آنت جادیا

 ینانومتر هستند، برا 300با حدود  ییکه ساختارها سیلیسوبت لیسطح اسپور باس یژنها بر رو یآنت شیپلتفرم نما

شده است که حاال با کمک و تجربه همکاران  جادیا یمخاط یبا کاربردها کیوتیپروب یبعنوان واکسن ها ییاستفاده نها

- دیرونا سارس کووک روسیو یژن ها یکرده اند ، آنت جادیرا ا (SpyCatcher system) تیتثب ستمیکه س ینیچ

.  شودیم یبررس دیواکسن کاند نیو همورال با ا یسلول یمنیا ستمیس کیشده و تحر تیسطح اسپور تثب یبر رو 2

 یدر موسسه آکادم ینیاز امکانات همکار چ ازیانجام خواهد شد و در صورت ن شگاهیدر هر دو آژما یمنولوژیمطالعات ا

ژنها بر اساس  یآنت لیو تحو یسطح شینما دیجد ستمیس کیرود که  یاستفاده خواهد شد. انتظار م نیعلوم چ

ناخته شده است ، ش یکه به خوب یزمیتواند با مکان یشود که م جادیا سیلیسوبت لیاسپور باس ایو  نیتیفر کلینانوپارت

 .را القا کند T و پاسخ سلول یمخاط یباد یآنت

 سطح با واسطه سورتاز شی، نما سیلیسابت لوسی، باس بیواکسن نوترک ،ینولوژیژن ، نانوواکس یآنت لیتحو کلمات کلیدی:

 
 

. Title: 

Gholamreza Ahmadian Applicant: 

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology Applicant's 

Work: 

 

Respiratory viral infection induced diseases, such as COVID-19, have been a huge 
threat to human health and a big economic burden on society. Although some 

vaccines have been proved or underdeveloped, how to induce efficient and long-

lasting mucosal immunity in addition to the systemic response remains a challenge in 
this area. The use of nanotechnology in vaccinology has been increasing 

exponentially in the past decade, leading to the birth of “nanovaccinology”. 
Nanoparticles are used as either a delivery system to enhance antigen processing 

and/or as an immunostimulant adjuvant to activate or enhance immunity. In recent 

years, they also demonstrate efficacy as delivery systems for mucosal vaccines. 
However, mucosal vaccines against COVID-19 are currently not available and also 

less studied worldwide. 
Based on the complementary experience and expertise of each partner on 

nanoparticle vaccine technology and mucosal immunology, taking COVID-19 as a 

targeting model, the applicants aim to collaborate together to develop 1-2 improved 
nanoparticle-based vaccines that could induce efficient mucosal antibody and T cell 

responses that are protective against SARS-CoV-2. The system will be rationally 
designed based on ferritin nanoparticle or B. subtilis spore. The established delivery 

system will be also useful for other respiratory infections. 

Abstract: 

 
Respiratory viral infection induced diseases, such as COVID-19, have been a huge 

threat to human health and a big economic burden on society. Although some 
vaccines have been proved or underdeveloped, how to induce efficient and long-

lasting mucosal immunity in addition to the systemic response remains a challenge in 

this area. The use of nanotechnology in vaccinology has been increasing 
exponentially in the past decade, leading to the birth of “nanovaccinology”. 

Nanoparticles are used as either a delivery system to enhance antigen processing 
and/or as an immunostimulant adjuvant to activate or enhance immunity. In recent 

years, they also demonstrate efficacy as delivery systems for mucosal vaccines. 
However, mucosal vaccines against COVID-19 are currently not available and also 

less studied worldwide. 

Based on the complementary experience and expertise of each partner on 
nanoparticle vaccine technology and mucosal immunology, taking COVID-19 as a 

targeting model, the applicants aim to collaborate together to develop 1-2 improved 
nanoparticle-based vaccines that could induce efficient mucosal antibody and T cell 

responses that are protective against SARS-CoV-2. The system will be rationally 

Specific 
Aims: 
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designed based on ferritin nanoparticle or B. subtilis spore. The established delivery 

system will be also useful for other respiratory infections. 

Antigen delivery, Nanovaccinology, Recombinant vaccine, Bacillus subtilis, Sortase-

mediated surface display 

:Keywords 
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 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایپو یارائه الگو :عنوان

 پور ینگار قل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

 در ورزش ینیو اشتغال/کارآفر ینی/ورزش، کارآفریعـــــــــــــــــــــلوم ورزش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 پور ی+ نگار قل :همکاران

 دوست یعل میابراه +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

صنعت ورزش را با وجود بحران ارتقا داد تا  ییایپو توانیسوال است که چگونه م نیپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به ا چکیده :

 گاهیبحران همچنان بتوانند جا طیدر شرا ،ییاجرا ی، موانع و ارائه راهکارها ییایعوامل اثرگذار بر پو ییبا شناسا عیصنا نیا

مرتبط با صنعت ورزش فراهم گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف  یکسب و کارها یخود را حفظ کنند و بقا یرقابت

 خواهد بود. یدانیم یهاها از نوع پژوهشداده یو به لحاظ نحوه گردآور یکاربرد

. در باشدیم ی(، و از نوع اکتشافیو کم یفی)ک یبیترک ای ختهیموضوع پژوهش، روش پژوهش حاضر از نوع آمبا توجه به 

از روش  زین یاستفاده خواهد شد. در بخش کم نی( استراوس و کورب ی)گرندد تئور ادیداده بن هیاز روش نظر یفیبخش ک

سؤاالت پرسشنامه بر  شودیها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده مداده یآورجمع یو برا شودیاستفاده م یشیمایپ

 .خواهد شد ی( طراحیفی)ک قیبا خبرگان در مرحله اول تحق قیبدست آمده از مصاحبه عم یهااساس مقوله

 یرقابت تیو کسب مز راتییبا تغ یریوفق پذ یرا برا یورزش یسازمان ها ییایپژوهش بتواند پو نیا جیاست که نتا دیام

 ، توسعه دهد طی، بلکه در همه شرا یبحران کنون طینه تنها در شرا دار،یپا

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایمؤثر بر پو یعل طیشرا ییشناسا -1 :اهداف اختصاصی

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایمؤثر بر پو یا مینهعوامل ز شناسایی -2

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایمؤثر بر پو گر خلهامدعوامل  شناسایی -3

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایمؤثر بر پو یدهبرعوامل را شناسایی -4

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایاز پو حاصل نتایجو  پیامدها شناسایی -5

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایپو یمیمدل پارادا یطراح -6

 در مواجهه با بحران کرونا رانیصنعت ورزش ا ییایپو یمدل کم یطراح -7

 بحران ایپو یها تیصنعت ورزش قابل کلمات کلیدی:

 

 

The dynamic model of the Iranian sport industry in the face of the Corona virus 
pandemic 

Title: 

Negar Applicant: 

razi university Applicant's 

Work: 
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The present study seeks to answer the question of how to improve the organizational 
dynamics of the sports industry despite the crisis so that these organizations can 

continue to maintain their competitive position in times of crisis by identifying 
factors affecting organizational dynamics, barriers and providing solutions. And 

ensure the survival of businesses related to the sports industry. The present research 

will be field research in terms of applied purpose and in terms of data collection. 
According to the research topic, the present research method is of mixed or mixed 

type (qualitative and quantitative), and of exploratory type. In the qualitative part, 
the data theory method of the foundation (grounded theory) of Strauss and Corbin 

will be used. In the quantitative part, the survey method is used and a researcher-

made questionnaire is used to collect data. The questions of the questionnaire will be 
designed based on the categories obtained from in-depth interviews with experts in 

the first stage of the research (qualitative). 
It is hoped that the results of this study can develop the dynamic capabilities of 

sports organizations to adapt to change and gain a sustainable competitive 
advantage, not only in the current crisis, but in all conditions. 

Abstract: 

 

1. Identifying the causal conditions affecting the dynamics of the Iranian sports 
industry in the face of the Corona crisis 

2. Factors affecting the dynamics of Iran's sports industry in the face of the Corona 

crisis 
3. Factors affecting the dynamics of Iran's sports industry in the face of the Corona 

crisis 
4. Factors affecting the dynamics of Iran's sports industry in the face of the Corona 

crisis 

5. Consequences of the dynamics of the Iranian sports industry in the face of the 
Corona crisis 

6. Designing a paradigm model of the dynamics of the Iranian sports industry in the 
face of the Corona crisis 

7. Designing a quantitative model of the dynamics of the Iranian sports industry in 
the face of the Corona crisis 

Specific 

Aims: 

Sports industry. Dynamic capabilities. Crisis :Keywords 
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 یدسیناارشم یتابع یمجموعه ها در فضاها یبرخ یسنجش بزرگ :عنوان

 یمقصود دیسع :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/زنجان یسراسر دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یمقصود دی+ سع :همکاران

 سپولودا-یخوان سوان +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

است و درک و شناخت ما را از آن فضا  یتیخود موضوع پراهم خودی مختلف به فضاهای در هامجموعه  یبزرگ نییتع چکیده :

 نهیزم نیدر ا ریمعروف است و از ابداعات اخ یجبر تیکه مورد نظر ما است به عام ای یبزرگ اری. معدهدیگسترش م

در مجالت معروف  نهیزم نیدر ا یاریزمان مقاالت بس نیتا ا 2005مورد توجه قرار گرفته است. از سال  اریاست و بس

 یحوزه منتشر شده است . از سو نیا شگامانیتوسط پ نهیزم نیدر ا زین یکتاب 2016منتشر شده است. در سال  یاضیر

با توجه به کاربرد  ریاخ هایرا شروع کرد. در سال یدسیناارشم یتابع زیآنال یهلند دانیاضیمونا ر 1943در سال  گرید

 یافضاه نهیدر زم کیکالس جیاز نتا یاریمورد توجه قرار گرفته است. بس قاتیتحق نیا گریدر علوم د میمفاه نیا

به  یریو جبرپذ یریپذ یخط کیکالس جیطرح گسترش نتا نیقرارگرفته است. هدف ما در ا یمورد برس یدسیناارشم

 یا فضاهاموارد ب یاریفضاها در بس نیوابسته ا میمفاه گریو د یریپذ یاست. خط یدسیناارشم یو دنباله ا یتابع یفضاها

 دارد یبه اصطالح درون یبه ابزارها و روشها ازیکامال متفاوت است و ن کیکالس

 نیطرح است. از ا نیاز اهداف ا یدسیبه حالت ناارشم ککالسی حالت در آمده دستبه  جیو گسترش نتا سهیمقا ،یبررس :اهداف اختصاصی

 کند. یم دایگسترش پ یدسیناارشم یها دانیم روی هاو دنباله  یاpدرک ما از توابع  قیطر

 وستهیتوابع پ-یلیتوابع تحل-دنباله ها-کیآدpاعداد-یدسیناارشم یفضاها-یریجبرپذ-یریپذ یخط کلمات کلیدی:

 
 

The size of certain subsets in non-Archimedean function spaces Title: 

Saeid Maghsoudi Applicant: 

University of Zanjan Applicant's 

Work: 

 

In Mathematical Analysis, many examples of functions with some sort of pathological 
behavior or enjoying certain special properties have been studied. One of the earliest 

results in this direction was proved by V. I. Gurariy in 1966 . On the other hand, p-

adic numbers and p-adic functional analysis introduced by Hensel and Monna in 1897 
and 1943, respectively. It should be noted that, during the last three decades, p-adic 

numbers have gained the interest of physicists for their research in particular in 
problems coming from quantum physics, p-adic strings and superstring. 

It seems that nothing is known about this line of research for spaces of functions and 

sequences over non-Archimedean fields. In doing so, we shall explore similarities 
and differences of non-Archimedean and Archimedean worlds from this angle 

Abstract: 
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In this project we focus on the ongoing research of lineability in non-Archimedean 

frameworks and establish the analogue of the recent results within the framework of 
p-adic analysis. 

Specific 

Aims: 

p$-adic numbers, lineability, analytic function, continuous function, p-adic series, 

algebrability. 

:Keywords 
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 SARS عفونت یروسیو کاهش دارنده عوارض و یروسیضدو ییدارو یها یژگیو ییو شناسا یابیارز :عنوان

CoV2 

 انیاحسان عارف :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 Covid-19 -الملل  نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 انی+ احسان عارف :همکاران

 4000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 (رانیدر ا ینیعدد )با حضور همکار چ 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ریمس یراستا بررس نیمتاثر کرده است. در ا ریماهه اخ 10را به شدت در  یجامعه بشر SARS-CoV-2 روسیعفونت و چکیده :

 یکی. دیتواند نقاظ ضعف و محل اثر دارو را مشخص نما یم روسیو ریورود و تکث یها سمیمکان لیو تحل روسیپاتوژنز و

 نیبه عنوان پروتئ نیمنتیوا نیباشد. پروتئ یم زبانیبه داخل سلول م روسیورود و ریمهم اثر دارو مس یها گاهیاز جا

 یلولاسکلت س لیدر تشک ینیپروتئ یساختارها نیشوند. ا یحد واسط هستند که توسط سلول ها ترشح م یرشته ا

مورد  یارمیو شدت ب زبانیم یبه داخل سلولها روسیدر ورود و نیمنتیوا نیپروپوزال نقش پروتئ نیباشد. در ا یم میسه

مورد  نیمنتیاو نیو اندرکنش آن با پروتئ روسیو ریتحت تاث یساختار سلول رییتغ ندیفرا نی. همچنردیگ یقرار م یابیارز

و عملکرد  روسیکه قادر است به عنوان مهار کننده ورود و ییها microRNA گرید ی. از سوردیگ یقرار م یبررس

 ردیقرار گ یابیو مورد ارز ییشناسا زیعمل کنند ن روسیپاتوژنز و

 یماریو شدت ب زبانیم یبه داخل سلولها روسیدر ورود و نیمنتیوا نینقش پروتئ یبرررس :اهداف اختصاصی

 یروسیو یها نیپروتئ انیدر مهار ب یسلول یها microRNA یبررس

 -microRNA -نیمنتیوا -SARS CoV2 کلمات کلیدی:

 
 

Mechanistic study and drug discovery against the invasion of SARS-CoV-2 Title: 

Ehsan Arefian Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

SARS-CoV-2 virus infection has severely affected human society in the last 12 

months. In this regard, examining the pathogenesis of the virus and analyzing the 

mechanisms of virus entry and proliferation can determine the weaknesses and the 
place of the drug. One of the important sites of drug action is the route of entry of 

the virus into the host cell. Vimentin proteins are intermediate filamentous proteins 
that are secreted by cells. These protein structures contribute to the formation of the 

cytoskeleton. In this proposal, the role of vimentin protein in virus entry into host 
cells and the severity of the disease are evaluated. The process of cell remodeling 

under the influence of the virus and its interaction with the vimentin protein is also 

examined. On the other hand, microRNAs that can act as inhibitors of virus entry and 
virus pathogenesis function should also be identified and evaluated 

Abstract: 
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study of the role of vimentin protein in virus entry into host cells and disease severity 
study of cellular microRNAs in inhibiting viral protein expression 

Specific 

Aims: 

SARS CoV-2, microRNAs, Vimentin :Keywords 
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 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) هیعل یاستنشاق دیو ساخت واکسن جد یطراج :عنوان

 یامان جعفر :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نیعلوم چ یآکادم :محل اجرا

 Covid-19 -الملل  نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ جعفر امان :همکاران

 انیهاتف سلمان یعل +

 یمحمد جواد معتمد +

 یروح اهلل کاظم +

 3500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

 (رانیدر ا ینیعدد )با حضور همکار چ 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 منیا یکرونا( که عمدتا برا دیجد روسی)و SARS-CoV-2 هیعل دیجد یرواحدیواکسن ز دیتول قیتحق نیهدف از ا چکیده :

سن به واک نیاز افراد است. عملکرد ا یعیوس فیکاربرد آسان و سازگار با ط یواکسن دارا نیاست. ا ینیب قیاز طر یساز

از  یمتصل شود و به طور موثر ینیتواند به مخاط ب یکند ، م جادیا یمنیبدن پاسخ ا نکهیاست که قبل از ا یگونه ا

 رانهیشگیر پاث کیشود،  یم جادیبدن ادر  یمنیکه پاسخ ا یکند. هنگام یریجلوگ یدستگاه تنفس قیاز طر روسیانتقال و

بخش  قیتحق نیکند. در ا یم جادیو گسترش پاتوژن ا هیمقابله با عفونت اول یبرا کیستمیس یمنیپاسخ ا قیاز طر

 نیپروتئ وژنیف کیمتصل و  IgG1 یباد یآنت Fc را با قطعه SARS-CoV-2 S نیپروتئ (RBD) رندهازیگ یاتصال

از  یساز منیتواند با ا یواکسن م نی. امیآورد یواکسن بدست م دیبه عنوان کاندرا  SARS2-RBD-Fc متشکل از

 نیکند. ا جادیکارآمد را در موش ا اریکننده بس یخنث یها یباد یآنت ،یعضالن یساز منیا نیو همچن ینیب قیطر

ن را توسعه واکس تیاز قابل یمقدمات یابیارز نیشده است، و همچن یثبت اختراع مل نیووهان چ تویدر انست یتکنولوژ

نشان داده  یوبخ اریبس جیاستفاده شده و نتا کایز روسیو هیواکسن عل دیدر تول یتکنولوژ نیا نیانجام گرفته است همچن

ند را به ک جادیرا ا یخوب یمنیکه بتواند ا یشده ا نهیبه یدایگسترده، واکسن کاند قاتیکه با تحق میدواریاست. ما ام

 میبرسان ینیبال قاتیتحق

 SARS2-RBD-Fc یحاو نیپروتئ وژنیو ساخت ف ی( طراح1 :اهداف اختصاصی

 یوانیح زبانیدر م ییزا یمنیا یابیارز (2

 شده یسازه طراح ینیبال یابیارز (3

 یواکسن استنشاق - بیواکسن نوترک- RBD- SARS-CoV-2 کلمات کلیدی:

 

 

Development of a novel nasal vaccine against SARS-CoV- 2 (2019-nCoV) Title: 

Jafar Amani Applicant: 

Baqiyatallah University of Medical Sciences Applicant's 
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 Abstract: 
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The purpose for this research is to develop a new subunit vaccine against SARS-CoV-

2 (2019nCoV) the new coronavirus, mainly for nasal immunization. The vaccine is 
safe, effective, easy to use and adapt to a wide range of people. Before the body 

generates immune response, it could attach to the nasal mucosa, effectively blocking 
the virus spread through the respiratory tract; once the immune response is 

generated in the body, a preventive effect is produced through systemic immunity 

response to cope with early infection and pathogen spread. We want to fuse the 
receptor binding domain (RBD) of the SARS-CoV-2 S protein with the antibody IgG1 

Fc fragment and obtained the SARS2-RBD-Fc fusion protein as a candidate vaccine. 
The vaccine can induce highly efficient neutralizing antibodies in mice by nasal 

immunization and intramuscular immunization. This technology is developed as 

national patent in Wuhan Institute of China and a preliminary evaluation of the 
vaccine has been performed furthermore this technology was used in production of 

vaccines against Zika virus. We hope that through in-depth research, the optimized 
candidate vaccine has can improved immunogenicity and could be finally applied to 

the clinical use. 

 
1) Design and production of fusion protein containing SARS2-RBD-Fc 

2) Immunogenicity evaluation in animal models 
3) Clinical evaluation of the designed recombinant protein 

Specific 
Aims: 

RBD- SARS-CoV-2- Recombinant vaccine- nasal vaccine. :Keywords 
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 نییب و تع نیسیضد قارچ آمفوتر یآهن متصل شده به دارو یها کلینانو پارت اتیخصوص نییسنتز و تع :عنوان

مقاوم به  یمخمر یها هیو سو دایو کاند لوسیجنس آسپرژ یقارچها یآنها بر رو یضد قارچ تیفعال

 ضد قارچ یداروها

 یزهرا زارع شهرآباد :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 فارس/رازیش یعلوم  پزشک دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یگروه انیم :زیرشاخه/گرنت

 یداروئ یمیش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ زهرا زارع شهرآباد :همکاران

 انیزمرد اریکام +

 محمد خرم +

 ریپاک ش وانیک +

 یرجیا دایآ +

 900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

استفاده  ،یمنیداشته است. نقص ا یریچشمگ شیافزا یمهاجم قارچ یعفونت ها وعیبروز و ش زانیم ریاخ یدر سال ها چکیده :

 یمدت آنت یو مصرف طوالن کیتوتوکسیس یاستفاده از داروها ،یجراح ز،یالیعضو، د وندیپ ،یدیداخل ور یاز کاتترها

 یماریب انیگردد. در م یمهاجم م یقارچ یبروز عفونت ها شیاست که موجب افزا فاکتورهایی جمله از …ها کیوتیب

 عیعامل شا نیباشد و به عنوان چهارم یمهم مطرح م یها یماریاز ب یکیبه عنوان  سیازیدیکاند یمهاجم قارچ یها

مرتبط با هر علت  ریمرگ و م زانیم نیدرصد که باالتر 39خام  ریمرگ و م زانیبا م یمارستانیب یخون یعفونت ها

 دایکاند ی(، عفونت با گونه هاICU) ژهیو یباشد، گزارش شده اند. در واحد مراقبت ها یم یمارستانیب یعفونت خون

به  دایکاند یباشد. گونه ها یدرصد م 47خام  ریمرگ و م زانیبا م یمارستانیب یخون یعفونت ها عیعامل شا نیسوم

باشند و به صورت  ینرمال مخاطات بدن از جمله مخاط دهان، دستگاه گوارش و واژن مطرح م یکروبیعنوان فلور م

فونت شده و ع زهیکلون زبانیمستعد کننده، در بافت م یفاکتورها ایو  یا نهیزم یها یماریفرصت طلب در صورت وجود ب

الئم باشد. ع یم دایجنس کاند یمرمخ یاز گونه ها یناش یعفونت فرصت طلب قارچ کی سیازیدیکنند. کاند یم جادیا

 س،یکوزیکومایاون ،یتظاهرات پوست رینظ یبه اشکال مختلف تواندیم یماریب نیمتنوع بوده و ا اریبس سیازیدیکاند ینیبال

 دایکاند ک،یستمی. در موارد سابدیتظاهر  کیستمیس ی( و سرانجام عفونت هایمخاط ) دهان ، گلو، واژن ، مر یریدرگ

 داهایاعضا بدن را گرفتار ساز. کاند گریقلب، دستگاه گوارش و د ه،یر تواندیبدن حمله نموده و م یاز ارگان ها یاریبه بس

ه قسمت شوند. متعاقب حمل نیدر ا یماریب جادیممکن است قادر به ا یباشند که در مواقع یفلور نرمال دستگاه گوارش م

شود. عفونت  دهیو ...د یشکم یمثل اسهال، استفراغ، تهوع، دردها یقارچ به دستگاه گوارش ممکن است عالئم گوارش

 یان آغاز مدر ده کنسیآلب دایکاند ونیزاسیبوده و با رشد و کلن سیازیدیشکل کاند نیتر عیشا ،یدهان سیازیدیکاند

درصد 90باشند. یمطرح م یانسان یعفونت ها کیولوژیگونه به عنوان عوامل ات17دا،یمختلف کاند یگونه ها انیشود. از م

 جادیا یکروزئو سیکالیتروپ س،یلوزیگالبراتا، پاراپس کنس،یآلب دایکاند یتوسط گونه ها ییدایمهاجم کاند یعفونت ها

باشد.. در حال حاضر درمان  یم کنسیآلب دایکاند ینیجدا شده از موارد بال سمیموارد ارگان تیدر اکثر یگردد، ول یم

 یارچعوامل ضد ق ای مازولیو کلوتر ن،یستاتیهمانند ن یموضع یشامل استفاده از عوامل ضد قارچ ییدایکاند یعفونت ها
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 تواندیداروها م نیاستفاده از ا کن،ی. ولباشدیم Bنیسیو آمفوتر تراکونازولیفلوکونازول، کتوکونازول، ا رینظ کیستمیس

از موارد گزارش  یاریبه درمان در بس یعدم پاسخ ده تیگردد و درنها ییو مقاومت دارو یجانب یعوارض ها جادیسبب ا

 وعیبر ش یمبن یمتعدد یفانگال ها، امروزه شاهد گزارش ها یمقاوم به آنت یها سمیشده است. به دنبال توسعه ارگان

از  یلیو استفاده از وسا مارانیمدت ب یشدن طوالن ی. بسترمیها هست مارستانیمختلف ب یگسترده آن ها در بخش ها

 شیباشد. افزا یم مارستانیدر ب ییمقاومت دارو یالگو شیعوامل افزا گریاز د یو داخل عروق یادرار یجمله کاتترها

 یشده جهت کشف درمان ها یمطالعات طراح تیمرسوم منجر به تقو یضد قارچ یها به داروها سمیکروارگانیمقاومت م

ه ب یقارچ یجهت مقابله با عفونت ها یفلز دینانوذرات اکس است. استفاده از دهیگرد یقارچ یعفونت ها یبرا دیجد

 ی، دارااست یفلز یها ونیآن ها از  هیتواند موثر باشد.نانومواد که پا یفانگال ها م یدر کنارآنت ایو  نیگزیعنوان روش جا

،  یانواع نانوذرات فلز نیدارند.در ب تیفعال روسیقارچ و و ،یباکتر هیهستند که عل یگسترده ا یسلول کش تیفعال

ه آهن ب یحاو باتیشده اند. ترک دییهستند که توسط سازمان غذا و دارو تأ یآهن تنها نانوذرات فلز دینانوذرات اکس

 یکروبیکن کردن عفونت م شهیشوند که ممکن است در ر یشناخته م یضد قارچ تیبا خاص دیجد ییایمیعنوان مواد ش

 باشد دیمف

 نانوذرات آهن یابی مشخصه و سنتز • :اهداف اختصاصی

 شده دینانو ذرات تول یسیخواص مغناط نییتع •

 ییکنترل دارو یبا نمونه ها سهیحداقل غلظت بازدارنده و کشنده نانوذرات آهن در مقا نییتع •

 ضد قارچ یدارو -نانوذرات آهن یابیسنتز و مشخصه  •

 یکشت سلول طیضد قارچ در مح یدارو -نانوذرات آهن یتیتوتوکسیس زانیم نییتع •

 ضد قارچ یدارو -نانو ذرات آهن و نانوذرات آهن یسلول تیسم نیتع •

در  یمخمر یاستاندارد قارچ ها یگونه ها یضد قارچ بر رو یدارو -حداقل غلظت بازدارنده نانوذرات آهن نییتع •

 ییکنترل دارو یبا نمونه ها سهیمقا

 لوسیژاستاندارد جنس آسپر یگونه ها یبرخ یضد قارچ بر رو یدارو -حداقل غلظت بازدارنده نانوذرات آهن نییتع •

 ییکنترل دارو یبا نمونه ها سهیدر مقا

و رشته  یمخمر یاستاندارد قارچ ها یها هیسو یضد قارچ بر رو یدارو -حداقل غلظت کشنده نانوذرات آهن نییتع •

 ییکنترل دارو یهابا نمونه  سهیدر مقا یا

 مقاوم ینیبال یها زولهیا یضد قارچ بر رو یدارو -حداقل غلظت بازدارنده و کشنده نانوذرات آهن نییتع •

 ضد قارچ یدارو -توسط نانوذرات آهن ییدایکاند یها لمیوفیب لیتشک یاثر مهار کنندگ نییتع •

 AFM کروسکوپیبا استفاده از م کنسیآلب دایکاند یسلول وارهیضد قارچ بر سطح د یدارو -اثر نانوذرات آهن نییتع •

(atomic force microscope 
 زا یماریب یضد قارچ، قارچ ها یآهن، دارو کلینانوپارت کلمات کلیدی:

 
 

Synthesis and characterization of iron nanoparticles attached to antifungal drug 

(fluconazole or amphotericin B) and determination of its properties on fungal 
pathogens 

Title: 

Zahrazare Shahrabadi Applicant: 

Shiraz university of medical science Applicant's 

Work: 

 

In recent years, the incidence and prevalence of invasive fungal infections has 
increased significantly. Immune deficiencies, the use of intravenous catheters, organ 

transplants, dialysis, surgery, the use of cytotoxic drugs, and long-term use of 

antibiotics are some of the factors that increase the incidence of invasive fungal 
infections. Among invasive fungal diseases, candidiasis is considered as one of the 

most important diseases and as the fourth most common cause of nosocomial blood 
infections with a mortality rate of 39%, which is the highest mortality rate associated 

with any cause of nosocomial nosocomial infections. In the Intensive Care Unit 

(ICU), infection with Candida species is the third most common cause of nosocomial 

Abstract: 
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blood infections with a mortality rate of 47%. Candida species are considered as 

normal microbial flora of body mucosa, including oral mucosa, gastrointestinal tract 
and vagina, and opportunistically colonize the host tissue and cause infection in the 

presence of underlying diseases or predisposing factors. . Candidiasis is an 
opportunistic fungal infection caused by yeast species of the genus Candida. The 

clinical signs of candidiasis are very diverse and this disease can manifest in various 

forms such as skin manifestations, onychomycosis, mucosal involvement (mouth, 
throat, vagina, esophagus) and finally systemic infections. In systemic cases, 

Candida attacks many organs in the body and can affect the lungs, heart, 
gastrointestinal tract and other organs. Candida are the normal flora of the 

gastrointestinal tract, which in some cases may be able to cause disease in this area. 

Following a fungal attack on the gastrointestinal tract, gastrointestinal symptoms 
such as diarrhea, vomiting, nausea, abdominal pain, etc. may be seen. Oral 

candidiasis is the most common form of candidiasis and begins with the growth and 
colonization of Candida albicans in the mouth. Among different species of Candida, 

17 species are considered as etiological factors of human infections. 90% of invasive 
Candida infections are caused by Candida albicans, glabrata, parapsilosis, tropicalis 

and kruzei species, that in most cases isolated from clinical cases. Candida albicans is 

currently being treated for topical antifungal agents such as nystatin, and 
clotrimazole or systemic antifungal agents such as fluconazole, ketoconazole, 

itraconazole, and amphotericin B. However, the use of these drugs can cause side 
effects and drug resistance, and ultimately no response to treatment has been 

reported in many cases. Following the development of antifungal-resistant 

organisms, today we see numerous reports of their widespread prevalence in various 
parts of hospitals. Prolonged hospitalization of patients and the use of devices such 

as urinary and intravascular catheters are other factors that increase the pattern of 
drug resistance in the hospital. Increasing the resistance of microorganisms to 

conventional antifungal drugs has led to the strengthening of studies designed to 

discover new treatments for fungal infections. The use of metal oxide nanoparticles 
to combat fungal infections as an alternative method or in combination with 

antifungals can be effective. Nanomaterials based on metal ions have extensive 
cellular activity against bacteria, fungi and viruses . Among the types of metal 

nanoparticles, iron oxide nanoparticles are the only metal nanoparticles that have 
been approved by the Food and Drug Administration. Iron-containing compounds are 

known as new chemicals with antifungal properties that may be useful in eradicating 

microbial infections. 

 

1. Synthesis and characterization of iron nanoparticles 

2. Determination of magnetic properties of produced nanoparticles 
3. Determining the minimum inhibitory and lethal concentration of iron nanoparticles 

in comparison with drug control samples 
4. Synthesis and characterization of iron nanoparticles - antifungal drug 

5. Determination of cytotoxicity of iron nanoparticles - antifungal drug in cell culture 
medium 

6. Determination of minimum inhibitory concentration of iron-antifungal 

nanoparticles on standard yeast fungal species in comparison with drug control 
samples 

7. Determination of minimum inhibitory concentration of iron-antifungal 
nanoparticles on some standard species of Aspergillus in comparison with control 

samples 

8. Determination of minimum lethal concentration of iron-antifungal nanoparticles 
on standard strains of yeast and filamentous fungi in comparison with drug control 

samples 
9. Determination of minimum inhibitory and lethal concentration of iron-antifungal 

nanoparticles on resistant clinical isolates 

10. Determination of inhibitory effect of candida biofilm formation by iron 
nanoparticles - antifungal drug 

Specific 

Aims: 
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11. Determination of the effect of iron nanoparticles - antifungal drug on the cell wall 

surface of Candida albicans using AFM (atomic force microscope) 

Iron Nano particle, antifungal, fungal pathogen :Keywords 
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 (یابیتا ارز ی)از طراح رانیا یاسالم یجمهور یرسانه ا یپلماسینظام جامع د یالگو :عنوان

 یشعاع نیمحمدحس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/السالم هیامام صادق عل دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+ عــــــــــلوم  یعموم یپلماسی/دیپلماسی/مسائل دیخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 یفرهنگ یپلماسی/دیپلماسی/مسائل دیخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیس

 یکاربرد :نوع طرح

 یشعاع نی+ محمدحس :همکاران

 راموز سیادر +

 فر یمهربان نیحس +

 کاظم موذن +

 عصاره نژاد نایس +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 یبه نهادها هیکامل جهت ارا یراهبرد یاستیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 .(یریگ میتصم

 منفعت شیو افزا تیهو تیتقو یکشورها که در پ یخارج استیقلمرو س ،یارتباط یها یتحوالت فناور یامروزه در پ چکیده :

 یت. باس دهیرس نینو یعموم یپلماسیبه د ،یعموم یو حت یبا عبور از گونه سنت ،یپلماسید رهیهستند در دا شیخو

ه کوشند با استفاده از رسان یم استمدارانیاست که در آن س یرسانه ا یپلماسیقلمرو، د نیمهم ا یاز حوزه ها یکی دیترد

 یسازند.کاربست ها نهیشیمنافع کشورشان را ب ش،یمطلوب از خو یو وجهه ساز ریو تصو یاجتماع یها و شبکه ها

 یاداقتص یو حت یاسی،سیاجتماع ،یمختلف فرهنگ یعرصه نسبتا نوظهور که در حوزه ها نیگوناگون قوت و قدرت در ا

ند بهره م یمطلوب یرسانه ا یپلماسینظام مند، از د یالگوها یشود،کشورها را بر آن داشته است تا با طراح یم انینما

 شوند.

با  و استگذارانهیو از منظر س یرسانه ا یپلماسید یمفهوم اتیلذا در صدد است تا با استفاده از ادب یطرح پژوهش نیا

 نهی. طبعا التزام به مفهوم الگو زمابدیکشورمان دست  یحوزه برا نیمطلوب بوم محورانه در ا یبه الگو ،یهدف کاربرد

 نمود ادهیو پ یپژوهش را بتوان در عرصه عمل طراح نیشود که کاربست ا یساز آن م

 رانیا یاسالم یجمهور یبرا یرسانه ا یپلماسینظام جامع د یو ارائه الگو یابیدست :اهداف اختصاصی

 یرسانه ا یپلماسید یابیارز یشاخص ها نییتع

 نظام جامع یالگو ران،یا یاسالم یجمهور ،یرسانه ا یپلماسید کلمات کلیدی:

 
 

Model of the Comprehensive System of Media Diplomacy of  IRI (from Design to 
Evaluation) 

Title: 

MohammadHosein Shoaee Applicant: 

Imam Sadeq University Applicant's 

Work: 
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Today, following the developments of communication technologies, the realm of 
foreign policy of countries that seek to strengthen their identity and increase their 

interests in the field of diplomacy, has reached a new level of public diplomacy, 
passing through the traditional and even public. Undoubtedly, one of the most 

important areas in this field is media diplomacy, in which politicians try to maximize 

the interests of their country by using the media and social networks and the desired 
image and image of themselves. Various uses of power and strength In this relatively 

emerging field, which is manifested in various cultural, social, political and even 
economic fields, it has led countries to benefit from desirable media diplomacy by 

designing systematic models. 

This research project therefore seeks to achieve the desired ecological model in this 
field for our country by using the conceptual literature of media diplomacy and from 

a policy perspective and with an applied goal. Naturally, adherence to the concept of 
model is the basis for the application of this research to be designed and 

implemented in practice. 

Abstract: 

 
Achieving and presenting a model of a comprehensive system of media diplomacy for 

the Islamic Republic of Iran 
Determining media diplomacy evaluation indicators 

Specific 
Aims: 

Media Diplomacy, Islamic Republic of Iran, Model of the Comprehensive System :Keywords 
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 یسرطان یدر سلولها وژنزیو لنف آنژ ییبر روند سرطان زا PROX1 یسیاثرات فاکتور رونو یبررس :عنوان

 CRISPR/Cas9 یژن شیرایو ستمیناک اوت ژن توسط س قیتخمدان از طر

 ییمحمود آقا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یعلوم پزشک :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 + سرطان یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یی+ محمود آقا :همکاران

 یبابائ نبیز +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 21 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

مهم  یااز راه ه یکیشناخته شده است،  وژنزیکه تحت عنوان تومور لنف آنژ یدر بافت تومور دیجد یعروق لنفاو لیتشک چکیده :

را  VEGF-C یالیفاکتور رشد اندوتل وژنز،یلنف آنژ یجهت القا یباشد. سلول تومور یدر بدن م یانتشار سلول سرطان

سبب القاء لنف  یعروق لنفاو الیسلول اندوتل یموجود بر رو VEGFR3 رندهیگ یبر رو نیکند تا با اثر پاراکرا یم انیب

فاکتور  انیبر ب ریتاث قیاز طر PROX1 یسیشده است که فاکتور رونو شنهادیاز مطالعات پ یشود. امروزه در برخ وژنزیآنژ

دارد. مشاهده شده است  یدر بافت تومور وژنزیلنف آنژ شتریهر چه ب یدر القا ینقش بارز VEGF-C یالیرشد اندوتل

 کیرو، مهار آن به عنوان  نیهمراه بوده است. از ا وژنزیبا رشد تومور و لنف آنژ یسیفاکتور رونو نیا انیب شیکه افزا

در سرطان in vivo باشد. به عنوان مثال، در مطالعات یمطرح م وژنزینف آنژو ل تهیاز تومورژنس یریجلوگ یبرا هیفرض

گردد. در مطالعات  یمهار م وژنزیرشد تومور و لنف آنژ miR-489 توسط PROX1 معده مشاهده شده است که با مهار

 در CRISPR/Cas9 یژن شیرایو ستمیو س siRNA  ،MicroRNAمختلف مثل یمهارکننده ها تیبه اهم ر،یاخ

ابزار قدرتمند  کیبه عنوان  CRISPR/Cas9 یژن شیرایو ستمیمهار پروتوانکوژن ها پرداخته شده است. امروزه س

 متصل به (Cas9) نوکلئاز نیپروتئ ستمیس نیمطرح است. در ا یسرطان قاتیپروتواونکوژن ها در تحق انیمهار ب یبرا

RNA راهنما (sgRNA) از ژن تارگت جفت شده و یبا بخش Cas9 شدن آن  رفعالیبرش در ژن، موجب غ جادیبا ا

 ریبوده و مس زیاز مراحل مهم متاستاز در سرطان تخمدان ن یکی یعروق لنفاو قیاز طر یشود. انتشار سلول تومور یم

و اثرات  تیراستا، ما در دو مطالعه اهم نیدارد. در ا ندیفرآ نیدر ا ینقش مهم VEGF-C/VEGFR-3 نگیگنالیس

تخمدان  یرشد سلول تومور زانیرا بر م miR1236 و SAR131675 ییایمیبا مهارکننده ش VEGFR-3 ندهریمهار گ

شاره . اما همانطور که اابدی یکاهش م یو مهاجرت سلول ریتکث رندهیاز آن بود که با مهار گ یحاک جیو نتا مینمود یبررس

 یفاکتورها ریسا تیباشد تا اهم یم ازیشده است و نپرداخته  VEGFR-3 رندهیگ تیفقط به اهم یشد در دو مطالعه قبل

 یسیفاکتور رونو قینقش دق یگردد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررس یدر سرطان تخمدان بررس وژنزیموثر در روند لنف آنژ

PROX1 فعال ) ناک اوت( نمودن ژن ریباشد، که در ابتدا غ یتخمدان م یتومور یدر سلولها PROX1 با استفاده از

 یسلول یندهایفرا زانیژن بر م نیانجام شده و سپس اثر فقدان عملکرد ا CRISPR/Cas9 یژن شیرایو ستمیس

 PROX1 اثر ناک اوت ژن یابیخواهد شد. بعالوه جهت ارز یبررس OVCAR3 و SKOV3 تخمدان یسرطان یسلولها

 نیو همچن HUVEC یالیاندوتل یاسلول ه ییتهاجم و قدرت رگ زا زانی، مin vitro در مدل وزنزیبر روند لنف آنژ

 یمارکرها انیب یبا بررس وژنزیتخمدان در آن القاء شده است، روند لنف آنژ یکه سرطان انسان Nude یدر مدل موش

 خواهد شد یبررس VEGFR3 و LYVE-1 ،VEGF-C و نیپودوپالن رینظ وژنزیلنف آنژ یاختصاص

 OVCAR3و  SKOV3 یدر رده سلولها PROX1 یسیفاکتور رونو انیب زانیم نیی( تع1 :اهداف اختصاصی
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 CRISPR/Cas9ستمیبا استفاده از س OVCAR3 و SKOV3 یدر رده سلولها PROX1 ناک اوت ژن (2

 mRNA در سطح CRISPR/Cas9 ستمیتوسط س یژن شیرایانجام و دییتا (3

 OVCAR3 و SKOV3 یدر سلولها VEGF-C انیب زانیبر م PROX1 اثر فقدان عملکرد ژن نییتع (4

 OVCAR3 و SKOV3 یو مهاجرت سلولها ریتکث زانیبر م PROX1 اثر فقدان عملکرد ژن نییتع (5

 OVCAR3 و SKOV3 یو آپوپتوز سلولها یکلون لیتشک زانیبر م PROX1 اثر فقدان عملکرد ژن نییتع (6

 HUVEC یسلولها ییتهاجم و رگزا زانیبر م PROX1 اثر فقدان عملکرد ژن نییتع (7

-LYVE-1 ،VEGF رینظ وژنزیلنف آنژ یاختصاص یمارکرها انیب زانیبر م PROX1 اثر فقدان عملکرد ژن نییتع (8

C و VEGFR3 در تومور زنوگرافت تخمدان با روش qRT-PCR 

مارکر  یابیتومور زنوگرافت تخمدان با ارز یتراکم عروق لنفاو زانیبر م PROX1 اثر فقدان عملکرد ژن نییتع (9

 یمیستوشیمونوهیبه روش ا نیپودوپالن

 CRISPR/Cas9سرطان تخمدان،  وژنز،ی، لنف آنژPROX-1 کلمات کلیدی:

 

 

Investigating the effects of PROX 1 gene knock out on carcinogenesis and 

lymphangiogenesis in ovarian cancer cells by CRISPR/Cas 9 genome editing system 

Title: 

Mahmoud Aghaie Applicant: 

Isfahan University of Medical Sciences Applicant's 
Work: 

 

The growth of new lymphatic vessels, also known as lymphangiogenesis, provide a 
major route for cancer cell dissemination. Vascular endothelial growth factor C 

(VEGF-C) secreted by tumor cells acts as an enhancer of tumor lymphangiogenesis, 

mainly through VEGFR3 axis in lymphatic endothelial cell. Moreover, recent studies 
have suggested that PROX1 transcription factor may also play a critical role in new 

lymphatic vessels formation. Likewise, alterations in PROX1 expression and function 
are associated with a number of human cancers and tumor lymphangiogenesis. 

Hence, its inhibition is hypothesized to prevent tumorigenesis and lymph 

angiogenesis. Previous studies showed that microRNA, siRNA and CRISPR/Cas9 are 
a relatively new discovery for inhibiting gene expression and is considered as one of 

the most important recent discoveries in molecular oncology. There is a growing data 
showing CRISPR/Cas9 technology to be an effective tool to specifically target cancer 

cells and suppress tumor growth. The CRISPR-associated endonuclease Cas9 with a 
single guide RNA (sgRNA) applied for efficient gene editing via inducing blunt 

double-stranded breaks in DNA. Previous studies also demonstrated that lymphatic 

vessel neogenesis in ovarian cancer had a key role in the process of lymph node 
metastasis and VEGF-C/VEGFR3 pathway plays an important role in this process. It 

has also been reported that mTORC1 stimulated VEGF-C expression and specific 
inhibitor of mTORC1, suppressed lymphangiogenesis in preclinical models of human 

cancer. As mentioned, evidence indicates that VEGF-C/VEGFR3 signaling is the major 

driving force of ovarian tumor lymphangiogenesis, however, the exact role of PROX1 
that affect the expression of lymphangiogenic factors is still unclear and needs to be 

investigated. Therefore, the aim of this study was to investigate the exact role of 
PROX1 transcription factor on behavior ovarian tumor cells. For this purpose, first, 

the PROX1 gene is knocked out using the CRISPR/Cas9 gene editing system, and 
then the effect of PROX1 inhibition on the ovarian cancer cells SKOV3 and OVCAR3 

behavior will be investigated. The effects of PROX1 inhibition on the process of 

lymphangiogenesis will be investigated by examining in vitro invasion and capillary-
like tube formation rate of human umbilical vein endothelial cell as well as the 

expression of podoplanin, VEGF-C, LYVE-1 and VEGFR3 markers in animal model 
ovarian tumor. 

Abstract: 

 

1. Determining PROX1 mRNA expression in SKOV3 and OVCAR3 cells 
2. Knockout of PROX1 using CRSIPR/Cas9 nickase in ovarian cancer cells 

Specific 

Aims: 
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3. Confirm CRSIPR/Cas9 gene editing at mRNA level 

4. Determining the effect of PROX1 silencing on VEGF-C mRNA expression 
5. Determining the effect of PROX1 silencing on proliferation and migration of 

ovarian cancer cells 
6. Determining the effect of PROX1 silencing on colony formation and apoptosis of 

ovarian cancer cells 

7. Determining the effect of PROX1 silencing on tube formation and invasion of 
HUVEC cells 

8. Determining the effect of PROX1 silencing on expression of specific 
lymphangiogenic factor such as LYVE-1, VEGF-C and VEGFR3 in xenograft model of 

ovarian cancer 

9. Determining the effect of PROX1 silencing on lymphatic vessels density xenograft 
model of ovarian cancer by evaluating podoplanin marker 

PROX1, ovarian cancer, lymphangiogenesis, CRISPR/Cas6 :Keywords 
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 یشده با امواج مادون قرمز در گاوها یغالت فراور یدانه ها یا هیارزش تغذ یسورفاکتانتها بر بازده ریتاث :عنوان

 یریش

 محسن دانش مسگران :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 انیبا منشا دام و آبز ییمواد غذا تیها و امن ندهیآال -1/مشترک :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + محسن دانش مسگران :همکاران

 یلیوک رضایعل +

 دخت نیمحمد رضا حس +

 یفرزانه محمد +

 هنرمند ریام +

 زاده نیحس ریام +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 2 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 عدد 1معتبر:  یمل یهاسازمان یبا گواه یثبت اختراع داخل

 عدد 1(: رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

ستند. ه یآب یها طیمواد جامد در مح یرینرخ رطوبت گ شیو افزا یبر کشش سطح رگذاریتاث باتیها ترک سورفاکتانت چکیده :

باشد، که مستلزم صرف  یدرصد م 24 یال 22 زانیرطوبت دانه به م شیبه افزا ازیدانه غالت ن یفراور یحرارت یدر روشها

 یغن یدانه ها یحرارت یفراور یبرا نهیو کم هز عیسر یو پساب است. استفاده از مادون قرمز به عنوان روش نهیزمان، هز

امواج شامل طول موج، دما و زمان در معرض قرار  نیاستفاده از ا یمطرح شده است. هرچند که مبان یاز نشاسته و چرب

با  یرارتح یروش فراور یساز نهیسورفاکتانت، و به نیحصول به بهتر یپژوهش برا نیست. در اگرفتن کامال ناشناخته ا

 یدانه ها یمواد مغذ یو پس از شکمبه ا یشکمبه ا یریمربوط به گوارش پذ یاستفاده از امواج مادون قرمز، شاخص ها

به  ردهیش یشده در خوراک گاوها یفراور یدانه ها یبازده نیخواهد شد. عالوه بر ا یشده بررس یجو و ذرت فراور

 خواهند شد یبررس زین یو التهاب یکیمتابول ،یدیتول یلحاظ شاخص ها

 کیسنتت ایو  یآل ،ییایمیسورفاکتنت ش نی( حصول به مناسبتر1 :اهداف اختصاصی

پخت دانه غالت) جو وذرت( با استفاده از امواج از  یبهره بر شیغلظت سورفاکتنت به لحاظ افزا نیمناسب تر نییتع (2

 ییایمیو ش یکیزیف یها یژگینظر و

پخت دانه غالت) جو و ذرت( با استفاده از امواج  یبهره بر شیغلظت سورفاکتنت به لحاظ افزا نیمناسب تر نییتع (3

 یو پس از شکمبه ا یشکمبه ا یریگوارش پذ یها یژگیاز نظر و

و  نیهلشتا ردهیش یگاوها ییغذا رهیغالت) جو وذرت( پخت شده با استفاده از سورفاکتنت ها در ج استفاده از دانه (4

 یکیو متابول یدیتول یها یژگیو یبررس

 مادون قرمز، جو، ذرت، گاو سورفاکتانت، کلمات کلیدی:
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The effect of surfactants on nutritional efficiency of processed cereal grains using 

near infrared waves in dairy cows 

Title: 

Mohsen Danesh Mesgaran Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

 
Surfactants are substances when added to a liquid reduces its surface tension, 

thereby increasing its spreading and wetting properties. Heat processing of the 

cereal needs to be done in grains containing 22-24% moisture; which cause to 
increase the cost, time and waste of the processing. The Infrared micronizing 

process is one of the most flexible and efficient means of cooking seeds rich in fat 
and starch. However, the factors may impact on this process such as wave length, 

temperature and waving time are not clear. In this research, beside to achieve the 

best surfactants, there will be some attempts to understand the cooking condition of 
the cereal grains using infrared waves. Therefore, the ruminal and post-ruminal 

digestibility of the nutrients of the processed barley and corn will be evaluated. In 
addition, the efficiency of the processed grains will be evaluated regarding the 

productive, metabolic and inflammatory responses of Holstein lactating dairy cows 

Abstract: 

 
1- To modulate the bets surfactant 

2- To determine the best cooking condition of the barley and corn grains using 
infrared waves 

3- To achieve the best ruminal and post-ruminal digestibility of the processed grans 

4- To increase productive efficiency in Holstein lactating dairy cows 
5- To optimize metabolic and inflammatory responses of Holstein lactating dairy 

cows 

Specific 
Aims: 

surfactant, barley, corn, infrared, cow :Keywords 
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 اچهیدر زیدر حوضه آبر یانسان زاتیتجه یریپذ بیاز فرونشست و آس یخطرات ناش یومدلساز شیپا :عنوان

 GIS یلیو توابع تحل INSAR یتداخل سنج یها کیبا استفاده از تکن هیاروم

 قشالق یخدائ الیل :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یشرق جانیآذربا/زیتبر دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

ژئو  راتی/تاثکی/مخاطرات ژئومورفولوژیطیمح یو چالش ها ی/ژئومورفولوژــــــــــــــــــــــــــــــــــایجغراف :اولویت

 فرونشست یکیمورفلوژ

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 قشالق یخدائ الی+ ل :همکاران

 ولزاده کامران لیخل +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

بحران  تیری/ سازمان مد رویوزارت ن یشنهادیبسته پ کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 وزارت کشور(

 یطحس ریکه به علت تراکم مواد ز نیسطح زم نییرو به پا یناگهان ایو  یجیتدر زشیفرور ای نیفرونشست زم دهیپد چکیده :

 رینظ یانسان یها تیفعال ایها و تراکم نهشته ها، حرکات آرام پوسته و  خی یهمچون انحالل، آب شدگ یاز عوامل یناش

. در شودیمحدود نم ر،یمناطق درگ زانیو از نظر شدت، وسعت و م شودیم جادیا ینیرزمیز یبرداشت آب ها ،یمعدنکار

 یباران، حفر چاه ها زشیکاهش ر ،یشاهد خشکسال ر،یاخ یدر سال ها هیاروم اچهیدر زیحوضه آبر ران،یشمال غرب ا

 یکاربر رییو تغ یاریآب حیو ناصح یسنت یهااستفاده از روش ،ینیرزمیآب ز یهااز سفره هیرویب یبرداشت ها رمجاز،یغ

وع و وق ینیزم ریآب ز یسفره ها هیتخل یالزم برا طیشرا نیها بوده است، بنابرا تیریمواقع سوء مد یو در برخ یاراض

 یشهر یها رساختیبه ز میمستق بیشده است که منجر به وارد آمدن خسارت و آس ایفرونشست در منطقه مح دهیپد

 یاریفرونشست در بس یطیشدن مخاطره مح ریجاده ها و بزرگراه ها شده است. لذا با توجه به فراگ ای رویو خطوط انتقال ن

 9از  شیو ممنوعه آن به ب یبحران یکه هم اکنون تعداد دشت ها ه،یاروم زیو ممنوعه حوضه آبر یبحران یاز دشت ها

لزوم  ریاخ یدر سال ها اچهیو افت سطح آب در هیاروم اچهیرسد خصوصا فرونشست در گذرگاه در یدشت م 23دشت از 

کرده است. لذا هدف از  تیرا حائز اهم هیاروم زیآن در سطح حوضه آبر یکیژئومورفولوژ یامدهایمخاطره و پ نیا یبررس

ل تداخ کیتکن قیاز طر هیاروم اچهیدر زیموجود در حوضه آبر یفرونشست ها یو آشکارساز شیپژوهش در ابتدا پا نیا

ضه حو لیفرونشست ها پرداخته شده و پتانس نیا جادیعوامل موثر در ا یبوده و در ادامه به بررس InSAR یرادار یسنج

پهنه  کیلجست ونیو رگرس یمصنوع یعصب یشبکه ها تمیالگور قیاز نظر احتمال وقوع فرونشست از طر هیاروم زیآبر

خطرات موجود  زانی، م ArcGIS طیها در مح یانطباق نقشه خطر فرونشست با انواع کاربر قیاز طر تایشده و نها یبند

 نیخطر فرونشست تخم یمناطق دارا یموجود بر رو یو سازه ها یشهر زاتیتجه رینظ ییو روستا یمناطق شهر یبرا

 زده خواهد شد

 شود. دیتول هیاروم اچهیدر زیفرونشست در سطح حوضه آبر یمکان عتوزی نقشه – 1 :اهداف اختصاصی

 .شود یو مدلساز یپهنه بند زیفرونشست در سطح حوضه آبر دهیپد یدرجه خطر زائ - 2

 سطح حوضه مشخص گردد یفرونشست ها جادیعامل در ا نیموثرتر - 3

 فرونشست مشخص گردد دهیاز پد دهید بیآس یانسان زاتیتجه - 4
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فرونشست در منطقه  ریتحت تأث یمحدوده ها یریپذ بیفرونشست و کاهش آس دهیکنترل پد یراهکارهاارائه  - 5

 موردمطالعه

 یمصنوع یعصب یشبکه ها ک،یلجست ونیرگرس ،یرادار یتداخل سنج ه،یاروم اچهیدر زیفرونشست، حوضه آبر کلمات کلیدی:

 
 

Monitoring and spatial modeling of hazards caused by land subsidence and its 

respective vulnerability on human socities and equipments in Urmia Lake basin using 
INSAR Interferometry technique and GIS spatial anlysis 

Title: 

Leila Khodaei Applicant: 

university of tabriz Applicant's 

Work: 

 

The phenomenon of subsidence or gradual or sudden downward collapse of the 
earth's surface is caused by the density of sub-surface materials from dissolution, 

melting of ice and dense deposits, slowing crustal movements or human activities 

such as mining, and underground water abstraction. It is not though bound by 
intensity, extensiveness and amount of areas involved. In the northwest of Iran, the 

basin area of Lake Urumia has, in recent years, experienced drought, reduced 
rainfall, illegal wells digging, uncontrolled abstraction from groundwater aquifers, 

traditional and incorrect irrigation procedures and land use changes, while, in some 

cases, mismanagement has caused problems; thus, the necessary conditions have 
been laid for the discharge of groundwater aquifers and the incidence of subsidence 

in the region, incurring direct damages to the urban infrastructure and power lines, 
roads and highways. Therefore, as environmental risk of subsidence prevails in many 

critical and prohibited plains in the Lake Urumia's basin, amounting to more than 9 

plains out of the 23 ones, the problem of subsidence in the Lake's passageway and a 
decline in water levels in recent years have made it necessary to study this risk and 

its geo-morphological consequences in the Urumia basin area. Therefore, the goal of 
this study is to monitor subsidence in the basin area of Lake Urmia through the 

InSAR radar interferometry technique and then to examine the factors affecting the 
incidence of these subsidence and the potential likelihood of the basin area through 

the Artificial Neural Networks and logistic regression. In the end, the risks to urban 

and rural areas such as urban equipment and structures on areas exposed to 
subsidence will be estimated through matching of the risk map of the subsidence via 

all types of land uses in the ArcGIS. 

Abstract: 

 
1-Preparation of spatial distribution map of subsidence in the catchment area of Lake 

Urmia 
2-Zoning and modeling the degree of risk of subsidence at the catchment area. 

3-Identifying the most effective factor in creating subsidence of the basin 
4-Identification of human equipment damaged by the phenomenon of subsidence. 

5-Providing solutions to control the subsidence phenomenon and reduce the 

vulnerability of areas affected by subsidence in the study area. 

Specific 
Aims: 

Subsidence, Urumia Lake basin, Radar interference, Logistic regression, Artificial 

Neural Networks 

:Keywords 
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 یدر محدوده کانسار طال افتهیرشد  یاهیگ یدر گونه ها نیاز فلزات سنگ یبرخ یستیانباشت ز یابیارز :عنوان

 رانیزرشوران، شمال غرب ا

 یتربت سمانه :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 یغرب جانیآذربا/هیاروم دانشگاه :محل اجرا

 میاقل راتییو تغ ستیز طیمح سالمت، :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

+  ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یابی+ ارز ستیز طیداده در مح یرو راتییاز تغ یناش تیو سالمت/سنجش وضع ستیز طیاثرات بر مح شیو پا یابیارز

 توان م یابیو سالمت/ارز ستیز طیاثرات بر مح شیو پا

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ سمانه تربت :همکاران

 یکرمان یبگ لیشکوه اسمع +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ((یجی/تروی)پژوهشیفارس یعدد )داخل ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

ست. در ا دهیگرد ستیز طیمح یها ندهیقابل توجه آال شیمنجر به افزا یبشر یها تیو فعال یتکنولوژ شرفتیپ امروزه چکیده :

د. باش یم طیموجود در مح یها ندهیآال نیو مخرب تر نیاز جمله مهمتر یو خاک یدر منابع آب نیفلزات سنگ انیم نیا

دم ع زیها و ن ندهیآال شیمورد استفاده در پاال جیرا ییایمیش کویزیف یروش ها یباال یها نهیهز امدهاویبا توجه به پ

ر و د ستیز طیموثر ، سازگار با مح یها یمطروحه با فناور یروش ها ینیگزیجا ست،یز طیروش ها با مح نیا یسازگار

 رسد. یبه نظر م یحال مقرون به صرفه ضرور نیع

 هدیگرد دییها تا ندهیمختلف آال یسبز گروه ها شیدر پاال اهانیگ یمتعدد، توانمند یپژوهش ها انیتاکنون در جر

 یوجود دارد. مناطق معدن یاندک قاتیمناطق آلوده، تحق در افتهیرشد  یبوم اهانیگ یشیاست. اما در رابطه با نقش پاال

 ییبا توانا یبوم یاهیگ یهاگونه ی. معرفشودیمحسوب م نیاز نظر فلزات سنگ ژهیبالقوه آلوده به و یها طیاز مح یکی

 .باشد یم ستیز طیسودمند در جهت حفظ مح یهاها از راهکار ندهیآال نیموثر ا ییپاال اهیگ

 یغرب جانیکه دراستان اذربا باشدیم رانیا یطال کیآرسن یکانسارها نیازعمده تر یکی یدارامنطقه زرشوران 

خاک و آب منطقه ازلحاظ  یبررو یمنطقه اثرات مخرب نیدرا یمعدن کار یها تیدرشهرستان تکاب واقع شده است فعال

موثر و سبز در جهت کاهش  یداشته است و ارائه راهکار ها کیعنصر آرسن ژهیبه و نیسنگ یبه فلزها یآلودگ زانیم

 .باشد یم تیحائز اهم اریمنطقه بس نیها در ا ندهیآال زانیم

خواهد  یاز خاک، سع نیدر جذب و انباشت فلزات سنگ یبوم اهانیگ کیولوژیتوان ب نییو تع یمطالعه با بررس نیدر ا

 گردند یو معرف ییخاک شناسا شگریپاال یاهیگ یگونه ها نیموثرتر دیگرد

 زرشوران یمعدن طال یدر خاک محدوده  نیفلزات سنگ یبرخ یندگیآال نییتع :اهداف اختصاصی

 از خاک نیفلزات سنگ شیمنطقه در پاال یبوم اهانیگ ییتوانا نییتع -

 خاک ییپاال ستیو ارائه راهکارها در خصوص ز یفلز یها ندهیآال شیتوانمند در پاال اهانیگ یمعرف -

 یستیجذب ز ،یستیز شیکانسار طال، پاال ن،یفلزات سنگ یزرشوران، آلودگ ،ییپاال اهیگ کلمات کلیدی:

 

 

Bio-accumulation assessment of some heavy metals in plant species grown in 

Zashouran gold deposits, northwest Iran 

Title: 
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Samaneh Torbati Applicant: 

Urmia University Applicant's 
Work: 

 

These days, advances in technology and human activities have led to a significant 
increase in environmental pollutants. Meanwhile, heavy metals in water and soil 

resources are the most important and destructive pollutants in the environment. Due 

to the consequences and high costs of conventional physicochemical methods used 
in the treatment of pollutants and also the incompatibility of these methods with the 

environment, the replacement of mentioned methods with effective technologies, 
environmentally friendly and at the same time cost-effective is necessary. 

So far, in numerous researches, the ability of plants in phytoremediation of different 
groups of pollutants has been confirmed. However, there are few research on the 

environmental remediation role of native plants grown in contaminated areas. 

Mining areas are one of the potentially polluted environments, especially in terms of 
heavy metal pollution. Identification and introduction of indigenous plant species 

with the potential of effective phytoremediation of these pollutions is one of the 
useful solutions to protect the environment. Zarshuran region is one of the major 

gold deposits in Iran, which is located near Takab, West Azerbaijan province. Mining 

activities in this region have destructive effects on soil and water in terms of 
pollution of heavy metals, especially arsenic. and Green is very important in reducing 

the amount of pollutants in this area. It is very important to provide effective and 
green solutions to reduce the amount of pollutants in this area. In the present study, 

by investigation and determining the biological potential of native plants in the 

uptake and accumulation of heavy metals from the soil, we will try to identify and 
introduce the most effective remediator plant species. 

Abstract: 

 
-Determination of the pollution of some heavy metals in the soil of Zarshuran gold 

mine 

- Determination of the ability of native plant species in remediation of heavy metals 
from the soil 

- Introduction of capable plants with the potential of metal pollutants and providing 
solutions for soil bioremediation 

Specific 
Aims: 

Phytoremediation, Zarshuran, Heavy metal pollution, Gold deposit, Bioremediation, 

Biological absorption 

:Keywords 
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ماژور از  ایشمانیانگل ل ییآن بر رشد و عفونت زا ریاگزوزومها و تأث لیدر تشک Vps4 نقش ژن یبررس :عنوان

 CRISPR/Cas9 ستمیحذف ژن کد کننده آن با استفاده از س قیطر

 یطاهره طاهر :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یو مولکول یسلول یپزشک :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ طاهره طاهر :همکاران

 یرأفت مایس +

 دینگار س +

 یالهام غالم +

 الهه داورپناه +

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 وزیمانشیتحت عنوان ل مارهایاز ب یعیوس فیط جادیمنجر به ا ایشمانیجنس ل وتیوکاری یعفونت انسان با پروتوزوآ ها چکیده :

 زیمهره و پستاندار، و ن یب زبانیانگل در دو م دهیچیپ یگوناگون از جمله چرخه زندگ لیبدال یماریب نیشود. ا یم

 یو دارو سندهد، هنوز فاقد واک یژنوم را در مواقع خاص به آن م ریتکث ییانگل که توانا یکیمنحصربفرد ژنت یهایژگیو

اشند ب زبانیدر بدن م ریشده که قادر به تکث فیدهند که انگل زنده ضع یمؤثر شناخته شده است. اما مطالعات نشان م

واکسن  دیتول دبخشیتوانند نو ی...(، مؤثرتر هستند و م ایکشته شده  ،یتیونیواکسن )مانند ساب گرید ینسبت به شکلها

 .در انسان باشند

از  یدهند. برخ یم انکنشیم زبانیم نگیگنالیس یشوند که با ملکولها یترشح م ایشمانیتوسط ل یمختلف ینهایپروتئ

و  اینشمایتوسط ل زیمانند اگزوزومها ن یگرید یسمهایکنند. مکان یماکروفاژها را مسدود م یکروبیآنها عملکرد ضد م

 یگزوزومهادهند که ا ی. مطالعات نشان مشوندیم زبانیبداخل سلول م نهایسبب ترشح پروتئ گرید یوتیوکاری یپاتوژنها

کنند. از  یم لیرا تعد T یتهایو لنفوس کیتیدندر یسلولها تها،یدارند و پاسخ مونوس ویمنوساپرسیا تیخاص ایشمانیل

 in آن در روالنسینشان داده شده است که با ممانعت از ترشح اگزوزومها، بقاء انگل در درون ماکروفاژها و و یطرف

vitro و in vivo ابدی یکاهش م. 

 MVB (Multi-vesicular اگزوزومها اساسا از اندوزومها و پس از جوانه زدن غشاء به درون و محصور شدن در غشاء

body) شوند. چهار کمپلکس یم لیتشک ESCRT (یعنی ESCRT 0 یها  ،I ،II و III) وژنزیدر ب بیبه ترت 

دارد  ATPase که نقشVps4 ملکول وژنز،یمرحله ب نینقش دارند. در آخر وتیوکاری یاز سلولها یاریاگزوزومها در بس

 لیو تشک ILV (Intraluminal vesicle) به جدا شدن ATP متصل شده و با مصرف ESCRT III به کمپلکس

MVB ها  نیپروتئ نیا یبا استفاده از موتانتها سمهایکروارگانیاز م یکند. در برخ یترشح اگزوزومها کمک م تایو نها

 .هستند یضرور یسلول نیبقاء سلولها، ترشح و ارتباط ب یبرا نهایپروتئ نینشان داده شده است که ا

 CRISPR/Cas9 ژن شیرایو ستمیماژور را با استفاده از س ایشمانیدر ل Vps4تا ژن میمطالعه ما قصد دار نیدر ا

فونت ع زانیم زیو ن گوتیو اماست گوتیبقاء انگل در دو شکل پروماست یاز حذف آن را بر رو یو اثرات ناش میحذف کن

، در in vitro در یکیشده ژنت فیزنده ضع یانگلها دییو تأ دی. در صورت تولمیکن یبررس THP1 یآن در سلولها ییزا

 قرار خواهد گرفت یمورد بررس in vivo انگل در نیا یمطالعات آت
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 ماژور ایشمانیانگل ل ییرشد و قدرت عفونت زا زانیم یدر اگزوزومها بر رو Vps4 نینقش پروتئ یبررس :اهداف اختصاصی

 Vps4  ،CRISPR/Cas9اگزوزوم،  ا،یشمانیل کلمات کلیدی:
 

 

Evaluation of role of Vps 4 protein involved in exosome biogenesis and its impact on 
growth and infectivity of Leishmania major through knock out of encoding gene 

using CRISPR/Cas 9 system 

Title: 

Tahereh Taheri Applicant: 

Pasteur Institute of Iran Applicant's 
Work: 

 

Human infection with protozoa of the genus Leishmania results in a spectrum of 
disease manifestations collectively termed the leishmaniases. The disease is still 

lacking in effective vaccines and drugs for a variety of reasons, including the complex 
life cycle of the parasite in both invertebrate and mammalian hosts, the unique 

genetic characteristics of the parasite that give it the ability to reproduce the 

genome at specific times. Studies show that attenuated live parasites that are able to 
amplify in the host body are more effective than other forms of experimental vaccine 

(such as: killed, subunit or …) and can promise produce of vaccine for humans. 
Various proteins secreted by Leishmania are known to interact with host signaling 

molecules. Some of these have been shown to block macrophage microbicidal 

functions. Other mechanisms are secreted by Leishmania and other eukaryotic 
pathogens to release proteins into the host cell. 

Additional studies demonstrated that Leishmania exosomes have 
immunosuppressive properties which modulate the responses of monocytes, 

dendritic cells, and T lymphocytes. On the other side, Leishmania were shown to 
have reduced survival in macrophages and virulence in vitro and in vivo when 

secretion of exosome was disrupted. 

Exosomes are constitutively generated from late endosomes, which are formed by 
inward budding of the limited multi-vesicular body (MVB) membrane. In many 

eukaryotic cells, four ESCRT complexes (ESCRTs 0, I, II, and III) play a role in the 
biogenesis of exosomes. The ATPase Vps4 molecule also binds to the ESCRT III 

complex and, by consuming ATP in the last step, helps to isolate ILV (Intraluminal 

vesicle) and form MVB. In some microorganisms, mutations of these proteins have 
been shown to be essential for the normal life of cells, secretion, and communication 

between cells. 
In this study, we intend first to remove Vps4 gene to generate genetically attenuated 

parasites using CRISPR/Cas9 gene editing system. Then we will evaluate the impact 

of the gene disruption on the survival of parasite in both forms of promastigotes and 
amastigotes and also the level of its infectivity in THP1 cells. 

Abstract: 

Evaluation role of Vps4 from exosomes in growth and infectivity potential of 
Leishmania major. 

Specific 
Aims: 

Leishmania, Exosome, Vps4, CRISPR/Cas9 :Keywords 
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پروتکل  یمواد، طراح یکنندهوسوسه، لغزش و عود در زنان سوءمصرف ندیو فرآ تیو کشف ماه نییتب :عنوان

دوران ترک  یبرا اریهم بانیو پشت نگیتورینظام مان یساخت و اجرا ،یو طراح ب،یو کاهش آس یریشگیپ

 پس از آن یو بهبود

 احسان یبهرام یهاد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 ادی/اعتیاجتماع یها بی/آسیروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 احسان یبهرام ی+ هاد :همکاران

 هایحاج یضح +

 احسان یبهرام یعل +

 زارع رضایعل +

 انیالوند یمصطف +

 احسان یفاطمه بهرام +

 کاله نیفاطمه زر +

 یطرق یتوکل دیسع +

 ساده دل دیمج +

 550000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(نهاییمدت اجرای 

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

(. در 2013و همکاران،  یاست )صرام رانیمردم ا یسالمت اجتماع یاساس یدهایاز تهد یکیاختالل سوءمصرف مواد ،  چکیده :

هزار نفر( آن، زنان  196) درصد 7هزار نفر است که  800و  ونیلیم 2تعداد افراد با اختالل سوءمصرف مواد ،  ران،یا

 ادیاعت یدهیپد ریدرگ میطور مستقبه یرانیا ونیلیم 11با بعد خانوار، حدود  تیجمع نیا یهستند. در صورت محاسبه

 یاهنجاره لیدلتر است، بهکم اریبا مردان، بس سهیبا اختالل سوءمصرف مواد، در مقا یرانیهستند. هرچند تعداد زنان ا

 نده،ینسل آ تیو ترب تیوان مرکز هدابه عن یرانیزن ا یژهیو نقش و یرانیموجود نسبت به زنان در جامعه ا یخاص فرهنگ

 است. تیحائز اهم ده،یپد نیا یبررس

. 
و...، فرصت و امکانات  ادیتعداد محدود مراکز ترک اعت ،یاجتماع تیفقدان حما لیدلزنان با اختالل سوءمصرف مواد، به

 ترشیبا مردان با اختالل مشابه،( مانند مصرف ب سهی) در مقا یتریمنف یامدهایبا پ جه،یجهت درمان دارند. در نت یترکم

رو، توجه به  نی. از ا شوندیمجرمانه مواجه م یرفتارها شیبه مواد، استفاده از مواد مختلف و افزا دتریشد یمواد، وابستگ

 . است تیگروه، حائز اهم نیوسوسه، لغزش و عود در ا ندیو فرآ تیماه

شهر  ادیکننده به مراکز ترک اعتپژوهش، زنان معتاد مراجعه یجامعه ،یانهیزم یهینظر یفیپژوهش، روش ک نیروش ا

زنان بهبودگستران همگام،  ادیکمپ ترک اعت میو مق کنندهنفر از زنان معتاد مراجعه 35، حدود پژوهش یتهران و نمونه

 .انتخاب خواهند شد ینظر یریگخواهد بود که با روش نمونه
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 ورتیجهت مان یشنیکیاپل رانه،یشگیپروتکل پ یپژوهش، طراح یهایمدلساز یپژوهش، ارائه یفیبخش ک لیپس از تکم

ساخته و اجرا خواهد شد که به افراد، خدمات  ،یطراح یو یفرد در دوران ترک و پس از بهبود یروانشناخت تیوضع

 .ارائه خواهد کرد طشانیمتناسب شرا یو آموزش یرواندرمان

زنان با اختالل سوءمصرف مواد فراهم  یو در دسترس را برا نهیهزکارآمد، کم یاصول یهاپژوهش، درمان  نیا جینتا

 خواهد کرد

وسوسه، لغزش و عود، بر اساس روش  یو بازدارنده کنندهلیتسه یطیو مح یاجتماع ،یخانوادگ ،ی. کشف عوامل فرد1 :اهداف اختصاصی

 ادیبننهیزم یهینظر

 مواد یکنندهمصرف، لغزش و عود در زنان سوءمصرف یوسوسه ندیفرآ ینییمدل تب یارائه .2

 طیخانواده، جامعه و مح ،یاز عود با تمرکز بر نقش فرد در حال بهبود یریشگیو پ بیپروتکل کاهش آس یطراح .3

خدمات  یمواد و ارائه یکنندهزنان سوءمصرف یشناختروان تیوضع یتورکنندهینطام مان یساخت و اجرا ،یطراح .4

 نصب بر تلفن همراه تیبا قابل شنیکیپس از آن در قالب اپل یدر دوران ترک و بهبود یآموزش-یدرمانروان

و  گنیتورینظام مان ب،یو کاهش آس یریشگیبا اختالل سوءمصرف مواد، وسوسه، لغزش، عود، پروتکل پ یرانیزنان ا کلمات کلیدی:

 پس از آن، یدوران ترک و بهبود ار،یهم بانیپشت

 

 

Discovering and explaining the nature and process of temptation, lapse, and relapses 

in women with substance use disorder (SUD), designing a prevention and harm 

reduction protocol, and designing, manufacturing, and implementation a monitoring 
and supporti 

Title: 

Hadi Bahrami Ehsan Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

 

Substance use disorder (SUD) is one of the major threats to the social health in the 

Iranian society. The number of people with SUDs in Iran seems to be 2.8 million, 7 
percent (196 thousand) of which are women. About 11 million Iranians are directly 

involved in the addiction phenomenon if this population is determined by household 
size. 

Although the number of Iranian women with SUDs is far lower than men, it is 

important to research this phenomenon because of the specific cultural norms of 
women in Iranian society and the special role of Iranian women as a center for 

guidance and education for the next generation. 
Women with SUD have fewer opportunities for treatment due to lack of social 

support, Few addiction treatment centers, and so on. As a result, they face more 
negative consequences such as more substance use, more dependency on drugs, use 

of multiple substances, and increased criminal behaviors, compared with men with 

the same disorder. 
the method of this research will be a qualitative model of grounded theory, the 

society of research will be addict women referring to Tehran addiction treatment 
centers and the sample will be about 35 women who will be referring to Behboud 

Gostaran Hamgam Women's Addiction Withdrawal Camp in Tehran, who will be 

selected via theoretical sampling. 
After completing the qualitative part of the research, providing research modeling, 

preventive protocol design, an application to monitor the psychological state of the 
person during withdrawal and subsequent recovery will be designed, manufactured 

and implemented that will provide psycho-therapeutic and educational services to 
individuals according to their conditions. 

The results of this study will provide effective, low-cost and available principal 

therapies for Iranian women with substance abuse disorders. 

Abstract: 

 Specific 

Aims: 
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1. Discovering the individual, family, social and environmental factors facilitating and 

preventing temptation, lapses and relapses, based on the method of grounded 
theory. 

2. Providing an explanatory model of the process of temptation, lapse and relapse. 
3. Designing a prevention and harm reduction protocol focusing on the role of the 

individual, family, community and environment. 

4. Designing, manufacturing and implementation of a system for monitoring the 
psychological status of women substance abusers and providing psychotherapy-

educational services during the period of withdrawal and subsequent recovery in the 
form of an application that can be installed on a mobile phone. 

Iranian Women with Substance Use Disorder, Temptation, Lapse, Relapse, 

Prevention and Harm Reduction Protocol, Periods of Withdrawal and Subsequent 
Recovery, Monitoring and Supporting System 

:Keywords 
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و  MDA-MB231 نهیسرطان س یدر رده سلول CRISPR/Cas9 یبا فناور 2 نیپوکالیناک اوت ژن ل :عنوان

 و نیپالت سیس یدرمان یمیش یبه دارو تیحساس نییفروپتوز و تع ینقش آن در مرگ سلول یبررس

 ) القا کننده فروپتوز( نیاراست

 رودکنار یبیحب اریمهر :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 رودکنار یبیحب اری+ مهر :همکاران

 روشنده یآمنه محمد +

 ساتو یتومو آک +

 تایکازو تو م +

 کو هارا کازویوشی +

 یوالشد یعیرب یمهد +

 بامشاد ایچ +

 کویصادق ن ریام +

 یمیعمار ابراه +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

فاکتور  مپکتیعدد )حداقل ا Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

2) 

 عیز شاا یکیسرطان پستان  انیم نی. در ادیا یبه حساب م ایدر سرتاسر دن ریعلل مرگ و م نیتر یاز اصل یکیسرطان  چکیده :

 یجراح لیموجود از قب یدرمان یها کردیرغم تمام رو یباشد و عل یم رانیاز جمله ا ایزنان دن انیسرطان ها در م نیتر

در درمان سرطان  یاز مشکالت اساس یکیآن وجود ندارد.  یبرا یقطع یهنوز درمان یدرمان یمیو ش درمانی پرتو –

القا نوع  نیالقا کننده آپوپتوز است بنابرا یدرمان یمیش یآپوپتوز و دارو ها یبه مرگ سلول یسرطان یمقاومت سلول ها

 یخشب دیام یدرمان کردیتواند رو یمتفاوت از اپوپتوز داشته باشد م یو پروسه ا سمیکه مکان یاز مرگ سلول یدیجد

است.  یآپوپتوز ریشده غ یزیبرنامه ر یاز مرگ سلول یدیباشد. فروپتوز نوع جد یسلول سرطان یکن ساز شهیجهت ر

 یکیژنت یمختلف مثل دستکار یالقا آن با روش ها نیکامال متفاوت از آپوپتوز دارد بنابرا یسمیکه فروپتوز مکان ییاز آنجا

 القا کننده آپوپتوز یدرمان یمیش یها یدارو یکننده جهت غلبه بر ناکارآمد دواریام یتواند راهکار یم ییالقا دارو ایو 

انجام شد مشخص شده است که  2نیپوکالیل نیپروتئ رامونیکه پ یباشد. براساس مطالعات قبل یدر مرگ سلول سرطان

ه ب تواندیم نیپروتئ نیمشخص شده است که ا نییدر شروع و گسترش سرطان دارد. هم چن یمولکول نقش مهم نیا

توز در اثر فروپ یکه مرگ سلول ییمحافطت کند. از آنجا ویداتیاسترس اکس از سلول در برابر دانیاکس یآنت یعنوان نوع

داشته  یمهار فروپتوز نقش ایدر القا  2 نیپوکالیل رسدیبه نظر م شود،یم جادیا دیپیو ل ژنیاکس ریواکنش پذ یگونه ها

 باشد.

سرطان  یدر رده سلول CRISPR / Cas9 یبا فناور 2نیپوکالیکردن ژن ل رفعالیتا با غ میمطالعه برآن نیدر ا نیبنابر ا

درمان  دکریبا استفاده از رو میبر آن نیو هم چن میفروپتوز مورد مطالعه قرار ده یمرگ سلول مینقش آن را در تنظ نهیس
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 جیرا یرماند یمیش یرا به دارو ها یسرطان یسلول ها تی( حساسنیپالت سیس یو دارو سی)القا کننده فروپتوز یبیترک

 میده شیمورد استفاده افزا

سرطان پستان به منظور مطالعه  یدر رده سلول CRISPR/Cas9 کیبا تکن 2 نیپوکالی( ژن لیفعال ساز ریاوت )غ ناک :اهداف اختصاصی

 فروپتوز یژن در کنترل مرگ سلول نینقش ا ی

 با کنترل سهیدر مقا MDA-MB231-LCN2-Knock-out یسلول یدر رده  2نیپوکالیژن ل انیب نییتع -

 )القا کننده فروپتوز( نیدر حضور اراست MDA-MB231 یالقا فروپتوز در رده سلول نییتع-

 با کنترل سهیدر مقا MDA-MB231-LCN2-Knock-out یسلول یالقا فروپتوز رده  نییتع-

 با کنترل سهیو القا فروپتوز در مقا نیبه اراست MDA-MB231-LCN2-Knock-out یرده سلول تیحساس نییتع

 نیبا کنترل در حضور اراست سهیدر مقا MDA-MB231-LCN2-Knock-out یدر رده  یسلول ریتکث زانیم نییتع-

 )مهارکننده فروپتوز( 1نی)القا کننده فروپتوز( و فروستات

 یسلول یر رده د نیپالت سیس یدرمان یمیش ی) القا کننده فروپتوز( و دارو نیاراست یبیترک ماریبه ت تیحساس نییتع-

MDA-MB231-LCN2-Knock-out با کنترل سهیدر مقا 

 نیپالت سی، س2 نیپوکالیل س،ی، فروپتوز9کاس  سپریکر یفناور نه،یسرطان س کلمات کلیدی:

 
 

CRISPR/Cas9-mediated knockout of Lcn 2 in breast cancer cell line, MDA-MB231, 

evaluation of its role in ferroptosis and sensitivity to combination therapy and erastin 

Title: 

Mehryar Habibi Roudkenar Applicant: 

Guilan University of Medical Science Applicant's 

Work: 

Cancer is one of the most leading causes of deaths all around the world. Among this, 
Breast cancer is the most frequently occurring cancer in women worldwide including 

Iran. Despite advancement in the current therapeutic approaches, surgery, 

radiotherapy and chemotherapy, it remains still as an incurable disease. 
Refractory to chemotherapeutic drug- induced apoptotic cell death is one of the 

major challenges in cancer treatment. Hence, induction of new kind of cell death 
which has different process from apoptosis might be a considered as a potential 

novel promising therapeutic strategy for eradication of cancer cells. 

Ferroptosis is a novel type of regulated none apoptotic cell death. Unlike other kinds 
of programmed cell death, ferroptosis is independent of caspases activation and 

characterized by accumulation of ROS and Lipid peroxides, Glutathione (GSH) 
depletion. 

As ferroptosis has a distinct cell death mechanism from apoptosis, induction of this 
type of cell death by various procedure such as genetic manipulation or 

pharmacological induction may represent a promising approach to overcome the 

refractory of cancer cells against chemotherapeutic drugs- induced apoptotic cell 
death. On the other hand, lipocalin 2(LCN2), plays an important role in the ignition 

and progression of brest cancer. Furthermore, it has been known that it acts as an 
anti-oxidant. Moreover, because ROS and Lioid-ROS dependency is a hallmark of 

Ferroptosis cell death, the association of LCN2 Downregulation with this type of cell-

death must be addressed. 
In this study we will use CRISPR / Cas9 technology to knock out the lipocalin 2 gene 

and investigate the role of this gene in ferroptotic cell death. We also use the 
combination therapy cisplatin and induction of ferroptosis, to increases the 

susceptibility of breast cancer cell line. 

Abstract: 

 
1. assessment of lipocalin2 gene expression in MDA-MB231-LCN2-Knock-out cell line 

compared to control 
2. assessment of erastin mediated ferroptosis induction in MDA-MB231 cell line 

3. assessment of ferroptosis induction in MDA-MB231-LCN2-Knock-out cell line 

compared to control 

Specific 
Aims: 
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4. assessment of erastin mediated ferroptosis induction in MDA-MB231-LCN2-Knock-

out cell line compared to control 
5. assessment of cell proliferation rate in MDA-MB231-LCN2-Knock-out at presence 

of erastin (ferroptosis inducer) ferrostatin-1 (ferroptosis inhibitor) 
6. Determination of susceptibility to combined treatment of erastin (ferroptosis 

inducer) and cisplatin in MDA-MB231-LCN2-Knock-out cell line compared to control 

Brest cancer, CRSPR/ Cas9 technology, Feroptosis, Lipocalin 2, cisplatin :Keywords 
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 رانیا یاسالم یجمهور تیامن تیورزش و تقو :عنوان

 یعتیشر یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یو حرفه ا یفن دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+ عــــــــــلوم  یاجتماع ی/چالش هایمل تی/امنیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

+ عـــــــــــــــــــــلوم  یعموم یپلماسی/دیپلماسی/مسائل دیخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیس

 یو الگو توسعه ورزش قهرمان یگذار استی/سی/ورزش قهرمانیورزش

 یکاربرد :نوع طرح

 یعتیشر ی+ مهد :همکاران

 یمنظم نیرحسیام +

 250000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 و کیالمپ یمل تهیکم یبرا یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 گریبار د ،یناامن لیبدل 2020در سال  ایآس یمسابقات جام باشگاه ها یزبانیاز م رانیفوتبال ا ندگانیتمام نما تیمحروم چکیده :

 استیورزش و حضور پررنگ ورزش در عرصه س قیاز طر یاسیس هیکشور را به چالش کاهش سرما یاسیس رانیگ میتصم

خواهد بود؛ مطالعه  رانیا یاسالم یجمهور تیامن نیورزش در تام گاهیجا نییدعوت کرد؛ هدف از پژوهش حاضر تب

 یبود که با بررس یااز نوع مطالعات کتابخانه یفیها توصداده یو به لحاظ نحوه گردآور یحاضر به لحاظ هدف کاربرد

 یاسالم یصورت خواهد گرفت؛ جمهور1400تا  1378 یسال ها نیها ب ادداشتیمنبع شامل کتاب، مقاالت،  50از  شیب

مواجه که از جمله  یمختلف یاسیو مشکالت س یالملل با چالش ها نیدهه از حضور در عرصه ورزش ب 4از  شیدر ب رانیا

در  یستیونیصه میرژ ندگانیبا نما ییارویفارس، عدم رو جیعرب زبان حوزه خل یبا کشورها یاسیس یپلماسید یان آنت

 داتیتهد با چالش ها و زیم یرو سیو تن یراندازیت ،یجودو، شنا، شطرنج، کشت ،یربازیفوتبال، بسکتبال، شمش یهارشته

در عرصه ورزش بمنظور  میرژ نیروزافزون ا یگذارهیبا توجه به سرما رسدیمواجه شده است؛ بنظر م یمختلف یوجود

در رشته  یستیونیصه میبا بحران ورزشکاران تبعه رژ رانیورزش ا ندهیآ یهادر سال ،یالمللنیو اعتبار ب ژیکسب پرست

مناسب در  ریجودو و ... مواجه که اتخاذ تداب ،یوزنه بردار ،یمانند کشت رانیمدال آور ا یرشته ها ژهیمختلف به و یها

 دینما یریشگیپ رانیورزش ا یبرا ندهیآ یهااز بحران تواندیمعضل م نیدر مقابله با ا یمقطع کنون

 رانیا یاسالم یجمهور یاجتماع تینقش ورزش در توسعه امن نییتع :اهداف اختصاصی

 رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ تینقش ورزش در توسعه امن نییتع

 رانیا یاسالم یجمهور ستیز طیمح تینقش ورزش در توسعه امن نییتع

 رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد تینقش ورزش در توسعه امن نییتع

 رانیا یاسالم یجمهور ینظام تینقش ورزش در توسعه امن نییتع

 رانیورزش، ا ،یمل تیامن کلمات کلیدی:

 

 

Sport and empowering the national safety of the Islamic Republic of Iran Title: 

Mahdi Shariati Feizabadi Applicant: 
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Technical and Vocational University Applicant's 

Work: 

 

The purpose of this research is to explain the role of sport in providing safety for Iran 

against the Israel. This research was applied based on descriptive method that using 
books, articles, notes from 1999 to 2019; The findings of the study showed that the 

Islamic Republic of Iran has faced challenges over the past four decades in failing to 
confront Zionist representatives in the fields of football, chess, basketball, fencing, 

judo, swimming, wrestling, shooting and table tennis; Due to the increasing 

investment of this regime in the field of sports to gain international prestige in the 
coming years Iran's sport will face the crisis of Zionist national athletes in various 

disciplines especially Iranian medal disciplines such as wrestling, weightlifting., judo, 
and so forth that adopting appropriate measures at the present juncture to address 

this dilemma can be one of the most critical the future is to prevent Iran's sport. 

Abstract: 

 
Sport and empowering the cultural safety of Iran 

Sport and empowering the social safety of Iran 
Sport and empowering the environmental safety of Iran 

Sport and empowering the military safety of Iran 

Sport and empowering the economical safety of Iran 

Specific 
Aims: 

sport, national safety, Iran :Keywords 
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 یدرباره معرفت عمل یانگارشهیدر دفاع از ضداند :عنوان

 خلج یمحمدعل نیمحمدحس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیفارغ التحص :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/فیشر یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+ فـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/تک  لی/مسایفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/تک نگار :اولویت

+ فـلســــــــــــــفه و  کردهای/روی+ فـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/تک نگار می/مفاهینگار

 یم ینو در فلسفه/پژوهش ها یمــــــــــــــنطق/افق ها

 یادیبن :نوع طرح

 خلج یمحمدعل نی+ محمدحس :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهایی تعهدات

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

پرسش  نیدر پاسخ به ا د؟یآیقابل دفاع به شمار م یکردیعمل هوشمندانه رو حیدر توض یبه معرفت عمل یکردیرو چه چکیده :

 انگارشهیبردارد. ضداند یمعرفت عمل ۀدربار انگارانهشهیضداند یکردیدفاع از رو ریدو گام در مس کوشدیپژوهش حاضر م

ه ب یرا قابل فروکاه یموجود در معرفت عمل یهوشمند ۀ( همانگارشهیاست که )برخالف اند یکس یمعرفت عمل ۀدربار

با دو چالش  کردیرو نیوجود دارد، ا یانگارشهیکه در دفاع از ضداند یلیو دال هازهی. با وجود انگداندینم یامعرفت گزاره

وجه  ۀمسئل -2رابط و  ۀمسئل -1دو عبارتند از  نیبه آن داده نشده است. ا یاکنندهمواجه است که هنوز پاسخ قانع یجد

 و یابر معرفت گزاره یمبتن یدهوشمن انیرابط به صورت خالصه آن است که چطور م ۀ. مسئلیمعرفت عمل یهنجار

ه آن به صورت خالص زین یمعرفت عمل یوجه هنجار ۀ. مسئلمیارتباط برقرار کن یارگزارهیبر معرفت غ یمبتن یهوشمند

 یمعرفت عمل ۀلیکه به وس یرتأملیغ ۀفرد را در عمل هوشمندان ۀو آزادان یقصد تیعامل توانیاست که چگونه م

 ییهاپاسخ کوشمیم یطرح پژوهش نیداد. من در ا حیتوض ستیو مسبوق به انتخاب آگاهانه ن شودیم تیهدا یارگزارهیغ

ثال مدنظر دارم. م یشیآزما شنهادیها چند پاز آن کیهر  ی. براابمیب یانگارشهیدو چالش ضداند نیا ینو و قابل دفاع برا

کمک  ریپذو ترجمه ینسب یارگزارهیغ یمطلق و محتوا یارگزارهیغ یمحتوا کیبتوان از تفک دیرابط شا ۀدر مورد مسئل

 تیفاعل کیدر تفک یاسالم لسوفانیف یهابتوان از آموزه دیشا زین یمعرفت عمل یوجه هنجار ۀگرفت. در مورد مسئل

و از  یابیرزدر طول کار ا دیاست که با یشیآزما ییشنهادهایپ هانیجست. البته ا یاری یبالرضا و بالتجل تیبالقصد از فاعل

 ها دفاع گرددآن نیبهتر

پرسش  نیدر پاسخ به ا د؟یآیقابل دفاع به شمار م یکردیعمل هوشمندانه رو حیدر توض یبه معرفت عمل یکردیچه رو :اهداف اختصاصی

 انگارشهیبردارد. ضداند یمعرفت عمل ۀدربار انگارانهشهیضداند یکردیدفاع از رو ریدو گام در مس کوشدیپژوهش حاضر م

ه ب یرا قابل فروکاه یموجود در معرفت عمل یهوشمند ۀ( همانگارشهیاست که )برخالف اند یکس یمعرفت عمل ۀدربار

با دو چالش  کردیرو نیوجود دارد، ا یانگارشهیکه در دفاع از ضداند یلیو دال هازهی. با وجود انگداندینم یامعرفت گزاره

وجه  ۀمسئل -2رابط و  ۀمسئل -1دو عبارتند از  نیبه آن داده نشده است. ا یاکنندهمواجه است که هنوز پاسخ قانع یجد

 و یابر معرفت گزاره یمبتن یهوشمند انیرابط به صورت خالصه آن است که چطور م ۀ. مسئلیمعرفت عمل یهنجار

ه آن به صورت خالص زین یمعرفت عمل یوجه هنجار ۀ. مسئلمیارتباط برقرار کن یارگزارهیبر معرفت غ یمبتن یهوشمند

 یمعرفت عمل ۀلیکه به وس یرتأملیغ ۀفرد را در عمل هوشمندان ۀو آزادان یقصد تیعامل توانیاست که چگونه م

 ییهاپاسخ کوشمیم یطرح پژوهش نیداد. من در ا حیتوض ستیو مسبوق به انتخاب آگاهانه ن شودیم تیهدا یارگزارهیغ

ثال مدنظر دارم. م یشیآزما شنهادیها چند پاز آن کیهر  ی. براابمیب یانگارشهیدو چالش ضداند نیا ینو و قابل دفاع برا
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کمک  ریپذو ترجمه ینسب یارگزارهیغ یمطلق و محتوا یارگزارهیغ یمحتوا کیبتوان از تفک دیرابط شا ۀدر مورد مسئل

 تیفاعل کیدر تفک یاسالم لسوفانیف یهابتوان از آموزه دیشا زین یمعرفت عمل یوجه هنجار ۀگرفت. در مورد مسئل

و از  یابیرزدر طول کار ا دیاست که با یشیآزما ییشنهادهایپ هانیجست. البته ا یاری یبالرضا و بالتجل تیبالقصد از فاعل

 ها دفاع گرددآن نیبهتر

 یرابط، هنجارمند ۀمسئل ،یانگارشهیضداند ،یانگارشهیاند ،یامعرفتِ گزاره ،یمعرفت عمل کلمات کلیدی:

 
 

In  Defense of Anti-intellectualism about Know-how Title: 

Mohammad Hosein Mohammad Ali Khalaj Applicant: 

Sharif university Applicant's 
Work: 

 

The present research is devoted to arguing in favor of anti-intellectualism about 
know-how, according to which know-how is not reducible to propositional 

knowledge. There are good reasons to adopt an anti-intellectualist account of know-

how for explaining intelligent actions. However, there are also significant challenges 
to which anti-intellectualists have not plausibly responded so far. In order to arrive a 

more plausible version of anti-intellectualism in the present research, I discuss two 
instances of these challenges: 1- The problem of interface and 2- The problem of the 

normativity of knowing-how. The problem of the interface, roughly, is how two 
distinct kinds of the intelligent system (i.e. the system based on propositional and 

the system with non-propositional know-how) properly to produce intelligent 

behavior. The problem of the normativity of knowing-how, briefly, is how an 
unreflective action which is guided by know-how, without choosing or intending 

propositional knowledge, can be described as the manifestation of a kind of agency. 
To solve these challenging problems, there are several options on the table. For 

example, perhaps we can invoke the distinction between absolutely non-conceptual 

content and relatively non-conceptual content. Moreover, we may borrow some 
insight from Islamic philosophy, especially in the debate over the agency of God, to 

provide a solution to the problem of the normativity of knowing-how. Finding the 
best solution for these challenging problems is the main task of the research. 

Abstract: 

 

Finding the best solution for the problems of the interface and the normativity of 
knowing-how to defend a more plausible version of anti-intellectualism about know-

how 

Specific 

Aims: 

Know-how, Propositional knowledge, Intellectualism, Anti-intellectualism, The 
problem of the interface, Normativity 

:Keywords 
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 ییو زناشو یتیجنس انیم یدر روابط عاطف یداریعلل ناپا یبررس :عنوان

 دیرش خسرو :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 همدان/همدان نایس یبوعل دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

+  ی/فحشا و فساد اخالقیاجتماع یها بی/آسیروانشــــــــــــــــــــــــــناس :اولویت

خانواده +  میتحک ی/خانواده/راهکارهایروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 انتی/خانواده/خی/خانواده/طالق + روانشــــــــــــــــــــــــــناسیروانشــــــــــــــــــــــــــناس

 یکاربرد :نوع طرح

 دی+ خسرو رش :همکاران

 یرسول کردنوقاب +

 یپور گتاب بیکرم حب +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

معاونت زنان و خانواده نهاد  یبرا یاستگذاریبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 (یجمهور استیر

روابط  زانیاستان انجام شد و م 6صندوق در  یبانیبا پشت 1398که در سال  سندهیبر اساس پژوهش نو نکهیتوجه به ا با چکیده :

گوناگون متفاوت است( نشان  یدرصد )درصدها در استان ها 60تا  44 نیساله را ب 25تا  15از ازدواج نوجوانان  شیپ

خانواده ،  یشناس بیآس یپژوهش در راستا نیسالها، ا نیطالق در ا زانیم ریبا توجه به رشد چشمگ زیدهد، . و ن یم

پژوهش  نیرو، در ا نیاز ازدواج خواهد پرداخت. از ا شیدر روابط پ بهایآس نیا یابی شهیبه ر ن،یضمن توجه به زوج

 یمرتبط با ب یو اجتماع یر گرفته و عوامل فردقرا یمتاهل مورد بررس انیخانم ها و آقا زیدختران و پسران مجرد و ن

 قرار خواهد گرفت یروابطشان مورد بررس یثبات

 ،ییزناشو-یدر مناسبات خانوادگ یروابط عاطف یداریعوامل مرتبط با ناپا یی. شناسا1 :اهداف اختصاصی

 .یتیجنس انیدر مناسبات م یروابط عاطف یداریعوامل مرتبط با ناپا ییشناسا .2

 یشناس بیخانواده، طالق، آس ،یروابط عاطف یداریناپا کلیدی: کلمات

 

 

Studying the correlates of instability in inter-sexual and marital emotional ties Title: 

Khosro Rashid Applicant: 

University of Mazandaran Applicant's 
Work: 

 

Based on the author last work in 2019 did by INSF financial support in 6 provinces of 
Iran and according to the findings which show a range of 44 to 60 percent of pre-

marital friendships among 15 to 25 years old adolescents (percentages are different 
in several provinces), and cause of the increasing level of divorce in Iran, this 

research is designed following the basic factors correlate with marital and pre-
marital emotional connections' instability. So, single girls and boys, and married 

women and men will be studied in this research to find out the main personal and 

social correlates of emotional ties instability. 

Abstract: 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 

1. identifying the factors connected with emotional ties instability in marital 
relations, 

2. identifying the factors connected with emotional ties instability in pre-marital 
inter-sexual relations. 

Specific 

Aims: 

emotional ties instability, marriage, divorce, :Keywords 
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گاه دست یوتایکروبیمهم م یاعضا ینسب یکوتاه و فراوان رهیچرب زنج یدهایغلظت اس یا سهیمقا یبررس :عنوان

 COVID-19 مارانیمدفوع ب یگوارش در نمونه ها

 یگلناز بهرامعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/رانیپاستور ا تویانست :محل اجرا

 یستیو علوم ز علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یادیبن :نوع طرح

 ی+ گلناز بهرامعل :همکاران

 ینق یعل دیس داحمدیس +

 یاردستان یعیشف یمهد +

 یتهران یینایم وشیدار +

 ادتیداور س دیس +

 یرگانیب یظاهر یمحمدعل +

 ندوشن یمحمد خادم +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
در  یدستگاه تنفس یهااز عفونت یفیموجب ابتال به ط توانندیهستند که م هاروسیو از یکرونا خانواده بزرگ یهاروسیو چکیده :

و سندروم  (MERS) انهیخاورم یمثل سندروم تنفس یدتریشد یهایماریتا ابتال به ب یشوند، که از سرماخوردگانسانها 

است.  COVID-19 یماریکشف شده است عامل ب یکه به تازگ ییکرونا روسیهستند. و ریمتغ (SARS) حاد یتنفس

ز خارج ا طیکه با مح یمختلف یاست که در ارگان ها سمیکروارگانیم یاز گونه ها یمعرف مجموعه ا وتایکروبیکلمه م

کنند و به طور  یم یواژن و روده زندگ ه،یپوست، دهان، ر یعمق یها هیبدن انسان ارتباط دارند از جمله در سطوح و ال

 یها دیسکند. ا یم فایبدن ا یو هموئوستاز سمی، متابول یمنیا ستمیدر حفظ و توسعه س ینقش مهم وتایکروبیم یکل

، عالوه  رندیگ یروده مورد استفاده قرار م الیتلیاپ یتوسط سلول ها ATP به عنوان منبع یکوتاه تا حد رهیچرب زنج

 وتایکروبیم نیب یوندیها، به عنوان پ تیو رشد، بقا و عملکرد لکوس IEC مختلف یجنبه ها لیمولکول ها با تعد نیبر ا

 ینسب یکوتاه و فراوان رهیچرب زنج یها دیغلظت اس راتییکه تغ می. پس ما برآنشوندیبدن شناخته م یمنیا ستمیو س

 میکن یبررس COVID-19 یماریدستگاه گوارش را در افراد مبتال به ب یوتایکروبیمهم م یاعضا

 مارانیدستگاه گوارش در ب یوتایکروبیمهم م یاعضا ینسب یکوتاه و فراوان رهیچرب زنج یدهایغلظت اس زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 وگروه کنترل . COVID-19مبتال به 

 GC-MS, COVID-19کوتاه.  ریچرب زنج یها دی.اس Dysbiosisدستگاه گوارش. یوتایکروبیم کلمات کلیدی:
 

 

Comparative study of short chain fatty acid concentration and relative abundance of 
important members of gastrointestinal microbiota in fecal samples of patients with 

COVID-19 

Title: 

Golnaz Bahramali Applicant: 
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Pasteur Institute of Iran Applicant's 

Work: 

 

Coronaviruses are a large family of viruses that can cause a range of respiratory 

infections in humans, from the common cold to more serious illnesses such as Middle 
East Respiratory Syndrome (MERS) and Acute Respiratory Syndrome (SARS), Are 

variable. The newly discovered coronavirus is the cause of Covid-19 disease. 
The word microbiota refers to a collection of species of microorganisms that live in 

various organs that interact with the environment outside of the human body, 

including the layers of the skin, mouth, lungs, vagina, and intestines. microbiota, in 
general, plays an important role in maintaining and developing the body's immune 

system, metabolism, and homeostasis. Short-chain fatty acids at some levels are 
used as a source of ATP by intestinal epithelial cells. Also, these molecules modulate 

various functions of the IEC and the growth, survival, and function of leukocytes. 
They are known as the link between the microbiota and the immune system. 

Therefore, we intend to investigate changes in short-chain fatty acid concentrations 

and the relative abundance of important members of the gastrointestinal microbiota 
in patients with Covid-19. 

Abstract: 

 

We hope that with the results of this study, we will be able to help control and treat 
COVID-19 patients by providing targeted nutritional strategies. 

Specific 

Aims: 

COVID-19. Dysbiosis. GC-MS. Gut microbiota. SCFAs :Keywords 
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 ونیدر فرموالس Ulva rigida سولفاته جلبک دیساکار یپل یریو بکارگ هایژگیو یابیاستخراج، ارز :عنوان

 مرغ فراسودمند سیگوشت گاو و سوس سیسوس

 لهیآل بوفت یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/یبندر انزل یداخل یابها یپرور یآبز پژوهشکده :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

و  یکشاورز هیو واسط با ارزش افزوده باال از مواد اول هیمواد اول دی/تولییو سالمت مواد غذا هیتغذ ،ییغذا عیصنا :اولویت

 یمحصوالت کشاورز عاتیبا استفاده از ضا نیهمچن

 یکاربرد :نوع طرح

 لهیآل بوفت ی+ مهد :همکاران

 یجد رایسم +

 یلیحسن جل +

 بهروز محمدزاده +

 میفه نیافش +

 یفاطمه نوغان +

 یکمال یصغر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 20 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 3 :یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 دیدج یفراسودمند و داروها یغذاها دیفعال جهت تول ستیز باتیترک افتنیبه منظور  ییایمنابع در ریچند دهه اخ یط چکیده :

فعال  تسیز باتیترک یبوده که حاو ییایاز منابع در یکیاز پژوهشگران قرار گرفته است. جلبک ها  یاریمورد توجه بس

باشند.  یها م نیتامیو و یمواد معدن ،یفنول باتیها، ترک یچرب دها،یها و پپت نیپروتئ دها،یساکار یپل لیاز قب یمتعدد

باشد.  یماکرو م یجلبک یگونه ها ادیتعداد ز نیدر جنوب و شمال و همچن یطوالن یخطوط ساحل یکشور ما دارا

 نیباشند. از ا یکشت و پرورش به صورت انبوه را دارا م لیموجود در کشور پتانس یجلبک یاز گونه ها یبرخ نیهمچن

ر کشور وارد د یجلبک یها تیمنابع را دارا بوده اما متاسفانه تاکنون فعال نیجهت استفاده از ا ییباال لیرو کشور ما پتانس

 دست اندرکاران و نیمهم محقق یاز رسالت ها یکی نکهیانبوه، تجارت و صادرات نشده است. با توجه به ا دیمرحله تول

ش بخ یبرا شتریب یبا ارزش افزوده باال و ارزآور یفرآورده ها دیمنابع جهت تول نیاز ا نهیاستفاده به ان،یآبز یفرآور

استخراج خواهند شد. سپس  Ulva rigidaسولفاته جلبک  یدهایساکار یباشد، در پژوهش حاضر ابتدا پل یم التیش

 بیپژوهش از ترک یانی. در مرحله پادیخواهد گرد یابیآنها ارز یفعال ستیو ز یعملکرد ،ییایمیش ،یساختار یها یژگیو

ودمند فراس یهافرآورده تیدر نها نکهیگوشت گاو و گوشت مرغ استفاده خواهد شد تا ا سیسوس ونیشده در فرموالس ادی

 گردد یبه بازار معرف یمناسب یو عملکرد یکیتکنولوژ ،یا هیتغذ یها یژگیبا و

 U. rigidaسولفاته جلبک  یدهایساکار یاستخراج پل -1 :اختصاصیاهداف 

 دهسولفاته استخراج ش یدهایساکار یپل یو عملکرد یفعال ستیز ،ییایمیش ،یساختار یها یژگیبازده و و یابیارز -2

مختلف  یفیک یها یژگیو یابیسولفاته و ارز یدهایساکار یشده با پل یگوشت گاو فراسودمند غن سیسوس دیتول -3

 ( آنیو حس یبافت ،ییایباکتر ،ییایمی)ش
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مختلف  یفیک یها یژگیو یابیسولفاته و ارز یدهایساکار یشده با پل یگوشت مرغ فراسودمند غن سیسوس دیتول -4

 ( آنیو حس یبافت ،ییایباکتر ،ییایمی)ش

 گوشت مرغ سیگوشت گاو، سوس سیسولفاته، سوس دیساکار یفعال، پل ستیز باتیفراسودمند، ترک یغذاها کلمات کلیدی:

 
 

Extraction, properties evaluation and application of sulfated polysaccharide from 

Ulva rigida in functional beef sausage and chicken sausage formulation 

Title: 

Mehdi Alboofetileh Applicant: 

Iranian Fisheries Science Research Institute Applicant's 

Work: 

 
Over the past decades, marine resources have drawn significant attention for 

searching of bioactive compounds to develop functional food, cosmetic, nutraceutical 
products and new drugs. Seaweeds contains different bioactive compounds including 

polysaccharides, proteins and peptides, lipids, phenolic compounds, minerals and 

vitamins. There are many seaweed species in the northern and southern coasts of 
our country (Iran). Furthermore, some species have potential for mass cultivation. 

Therefore, our country have good potential for seaweed industry activities, they have 
not yet entered the stage of mass production, trade and export. Accordingly, one of 

the important missions of seafood processing is converting these resources to high 

value and high-priced products. Based on these, in present study sulfated 
polysaccharides will be extracted from Ulva rigida. Then, their structural, chemical, 

biological and functional activity will be evaluated. In the final step of study 
mentioned compound will used in the formulation of functional beef and chicken 

sausage 

Abstract: 

 
1. Extraction of sulfated polysaccharide from Ulva rigida 

2. Evaluation of yield, structural, chemical, biological and functional properties of 
sulfated polysaccharide from Ulva rigida 

3. Production of functional beef sausage fortified with sulfated polysaccharide and 

evaluation of its chemical, bacterial, textural, color and sensory properties 
4. Production of functional chicken sausage fortified with sulfated polysaccharide 

and evaluation of its chemical, bacterial, textural, and sensory properties 

Specific 
Aims: 

Functional foods, Bioactive compounds, Sulfated polysacchrides, Beef sausage, 
Chicken sausage 

:Keywords 
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: ی)مطالعه مورد یسوزتحت خطر آتش Trigonella elliptica یگونه مرتع یایو اح بیتخر یمدلساز :عنوان

 (زدیاستان  خشکمهیمراتع خشک و ن

 یمراد احسان :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 البرز/دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 یعیو منابع طب یکشاورز :زیرشاخه/گرنت

 ییمختلف آب و هوا میروش اصالح مراتع در اقال نیو مرتع/بهتر یعیطب منابع :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ احسان مراد :همکاران

 یلیطو یعل +

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

. باشدینابهنگام مراتع م یهایسوزآتش شودیمراتع م یاهیپوشش گ بیو تخر یکه باعث آشفتگ یاز عوامل یکی چکیده :

مرتع  اتدیتول یو منبع اصل شیفرسا ندیکه عامل کنترل فرآ یاهیپوشش گ یکنترل نشده باعث نابود یهایسوزآتش

در نقاط مختلف  ادیهر ساله با تکرار ز دهیپد نی. اکندیبر خاک وارد م زیرا ن یریجبران ناپذ یهاانیشده و ز باشد،یم

مراتع کشور شده و باعث خسارت فراوان به  یدیاز علوفه تول یادیرفتن حجم ز نیخشک باعث از ب مهیمراتع خشک و ن

 اریبس زدیراتع استان مراتع مانند م یو خوشخوراک که در برخ دیمف یهااز گونه یکی انیم نی. در اگرددیمرتعداران م

 یبا نام علم یرازیش لهیاست، گونه شنبل یدر حال نابود یسوزمورد توجه مرتعداران بوده و تحت خطر آتش

Trigonella elliptica از سنجش  یهاکیپژوهش با استفاده از تکن نیموضوع، در ا نیا تیاست. با توجه به اهم

 خشکمهیدر مراتع خشک و ن یسوزتحت خطر آتش T. elliptica اهیگ یایو اح بیتخر یمدلساز ،یکاوو داده یدور

. در بخش اول اطالعات مربوط ردیگیاطالعات در دو بخش صورت م یآورانجام خواهد شد. جمع زدیمنطقه خاتم استان 

سرعت و جهت باد، درصد  ،ی)مانند: توپوگراف باشندیم لیمراتع منطقه مورد مطالعه دخ یسوزکه در آتش ییرهایبه متغ

که در حضور و استقرار  یمربوط به عوامل یهاو ...( و بخش دوم داده یتیفاصله از مناطق جمع ،یپوشش، نقاط حرارت

 یو ...( گردآور یاراض یکاربر ،ینقش دارند )مانند: بارش، دما، رطوبت خاک، بافت خاک، توپوگراف T. elliptica اهیگ

 ،یشناسنیزم ،یاهیپوشش گ ،یکیدرولوژیه ،یمیاقل یهار هر دو بخش، از دادهد یخواهند شد. به طور کل

ها، جهت آموزش و داده نی. عالوه بر اگرددیو ... استفاده م یاجتماع-یاقتصاد ،یسنجش از دور ،یکیژئومورفولوژ

و  یسوزاز نقاط وقوع آتش یدانیم یدهایبازد یکه ط ییهادرصد داده 30و  70 بیبه ترت ،یمدلساز یاعتبارسنج

ها پژوهش ورود داده نی. در اگرددیخواهد شد، استفاده م یآورثبت و جمع T. elliptica اهیمناطق استقرار گ نیهمچن

خطر  یمکان یها، مدلسازداده یساز. پس از آمادهردیگیصورت م یرستر یهابه صورت نقشه لیو تحل هیبه مرحله تجز

 ینیماش یریادگی شرفتهیپ یهاتمیبا استفاده از الگور T. elliptica اهیمناطق مستعد استقرار گ نیو همچن یسوزآتش

 یبیترک یهاتمیالگور ریو سا میدرخت تصم یهاتمی(، الگورSVM) بانیبردار پشت نی(، ماشRF) یمانند جنگل تصادف

ها نقشه ی، اعتبارسنجROC یمنحن ریو روش سطح ز یدانیم یهابا استفاده از داده ،ی. پس از مدلسازردیپذیانجام م

 هر تیاستفاده خواهد شد تا اهم فینااز روش جک زیمورد استفاده ن یرهایمتغ تیحساس زی. جهت آنالردیگیصورت م

 یهاتمیالگور سهیبا مقا تیگردد. در نها نییتع T. elliptica اهیمراتع و استقرار گ یسوزعوامل در آتش نیاز ا کی

مناطق  یابیانتخاب و در ارز T. elliptica شیو مناطق مستعد رو یسوزخطر آتش یهاینیبشیپ نیترقیمختلف، دق

 منطقه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت یاهیپوشش گ یایو بدنبال آن اح بیتخر
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 یکاوداده یهابا استفاده از روش یسوزنقشه خطر آتش هیته-1 :اهداف اختصاصی

 .زدیمراتع در منطقه خاتم  یسوزآتش ریتحت تأث T. elliptica مهم مانند یهاگونه یبرخ بیتخر زانیم نییتع-2

 زدیمراتع در منطقه خاتم  یسوزمؤثر بر آتش یپارامترها تیاهم نییتع-3

 اهیگ نیاستقرار ا یمکان یو مدلساز T. elliptica اهیگ شیموثر در رو یطیمح یپارامترها یابیارز -4

 ینیماش یریادگی ،یمکان ی، مدلسازTrigonella ellipticaمراتع،  یسوزآتش کلیدی:کلمات 
 

 

Spatial modeling the degradation and restoration of Trigonella elliptica  under fire 
hazard (Case study: arid and semi-arid rangelands of Yazd province) 

Title: 

Ehsan Moradi Applicant: 

Tehran Applicant's 

Work: 

 

Untimely rangeland fires are one of the factors that causes disturbance and 

degradation vegetation. Uncontrolled fires destroy the vegetation as a main factor in 
reduction the soil erosion and the main source of rangeland production. It also 

causes lots of loss to the soil. This phenomenon is repeated every year in different 
regions of arid and semi-arid rangelands, causing the loss of a large amount of 

forage produced in the country's rangelands, and causing great damage to 
beneficiaries. Trigonella elliptica is one of the useful and platability species in 

rangelands of Yazd province that is highly exposed to annihilation by fire. Due to the 

importance of this issue, in this study, using remote sensing and data mining 
approaches, modeling of degradation and rehabilitation of T. elliptica under fire 

hazard in arid and semi-arid rangelands of Khatam region of Yazd province will be 
done. Data is collected in two steps. In the first step, the data about the variables 

that are involved in the rangeland fire in the study area (such as: topography, wind 

speed and direction, NDVI, thermal pots, distance from residence and etc.) and in the 
second step, data related to the variables involved in the presence and growth of T. 

elliptica (such as: rainfall, temperature, soil moisture, soil texture, topography, land 
use and etc.) will be collected. In general, in both steps, data of climatic, hydrology, 

land cover, geology, geomorphology, satellite and MODIS dada and socio-economic 
are used. In addition to these data, 70% and 30% of the data that will be recorded 

and collected during field survey from fire sites as well as T. elliptica habitat areas, 

respectively, are used for training and modeling validation. In this research, the data 
are entered into the analysis stage in the form of raster maps. After preparing the 

data, spatial modeling of fire hazard and T. elliptica habitat areas is performed using 
advanced machine learning algorithms such as random forest (RF), support vector 

machine (SVM), decision tree algorithms and other hybrid algorithms. After 

modeling, the maps are validated using observed data and the area under the 
receiver operating characteristic curve (ROC) curve. To analyze the sensitivity of the 

variables involved, the Jaknaif method will be used to determine the importance of 
each of these factors in rangeland fires and the establishment of T. elliptica. Finally, 

by comparing different algorithms, the most accurate in predictions of fire hazard 
and T. elliptica growth areas will be selected and used in the assessment of degraded 

areas and subsequent restoration of the land cover in study area. 

Abstract: 

 
1-Prepare a fire hazard map using data mining methods 

2-Determining the extent of degradation of some important species such as T. 

elliptica due to rangeland fires in Khatam region of Yazd. 
3-Determining the importance of parameters affecting rangeland fires in Khatam 

region of Yazd 
4-Evaluation of effective environmental parameters in T. elliptica growth and spatial 

modeling of plant establishment 

Specific 
Aims: 

Rangeland fires, Trigonella elliptica, Spatial modeling, Machine learning :Keywords 
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 عمان یایو در فارسجیخل (Sillaginidae) انیماهشورت یشناس هیو آرا یمولکول یتبارشناس :عنوان

 گانهی یعلو محمدصادق :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/مدرس تیترب ییایو علوم در یعیمنابع طب دانشکده :محل اجرا

 یستیعلوم و علوم ز :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

از  یالگوبردار ی( علم و فناورBiomimeticالگو) ستیز--با اخالق و سالمت یعلم و فناور ییالگو: همگرا ستیز :اولویت

 یگوناگون شکل م  یباشد. طبع علم از همگرا شدن رشته ها، روش ها و پژوهش ها یآن م یها دهیو پد عتیطب

 دیعلوم است چون در صنع هر پد هیکل ییالگو نقطه همگرا ستی. زردیگ

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 گانهی ی+ محمدصادق علو :همکاران

 یهاشم خندان باران +

 220000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 18 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 قیتحق نیباشند. در ا یم اریبس یشناس هیآرا یها یدگیچیو واجد پ یارزشمند تجار انیکه از ماه انیخانواده شورت ماه چکیده :

خانواده  نیا یگونه ها قیدق یی( به شناسایژن هسته ا کیو  ییایتوکندریدو ژن م ی)توال یملکول یبا استفاده از مارکرها

 ختیر کیفرم بدن و پوزه با استفاده از تکن ،یختیصفات ر یعموم یسنج ستیپرداخته خواهد شد. سپس در کنار ز

 مینظت یقرار خواهد گرفت. با استفاده از ساعت ملکول یشده مورد بررس ییشناسا یاز گونه ها کیدر هر  یهندس یسنج

 قیبه شناخت دق قیتحق نیا جیخواهد شد. نتا بهیفارس محا جیدر خل خانواده نیبوم زاد ا یشده زمان انشقاق گونه ها 

 منجر خواهد شد رانیا یجنوب یدر آبها یخانواده تجار نیا یاز تنوع گونه ا

 یدر آب ها انیاز خانواده شورت ماه دیجد یاحتمال وجود گونه ها یگزارش شده و بررس یگونه ها یاعتبار سنج-1 :اهداف اختصاصی

 عمان یایفارس و در جیخل یرانیا

شده  دییتا یختیبا استفاده از صفات ر رانیا یجنوب یخانواده در آبها نیا یگونه ها یمعتبر برا ییشناسا دیارائه کل-2

 بر فرم پوزه( دی)با تاک

 ،یشناس هیفارس، آرا جیخل ان،یشورت ماه کلمات کلیدی:

 

 

Diversity of Sillaginid species in the Persian Gulf and Oman Sea with emphasis on 

Snout shape variation as an effective taxonomic character for environmental 

pollutant absorption 

Title: 

Mohammad Sadegh Alavi-Yeganeh Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

 
Sillaginidae are commercial fish family with a complex taxonomic situation. 

Molecular markers (Two mitochondrial and one nuclear gene sequence) will be used 

in this study for accurate identification. Beside general biometry of morphological 
characters, body and snout shape variation for identified species will be surveyed by 

geometric morphometric techniques. Divergence time of endemic species will be 
estimated by molecular clock. results lead to better understanding of biodiversity of 

this commercial fish family in Iran's southern coastal water. 

Abstract: 

 Specific 
Aims: 
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(1) Taxonomic evaluation of previously reported sillagind species from the Persian 

Gulf and the Oman Sea and possibility for description of new species 
(2) Provide a valid identification key for the species of this family in the southern 

waters of Iran using approved morphological traits (with emphasis on the snout 
form) 

Sillaginidae, Persian Gulf, Taxonomy :Keywords 
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 ,M=Mo) عناصر واسطه دیکالکوژنایمتخلخل د یهاهیگازها به کمک تک ال یجداساز یمطالعه نظر :عنوان

W, Sn; X=S) 2 MX 

 عمل کین یمهد :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه :محل اجرا

 کیزیو ف یاضیر :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح تیفیک یها و ارتقا ندهیها در کنترل انواع آال یو فناور ندهای/استفاده از فرآستیز طیمح یهایفناور :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 عمل کین ی+ مهد :همکاران

 یحسن مینس +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(اجرای نهاییمدت 

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

. ندیبوجود آ (+Ga) میگال یهاونیاز  ییتوسط پرتو ،یبمباران اتم قیتوانند از طر یم WS2 متخلخل یساختار ها چکیده :

و  یروبش یالکترون کروسکوپیمختلف از جمله م یتوسط روش ها قیدق یزهایساختارها متخلخل مورد آنال نیا

گاز  نوع کی ریانتخاب پذ یدر جداساز یدو بعد یروز افزون غشاءها تیقرار گرفته اند. باتوجه به اهم زین کروسکوپیم

 ییمخلوط گازها قیدق یکه جداساز میها دارند، در طرح حاضر بر آن شد TMD که یمنحصر به فرد یو خواص الکترون

مورد  MX2 (MoS2, WS2, etc.)متخلخل یرا با استفاده از ساختارها (N2) تروژنیو ن (He) می، هلH2 :شامل

د جذاب باش اریتواند بس یم یگاز یمتخلخل در جداساز یهاساختار نیا یاساس، بررس نی. بر امیقرار ده یمطالعه نظر

 یمربوطه براساس پراکندگ یکیزیف یمبان نیکند. همچن یعلم معرف یایرا به دن یمولکول یاز الک ها یدیو نسل جد

 مطالعات بوجود آورد نگونهیا یبرا یقو ینظر یبنا ریتواند ز یم یکوانتوم

 یعناصر واسطه متخلخل جهت جداساز دیکالکوژنا ید یساختارها ییتوانا یو بررس یمطالعه نظر ق،یتحق نیا یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 باشد. یاز گازها م ینوع گاز از مخلوط کی قیدق

 یسد انرژ ،یعناصر واسطه، اَلَک مولکول دیکالکوژنا یگاز، د یِجداساز کلمات کلیدی:

 
 

Theoretical study of gas separation using defected monolayer of transition metal 

dichalcogenides MX 2 (M=Mo, W, Sn; X=S) 

Title: 

Neek-Amal Applicant: 

Shahid Rajaee Teacher Training University Applicant's 
Work: 

 

A porous WS2 structure can be made using Gallium (Ga+) ion bombardment. These 
porous structures are analyzed using different techniques such as the scanning 

tunneling microscopy and the tunneling electron microscopy. In one hand, regarding 
the importance of using two-dimensional membranes for the selective separation of 

various gases and, on the other hand, the unique electronic properties of transition 
metal dichalcogenides (TMD), we propose the precise separation of gas mixtures 

including hydrogen (H2), helium (He) and nitrogen (N2). The MX2 porous structures 

(MoS2, WS2, etc.) are used here. Accordingly, the study of these porous structures 
for the gas separation purposes, can be useful and opens a new avenue in the field 

molecular sieving. Also, the study of the fundamental physical aspects of these 

Abstract: 
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molecular sieving can provide a strong theoretical foundations this area of science 

and engineering. 

 

The main goal of this proposal is to theoretically study the capability of porous 

dicalcogenogen structures to precisely separate a specific gas from a gas mixture 
and corresponding physical properties. 

Specific 

Aims: 

Gas separation, Transition metal dichalcogenide (TMD), Molecular sieves, Energy 

barrier 

:Keywords 
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 شده از امعاء و احشاء دیتول الژیفعال حاصل از س ستیز یدهای( پپتی)درون تن کیولوژیزیخواص ف یبررس :عنوان

 یماه لیف انیکمان در بچه ماه نیرنگ یقزل آال

 یلیاسماع نیحس ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مازندران/مدرس تیدانشگاه ترب یعیمنابع طب دانشکده :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یعلوم دام :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 .انیآبز ریذخا یای( و حفظ و احانیآبز یمهندس ه،ی)قفس، پن، تغذ یپرور یآبز نینو یتوسعه روشها -3/التیش :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یلیاسماع نیحس ری+ ام :همکاران

 انیعبدالمحمد عابد +

 یآرزو مشکات روحان +

 گانهی الیناز +

 زاده میابراه یمرتض دیس +

 یرزاخانیمحمد کاظم م +

 200000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 13 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

ال آن در فع ستیز یدهایپپت کیولوژیزیف یکمان و بررس نیرنگ یقزل آال عاتیاز ضا الژیس دیمطالعه تول نیاز ا هدف چکیده :

 یم میگروه تقس 6گرم در  15 یبیبا وزن تقر انیماه لیمنظور بچه ف نیباشد بد یم یمنیا جادیاسترس و ا تیریمد

روز بعد عوامل  21و  7شوند و  یم قیگرم وزن بدن تزر کی یبه ازا کروگرمیم 250و  100، 50، 25، 10دز  5شوند و با 

 رندیگ یقرار م یو گلوگز مورد بررس زولیعوامل استرس شامل کورت نیو همچن یمنیا یژنها انیپالسما و ب یذات یمنیا

 یپرورش انیماه لیف عاتیاز ضا الژیس دیتول -1 :اهداف اختصاصی

وده محد نیها در اآن یدانیاکس یو آنت ییزا یمنیبا توجه به قدرت ا لودالتونیک 5 ریفعال ز ستیز یهادیاستخراج پپت -2

 یوزن

ترس آنها از جمله رشد، اس کیولوژیزیاثرات ف یو بررس یقیبه صورت تزر یماه لیف انیدر بچه ماه دهایاستفاده از پپت -3

 یمنیو ا

 یماه لیاسترس، ف ،یمنیفعال، ا ستیز دی. پپتالژیس کلمات کلیدی:

 

 

Investigation of physiological properties (in vivo) of bioactive peptides obtained 

from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) silage produced from viscera in beluga 

juveniles (Huso huso) 

Title: 

Amir Hossein Smiley Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

 
The aim of this study was to produce silage from rainbow trout waste and 

physiological study of its bioactive peptides in stress management and immunity. 

Abstract: 
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For this purpose, beluga juvenile approximately 15 g are divided into 6 groups and 

divided into 5 doses of 10, 25, 50, 100 and 250 mg / kg of peptide are injected, and 7 
and 21 days later injection plasma innate immune factors and expression of immune 

genes as well as stress factors including cortisol and glucose are examined. 

 
Production of silage from farmed beluga waste 

Extraction of bioactive peptides below 5 kDa due to their immunogenicity and 
antioxidant activity in this molecular weight range 

Specific 
Aims: 

Silage. Bioactive peptide, immunity, stress, beluga :Keywords 
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 نید یبه علوم شناخت یفلسف یکردیرو :عنوان

 مهر یدیمحمد سع :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 در فلسفه شگامیو پ دیجد ینو در فلسفه/پژوهش در حوزه ها یو مــــــــــــــنطق/افق ها فـلســــــــــــــفه :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 مهر یدی+ محمد سع :همکاران

 انیمازار رضایعل +

 400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

متنوع، همچون  ییهادر رشته هاافتهی نیاز نوآمدتر یامجموعه گاهی( تالقCognitive Sciences) یشناخت علوم چکیده :

ذهن و ... است که امروزه با توجه به  یفلسفه ،یهوش مصنوع ،یشناسزبان ،یشناخت یشناسعلوم اعصاب، روان

 Cognitive) نید یاست. علوم شناخت رگذاریثاث زیها نحوزه ریمغز، در سا یگسترده در مطالعه یهاشرفتیپ

Sciences of Religion)(CSR)مرتبط ای یشناخت ییهادهیها به عنوان پدانسان ینید یافکار و رفتارها ی، مطالعه 

حوزه نیا ی( بخش اساسCognitive Theories of Religion) نید یشناخت اتیاست. نظر یشناخت یندهایبا فرا

باور  یسازوکارها و کارکردها ها،انیبن نییکشف و تب یدر پ CTR/نید یشناخت اتیاست. نظر یو پژوهش یمطالعات ی

را  CTR یجهینت نز،یداوک چاردیو دانشمندان خداناانگار، همچون ر لسوفانیف یبرخ ریاخ انی. در سالاندینیو رفتار د

( ، God genesخدا ) یهاژن رینظ دیجد یعلم یهاافتهیدانسته،  نیمعقول و مدلل به د یهاشیباورها و گرا ینابود

کامال  یعلوم یکنندهو فراهم انگاریماد یکردیخدا در مغز را به سود رو ی( و نقطهGod modulesخدا ) یهامانهیپ

 یاست که چگونه م نیا قیتحق نیاساس، مسأله خاص ا نیکنند.بر ا یم ریتفس یانسان عتیذهن و طب یدرباره دیجد

 یها( برداشتهیحکمت متعال ژهی)به و یخداشناسانه و انسان شناسانه فلسفه اسالم یدگاههایتوان با مبنا قرار دادن د

 لیپس از استخراج و تحل ق،یتحق نیارائه نمود. در ا یلیبد دگاهیتوان د یرا نقد کرد و چگونه م CTRاز  کالیراد یالحاد

 CTRکه  کالیراد انیگرا عتیطب دگاهید یمبان لیارائه گزارش منسجم و تحل زی. و ن CTRو  نید یعلوم شناخت یمبان

 ژهیه وب یفلسفه اسالم یدگاههایاز د یریشود با بهره گ یقرارداده اند، کوشش م یو خداباور اتینقد اله یبرا ییرا مبنا

 در باب خدا و انسان به چالش خداناورانه پاسخ داده شود هیحکمت متعال

 یو انسان شناخت یاتیاز اصول اله یریاست با بهره گ CTRبر  یمعاصر مبتن یالحاد یکردهایطرح نقد رو یهدف اصل :اهداف اختصاصی

اصر مباحث مع نیجامع از مهمتر یشامل ارائه خوانش زیطرح ن ی(. اهداف فرعهیبر حکمت متعال دی)با تأک یفلسفه اسالم

 شود. یم CTRشکل گرفته بر اساس  یجامع از استنتاجات الحاد یارائه گزارش زیو ن نید یعلوم شناخت

 .یفلسفه اسالم انه،یگرا عتیالحاد طب ن،ید یشناخت اتینظر ن،ید یعلوم شناخت کلمات کلیدی:

 

 

Cognitive Science of Religion; A Philosophical Approach Title: 

Mohammad Saeedimehr Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 

Work: 

 Abstract: 
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Cognitive Sciences is the crossroads of a collection of the most recent findings in 

various fields, such as neuroscience, cognitive psychology, linguistics, artificial 
intelligence, philosophy of mind, etc., which today, due to extensive advances in 

brain study, are influential in other fields as well. Is. The Cognitive Sciences of 
Religion (CSR) is the study of human religious thoughts and behaviors as cognitive 

phenomena or related to cognitive processes. Cognitive theories of religion are an 

essential part of this field of study and research. Cognitive Theories of Religion (CTR) 
seek to discover and explain the foundations, mechanisms, and functions of religious 

belief and behavior. In recent years, some atheist philosophers and scientists, such 
as Richard Dawkins, have seen the results of CTR as challenging the rationality of 

religious beliefs and inclinations and interpreted the new scientific findings such as 

God genes, God modules, and God's point in favor of a materialist approach that 
provides a completely new science of the human mind and nature. Accordingly, the 

particular problem of this study is how to use Islamic theological and anthropological 
views of Islamic philosophy (in particular. Transcendent Wisdom [hikmat al-

mutealiya]) to criticise radical atheistic conceptions of CTR and how to offer an 
alternative view. In this research, after exploring and analyzing the basics of 

cognitive science of religion and CTR, as well as presenting a coherent picture and 

analyzing the basics of radical naturalists who have used CTR as a basis for 
criticizing theology and theism, an attempt is made to use the views of Islamic 

philosophy, especially the transcendent wisdom, about God and man to face the 
atheistic challenge 

 

The main purpose of this project is to critique contemporary atheistic approaches 
based on CTR, using the theological and anthropological principles of Islamic 

philosophy (with emphasis on transcendent wisdom). The subordinate aims of the 

project include providing a comprehensive reading of the most important 
contemporary topics in the cognitive sciences of religion and also providing a 

comprehensive report of atheistic inferences based on CTR. 

Specific 

Aims: 

Cognitive Science of Religion, cognitive theories of religion, atheism, Islamic 

philosophy. 

:Keywords 
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 یکیگرافن با استفاده از تنش مکان دیاکس عیما ستالیکر یرخطیو غ یخط کیکنترل خواص اپت :عنوان

 رلریپ یارشد مقصود :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 رلریپ ی+ مقصود ارشد :همکاران

 انیجهانبخش یمحمدمهد +

 880000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی
مواد صورت  نیا یعیما یهاستالیکر یکاربردها نهیدر زم یاگسترده قاتیتحق یبا کشف مواد دو بعد ریاخ یهاسال در چکیده :

 اتیدارند که موجب شده است تا خصوص یو کاربرد یاساس قاتیدر تحق یادیز اریبس لیپتانس یگرفته است. مواد دو بعد

 یاز نانومواد دوبعد عیما یهاستالیرا به خود جلب کنند. ظهور کر یادیمواد، توجهات ز نیا یکیفوتون یو کاربردها ینور

د دوره، ما قص نیاساس در ا نیکرده است. بر هم جادیمختلف ا یهانهینوظهور در زم یقاتیتحق یبرا دیجد یفرصت ز،ین

 کیگرافن( را در حضور  دیاکس تی)با محور یدو بعد عیما یهاستالیکر یرخطیو غ یخط کیاپت یهامشخصه میدار

 عیما ستالیصفحات کر یریگموجب جهت تواندیم یخارج دانیم کیاعمال  رای. زمیقرار ده یمورد بررس یکیتنش مکان

مواد  نیا شودیموضوع موجب م نیکند که ا لیآن را از حالت همسانگرد به ناهمسانگرد تبد طیشود و مح یدو بعد

 یکیدییروفلوکیم ستمیتا با استفاده از س میمنظور ما قصد دار نیدهند. به هماز خود نشان  یجالب اریبس یکیاپت یهایژگیو

 یهایزگیو ،یدوبعد عیما ستالیبه کر یخارج یرویقابل کنترل بعنوان ن انیجر کیبا اعمال  یکیتنش مکان کی جادیو ا

کست ش بیو ضر یخط ریو غ یجذب خط بیشده، ضرا جادیا یو ناهمسانگرد یدوشکست زانیماده از جمله م نیا یکیاپت

 یهامحدود کننده ایو  یکیاپت چییمانند سو ییدر کاربردها ستمیس نیرا مطالعه کرده و امکان استفاده از ا یخط ریغ

 کرد میخواه نهیکاربردها را به نیمهم در ا یهاقرار داده و مولفه یابیرا مورد ارز یکیاپت

 قابل کنترل یکیتنش مکان جادیا یبرا یکیدییکروفلویکانال مساخت  :اهداف اختصاصی

 کیوتروپینوع ل عیما ستالیفاز ناهمسانگرد در کر جادیا طیشرا یبررس -

 یکیاپت یهاآن بر مولفه ریو تاث عیما ستالیصفحات کر نشینحوه چ یبررس -

 یکیتنش مکان لهیبوس عیما ستالیکر یکیاپت چیو حالت سو یدوشکست زانیکنترل م -

 وارد شده یکیاز تنش مکان یبر حسب تابع یرخطیو غ یجذب خط بیضر راتییتغ یبررس -

 عیما ستالیشامل کر یکیدییکروفلویم یهاکانال یکیو محدودکننده اپت نگیچیکاربرد سو یابیارز -

 یرخطیجذب غ بیضر ،یکیاپت چیسو ،یگرافن، دوشکست دیاکس ،یکیتنش مکان ک،یدییکروفلویکانال م ع،یما ستالیکر کلمات کلیدی:

 

 

Tuning the linear and nonlinear optical properties of graphene oxide liquid crystals 

by mechanical stress 

Title: 

Maghsoud Arshadi Pirlar Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

 

In recent years, with the discovery of two-dimensional materials, extensive research 
has been conducted on the applications of liquid crystalities of these materials. Two-

Abstract: 
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dimensional materials have great potential in basic and applied research, which has 

caused the optical properties and photonic applications of these materials to attract 
much attention. The emergence of liquid crystals from two-dimensional 

nanomaterials has also created a new opportunity for emerging research in various 
fields. Accordingly, in this project, we intend to investigate the linear and nonlinear 

optical properties of two-dimensional liquid crystals (with emphasis on graphene 

oxide) in the presence of a mechanical stress. Because the application of an external 
field can orient the two-dimensional liquid crystal flakes and convert its phase from 

an isotropic to anisotropic state, which makes these materials show very interesting 
optical properties. For this purpose, we intend to use the microfluidic system and 

create a mechanical stress by applying a controllable flow as an external force to 

investigate the optical properties of two-dimensional liquid crystal such as the 
birefringence, linear and nonlinear absorption coefficients and the nonlinear 

refractive index. Also, we evaluate the possibility of using this system in applications 
such as optical switch or optical limiters and optimize the important components in 

these applications. 

 
-fabrication of microfluidic channel to create controllable mechanical stress 

-Investigation of anisotropic phase formation conditions in lyotropic liquid crystals 
- Investigation of the arrangement of liquid crystal flakes and its effect on optical 

components 

- Control of birefringence rate and optical switch state of liquid crystal by mechanical 
stress 

- Investigation of changes in linear and nonlinear absorption coefficient as a function 
of mechanical stress 

-Evaluation of application of switching and optical limiter of microfluidic channels 

including liquid crystal 

Specific 
Aims: 

Liquid crystal, microfluidic channel, mechanical stress, graphene oxide, 

birefringence, optical switch, nonlinear absorption coefficient 

:Keywords 
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 یشگاهیآزما دیتول یابیو ارز رانیبار در ا نیاول یاز نشخوارکنندگان برا 1 پیتا کایتیهمول ایمنهم یشناسائ :عنوان

 آن هیواکسن بر عل

 تهمتن ییحی :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش یراز یواکسن و ساز قاتیتحق موسسه :محل اجرا

 التیو ش ی، دامپزشک یدام علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 یدامپزشک نینو یصیو تشخ یدرمان باتیواکسن ها و ترک یو توسعه دانش فن دیتول -1/یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 تهمتن ییحی+  :همکاران

 ینام آور یمهد +

 یاریرضا شهر +

 یهاجر موالئ +

 یاتیمعصومه ح +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 24 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 است( یشگاهیآزما اسیطرح واکسن در مق نیعدد )محصول ا 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

در تمام  یسمیو سپت ایباعث نمون Mannheimia haemolytica ( M. haemolytica) کایتیهمول ایمنهم چکیده :

 یبه سلول ها یکند که بطور اختصاص یم دیتول نیبنام لکوتوکس ینیتوکس کایتیهمول ایشود. منهم ینشخوارکنندگان م

ه بطور شود. البت ینشخوارکننده محدود م یو پالکت ها تیبه لکوس نیتوکس نیا کیولوژیحساس است. اثرات ب یخاص

 .M نیدالتون است. اثرات لکوتوکس لویک 102 نیلکوتوکس یدارد. وزن مولکول زین زیهمول تیفعال فیضع یلیخ

haemolytica نیوتوکسلک ینشخوارکننده وابسته به غلظت هستند. قرار گرفتن در معرض غلظت باال یها تیبر لکوس 

رگ و م توزیاز فاگوس یریها، جلوگ لیو نوتروف یآلوئول گاو ی( ماکروفاژهازیتولی)س سیو اونکوز عیباعث تورم سر

 ویداتیاکس یختگی باعث برانگتر اثرات چندگانه دارد مثال نیپائ یشود. در غلظت ها ینوع سلول م نیتوسط ا ییایباکتر

او گ یها تیامر باعث اختالل عملکرد لنفوس نیشود که ا یم یآلوئول گاو یها لیدر ماکروفاژها و نوتروف یو دفع زدائ

در شروع و تداوم  ادیها را وادار به آپوپتوز کند، که به احتمال ز تیتواند لکوس یم نیکم همچن یگردد. درغلظت ها یم

 ؛یطیمح یاز تقابل عوامل استرس زا یاست ناش یسندرم اینقش دارد. نمون M. haemolytica یعفونت ها

 یت دامپزشکاست که بر صنع زیچالش برانگ یمسئله بهداشت کی یتنفس یماری. بزبانیم یها و توان دفاع سمیکروارگانیم

 یم فراتر یگاو یهایماریب ریسا یها نهیبخصوص در گاو از هز یتنفس یماریاز ب یناش یگذارد. خسارات مال یم ریتأث

 رود.

مبتال جدا شده اند. در  یهاهیاز ر زایماریعوامل ب ریاز سا شیب کایتیهمول اینشخوارکننده منهم یایحاد نمون وعیدر ش

 کیهموراژ یایدر موارد حاد؛ برونکونمون یماریب عاتی. ضاکندیو چشم و اسهال بروز م ینیفرم تب؛ سرفه؛ ترشح ب نیا

کشورها حدود  ی. در برخشودیم یو شکم یقدام یمحدود به نواح هیر عاتیاست. ضا تیکاردیالجنب و پرهمراه با ذات

 یبجز خسارات اقتصاد یماریب نیذکر شده است. ا یباکتر نیاز ابتالء به ا یرا ناش یاهل یدرصد تلفات در دام ها 30

ما بطور نامشخص است. ا رانیدر ا کایتیهمول ایاز منهم یناش یماریب وعیسازد. ش یمواجه م زیگله را با تلفات باال ن د؛یشد

 .است شتریجوان تلفات ب واناتیقطع در ح
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شده است که  یشناسائ 17و  16،  14،  13،  12،  9،  8،  7،  6،  5،  2،  1یسرووارها کایتیهمول ایتا کنون منهم

 نیاول یبرا رانیاست. در ا یدر نشخوارکنندگان اهل یتنفس یماریاز عوامل عمده شناخته شده در ب 6و  2، 1 یسرووارها

 .شد یو جداساز یشناسائ یباکتر 1بار سرووار 

به  2015است که در سال  Pasteurella haemolytica ،Mannheimia haemolyticaاز کمپلکس یبخش

 یکایتیپاستورال همول یسرووار کپسول 17سرووار از  12ارتباط  نیشد. در ا یخاص خود دوباره طبقه بند یعنوان گونه ها

( ، 17و  16،  14،  13،  12،  9،  8،  7،  6،  5،  2،  1نام دادند ) رییتغ Mannheimia haemolytica به یاصل

( به 15و  10،  4،  3) ماندهیباق یشد، و سرووارها یطبقه بند Mannheimia glucosidal به عنوان 11 پیسروت

 Bibersteinia بعدا به عنوان Pasteurella trehalosi.شدند یطبقه بند Pasteurella trehalosi عنوان

trehalosi کرده  دایپ ریینام تغ نیبه ا رایاخ کایتیهمول ایهمانگونه که ذکر شده منهم نیشد. بنابرا یدوباره طبقه بند

 نیمتفاوت، ا یو مولکول یائیمیوشیب اتیفاوت در خصوصت لیبوده است. اما بدل یکی دایو قبل از آن با پاستورال مولتاس

 .شد یطبقه بند کایتیهمول ایگوه تحت نام منهم

است که  انینما یشود.بخوب یاستفاده م کیوتیب یاز آنت یباکتر نیاز ا یناش یماریکنترل و درمان ب یدر حال حاضر برا

بدنبال  زین یکیوتیب یآنت یمشکالت عمده مقاومت ها ست،یکارساز ن یبطور کل نکهیگذشته از ا کیوتیب یاستفاده از آنت

در  یرباکت یفراوان زانیاز م یبا واکسن است. اما قبل از آن آگاه یماریو کنترل ب یریشگیپ یخواهد داشت. لذا راه اصل

 .برخوردار است یا ژهیو تیمنطقه از اهم

 یطرح قرار دارد. طرح حاضر بر جداساز نیو همکاران ا یمجر اریتنها در اخت کایتیهمول ایمنهم 1در حال حاضر سرووار 

 یزائ یمنیا یابیارز تیدارد و در نها دیتاک یباکتر یفروان زانیاز م یو آگاه رانیبار در ا نیاول یسرووار برا نیا

 باشد یگوسفند م یعنیهدف  وانیواکسن آن در ح یشگاهیدآزمایتول

 رانیبار در ا نیاول ی( برا1) سرووار کایتیهمول ایمنهم یشناسائ :اهداف اختصاصی

 هدف وانیدر ح یدیتول یشگاهیواکسن آزما یزائ یمنیا یابیارز

 گوسفند، فارس ،یزائ یمنیا ،یشناسائ کا،یتیهمول ایمنهم کلمات کلیدی:

 

 

Identification of Mannhemia haemolytica type 1 from ruminants for the first time in 
Iran and evaluation of laboratory production of vaccine against it 

Title: 

Yahya Tahamtan Applicant: 

Microbiology Department, Razi Vaccine and Serum research Institute Shiraz Branch, 

Agricultural Research,  Shiraz, Iran. 

Applicant's 

Work: 

Mannheimia haemolytica (M. haemolytica) causes morbidity and sepsis in all 
ruminants. M. hemolytica produces a toxin called leukotoxin that is specifically 

sensitive to certain cells. The biological effects of this toxin are limited to leukocytes 
and ruminant platelets. Of course, it also has very weak hemolysis activity. The 

molecular weight of leukotoxin is 102 kDa. The effects of M. haemolytica leukotoxin 
on ruminant leukocytes are concentration dependent. Exposure to high 

concentrations of leukotoxin causes rapid swelling and oncosis (cytolysis) of bovine 

alveolar macrophages and neutrophils, preventing phagocytosis and bacterial death 
by this type of cell. At lower concentrations, it has multiple effects, such as oxidative 

arousal and repulsion in macrophages and neutrophils of bovine alveoli, which 
impairs the function of bovine lymphocytes. At low concentrations it can also induce 

leukocytes to apoptosis, which is likely to be involved in the onset and persistence of 

M. haemolytica infections. Pneumonia is a syndrome caused by the interaction of 
environmental stress; microorganisms and host defense capability. Respiratory 

disease is a challenging health issue affecting the veterinary industry. The financial 
costs of respiratory illness, especially in cattle, outweigh the costs of other bovine 

diseases. 

In the acute prevalence of ruminant pneumonia, M. hemolytica has been isolated 
from the affected lungs more than other pathogens. In this form of fever; cough; 

nasal discharge, eyes and diarrhea occur. Disease lesions in acute cases; 
Hemorrhagic bronchopneumonia is associated with pleurisy and pericarditis. Lung 

Abstract: 
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lesions are limited to the anterior and abdominal areas. In some countries, about 

30% of deaths in domestic livestock are reported to be caused by this bacterium. This 
disease except for severe economic losses; It also causes high losses to the herd. The 

prevalence of M. hemolytica disease in Iran is unknown. But there are definitely 
more casualties in young animals. 

So far, Menhemia hemolytica serovars 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 and 17 have 

been identified. Serovars 1, 2 and 6 are major known causes of respiratory disease in 
domestic ruminants. For the first time in Iran, serovar 1 bacterium was identified and 

isolated. 
Part of the Pasteurella haemolytica complex is M. haemolytica, which was 

reclassified as its own species in 2015. In this regard, 12 of the 17 capsules of 

Pasteurella hemolytica were renamed M. haemolytica (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
16 and 17), serotype 11 as M. glucosidal Was classified, and the remaining serovars 

(3, 4, 10, and 15) were classified as Pasteurella trehalosi, and Pasteurella trehalosi 
was later reclassified as Bibersteinia trehalosi. Thus, as mentioned, M. hemolytica 

has recently been renamed and was previously the same as Pasteurella multacida. 
However, due to differences in different biochemical and molecular properties, this 

species was classified as M. hemolytica. 

Antibiotics are currently used to control and treat the disease caused by this 
bacterium. It is clear that the use of antibiotics, in addition to not being effective in 

general, will also lead to major problems with antibiotic resistance. Therefore, the 
main way to prevent and control the disease is a vaccine. But before that, knowing 

the abundance of bacteria in the area is of particular importance. 

Currently, Sarvar 1 M. hemolytica is only available to the executor and colleagues of 
this project. The present plan emphasizes the isolation of this serovar for the first 

time in Iran and the knowledge of the frequency of bacteria, and finally the 
evaluation of the immunization of laboratory production of its vaccine in the target 

animal, namely sheep. 

 
Identification of Mannemia Hemolytica (Serovar 1) for the first time in Iran 

Evaluation of immunogenicity of laboratory vaccine produced in the target animal 

Specific 
Aims: 

Manhemia hemolytica, Identification, Immunization, Sheep, Fars :Keywords 
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 یتصادف یهاطیمح ینور و کاربرد آن در مطالعه یتابع مختلط همدوس نییتع :عنوان

 یافیهوشمند ض ایهل دهیس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 کیزیو ف یاضیر :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یافیهوشمند ض ایهل دهی+ س :همکاران

 یخسرو حسن +

 معصومه دشتدار +

 880000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR مقاله در مجالتانتشار 
مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار دارد.  یو کاربرد یادیبن دگاهینور، از هر دو د یتابع مختلط همدوس یریگاندازه چکیده :

علوم  نیو همچن یوتکنولوژیو ب یبهداشت ،یکشاورز ،ییغذا عیدر صنا یاگسترده یهانور کاربرد یتابع همدوس نییتع

نور  یتابع همدوس یهنگام عبور نور از آن بر رو یتصادف طیو نجوم دارد. اطالعات مربوط به مح کیزیف ،یستیز ،ییدارو

با استفاده  نیاستفاده کرد. همچن یتصادف یهاطیمح یاز آن به طور خاص در مطالعه توانیرو م نی. از اگرددیثبت م

 نید. در ادا شیو ...( را افزا یکیولوژیب ،یپزشک ،ی)نجوم یربرداریتصو یهاستمیس کیتفک توانیهمدوس م یاز نور نسب

نور توسط پراش  یمختلط همدوس یکامل )اندازه و فاز( درجه یریگاندازه یساده و کارآمد برا یروش ،یطرح پژوهش

یاندک استفاده م یکیو قابل حمل بوده و در آن از قطعات اپت نهیکم هز اریبس شیآزما دمانیفرنل ارائه شده است. چ

 یریگدقت اندازه شیو افزا یطیبه ارتعاشات مح تیموجب کاهش حساس ریمسهم دمانیاستفاده از چ ن،ی. عالوه بر اشود

آشکارساز،  یدت پراش فرنل بر روش عینور و ثبت توز یکهیانتشار بار ریدر مس یپراشنده ی. با قرار دادن قطعهشودیم

 یقادر است درجه یشنهادیقابل محاسبه است. روش پ هیفور لینور با استفاده از روش تبد یمختلط همدوس یدرجه

 یهااست که روش یدر حال نیکند. ا نییاز طرح پراش فرنل تع ریتصو کینور را تنها با ثبت  ییفضا یمختلط همدوس

روش  ن،یدارند. بنابرا ازیمتعدد ن یهایریگموج به اندازه یجبهه ینقاط مختلف بر رو یهمبستگ نییتع یبرا نیشیپ

 سازدیم ریرا امکان پذ ایپو یتصادف یهاطیمح کینامید یشده امکان مطالعه شنهادیپ

 نور به صورت کامل )دامنه و فاز(. یتابع مختلط همدوس یریگاندازه ستمیس یو اجرا یطراح :اهداف اختصاصی

 .پراکنده شده از آن یهاپرتو یتابع مختلط همدوس یریگبا اندازه یتصادف یهاطیمح یمطالعه

 هیفور لینور، پراش فرنل، روش تبد یتابع مختلط همدوس کلمات کلیدی:

 

 

Determination of the complex coherence function and its application in the study of 

random media 

Title: 

Seyyedeh Helia Hooshmand Ziafi Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 
Work: 

 

Measurement of the complex cherence function of light is of great interest from both 
fundumental and application points of view. Determination of the coherence function 

of light has wide applications in food, agriculture, health and biotech industries, as 

Abstract: 
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well as, pharmaceutical science, biology, physics and astronomy. Information about 

the random media can be recorded on the coherence function of light passing 
through them. therefore, it can be used in the study of random media, especifically. 

Furthermore, using partially coherent light, the resolution of the imaging systems 
(astronomical, medical, biological, etc.) can be increased. In this research project, a 

simple and efficient method is presented for measuring the full (amplitude and 

phase) complex degree of coherence of light by Fresnel diffraction. The setup is very 
low cost and portable and uses few optical components. Besides, using a common-

path system reduces sensitivity to environmental disturbances and increases the 
accuracy of measurement. By placing a diffractive element on the propagation path 

of light beam and recording the Fresnel diffraction intensity on detector, the complex 

degree of coherence of light can be calculated using the Fourier transform method. 
The proposed method is able to determine the complex degree of spatial coherence 

by recording only one frame of the diffraction pattern. However, the previous 
methods require multiple measurements to determine the correlation of different 

points on the wavefront. Therefore, the proposed technique makes it possible to 
study dynamics in random media 

 

Design and implementation of a system for measuring the full (amplitude and phase) 
complex coherence function of light. 

Study of random media by measuring the complex coherence function of the 

scattered beam. 

Specific 

Aims: 

Complex spatial coherence function of light, Fresnel diffraction, Fourier transform 

method 

:Keywords 
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ودکان با ک نیوالد یآورو تاب یزندگ تیفیبر ک یانهیقرنط یکرونا و زندگ یماریب یشناختابعاد روان یواکاو :عنوان

 یاحتمال یهابیمهار و کنترل آس یو ارائه راهکارها یتحول -اختالل عصب

 ییرضا دیسع :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یعالمه طباطبائ دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

/عصب روان ی/موضوعات شناختی. + روانشــــــــــــــــــــــــــناسستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یشناخت یشناس

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ییرضا دی+ سع :همکاران

 یعسگر چوبدار +

 دالور یعل +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 8 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و وزارت  یستیبرا سازمان بهز یگذار استیبسته س کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 بهداشت(

 لیکرده است و به دل دیافراد جامعه را به شدت تهد یو جسم یشناختدر جهان سالمت روان 19 دیکوو یماریب وعیش چکیده :

 نیوالد ان،یم نیقرار داده است. در ا ریتحت تاث یمردم را به شکل منف یزندگ تیفیکه دارد ک یاروندهشیپ تیماه

 یکودکان دارند، با مشکالت نیدرمان و بهبود ا ت،یریکه در مد یبه علت مشکالت یاختالل عصب تحول یکودکان دارا

 یماریب یشناختابعاد روان یشده اند. پژوهش حاضر با هدف واکاو یاجتماع یو فاصله گذار نهیدر زمان قرنط یفراوان

مهار  یو ارائه راهکارها یتحول -کودکان با اختالل عصب نیوالد یآورو تاب یزندگ تیفیبر ک یانهیقرنط یکرونا و زندگ

بود. جهت  یدارشناسیپد یهااز نوع پژوهش یفیانجام خواهد شد. روش پژوهش حاضر ک یاحتمال یهابیو کنترل آس

 مهین یهامصاحبه قیها از طرهدفمند مورد استفاده قرار خواهد. داده یریگبه شرکت کنندگان پژوهش، نمونه یدسترس

 طیه در شراک ییو متخصصان و خبرگان حوزه کودکان استثنا یعصب تحول یکودکان با اختالل ها نیبا والد افتهیساختار 

اطالعات انجام خواهد  یبه اصل اشباع نظر دنیپرداخته اند تا زمان رس یا نهیقرنط یبه زندگ 19 دیکوو یماریب وعیش

ختالل ا فی)کودکان ط یکودکان با اختالل عصب تحول نیشکل انجام خواهد شد که ابتدا والد نیبه ا یریشد. نمونه گ

خاص( از شهر تهران بامراجعه به  یریادگیاختالل  ،یذهن یعقب ماندگ ،یفعال شیتوجه / ب ییاختالل نارسا سم،یات

باز و آزاد استفاده  ،یمحور یذارمضمون و کدگ کیتمات لیها از تحلداده لیها انتخاب خواهد شد. جهت تحل کینیکل

فراهم آورد  یو مجاز یموثر در خانه مانند مداخالت تلفن یهامداخله یرا برا نهیزم تواندیآزمون م نیا جیخواهد شد. نتا

 کرونا باشد یماریب تیریدر مد یدیو افق جد

 یدگکرونا و زن یماریب وعیدر زمان ش یتحول -کودکان با اختالل عصب نیوالد یزندگ تیفیعوامل موثر بر ک نییتع :اهداف اختصاصی

 هاآن ستهیبراساس تجارب ز یانهیقرنط

 یکرونا و زندگ یماریب وعیدر زمان ش یتحول -کودکان با اختالل عصب نیوالد یعوامل موثر بر تاب آور نییتع .2

 یانهیقرنط

 یگکرونا و زند یماریب وعیدر زمان ش یتحول -کودکان با اختالل عصب نیوالد یزندگ تیفیارتقا ک یارائه راهکارها .3

 یانهیقرنط
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 یکرونا و زندگ یماریب وعیدر زمان ش یتحول -کودکان با اختالل عصب نیوالد یارتقا تاب آور یارائه راهکارها .4

 یانهیقرنط

 یهکارهاو ارائه را یتحول -کودکان اختالل عصب ن،یوالد یآور، تاب یزندگ تیفی، ک یانهیقرنط یکرونا، زندگ یماریب ی کلمات کلیدی:

 یاحتمال یهابیمهار و کنترل آس

 

 

the psychological dimensions of Corona Virus disease and quarantine experience on 
the quality of life and resilience of parents of children with neurodevelopmental 

disorders: providing solutions to control possible pathology 

Title: 

Saeed Rezayi Applicant: 

Allame Tabatab,i University Applicant's 
Work: 

 

The prevalence of Covid19 in the world has severely threatened the mental and 
physical health of people in the community and has negatively affected people's 

quality of life due to its progressive nature. Meanwhile, parents of children with 
developmental neurological disorders have experienced many problems during 

quarantine and social distancing due to the problems they have in managing, 

treating, and improving these children. The aim of this study will be to investigate 
the psychological dimensions of Corona Virus disease and quarantine experience on 

the quality of life and resilience of parents of children with neurodevelopmental 
disorders: providing solutions to control possible pathology. The present research 

method was qualitative in the form of phenomenological research. Targeted 

sampling will be used to access research participants. The data will be conducted 
through semi-structured interviews with parents of children with 

neurodevelopmental disorders and experts and experts in the field of exceptional 
children who have lived a quarantine life in the context of the prevalence of Covid19 

disease until the information saturation principle is reached. To analyze the data, 

thematic analysis of the theme and central, open, and free coding will be used. The 
results of this test can provide a way for effective home interventions such as 

telephone and virtual interventions and be a new horizon in the management of 
CoronaVirus Disease. 

Abstract: 

Determining the psychological dimensions of Corona Virus disease and quarantine 

life on the quality of life of parents of children with neurodevelopmental disorders 
Psychological determination of Corona Virus disease and quarantine life on parental 

resilience of children with neurodevelopmental disorders 
Determining ways to control and control possible pathology caused by Corona Virus 

disease and quarantine life of parents of children with neurodevelopmental disorders 

Specific 

Aims: 

Corona Virus disease, quarantine life, quality of life, Resiliency of parents, children 
with neurodevelopmental disorders 

:Keywords 
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 یرانیکودکان و نوجوانان ا جتماعیا -نیروا ،جسمانیسالمت  ،یزندگ تیفیکرونا بر ک روسیو وعیش ریتأث :عنوان

 یفرزانه حاتم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ فرزانه حاتم :همکاران

 ریشاه م یالهام حاتم +

 پرسشگر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 15 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

و  یستیآموزش پرورش و بهز یبرا ییکاربست اجرا هی)ته عدد 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 مراکز مرتبط(

 روسیو نیا یامدهایدر به حداقل رساندن پ یمختلف سع یها نهی، محققان در زم 19 دینوظهور کوو روسیو شیدایپ با چکیده :

 روسینسبت به و یبر سالمت افراد مختلف جامعه دارند. براساس شواهد و مدارک کودکان و نوجوانان از نظر جسم

را بر  یادیدر خانه ممکن است فشار ز نهیاز قرنط یناش یاجتماع یدارند ، اما مشکالت روان یکم تیحساس دازیکوو

و خواب باعث  فیضع ییغذا یها میباز ، رژ یدر فضا تیمدارس ، کاهش فعال یلیکودکان و نوجوانان وارد کند. تعط

شود.  یمختلف یمشکالت روان جادیتواند باعث ا یشده است که به طور بالقوه م یگروه سن نیا یاختالل در سبک زندگ

ته است. کرونا قرار گرف روسیو ریتحت تأث یادیرسد تا حد ز یکودکان و نوجوانان به نظر م یزندگ یکل تیفیسالمت و ک

و نوجوانان  کودکان یو ابعاد سالمت یزندگ تیفیبر ک روسیکرونا و وعیش ریتأث نیی، هدف از پژوهش حاضر ، تع نیبنابرا

از مدارس  یتصادف یخوشه ا یرینمونه گ قیساله از طر 6تا  18دختر و پسر  2000تا  1500منظور  نیا یاست. برا

دکان و کو یزندگ تیفی، پرسشنامه ک نیآنال کید. آنها سه پرسشنامه اطالعات دموگرافشون یاستان تهران انتخاب م

 انسیوار رهیچند متغ لی، تحل یعامل لیداده ها از تحل لیو تحل هیتجز یکنند. برا یم لیپرسشنامه سالمت کودکان را تکم

 استفاده خواهد شد یمعادالت ساختار یو مدل ساز

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یجسمان تیوضع یبررس :اهداف اختصاصی

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یسالمت عموم یبررس .2

 کرونا روسیو وعیدرد بدن در کودکان و نوجوانان پس از ش زانیم یبررس .3

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یاجتماع-یعاطف تیوضع یبررس .4

 کرونا روسیو وعیعزت نفس کودکان و نوجوانان پس از ش تیوضع یبررس .5

 کرونا روسیو وعیسالمت روان کودکان و نوجوانان پس از ش یبررس .6

 کرونا روسیو وعیرفتار کودکان و نوجوانان پس از ش یبررس .7

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یروابط خانوادگ یبررس .8

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یعملکرد جسمان یبررس .9

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یعملکرد عاطف یبررس .10

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یعملکرد اجتماع یبررس .11
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 کرونا روسیو وعیعملکرد مدرسه کودکان و نوجوانان پس از ش یبررس .12

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یو سالمت جسمان یارتباط سالمت روان یبررس .13

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یو سالمت روان یسالمت اجتماع نیارتباط ب یبررس .14

 کرونا روسیو وعیکودکان و نوجوانان پس از ش یو سالمت اجتماع یارتباط سالمت جسمان یبررس .15

 ابعاد سالمت ،یزندگ تیفیک ،ینوجوان ،یکرونا،کودک روسیو کلمات کلیدی:

 

 

The effect of Coronavirus outbreak on quality of life, physical, psycho-social health of 
Iranian children and adolescents 

Title: 

Farzaneh Hatami Applicant: 

Shahid Rajaee Teacher Training University Applicant's 

Work: 

 

the aim of present study is to investigate corona virus spread on the quality of life 

and health of Iranian children and adolescents. 

Abstract: 

1. The effect of corona virus spread on physical status of Iranian children and 

adolescents 
2. The effect of corona virus spread on general health of Iranian children and 

adolescents 

3. The effect of corona virus spread on body pain of Iranian children and adolescents 
4. The effect of coronavirus spread on affect and social status of Iranian children and 

adolescents 
5. The effect of coronavirus spread on self-steem of Iranian children and adolescents 

6. The effect of coronavirus spread on mental health of Iranian children and 

adolescents 
7. The effect of coronavirus spread on behavior change of Iranian children and 

adolescents 
8. The effect of coronavirus spread on family connections of Iranian children and 

adolescents 
9. The effect of coronavirus spread on physical functions of Iranian children and 

adolescents 

10. The effect of coronavirus spread on affective functions of Iranian children and 
adolescents 

1 
11. The effect of coronavirus spread on social functions of Iranian children and 

adolescents 

12. The effect of coronavirus spread on school functions of Iranian children and 
adolescents 

13. There is a correlation between quality of life and physical health of children and 
adolescents in the corona crisis. 

14. There is a correlation between quality of life and psychological and social health 
of children and adolescents in the corona crisis. 

15. There is a correlation between quality of life and general health of children and 

adolescents in the corona crisis. 

Specific 

Aims: 

corona virus,childhood, adolescents, quality of life, health dimensions :Keywords 
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ر د یسوگوار ندیفرا لیتسه یبرا یرانیمنطبق بر فرهنگ ا یاجتماع-یروان تیبرنامة برخط حما یطراح :عنوان

 دهیافراد داغد

 یتهران یمظاهر یمحمد عل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه دانشگاه :محل اجرا

 ژهیفراخوان و یپژوهش طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یانسان علوم :زیرشاخه/گرنت

 .ستیمورد نظر در فهرست موجود ن تیاولو :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یتهران یمظاهر ی+ محمد عل :همکاران

 زاده حیعباس ذب +

 یمهرداد کالنتر +

 نشاط دوست دطاهریحم +

 یطاهر یمهد +

 یدیجمش میمر +

 یدالرام صالح +

 نژاد ییطال مهینع +

 یصابر یعل +

 نسب یمحمد دهیحم +

 یمونا سبزوار +

 500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 10 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 1در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1محصول:  یشگاهینمونه آزما ایدستگاه  دیتول

 عدد 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 :(رهیو غ زاتی)محصول، دارو، تجه یدانش فن

جا صحبت از کرونا روزها همه نیروزمره، ا یزندگ یدر روال جار ریزناپذیگر یسیو دگرد 19 دیکوو روسیو وعیاز ش پس :چکیده 

 ایوداع کرد،  روحشیب کریو با پ دیرفته را در آغوش کشاز دست زیعز یحت توانینم کهییبر سر خاک. جا یاست؛ حت

به مرگ، فقدان، و از دست دادن  یعیطب یروانه کرد و آرام شد. اندوه، واکنش یاشک دلتنگ جانشیدر کنار جسم ب

 نیاز عواقب تلخ و سوگناک ا یکیکرونا،  وعیحاصل از ش یاجتماع یو انزوا ،یو انفراد بانهیغر یاست، و سوگوار کانینزد

شدن، و  ماریاز غم، ترس از ب اندوهناک یبیترک ،ی. در حد خطوط کلشودیداغدار محسوب م یهاخانواده یبرا یماریب

اخته و متفاوت برس ژهیو یتیکرونا را وضع وعیسوگ در دورۀ ش تیکه وداع را ناممکن ساخته، وضع یتیانزجار از وضع یحت

و  یبرنامۀ کاربرد یو با هدف ساخت و طراح یکاربرد یهاحاضر در چهارچوب پژوهش شنهادۀیطرح پ رو،نیاست. از ا

ست. نگارش شده ا دهیدر افراد داغد یسوگوار ندیفرا لیتسه یبرا یرانیمنطبق با فرهنگ ا یاجتماع-یروان تیبرخط حما

 یانجام خواهد شد چنانکه سه مرحلۀ نخست آن برا لیپژوهش در چهار مرحله به شرح ذ نیبه هدف مزبور، ا لین یبرا

 :دیچهار ماه به انجام خواهد رس یط ییگزارش نها ۀیآن تا ته یانیشش ماه و مرحلۀ پا یمحصول ط دیتول

مسنجم در  یچهارچوب نظر کی نیپژوهش، به تدو نی: در گام نخست از ا قیتحق اتیمند بر ادبجامع و نظام یمرور .1

در حوزۀ سوگ خواهد  قیتحق اتیمند، ناظر بر دو وجه از ادبمرور نظام نیمبادرت خواهد شد. ا یدگیحوزۀ سوگ و داغد
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از سوگ و  یمفهوم یبندو صورت نییمهم در باب تب یاجتماع-یروان یآوردهایو رو ینظر یمبان استخراج کم،یبود: 

در او،  یسوگوار ندیفرا لیفرد سوگوار و تسه یآالم روح لیدر تقل آوردهایرو نیاز ا کیهر  یو مآال راهبردها یدگیداغد

طور به یتلفن همراه موجود در حوزۀ سالمت روان یهاApp یافزارو سخت یمفهوم یهامؤلفه لیو تحل ییو دوم، شناسا

 ریتأث بیآن در استخراج و فهم ضر تیمطالعه به سبب اهم نیطور خاص. انجام ابه یدگیو داغد یعام و در حوزۀ سوگوار

 یطراح دیاز آنچه با هینسخۀ اول یبندگر در سوگ و صورتمهم و مداخله یو اجتماع ،یفرهنگ ،یروان یهااز مؤلفه کیهر 

 .مطالعه خواهد بود نیا یبعد یهاورود به گام یبرا ریزناپذیگر یاو مقدمه قیتحق نیا یگردد، سنگ بنا

به  یفیمطالعۀ ک کیانجام  ریدر مرحلۀ نخست، از مس شدهیمرحله با توجه به اطالعات گردآور نی: در ا یزیربرنامه .2

مبادرت خواهد  دهیافراد سوگوار و داغد یبرا ازیمورد ن یاجتماع-یمداخالت روان یهاحوزه نییبه تع یروش گروه کانون

 یبا لحاظ نکات فن گرید یشناس متخصص در حوزۀ سوگ و از سوآراء چند روان عیو تجم یپس از بررس سوکیشد. از 

 راهتلفن هم شنیکیبرخط و اپل یبرنامۀ کاربرد کیپروتکل ساخت  فیبه تعر انه،یچند متخصص را یافزارو سخت

(App) شودیآن مبادرت م یجهت طراح ازیمورد ن یهاتیفعال نییدر حوزۀ سوگ و تع. 

شده در مرحلۀ دوم، صفحات مطالعه، بر اساس پروتکل نوشته نیتلفن همراه : در گام سوم از ا شنیکیاپل یطراح .3

 یشناس، طراحگروه روان شنهادۀیپ یمحتواو بر اساس  سینوهوشمند توسط گروه برنامه App مختلف برنامۀ برخط و

ها و شکاف ییمختلف آن به منظور شناسا یها، ماژولApp برنامه و نیا ۀی. پس از ساخت نسخۀ اولشودیم یاندازو راه

مراحل ذکرشده  یبرنامۀ مورد نظر پس از ط یینسخۀ نها ت،یموجود مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در نها یهانقصان

 .خواهد شد یاندازراه

با طرح  یشیآزماشبه یامطالعه شده،یو برنامۀ برخط طراح App یاثربخش ی: به منظور بررس یاثربخش یبررس .4

دورۀ  یکه ط یدو گروه از افراد یروان تیمنظور، وضع نیا یآزمون با گروه گواه انجام خواهد شد. براو پس آزمونشیپ

عنوان به کمیقرار خواهد گرفت. گروه  یابیاز اعضاء خانوادۀ خود را از دست دادند مورد ارز یکی 19 دیکوو روسیو وعیش

 یاجتماع یهاتیو حما یدر معرض مداخالت روان شانزانیخواهد بود که پس از فوت عز یافراد رندۀیدربرگ شیگروه آزما

 ندیکه فرا ستیعنوان گروه گواه مشتمل بر افراد سوگواربه زیقرار خواهند گرفت. گروه دوم ن شدهیطراح App قیاز طر

. پس کنندیم یسپر یاجتماع-یو بدون هرگونه مداخالت روان یعیصورت طبخود را به زانیاز فوت عز یناش یدگیداغد

قرار  یابیآزمون مجدد مورد ارزعنوان پسافراد دو گروه به یروان تیوضع آزمون،شیاز گذشت دو ماه از دورۀ انجام پ

 تکرار خواهد شد زین ماههکی یریگیدورۀ پ کیدر  یابیارز نیخواهد گرفت. ا

 :یاهداف اصل :اهداف اختصاصی

 .دهیدر افراد داغد یسوگوار ندیفرا لیتسه یمحور براسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یــ طرّاح

 .دهیدر افراد داغد یسوگوار ندیفرا لیتسه یمحور براسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یاثربخش یــ بررس

 :یاهداف اختصاص

 یهامحور بر شدّت تجربۀ عالئم سوگ و واکنشسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یاثربخش یــ بررس

 .دهیسوگوارانه در افراد داغد

 .دهیافراد داغد یمحور بر سالمت عمومسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یاثربخش یــ بررس

 .دهیدر افراد داغد یروان یهااختالل میمحور بر عالسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یاثربخش یــ بررس

ر د یاضطراب و فشار روان ،یمحور بر سطوح افسردگسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یاثربخش یــ بررس

 .هدیافراد داغد

در افراد  یروان یِخودمراقبت یهامحور بر ارتقاء مهارتسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان یاثربخش یــ بررس

 .دهیداغد

 .محورسوگ یاجتماع-یاز کار با برنامۀ برخط مداخالت روان دهیافراد داغد یِرضامند زانیم یــ بررس

 یدرمانمداخالت روان افتیمحور با درسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان افتیدر ینیبال یِاثربخش سۀیــ مقا

 .دهیدر افراد داغد

 یجیو تدر یعیطب شدنیمحور با طسوگ یاجتماع-یبرنامۀ برخط مداخالت روان افتیدر ینیبال یِاثربخش سۀیــ مقا

 .دهیسوگ در افراد داغد

 :طرح یاهداف کاربرد
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 19 دیکوو روسیو وعیاز ش یناش یِاجتماع یدر دوران انزوا یسوگوار یِجمع ندیفرا لیــ تسه

 یدر دوران سوگوار یروان یخودمراقبت یهاــ ارتقاء مهارت

 یواقع یایدر دن یسوگوار لگریبستۀ تسهفرهنگ یهامؤلّفه یِمجاز یــ بازساز

و  دهیبه سوگ پچ دهیافراد داغد یاز ابتال یریشگیصورت هوشمند و پمرتبط با سوگ به یاجتماع-یــ ارائۀ خدمات روان

 نابهنجار

 کرونا روسی، سوگ، و19 دیکوو ،یاجتماع-یروان تیبرنامه برخط حما کلمات کلیدی:

 
 

Designing of the Online Psychosocial Support Program in Accordance with Iranian 
Culture To Facilitate the Mourning Process in Bereaved Individuals 

Title: 

Mazaheri Tehrani, Mohammad Ali Applicant: 

ShahidBeheshti University Applicant's 

Work: 

 
Following the outbreak of the COVID-19 virus and the inevitable changes of everyday 

life, there is talk of Corona everywhere these days; Even on the grave. Where you 
can't even hug a lost loved one and say goodbye to his lifeless body, or send tears of 

nostalgia to his lifeless body and calm down. Grief is a natural reaction to death, loss, 

and loss of loved ones, and the strange and solitary grief and social isolation caused 
by the outbreak of coronavirus is one of the bitter and tragic consequences of this 

disease for grieving families. In general, a sad combination of sadness, fear of 
getting sick, and even disgust with the situation that made farewell impossible, has 

made the situation of mourning in Corona's case a special and different one. 
Therefore, this proposal has been written in the framework of applied research and 

with the aim of constructing and designing a practical and online program of 

psychosocial support in accordance with Iranian culture to facilitate the mourning 
process in bereaved people. To achieve this goal, the study will be conducted in four 

stages, with the first three stages to produce the product within six months and the 
final stage to prepare the final report within four months: 

1. A comprehensive and systematic review of the research literature: In the first step 

of this research, a coherent theoretical framework in the field of mourning and 
bereavement will be developed. This systematic review will look at two aspects of 

the literature of mourning researches: first, the extraction of the theoretical 
foundations and important psycho-social approaches to the conceptual explanation 

and formulation of mourning and bereavement, as well as the strategies of each. 

These approaches reduce the mental anguish of the bereaved person and facilitate 
the mourning process in him, and secondly, identify and analyze the conceptual 

components and hardware of mobile apps available in the field of mental health in 
general and specially in the field of mourning and bereavement. Due to the 

importance of this step in understanding the impact of each of the important 
psychological, cultural, and social components on the mourning and formulation of 

the original version of what needs to be planned, it is the cornerstone of this 

research and the prelude to entering the next steps will be this study. 
2. Planning: At this stage, according to the information collected in the first stage, 

through the conduct of a qualitative study by using the focus group method, the 
required areas of psycho-social interventions for mourners and bereaved people will 

be determined. After reviewing and consolidating the opinions of several 

psychologists specializing in the field of mourning, on the one hand, and on the other 
hand according to the technical points of several computer specialists, the protocol 

of making an online and mobile application in the field of mourning and the activities 
required to design it is defined. 

3. Mobile app design: In the third step of this study, based on the protocol written in 
the second stage, different pages of the online program and the smart app design by 

the programmer group and based on the content suggested by the psychologist. 

After building the first version of the program and the App, its various modules will 

Abstract: 
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be tested to identify gaps and defects. Finally, the final version of the program will 

be launched after the above steps. 
4. Evaluation of effectiveness: In order to evaluate the effectiveness of the design of 

the App and the online plan, quasi-experimental studies with pre-test and post-test 
design will be performed with the control group. To this end, the psychological well-

being of two groups of people who lost a family member during the outbreak of the 

COVID-19 virus will be assessed. The first group, as the experimental group, will 
include people who will be exposed to psychological interventions and social support 

through the design app after the death of their loved ones. The second group, as 
control group, includes mourners who go through the process of mourning the death 

of their loved ones in a natural way and without any psycho-social interventions. 

Two months after this period, the psychological status of the two groups will be re-
evaluated as post-test. This assessment will be repeated over a one-month follow-up 

period. 

 

Main goals: 

- Planning an online program of psychosocial interventions to focus on facilitating 
the mourning process in bereaved people. 

- Investigating the effectiveness of the online program of psychosocial interventions 
of mourning to facilitate the mourning process in bereaved people. 

Dedicated goals: 

Investigating the effectiveness of the online program of psychosocial interventions 
on the severity of the experience of mourning symptoms and mournful reactions in 

bereaved individuals. 
- Investigating the effectiveness of the online program of psychosocial interventions 

on the general health of bereaved people. 

- Investigating the effectiveness of the online program of psychosocial interventions, 
focusing on the symptoms of mental disorders in bereaved people. 

Investigating the effectiveness of the online program of psychosocial interventions 
on the levels of depression, anxiety and stress in bereaved people. 

- Investigating the effectiveness of the online program of psychosocial interventions, 
focusing on improving the skills of self-care in bereaved people. 

- Examining the level of satisfaction of bereaved people with working with the online 

program of psychosocial interventions. 
Comparison of the clinical efficacy of receiving the online program of psychosocial 

interventions with the receiving of psychotherapeutic interventions in bereaved 
individuals. 

- Comparison of clinical efficacy of receiving the online program of psychosocial 

interventions of mourning with the natural and gradual progress of mourning in 
bereaved people. 

Practical goals of the project: 
Facilitate the collective process of mourning during the period of social isolation 

caused by the spread of the covid virus 19 
- Improving mental self-care skills during mourning 

- Virtual reconstruction of cultural components related to facilitating mourning in the 

real world 
- Providing psycho-social services related to mourning in a smart way and preventing 

people suffering from suffering from complicated and abnormal mourning 

Specific 

Aims: 

Online Psychosocial Support Program, COVID-19, Mourning, Coronavirus :Keywords 
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 یهاپرتوان بر رشد و تهاجم سلول یهامشتق از سلول تیوسیومیکاد یهاترشحات سلول ریتاث یبررس :عنوان

 یسرطان

 پهلوان سارا :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/انیرو پژوهشگاه :محل اجرا

 یپزشک علوم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 سرطان :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + سارا پهلوان :همکاران

 یصادق هیحان +

 یمراد فیشر +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 دو باشد( یمقاله باال مپکتیعدد )ا Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

مختلف را برعهده دارد. به  یهاها و اندامبه بافت یرسانژنیو اکس یرسانخون فهیدر بدن است که وظ یاتیح یعضو قلب چکیده :

 یژگیو کیو جهان هستند.  رانیدر ا ریعلت مرگ و م نیترعیشا یعروق یقلب یها یماریاندام، ب نیعملکرد مهم ا لیدل

است و باعث کاهش عملکرد  ردلخواهیغ یژگیو کیاندام است که در واقع  نیمحدود در ا اریبس میترم تیمهم قلب، قابل

گزارش شده است.  یمعدود اریاندام تنها در افراد بس نیبروز سرطان در ا ،یشود، اما از طرف یآن م بیقلب پس از آس

 کهنیمحسوب شود. با توجه به ا تیمز کیبافت،  نینادر ا ییتواند در قبال تومورزا یم میترم تیعدم قابل نیا ن،یبنابرا

است، در طرح حاضر بر  نییمجاور آن به شدت پا یاچهیرماهیغ یهادر بافت نیقلب و همچن چهیدر ماه یینرخ تومورزا

 یسرطان یهامهار بالقوه رشد و تهاجم سلول یپرتوان برا یادیبن یهامشتق از سلول یقلب یهاکه از ترشحات سلول میآن

سلول  یاز رو شدهیجمع آور طیبا مح یسرطان یسلول ها ماریت ایکه آ میکنیم ی. به طور خاص بررسمیاستفاده کن

العه مط نیحاصل از ا جی. نتاریخ ایشود  یسرطان یتواند منجر به کاهش رشد و تهاجم سلول ها یم ت،یوسیومیکارد یها

 خواهد شد یابیارز یدر مدل موش یگریپروژه د یط ت،یدر صورت موفق

 :یاصل :اهداف اختصاصی

 یسرطان یپرتوان بر رشد و تهاجم سلول ها یادیبن یهامشتق از سلول یانسان یقلب یهااثر ترشحات سلول یبررس

 :یفرع

از  افتهیزیتما یانسان یقلب یهاسلول (همه ترشحات یشده و حاو یآورجمع طیشامل مح) ترشحات ریتاث یبررس .1

 وله،یو ستالی، کرMTS تست) یو مر هیر یسرطان یسلول ها یرده ها ریو تکث یمانپرتوان بر زنده یادیبن یسلول ها

Annexin-Vیزی، رنگ آم Ki67یچرخه سلول لیپروفا یتومتری، فلوس) 

 یپرتوان بر مهاجرت و تهاجم رده ها یادیبن یاز سلول ها افتهیزیتما یانسان یقلب یهاترشحات سلول ریتاث یبررس .2

 (Wound Healing Assay ،Transwell migration) یو مر هیر یسرطان یسلول ها

 یمارکرها انیو ب ییزایپرتوان بر کلون یادیبن یاز سلول ها افتهیزیتما یانسان یقلب یهاترشحات سلول ریتاث یبررس

 (q-RT PCR و ییزا یتست کلون) یو مر هیر یسرطان یسلول ها یرده ها یتومور

 :یکاربرد

 یانسان یقلب یهابر سلول یواکسن سرطان مبتن دیحرکت به سمت تول یبرا یمقدمات قاتیتحق

 یسرطان، رشد و زنده مان نینو یشده، درمان ها شنیکاند طیمح ،یقلب سلول کلمات کلیدی:
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Study of the effect of human pluripotent stem cells-derived cardiomyocytes’ 

secretome on growth and invasion of cancer cells 

Title: 

Sara Pahlavan Applicant: 

Royan Institute Applicant's 
Work: 

 
The heart is a vital organ in the body that is responsible for supplying blood and 

oxygen to various tissues and organs. Due to the important function of this organ, 

cardiovascular diseases are the most common cause of death in Iran and the world. 
An important feature of the heart is its very limited ability to repair itself, which is 

actually an undesirable feature and reduces the function of the heart after injury. But 
on the other hand, the incidence of cancer in this organ is reported only in very few 

people. Therefore, this limited ability to repair can be an advantage for rare 

incidence of heart primary tumors. Given that the rate of tumor formation in the 
heart muscle, as well as in the adjacent parietal tissues, is extremely low. In the 

present design we aim to evaluate the possible anti-tumor potential of stem cells-
derived cardiomyocytes’ secretome. In particular, we examine whether the 

treatment of cancer cells with the secretome of cardiomyocytes can reduce the 
growth and invasion of these cells. 

Abstract: 

 

1. Investigation of the effects of cardiomyocytes' secretome on viability and 
proliferation of esophagus and lung cancer cell lines 

2. Investigation of the effects of cardiomyocytes' secretome on migration and 

invasion of esophagus and lung cancer cell lines 
3. Investigation of the effects of cardiomyocytes' secretome on colony formation and 

expression of cancer markers in esophagus and lung cancer cell lines 

Specific 

Aims: 

Cardiac cells, conditioned medium, novel cancer therapeutics, migration and invasion :Keywords 
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99006758 

ذشته در گ یعیطب طیمح یبازساز یدست ولگا برا نییو پا رانیا یپالئوسل فالت لس-لس یها یمطالعه توال :عنوان

 خزر یایدر یطول مراحل پسرو

 یفرهاد خرمال :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 گلستان/گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 ی+ علوم کشاورز یستی+ علوم و علوم ز ستیز طیمح :اولویت

  :نوع طرح
 ی+ فرهاد خرمال :همکاران

 یجانیاله زادهیعل دیحم +

 کهیتاز نیحس +

 یفائزه طالب +

 یزهرا احمد +

 1720000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 4/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 کا یبرگزار

 خچهیاست. تار ستوسنیمنطقه خزر در اواخر پل یو آب و هوا یعیطب طیتکامل مح یالگوها ی، بررس قیتحق نیهدف از ا چکیده :

ثبت شده است که  ییایدر یو پسرو یشرویمنحصر به فرد از پ یتوال کیآب و هوا در منطقه خزر در  ییایمناظر و پو

 خچهیبه مطالعه تار قاتیاز تحق یخزر است. تعداد قابل توجه یمیبستر قد یدر سطح و پارامترها ریینشان دهنده تغ

اشته د ییایاختصاص به مطالعه رسوبات در ییایگذشته در طیمح قاتیتحق نیاست. عمده ا افتهیخزر اختصاص  یایدر

کم  اریبس یپسرو یکه دوره ها یدهند. در حال یرا پوشش م ییایدر یشرویعمدتا مراحل پ یدانش فعل کهیاست بطور

 یشرویپ یشوند ، و سپس در ط یکوچک پخش م هیناح کیفقط در  ییایمراحل ، رسوبات در نیشناخته شده است. در ا

. است ناشناخته است ،یخزر که متناسب با مراحل پسرو خیاز تار ی، بخش قابل توجه نیروند. بنابرا یم نیاز ب یبعد

تلف مخ یدر بخش ها یقابل توجه عیپالئوسول که توز-لس یها یمشکل در مطالعه رسوبات توال نیحل ا یاز راهها یکی

( منطقه خزر بر  ییآب و هوا-گذشته )چشم انداز یعیطب طیمح یبازساز قیتحق نیسواحل خزر دارند نهفته است. ا

ولگا و  نییمنطقه پا -یاز دو منطقه مطالعات ستوسنیپالئوسل اواخر پل-لس یها یتوال یو همبستگ قیدق فیاساس توص

 باشد یم یرانیفالت لس ا

 یعیطب طیتوسعه مح یولگا در جهت مشخص نمودن مراحل اصل نییپالئوسول منطقه پا-لس یبخش ها فی. توص1 :اهداف اختصاصی

 منطقه

 .رانیشمال ا یولس ییایاز رسوبات در یبا مجموعه ا ییباال ستوسنیمقاطع پل یهمبستگ .2

 ولگا یلس ها یمیخاکها و ژئوش یشناس نهیرید اتیخصوص قیدق ریتفس.3

 خزر یو پسرو یشرویپالئوسول و مراحل پ-لس یها یتوال نیب یبدست آوردن همبستگ .4

 یبرا گذشته طیخاک و مح یاز شاخص ها یبیخاک بر اساس ترک لیتشک طیشرا ییایپو یاصل یالگوها ییشناسا .5

 .رانیا یو شمال شرق نییپا یولگا



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 رسوبات حوزه بیخزر بر ترک یو پسرو یشرویپ ریتاث ییشناسا.6

خزر در اواخر  یعیطب طیمراحل مختلف توسعه مح یگذشته برا طیمح یها یاز بازساز یمجموعه ا یگردآور .7

 یشرویو پ تاوکانوی یپسرو ،ییابتدا نینیخوال یشرویپ ن،یآتل یپسرو ،یانیپا یرکانیه- یخزر یهایشروی: پستوسنیپل

 ییانتها نینیخوال

 -یابیسن -خزر یایدر-یو پسرو یشرویپ-یبازساز-میاقل-گذشته یعیطب طیمح-ستوسنیپل-پالئوسول-لس یها یتوال کلمات کلیدی:

OSL 
 
 

Research of loess-paleosol series of the Iranian loess plateau and the Lower Volga 

region for paleogeographic reconstruction of the regressive stages of the Caspian 
Sea 

Title: 

Farhad Khormali Applicant: 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Applicant's 

Work: 

The objective of the project is research of the evolution patterns of the natural 

environment and climate of the Caspian region in the Late Pleistocene. The history of 
landscapes and climate dynamics in the Caspian region is recorded in a unique series 

of marine transgressive-regressive series. Its reflect changes in the level and 

parameters of the Caspian ancient basins. A considerable amount of work has been 
devoted to study the history of the Caspian Sea; it can be said that the main efforts 

in the paleogeographic researches of the region were directed specifically at marine 
deposits. This was reflected in the current state of knowledge - they cover mainly 

transgressive stages. While about periods of regression is known very little. At these 

stages, marine sedimentation spread only over a small area, and then was partially 
destroyed during the next transgression. Thus, a considerable part of the Caspian’s 

history, corresponding to the regressive stages, remains poorly understood. The 
solution to this problem lies in the study of paleogeographic records of subaerial 

deposits, primarily loess-paleosol series, which have considerable distribution in 
various parts of the Caspian coast. The project is dedicated to the development of a 

paleogeographic reconstruction of the dynamics of the landscape-climatic conditions 

of the Caspian region based on a detailed description and correlation of the Late 
Pleistocene loess-paleosol series of two supporting regions - the Lower Volga region 

and the Iranian loess plateau. 

Abstract: 

 
During the implementation of the project, it is supposed to detail the stages of 

sedimentation, pedogenesis and cryogenesis based on the solution of the following 
tasks: 

1. A detailed description of the loess-paleosol sections of the Lower Volga region, 

highlighting the main stages of development of the natural environment of the 
region. 

2. Correlation of the Late Pleistocene sections with pronounced series of marine and 
subaerial deposits of Northern Iran. 

3. Detailed paleopedological and geochemical characteristics of the horizons of loess-
paleosol sections of the Lower Volga. 

4. Creation of a correlation scheme of loess-paleosol series of the Iranian loess 

plateau and transgressive-regressive rhythms of the Caspian. 
5. Identification of the main patterns of dynamics of soil formation conditions on the 

basis of a combination of soil and paleogeographic indicators for the Lower Volga 
and Northeast Iran. 

6. Correlation of loess-paleosol records of the Southern and Northern Caspian with 

published materials from other sections of the Caspian coast. 
7. Identification of the influence of transgressive-regressive cycles of the Caspian 

Sea on subaerial sedimentation within the basin. 
8. Compilation of a series of paleogeographic reconstructions for different stages of 

the development of the natural environment of the Caspian region in the Late 

Specific 
Aims: 
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Pleistocene: Late Khazarian and Hyrcanian transgressions, Atelian regression, Early 

Khvalynian transgression, Yenotaevka regression and Late Khvalynian transgression. 

Loess-Paleosol series, Pleistocene, paleogeography, climate, reconstructions, 

Caspian Sea, regressions and transgressions, geochronology, OSL, paleosols 

:Keywords 
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 خیو  انوسیاندرکنش جو، اق ستمیدر جنوبگان )قطب جنوب( و نقش آنها در س یقطب یکم فشارها یبررس :عنوان

 یفرجام نیحس :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 مشترک/نانسن  یطیسنجش  از  دور مح یالملل نیب مرکز :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یفرجام نی+ حس :همکاران

 یدختیبیاکبریعل یعباسعل +

 پور زیجعفر عز +

 یسجاد اند +

 برزگر دینو +

 یچشم اهیس دیوح +

 2425000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 2: یکارگاه آموزش یبرگزار

 جادیعدد )ا 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

ارها کم فش نیاست. ا انوساقی –هستند که حاصل اندرکنش جو  یجو اسیمق انیم یحد یها دهیپد یقطب یفشارها کم چکیده :

 دیدش ی. سرعت باد سطحرندیگ یبا تداوم چندساعته تا دو روز شکل م اهایدر در یقطب یسطح یها خی یمعموال بر رو

 یامواج بلند ناگهان جادی( باعث اهیمتر بر ثان 33/4با سرعت  ییتا توفان ها هیمتر بر ثان 15کم فشارها ) از  نیاز ا یناش

حاصل از اندرکنش  یتوربوالنس ییشوند. شدت شار گرما یباال م یهادر عرض یحد یهادهیو پد هاانوسیو اق اهایدر در

 یامر باعث همرفت عمق نیا د،یتجاوز نما زیوات بر متر مربع ن 1000ممکن است از  یقطب یدر کم فشارها انوسیاق -جو 

 شوندیمحسوب م ییآب و هوا خطرناک یها دهیبدون شک جزو پد یقطب یشود. کم فشارها یجنوبگان م یاهایدر در

 یکوچک با دوره زمان یهاو نسبتا در اندازه عیسر اریکم فشارها بس نیو کامل دارد. ا قیدق لیو تحل هیبه تجز ازیکه ن

 ییایرافجغ یدر عرض ها یدانیم یریاندازه گ یها ستگاهیپوشش کم ا لی. به دلابندی یشکل گرفته و توسعه م یکوتاه

 یدر داده ها یقطب یکم فشارها یهابخش شتریب کهیهستند. طور صیقابل تشخ یهواشناس یباال به ندرت در نقشه ها

کم  نیا یابیو رد ییجهت شناسا یانهیروش به یماهواره ا یداده ها یچشم زی. امروزه آنالشودینم دهید یجو لیبازتحل

 فشارها است.

 یانجام شده است، مطالعات کم و نادر یقطب یکم فشارها نهیدر زم یمختلف یمیبرخالف قطب شمال، که مطالعات اقل

فقط  ایدوره محدود )چند سال( و  یبرا 1990دهه  یجنوبگان صورت گرفته است. تنها در ابتدا یدر مورد کم فشارها

کم  یهاه دادهمجموع قیتحق نیشده است. در ا یبررس دهیپد نیالزم ا یاطالعات چندماهه بدون استانداردها یحاو

 یطیبانک اطالعات شرا نی. اگرددیم یجمع آور یاماهواره نیبر اساس اطالعات نو 2020تا  2002فشار جنوبگان از سال 

ت زد بلکه فرص نیجنوبگان را تخم یکم فشارها یزمان- یمکان یها و سرتوان مشخصه یکند که نه تنها م یرا فراهم م

نوبگان ج یهاخیو  انوسیاق -اندرکنش جو ستمیجنوبگان در س ینقش کم فشارها نییجهت تع دیمطالعات جد یبرا یناب

 یراب یحاصل از گذر کم فشار قطب انوسیاق -جو یتوربوالنس یی، شار گرما بیترت نیدهد. به ا یما قرار م یرو شیپ
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بگان جنو یاز کم فشارها یامواج بلند ناش نیخواهد شد. همچن لیو تحل هیمجموعه داده بزرگ تجز کیبار بر اساس  نیاول

 ن،ی. عالوه بر ارندیگ یقرار م لیو تحل هیبار مورد تجز نیاول یقطب جنوب برا یاهایدر خیآنها بر  یکینامید ریو تأث

 .شودیم یابیو ارز یجنوبگان بررس یکم فشارها یهامشخصه ERA5 لیبازتحل یهاداده نیتربار بر اساس تازه نینخست

 Geophysical Research Letters, Journal of) معتبر مانند یالمل نیپروژه در مجالت ب نیا جینتا

Geophysical Research, Journal of Climate, Monthly Weather Review منتشر  ( رهیو غ

 خواهد شد

 در جنوبگان یقطب یبانک اطالعات کم فشارها جادیا :اهداف اختصاصی

 در جنوبگان یقطب یکم فشارها یمشخصه ها نیتخم -

 جنوبگان یاهایدر در یقطب یاز کم فشارها یامواج ناش یمشخصه ها نییتع -

 یقطب یاز حرکت کم فشارها یناش یتوربوالنس ییشار گرما نیتخم -

 لیبازتحل دیجد یبا استفاده از داده ها یقطب یکم فشارها یبررس -

 امواج بلند ،یماهواره ا یجنوبگان، داده ها ،یقطب یفشارها کم کلمات کلیدی:

 

 

Antarctic polar lows and their role in the ocean-ice-atmosphere system Title: 

Hossein Farjami Applicant: 

Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science Applicant's 

Work: 

 
Polar lows are mesoscale extreme atmospheric phenomena resulting from ocean-

atmosphere interactions. Polar lows develop above ice-free sea surface and have 
lifetimes from several hours to two days. High surface wind speeds (from 15 m/s up 

to hurricane force – 33.4 m/s) and rapid generation of high waves make them 

extremely dangerous events of high latitudes. Ocean-atmosphere turbulent heat 
fluxes arising in polar low situations may exceed 1000 W/m2, which may influence 

deep convection in subpolar seas. Polar lows are undoubtedly among the dangerous 
weather events requiring thorough analysis. 

Polar lows form and develop very rapidly, which along with their small life cycle, 

relatively small size, and insufficient coverage of high latitudes by weather stations 
leads to that polar lows are rarely identified in weather charts. Most part of polar 

lows is also known to be not represented in atmospheric reanalyses. Visual analysis 
of satellite data is still the most optimal method for polar low identification and 

monitoring. In contrast to Arctic, where a number of climatological studies exists for 

main polar low generation regions, there is hiatus for Antarctic. Existing satellite-
based studies for Antarctic were either compiled in the beginning of the 1990s for a 

limited period (several years) and with insufficient by the modern standards 
temporal resolution, or only contain information for several months. 

In frame of this project it is suggested to create an Antarctic polar low dataset for 
2002-2020 based on the modern satellite data. This dataset will not only allow 

estimation of Antarctic polar low characteristics and their spatio-temporal 

distribution but will also provide a unique opportunity to carry out a number of new 
studies determining the role of polar lows in the ocean-ice-atmosphere system in 

Antarctic. As such, ocean-atmosphere turbulent heat fluxes arising during polar lows 
passage in Antarctic will be analyzed based on a large dataset for the first time. Wind 

wave generation by polar lows in Antarctic and their dynamic influence on Antarctic 

sea ice will also be analyzed for the first time. In addition, first estimation of 
Antarctic polar lows representation in the newest atmospheric reanalysis ERA5 will 

be performed. 
The project results will be published in the leading international scientific journals 

(Geophysical Research Letters, Journal of Geophysical Research, Journal of Climate, 
Monthly Weather Review, etc.). 

Abstract: 

#NAME? Specific 

Aims: 
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Polar Lows, Antarctica, Satellite Data, Big Waves :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
99006398 

 یدیراهکار کل کیبه عنوان  یکیولوژیب یبا اجزا یسلسله مراتب یساختار زبر یبرهمکنش سطوح دارا :عنوان

 یمارستانیب یعفونت ها تیموثر به منظور کاهش سرا یکروبیساخت سطوح ضد م یبرا

 یفتح محمد :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم پزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد فتح :همکاران

 مقدم ینادر مرکز +

 جمع یساناز زرگر باال +

 ییخدا یمهد +

 یگودرز یمهد +

 یهاشم یعل +

 1000000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 10تا  5حدود  هیدر کشور روس کهیاست به طور ینظام سالمت در هر کشور یاز چالش ها یکی یمارستانیب یها عفونت چکیده :

 زانیدهم در م گاهیمساله جا نیشوند و ا یم یمارستانیب یها دچار عفونت ها مارستانیشده در ب یبستر مارانیدرصد ب

 یدمیها مانند اپ روسیو تیچون سرا یامروزه با روبرو شدن بشر با موارد ن،ی. عالوه بر اردیگ یبشر را در بر م ریمرگ و م

 یها سطوح تماس م روسیها و و یباکتر تیسرا یاز راه ها یکیکه  ییگردد. از آنجا یتر م یمشکل جد نی، ا19-دیکو

 یسطوح استوار است که م یعملگرا بر رو یاستفاده از پوشش ها هیبر پا تیاز سرا یریجلوگ نینو یباشند، راهکارها

 یگرا معمل یپوشش ها یبرا ی. به طور عمده، دو رفتار کلدینما ینیها نقش آفر زمیکرواورگانیم تیتوانند بر ضد فعال

 گریبه عبارت د ای دیوسایها با استفاده از مواد با زمیکرواورگانیبردن م نی)از ب دهایسا ویبا هیبر پا یکیتوان تصور نمود که 

 تیاها و در نه لمیوفیو رشد ب دنیاز چسب یریخواص نچسب بودن سطح )جلوگ هیبر پا یگری( و دیاثر کشتن تماس

منظور بر همکنش  نیا یباشد. برا ی( میتماس شیاثر رها گریبه عبارت د ایها  زمیاورگان کرویتجمع و رشد م

ار سطوح با ساخت ان،یم نیرسد. در ا یبه نظر م یمتفاوت ضرور یها یژگیو یها با سطوح مختلف و دارا زمیکرواورگانیم

د توجه است( مور اسیمق کرویم یزبر یبر رو اسینانومق یکه در آن زبر اسی/نانو مقکرویسطح م ی) زبر یسلسله مراتب

فتار در کنترل ر یبوده و نقش موثر یزیو ابرآبگر یبه ابرآبدوست یابیسطوح اساس دست نیقرار گرفته اند. ا یادیز

 یم یدیوسایو اثر با یزیآبگر تیحضور همزمان هردو خاص نی. عالوه بر ادینما یم فایسطوح ا یها بر رو زمیکرواورگانیم

 رفتار سطوح با خواص مختلف یکار بررس نیسطوح باشد. هدف از ا قیاز طر تیاز سرا یریدر جلوگ نیراهکار نو کیتواند 

فاوت، مت یزیمختلف، رفتار آبگر یمختلف سطوح به صورت زبر یباشد. عملکردها یآنها م یکروبیرفتار ضدم یبر رو

ا در نظر گرفته شود. ب تواندیم یزیو آبگر یدیوسایبا تیحضور همزمان خاص ایدر سطح و  یدیوسایبا تیحضور خاص

 یپژوهش، با توجه به تجربه باال نیخواهد شد. در ا نییدر سطوح عملگرا تع یکروبیاثرات، رفتار موثر ضدم نیا یبررس

وح از سط یمختلف با استفاده از فرآور یو مورفولوژ یمیبا ش یسطوح جادیا یسطوح برا یمهندس نهیدر زم یگروه روس

س و م وم،یتانیاز جنس فوالد زنگ نزن، ت یاست، سطوح نهیزم نیمنحصر بفرد در ا یکه ابزار هینانوثان زریل قیطر

روه گ گرید یدارد، ساخته خواهند شد. از سو یمارستانیب زاتیدر تجه یکه کاربرد فراوان ومیزیمن-ومینیآلوم یاژهایآل
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لف را مخت طیسطوح با شرا یکروبیخواص ضدم ،یولوژیکروبیو م ژهیو یمراقبت ها نهیبا توجه به تخصص در زم یرانیا

 یعملکرد یها زمیبه مکان یابیو دست یو جمعبند یابیبه ارز یو روس یرانیدهند و هردو گروه ا یقرار م یمورد بررس

 یاه یبه منظور بررس ،یعملکرد نهیمختلف و در حاالت به طیسطوح بدست آمده در شرا ن،یخواهند پرداخت. عالوه بر ا

 یها یابیو ارز رندیگ یقرار م وی یس یمانند آ یمارستانیب یها طیدر مح ؛یواقع طیعملکرد در شرا یابیو ارز یدانیم

 انجام خواهد شد یکیولوژیکروبیم

ها با  کیوتیب یمقاوم به آنت یها زمیکرواورگانیم ژهیها بو زمیکرواورگانیبرهمکنش م قیدق یپژوهش بررس نیهدف ا :اهداف اختصاصی

رابطه  نیرفتار سطوح مختلف در ا قیطر نیباشد تا از ا یم ریمتفاوت در برابر رشد و تکث یها یگ ژهیسطوح مختلف با و

 یانش فنبه د یابیدست نیگردد. همچن نییحاصله تب یها زمیو مکان ردیقرار گ یابیمورد ارز قیدق یعلم ندیفرآ قیاز طر

 یدانیم یها یبررس نیرود. عالوه بر ا یاهداف به شمار م گریمختلف از د یسطح یها یژگیسطوح مختلف با و جادیا

د رفتار ض نییتع یبرا وی یس یمانند آ یمارستانیب یها طیمختلف در مح یسطح یها یژگیو و طینمونه ها با شرا

 باشد. یپژوهش م نیمدت از اهداف ا یطوالن یکروبیم

 یلوژویکروبیم یآزمون ها ،یمارستانیب یعفونت ها ،یکروبیسطوح ضد م ،یسلسله مراتب یساختار زبر یسطوح دارا کلمات کلیدی:

 
 

The interaction of hierarchically rough surfaces with the biological species as a key 

to creation of effective antimicrobial surfaces for reduction of Healthcare-associated 
infections 

Title: 

Mohammad Fathi Applicant: 

Shahid Beheshti University of Medical Science Applicant's 

Work: 

 

Healthcare–associated infections (HAIs), often referred to as nosocomial, represent 

one of the most serious public health challenges. HAIs in Russia affect 5-10% of 
patients in hospitals and occupy 10th place among the causes ``of population 

mortality. In addition, the problem became even more acute nowadays when 
mankind faced the global outbreak related to the pandemic situation with COVID-19. 

Since one of the major way of infections of both bacteria and viruses is surface 

touch, modern approaches in preventing are based the using of functional coatings 
on surfaces which can acts against microbiological species. Generally, two major 

behaviors for functional coatings are considered that are based on biocidal effect 
(Killing the microorganism using biocidal effects; i.e., Contact Killing effects) and 

anti-sticking effect (preventing the attachment and biofilm growth that prevent the 
accumulation and growth of microbes on the surfaces; i.e.; Contact Release effects). 

For such approaches, it would be extremely useful to better understand the 

peculiarities of the interaction between various surfaces and biological species, such 
as bacterial cells, fungi, and viruses. Among different kinds of surfaces, a special 

interest attracts the surfaces with hierarchical roughness (Micro-/Nano-scale 
roughness, which is a multimodal combining the nano-scale roughness within the 

micro-scale roughness of surface). These surfaces, being the base for obtaining both 

the superhydrophilicity and the superhydrophobicity, in virtue of their very 
developed surface area and enhanced adsorption capacity may offer vast 

opportunities to control the behavior and viability of biological entities contacting 
them. In addition; presence of both hydrophobicity and biocidal effect can be a novel 

approach in preventing the infections through the surfaces. 
The aim of this work is to investigate the behavior of surfaces with different 

functionalities on the antimicrobial properties. Different functionalities are take into 

account as different surface roughness and different hydrophobicity of the surface as 
well as presence of biocide effect of the solid surface and in addition, presence of 

both hydrophobicity and biocidal effect simultaneously. By investigation of 
hydrophobic effects, biocidal effects and both effects, it can be concluded about the 

efficient antimicrobial behavior of functional surfaces. 

In the frame of this project, the Russian group, having a great experience in tailoring 
the surface chemistry and morphology for the creation of coatings with targeted 

Abstract: 
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functionality, will apply the unique methods of nanosecond laser processing to 

prepare a series of metal substrates with various topographical, chemical and phase 
composition and structure. Stainless steel, titanium, copper and aluminum-

magnesium alloy will be used as the surfaces to be modified. 
The Iranian group based on their healthcare and microbiological expertise, will 

undertake the study of antimicrobial properties of the obtained surfaces and all 

groups jointly will analyze the mechanisms of antimicrobial properties and 
formulate/test the directions of the desired modification of surface functionality. In 

addition the optimized prepared samples will be used in healthcare systems such as 
ICU for a long time to find the antimicrobial behavior of samples in actual situations. 

The aim of this work is to investigate the behavior of surfaces with different 

functionalities on the antimicrobial properties and discover the mechanisms. In 
addition, obtaining the technology of creating the surface with different 

functionalities is another goal of this work. In addition, investigation of the long 
term as well as actual antimicrobial behavior of the optimized prepared samples by 

applying in healthcare systems such as ICU is the aim of this work. 

Specific 

Aims: 

Hierarchically rough surfaces, antimicrobial surfaces, Healthcare-associated 
infections, Microbiological test 

:Keywords 
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 ها تیو ساختار جمع کیفونوژنت یخزر: همبستگ یایسواحل در یکنه ها :عنوان

 یکاظم شهروز :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کرمان/شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم کشاورز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ی+ شهروز کاظم :همکاران

 محمد دوستار شرف یمجتب +

 یصابر دهیسپ +

 پژومفاطمه  +

 یصبور رضایعل +

 2840000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q2: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 Persian Journal of عدد )دو مقاله در مجله ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

Acarology که هم اکنون ISI  و Scopus  است و در Scimago رتبه Q2 دارد که قطعا تا دو 
هستند . همراه با  اهایدر سواحل در یجانوران خاکز یگروه ها نیو متنوع تر نیپرتعدادتر ن،یتر یکنه ها از جمله عموم چکیده :

کنه ها،  نیا نیدهند و در ب یم لیرا تشک یساحل یها ستگاهیاز ز یاریدر بس انیبندپا تیجمع نیشتریپادمان، کنه ها ب

ته ناشناخ بایخزر تقر یایسواحل در یشود. فون کنه ها یگروه را شامل م نیاغلب متنوع تر انیگمایاست انیراسته م

. خزر منتشر شده است یایدر یسواحل شمال غرب یگماینهان است یاز کنه ها یکم اریاست و تا کنون تنها اطالعات بس

ش ما تال یاصل لیموضوع دل نیشوند. ا یمحسوب م "نقاط ناشناخته"خزر کماکان  یایمنظر، سواحل در نیاز ا نیبنابرا

داده ها در  نینخست میپروژه قصد دار نیخزر است. در ا یایکنه ها در سواحل در تیفون و ساختار جمع فیتوص یبرا

. ما گروه میکن هیرا ته رانی(، قزاقستان و اهیروس ونیو داغستان )فدراس ایکیاز کالم یمورد ساختار آکاروسنوزها در مناطق

پرندگان( در  یها یمرداب ها، علفزارها و کلن ،یو سنگ یمتفاوت )سواحل ماسه ا یها وتوپیدر ب افتهیپرورش  یها

تا عوامل مسئول در نقش دادن  میکن سهیمجزا را مقا یشور طیو شرا ماهایماکروکل متفاوت، با یسواحل با ساختارها

آن حدودا  انیها و بندپا یخاص است و ماه یلیاما خ ر،یخزر فق یایدر ی. فون جانوران آبزمیآکاروسنوز را مشخص کن

طب از ق زین یباشند، اما تعداد اندک یم کیخزر اندم یایدر یاز گونه ها یمین بایحال، تقر نیگونه هستند. در هم 800

اروپا،  یساحل یگونه ها نیتر یعموم یکیساختار ژنت یبررس یما برا لیموضوع دل نیشمال منشاء گرفته اند. ا

Phorytocarpais kempersi  وHalolaelaps celticusاه،یس یایدر زیخزر و ن یای، است که در سواحل در 

طقه خزر، نفت در من دیتول یدر نظر داشت که با توجه به فزون دیشده اند. با افتی زین دیسف یایبارنتس و در ک،یبالت

 رندیمورد استفاده قرار گ زیسواحل ن طیرصد کردن شرا یجاها برا یتوانند در برخ یپژوهش م نیا جینتا

 فیکاتالوگ آنها و توص هیو قزاقستان، ته هیروس ران،یخزر در ا یایسواحل در یفون کنه ها ییو شناسا یجمع آور -1 :اهداف اختصاصی

 جهان؛ یبرا دیجد یگونه ها

گونه  ستیچک ل نیشده در پژوهش و تدو افتی یها تیجمع کیو اکولوژ ییایجغراف ک،یاطالعات تاکسونوم لیتحل -2

 ؛یمالش کیجوان در منطقه پالئارکت ی( و مجموعه هامیقد سی)تات ترانهیسواحل مد یبا گونه ها یتکامل سهیمقا یها برا

-یخزر )شن یایدر سواحل در یستیو ز یطیمح ،یمیمختلف اقل طیکنه ها در شرا یبرآورد کردن اختالفات گروه ها -3

 ؛یاطالعات تبارشناس ی( و ارائه برخییایمختلف جغراف ی= مردابها در عرض هاینمک یعلفزارها ،یصخره ا ،یسنگ
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 Phorytocarpais kempersi)سواحل در اروپا،  یگونه ها نیتر یعموم یکیساختار ژنت یبررس-4

(Oudemans و Halolaelaps celticus Halbertاهیس یایدر زیخزر و ن یایشده از سواحل در ی، جمع آور 

تس(. بارن یایو در دیسف یایدر ،یشمال کیبالت یایاز شمال اروپا )سواحل در یغرب کائوکازوس( و نقاط متعدد مه،ی)کر

منجمد  انوسیو اق اهیس یایبا در میدر قد ایدر نیخزر و مرتبط بودن ا یسرچشمه گونه ها لیتواند در تحل یم یبررس نیا

 .باشد دیمف یشمال

 لیحلت ،یتاکسونوم اهفون،یس یایدر-خزر یایارتباط در ک،یساختار اکولوژ ک،یلوژنتیف لیتحل ،یفون، تاکسونوم کلمات کلیدی:

 اهیس یایدر-خزر یایارتباط در ک،یساختار اکولوژ ک،یلوژنتیف

 

 

Mites (Acari) in the Caspian Sea seashores: faunogenetic relationships and structure 
of the communities 

Title: 

Shahrooz Kazemi Applicant: 

Graduate University of Advanced Technology Applicant's 

Work: 

 

Mites (Acari) are among the most common, abundant and diverse terrestrial animal 

groups on sea coasts. Together with Collembola, they form the main body of 
arthropod populations in many seaside habitats, and the order Mesostigmata often 

being the most diverse acarine group. Mite fauna of seashores of the Caspian Sea is 
almost unknown and only a few data about the oribatid mites of northwest coasts of 

the sea has been published till now. Therefore, the Caspian Sea coasts still remains a 
“white spot” in this regard. This is the main reason why we attempt to characterize 

the mite fauna and assemblages of the Caspian Sea coasts. We intend to provide the 

first data on the structure of the acarocenoses in the Caspian Sea shores on the 
territories of Kalmykia, Dagestan (Russian Federation), Kazakhstan and Iran. We will 

compare assebblages developed in various biotopes (stony-sandy beaches, marshes, 
reeds, bird colonies), on coats of different structures, disposed in distinct 

macroclimatic and salinity conditions to identify factors responsible for the 

acarocenose formation. The Caspian marine fauna is poor, but very original and 
invertebrates and fishes together number here only ca. 800 species. Meanwhile, less 

than 50% of Caspian species are endemic, and a few of the species have the arctic 
origin. That is why, additionally, we are going to study the genetic structure of the 

commonest European littoral species, Phorytocarpais kempersi and Halolaelaps 

celticus, collected around the Caspian Sea coasts together with material from the 
Black Sea as well as from the Baltic, Barents and White Seas for the phylogeographic 

reconstructions. Keeping in mind, the intensive oil production in the Caspian region, 
results of this project can be used somewhere in the monitoring of the seashore 

conditions. 

Abstract: 

 
1. Collection and identification of the costal mite (Acari) fauna of the Caspian Sea in 

Iran, Russia and Kazakhstan, preparing a catalog of these mites and description of 
the new species; 

2. To analyze the taxonomic, geographic and ecological structure of the Caspian 

coastal mite communities and compile the check-list of species for the evaluation the 
specificity of the Mediterranean littoral fauna (ancient Tethys) and young northern 

Palaearctic littoral complex; 
3. To estimate variations of mite assemblages in different climatic, landscape, and 

biotic conditions of the Caspian Sea coasts (stony-sandy, rocky, saline meadows = 
marshes at different latitudes) and give some typology; 

4. To study the genetic structure of the commonest European littoral species, 

Phorytocarpais kempersi and Halolaelaps celticus, collected around the Caspian Sea 
coasts together with material from the Black Sea (Crimea, west coast of the 

Caucasus), and numerous points on the European north (North, Baltic, White and 

Specific 
Aims: 
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Barents seas). This can enhance the analysis of origin of the Caspian mite fauna 

taking into consideration its former connections with Black Sea and Arctic Ocean. 

fauna, taxonomy, phylogenetic analysis, ecological structure, relationship of the 

Caspian Sea-Black Sea 

:Keywords 
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متنوع  اریسرده بس یمطالعه مورد :(Leguminosae) انیدر خانواده باقاالئ یمثل دیتول یها یاستراتژ :عنوان

 رانیو ا هیدر روس (Astragalus)گون 

 شاهرخ کاظم پور اوصالو :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیترب دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 + شاهرخ کاظم پور اوصالو :همکاران

 یباقر یعل +

 یاصغر معصوم یعل +

 مهتاب مقدم +

 یجارچ لیاسمع +

 یبیزهرا ط +

 میپور ابراه مایش +

 2090000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :نهاییتعهدات مصوب 

در خصوص عنوان  یفصل از کتاب کی ایاز اطلس  یعدد )بخش 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

 طرح(

 پیاشکال و حفظ ژنوت نیتر ستهیشا یشوند، که باعث بقا یم جادیا یتکامل یندهایفرا جهیموجودات زنده در نت تنوع چکیده :

 .تندمثل در ارتباط هس دیبا تول ینیبه مقدار مع یتکامل یها یشود. اکثر سازگار یمختلف م ینسل ها یطدر  نیمع یها

ها و  وهیها، م نی)مانند: گلها، گل آذ یشیزا یتکامل ساختارها جهینت یمثل دیتول تی)نهاندانگان(، موفق گلدار اهانیدر گ

جزء  یمثل دیتول یشناس ستیمطالعات مربوط به ز .ها / دانه ها است وهیم یو پراکندگ یافشانگرده  یدانه ها(، راهبردها

طالعه با م اهان،یدر گ یمثل دیتول یشناس ستیحاضر با هدف ز یشنهادیاست. طرح پمعاصر  یاهیعلم در علوم گ یمرزها

 نیباشد. ا یم رانیو ا هیدر روس افتهی شی(، روAstragalusگون ) یعنیسرده نهاندانگان  نیبزرگتر یگونه ها یرو

 زیگونه ن 900 دارند و حدود یعیطب شیرو رانیگونه از آنها در ا 850 کیدارد، که نزد ایگونه در دن 3000از  شیسرده ب

تنوع اشکال  .حفاظت هستند ستهیبوده و شا یانحصاراز گونه ها  یاریدارند. بس شیرو هیهمسا یو کشورها هیدر روس

 ختیو تنوع آنها، ر یبارور اتیخصوصتا  میپروژه ، ما در نظر دار نیدر ا .است ادیز اریبس زیدر سرده گون ن یزندگ

 زیله و نحاص یمولکول ییتبارزارا در چهارچوب  یمثل دیتول تیموفق نیهمچن ،یمثل دیتول یساختارها نیو تکو یشناس

 ینشانگرها. با استفاده از میینما یابیچند ساله( و اندازه ژنوم را ارز ایساله  کی) یدر ارتباط با مدت زمان چرخه زندگ

DNA بر یمبتنPCR یاستراتژ نیمختلف گون جهت تخم یگونه ها یعیطب یها تیدر جمع ی، درجه چند شکل 

در گروه  یمثل دیتول یعمده استراتژ یرهایمس یابیبه دست آمده امکان رد جینتا .خواهند شد یابیمثل ارز دیغالب تول

 تیدر معرض خطر از اهم یحفظ گونه ها یبرا نیداده ها همچن نیا خواهد کرد. اینهاندانگان را مه زیو نمورد مطالعه 

 .خواهند بودبرخوردار  یقابل توجه

 .یلکترونا کروسکوپیمختلف سرده گون با استفاده از م یدر بخشه ها یشیزا یساختارها ینیتکو یندهایفرا یابیارز .1 :اهداف اختصاصی
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ک و اندازه گل، تعداد تخم نیدر سرده گون )مانند: تعداد گل در گل آذ یمثل دیتول یها یها و استراتژ یژگیو فی. توص2

موجود  یآنها با دادها جینتا سهیبه گل( و مقا امیگل، نسبت گرده به تخمک، نسبت دانه به تخمک و نسبت نو گرده در 

 .Fabeae فهیمخصوصاً در طا

و مدت زمان  C-value  ارزش نیارتباط ب یابیو ارز یانتخاب یاز گونه ها یبرخ یبرا دیاندازه ژنوم هاپلوئ نی. تخم3

 . یمثل دیتول یها یژگیو نیچند ساله بودن( و همچن ایساله  کی) یچرخه زندگ

مرتبط  یجنس ها ریسا زیسرده گون و ن یانتخاب یاز گونه ها یدر برخ یپرچم و مادگ یساختارها فی. شرح و توص4

 .یگرده افشان یها یآنها با استراتژ ی( و ارتباط تکاملانیب نیری)مانند: خلر، نخود، ش IRLCدر کالد 

ته هس یژن ینواح نیمختلف گون با استفاده ازچند یگونه منتخب از دودمان ها انیدر م یشی. استنتاج روابط تبارزا5

سرده با استفاده از  یانتخاب یاز گونه ها یبرخ یعیطب یها تیدر جمع DNA یختیچندر یوبررس یدیپالستو  یا

 .یمختلف گرده افشان یمشخص کردن روش ها یبرا PCR بر یمبتن یمولکول ینشانگرها

در  IRLC  nمربوط به کالد یاعضا زیدر سرده گون و ن یمثل دیتول یها یدر سازگار یتکامل یروند ها فی. توص6

 .نادر و در معرض خطر یحفظ گونه ها یبرا هیمربوطه جهت توص یهاو استفاده از داده  یمولکول یشیچهارچوب تبارزا

 اندازه ژنوم ،یمولکول ییتبارزا ،یزاد آور یها ستمیس ان،ییباقال رهیگون، ت کلمات کلیدی:

 
 

Studies on reproductive strategy of Leguminosae as exemplified by a highly variable 

genus Astragalus in Russia and Iran 

Title: 

Shahrokh Kazempour Osaloo Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

 

Diversity of living organisms comprises the result of evolutionary process, which in 
its turn promotes the survival of the fittest forms and conservation of certain 

genotypes through numerous generations. Most of evolutionary adaptations are 
connected with reproduction in a certain degree. In flowering plants (angiosperms), 

the reproductive success is a consequence of evolution of generative structures 

(such as flowers, inflorescences, fruits, and seeds), strategies of pollination and 
dispersal of fruits/seeds. Studies in reproductive biology are among the frontiers of 

contemporary plant science. The suggested project is aimed at reproductive biology 
of plants exemplified with species of the largest angiosperm genus, Astragalus, 

inhabiting territories of both Russia and Iran. This genus includes up to 3000 species, 
ca. 850 of them are growing in Iran and ca. 900 in Russia and neighboring countries. 

Many of species are endemic and deserve special conservation and protection. The 

variability of life forms of Astragalus is also high. When working on the project, we 
are planning to investigate features of productivity and their variation, morphology 

and ontogeny of reproductive structures, as well as reproductive success, in resulting 
molecular phylogenetic context and in connection with duration of life cycle (annual 

or perennial) and genome size. Using PCR-based DNA markers, the degree 

polymorphism in natural populations of Astragalus spp. will be evaluated to estimate 
the prevailing strategy of reproduction. The obtained results will enable to trace the 

main pathways of reproductive strategy in studied group and angiosperms. These 
data will be also of significant value for conservation of endangered species. 

Abstract: 

 

A a result of the project, we expect to achieve the following goals: 
1. To investigate the process of floral and inflorescence ontogeny in several model 

species (preferentially representing distinct sections of genus) using scanning 
electron microscopy. The obtained results may serve for future clarification of 

systematics of Astragalus. 

2.To describe the features which characterize reproductive strategy of Astragalus, 
viz. number of flowers per inflorescence and flower size, ovule and pollen number 

per flower, pollen/ovule ratio, seeds/ovules ratio, and pods/flowers ratio. These 

Specific 

Aims: 
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data will be statistically processed and applied to obtain taxonomical and ecological 

conclusions. 
3. To estimate the haploid genome size (C-value) for some species in order to 

evaluate correlation between C-value and duration of life cycle (annual or perennial), 
as well as features of reproductive features. 

4. To describe structures of androecium and nectaries in selected representatives of 

Astragalus and related genera from the same clade (Inverted Repeat Lacking Clade), 
such as Lathyrus, Cicer, Galega, Glycyrrhiza and some others in order to characterize 

evolution of androecial and other reproductive features in papilionoid legumes, with 
a special reference to interaction between androecial features and 

pollination strategy. 

5. To infer phylogenetic relationships among selected species from various lineages 
of Astragalus by using several nuclear and plastid regions, as well as using molecular 

PCR-based markers, characterizing DNA polymorphism in natural populations of 
several species of the genus to characterize pollination mode. In cross-pollination 

species, a specter of pollinators will be characterized. 
6.To characterize evolutionary tendencies in reproductive adaptations in 

Astragalus and the whole Inverted Repeat Lacking-Clade in the context of molecular 

phylogeny. On the other hand, certain recommendations for conservation of rare and 
endangered species can be provided. 

Astragalus, Phylogeny, Leguminoseae, Reproductive strategies, Genome size :Keywords 
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 یماده  کیبه عنوان  دهایدوپ شده با النتان یباال لیهمراه با نانوذرات تبد Ti-MXene ینقاط کوانتوم :عنوان

 یو درمان یستیز یربرداریتصو ست،یسنجش ، فوتوکاتال یبرا دیجد

 یددراجیس دیرسعیم :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 زنجان/یکاربرد یمیش یپژوهش شگاهیآزما -دانشکده علوم -زنجان  دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یددراجیس دیرسعی+ م :همکاران

 فرد یرسول نیمحمدحس +

 ینیفاطمه حس دهیس +

 انفریمعصومه ک +

 مهاجر وایش +

 1522000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1: یشگاهیآزما اسیمحصول در مق دیتول

 یاه نهیدر زم دیجد یها شرفتیپ یبرا یاساس دیکل کیباال،  ییمواد چند منظوره با کارا یتوسعه  ر،یاخ یسال ها در چکیده :

 دیجد یبه عنوان مواد دو بعد MXenesاست.  رهیو غ کیزیف ،یپزشک ک،یمکان ک،یالکترون ک،یاپت ،یمختلف انرژ

 یردارربیو تصو یستیدرمان سرطان، حسگر ز ،یمانند دارو رسان یاریبس یها نهیاستفاده در زم یبرا یخوب دبخشینو

مادون قرمز  هیجذب آن ها در ناح اتیو خصوص ادیمساحت سطح ز ،یا هیساختار ال لیامر عمدتا به دل نیاست. ا یستیز

ت مختلف نانوذرا ای مرهایمانند پل یعامل یگروه ها قیسطح از طر یها یژگیبهبود و تیبا قابل یژگیو نیاست که ا کینزد

 قیخل بدن از طرتواند منجر به عملکرد بهتر آن ها در دا یم MXenes، بهبود سطح  گریشده است. از طرف د بیترک

وپ شده د یباال لیتبد ینانوذرات سه بعد را،یتر شود. اخ یو گردش خون طوالن یدیکلوئ یداریبهبود پا ت،یکاهش سم

مادون  ی هیانتشار، جذب باال در ناح دیباند شد یکم، پهنا تیخواص منحصر به فرد شان مانند سم لیبه دل دهایبا النتان

ده به خود جلب کر یپزشک ستیمختلف ز یها نهیرا در زم قاتیاز تحق یاریباال توجه بس ینور یداریو پا کیقرمز نزد

 یسازگار برا ستینانو عامل ز کیبه عنوان  MXenes ییکارا شیافزا یبرا یمناسب ی نهیآن ها گز ن،یاست. بنابرا

 هستند. یستیز یکاربردها

 یاز مواد نانو ساختار شده ارائه م دیکالس جد کی یماکروسکوپ اتیجامع از خصوص یتجرب یمطالعه  کیپروژه  نیا

ود. ش یانجام م ینانو پالت فرم کابرد کیدر  یو سه بعد یدو بعد یخواص نانوساختارها بیدهد. کار حاضر با هدف ترک

روند مهاجرت  یبررس یبرا یسه بعد -یدو بعد یفعال نور ینانوساختارها یکار توسعه  نیا گریهدف د ن،یعالوه برا

نسبت به نانوذرات  MXene ینقاط کوانتوم تیساختار ها که توسط موقع ی نهیبه یدر نانوساختارها، هندسه  یانرژ

مواد بر اساس هم  نیا دیجد یکاربرد ها یشود و بررس یم نییتع NaYF4: Tm, Er, Yb@NaYF4یسه بعد

در ابتدا  MXenes دیکارب ومیتانیت یمنظور، نقاط کوانتوم نیا یآن ها است. برا ییایمیش -یکیزیف اتیخصوص ییافزا

 یباال لیشوند، سپس، نانوذرات تبد یسازگار سنتز م ستینانوعامل ز کیروش بدون فلوئور به عنوان  کیبا استفاده از 

ا استفاده نانوذرات سنتز شده ب تا،یشوند. نها یم هیبه باال ته نییو پا نییدو روش باال به پا قیاز طر دهایدوپ شده با النتان

شوند که به عنوان  یوارد م MXene یاصالح شده، در داخل نقاط کوانتوم گاندیتبادل ل یاستراتژ کیاز 
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و  یستیز یبردار ری، تصوMXenes آغاز شده با ونیزاسیمریاز مادون قرمز، پل یناش ستیفوتوکاتال ست،یوالکتروکاتالیب

 خواهند شد یابیارز ((in vivo) یعیو طب (in vitro) یشگاهیمابه صورت آز) یفوتوترمال درمان

 Lanthanide-doped upconversion) دهایدوپ شده با النتان یباال لتبدی نانوذرات سنتز • :اهداف اختصاصی

nanoparticles (UCNPs)) 

 MXene QDs @UCNP یها تیو نانوکامپوز MXene یسنتز کوانتوم دات ها •

 ستیوالکتروکاتالیب کیبه عنوان  MXene QDs @UCNP تینانوکامپوز یمطالعه  •

و  یربرداریعامل در تصو کیبه عنوان  MXene QDs @UCNP تینانوکامپوز یعیو طب یشگاهیآزما یمطالعه  •

 یفوتوترمال درمان

 کیاز مادون قرمز نزد یناش ستیکاتال یعامل برا کیبه عنوان  MXene QDs @UCNP تینانوکامپوز یمطالعه  •

 یکالیراد ونیزاسیمریو پل

 ،یستیز یارربردیتصو ست،یفوتوکاتال ست،یالکتروکاتال ویب دها،یدوپ شده با النتان یباال لی، نانوذرات تبدMXene کلمات کلیدی:

 .یفوتوترمال درمان ،یکالیراد ونیزاسیمریپل

 
 

Ti-MXene quantum dots (MQDs) combined with Lanthanide-doped upconversion 
nanoparticles (UCNP) as a new material for sensing, photocatalysis, bioimaging and 

therapy 

Title: 

Mir Saeed Seyed Dorraji Applicant: 

University of Zanjan Applicant's 
Work: 

 

In recent years, the development of multifunctional materials with high-performance 
is a basic key to new progresses in the various fields of energy, optics, electronics, 

mechanics, medicine, physics, etc. MXenes as novel two-dimensional (2D) materials 

are great promising for application in many fields such as drug delivery, cancer 
therapy, biosensing, and bioimaging. This is mainly due to their layered-structure, 

high surface area, and adsorption features in near-infrared region, which combined 
with the ability to modify the surface properties with functional groups such as 

various polymers or nanoparticles. On the other hand, improving the surface of the 
MXenes can lead to their better performance inside the body through reduced 

toxicity, improved colloidal stability, and extended circulation. Recently, the 

Lanthanide-doped upconversion 3D nanoparticles (UCNPs) have attracted much 
research attention in various biomedical fields due to their unique properties such as 

low cytotoxicity, sharp emission bandwidth, High near -infrared absorption, and high 
photostability. Therefore, they are a good option to increase the performance of the 

MXenes as a biocompatible nanoagent for bio-applications. 

This project proposes a comprehensive experimental study of the macroscopic 
properties of a new class of nanostructured materials. The present work aims to 

combine the properties of 2D and 3D nanostructures into one functional 
nanoplatform. Besides, the another purpose this work is the development of 

photoactive 2D-3D nanostructures to study the process of energy migration in 

nanostructures, the optimal geometry of the structures, which is determined by the 
position of MXene QD in relation to upconversion 3D nanoparticles (UCNPs) NaYF4: 

Tm, Er, Yb@NaYF4, and to study their new functionalities based on the synergy of 
their physicochemical properties. For this purpose , titanium carbide MXene quantum 

dots (QDs) are first synthesized using an effective fluorine-free method as a 
biocompatible nanoagent, then UCNPs are prepared throgh the two methods: top-

down and down-top. Finally, the synthesized UCNPs are inserted inside MXene QDs 

by a modified-ligand exchange strategy, which will be evaluated as 
bioelectrocatalysis, IR-induced photocatalysis, MXene-initiated polymerization, 

bioimaging, and photothermal therapy (in vitro and in vivo). 

Abstract: 
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• Synthesis of the UCNPs 
• Synthesis of the MXene QDs and the nanocomposite of MXene QDs @UCNP 

• Studying the nanocomposite of MXene QDs @UCNP as a bioelectrocatalysis 
• Studying in vitro and in vivo of the nanocomposite of MXene QDs @UCNP as an 

agent in the imaging and photothermal therapy 

• Studying of the nanocomposite of MXene QDs@UCNP as an agent for NIR mediated 
catalysis and radical polymerization 

Specific 

Aims: 

MXene, Lanthanide-doped upconversion nanoparticles, Bioelectrocatalysis, 

Photocatalysis, Bioimaging, radical polymerization, Photothermal therapy 

:Keywords 
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 خزر یایدر در یامنطقه یبر همکار رانیا یاسالم یو جمهور هیروس ونیفدراس یهمکار ریتاث :عنوان

 ییالهه کوال :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :کارگروه

 یطرح پژوهش :زیرشاخه/گرنت

 یمنطقه ا تیامن یها ستمی/سی/مسائل منطقه ایخارج استی/سیــــــــــــــــــاسیس عــــــــــلوم :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یی+ الهه کوال :همکاران

 زادهیعل وایش +

 فر یانیکاو مانیپ +

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (VAK هیعدد )چاپ مقاله در مجالت نما Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 وزارت امور خارجه( یبرا یبسته راهبرد کیعدد ) 1(: حاتی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

ه ب تیوضع نیاز ا یبرخوردار بوده است. بخش رانیا یخارج استیدر س یرگذاریتاث گاهیاز جا هیروس ر،یاخ یهادر سال چکیده :

دو  ییایجغراف یکیبه نزد گرید ی. بخششودیمربوط م کایامر یهامیاعمال تحر ژهیوبه الملل،نیدر نظام ب رانیا طیشرا

که  دندیاز منافع متقابل رس یو قفقاز، به درک مشترک یمرکز یایدر حوزه خزر و آس هیو روس رانیکشور ارتباط دارد. ا

و  یغرب ینفوذ کشورها شیرا فراهم آورده است. خطر گسترش و افزا یمناسب نهیمناطق زم نیآنها در ا یهمکار یبرا

 اریبس هایهمکار نیدو کشور، در گسترش ا یموجود در منطقه به درون مرزها یبحران ها تیسرا زیمتحدان آنها و ن

را  تهران و مسکو نیمناسب تر تیخزر، منافع و امن یایدر یساحل یبا کشورها هیو روس رانیا یگیموثر بوده است. همسا

نافع م یخارج یهااز نفوذ قدرت یریحفظ صلح و ثبات در منطقه و جلوگ یزده است. هر دو کشور برا وندیپ گریکدیبه 

 یخزر را فراهم م یایدر یساحل یکشورها گریبا د یتوسعه همکار نهیزم گر،یکدیبا  یمشترک دارند. دو کشور با همکار

 آورند

 هیو روس رانیبر نقش ا دیخزر با تاک یایدر حوزه در یمنطقه ا یها یگسترش همکار :اهداف اختصاصی

 خط لوله ها ،یبزرگ، منابع انرژ یباز ،یمنطقه ا یخزر، همکار یایدر ه،یروس ران،یا کلمات کلیدی:

 

 

Impacts of I. R. of Iran- Russian Federation’s Cooperation on Regional Cooperation 

in the Caspian Sea’s 

Title: 

Elaheh Koolaee Applicant: 

UNIVERSITY OF tEHRAN Applicant's 
Work: 

 

Russia has became one of the important partners of Iran in recent years. Increasing 
pressure of USA is one of the influential factors in this regard. Iran an Russia are 

witness with emerging 'New Great Game' in the Caspian Sea. They have common 
interest in this region that makes them closer to each other. They can play important 

role in expanding regional cooperation in this lake. Their cooperation can have 

positive role in expanding regional cooperation in the Caspian Sea. 

Abstract: 

 

concentration on the different constructive aspects of Iran- Russia regional 

cooperation in the Caspian Sea Region. 

Specific 

Aims: 
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Iran, Russia, Caspian Sea, Central Asia, Caucasus, USA, EU, regional cooperation :Keywords 
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 رانیو شرق ا هیخزر به جنوب روس -انتقال گرد و غبار از منطقه خشک آرال  کینامید یاصل یالگوها :عنوان

 یراشک رضایعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 یخراسان رضو/مشهد یفردوس دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یراشک رضای+ عل :همکاران

 یدیعباس مف +

 سیکاسکائوت سیتریمید +

 یپسا دکتر یدانشجو +

 ارشد یکارشناس یداشجو +

 2060000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :نهاییتعهدات مصوب 

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 از صدها شیشود و به ب یخزر منتشر م یایآرال و در نیاز مناطق خشک ب یابانیگرد و غبار ب یادیز ریساله مقاد هر چکیده :

نستان ، افغانستان ، ازبکستان و ترکم هی، روس رانیآن بر ا ریتأث نیشتریشود که ب یدست منتقل م نییدر پا لومتریک

 ییایمیش بیترک ریی، تغ یجو شیگرما قیابر از طر لیو تشک یمنطقه ا یگرد و غبار بر آب و هوا یطوفان ها نیاست. ا

 یها طیها را به مح یو آلودگ یکروبیزنده م یگذارند و توده ها یها و محصوالت آنها اثر م ستمیاکوس بیجو ، تخر

قوع و نیو همچن یشمال مکرهین انهیم یدر عرض ها یغرب یکنند. با توجه به حاکم شدن گردش جو یمنتقل م یستیز

 یتواند درانتشار و انتقال گرد و غبار بر بخش عمده ا یآرال م-خزر یایمناطق، منطقه در نیاز ا "روزه 120 یباد ها "

ز د و غبار اانتقال گر یرهایو مس سمی، مطالعه الگوها ، مکان نیبگذارد. بنابرا ریتأث رانیو ا یبری، چنوب س انهیم یایاز آس

سهم  یپروژه به بررس نیاست. ا یذرات معلق ضرور یو آلودگ یمنطقه ا یآنها بر آب و هوا ریتأث یبررس یمناطق برا نیا

خواهد پرداخت  رانیا یو قسمت شمال شرق هیروس یذرات معلق به مناطق جنوب یمناطق خشک آرال و خزر در بارگذار

 یم یگردش متقابل را که با انتقال گرد و غبار در مناطق مختلف همراه است را بررس یو الگوها یجو ییایرو پو نی، از ا

ه آرال ب-که به دنبال انتشار و انتقال گرد و غبار از حوضه خزر یخاص جو یچرخش ها نیهمچن قیتحق نیا جیکند. نتا

و  یکیزیف ،یفیط اتیدر فصول مختلف سال است را مشخص خواهد نمود. خصوص رانیو ا هیسمت مناطق خاص روس

 نیخواهد نمود. ا نییمناطق را تع نیخاص ا یهوا بخصوص در شهرها یسهم آنها را در آلودگ نیو همچن ییمایش

 یایانتقال گرد و غبار آس ریاز تاث ندهیدر آ یطیمح ستیو ز ییآب و هوا یامدهایپ ینیب شیپ یبرا نیمطالعات همچن

 مناطق خشک مهم است ییابانزایو ارتباط آن با ب یشمال مکرهیمداوم ن یبا توجه به گرم شدن آب و هوا انهیم

 .رانیو شرق ا هیروس یانتقال آنها به مناطق جنوب یاصل یرهایانتشار گرد و غبار و مس یچشمه ها یبازساز -1 :اهداف اختصاصی

 و هیروس یهوا در مناطق جنوب تیفیگرد و غبار و ک یخزر در بارگذار یادری –مناطق آرال  یابانهایبرآورد سهم ب -2

 .رانیا یشرق

اطق دورافتاده تواند من یکه م یابانیب داریپا یتوده هوا کیاز  یفیو ط ییایمیو ش یکیزیف دهیچیپ اتیخصوص یابیباز -3

 .قرار دهد ریرا تحت تأث هیهمسا یو کشورها رانی، ا هیروس
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 یایخشک آرال و در هیبزرگ که مربوط به انتقال گرد و غبار از ناح اسیدر مق یگردش جو یاصل یالگوها نییتع -4

 .است رانیو شرق ا هیروس یخزر به مناطق جنوب

 هیسرو یانتقال آنها به مناطق جنوب یرهایگرد و غبار و مس یمکان عیدراز مدت در توز راتییتغ یآشکار کردن الگو -5

 رانیو شرق ا

رق و ش هیجنوب روس یهوا بخصوص در شهرها یو سهم گرد و غبار در آلودگ ییمایو ش یکیزیف اتیخصوص نییتع -6

 رانیا

 انتشار گرد و غبار ،یجو یخزر، گرد و غبار، الگوها-آرال  منطقه کلمات کلیدی:

 

 

Main regularities of dynamics of dust transport from the Aral-Caspian arid region to 

southern Russia and east Iran 

Title: 

Alireza Rashki Applicant: 

Ferdowsi University of Mashhad Applicant's 
Work: 

 

Each year, large quantities of desert dust are emitted from the arid Aral-Caspian 
region and are transported over hundreds of kilometers downwind, mostly impacting 

the Iran, Russia, Afghanistan, Uzbekistan and Turkmenistan. These dust storms 
affect the regional climate and cloud formation via atmospheric heating, change the 

atmospheric chemical composition, impair ecosystems, crop yields and chlorophyll 

productivity over the eastern Caspian Sea, carry microbial biomass and nutrients to 
oligotrophic environments and accelerate the melting of the Himalayan – Hindu Kush 

glaciers. Due to the dominance of western circulation in the mid-latitudes of 
Northern hemisphere as well as “120 day winds”, the ACR can also affect the aerosol 

field over a major part in central Asia, southern Siberia and Iran. Therefore, study of 
the regularities, mechanisms, and paths of the long-range transported dust aerosol 

from the deserts of Central Asia is necessary to explore the influence of Central Asian 

aerosols on the regional climate and on aerosol pollution of the Central Asian basin in 
the modern period. This project will shed light on the contribution of the Aral-

Caspian arid zone to the aerosol loading over the southern regions of Russia and over 
the northeast part of Iran, thus examining the atmospheric dynamics and 

contrasting circulation patterns that are associated with transport of dust at 

different areas. The results will reveal the specific atmospheric circulation that favors 
emissions and transportation of dust from the Caspian-Aral basin towards specific 

areas of Russia and Iran, the seasonality, Optical, Chemical and mineralogical 
properties and the contribution of dust to air pollution at specific cities of the 

regions. These studies are also important for predicting the future climatic and 
environmental consequences of the transfer of Central Asian aerosols in view of the 

ongoing climate warming in the Northern Hemisphere and the associated 

desertification of arid territories. 

Abstract: 

The main objectives of this project can be summarized in the following: 

1. To reconstruct the spatial aerosol source distributions and the main aerosol 

transport pathways for dust presence to the southern regions of Russia and NE Iran. 
2. To estimate the contribution of the deserts of the Aral-Caspian arid zone to the 

aerosol load and air quality in the southern regions of Russia and NE Iran. 
3. To retrieve a complex physic-chemical and optical characteristics of a stable desert 

air mass that can affect the remote regions of Russia, Iran and neighboring states. 

4. To identify the main patterns of large-scale atmospheric circulation linked to 
aerosol transport from the Aral-Caspian arid zone to the southern regions of Russia 

and NE Iran. 
5. To reveal the regularities of long-term variability of spatial aerosol source 

distributions and aerosol transport routes to the southern regions of Russia and 
northern Iran, as well as atmospheric circulation patterns favoring the transport. 

Specific 

Aims: 
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6. To determining the physical and chemical properties of aerosols and the 

contribution of dust to air pollution at specific cities of the regions 

Caspian-Aral region, dust , Aerosol Optical Depth, :Keywords 
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 ایغرب آس یمناطق کوهستان یخاک یفون کرمها یتکامل خچهیتار :عنوان

 ملک معصومه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 + معصومه ملک :همکاران

 فیربابه لط +

 نجانیام یاتابک روح +

 ونزیبر ایمار +

 یحسن آباد یعباس کاظم +

 2700000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 (ایغرب آس یمناطق کوهستان یاطلس آماده چاپ فون کرم خاک هیعدد )ته 1چاپ کتاب: 

 کیتاکسونوم تیآنها، موقع یو اقتصاد کیاکولوژ ،یستیز تیدر حفظ ساختار خاک، اهم یخاک یهاکرم تیاهم رغمیعل چکیده :

غرب  در یخاک یهاکرم یستیز یدر مورد گوناگون یها هنوز مورد بحث است. در مطالعات قبلاکثر گونه یو روابط تکامل

از نظر  اهتیجمع نیحال، تفاوت ا نیمشاهده شده است. با ا اد،یبا پراکنش ز یگونه ها یباال برا یختیر یگوناگون ا،یآس

همراه  ،یاختشنختیر لی. تحلستیها در مناطق مختلف مشخص نگونه نیب یتبارشناخت ای یشاوندیو روابط خو یکیژنت

 یناسو تبارش یپروژه، تبارشناس نیآنها ارائه دهد. در ا یتکامل خیاز تار یشرح مفصل تواندیم یمولکول یکیژنت یهابا روش

است که به مطالعه فون  یپژوهش نیاول نیخواهد شد. ا یبررس رانیقفقاز و ا یهاغالب رشته کوه یهاگونه ییایجغراف

ا آنه یستگاهیز یهااز گذرگاه یکامل یخواهد پرداخت و نما ییایمنطقه بزرگ جغراف نیاز ا یبخش مهم یخاک یهاکرم

 را ارائه خواهد داد

 پردازد: یم ریمطالعه به اهداف ز نیا :اهداف اختصاصی

 .ازو قفق رانیا یخاک یکرمها ییایجغراف عیتوز نییتع ی( برایو مولکول کی)مورفولوژ کیتاکسونوم یکردهایرو-1

 .Dendrobaena byblica  ،D از جمله یچند گونه با پراکنش جهان یو مولکول یکیمورفولوژ لیو تحل هیتجز-2

schmidti  ،D. hortensis  ،Aporrectodea jassyensis  ،Helodrilus patriarchalis و  رانیدر ا

 .آنها ییایلوژجغرافیو ف یپراکندگ یها تیقابل یبه منظور بررس هیروس

 Dendrobaena متعلق به جنس غالب یگونه ها نیب کیلوژنتیو روابط ف یکیژنت ییواگرا قیعم لیو تحل هیتجز-3

. 
فقاز و رشته ق یتهایجمع یو هسته ا ییایتوکندریم یمولکول یبا استفاده از نشانگرها ییایلوجغرافیف لیو تحل هیتجز-4

 یخاک یفون کرمها یتکامل خیتار یبازساز ی)زاگرس و البرز( برا رانیا یکوهها

 ییایجغراف یتبارشناس ،یالبرز، قفقاز، تبارشناس زاگرس، کلمات کلیدی:

 

 

The evolutionary history of earthworm fauna in mountainous areas of West Asia Title: 
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Masoumeh Malek Applicant: 

Tehran Applicant's 
Work: 

Despite the importance of earthworms in maintaining of soil structure, their 

biological, ecological and economic importance, taxonomic status, and evolutionary 
relationships of most species are still under debate. In the previous studies of 

earthworm biodiversity in West Asia, high morphological variability for widespread 

species has been found. However, it is unknown how far these populations are 
genetically different from each other nor the phylogenetic relationships between 

species from different regions. A detailed morphological analysis in combination with 
molecular genetic methods could provide a more detailed description of their 

evolutionary history. In this project, we intend to investigate the phylogeny and 
phylogeography of the most relevant species of mountain ranges in the Caucasus 

and Iran. This will be the first study devoted to the earthworm fauna of a significant 

part of this large geographical region and will provide a more comprehensive view of 
their habitat transitions. 

Abstract: 

This study will focus on the following objectives: 

1) Combined taxonomical approaches (morphological and molecular) to determine 
the geographical distribution of Iranian and Caucasian earthworms. 

2) Morphological and molecular genetic analysis of several cosmopolitan species 
(including Dendrobaena byblica, D. schmidti, D. hortensis, Aporrectodea jassyensis, 

Helodrilus patriarchalis) across Iran and Russia to investigate their dispersal 

capabilities and their phylogeography. 
3) In-depth analysis of the genetic divergence and phylogenetic relationships among 

the species belonging to the dominant genus Dendrobaena. 
4) Phylogeographic analysis using mitochondrial and nuclear molecular markers of a 

set of populations from the Caucasus and mountain ranges of Iran (Zagros and 
Alborz) to reconstruct the evolutionary history of the earthworm fauna in the region. 

Specific 

Aims: 

Zagros, Alborz, Caucasus, Phylogeny, phylogeography :Keywords 
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در  یروش جذب واکنشو نفت کوره به الیبستر س یستیواحد شکست کاتال نیاز بنز یانتخاب ییگوگردزدا :عنوان

 هیپا یبررو یرو-مس-کلین یفلزو سه یدوفلز یهاستمیمجاورت س

 یمحمد قشقائ :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/رانیا یمیو پتروش مریپل پژوهشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 ی+ محمد قشقائ :همکاران

 انیقنبر یمهد +

 محبوبه باالر +

 پژوهشگر +

 2185000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 ی( براHDS) یدروژنیه یینسبت به گوگردزدا یمتعدد یای( مزاRADS) ریپذبه روش جذب واکنش ییگوگردزدا چکیده :

ارائه  شیپاال یهافراورده ری( و ساFCC) الیبسترس یستیشکست کاتال ندیآمده از فرادستبه نیاز بنز قیعم ییگوگردزدا

دارد.  یفراوان تیاهم یو هم از نظر علم یهم از نظر کاربرد دیجد یتکنولوژ نیدر ا شتریب یهاشرفتیرو پ نی. از اکندیم

و  FCCحاصل از  نیبنز یبرا ییگوگردزدا ندیفرا یریپذنشیکنترل گز یهاراه ،یرانیا -یپروژه مشترک روس نیدر ا

 یقرار گرفته بررو Ni-Cu-Zn یستیکاتال -یجذب یفلزو سه یدوفلز یهاستمیدر مجاورت س ندیفرا نیا نیخوراک سنگ

رات ذ یدرصد و پراکندگ بیترک میتنظ ریتاث ژه،ی. به وردیگیمورد مطالعه قرار م نیادیو بن یمناسب از دو منظر تجرب هیپا

 ردیگیقرار م یابیمختلف مورد ارز یهاهیفاز فعال و برهمکنش آنها با پا

 ندیراحاصل از ف نیاز بنز ییگوگردزدا یریپذنشیپروژه مشترک عبارت است از مطالعه امکان کنترل گز نیا یاصل هدف :اهداف اختصاصی

 یدوفلز یستیکاتال -یجذب یهاستمیدر مجاورت س ندیفرا نیا نی( و خوراک سنگFCC) الیبستر س یستیشکست کاتال

ز فا عیدرصد و توز بیترک میتنظ قیمختلف از طر یهاهیپا یبررو شدههی( تهNi-Cu-Zn) یرو-مس-کلین یفلزو سه

 یهارپروژهیو ز یکار یهاذکرشده در قالب بسته یآنها. اهداف اصل نیبرهمکنش ب نیو همچن هیفعال و خواص ماده پا

 .شودیمحقق م لیذ

با خواص  نایگاما و دلتا آلوم هیپا یقرارگرفته بررو Ni(Сu)(Ox)/ZnO یستیکاتال -یجذب یهاستمیسنتز س -1

 .[هیروس میمتنوع ذرات فاز فعال ]ت یسطح تهیو دانس یپراکندگ زانیمختلف و م یباز -یدیو اس یساختار

شده فو مصر اشدهیفوق در حاالت تازه، اح یهاهیپا یبررو یرو-مس-کلین یستیکاتال -یجذب یهاستمیس ییشناسا -2

 :[رانیو ا هیروس می]ت لیمانند ذ ییایمیو ش یکیزیف یهابا استفاده از روش

N2-physisorption, TEM, XRD, XPS, H2-TPR, NH3-TPD, FTIR, UV-Vis, TGA, FESEM, 

EDX, AFM, XRF, ICP-MS, DLS, and CO chemisorption. 
فوق  یاههیپا یبررو یرو-مس-کلین یستیکاتال -یجذب یهاستمیس ونیدروژناسیو ه ییراندمان گوگردزدا یبررس -3

 نینو همچ یستیشکست کاتال ندیحاصل از فرا یواقع نیو بنز هانیو اولف یگوگرد باتیترک یخوراک مدل حاو یبرا

 یبررو یرو-مس-لکین یستیکاتال -یجذب یهاستمیراندمان س ند،یفرا کینتیبر س ستیو سموم کاتال هانیاثر اولف نییتع

 .[هیروس می]ت یستیشکست کاتال ندیحاصل از فرا نیاز بنز ییگوگردزدا یبرا یریپذنشیفوق و گز یهاهیپا
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 یهاستمیس یبررو یگوگرد باتیو ترک هانیاولف یسطح یهابرهمکنش یبرا یچگال یتابع هیو نظر یمحاسبات نظر -4

 .[رانیا میذرات فاز فعال ]ت یمختلف برا یپراکندگ ریبا مقاد یرو-مس-کلین یستیکاتال -یجذب

 کا،یلیمواد مختلف مزوساختار مانند س هیبرپا Ni(Сu)(Ox)/ZnO یستیکاتال -یجذب یهاستمیسنتز س -5

 .[هیروس میمختلف ]ت یدرصدها بیبا ترک یو مواد کربن یتیمواد زئول م،یزیمن -یرو یهانلیاسپ کا،یلینوسیآلوم

قدرت  نییآنها و تع ییایمیو ش یکیزیخواص ف لیفوق و تحل یستیکاتال -یجذب یهاستمیمشخصات س نییتع -6

 .[رانیو ا هیروس می]ت 2شماره  رپروژهیذکرشده در ز یهاکیو فاز فعال بااستفاده از تکن هیپا نیبرهمکنش ب
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بستر  یستیتالو شکست کا الیبستر س یستیشکست کاتال یتیزئول یهاستیکاتال یذکرشده در اهداف فوق بررو یواکنش

 ای یشگاهیمانند نفت کوره پاال ینیخوراک سنگ یستیشکست کاتال ندیفرا نیکاهش گوگرد درجا ح یماند براته الیس

 .[هیروس میخال ]ت لیگازوئ

نفت  ن؛یاولف ت؛سیکاتال ز؛یرولیپ ؛یریپذنشیگز ن؛یبنز ال؛یبستر س یستیشکست کاتال ؛یجذب واکنش ؛ییگوگردزدا کلمات کلیدی:
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Selective reactive adsorption desulfurization of FCC gasoline and fuel oil on 
bimetallic and trimetallic Ni-Cu-Zn supported systems 

Title: 

Mohammad Ghashghaee Applicant: 

Iran Polymer and Petrochemical Institute Applicant's 

Work: 

Reactive adsorption desulfurization (RADS) presents several advantages over 

hydrodesulfurization (HDS) for deep desulfurization of the fluid catalytic cracking 

(FCC) gasoline and other refinery products. Further developments in this recently 
proven technology are, therefore, critically important both practically and 

scientifically. In this joint Russian–Iranian project, the avenues to control the 
desulfurization selectivity for the FCC gasoline and its heavy feedstock on bimetallic 

and trimetallic adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn supported systems are investigated 
from both experimental and fundamental points of view. Particularly, the effect of 

tuning the composition and dispersion of active phase particles and the interactions 

with different supports are inspected. 

Abstract: 

 

The main purpose of this joint project is to study the possibility to control the 

desulfurization selectivity for FCC gasoline, and its heavy feedstock over bimetallic 
and trimetallic adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn supported systems via tuning the 

composition and dispersion of active phase particles and support properties as well 
as their interactions. 

The main objectives mentioned above will be fulfilled under the following work 

packages and sub-projects: 
WP1. Synthesis of Ni(Сu)(Ox)/ZnO adsorptive-catalytic systems supported on γ- and 

δ-alumina, with various textural and acid-base properties, dispersion and surface 
density of active phase particles [Russian Side]. 

WP2. Characterization of synthesized adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn supported 
systems in fresh, reduced, and spent states by physical and chemical analytical 

methods, such as N2-physisorption, TEM, XRD, XPS, H2-TPR, NH3-TPD, FTIR, UV-Vis, 

TGA, FESEM, EDX, AFM, XRF, ICP-MS, DLS, and CO chemisorption [Russian and 
Iranian Sides]. 

WP3. Investigation of the synthesized adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn supported 
systems in desulfurization and hydrogenation performance on model feed containing 

Specific 

Aims: 
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sulfur compounds and olefins, and real FCC gasoline. Determination of the effect of 

olefins and catalytic poisons on process kinetics, adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn 
supported systems performance and selectivity for desulfurization of FCC gasoline 

[Russian Side]. 
WP4. Theoretical and DFT calculations for the interactions of olefins and sulfur 

compounds on model adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn supported systems with various 

dispersion levels of active phase particles [Iranian Side]. 
WP5. Synthesis of Ni(Сu)(Ox)/ZnO adsorptive-catalytic systems on supports with 

various chemical compositions including mesostructured silica, aluminosilicate, 
Zn(Mg) spinel, zeolite-containing, and carbonized supports [Russian Side]. 

WP6. Characterization of the synthesized adsorptive-catalytic systems, analysis of 

their physical and chemical properties, and determination of the strength of 
interactions between support and active phase using the techniques listed in WP2 

[Russian and Iranian Sides]. 
WP7. Analysis of the relationships between the reactivity and selectivity of 

adsorptive-catalytic Ni-Cu-Zn supported systems and the dispersion of active phase 
particles and support composition and properties [Russian Side]. 

WP8. Development of approaches for control of trimetallic adsorptive-catalytic Ni-

Cu-Zn supported systems selectivity and regeneration ability for the process of 
selective sulfur removal from olefins-containing hydrocarbon systems [Russian 

Side]. 
WP9. Evaluation of modified acidic catalysts prepared through the impregnation of 

selected bimetallic or trimetallic reactive adsorption systems mentioned above on 

zeolite FCC and RFCC catalysts for in-situ sulfur reduction during the catalytic 
cracking of a heavy feedstock, e.g., refinery fuel oil or vacuum gas oil [Russian Side]. 

Desulfurization; reactive adsorption; FCC; gasoline; selectivity; pyrolysis; catalyst; 

olefin; fuel oil. 

:Keywords 
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 عدد Q1: 4در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 1: شیهما یبرگزار

 یاتیبیترک کیکالس جینتا میگرافها به وجودآمده است که هدف آن تعم مالیاکستر هیدر نظر یشیگرا ریاخ یسالها در چکیده :

 لیاز قب

 یوعن یگرافها یرا برا مالیاکستر یمطالعات رفتار پارا مترها نیباشد. ا یآن م یدر شکل تصادف یتوران ورمز یایقضا

 نشان

 یبار مورد مطالعه قرار دادند. برا نیاول یبرا یتصادف یگرافها یمساله اشباع را برا رایو سوداکف اخ یدهند. کراند یم

با اضافه کردن هر  ینباشد ول F شود اگر شامل یگفته ماشباع -F ،G از H ریفراگ رگرافیز کی،  G گراف داده شده

)عدد  sat(G,F) را با G اشباع از-F گراف کیدر الهایدرست شود. حداقل تعداد  F از یکپ کیبه آن  G\H از الی

 H ریفراگ رگرافیز کیدر الهای( ، حداقل تعداد فی)عدد اشباع ضع wsat(G,F) . به طور مشابهدهندیاشباع( نشان م

 از دیجد یکپ کیکه درهر مرحله  یاضافه نمود به طور H به یبیرا با ترت G\H یالهایبتوان  کهیاست به طور G از

F آنها به خاطر ارتباطشان با مساله نشت خودراه انداز یاضیر تیدرست شود. اعداد اشباع عالوه بر اهم r-که  هیهمسا

 .دارند مورد توجه هستند یادیز تیاهم یاجتماع یو شبکه ها یآمار کیزیدرف

گراف  F که یوقت wsat(G(n,p),F) و sat(G(n,p),F) ی، رفتار مجانبG(n,p) یرن-اردوش یگراف تصادف یبرا

 یبرا یوسپس به طور کل ییدور چهار تا F کهیدو پارامتر را در حالت نیشده است. ما ا نییگراف ستاره باشد تع ایکامل و 

 یبرا ینشت خودراه اندازگراف یتوابع استانه را برا نیکرد. ما همچن میخواه یدو پارچه کامل بررس یگرافها

H=K_{2،5} داد میقرار خواه یمورد بررس. 

-(a:b) کیانجام خواهدشد. .  یروس میباشد که با کمک ت یم یتصادف یگرافها یزیپروژه رنگ آم نیا گریموضوع د

 یبرا کهیبه طور باشدیم {1،2,..,a}=[a] از مجموعه رئوس به f مانند یگراف، تابع کی یسره از راسها یزیرنگ آم

ابع ت نییتع یبرا یادیز شرفتیگذشته پ یباشد. درسالها ینسبت داده شده ته یهر دوراس مجاور اشتراک مجموعه ها

 یمساله رادر حالت کل نیثابت است صورت گرفته است. ما ا a که یدر حالت G(n,p) یزیوجود رنگ آم یآستانه برا

 کرد میخواه یبررس نینو یو با استفاده از روشها

. به طور F ۀداده شد گراف یبرا wsat(G(n,p),F)و  sat(G(n,p),F) فیاشباع و اشباع ضع یعد دها نیی. تع1 :اهداف اختصاصی

 دوپارچه کامل. یگرافها تریگراف دور به طول چهار باشد و سپس در حالت کل F یمشخص، وقت
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 ای sat(G(n,p),F)=sat(n,F) یها یتا تساو p مقدار احتمال یتابع آستانه برا نییتع .2

sat(G(n,p),F)=wsat(n,F) ۀگراف داده شد یبرا F یرخ دهند. به طور مشخص، وقت F  گراف کامل باشد، ما

 .است ازین یشتریب قاتیتا حل کامل مسأله تحق یول میابدست اورده یجینتا

گراف  F یوقت ژه،یبه طور و .H ۀگراف داده شد یانداز براخودراه-H نشت ندیدر فرا p(n,H) ۀتابع آستان نییتع .3

 یهنوز باز است. حالت کل یمسأله در حالت کل یول میابدست اورده یجیباشد، ما نتا K_{2,t} کامل یدوبخش

K_{s,t} که یوقت s  شده است یبررس راینباشد اخ 2برابر. 

 .چند پارچه کامل Fگراف یدوپارچه کامل وسپس به ازا F گراف یازابه  wsat(K_n,F) یبررس .4

 .داشته باشد یزیرنگ آم-(a:b) یگراف تصادف نکهیا یتابع آستانه برا نییتع .5

 یزیرنگ آم ف،یاشباع، اشباع ضع ،یتصادف یگرافها کلمات کلیدی:

 

 

Extremal Properties of Random Graphs Title: 

Behruz Tayfeh Rezaie Applicant: 

Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) Applicant's 

Work: 

In recent years, a new trend in extremal graph theory has been developed to extend 
the classical results of combinatorics, such as Ramsey’s and Turan’s theorems, to 

random analogues. The study reveals the behavior of extremal parameters for a 
typical graph. Recently, Korandi and Sudakov initiated the study of graph saturation 

for random graphs. 

For a given graph G, a spanning subgraph H of G is said to be an F-saturated 
subgraph in G if H contains no subgraph isomorphic to F but each graph obtained by 

adding an edge from G but not in H to H has at least one copy of F as a subgraph. The 
minimum number of edges in an F-saturated subgraph in G is denoted by sat(G,F). 

Given a graph G, let us say that its spanning subgraph H percolates in F-bootstrap 

process in G if it is possible to recover all the edges of G one by one in some order 
(initially, we have only edges of H) in a way such that a new copy of F appears at 

each step. The weak saturation number wsat(G,F) is the minimum number of edges 
of a graph H that percolates in the F-bootstrap process in G. The saturation numbers 

are important not only for their own sake from the mathematical point of view, but 
also for their connections to the r-neighbor bootstrap percolation which is, in turn, of 

great interest in probability theory, statistical physics and social networks. 

For the Erdos-Renyi random graph G(n,p), the asymptotic behavior of sat(G(n, p),F) 
and wsat(G(n, p),F) have been determined when F is a complete graph and also a 

star graph. We will study sat(G(n, p),F) and wsat(G(n, p),F) for C_4 and other 
compete bipartite graphs. We are also going to estimate a threshold function for the 

H-bootstrap percolation for certain graphs H, in particular, for H=K_{2,5}. 

We will also deal with colorings of random graphs. A proper (a:b)-coloring of the 
vertex set V of a graph is a mapping f from V to b-subsets of [a]={1,…,a} such that 

for every edge (u,v), f(u) and f(v) do not share a common element (color). During the 
last 10 years, a huge progress was made in the study of probability thresholds that 

G(n,p) is a-colorable for a fixed a. It is known that these thresholds are sharp and 

correspond to the sparse case when the expected number of edges is a linear 
function of n. Our aim is to use modern techniques and apply them to the study of 

the general (a:b)-colorings. 

Abstract: 

 

1. We are going to estimate saturation and weak saturation numbers sat(G(n,p),F), 

wsat(G(n,p),F) for a given graph F. We will start with the difficult case F equal to C_4 
and will try to expand potential results to other compete bipartite graphs F. 

2. For certain graphs F (in particular, for stars and K_{2,t}) we are going to estimate 
threshold functions for the property of weak saturation number stability: 

wsat(G(n,p),F)=wsat(n,F). 

3. We are going to estimate a threshold function p(n,H) for the H-bootstrap 
percolation for certain graphs H (in particular, for H=K_{2,5}). The general case 

Specific 

Aims: 
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H=K_{s,t} when s>2 is recently studied by Bayraktar and Chakraborty. 

Unfortunately, their result covers a restricted set of parameters s and t. We will try 
to extend their result and also study the multipartite case H=K_{t_1,…,t_s}. 

4. We are going to improve known results on wsat(K_n,K_{s,t}) (in particular, find 
the value for s=t and s=t-1 when n is smaller than 3t-3) and estimate wsat(K_n,F) 

when F is a complete multipartite graph. 

5. Finding the sharp estimates for the threshold of the property that G(n,p) admits a 
proper (a:b)-coloring for fixed a>b. 

Random graph, Saturation, Weak saturation, Coloring :Keywords 
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 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :مصوب نهاییتعهدات 

 عدد Q2: 3 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 3/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 :چاپ کتاب
 تیاست. اهم رانیدر ا یماسه ا یمختلف خزندگان بسترها یتکامل خرد در گروهها یندهایمطالعه متمرکز برفرآ نیا چکیده :

 نیدر خزندگان است. ا سمیو اندم یستیازمراکز مهم تنوع ز یکینهفته است که ماسه زارها  تیواقع نیمطالعه در ا نیا

باشد.  یم وستنیدر حال به وقوع پ ییبا شدت باال یمناطق نیتکامل خرد در چن یندهایاست که فرا نینشانگر ا تیواقع

به  یعوامل مختلف در جهت ده ریتأث یابیامکان ارز رانیا یماسه ز یهمه جانبه کل مجموعه گونه ها لیو تحل هیتجز

 ه.خزندگان منطق دهیچیپ یکیاز نظر تاکسونوم یدر گروهها یشاوندیروابط خو نییتع نیتکامل خرد و همچن یروندها

و  میاقل رییاست. تغ دهیگرد افتهیتخصص  اریبس یجوامع جادیمنجر به ا ریمتغ اریبس طیمح کیو  یسخت زندگ طیشرا

امها د هیرو یب یشده و چرا جادیا یبشر یتهایفعال ریتاث جهیکه عمدتا در نت ینیرزمیز ینوسان سطح آبها نیهمچن

 .گذارند یم یا افتهیجوامع تخصص  نیبر چن یعمده ا راتیتاث

رار ق دیمورد تهد شتریهر روز ب ایدن یماسه ا یستگاههایدهد که متاسفانه ز یو روز مره نشان م شیرو به افزا یشواهد

 یتهایفعال یمنف راتیتاث میما بتوان نکهیا یبرا یطیشرا نیگردد. در چن یتر م یآنها بحران ستمندانیز تیگرفته و وضع

درک  یوبرا به خ یجوامع نیتکامل خرد در چن یعوامل اصل یستی، با میکن ینیب شیپ یماسه ا یستگاههایرا بر ز یبشر

 .میینما ریو تفس

 نی، ا (IUCN 2020) هستند انقراض خطر معرض در خزندگان ٪11از  شینشان داده است که ب یمطالعات جهان

 ییاست که در گونه ها یدر حل نیا .B (hm et al. ،2013)) (٪12تر است )حدود  میوخ یمارها حت یبرا طیشرا

ارها م رایآنها )ز قیدق یستیتنوع ز صیدر تشخ یو دشوار تیجمع زانیدر مورد م یعدم اطالع کاف لیمانند مارها ، به دل

ان سخت خزندگ ریاز آنها نسبت به سا یهستند و نمونه بردار کیپتیمحافظه کارترو به شدت کر یشناخت ختیاز نظر ر

 (Böhm et al. ،2013) جانوران ممکن است دست کم گرفته شود نیخطر انقراض در ا لیدل نیتر هستند( و به هم



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 یها  ستگاهیرفتن ز نی، از ب نیکند. گرم شدن کره زم یم دیخزندگان را تهد تیجمع ایردنییدر حال تغ طیشرا .

 یجد بیخزندگان آس تیترس ، به جمع لیوصا مارها به دلکشتن خزندگان و خص نیو همچن هیرو یب یمناسب، چرا

 رانیباشد. کشور ا یتر م میتر و وخ یمشخصا جد تیوضع نی، ا ایدر حال توسعه در غرب آس یرساند. در کشورها یم

ان از خزندگ یغن اریفون بس یخاص دارا ییایجغزاف تیو موقع نیسرزم ادی، وسعت ز ییآب و هوا ژهیو طیشرا لییبه دل

 .باشد یم

در جانوران ماسه  سمیاند م زانیکه م ییآن، جا یو شرق یخصوصا در مناطق مرکز ران،یفالت ا عیوس ینهایدر سرزم

بار است که انجام  نیاول یبرا یریوسعت و فراگ نیبا ا ینشده است، مطالعه ا یمطالعه و و معرف یآن هنوز به خوب یز

 .گردد یم

 هیبرپا ریاخ انیمطالعات قابل مالحظه سال رغمیعل ران،یخزندگان ا یستیز یایو جغراف ی، اکولوژ یلوژنی، ف یتاکسونوم

 یاریناقص و ناشناخته است و بس یادیز اریجانوران ، هنوز در حد بس نیا یو مدرن رو کیکالس یها و روش ها وهیش

به مطالعات جامع در مورد  ازیمشکالت ، ن نیاز ا یلیحل خ یرسد که برا یمانده است. به نظر م یاز مشکالت باق

. دیاز مشکالت را بر طرف نما یاریتواند بس یاست و م اریبس تیحائز اهم یقیتلف یبا استفاده از روشها رانیخزندگان ا

 Persian Dawrf) یکوتوله پارس یمارها ی( رو2015زاده و همکاران. ) یرجب ریبه عنوان مثال مطالعه اخ

Snakes, Eirenis persicus) باشند.  یم کیپتیگونه ک 6گونه متعلق به  نیمنسوب به ا یتهایان داد که جمعنش

مفصل  یبه همراه کارها یطیاز مطالعه جامع مح یانجام مجموعه ا رانیپروژه در ا نی، هدف محققان ا نیبنابرا

 یابیارز و شرفتهیپ یشناخت ختیر یهایبررس ،یمولکول یلوژنیف یها و روشها کیاز جمله استفاده از تکن یشگاهیآزما

نمودن  و روشن یکیچشم انداز اکولوژ کیو ارائه  رانیخزندگان ا یستیتنوع ز تیروشن نمودن وضع یبرا یکیاکولوژ یها

گونه  30از  شیپروژه ب نیسال گذشته ، محققان ا 15باشد. در طول  یجانوران در منطقه م نیا یها ستگاهیز تیوضع

 یطرح قابل انتظار است بازنگر نیانجام ا جینموده اند. آنچه که از نتا یو معرف فیرا توص رانیاز خزندگان در ا دیجد

دد متع اتیباشد. شواهد فروان و تجرب یم رانیا یخزندگان ماسه ز یاصل یگروهها یکیتاکسونوم تیدر وضع یاساس

ورد مطالعه است که از خزندگان در مناطق م یدیجد یاز وجود گونه ها یخزنده شناسان متخصص همکار در طرح حاک

 دیخواهند گرد یو معرف فیطرح حاظر توص جیاز نتا یبه عنوان بخش

)به  رانیفالت ا یمرموز و نامشخص فون خزندگان مناطق ماسه ا یستیتنوع ز تیپروژه روشن نمودن وضع نیا اهداف :اهداف اختصاصی

،  Agamidae  ،Geckonidae  ،Sphaerodactylidae  ،Lacertidae  ،Scincidae یخانواده ها ژهیو

Viperidae  وColubridae یها یابیجانوران، ارز نیو تکامل خرد در ا ییگونه زا یندهایفرآ یخاص ها یژگی( و و 

خ به و پاس ریراستا تحقق اهداف ز نیباشد، در ا یخزندگان در مناطق مذکورم ستگاهیز تیوضع یوبررس یطیمح ستیز

 باشند: یطرح م یاصل یفهاهد لیسواالت مهم مطرح شده در ذ

به  یعوامل مختلف در جهت ده ریتأث یابیو ارز رانیا یماسه ز یهمه جانبه کل مجموعه گونه ها لیو تحل هیتجز •

 .هخزندگان منطق دهیچیپ یکیاز نظر تاکسونوم یدر گروهها یشاوندیروابط خو نییتع نیتکامل خرد و همچن یروندها

 وجود دارد؟ رانیا یمناطق مرکز عیوس یماسه زارها یدر خزندگان ماسه ز ( Cryptic ) نهان یستیتنوع ز ایآ •

 هدیآنها گرد یگونه ا زیمنجر به تما یمرکز رانیا یماسه زارها یدر سوسماران و مارها ییایجغراف ییاز جدا یزانیچه م •

 .است؟

ماسه  یتپه ها یریو شکل گ یشناخت نیزم خیتار ریمناطق چگونه تحت تاث نیمختلف خزندگان ا یتنوع در گروهها •

 قرار گرفته است؟ یا

چگونه است؟ و با توجه به روند  رانیا یمناطق مرکز یماسه ا یدر تپه ها یطیمح ستیز یداریو پا تیتراکم جمع •

آب و  اترییتغ ری، عمدتا تحت تاث رانیا یخزندگان مناطق ماسه ا یستگاههایدر ز ریاخ انیغالبا نا مطلوب سال راتییتغ

 .به کار برد دیبا یریمناطق چه تداب نیخزندگان ا یتیحفظ و توسعه جمع ی، برا یانسان یتهایو فعال ییهوا

 ه،دیالسرت ده،یجکون ،یماسه ا یتپه ها ،یلوجغرافیف ،یلوژنیتکامل خرد، ف ران،یخزندگان، فالت ا ،یستیتنوع ز کلمات کلیدی:

 دهیکلوبر ده،یآگام ده،یلیاسفروداکت
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Microevolutionary processes of speciation in various groups of psammobiont reptiles 

of Iran is the main goal of this project. The relevance of this study lies primarily in 
the fact that sand massifs are centers of diversity and endemism for many reptile 

groups. This fact indicates a high intensity of microevolutionary processes taking 

place on sand dunes. 
An integrative analysis of the whole complex of psammobiont species of Iran will 

make it possible to evaluate the influence of various factors on the direction of 
microevolutionary processes, and in addition to identify phylogenetic relationships in 

taxonomically complicated reptile groups in a given region. Extreme living conditions 
and a very dynamic environment determine the formation of highly specialized 

communities. Climate change and groundwater level as a result of anthropogenic 

impact, overgrazing or, on the contrary, the absence of moderate grazing of 
ungulates primarily affects on such specialized communities. 

Unfortunately, we are getting more evidence of the vulnerability of sand complexes. 
To be able to predict the negative effects of anthropogenic impact, we must well 

understand the deep evolutionary processes taking place in such communities. 

Global studies showed that more than 11% of scaled reptiles are considered as to be 
threatened with extinction (IUCN 2020), this is even more ( about 12% ) for snake 

species (Böhm et al., 2013). But in taxa such as snakes, due to a lack of population 
information and difficulties to detect cryptic biodiversity (because snakes are 

morphologically more conservative and harder to sample than other reptiles), 

extinction risk may currently be underestimated (Böhm et al., 2013). The currently 
changing world is threatening the reptile populations. Global warming, habitat 

destruction, over grazing as well as killing snakes because of fear, are damaging to 
snakes populations. In developing countries in western Asia, this situation is even 

more serious. Due to special climate and, vast land mass and geographic situation of 
Iran, the country contains a rich fauna of reptiles. Taxonomy, phylogeny, ecology 

and biogeography of reptiles in, despite years of work on these animals based on 

classical and modern methods, is still quite incomplete and many problems remain. 
To solve many of these problems, the need for comprehensive studies on the Iranian 

reptiles, using integrative methods, are very important. A recent study by 
Rajabizadeh et al. (2015) revealed that Persian Dwarf Snake group, Eirenis persicus, 

is not a single species, but is composed of 6 cryptic species. So, researchers of this 

project in Iran, aim to conduct several extensive field expeditions in Iran coupled 
with a comprehensive lab work, including molecular phylogeny techniques and 

advanced morphological examination and ecological assessments to uncover the 
cryptic biodiversity within the reptiles of Iran and present an ecological perspective 

and habitat situation of these animals in the area. During last 15 years, researchers 
of this project have described more than 30 new species of reptiles in Iran. 

On the territory of the Iranian Highlands, where the level of endemism, including the 

psammobiont herpetofauna, remains underestimated, a study of this magnitude will 
be carried out for the first time. 

As a result of this project, taxonomic revisions will be carried out in the main groups 
of psammobiont reptiles represented in the region, and according to our preliminary 

estimates, new taxa in these groups will be described. In addition, the effect of 

natural isolation and other factors on high levels of endemism will be assessed. 
Morphological and genetic comparisons of isolated populations among themselves 

will make it possible to establish the degree and age of isolation of sand massifs, 
identify the main adaptive trends in various phylogenetic lines, and identify 

examples of rapid evolution in the studied reptile groups. 

This project will allow solving a whole range of practical and frequent tasks related 
to the systematics of individual reptile groups, and at the same time it will be the 

basis for solving fundamental issues related to speciation processes. 

Abstract: 
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The project objectives are uncovering the mysterious and uncertain biodiversity of 
psammobiont herpetofauna of the Iranian Plateau (especially of the families 

Agamidae, Geckonidae, Sphaerodactylidae, Lacertidae,Scincidae, Viperidae and 
Colubridae) and the features of speciation processes, ecological assessments and 

habitat situation of the reptiles in the area. In this regard, the realization of the 

following objectives and answering the important questions raised below are the 
main objectives of the project: 

• An integrative analysis of the whole complex of psammobiont species of Iran in 
order to evaluate the influence of various factors on the direction of 

microevolutionary processes, and in addition to identify phylogenetic relationships in 

taxonomically complicated reptile groups in the area. 
• Is there cryptic biodiversity in widely distributed sand dune dwelling reptiles of 

Central Iran? 
• What degree of isolation in central Iran sand dunes resulted in differentiation of 

psammobiont lizards and snakes? 
• How diversity in the different groups of reptiles was affected by geologic history 

and formation of the sand dunes? 

• How is population density and ecological stability in the sand dunes?. given the 
often unfavorable changes in the habitats of reptiles in Iran's sandy areas in recent 

years, mainly under the influence of climate change and human activities, what 
measures should be taken to maintain and develop the population of reptiles in these 

areas 

Specific 

Aims: 

Biodiversity, Reptiles, Iranian Plateau, Sand dunes :Keywords 
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 یخزر با توجه به گسترش تنش ها یایدر یجوامع پالنکتون یعملکرد یها یژگیو و یفعل تیمطالعه وضع :عنوان

 یستیخطر تهاجم ز شیانسان زاد و افزا

 یشجاع یقدرت یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/مدرس تیدانشگاه ترب :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح :اولویت

  :نوع طرح
 یشجاع یقدرت ی+ مهد :همکاران

 یبهروز ابطح +

 عراق یمحمد یمهد +

 عماد کوچک نژاد +

 یدیاکبر رش +

 نجمه نوذرپور +

 نسترن دلفان +

 یرابادیاهلل خ ینب +

 2893000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (2.5 ریتاث بیعدد )با ضر Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 / کنفراناریمقاله سم

 یمردم کشورها یبرا یفراوان یاجتماع -یاقتصاد تیاهم یجهان دارا یدرون قاره ا اچهیدر نیخزر به عنوان بزرگتر یایدر چکیده :

رد گسترده و منحصر به ف یستیمنابع ز یاست که دارا دیتول اریبس یبدنه آب کی نیخزرهمچن یایاطراف خود است. در

( یرزها و پساب کشاوفاضالب یها )مانند آلودگ یاز انواع آلودگ یناش یادیتنش ز ایدر نیا ستمیاست. در حال حاضر اکوس

 ر،یاخ یهادر سال ن،ی. عالوه بر اکندیتجربه م ایدر سراسر در یدروکربنیاکتشاف و توسعه گسترده منابع ه نیو همچن

 اضافه شده اند. جوامع ایدر نیبه فهرست عوامل تنش زا در ا زیمهاجم ن یهاو ظهور گونه میاقل راتییاز تغ یناش داتیتهد

 ستمیکوسمؤلفه ا نیرتریپذ بیحال آس نیو در ع نیمهمتر ،ییغذا رهیها از زنجحلقه هیها به عنوان اولپالنکتون -زئو -تویف

خزر نشان داده است که ساختار اجتماعات  یایدر یشمال هیدر حاش ی. مطالعات مقدماتندیآیبه شمار م ییایدر یها

 تیبا جمع یسنت یپالنکتون یهاتیجمع یدر موارد متعدد کهیاست. به طور رییخزر به شدت در حال تغ یایدر یپالنکتون

مهم  ریذخا ،Mnemiopsis leidyiدار مهاجم، در کنار اثرات شانه ینیگزیجا نیاند. اشده نیگزیمهاجم جا یهاگونه

خزر با  یایدار به درشانه نیرا در معرض خطر قرار داده است. ورود ا یاریخاو انیماه ریخزر مانند ذخا یایدر یستیز

را  ایموجود در در یکیاکولوژ تیوضع یریخود، به طرز چشمگ ینسبت به رقبا یتوجهقابل یطیمح ستیز یهاییتوانا

آن به  ینخست معرف یهاگونه در سال نیآن را مختل نمود. توسعه گسترده ا ییاتصاالت غذا داریپا ستمیداد و س رییتغ

 یریگیو کاهش ماه انیماه ریو باعث کاهش قابل توجه ذخا دیخزر رس یایدر یبرا یطیمح ستیفاجعه ز کیسطح 

در  ژهیخزر و به و یایدر یهادر همه بخش بایتقر زین یجلبک ییشکوفا ر،یاخ یهاموارد، در سال نیشد. در کنار ا ییایدر

، Gonyaulax polygrammaمانند  یسم ییهاتوسط گونه یگاه ییشکوفا نیگزارش شده است. ا یرانیسواحل ا

 گذاشته است. یبر جا یو جوامع محل انیآبز ریذخا یرو یکه اثرات نامطلوب ونددیپیبه وقوع م
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فراهم شده است  یسم یهامهاجم و رشد گسترده جلبک یهانفوذ گونه شیافزا یبرا طیعوامل تنش زا، شرا شیبا افزا

 تواندیخزر، نه تنها م یایدر ستمیاکوس راتییفراهم کند. تغ دیجد یطیمح ستیبروز فاجعه ز یرا برا نهیزم تواندیکه م

گذاشته و  ریموجودات تاث نیگذار باشد، بلکه بر همکنش ب ریتاث یو ساختار اجتماعات تمام جوامع جانور یستیبر تنوع ز

 شتریب بیموجودات منجر به تخر یابر ساختار شبکه یمتوال راتیبا تاث تیدر نها راتییتغ نی. ادیکارکرد آنها را مختل نما

 یسالمت یبرا یمیمستق دیتهد تواندیسواحل شده و م یحیو ارزش تفر ییایدر یغذاها تیفیکاهش ک ،یکیولوژیمنابع ب

 ییخزر، توانا یایدر یجوامع پالنکتون یفعل تیوجود فقدان اطالعات در مورد وضع نیباشد. با ا یمناطق ساحل تیجمع

ا هبه اتفاق موارد، پژوهش بیمحدود نموده است. در اغلب قر داتیتهد نیمقابله با ا یالزم برا ماتیما را در اتخاذ تصم

عدم  زیو ن ییو شناسا یبردارنمونه مختلف یهاتکه بوده و استفاده از روشخزر به صورت تکه یایدر مناطق مختلف در

رده روبرو ک یبا مشکل اساس ایدر تیمناسب در مورد وضع یریگ جهینت یرا برا نهیاطالعات زم نیا یبه اشتراک گذار

آنها  راتییتغ یو انسان یعیطب یهامطالعه مؤلفه ،یجوامع پالنکتون یریرپذییو تغ تیوضع یبررس ط،یشرا نیاست. در ا

نابع توسعه م ینیب شیخزر و پ یایدر ستمیاکوس یفعل تیوضع یابیارز یاقدامات برا نیاز مهمتر یزمان یدر طول سر

ها نکتونو زئوپال هاتوپالنکتونیشامل ف یجوامع پالنکتون یفعل تیپژوهش، وضع نیاست. در ا ندهیآن در آ یکیولوژیب

مشترک در  یبردارحاصل از نمونه یهاساله با داده ستیب یماهوارها یهاداده قیمطالعه با تلف نیخواهد شد. ا یبررس

نقطه  ینمونه بردار یروش ها یخزر همراه خواهد بود. در مرحله اول همسان ساز یایدر یو جنوب یانیم ،یسواحل شمال

 کیبه عنوان  یمهم، کارکرد جوامع پالنکتون یهاو برآورد شاخص هیاول یبردارباشد. پس از نمونه یم قیتحق نیقوت ا

پژوهش ما را در شناخت  نیقرار خواهد گرفت. ا یمورد بررس یآب یهاستمیاکوس کیاکولوژ طیشرا یدر بررس نیروش نو

. خواهد نمود یاریمهاجم  یاحتمال یهاگونه ییشناسا ر،یاخ یهاآنها در سال راتییتغ ،یجوامع پالنکتون یفعل تیوضع

قرار  یمورد بررس قیبه طور دق زیدار نگونه مهاجم شانه یفعل تیرفتار و وضع ،ینکارکرد جوامع پالنکتو یدر کنار بررس

 خواهد گرفت

 نیخزر؛ ا یایدر مناطق مختلف در یجوامع پالنکتون قیتحق یها کیروش ها و تکن یساز کسانیو  ی. استاندارد ساز1 :اهداف اختصاصی

 به دست آمده فراهم شود. یداده ها سهیهدف به ما کمک خواهد کرد تا امکان مقا

ماهواره  یبا کمک داده ها یجوامع پالنکتون تیو وضع راتییمنظم از تغ یابیارز یمناسب برا یروش ها یسازمانده .2

 ؛یدانیو مشاهدات م یا

 یها و زئوپالنکتون ها به منظور بررس توپالنکتونی( جوامع فی)تنوع کارکرد یو کارکرد یساختار اتیخصوص یبررس .3

 جوامع؛ نیا ندهیو آ یفعل تیوضع

 ؛خزر یایدر یساختار و عملکرد جوامع پالنکتون راتییدر تغ یسم یگونه ها زیمهاجم و ن ینقش گونه ها یبررس .4

آن  راتیتاث زیآن و ن تی، چرخه توسعه ساالنه جمعMnemiopsis leidyi شانه دار تیجمع یفعل تیوضع یابیارز .5

 خزر؛ یایدر در یبر عملکرد جوامع پالنکتون

 خزر یایدر جوامع پالنکتون در یو عملکرد یساختار راتییتغ جادیدر مورد علل ا دیجد یها هیبه فرض یشکلده .6

 یمهاجم، تنوع کارکرد یزوپالنکتون، شانه دار، گونه ها توپالنکتون،یخزر، ف یایدر کلمات کلیدی:

 

 

Study of the current state and functional characteristics of plankton communities in 

the Caspian Sea under anthropogenic pollution and biological invasions. 

Title: 

Mehdi Ghodrati Shojaei Applicant: 

Tarbiat Modares University Applicant's 
Work: 

The Caspian Sea is the largest inland water body in the world and of great 

importance for the socioeconomic development of bordering countries. The Caspian 
Sea is a highly productive water body with extensive and unique biological 

resources. It provides a significant source of food and economic prosperity to the 

Caspian region, as well as energy to many parts of the world. At present, the 
ecosystem of the Caspian Sea is experiencing significant anthropogenic pressure 

associated with various forms of pollution, including sewage and agricultural 
discharge, massive exploration and development of hydrocarbon resources and 

invasive species. Planktonic communities (phyto-, zoo-, and ichtyo-planktons) are 

Abstract: 
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the main source of organic matter fueling marine food webs. The state and variability 

of these communities determines the functioning of the main trophic levels and the 
annual cycle of ecosystem productivity as well as seasonal succession. The 

development of planktonic communities and the dynamics of their population are 
determined by both natural environmental factors and anthropogenic impacts. The 

latter is particularly relevant to the Caspian Sea, which is subject to significant 

anthropogenic pressure. Preliminary studies in the period of 2001-2014 have shown 
that structural deformations occur in the Caspian Sea phytoplankton which is 

associated with global climate changes, biological invasion and anthropogenic 
stressors. In some cases, the substitution of traditional dominant phytoplankton 

species by populations of invasive species was noted. Additionally, unusual powerful 

bloom is being repeatedly reported since several years in the northern and southern 
parts of the sea. The zooplankton of the Caspian Sea has also characterized by 

structural deformations associated with the replacement of traditional species by 
invasive species as well as direct exposure to the invasive ctenophore i.e., 

Mnemiopsis leidy. The introduction of this species into the Caspian Sea (1998-2002) 
radically changed the ecological situation in the sea and disrupted the trophic links 

between species. Two decades after the presence of M. leidyi in the Caspian Sea, it 

still has a lot of environmental and economic impacts must be taken into account 
very carefully. 

The lack of reliable data on the current state of the planktonic communities in the 
Caspian Sea in parallel with the increasing risk of invasive species and the massive 

development of toxic algae pose new threat to the Caspian Sea. Uncontrolled 

changes in the Caspian Sea ecosystem can lead to further degradation of biological 
resources, a decrease in the quality of seafood and the recreational activities, and 

can pose a direct threat to the health of the population of coastal regions. 
In this situation, modeling the state and variability of the planktonic communities, is 

one of the most urgent tasks in the Caspian Sea ecosystem. This model could shed 

light on the structural and functional characteristics of the planktonic communities 
and the role of the anthropogenic stressors, including biological invasion. In parallel 

with this model, studying the current state of the M. leidyi population will allow us to 
assess the degree of its effects on the ecosystem and contributes to the development 

of new methods to biologically control non-indigenous organisms. 

 
1. The standardization and unification of research methods in various parts of the 

Caspian Sea; This would enable the comparison of obtained data in an 
interdisciplinary perspective. 

2. The organization of regular observations of long-term variability of phytoplankton 

communities according to satellite data and field sampling; 
3. The study of the structural and functional characteristics of phyto- and 

zooplankton communities to assess their current state and future development; 
4. The study of the role of invasive and toxic species in the structure and functioning 

of plankton communities in the Caspian Sea; 
5. The assessment of the current state of M. leidyi population, its annual dynamics 

and its effects of the functioning of plankton communities in the Caspian Sea. 

6. The development of new hypotheses about the causes of structural and functional 
shifts in the plankton communities of the Caspian Sea. 

Specific 
Aims: 

Caspian Sea, Phytoplankton, Zooplankton, Mnemiopsis leidyi, Invasive species, 

Functional diversity 

:Keywords 
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 یها سازگاننانو مواد ساخته شده به دست انسان در موجودات زنده بوم یبیو ترک یانفراد تیسم یبررس :عنوان

 ییغذا رهیآن ها در زنج یاحتمال یامدهایو پ یآب

 یجوهر یعل دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 کردستان/کردستان دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 ستیز طیمح :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یجوهر یعل دی+ س :همکاران

 یبرهان منصور +

 یصبا اصغر +

 طائمه یمحمد بهزاد +

 جو یساالر دیحم +

 رصاحبیمقداد پ +

 2195000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR مقاله در مجالتانتشار 

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 ران؛یو دو کارگاه در ا هیکارگاه در روس کیعدد ) 3: یکارگاه آموزش یبرگزار

و وارد بازار مصرف  افتهیگذشته توسعه  ی( در دهه هاMNMsاز نانو مواد ساخته شده به دست انسان ) یمختلف انواع چکیده :

 طیمواد بر مح نیا ریدر مورد تأث ییهایو نگران شوندینوظهور در نظر گرفته م یها ندهیمواد به عنوان آال نیاند. اشده

به صورت  یآبز یگونه ها ینانو مواد بر رو تیاز مطالعات، سم یاریگذشته مطرح شده است. در بس یدر دهه ها ستیز

 یمعموال به طور همزمان در معرض مخلوط یعیطب یهاسازگانکه بوم یقرار گرفته است، در حال یجداگانه مورد بررس

 یاز آلودگ ترنانهینانو مواد واقع ب یمخلوط ها یاثرات سم ت،ی. در واقعرندیگ یاز جمله نانو مواد قرار م هاندهیاز آال

ها را تک تک آن یکیولوژینانو مواد نه تنها اثرات ب نیو اثر متقابل ب کنندیمواد را منعکس م نیتک تک ا یطیمحستیز

بالقوه  اثرات یابیکند. پژوهش حاضر با هدف ارز یم انیبه طور مشترک ب زیها را نآن یکند، بلکه سهم نسب یم نییتع

 ردکیرو کی ن،یارائه شده است. بنابرا یآب یهاانسازگدر بوم یآبز یهانانو مواد ساخته شده به دست انسان بر گونه

موجودات زنده مدل  یمهم و اثرات در سطوح مختلف ارتباط دادیرو نیچند نیب وندیپ یجامع برا کیکولوژیاکوتوکس

پژوهش،  نیارائه دهد. در ا ینظارت سکیر یابیاستفاده در ارز یمستحکم برا یشده است، تا بتواند اطالعات شنهادیپ یآبز

 نیریشور و ش یهامختلف ساکن آب انیآبز ی)به طور جداگانه و در مواجهه همزمان( بر رو یدینانومواد تول تیاثرات سم

نانومواد  یهایژگیقرار خواهد گرفت. و یمورد بررس انینرمتنان، خارپوستان و ماه پوستان،زسختیر ها،زجلبکیشامل ر

 کروسکوپی(، مField Emission TEM) یعبور یالکترون کروسکوپیم از جمله یمختلف یها کیبا تکن یدیتول

 یری( اندازه گUV-Visبنفش قابل مشاهده ) یماورا یسنج فی( و طDLS) اینور پو ی(، پراکندگSEM) یروبش یالکترون

،  OECD 201  ،OECD 202  ،ISO TS 20787از جمله  یشناساستاندارد سم یروشها ن،یخواهد شد. عالوه بر ا

OECD 203  وOECD 305 ذکر شده در باال استفاده خواهد شد یموجودات آبز ینانو مواد بر رو تیسم نییتع یبرا 

 ییغذا رهیدر سطوح مختلف زنج نیریساکن آب شور و ش انیاز نانو مواد بر انواع آبز یانواع مختلف یندگیآال زانیم نییتع :اهداف اختصاصی

 (یبی( با حالت دو به دو )ترکیتک به تک )انفراد یدر حالت ها انینانو مواد در آبز تیسم سهیمقا -
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 یمدل ساز ؛یدانیاکسیآنت یهاتیفعال ؛یستیمزمن؛ انباشت ز تیحاد؛ سم تیسم ان؛ینانو مواد؛ آبز یندگیآال کلمات کلیدی:

 .یبافت یشناسبیآس ک؛ینتیتوکسوک

 

 

Individual and mixture toxicity of manufactured nanomaterials (MNMs) on living 

organisms of aquatic ecosystems and their possible implications in the food chain 

Title: 

Seyed Ali Johari Applicant: 

University of Kurdistan Applicant's 
Work: 

 

Hundreds of manufactured nanomaterials (MNMs) have been developed and 
launched in the market in the last decades. They are considered emerging 

contaminants (EC) and concerns on their environmental impact have been raised in 
the last decades. In many studies, the toxicity of MNMs on aquatic species has been 

studied individually, while natural ecosystems are usually simultaneously exposed to 

a mixture of pollutants including MNMs. In reality, the toxic effects of MNMs 
mixtures more realistically reflect environmental pollution and interactions between 

MNMs will determine not only the respective individual biological effects, but also 
their relative contributions to jointly expressed toxicity. The present proposal aims at 

evaluating the potential effects of MNMs may cause to aquatic ecosystems. 

Therefore, a holistic ecotoxicological approach is proposed to link between the 
several key events and the effects at different organizational levels of an aquatic 

model organism, thus providing robust information for use in regulatory risk 
assessment. In this research, experiment will determine the toxicity effects of novel 

MNMs (as separately and as in a mixture) on marine and freshwater microalgae, 
microcrustacean, mollusks, echinoderms, and fish. The characteristics of MNMs will 

be measured by various techniques including transmission electron microscopy (Field 

Emission TEM) and scanning electron microscopy (SEM), dynamic light scattering 
(DLS), and ultraviolet–visible spectroscopy (UV–Vis). Moreover, standard test 

methods including OECD 201, OECD 202, ISO TS 20787, OECD 203, and OECD 305 will 
be applied to determine the toxicity of MNMs on aquatic organisms mentioned 

above. 

Abstract: 

#NAME? Specific 
Aims: 

Nanopollution; Aquatics; Acute Toxicity; SublethalToxicity; Bioaccumulation; 

Antioxidant Activities; Toxicokinetic Modeling; Histopathology 

:Keywords 
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واد ، علم م ییدارو یمیو کاربرد آنها در ش یفولرن یگاندهایل یحاو ومیپاالد یکلیآزاهتروس یکمپلکس ها :عنوان

 و سنتز

 زاده یمسعود نبو دیس :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 فارس/رازیش دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 زاده یمسعود نبو دی+ س :همکاران

 یماندگان نبیز +

 یبنفشه رستگار +

 2046000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 یعیوس فیدرمان ط یهستند که در سراسر جهان برا یضد سرطان یداروها نیپالت یو اگزال نیکربوپالت ن،یپالت سیس : چکیده

 یمقاومت در برابر دارو و عوارض جانب اد،یز تیمحدود، سم تیوجود، فعال نی. با ارندیگیها مورد استفاده قرار ماز سرطان

بر فلز به عنوان  یضد سرطان مبتن یداروها یمنجر به بررس DNAبا  نیپالت یاز برهمکنش کوواالنس یناش یجد

 باتیآنها با ترک ییایمیو ش یشباهت ساختار لی(، به دلII)ومیپاالد یهاکمپلکس ژه،یشده است. به و ن،یگزیجا یداروها

-M−N/Mیقو یوندهایپ یاو( حII)ومیپاالد داریپا یهارو، کمپلکس نیاند. از امورد توجه قرار گرفته اری(، بسII)نیپالت

C  ومیشده پاالد کلومتالهیس یهاکمپلکس ایو(IIبه عنوان داروها )باشند.  یمطلوب م ومیبر پاالد یمبتن یضد سرطان ی

 یسرطان یسلولها یاز رده ها یدر برابر انواع یومیپاالد یشده کلومتالهیس باتیاز ترک یتعداد قابل توجه یسلول تیسم

قات کشف شده است. مشت ییدارو یداهایبه عنوان کاند یابیارز یبرا شرفتیبا شانس پ یجالب توجه و در برخ جیبا نتا

 تیدر چند سال گذشته اهم د،یجد کیولوژیمواد ب هیته یبرا ییهاآنها به عنوان واسطه یاستفاده لیبنزوکسازول ها به دل

رجسته ب ییدارو یمیدر ش ،ییدارو یها تیاز فعال یگسترده ا فیداشتن ط لیکرده اند. بنزوکسازول ها به دل دایپ یادیز

ده کر جادیدرمان سرطان ا نهیدر زم ژهیمدرن به و یتوسعه پزشک یرا برا یگسترده ا ینانو فرصت ها یهستند. فناور

 نانومواد برهم کنش یخواص سطح ژهیو به و ییایمیکوشیزیف اتیو خصوص ،یمنحصر به فرد هندس یها یژگیاست. و

 اریبس یکوچک معمول یمولکولها یبا داروها سهیشود در مقا یکند و باعث م یم لیرا تسه یکیولوژیب یآنها با هدفها

از نظر  که یبنزواکسازول یبه همراه گروهها ومیشده پاالد کلومتالهیس یهاکارآمدتر شوند. بدنبال عالقه بر کمپلکس

از کمپلکسها با فرمول.  یسر کینشر فلورسانس هستند  یفعالند و دارا یکیولوژیب

[Pd(L^L)(flluerene)(phosphine) که در آن ]LL سیبا ب یکلیهتروس یگاندهایشامل گروه متنوع از ل 

و  ی. نوریکیولوژیبر خواص ب ییبسزا ریتاث رودیشدند که انتظار م هیارا 2ηفولرن با اتصال  گاندیهمراه با ل یبنزواکسازول

 یارربردیمطالعت تصو یبرا یمناسب یعنوان عاملها نطوربهیدر حالل آب داشته باشند و هم باتیترک یریل پذانحال

نشان  B نیکاتپس نیو همچن IIو  I زومرازی، توپوا DNAشده با  یطراح باتیاثر متقابل ترک یبه کار روند. بررس یستیز

 نیا میتقس یممانعت کنندگ اتیهستند. خصوص یستیموثر فعال ز یها سمیمکان یدارا باتیترک نیدهد که ا یم

 سمیمتابول نیخواهد شد. همچن یبررس یتومور ریپستان غ یمهم و در رده سلول یسلول سرطان نیکمپلکس ها در چند

 لیتحو ستمی( ، فولرن و سII) ومیپاالد یدر حضور کمپلکس ها یسرطان یسلولها یمرگ سلول سمیو مکان ییایتوکندریم

گردد.  یم یبررس لیدخ یمولکول یها سمیمکان یفولرن به منظور بررس یشده بر رو یری( بارگII) ومیپاالد یدارو
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 یرسسرطان بر یدارا یموش ها یبر رو زیدارو ن لیتحو ستمیذکر شده و س یکمپلکس ها یضد سرطان تیسرانجام فعال

 یسرطان یسلول ها ریتکث ژهیکه بطور و یانتخاب یضد تومور یاز داروها یدیتوسعه نسل جد یخواهد شد تا راه را برا

 داشته باشد، هموار کند یعاد یسلول ها یبر رو یسم ریکه اثرات غ یرا القا نموده در حال

با  یزوکسازولبن یها گاندیبا ل ومیشده پاالد کلومتالهیس یکمپلکسها هیشده که شامل ته شنهادیپ یقاتیاگر طرح تحق :اهداف اختصاصی

 خواهد بود : ریپروژه بر اساس ز یانجام شود شاخص ها تیموفق

 .خواهد شد یکنسر معرف یآنت ییدارو باتیبه عنوان ترک ومیپاالد دیجد ینوع کمپلکسها نیچند -1

بهبود  ، اما با یسرطان یدر برابر سلولها کیضد متاستات تیباال و خاص یسلول تیبا سم Pd(II) دیجد یکمپلکسها -2

 .ندیآ یسالم به دست م یکم بر سلولها تیسرطان و سم یسلولها یدر آب و انتخابگر تیحالل

 نیه و همچنبالقو یکیولوژیضرب اهداف ب لیساختار واحد به دل کیمختلف فلورن و بنزوکسازول در  گاندیدو ل بیترک -3

 آنها را بهبود بخشد یضد سرطان تیتواند خاص یشده ، م دیتول یگونه ها دیجد ییایمیکوشیزیف اتیخصوص

دارو  یبعد یبه نسل ها دیآنها با یو فعال ساز یهدف گذار یها ی، استراتژ دیجد Pd (II) باتیاکتشاف ترک -4

 فی، گسترش ط یاز جمله کاهش عوارض جانب نیپالت سیمرتبط با درمان س بیاز معا یتواند بر برخ یمنجر شود که م

 .و مقاومت غلبه کند تیفعال

ند. ک یهموار م یابیقابل رد یمتالودروگ ها یجستجو یمکمل ، راه را برا اتیدو قطعه با خصوص بیترک لیپتانس -5

و نحوه  یکیولوژیاز تعامل ب یتر قیمطمئناً درک عم یستیفعال ز یدرخشان با گونه ها یاز متالوپروبها نهیبه یبیترک

متالودروگها مورد استفاده قرار  یرشد نسل بعد یبرا کینزد ندهیتواند در آ یعملکرد آنها به همراه خواهد داشت که م

 .ردیگ

 یهشگایآزما طیدر شرا یسلول تیسنتز و سم یمنتشر شده فقط بر رو ومیضد سرطان پاالد یکه داروها یدر حال -6

 in و in vitro) یآنها در پزشک یاحتمال یو کاربردها یکیزیبارخواص فتوف نیاول یطرح برا نیمتمرکز هستند ، در ا

vivo) قرارخواهد گرفت یبر فلز مورد بررس یمبتن یرا به عنوان عوامل درمان. 

 مسیمتابول -یمشتقات بنزواکسازول -یسرطان یسلولها یمرگ سلول سمیمکان -(II) ومیپالود کلومتالهیس باتیترک کلمات کلیدی:

 فولرن - ییایتوکندریم

 
 

Azaheterocyclic  palladacycles decorated with fullerene ligands as versatile reagents 

for application in medicinal chemistry and material science, construction and 
theoretical study 

Title: 

S. Masoud Nabavizadeh Applicant: 

Shiraz university Applicant's 

Work: 

 
Cisplatin, carboplatin and oxaliplatin are proven anticancer drugs used worldwide for 

the treatment of a range of cancers. However, a limited spectrum of activity, high 
toxicity, drug resistance, and serious side effects arising from the covalent 

interaction of platinum with DNA have prompted the development of alternative 
metal-based anticancer drugs. Palladium (II) complexes, in particular, show 

considerable promise due to their structural and chemical similarities with platinum 

(II) compounds. Thus, the stabilization of palladium (II) complexes by strong 
M−N/M−C bonds or the formation of cyclometalated structures is desirable for 

palladium-based anticancer complexes. The cytotoxicity of a significant number of 
cyclopalladated compounds has been explored against a variety of cancer cell lines 

with interesting outcomes and with some chances of progressing for evaluation as 

drug candidates. Benzoxazole derivatives have gained a lot of importance in the past 
few years because of their use in intermediates for the preparation of new biological 

materials. Benzoxazoles are prominent in medicinal chemistry due to their wide 
spectrum of pharmacological activities. Implementation of nanotechnology opened 

broad opportunities for the development of modern medicine, especially in the field 

of cancer therapeutics. The unique geometric features and physicochemical and, 
particularly, surface properties of nanomaterials facilitate their interactions with 
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biological targets, making them much more efficient compared with the conventional 

small-molecule drugs. Following interest on cyclopalladated complexes featuring 
some luminescence and biological active benzoxazole and its analogues, 

[Pd(L^L)(flluerene)(phosphine)], LL= C^N, N^N = various heterocyclic ligand, 
complexed with 2η flluerene ligand are proposed to furnish a series of complexes 

which could influence on optical properties and water solubility of complexes will be 

used as bioimaging agents. Studies of the interactions of designed compounds with 
DNA, topoisomerase I & II and also Cathepsin B indicate that they exert bioactive 

mechanisms of action. The complexes have been evaluated for their antiproliferative 
properties in several important cancer cells and in a non-tumorigenic breast cell line. 

Also, the mitochondrial metabolism and the cell death mechanisms of cancer cells 

have tested in presence of Palladium (II) complexes, fullerene and Palladium (II) 
loaded fullerene delivery systems to investigate the molecular mechanisms of action. 

Finally, the in vivo anti-cancer activity of mentioned complexes and delivery system 
will be also performed on cancer-bearing mice to pave a way to the development of a 

new generation of selective antitumor drugs suppressing efficiently the proliferation 
of cancer cells while being nontoxic to normal cells. 

If the presented proposed research by preparation of new Cyclopalladated 

Benzoxazole will be successful, the significance of this project will be as following: 
We will introduce several new Pd(II) complexes for anticancer drug discovery. 

Novel Pd(II) complexes with high cytotoxicity and antimetastatic properties 

against cancer cells, but with improved water solublity and cancer cell-selectivity 
and low toxicity will be obtained. 

The combination of two different ligands into a unique structure might improve 
their anticancer properties thanks to the multiplication of the potential biological 

targets and to the new physicochemical properties of the generated species. 

The exploration of new Pd(II) complexes, their targeting and activation strategies, 
should lead to future generations of drugs that can overcome some of the 

disadvantages associated with cisplatin therapy including the reduction of side-
effects, widening the spectrum of activity, and resistance. 

The potential of combining two fragments with complementary properties pave the 
way to search for trackable metallodrugs. Optimal combination of luminescent 

metalloprobes with bioactive species would surely bring a deeper understanding of 

their biological interplay and mode of action, which can be used in the near future for 
the development of the next generation of metallodrugs. 

While the published anticancer Palladium based agents are only focused on the 
synthesis and in vitro cytotoxicity, we will be the first to explore the photophysical 

properties and their possible applications in medicine (in vitro and in vivo) as 

trackable metal-based therapeutic agents. 

Specific 

Aims: 

cyclopalladated compounds, Benzoxazole derivatives, antripoliferative properties, 

the mitochondrial metabolism, flluerene ligand 
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 عدد 5/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 انجام شود.( یانجمن نماتدشناس یو با هماهنگ رانیعدد )در ا 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

در سواحل  رانیمانگرو است. حرا در چند منطقه حفاظت شده ا یاهیموجود در جامعه گ یپوشش درخت نیحرا مهمتر چکیده :

 نیاستان بوشهر از مهمتر بندیقشم و جنگل نا رهیجز یو غرب یشمال یهاکه کناره دیرویعمان م یایفارس و در جیخل

در  و یپوست یها یماریدرمان انواع ب یبرا یعلوفه خشک، در پزشک دیتول یبرا اهیگ نیاز ا عتیها هستند. در طبآن

حرا مهد و  یجنگل ها نیشود. همچن یچوب از آن استفاده م ریجوهر مازو، چسب تخته و خم دیتول یصنعت برا

 عتیبهستند. در ط یزو جانداران کف  ییایشور پسند در یعلف ها ستان،یپرندگان و دوز ان،یانواع گوناگون آبز ستگاهیز

 ،یررسمطالعات مورد ب شتریاست و در ب ستمیاکوس کیرشد جانداران موجود در  شیعامل بر افزا نیموثرتر ،یستیتنوع ز

 یدر بخش ها یستیتنوع ز یاست. از طرف یو مواد مغذ ییآب و هوا طیاز شرا شیب ،یستیتوده ز دیآن بر تول ریتاث

نسان، ا هیرو یمانند استفاده ب یمختلف یها تیفعال ریتحت تاث یادی)آب، خاک و هوا( تا حد ز ستمیاکوس کیمختلف 

و موثر  دیابزار مف کیبه عنوان  تواندیم یراتییتغ نیقرار دارد و شناخت موجودات حساس به چن رهیغ ینفت یها یآلودگ

 یف زگروه از موجودات ک نیو متنوع تر نیموثر باشد. نماتدها فراوان تر یطیمح ستیز راتییتغ ینیب شیو پ یابیدر رد

 یآب و خشک نیدر مرز ب ایو  یکف بستر آب ای( هستند که در رو meiobenthic) کیوبنتیبا اندازه متوسط موسوم به م

روش  یاهیکنند. از نظر تغذ یم یموسوم به مانگرو زندگ یاهیموجود در جوامع گ یو علف ها اهانیدر ارتباط با گ ایو 

ارچها و و ق یکه آنها از انواع باکتر بیترت نیاست، بد یتیصورت ساپروفبه یز یو خشک یآبز ینماتدها هیتغذ یاصل

 یم فایا یو خشک یآب یها ستمیاکوس ییغذا یها رهیرا در زنج ینموده و نقش مهم هینماتدها تغذ ریسا ایجلبکها و 

 یکروبیم تیو جمع کنندیرا آزاد م هاکروبیموجود در بدن م ییخاک عناصر غذا یهاکروبیاز م هیکنند. نماتدها با تغذ

 یو برخ یجانوران خاکز گریاز آنها انگل د یبرخ نیدارند. همچن یصورت فعال نگه مکرده و به دیخاک را دائما تجد

 هستند. اهانیآفات گ گرید

آنها، عالوه بر افزودن به اطالعات  یتیساختار جمع یو بررس حرا یمرتبط با جنگل ها ینماتدها ییلذا شناسا

 (Bioindicator) یستیشاخص ز کیتواند به عنوان  یگروه از جانوران، م نیموجود در رابطه با ا کیستماتیوسیب

 مؤثر باشد ستمیاکوس نیا یطیمح ستیز راتییتغ ینیب شیو پ یابیمناسب در رد

 موجود در منطقه یاهیانگل گ ایو  یآزادز یها گونه یسنج ختیو ر یشناس ختیمطالعه ر :اهداف اختصاصی

 واحد کوچک ری، ز(28S) بزرگ رواحدیمربوط به ز یها یها با استفاده از توال از گونه یبرخ یمولکول ییشناسا -

(18S) یبوزومیر یژن نیب هیو در صورت لزوم قسمت اول و دوم ناح یبوزومی. ریا ان. .ید (ITS) توکرومیس هیو ناح 

 (COI) کی دازیاکس
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 یشده در سطح مناطق مورد بررس ییشناسا یهاو پراکنش گونه یفراوان نییتع -

نها در آ یتنوع گونه ا سهیبا مقا یطیمح ستیز راتییتغ ایو  یحساس به آلودگ یگونه ها ییدر صورت وجود شناسا -

 یستیمتفاوت و به منظور استفاده از آنها به عنوان شاخص ز طیشرا

 ایو دن رانیآنها در ا یو معرف دیجد یهاگونه ییدر صورت وجود شناسا -

 marine free-living nematode ،یسنج ختیر ،یشناس ختیر ،ییشناسا ،یلوژنیف زیآنال نماتد، کلمات کلیدی:

،Desmodorida ،Enoplida ،Chromadorida ،Monhysterida 

 
 

Species diversity of nematodes in mangrove communities of Bushehr and Hormozgan 

provinces 

Title: 

Ali Eskandari Applicant: 
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Free-living nematodes as well as other taxa of meiofauna (microscopic metazoan 

animals inhabiting sea bottom sediments) play an important role in marine coastal 

ecosystems. The nematodes are the most abundant benthic animals: their density 
attain several million specimens per square meter of sea bottom. Consuming bacteria 

and algal protists, the nematodes function as a transmission medium conveying 
energy to higher trophic levels. On the hand, the nematodes transform sediment 

where they live: through their constant locomotor activity and mucus release, they 

agglutinate tiny sediment particle into bigger lumps thus letting water and oxygen to 
penetrate deeper layers of sediment that allows other meiobentic organisms to 

colonize the sediment column (Moens et al., 2014; Bianchelli et al., 2018). At last, the 
nematode species and communities may serve as a tool for assessing state 

conditions of marine environment (Moreno et al., 2011; Sempucci et al., 2015, 2016). 
Study of nematodes and meiofauna in mangrove habitats has a special significance. 

The mangroves form a peculiar milieu at the border between land and sea along 

tropic and subtropic coasts. Mangrove communities consist of a few species woody 
plants adapted to sea water. On the seaside, mangrove tickets (e.g. Avicennia spp) 

form effective filter or sediment trap retaining tiny sediment particles. Rates of 
sedimentation in mangroves are maximal for coastal zones, the mangroves stabilize 

coastline. Also, the most intensive coastal zone accumulation of pollution agents or 

contaminants takes place there in mangroves. Mangroves have important ecological 
significance as a very high productive communities where intensive flows of energy 

and matter. Mangroves support biodiversity of the coastal zone including a number 
of endemic species. Mangroves present an aesthetic value and attract tourists 

(Alongi, 2008; Nagelkerken et al., 2008; Feller et al., 2010). Nematodes are the most 
abundant micrometazoan animals the sediment of mangrove habitats; their diversity 

and ecological role are shown in some publications (e.g. Mokievsky et al., 2011; Du et 

al., 2014; Capdeville et al., 2018). 
Free-living nematodes of the Iranian coast are almost not studied yet. We can cite 

only papers of Sahraean et al. (2017 a, b), first one on population genetic structure 
of Ptycholaimellus pandispiculatus and Terschellingia longicaudata, and second one 

on impact of pollution on nematode community structure on beaches of the northern 

Persian Gulf. Of adjacent countries, data on free-living nematodes of other places of 
Persian Gulf are scanty (Barnes & Ferrero, 2009). Several tens nematode species 

have been recorded also for Pakistan coast (e.g. Maqbool et al., 1999; Nasira et al., 
2011) – however, those data are partly rather old (e.g. Timm, 1963) and need to be 

verified. 
Mangrove ecosystems in Iran do not form a continuous band along the entire coast 

but present about five local sites separated by long sandy beaches and cliffy coasts 

(Taheri et al., 2010). Mangroves are formed by an only species Avicennia marina in 
the Gulf while Rhizophora mucronata is added in some places to the east of the Strait 

of Hormuz (Spalding et al., 1997). Mangrove communities in this region are close to 

Abstract: 
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the northernmost natural limit. Low plant diversity in this area could be related to 

harsh environmental conditions such as arid climate, little freshwater input and often 
high salinity. 

 

obtaining new data on diversity, taxonomy and ecology of free-living nematodes 
with a perspective of use of structural parameters of nematode assemblages as a 

tool of assessment and monitoring of mangrove habitats on the seacoast of Iran. 

Specific 

Aims: 

Nematode, phylogeny, morphology, morphometry, Enoplida, Monhysterida, 
Chromadorida 
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 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 ی)با ذکر توض یفناور ایمحصوالت پژوهش  ریسا

و  ینولوژ تک شرفتیپ ،یطیمح ستیز یسخت تر شدن استانداردها انه،یدر منطقه خاورم یاسیس راتییمانند تغ یلیدال چکیده :

چالش  کی نینفت شده است که ا متینفت و به تبع آن کاهش ق یکرونا منجر به کاهش تقاضا یماریکاهش مصرف، و ب

نفت جهان را به خود  دیاز تول یاست که بخش قابل توجه هیو روس رانیصادرکننده نفت از جمله ا یکشورها یمهم برا

 یبودجه در اقتصادها تیباعث شده است تا وضع یاقتصاد یها میدرآمد نفت در کنار تحر دیدهند. افت شد یاختصاص م

 یاسیو س یبه لحاظ اجتماع یبودجه ممکن است مشکالت جد یفعل تیبغرنج شود. ادامه دار بودن وضع رانیو ا هیروس

بودجه  تیحساس یابیصادرات نفت و ارز یتقاضا نیضمن تخم میبر آن قیتحق نیهر دو کشور به وجود آورد که در ا یبرا

 یتاب آور ینفت رو متیق رییاز اثرات تغ یقیدق لی، تحلGVAR یاقتصاد سنج کیبا استفاده از تکن هیو روس رانیدر ا

داشته  یکالن اقتصاد یو چرخه ها ینفت ، بازار مال متیق یداریناپا یاز همبستگ یقینسبتا دق یابیارز نیبودجه هم چن

 در بخش یستمیکاهش هرگونه خطرات س یکالن مرتبط با آن برا یها استیضد چرخه و س کردیرو کی. ارائه میباش

 خواهد بود قیتحق نیا یها یبودجه از خروج

مهم واردکننده  یدر کشورها یانرژ نیگزیحال نقش منابع جا نیو در ع هیو روس رانیصادرات نفت ا یتقاضا نیتخم :اهداف اختصاصی

 نفت.

 هیو روس رانیبودجه در ا تیحساس یابیارز -

 .یکالن اقتصاد یو چرخه ها ینفت ، بازار مال متیق یداریناپا یهمبستگ یابیارز -

 COVID19 مثل یرونینفت و عوامل ب متیشوک ق یناش یاقتصاد-یثبات مواضع مال یسازهیشب -

 در بخش بودجه یستمیکاهش هرگونه خطرات س یکالن مرتبط با آن برا یها استیضد چرخه و س کردیرو کیارائه  -

 یانرژ متیشوک ق ه،یروس ران،ی، اGVARبودجه، مدل  یدارینفت، پا یتقاضا کلمات کلیدی:
 

 

Modeling the future of Oil Demand and Fiscal Sustainability: Evidence from Iran and 
Russia 
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This study aims to contribute in a number of ways. This is perhaps the first study to 

provide a comprehensive picture of the interactions between the oil export demand 
and fiscal sustainability of Iran and Russia incorporating the role of foreign and 

global shocks such as substitution effect of renewable energy, technological 
efficiency, political globalization, green policies or environmental policy, geopolitical 

risk, and COVID19 pandemic. Second, this study intends to create a data bank on 

local, foreign, and global variables into a new vintage under Global Vector 
Autoregressive (GVAR) framework. This framework eventually allows us to 

anticipate the export demand function and fiscal sustainability responses to global 
policy shocks. Third, this empirical investigation intends to provide policy 

implications to mitigate the adverse impacts of the global and foreign oil 
shock(country specific) on the fiscal stance and economy as a whole. Besides, the 

current study makes a linkage between oil price shocks and the financial sector, 

which eventually enables decisionmakers to provide a countercyclical approach to 
macroprudential policies to mitigate any systemic risks in the financial sector. The 

essence of the countercyclical fiscal policy is to ensure fiscal sustainability by 
reducing spending and increasing taxes during a boom period and vice versa during a 

recession. Finally, the empirical findings provide several policy implications that 

would help the policymakers and other stakeholders to take proper measures to 
reduce the vulnerability in terms of reductions in oil demand and fiscal sustainability. 

Abstract: 

 

The primary goal of this study is to scrutinize the fiscal sustainability by linking the 
estimated short-run and long-run outlook of the oil export demand functions for the 

respective countries under different economic circumstances. 
To attain this goal, we need to fulfill the following objectives: 

o Estimating the oil export demand functions of Iran and Russia while incorporating 
the role of alternative sources of energies in the significant oil-importing countries. 

o Assessing the sensitivity of the fiscal stance of the respective countries to oil rent. 

o Assessing co-movements of oil price volatility, financial market, and 
macroeconomic cycles. 

o Simulating the stability of oil-induced -fiscal stances of the respective countries 
under some extreme exogenous shocks like COVID19 pandemic, geopolitical risk, 

global financial crisis 

o Providing a countercyclical approach and related macroprudential policies to 
mitigate any systemic risks in the financial sector, oil market, and so on. 

Specific 

Aims: 

Oil Demand, Fiscal Sustainability, Iran, Russia, GVAR modeling, Oil Price Shocks :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
98029810 
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 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 ((رانیا انیاطلس آماده چاپ )فلور کرفس هیعدد )ته 1چاپ کتاب: 

یاز غن یکیمتمرکز است،  انهیم یایو آس یفالت آناتول ران،یعمده آن در فالت ا یاهیکه تنوع گ یرانوتورانیا یفلور هیناح چکیده :

 یهاو رشته کوه رانیا-هیدر فالت ترک ییکوهزا یهاتیفعال ادیاست. شدت و وسعت ز کیهوالرکت یفلور ینواح نیتر

فلور  ونیزوالسیو ا ندهیسال قبل رخ داده است موجب قطعه قطعه شدن فزا ونیلیم 15تا  5 نیقفقاز که احتماال ب

 363دود با ح انیکرفس رهیبدنبال داشته است. ت هیناح نیرا در ا یکوهستان یاز بومزاد ییباال زانیشده و م یکوهستان

 نیدر ا یاهیگ یهاگروه نیترو جذاب نیاز بزرگتر یکی ران،ی( فقط در کشور ایسرده انحصار 12سرده ) 114گونه و 

 یایافمنطقه و جغر نیتکامل فلور ا یبررس لیآن پتانس ییو مطالعات تبارزا یشاوندیروابط خو یاست که بررس هیناح

سرده  نیمعطوف به ا یاندک یو تبارشناخت یشناختهیمطالعات آرا رهیت نیا ادیوسعت و تنوع ز رغمیرا دارد. عل یستیز

 یبررس . در طرح حاضر بهاندافتهیقابل قبول دست ن یبه توافق جامع و نظام زین یارهیفروت یبندرده کهیشده است، بطور

. پردازدیم هیترک-رانیها در فالت اآن یو مطالعه ساعت مولکول رهیت نیو پرگونه از ا یانتخاب ییهاسرده یابینرخ تنوع

 یر آن بررسب یمیو اقل یشناختنیزم عیوقا یاحتمال ریسال قبل و تاث ونیلیدر چند م رهیت نیدر ا یتکامل خیتار نیهمچن

د و خواهد ش رهیت نیا یهاسرده یبرا یتبارشناخت یهاافتهیمنطبق بر  دیجد یفیخواهد شد. مطالعه حاضر به ارائه تعر

ند. هست رهیت یاصل یهاخواهد شد که خاستگاه تبارشاخه یمکان و زمان فرض افتنیبه  یستیز یایجغراف یزهایآنال

 لیاز قب یشناسهینمونه، مطالعه آرا یآورو جمع یدانیپژوهش بکار خواهند رفت: مطالعات م نیدر ا ریز یهاروش

 بسپاراز و یارهی.ان.آ، واکنش زنجیاستخراج د ،یومیهربار یهانمونه ریها و سامونه یمونه، بررس نییتع ،یسنجختیر

 یستیز یایو جغراف یساعت مولکول یهالیتحل ،یتبارشناخت یهالیو تحل یخوانفیرد ،یتوال نییتع

 انیکرفس رهیو پرگونه از ت یانتخاب ییهاسرده یابینرخ تنوع نییتع -1 :اهداف اختصاصی

 هیترک-رانیدر فالت ا انیکرفس رهیاشتقاق سرده ها در ت یزمان و الگو نییو تع یساعت مولکول -2

 ر آنب یمیو اقل یشناخت-نیزم عیوقا یاحتمال ریسال قبل و تاث ونیلیدر چند م رهیت نیا یتکامل خیبرآورد تار -3

 هاسرده یبرا یتبارشناخت یهاافتهیمنطبق بر  دیجد یفیارائه تعر -4

 رهیت یاصل یهاخاستگاه تبارشاخه یمکان و زمان فرض نییجهت تع یستیز یایجغراف یارائه الگوها -5

 یستیتنوع ز ،یستیز یایجغراف ،یساعت مولکول ،ییتبارزا ،یمولکول کیستماتیس ،یشناس هیآرا ان،یچتر رهیت کلمات کلیدی:

 

 

Assessing the diversification rates and biogeography of Turkish-Iranian plateau: An 

example from Apiaceae, the parsley family 

Title: 
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Shahin Zarre Applicant: 

University of Tehran, College of Science, School of Biology Applicant's 
Work: 

 

The Irano-Turanian (IT) floristic region, which its major diversity centered in the 
Iranian plateau, Anatolian plateau, and Central Asia, is one of the richest floristic 

areas of the Holarctic region. The high rate and extent of mountain uplift in the 

Turkish-Iranian plateau and Caucasus mountain belts, which mainly occurred 
between 15 to 5 My ago promoted the high degree of fragmentation and isolation in 

alpine flora, which caused high levels of alpine endemism in this area 
The family Apiaceae is a large and taxonomically complex cosmopolitan family 

comprising 430 genera and about 3780 species and Iran alone is extremely rich in 
Apiaceae housing 363 species in 114 (12 endemic) genera. Despite this vast 

diversity, only few recent studies have addressed the taxonomy and phylogeny of 

Apiaceae in this region and the infrafamiliar classification of the genera of Apiaceae 
has been the subject of a long-standing controversy. The main goals of the study are: 

assessing diversification rates in selected genera of Apioideae that are diverse in 
Turkish Iranian plateau using molecular dating and measuring the net diversification 

rates, clarifying the evolutionary history in these families and finding explanations 

on impacts of geological and climate changes over the last few million years on 
diversification rates of the family in Turkish Iranian plateau, evaluation of the 

current circumscription of Apioiod genera in the mentioned area in light of molecular 
phylogenetic evidences, a biogeographical analysis to find the putative place of 

origin of the main clades within the subfamily. We will apply the following 

methodologies: Field studies and collection of plant material (partly done), 
taxonomic studies including study of herbarium specimens and measuring all 

available macromorphological characters (partly done), DNA extraction, PCR, 
sequencing, sequence alignment and phylogenetic analyses, molecular dating 

analyses, and biogeographical analyses. 

Abstract: 

 
1. assessing diversification rates in selected genera of Apioideae that are diverse in 

Turkish Iranian plateau using molecular dating and measuring the net diversification 
rates 

2. clarifying the evolutionary history in these families and finding explanations on 

impacts of geological and climate changes over the last few million years on 
diversification rates of the family in Turkish Iranian plateau 

3. Evaluation of the current circumscription of Apioiod genera in the mentioned area 
in light of molecular phylogenetic evidences 

4. A biogeographical analysis to find the putative place of origin of the main clades 
within the subfamily. 

Specific 
Aims: 

Umbelliferae, Molecular systematics, Phylogeny, Molecular dating, Plant taxonomy :Keywords 
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قفقاز کوچک و ارتباط آن با حوضه خزر  -البرز-زاگرس ییمنطقه الحاق سه گانه کمربند کوهزا کینئوتکتون :عنوان

 یجنوب

 آذر یحسام خالد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/زلزله یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیب پژوهشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 آذر ی+ خالد حسام :همکاران

 یبشرآباد یدیاحمد رش +

 1500000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

باشند. منطقه  یبرخوردار م یخاص یها یدگیچیمناطق از پ نیا یزیجوان و به تبع آن لرزه خ ییکوهزا یها کمربند چکیده :

قفقاز کوچک است که  یزاگرس، البرز و کوهها ییمحل الحاق سه کمربند کوهزا رانیمورد مطالعه واقع در شمال غرب ا

 یتارهامطالعه ساخ نیمعمول برخوردار است. در ا ییکوهزا ینسبت به کمربندها یباالتر اریبس یدگیچیلحاظ از پ نیبد

ساختار  ی خچهیآن تار قیتا از طر دهیمربوط به نئوژن در محل الحاق سه کمربند مزبور مطالعه گرد یکیتکتون نیادیبن

ر کواترن یها یخوردگ نیگسل ها و چ نیب یمشخص گردد. سپس ارتباط ساختار رانیغالب در منطقه شمال غرب ا یها

 شود یم نیتع گریکدیجوان با  یو آتشفشان ها

 نئوژن یها و آتشفشان ها یخوردگ نیاز جمله گسل ها، چ یکینئوتکتون یمطالعه ساختارها :اهداف اختصاصی

 رانیگسل فعال، شمال غرب ا ک،ینئوتکتون کلمات کلیدی:

 
 

Neotectonics of the triple junction region of the Alborz, Zagros and Lesser Caucasus 

folded-thrust belts and its relationships with the South Caspian Basin 

Title: 

Khaled Hessami Azar Applicant: 

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology Applicant's 
Work: 

 

Young orogenic belts and their seismic activity are complicated elements of 
geological features. The study area is located within the triple junction of the 

orogenic belts of Zagros, Alborz and Lesser Caucasus forming more complications 
than ordinary orogenic belts. In this study we aim first at clarification of the Late 

Cenozoic relationship of Zagros and the structural continuation of Lesser Caucasus, 
and the Western Alborz, and determining the similarities and differences in their 

structures. 

Abstract: 

 
Neotectonic studies; including folds, faults and Recent volcanic activities. 

Specific 
Aims: 

Neotectonics, Active fault, NW Iran :Keywords 
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 آنها یامکان استفاده کاربرد یابیحشرات آفت و ارز سمیدر متابول دازهایپپت نینقش سر یا سهیمطالعه مقا :عنوان

 یبندان رضایعل :متقاضی

 استاد :متقاضیرتبه علمی 

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم کشاورز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 یبندان رضای+ عل :همکاران

 یوسفی میمر +

 زادهیهوشنگ عل +

 یریاعظم ام +

 یفراهان دیسع +

 یکامران پوشنگ باقر +

 1130000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 5/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 کا یبرگزار

موجود  یدیپپت یوندهایباعث شکستن پ یعیکننده هستند که به صورت طب زیدرولیه یها میگروه از آنز کی دازهایپپت چکیده :

مورد  دهایخاص در سنتز پپت طیدر شرا دازهایپپت ن،ی. عالوه براشوندیها م نیهضم و گوارش پروتئ یعنیها ،  نیدر پروتئ

 ییایمیش عیو صنا یدر صنعت )باالخص در صنعت داروساز ینقش مهم توانندیم دهایپپت نیکه ا رندیگیاستفاده قرار م

ا ب دازها،یمشخصات پپت نییو تع یروژه مشترک، جداسازپ نیدارند. هدف ما در ا ی، و کشاورز ی( ، پزشکیو چرم ساز

( در دو گونه حشره کامال جدا از هم از دازهایپپت نی)باالخص سر دازیپپت یها میتا آنز باشدیم یاستفاده از مدل حشره ا

 یدو حشره اگرچه از لحاظ تبارشناس نیشوند. ا نییو تب نییو مشخصات آنها تع ی، خالص ساز ی، جداساز ینظر تبارشناس

ندم از دانه گ یکی یا هیبه سن ها تعلق دارند اما از نظر تغذ یگریگونه به سوسک ها و د کی یعنیبه دو گروه مختلف 

در  موجود یها نیهضم و گوارش پروتئ یپروتئازها برا نیو هردو حشره از سر کندیم هیاز آرد گندم تغذ یگریو د هیتغذ

تفاده ها اس نیهضم پروتئ یدو حشره برا نیکه ا ییدازهایاست که نوع پپت نی. فرض براکنندیگندم و آرد استفاده م

. باشدیم دو حشره( کامال متفاوت نیا هیتغذ سمی)مکان زبانیدو حشره از م نیاستفاده ا سمیمکان رایمتفاوت باشد ز کنندیم

 افتیحشرات  نیدر ا یمنحصر به فرد دازیپپت یها میبار آنز نینخست یبرا میت نیا یهاکه در کاوش رودیانتظار م نیبنابرا

رات استفاده حش پتومیترانسکر زیپروتئازها از آنال نیاستخراج کامل سر یشود که بتوان از آنها در صنعت استفاده کرد. برا

عدم  یبرا یشانس چگونهیه جهیشوند در نت ییاستخراج و شناسا هیدر زمان تغذ یدیتول یپتهایترانسکر هیتا کل شودیم

انجام خواهد  یا هسیبه صورت مقا یو کانال گوارش یغدد بزاق پتومیترانسکر زی. بعالوه آنالماندینم یباق دازیپپت ییشناسا

 ، استفاده از یجرم یو اسپکتروسکوپ یکروماتوگراف یروشها ،یاختصاص یبا استفاده از سوبستراها ن،یشد. همچن

از  ژن هرکدام انیب زانی. مشودیم یو مشخصات آنها بررس ییآنها شناسا تیفعال کیو سنتت یعیطب یمهارکننده ها

 یکارکرد، در مرحله بعد نییتع یخواهد شد. برا یبررس qPCRحشره، با استفاده از  یمختلف الرو نیدر سن دازهایپپت

. شوندیم یحشرات بررس یولوژیها و ب نیدر هضم پروتئ دازهایپپت نینقش ا( RNAiژن ) یخاموش کیبا استفاده از تکن



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

واز آنها  شودیم یو خالص ساز یمربوطه جداساز نیشده و پروتئ انیممتاز، کلون و ب راتیباتاث یدیکل یدازهایپپت تا،ینها

رتبط م یو داروها دهایپپت در حوزه تی. فعالگرددیمشخص باشد استفاده م ییاثرات دارو یکه دارا ییدهایدر ساخت پپت

و  بدن کیولوژیب یتهایبعنوان واسطه فعال دهایپپت تیاست. اهم یداروساز یمورد عالقه شرکتها یرهایاز مس یکی

شده است چرا که  یداروساز عیآنها در صنا یبرا ییمهم دارو گاهیجا فیآنها در داخل بدن باعث تعر یاختصاص ینقشها

 تی. اهمندباشیمرتبط م یداروها ریبا سا سهیاندک در مقا اریبس یو عوارض سم کیولوژیب یاثرات اختصاص یدارا دهایپپت

 یمیقد ییایمیش یداروها دیکه در حوزه تول یبزرگ داروساز یآنقدر باالست که شرکتها ییدارو عیموضوع در صنا نیا

نوع  60از  شیب ریاخ یآورده اند. در سالها یرو یدیپپت یدر حوزه داروها تیبه فعال ریاخ یدارند در سالها تیفعال

 یکینیو پاراکل یکیدر حال مطالعه کلن زین گرید یدهایاز پپت یاریوارد چرخه درمان در جهان شده و بس ییددارویپپت

.بازار باشندیم دیپپت 400وجود دارند حدود  کالینیکل یکه در فاز پر ییدارو یدهایهستند. در حال حاضر تعداد پپت

 یموفق داروها یابیراه نیا هی. آنچه که در توجدهدیم لیدرصد کل فروش داروها را تشک 1.5در حدود  ییدارو یدهایپپت

. باشدیمولکولها م نیا نییپا یو باال و عوارض جانب یاختصاص یاشاره کرد اثربخش توانیجهان م ییبه بازار دارو یدیپپت

 ییناساش یدازهایدو حشره و امکان استفاده از پپت یگوارش یدازهایازپپت یاختصاص یبررس کیپروژه  نیبا ا نیبنابرا

 خواهندشد یو چرم( بررس یشیآرا ،ییایمیش عی)مانند صنا گرید عیو صنا دیجد یشده در سنتز داروها

 RNA-Sec Technique لهینوزاد سن پنجم و حشرات کامل سن گندم بوس یغدد بزاق پتومیبدست آوردن ترانسکر-1 :اهداف اختصاصی

بدست  (SPH) آنها رفعالیغ یو همولوگها (SP) دازهایپپت نیسر فیاز ط یکامل ریحشره تا تصو پتومیترانسکر زیآنال-2

 .دیآ

ژن ها در  نیحشرات بالغ و نوزادان تا نقش ا یو کانال گوارش یدر غدد بزاق SPH و SP یژن ها انیسطح ب سهیمقا-3

 .شود ینیب شیحشرات پ هیو تغذ سمیمتابول

 یژن ها ییو شناسا qPCR کیبا استفاده از تکن یدردوران نوزاد SPH و SP یژن ها انیسطح ب لیو تحل هیتجز-4

SP و SPH  هستند داریثابت و پا انیب یمراحل دارا هیکه در کل ییژن ها ییشناسا ایکه مختص هرمرحله باشند. 

و  یکروماتوگراف یمانند سوبسترات ها، روش ها ییایمیوشیب یبا استفاده از روشها SP یها میآنز نیانتخاب مهمتر -5

 یمیآنز یو بازدارنده ها یجرم یاسپکتروسکوپ

 مطالعات شترویانجام مطالعات ب یمهم و موثر برا یراجع به انتخاب ژن ها یریگ میمطالعات سال اول و تصم یبررس-6

 یبعد یسالها

 ازیمورد ن لیو وسا اجاتیکردن احتو فراهم  RNAi و ژن ها جهت انجام طیانتخاب شرا-7

 (ی، خوراک یتماس ق،یانجام گرفته شده )تزر یها وهیبا استفاده از ش RNAi ییکارا یو بررس RNAi انجام-8

 رشد و نمو حشره ،یزنده مان یرو RNAi اثرات لیو تحل هیتجز-9

 شیها در حشرات مورد آزما ئنیدر هضم پروت کسانی یها با سوبستراها SPH نقش سهیمقا-10

 سال سوم یپروژه برا اتیجزئ یبدست آمده و طراح جیبحث در مورد نتا-11

 یبررو یعیطب یو مهارکننده هاBT Toxin) ها )مانند نیهمراه با توکس SPH و SP یها میمطالعه اثر نبود آنز-12

 حشره یانرژ ریو ذخا یرشد و نمو ، زنده مان

 SP یاختصاص ریغ یو مهارکننده ها نیستئیس یها میآنز یحشرات به مهارکننده ها تیمطالعه حساس-13

 رشد و نمو حشره یحشره رو یاختصاص یها نیموثر همراه با توکس یمطالعه اثر مهارکننده ها-14

 دهایپپت یمیآنز-ییایمیسنتز ش یبرا (Recombinant SP) بدست آمده بینوترک یها نیآزمون پروتئ-15

(Chemo-enzymatic Peptide synthesis) یو حلقو یخط یدهایپپت دیتول یبرا 

با اثرات  یدهایانسان مانند پپت یبرا یبا اثرات درمان یدهایسنتز پپت یبرا دازهایپپت نیمطالعه در مورد استفاده از ا-16

 ییایمیو ش یشیمورد استفاده در لوازم آرا یدهایو ضد سرطان و پپت یابتید یآنت یدرمان

 یبرا یستیز طیمح یها یاستراتژ یطراح یبدست آمده برا جیاستفاده از نتا یالزم برا یشنهادهایگزارش و پ هیته -17

 ییایمیو ش یداروساز عیو صنا ،یدرپزشک دازهایکنترل حشرات و امکان استفاده از پپت

 عیصنا گرید ،یحشرات، داروساز سمیمتابول دازها،یپپت نیسر کلمات کلیدی:
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Comparative study of the role of serine peptidases in the metabolism of insect pests 

and assessment of the possibilities of their practical use 

Title: 

Ali R. Bandani Applicant: 

University of Tehran Applicant's 
Work: 

Peptidases are a group of hydrolyzing enzymes that naturally breaking peptide bonds 
and digesting proteins. Also, in a certain condition, they are used to synthesize 

peptides, which can be used in industry, especially in pharmacology, Chemical and 

leather industry and agriculture. In the current project, we aimed to explore serine 
peptidases of two model insects, including one beetle (Tenebrio molitor) and one 

hemipteran species (Eurygaster integriceps), using both biochemical and molecular 
techniques. These two insect species are completely divergent phylogenetically, but 

they have one common feature i.e. both using wheat or wheat derivatives as food. 

We assume that these two species using different sets of peptidases to digest 
proteins since the mode of feeding in these two species is quite different. Thus, it is 

not unprecedented to find new peptidases that are quite species-specific that have a 
kind of application in the industry. Transcription analysis is used to obtain a 

complete set of the insect serine peptidases as well as a comparison of salivary 
glands and gut transcriptome will be investigated. After identification of serine 

peptidase using transcriptome analysis, these enzymes further characterized using 

synthetic substrates, chromatographic, and mass spectrophotometric methods as 
well as using the enzyme synthetic and natural inhibitors. Moreover, gene expression 

using qPCR will be used in order to quantify gene expression in different 
developmental stages. RNAi techniques will be used to analyze gene function and 

gene expression as well as to explore gene silencing effects on the growth and 

development of the insect pests. Interested specific identified genes will be cloned 
and expressed and the purified enzymes are tested in synthesizing peptides that 

have applications, particularly in pharmacology and other industry. Search in 
peptides with application in pharmacology is a newly emerging area which 

pharmaceutical company has great interests to enter since peptides have a great 

function as a biological mediator as well as their specific activity make them unique 
area to be explored. The importance of this issue is such that big pharmaceutical 

companies with a great reputation in producing old synthetic medicine are now 
focusing on synthesizing peptides with therapeutic effects. In recent years about 60 

therapeutic peptides have been entered into the market and so many others are 
passing clinical and paraclinical tests. Currently, there are about 400 pharmaceutical 

peptides in the paraclinical phase. Therapeutic peptides comprise about 1.5% of the 

world pharmaceutical market. High efficacy and low side-effects are the main 
reasons for their success. Therefore, in this project, we will comparatively assess two 

insect species serine peptidases and possible use of identified peptides in 
synthesizing pharmaceutical peptides will be explored. Also, their other potential 

such as possible use of synthesizing peptides in other industries such as chemical, 

leather, and cosmetics will be discussed. 

Abstract: 

Work plan for the first year of the project: 

1. Obtaining a transcriptome of salivary glands of the fifth instar nymph and newly 
emerged adult of the Sunn pest Eurygaster integriceps by the RNA-Sec technique on 

the Illumina platform. 

2. Transcriptome analysis of the salivary glands of E. integriceps to explore and to 
get a complete picture of the spectra of predicted serine peptidases (SP) and their 

inactive homologs (SPН) in the salivary glands of E. integriceps, with the help of the 
Russian team. 

3. Comparison of the expression levels of SP and SPH genes in the salivary glands 

transcriptomes in immature (nymphs) and mature insects (newley emerged adult) to 
predict their role in the insect feeding and metabolism. 

4. Analysis of the expression levels of SP and SPH genes identified in earlier 
transcriptomes of the fifth instar nymphs and newly emerged adult of E. integriceps 

with the other developmental stages (egg, different nymph stages, adult) using 

Specific 

Aims: 
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qPCR technique and identification of SP and SPH that are specific for individual 

stage, as well as having a stable expression level at all stages. 
5. Biochemical identification of the most active SPs at the proteomic level using 

selective SP substrates, chromatographic and mass spectrometric (MS) methods. 
6. The selection of the most importsnt SP with unusual specificity, key digestive SP, 

and SPH with highest gene expression level together with Russian colleagues for 

further joint research: production of recombinant proteins by Russian group and 
knockdown of the genes that contribute to resistance in insects using RNAi by our 

team. 
Work plan for the second year of the project: 

1. Selection of conditions for effective RNA interference (RNAi) targeted on the 

expression of E. integriceps and Tenebrio molitor genes of SP and SPH selected 
during the first year of the project jointly by our and Russian team. 

2. Analysis of the efficiency of the RNAi technique by micro-topical application assay, 
micro-injection assay, and micro-ingestion assay (it depends on the species and the 

stage of the insect we are going to assay). 
3. Analysis of the effect of the knockdown of the selected SP and SPH genes of E. 

integriceps and T. molitor on the survival, development and morphology of insects. 

4. Comparison of the role of homologous SP with the same substrate specificity in 
the digestion of E. integriceps and T. molitor. 

5. Joint discussion of the results obtained by Russian and Iranian groups, 
preparation of publications and specification of plans for the third year of the project. 

Work plan for the third year of the project: 

During the third year of the project, it is planned to explore options for the practical 
use of the results obtained during the previous two years. 

1. Study of the effect of the knockdown of the SP and SPH on the sensitivity of E. 
integriceps and T. molitor to Cry toxins of Bacillus thuringiensis and the insects' 

energy reservoirs (glycogen, lipid and protein). 

2. Study of the effect of the knockdown on the sensitivity of E. integriceps and T. 
molitor to inhibitors of cysteine peptidases and nontarget SP included in insects’ 

diets (in coordination with the results obtained by Russian researchers). 
3. Study of the effect of the found effective inhibitors, as well as their combination 

with entomocidal toxins on the growth and development of control tenebrionids and 
E. integriceps. 

4. Testing the application of the recombinant preparations of SP obtained by the 

Russian team in the сhemo-enzymatic peptide synthesis (CEPS) for assembling linear 
and cyclic peptides . 

5. Study of the use these peptidases for sustainable manufacturing of therapeutic 
peptides, such as antidiabetic exenatide, and peptides used for cosmetics. 

6. As a result, recommendations will be jointly developed on the practical use of the 

results obtained during the implementation of the project for the development of 
environmentally friendly methods of controlling insect pests, as well as on the use of 

the proteolytic potential of investigated SP in medicine and a number of industries 
(chemical, cosmetic, leather). 

Serine peptidase, Insects, Metabolism, Pharmacology, other Industry :Keywords 
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ذاتا بدون ساختار  یها نیپروتئ یسلول تیعملکرد، ساختار و سم یکننده ها لیتعد یجستجو برا :عنوان

 نینوکلئیآلفاس لیاز قب کیدوژنیلوئیآم

 یاکبر صبور یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/تهران دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یستیعلوم و علوم ز :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یاکبر صبور ی+ عل :همکاران

 اکبر مرآتان یعل +

 یموحد یاکبر موسو یعل +

 توماس هارتل +

 یدهقان بایز +

 کفرجامیناصر ن +

 2400000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 1 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 یماریب کیپاتولوژ یها یژگیاز و یکی ،یدرون سلول یبه صورت تجمعات رشته ا نینوکلئیو تجمع آلفا س یبدتاخوردگ چکیده :

زوال  نسون،یپارک یماریها شامل ب یماریب نیشوند. ا یم دهیها( نام ینوکلئوپاتی)س یعصب ستمیس یبرنده  لیتحل یها

برگشت  یاختالل عصب کی نسونیپارک یماری( هستند. بMSAچندگانه) ستمیس ی( و آتروفDLB)ییعقل با اجسام لو

سال  65 یباال تیدو درصد جمع بایتقر یماریب نیاست. اشکال پراکنده ا یرونده همراه با مشکالت حرکت شیو پ ریناپذ

 یناخته مش یخلف یثبات یو ب اینزیک یعضالت، لرزش،براد یهمچون سفت ینیبال میدهد و با عال یقرار م ریرا تحت تاث

در  نیدوپام یکننده  دیتول ینورون ها ریو چشمگ یرفتن انتخاب نیبا از ب نسونیپارک یماریب ک،یشود. به لحاظ پاتولوژ

 1نیلینفیس و نیتیکوئ یوبی ن،ینوکلئیآلفاس یها لیبریمتشکل از ف یی،حضور اجسام لو Sabstantia nigra ی هیناح

 یه شد یزیمرگ برنامه ر و،یداتیاسترس اکس شیافزا ،یتوکندریکه اختالل در عملکرد م میدان یشود. م یمشخص م

جهت  هجیشود. در نت یم دهید نسونیپارک ییزا یماریدر ب نینوکلئیو تجمع آلفا س یبدتاخوردگ شیو افزا یسلول

وان ت یشود، م یکه منجر به تجمع و اختالل در عملکرد نورون م نینوکلئیدر آلفا س یساختار راتییاز تغ یریجلوگ

 آن ییزا یماریب سمیو درک مکان نسونیپارک یماریب یبرا یدرمان یاستراتژ کیعمل  نیرا توسعه داد. ا ییداروها

 نیردن اب نیو از ب دیلوئیآم لیموثر در مهار تشک یمولکول ها ییشناسا یبرا باتیاز ترک یادیشود. انواع ز یمحسوب م

ا، نانوذرات ه یباد یآنت دها،یپپت ،یعیطب ای یکوچک سنتز یشده است که مولکول ها یغربالگر یدیلوئیآم یساختار ها

موجود  یاهیگ یکه در غذا و داروها ییبه خصوص آن ها یعیکوچک طب یها مولکول ها نیا انیاز آن جمله هستند. از م

ان دادند. از آن نش یناش یسلول تیو سم ینیرا در مهار تجمعات پروتئ یهستند، منحصر به فرد بوده و عملکرد قابل توجه

در آب  ینییاپ تیحالل باتیترک نیاکثر ا ،یعیطب یفنول ها یپل یدیلوئیثرات ضد آمعالرغم گزارشات متعدد مربوط به ا

شوند. به عالوه،  یخون دفع م انیو به محض ورود به جر رندیگ یقرار م ییایمیش راتییداشته و به سرعت تحت تغ

حدود آن ها م ییو دارو یستیز یجهت سودمند نیو از ا ستندین یمغز یقادر به عبور از سد خون باتیترک نیاز ا یاریبس

بر نانوذرات است. هدف از  یمبتن یها ستمیها استفاده از س تیمحدود نیغلبه بر ا یقابل قبول برا کردیرو کیاست. 
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ضد  اتیو خصوص یساختار یداریدر آب، پا تیحالل شیافزا یبر نانوذرات برا یمبتن ستمیس کی یپروژه توسعه  نیا

 است یفنول یپل باتیترک یدیلوئیآم

ذاتا بدون  یها نیئپروت یدیلوئیآم ونیالسیبریبر ساختار و ف یعیمستخرج از منابع طب یفنول یپل باتیاثر ترک یبررس -1 :اهداف اختصاصی

 نینوکلئیآلفا س لیساختار از قب

 یها کردیرو قیاز طر یعیطب یفنول ها یپل کیدوژنیلوئیضد آم اتیو خصوص یسازگار ستیدر آب، ز تیبهبود حالل -2

 بر نانوذرات یمبت

 یبر رو نینوکلئیآلفا س یدیلوئیآم یها لیبریاتصال به غشا و اثرات مخرب ف اتیخصوص ،یسلول تیکاهش سم -3

 بر نانوذرات یمبتن یها ستمیس قیاز طر یتوکندریم تیفعال

 نانوذرات ،یعیطب یفنول ها ی،پلیدیلوئیتجمعات آم ن،ینوکلئیس نسون،آلفایپارک یماریب کلمات کلیدی:

 

 

A search for modulators of function, structure, and cytotoxicity of amyloidogenic 
intrinsically disordered proteins 

Title: 

Ali Akbar Saboury Applicant: 

University of Tehran Applicant's 

Work: 

 
Alpha-synuclein (α-syn) misfolding and accumulation in the form of intracellular 

filamentous aggregates is a pathological feature of neurodegenerative disorders 
collectively designated as synucleinopathies. These include Parkinson´s disease 

(PD), dementia with Lewy bodies (DLB) and multiple system atrophy (MSA). PD is an 

irreversible, progressive neurodegenerative disorder associated with impaired 
movement. Sporadic forms of this disorder affect approximately 2% of the population 

above the age of 65 and clinically characterized by rigidity, resting tremor, 
bradykinesia and postural instability. Pathologically, PD is marked by a profound and 

selective loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta and the 
presence of LBs, composed of fibrillar α-syn, ubiquitin and synphilin-1, among other 

proteins. It is well known that mitochondrial dysfunction, enhanced oxidative stress, 

apoptotic-induced cell death, and increased α-synuclein misfolding and aggregation 
are compromised in the pathogenesis of PD. Accordingly, any change in α-syn 

conformation leading to its enhanced misfolding and amyloid fibril formation, as well 
as mitochondrial dysfunction, are thought to play key pathogenic role in PD. As a 

result, developing drugs that influence changes occurring in α-syn structure leading 

to its aggregation and consequent neuronal dysfunction may be a therapeutic 
strategy relating to PD and help understanding the pathogenesis of disease. In this 

regard, a large variety of compounds have been screened to identify molecules 
effective in inhibition of amyloid formation or disaggregation of amyloid structures, 

and notable examples include synthesized or naturally occurring small molecules, 
peptides and proteins, antibodies, and series of nanoparticles. Among them, 

naturally occurring small molecules are unique and numerous reports have 

demonstrated the performance of some of these compounds, and specially certain 
natural polyphenols which are found extensively in foods and herbal remedies, on 

prevention of protein aggregation and their associated cytotoxicity. Despite 
numerous reports demonstrating anti-amyloidogenic effects of natural polyphenols, 

most of these compounds have poor water solubility and rapidly metabolized and 

eliminated upon entrance into the bloodstream. Moreover, many of these compounds 
cannot cross blood-brain barrier further limiting their biological and pharmacological 

benefits. A promising approach to overcome these limitations might be the 
nanoparticle-based systems. This project is considered relevant because aimed to 

develop a nanoscale-based system for increasing water solubility, structural stability, 

and anti-amyloidogenic properties of polyphenolic compounds. 

Abstract: 

 Specific 

Aims: 
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1. Investigate the effect of polyphenolic compounds extracted from natural sources 

on structure and amyloid fibrillation of intrinsically disordered proteins such as α-
synuclein. 

2. Improve the water solubility, biocompatibility, and anti-amyloidogenic properties 
of naturally occurring polyphenols through nanonization approaches. 

3. Modulate cytotoxicity, membrane binding properties, and destructive effects of α-

synuclein amyloid fibrils on mitochondria functionality via polyphenol-based 
nanoparticles. 

Parkinson's disease, alpha-synuclein, amyloid aggregation, native polyphenols, 

nanoparticles 

:Keywords 
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 زریو درمان با ل یربرداریجهت تصو ینور یبهبود و ارتقا روشها :عنوان

 یانصار یمحمدعل :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یبهشت دیدانشگاه شه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 کیزیو ف یاضیر :اولویت

  :نوع طرح
 یانصار ی+ محمدعل :همکاران

 هیمحمود کال نیصدرالد +

 یمروت نیآرم +

 یسمیم سیان +

 2692000 :)هزار ریال(نهاییاعتبار 

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 6در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 3 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 6/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 اری)مع انیبنافزار در قالب محصولِ دانشنرم دیو تول یعدد )طراح 1افزار: نرم دیو تول یطراح

 هانیو خاورم رانیسرطانها در ا نیعتریسرطان است که سرطان پوست و پستان از شا رانیدر ا ریعامل مرگ و م نیسوم چکیده :

 صیتشخ یبرا یربرداریمعمول تصو یتوان از روش ها ینم عاتیو عمق ضا یروند. با توجه به شکل ظاهر یبه شمار م

 یورن یشده است. اما روشها یمعرف یپوست عاتیضا صیتشخ یبرا ینور یروشها رایاستفاده کرد. اخ یسرطان عاتیضا

فت نور در با یاست که علت آن پراکندگ ریتصو نییپا تیفیدو مشکل عمده هستند اول عمق نفوذ کم و دوم ک یدارا

 زانیشود تا م یروش، تالش م نیشده است. در ا شنهادیپ ینور یمشکل روش شفاف ساز نیغلبه بر ا یبراپوست است. 

د. حاصل شو یبهتر ریشود و هم تصاو ادیعمق نفوذ نور ز میجهت انتظار دار نینور در بافت کم شود. به هم یپراکندگ

 میدار مختلف یها یبه مطالعات و بررس ازیمختلف در بافت، ن یها یساختار پوست و وجود ناهمگن یدگیچیاما به علت پ

ه کمک از بافت ب یرسازیتصو ندیفرا یو بررس یبه دانش فن یابیطرح، دست نیگردد. هدف ا یروش بررس نیا ییتا کارا

 یهاروش یتهایو پستان است. با توجه به محدود یپوست عاتیضا ریتصاو تیفیجهت ارتقا ک ینور یروش شفاف ساز

د. ما با باش یباال م یمنیو ا نییپا نهیپوست با هز یروش تنها روش قابل اجرا برا نیپوست، ا یبرا گرید یربرداریتصو

و  شرویپ یاز گروهها یکیتاکنون با  شیاز سه سال پ از،یموردن یبه دانش فن یابیموضوع و لزوم دست تیتوجه به اهم

االت و انتشار مق یلیتکم التیتحص انیدانشجو تیکه منجر به ترب میرا آغاز کرد یعلم یهمکار نهیزم نیمبتکر در ا

نشگاه دا کیزیدانشکده ف کیو فوتون کیمشترک با گروه اپت یطرح بر اساس تجربه همکار نیحوزه شد. ا نیخوب در ا

 ینور یرربردایتصو یشده است. ارتقا روشها یزیر هیپا ینور یشفاف ساز ندیفرا سمیمکان یساراتو جهت بررس یالتیا

 رود یطرح به شمار م نیا یسرطان پستان و پوست هدف اصل صیو تشخ یربرداریتصو یبرا

 نیاز پوست و تبادل محقق ینور یربرداریو ساخت سامانه تصو یکارگروه مشترک جهت طراح لیتشک -1 :اهداف اختصاصی

 پوست یشفاف ساز سمیمکان یبررس -2

 ینور یشفاف ساز ندیفرا نیدر ح ریتصو تیفیک یمطالعه ارتقا -3

 یلیو تحل یفیط یبر روشها یمبتن یربرداریتصو یچندگانه برا یتوسعه روشها-4

 سرطان پستان عاتیدر ضا یشفاف ساز نور دیجد یامکان استفاده از المانها یبررس -5

 در آن یشفاف ساز نور سمیمکان یجهت بررس یمشابه بافت تومور یساخت فانتومها -6
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 سرطان پوست صیروش در تشخ ینیو بال یشگاهیآزما ییکارا یبررس -7

 ینور یشفاف ساز ندیبافت تحت فرا ینور بیضرا راتییتغ یبررس -8

 عمق نفوذ -یشفاف ساز -ینور یربرداریتصو -زریل -سرطان پستان -پوست سرطان کلمات کلیدی:

 

 

The development of optical technologies for biomedical imaging, diagnostics and 
laser therapy 

Title: 

MohamadAli Ansari Applicant: 

Shahid Beheshti University Applicant's 

Work: 

 

Cancer is a major public health problem worldwide and is third leading cause of 

death in Iran. Skin cancer and breast cancer are two of the most prevalent cancer in 
the Middle East and Iran. Skin cancer is the first most frequent cancer for males and 

the second most frequent cancer for females. The second leading cause of cancer-
related deaths in women worldwide is breast cancer. Depending on the appearance 

and depth of the lesions, conventional imaging techniques cannot be used to detect 
cancerous lesions. Recently, optical methods for the diagnosis of skin lesions have 

been introduced. But optical methods have two major problems: (a) the low 

penetration depth and (b) the low quality of the image due to the scattering of light 
in the skin tissue. To overcome this problem, optical clearing (OC) method has been 

introduced. This method tries to reduce the amount of light scattered in the tissue. 
So, the penetration depth of light increases leading to improve the quality of images . 

However, due to the complexity of the skin structure and the heterogeneity of the 

tissue, we need different studies to evaluate the efficacy of this method. The purpose 
of this project is to obtain technical knowledge and study the process of imaging the 

skin tissue to improve the quality of images of skin lesions. Due to the limitations of 
other skin imaging methods, this is the only low-cost and safe method for skin 

imaging. Due to the importance of the subject and the need to acquire the necessary 
technical knowledge, we started a scientific collaboration with one of the leading 

and innovative groups in the field three years ago which led to the training of 

postgraduate students and the publication of good articles in this field. This proposal 
is based on the experience of collaborating with the Department of Optics and 

Photonics at the Faculty of Physics at Saratov State University to investigate the 
mechanism OC process. Hence, the development of OC methods for imaging skin and 

breast cancer is the main aim of this proposal. 

Abstract: 

 
1. Establish a joint working group to develop optical skin imaging systems 

2. Examine the mechanism of skin clearing under hybrid OC 

3. Improving image quality during the optical clearing method 
4. Laboratory evaluation of efficacy of the OC methods in the diagnosis and 

treatment of skin cancer 
5. Study of the optical parameters of healthy and pathologically altered biological 

tissues (skin, breast tissue) in the visible and near infrared spectral ranges (350 - 
2500 nm) 

6. Development of a multimodal approach, including spectral measurements and an 

analytical approach, determining the content of endogenous chromophores in tissue. 
7. Development of phantoms for testing a multimodal approach to determining the 

content of endogenous chromophores (such as melanin, hemoglobin, water, lipids, 
carotenoids) in tissue. 

8. Development of multicomponent optical clearing agents (OCAs) and measurement 

of their diffusion rate in ex vivo and in vivo tissues. 
9. Development of safe methods for increasing the permeability of biological tissues 

for OCAs. 
10. Studying the effect of optical OC on the optical parameters of healthy and 

pathologically altered skin and breast tissue; taking into account the influence of OC 

Specific 
Aims: 
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on the accuracy of estimating the content of chromophores and the depth of light 

penetration. 

skin cancer- laser-optical clearing, optical imaging-penetration depth :Keywords 
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 هیدر حکمت متعال الیخ هیبر نظر یمبتن ،«یریگمیتصم» ندیفرآ یفلسف لیتحل :عنوان

 انیوفائ نیمحمد حس :متقاضی

 یمقطع دکتر لیالتحص فارغ :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یعالمه طباطبائ دانشگاه :محل اجرا

 مستقل یپسا دکتر طرح :کارگروه

 و مطالعات علم یو اجتماع یعلوم انسان :زیرشاخه/گرنت

+  یفلسفه در فلسفه اسالم دیجد یو حوزه ها کردهای/رویفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/فلسفه اسالم :اولویت

 فلسفه یرشته ا انیم ینو در فلسفه/پژوهش ها یفـلســــــــــــــفه و مــــــــــــــنطق/افق ها

 یادیبن :نوع طرح

 انیوفائ نی+ محمد حس :همکاران

 850000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 (یپژوهش یمقاله علم2عدد ) ISC: 2 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم
 دنیدر انسان، تمرکز بر کشف فرآ ی/مغزیذهن یندهایشناخت فرآ یو تالش برا یعلوم شناخت یریگاز شکل پس چکیده :

ارائه  تای. آنچه در مدلها و نظردیگرد یشناخت یبرجسته روانشناس یهااز بخش یکیو عوامل موثر بر آن،  یریگمیتصم

ت. با در فلسفه ذهن اس انهیگراحذف ای یهماننیا ،ییکارکردگرا یهادگاهیبر د هیگستره قابل توجه است، تک نیشده در ا

 یشناسیو هست هیدر حکمت متعال هنیبرجسته صدرالمتال یهادگاهیمخصوصا با توجه به د ،یوجود و در فلسفه اسالم نیا

ورود  یراب ییباال تیظرف یدستگاه فلسف نیدر ادراک و عمل ، ا الیو نقش فعال خ یبرجستگ نیو همچن ینفس انسان

 لیپژوهش در صدد است تا با تحل نیعلم را داراست. ا نیا یو نظر یفلسف یو مواجهه شدن با مبان یبه حوزه علوم شناخت

ارائه  یابر یتالش ن،یصدرالمتاله الیخ هیادراک و با تمرکز برنظر ۀدر گستر هیحکمت متعال دگاهید یاتیو عمل قیعم

وده و قابل دفاع ب ه،یحکمت متعال یارائه داده که بر اساس مبان یانسان یهادر کنش یریگمیتصم ندیکامل از فرآ یمدل

 مورد توجه و استفاده واقع شود د،یجد یدگاهیو فلسفه ذهن، به مثابه د یشناخت یروانشناس ۀدر گستر

 هیدر حکمت متعال الیخ هیانسان بر اساس نظر یدر افعال اراد یریگمیارائه مدل تصم :اهداف اختصاصی

 یریگمیارائه شده در علم تصم ینظر یمبان یانتقاد لیتحل

 عمل ،یریگمیتصم ،یشناخت یروانشناس ال،یخ هینظر ه،یمتعال حکمت کلمات کلیدی:

 
 

philosophical analysis of “Decision Making” process, based on the theory of 

imagination in transcendental wisdom 

Title: 

Mohammad Hossein Vafaiyan Applicant: 

- Applicant's 
Work: 

After the formation of cognitive sciences and the attempt to understand the mental / 

brain processes in man, the focus on discovering the "decision making" process and 
its influencing factors became one of the prominent parts of cognitive psychology. 

What is noteworthy about the models and theories presented in this field is the 
reliance on functionalist, identitarian, or eliminative views in the philosophy of mind. 

However, in Islamic philosophy, especially with regard to Sadr al-Mutalli's prominent 
views on transcendental wisdom and the ontology of the human soul, as well as the 

prominence and active role of 'imagination' in perception and action, this 

philosophical system has a high capacity to enter the field of cognitive science and 
confrontation. This study trys to provide a complete model of the decision-making 

process of human actions based on the principles of transcendent wisdom in a deep 

Abstract: 
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and practical analysis of the transcendent view of perception and focusing on Sadr 

al-Mutallin's theory of imagination. 

 

Presenting the Model of "Decision Making" in Human acts Based on Theory of 

Imagination in Transcendent Wisdom 
Critical analysis of the theoretical foundations presented in the science of decision 

making 

Specific 

Aims: 

Transcendent Wisdom, Theory of imagination, Cognitive Psychology, Decision 
Making, action 

:Keywords 
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 رانیو فالت ا هیروس یگوسفند بوم ینژادها یمولکول فیتوص :عنوان

 هیزاده کشکوئ یلیاسمع یعل :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 کرمان/باهنر کرمان دیشه دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 ی+ علوم کشاورز التیو ش یدامپزشک :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 هیزاده کشکوئ یلیاسمع ی+ عل :همکاران

 یمختار  یمرتض +

 ریمحمد رزم کب +

 (یدکتر ی)دانشجو یصینژاد خب یمژده موس +

 (یدکتر یمنش  )دانشجو کین رضایعل +

 (ی)پسادکتر ییکوپا یحامد خرات +

 (یدکتر ی)دانشجو یفرهوش یمحدعل +

 2180000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد Q2: 2 در سطح Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCR انتشار مقاله در مجالت

 عدد ISC: 3 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 محصول ریسا

  چکیده :

ت توسعه صنع یمحدود کننده برا یعامل جد کی هیو روس رانیگوسفند در ا یمحل ینژادها نییمثل پا دیعملکرد تول

 یمثل دیدر توان تول لیدخ یکیژنت یاساس یها سمیاز مکان یحال ، هنوز درک کامل نیگوشت گوسفند است. با ا دیتول

بط با صفات مرت کیمورف یپل یکیژنت یها انتیوار یی، شناسا نیوجود ندارد. بنابرا شیم یبارور ژهیبه و یگوسفندان بوم

 یه برااست ک یقاتیمشترک تحق یها نهیاز زم یکی ،ییخصوصا تعداد بره متولد شده به از هر بره زا شیم یمثل دیتول

گوسفند  ینژادها نیمهمتر یمولکول فیمشترک، توص یقاتیتحق یها نهیاز زم گرید یکیهر دو کشور سودمند خواهد بود. 

 یتمالاح انیجر یابیو ارز یمشترک اجداد نهیشیپ ییآنها ، شناسا یتیمطالعه سابقه جمع یبرا رانیو ا هیدر روس یبوم

تک  ینشانگرها پیشود و ژنوت یم یجمع آور هیو روس رانیگوسفند از ا ی. ان .ا ید یپروژه، نمونه ها نیژن است. در ا

 یپیژنوت یداده ها تیفیانجام خواهد شد. کنترل ک Ovine Illumina 600K SNP با استفاده از تراشه دینوکلئوت

SNP هر یمعتبر برا یها پیو ژنوت رندیگ یقرار م یمختلف مورد بررس یها هیها با رو SNP بیشوند. ترک یم نییتع 

 R تحت برنامه pophelper شود و با نرم افزار یاستنباط م Admixture v1.3 با استفاده از نرم افزار یکیژنت

با استفاده  زیو تما تیجمع یکینژادها ، ساختار ژنت یخوشه بند یبررس یبرا یمؤلفه اصل لیو تحل هیشود. تجز یم میترس

انتخاب با استفاده از روش  ینشانه ها شیمختلف انجام خواهد شد. پو یاستاندارد مناسب تحت نرم ازارها یاز روشها

و ژن  یمناطق ژنوم ییشناسا یبرا نیباال و پائ یبارور یرادا ینژادها یا سهیمقا لیو تحل هیمختلف بر اساس تجز یها

آنها  یکیمتابول یرهایشده و مس یسینو هیشده حاش ییشناسا یشود. ژن ها یمثل انجام م دیمسئول صفات تول یها

مهم  یداهایبه عنوان کاند BMP15R و GDF9  ،BMP15 یژنها ی، توال نی. عالوه بر اردیگ یقرار م یمورد بررس

خواهد  گزارش نیباال و پائ یبارور یگوسفند دارا ینژادها یچندشکل برا یپهایدر گوسفندان و ژنوت یصفات بارور یبرا
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 نیپائ یگوسفندان که بارور نیا (argali, snow, mouflon) یژنها در بستگان وحش نیا ی، توال نیشد. عالوه بر ا

 پرورش دهندگان گوسفند در یازهاین نیتأم یمورد مطالعه قرار خواهند گرفت. برا یو با گوسفندان بوم ییدارند، شناسا

خواهد  یو اعتبارسنج هیته شیم ییصفت چندقلوزا یبرا DNAیمثل در گله ها، آزمون ها دیصفات تول شیجهت افزا

 جادیا DNA یاستفاده از آزمون ها یکاربرد یمعمول آن ها، دستورالعمل ها یاز اجرا یعلم یبانیارائه پشت یشد و برا

و  بازده گوسفند شیتواند منجر به افزا یپروژه م نیحاصل از ا جیشود که نتا یم ینیب شی. پدیشده ارائه خواهد گرد

 آنها شود یستیبهتر و حفظ تنوع ز تیریمد یبرا رانیو ا هیروس یگوسفند بوم یکیتر ذخائر ژنت قیدق ییکمک به شناسا

 .ییمرتبط با تعداد بره متولد شده به از هر بره زا کیمورف یپل یکیژنت یها انتیوار ییشناسا :اهداف اختصاصی

 نهیشیپ ییآنها ، شناسا یتیمطالعه سابقه جمع یبرا رانیو ا هیدر روس یگوسفند بوم ینژادها نیمهمتر یمولکول فیتوص-

 .ژن یاحتمال انیجر یابیو ارز یمشترک اجداد

 ی.ان.ا یآزمون د ،یتیژن، سابقه جمع انیجر ت،یساختار جمع ،ییتوان بره زا ،یگوسفند بوم ینژادها کلمات کلیدی:

 

 

Molecular Description of the Autochthonous Sheep Breeds in Russia and the Persian 
Plateau 

Title: 

Ali Esmailizadeh Applicant: 

Shahid Bahonar University of Kerman Applicant's 

Work: 

 

Low reproductive performance of the local sheep breeds both in Iran and Russia is a 

serious limiting factor for mutton production industry development. However, there 
is still no full understanding of the genetic mechanisms underlying reproductive 

performance of the native sheep especially the number of lambs per ewe lambing. 
Therefore, unlocking the genetic polymorphic variants responsible for prolificacy is 

one of the common research areas that would be beneficial to both partner 
countries. Another mutual research area of interest is molecular description of the 

most important autochthonous sheep breeds of Russia and Iran to study their 

demographic history, to identify common ancestral backgrounds and to evaluate 
possible gene flow. To address these points, we will collect sheep samples from Iran 

and Russia and will perform the SNP genotyping using the Ovine Illumina 600K SNP 
chip. The SNPs genotypic data will be subjected to quality control procedures and 

valid genotypes for each SNP will be determined. Genetic admixture will be inferred 

with Admixture v1.3 software and will be plotted with the R package “pophelper”. 
Principal component analysis will be conducted to study the breeds clustering, 

populations genetic structure and differentiation using appropriate standard 
methods implemented in different software. Scan for selective signatures will be 

performed by using different methods based on comparative analysis of high prolific 
(Romanov) and low prolific breeds to identify genomic regions and genes responsible 

for reproductive traits. The revealed genes will be annotated, and their metabolic 

pathways will be addressed. Besides, we will obtain and analyze the sequences of 
the genes GDF9, BMP15 and BMP15R reported as promising candidates for fertility 

traits in sheep to reveal the polymorphic genotypes of high prolific (Romanov) and 
low prolific sheep breeds. In addition, we will obtain the sequences of the GDF9, 

BMP15 and BMP15R genes in low prolific wild relatives (argali, snow and mouflon 

sheep) to establish the differences in their genotypes comparing with Romanovs. We 
will develop and validate the DNA tests for ewe prolificacy to cover the needs of 

sheep breeders in increasing the reproductive traits in their flocks. We will also 
provide the guidelines of the applied use of created DNA tests to provide scientific 

support of its routine implementation. The anticipated results of this project could 

lead to increasing the lamb yield as well as to better understanding the ancestry of 
Russian and Iran local sheep resources for their better management and 

maintenance of their biodiversity. 

Abstract: 

 

-Unlocking the genetic polymorphic variants responsible for ewe prolificacy 

Specific 

Aims: 
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-Molecular description of the most important autochthonous sheep breeds of Russia 

and Iran to study their demographic history, to identify common ancestral 
backgrounds and to evaluate possible gene flow. 

Native sheep breeds, Lambing performance, Population structure, Gene flow, 

Demographic history, DNA test 

:Keywords 
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ه ذره شب یو مطمئن گاف انرژ عیسر ینیب شیپ یبرا نیماش یریادگیمحاسبات ابتدا به ساکن و  بیترک :عنوان

 آنها یاژهایو آل ییدوتا یرساناها مهین

 فر یهاشم دجوادیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 اصفهان/اصفهان یصنعت دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 کیزیو ف یاضیر :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 فر یهاشم دجوادی+ س :همکاران

 احمدپور یقیطر یمهد +

 یعابد دیسع +

 انینجاریبن رایسم +

 یاعالئ یمجتب +

 ینیعبدالحس لیاسماع +

 2900000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 30 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 5در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 عدد 2: یکارگاه آموزش یبرگزار

ت محاسبا یاست تا بتوان از آن، به جا نیماش یریادگیبر  یمبتن یمدل نظر کی دیپروژه، تول نیما در ا یهدف اصل چکیده :

 یبرحسب تعداد ،یاچندمولفه یرساناهامهیذره نشبه یمطمئن گاف نوار ینیبشیپ ی، برا GWو پردردسر  نیسنگ

 یچگال یابعت هینظر عیمنظور، ابتدا با انجام محاسبات وس نیاستفاده کرد. بد ،یالوصول ساختار الکترونسهل گرفیتوص

 یاژهایو آل ییدوتا یرساناهامهیاز ن ییتا 100 بایمجموعه تقر کی یرو GWو محاسبات  یدیبریبه همراه توابع ه

خواهد شد. گام دوم پروژه به  هیته رساناهامهیذره نشب یبانک داده از گاف نوار کیآنها،  یاو چهارمولفه یامولفهسه

 هیمرحله، محاسبات ساده نظر نیاختصاص خواهد داشت. در ا نیماش یریادگیمدل  یمناسب برا یگرهافیتوص ییشناسا

خواص  ینی(، به کار گرفته خواهد شد تا مقدار تخمیاتم یهاتالیممکن )ارب هیتعداد توابع پا نیبا کمتر یچگال یتابع

 یقدماتم یگرهافیبه عنوان توص هاتیکم نیو در ادامه از ا دیبه دست آ رسانامهین یبلورها یو ساختار نوار یشبکه تعادل

 هیاول یاگرهفیبکارگرفته خواهد شد تا توص یسازفشرده نینو افتیره کیاستفاده شود. سپس  نیماش یریادگیمدل 

 موردنظر یرساناهامیذره نشبه یگاف نوار ینیبشیپ یشده برا یسازنهیبه یگرهافیاز توص یرا به مجموعه محدود

 یگاف نوار نیماش یریادگیبر  یمبتن ینیبشیپ یالوصول براکارا و سهل یگرهافیاز توص یاکند. کشف مجموعه لیتبد

در  ارساناهمهین ختهیابتدا به ساکن خواص حالت برانگ یمهم در جهت بررس یگام ،یاچند مولفه یرساناهامهیذره نشبه

 بزرگ خواهد بود یهااسیمق

 رساناها مهیشبه ذره ن یگاف نوار ینیب شیپ یکارا برا یمدل نظر کی دیتول :اهداف اختصاصی

 یچندمولفه ا یرسانا مهین 100شبه ذره حدود  یبانک داده از گاف نوار کی دیتول

،  Compressed sensingروش  ن،یماش یریادگی، GWمحاسبات  ،یچگال یتابع هیابتدا به ساکن، نظر محاسبات کلمات کلیدی:

 ییدوتا یرساناها مهیشبه ذره، ن یگاف انرژ
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Combining first-principles calculations with machine learning techniques for fast and 

reliable prediction of the quasiparticle band gap of excited state properties of binary 
semiconductors and their alloys 

Title: 

S. Javad Hashemifar Applicant: 

Isfahan University of Technology Applicant's 

Work: 

 

In this project, our specific aim is to generate an efficient machine learning (ML) 

based theoretical model to replace the elaborate and heavy GW calculations for 
reliable prediction of the quasiparticle band gap of multicomponent semiconductors, 

in terms of some readily computable electronic structure descriptors. In this regard, 
first, a proper data set on quasiparticle band gap of semiconductors will be provided 

by performing comprehensive density functional theory (DFT) plus hybrid functional 

as well as DFT+GW computations on a collection of about 100 compounds composed 
of binary III-V and IV-VI semiconductors and their ternary and quaternary alloys. 

The second step of the project is devoted to the identification of the proper 
descriptors for our ML model. We will use very simple DFT computations with 

minimal basis set (atomic orbitals) to obtain a rough estimate of the equilibrium 
lattice properties and band structure of the systems, to be used as primary 

descriptors in our ML procedure. Then the novel compressed sensing approach will 

be applied to convert the primary descriptors to a minimal set of descriptors 
significantly optimized for prediction of the quasiparticle band gap of our desired 

semiconductors. Discovering efficient and fast computable features for ML prediction 
of the quasiparticle band gap of multicomponent semiconductors would be a great 

step forward in first-principles study of excited states properties of semiconductors 

at large scales. 

Abstract: 

 

Generating a machine learning model for efficient prediction of the quasiparticle 

band gap of semiconductors 
Creation of a data bank of quasiparticle band gap of about 100 multicomponent 

semiconductors 

Specific 

Aims: 

First principles calculations, density functional theory, GW calculations, Machine 

learning, Compresssed sensing method, quasiparticle band gap, binary 

semiconductors 

:Keywords 
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 و کاربردها یفناور ستیز ،یشناس ستیزالو: ز یالمللنیب شیهما نیدوم :عنوان

 ملک معصومه :متقاضی

 استاد :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 علوم، دانشگاه تهران سیسالن دهشور، پرد/تهران :محل اجرا

 یعلم یو رخدادها هاشیاز هما تیحما :کارگروه

 یالمللنیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

  :نوع طرح
 یموحد یاکبر موسو ی+ عل :همکاران

 معصومه ملک +

 نجانیام یاتابک روح +

 اصل انیابانیخ یقیعادل حق +

 یکنار یمحمد هیحور +

 یسار رضایعل +

 فیربابه لط +

 لنگ رجامیم +

 سیهارالد گاالت +

 نیمحسن ام +

 یمعصومه قدرت +

 50000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 0 :)ماه(مدت اجرای نهایی

  :تعهدات مصوب نهایی

 و کاربردها یفناور ستیز ،یشناس ستیزالو: ز یالمللنیب شیهما نیدوم چکیده :

 یطب یزالو یهایماریو پرورش و ب ریتکث دیجد یهاوهیبا ش یطب یدهنگان زالوپرورش ییاطالعات و آشنا شیافزا :اهداف اختصاصی

 یطب یزالو دیدر تول شتریب یبازده یبرا یطب یدهندگان زالوپرورش ییتوانا شیافزا -

 یدر امر زالودرمان لیبه روز شدن اطالعات پزشکان دخ -

 یطب یاز زالو ییدارو یهافرآورده هیته یهابه روز شدن روش -

 ییدارو یو پرورش، فرآورده ها ریتکث ،یزالودرمان ،یطب یزالو کلمات کلیدی:

 

 

The Second International Congress on Leech: Biology, Biotechnology and 
Applications 

Title: 

Masoumeh Malek Applicant: 

Tehran Applicant's 

Work: 

National and international standards in leech therapy and leech breeding 

Medicinal leech and entrepreneurship 

Stock assessment and conservation 
Market and Export challenges 

Biology and biotechnology 
Pharmaceutical products 

Veterinary leech therapy 

Leech therapy 

Abstract: 
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Hirudiculture 

Leech disease 
Equipment 

Genetics 

#NAME? Specific 
Aims: 

s: Medicinal Leech, Hirudiculture, Leech Therapy :Keywords 
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 یفرهنگ یهاو مدل نید :عنوان

 این یقائم رضایعل :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یاسالم یموزه و مرکز اسناد مجلس شورا کتابخانه، :محل اجرا

 یو علوم اسالم معارف :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ینید علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 این یقائم رضای+ عل :همکاران

 450000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Web Of Science: 1 گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 عدد ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 جلد کتاب آماده چاپ( کیعدد ) 1چاپ کتاب: 

 یفرهنگ یهااست. مدل یو مطالعات فرهنگ یشناخت یشناسمباحث انسان نیتراز مهم یکی یفرهنگ یهامدل بحث چکیده :

 و یو رفتارها و سبک زندگ دنیشیفرهنگ حضور دارند و به نحوه اند یهستند که در ذهن اعضا یفرهنگ یهاچارچوب

 یفرهنگ یاز مدلها یادرون خود دسته نیاست که د نیتحقق حاضر ا ی. ادعاگذاردیم رینحوه فهم جهان در آنها تأث

 شود. یبندقرآن دسته اتیخصوصا با توجه به آ ن،یدرون د یفرهنگ یاهرو، تالش شده مدل نیدارد. از ا

 :اندسه دسته نیدر د یشناختانشان یهاگزاره

 ناظر به افراد فرهنگ یهاگزاره .1

 (رهیها و غفرهنگ )باورها، ارزشها، عادت یناظر به اجزا یهاگزاره .2

 یفرهنگ یهامدل .3

باورها  معنا که صرفا نیاست؛ بد ینید ینید یفرهنگ یهاقائم به مدل ینداری: دنیدر د یفرهنگ یهابه مدل افتنی دست :اهداف اختصاصی

. بلکه اساس شودینم ینیجامعه د ینید دیجامعه صرفا با داشتن عقا کی. کندیکلمه نم یقیحق یبه معنا نداریرا د یکس

 یفرهنگ یهارو، توجه به مدل نیدر فرد و جامعه دارد. از ا ینید یفرهنگ یهابه تحقق مدل ینیو جامعه د یندارید

 دارد. نید یو مطالعات اجتماع نیدر مباحث فلسفه د ادیز یامدهایو نقش آنها پ ینید

 یشناختانسان یهاگزاره ن،ید ،یمعناشناس ،یفرهنگ یشناسانسان ،یشناسانسان ،یفرهنگ یفرهنگ، مدل ها کلمات کلیدی:

 

 

religion and cultural models Title: 

Alireza Ghaeminia Applicant: 

Islamic Research Institute for Culture and Thought Applicant's 

Work: 

 
cultural models are discussed in cognitive anthropology. culture is represented in the 

mind as frames that shapes the world of it,s members and directs their thinking and 

their actions. Religion contains cultural models. By the method of cognitive 
semantics, the researcher tries to discover these phenomena in the religion. 

Abstract: 

 
to discover   

to discover cultural models in the religion, and analyising them.cultural models in the 

religion, and analyising them. 

Specific 
Aims: 

religion, culture, cultural model, cognitive anthropology, cognitive science :Keywords 
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 دیبا تاک رانیا یشمال ینواح (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) یاهیگ یسنها ییشناسا :عنوان

 یاقتصاد تیبا اهم هایخاص بر تاکسون

 ینیحس رضا :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 النیگ/النیگ دانشگاه :محل اجرا

 RFBR هیروس یادیبن یپژوهش ها ادیبن - یالملل نیب طرح :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

 یعلوم کشاورز :اولویت

 یکاربرد-یادیبن :نوع طرح

 ینی+ رضا حس :همکاران

 یمژگان زمان +

 یمحمد یسعد +

 یعارفه غالم +

 2540000 :ریال( )هزاراعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 3در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRمقاله در مجالت  انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 مقاله( کیعدد )حداقل  ISC: 1 شده در هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم

 خواهد شد( هیارا یشتریمطمئنا مقاالت ب -مقاله  کیعدد )حداقل  1/ کنفرانس: ناریمقاله سم

 محصوالت پژو ریسا

وده متنوع ب اریها بسسن نیمتمرکز است. ا رندیگ یاز حشرات را در برم یکه گروه بزرگ یبرگ یهاسن یپژوهش رو نیا چکیده :

 زبانیبه م اهخوارعمدتایگ یهااز گونه یاریشناخته شده است. بس ایهزار گونه از آنها در دن 11از  شیو در حال حاضر ب

از آنها  یکه بعض کنندیم هیتغذ اهانیاز گ یعیرا اشغال و از دامنه وس یا ژهیو کیاکولوژ یهاانیوابسته بوده، آش یخاص

 تیا اهمب یهااز گونه یعیوس اری( مشتمل بر تعداد بسدهیری)م یبرگ یهاهستند. سن یاقتصاد تیشامل محصوالت با اهم

 ،اریبس یرغم تالش ها یاشاره کرد. عل وکنترلیعوامل ب ایآفت و  یهابه گونه توانیهستند که از جمله آنها م یتصاداق

 یقیلفت تیری. در مدستیبخش ن تیرضا ایمانده و  یباق نحلیخانواده از سنها ال نیا یاز گونه ها یادیتعداد ز ییشناسا

ان گونه ها امک قیدق ییکنترل حشرات بدون در نظر گرفتن شناسا یبرا یانتخاب روش ایو  یریآفات هر نوع اندازه گ

 یو روشها اتیعمل نیو قابل اعتمادتر نیموثرتر ن،یعتریسر ن،یپروژه در نظر است از بهتر نیباشد. در ا ینم ریپذ

 یمزرعه ا یهایاز اطالعات حاصل از بررس یگونه ها استفاده گردد. مجموعه ا ییو شناسا کیتفک یبرا کیتاکسونوم

اجازه را خواهد  نیبه ما ا یبرتاکسونومیسا یو ابزارها کیمرفولوژ یهایژگیو ،یان ا یبر د یمبتن یورک(، روش ها لدی)ف

. از میهدف داشته باش یهاتاکسون ییدر شناسا یترحیو صح درک درست یداد تا به نحوه موثرتر و قابل مالحظه ا

خواهد  رانیشمال ا یاز گونه ها نیدر دسترس بصورت آنال یاو سپس کتابخانه ونیفراهم آوردن کلکس یبررس نیاهداف ا

هدف در دسترس همگان  یهابارکد گونه هیناح یهای( و توالریو تصاو فاتی)توص کیمرفولوژ اتییکه جز یبود، بطور

 هیقب نیها در راسته ناجورباالن و همچنگونه تمام یبر رو ندهیساز مطالعات آ نهیزم نیپژوهش همچن نیا جهیباشد. نت

 حشرات خواهد بود

 ی)با تمرکز بر گونه ها رانیدر ا دهیریم یگونه ها یگونه برا نییو تع ییو قابل اعتماد شناسا عیسر روشهای توسعه • :اهداف اختصاصی

گروه مورد مطالعه بر اساس  یکیجامع تاکسونوم می. ترمیاقتصاد تیبا اهم یبر گونه ها دی( با تاکرانیشمال ا هیناح

 کیو مرفومتر کی، مرفولوژ یبدست آمده مولکول یداده ها قیتلف

 می، ترسSEM یبردار ریتصو تال،یجید یربرداریتصو ،ییشناسا یدهایجنسها و گونه ها، کل یصیتشخ یتوسعه روشها •

 زبانیم یاهیگ یانتشار و گونه ها ینواح یبررس ا،یتالیساختار ژن



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   

 یکیمشکالت تاکسونوم یدارا یاز تاکسونها دیآفت و مف یگونه ها حیو صح عیسر ییشناسا •

 یو رکوردها ایدن یبرا دیجد یگونه ها فیشامل توص رانیدر شمال ا کیفونست یهایبهبود شگرف در دانش بررس •

 انتشار گونه ها یبرا دیجد

ده از ش ییشناسا یگونه ها یاز آنها برا یکتابخانه ا جادی( و ایو هسته ا ییایتوکندریبارکد )م ینواح یتوال نییتع •

 .مرتبط یگونه ها ریو سا یاقتصاد تیبا اهم یبر گونه ها دیبا تاک رانیشمال ا

 یبدست آمده در فضا یداده ها یو سامان ده میجهت تنظ یعنوان ابزار ،بهیبرتاکسونومیسا یبرا یتوسعه چارچوب •

 زبانیم ؛یشده شامل مکان جمع آور یجمع آور ی)اطالعات همه نمونه ها نترنتیا قیوب ، جهت استفاده عام از طر

 .وب وارد خواهد شد( یاستفاده عام در فضا یها برا حیتشر ها،یری، اندازه گ یاهیگ

 رانیشمال ا ،یتاکسونوم بری، ساDNA بارکد ک،یستماتیناجورباالن، س ده،یری،م یبرگ یسنها کلمات کلیدی:

 
 

Plant bugs (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) of Northern Iran with a special 
emphasis on the economically important taxa 

Title: 

Reza Hosseini Applicant: 

University of Guilan Applicant's 

Work: 

 
This research is focused on the plant bugs, a large, diverse group currently 

comprising more than 11 000 species known worldwide (Schuh & Weirauch, 2020). 
Many are principally host-specific phytophagous insects, occupying different niches, 

and feeding on a wide range of plants, including economically important crops. The 

Miridae contain considerable number of economically important species including 
major pests and biocontrol agents (e.g. Puchkov, 1972; Wheeler, 2001; Ferreira et 

al., 2015). Despite many efforts (Sanchez et al., 2006; Castañé et al. 2013; Jausetl et 
al., 2017), the species recognition within the group remains unsatisfactory. Effective 

IPM measures are clearly impossible without getting clear answers on species 
delimitation. Our project is aimed to provide a sustainable workflow for fast, 

effective and reliable species delimitation uniting the best current practices of 

integrative taxonomy. Accumulation of fieldwork, DNA-based approach, fine-grained 
morphology and cybertaxonomic tools would allow us to move considerably beyond 

the current understanding of species delimitation in target taxa. We plan to provide 
the online accessible library of the Northern Iranian species, comprising 

morphological details and sequences of the target taxa, that will serve as the 

background for future works on the entire order Hemiptera and other insects. 

Abstract: 

to discover cultural models in the religion, and analyising them.· Development of fast 

and reliable species delimitation within Iranian Miridae with a special emphasis on 

economically important species. A comprehensive taxonomic treatment based on 
integration of molecular, morphological and morphometric data received in the 

course of the study will be provided. 
· Development of diagnoses of respective genera and all species, identification keys, 

dorsal habitus photographs, micrographs of selected features and illustrations of 
genitalic structures, summarized data on distribution and hosts will be given in each 

case. 

· Rapid and accurate identification of major pests and beneficial species from the 
taxonomically challenging and problematic taxa. 

· Significant improvement of our knowledge of North Iranian fauna including 
description of species new to science and new distributional records. 

· Creation of the mitochondrial and nuclear barcode libraries for mirid species known 

from Northern Iran with a special emphasis to the economically important species 
and their allies. 

· Development of the cybertaxonomic framework, meaning the routine usage of the 
web-based relational database as a tool for organizing all data and disseminating 

results for anyone interested through the internet (all specimen information, 

Specific 

Aims: 
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including data on locality, host, measurements, and dissections, will be entered into 

the web-accessible relational database). 

Plant bugs, Miridae, Hemiptera, Systemetices, DNA Barcoding, cybertaxonomy, 

Northern Iran. 

:Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
98024535 

 ینصوص القونو یعل ةیریتفس قاتیتعل :عنوان

 یعشاق نیحس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 زن :جنسیت

 قم/قم شهیفرهنگ و اند پزوهشگاه :محل اجرا

 یو علوم اسالم معارف :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ینید علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یعشاق نی+ حس :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 1شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 جلد کتاب آماده چاپ( کیعدد ) 1چاپ کتاب: 

ارد آن وجود ند قیمطالب عم انیدر ب یشرح درخور یاست ول یدر عرفان نظر هیپا یاز کتابها یکی ینصوص قونو کتاب چکیده :

از انزوا در  میعظ یعلم هیسرما نیتا ا سمیآن بنو یبرا یکه شرح مینیبیم ستهیکتاب، شا نیا سیبا دو بار تدر نجانبیا

 ردیما مورد استفاده قرار گ یآمده و در محافل فرهنگ

 بخاطر اجمال مطالبش یمطالب ارزشمندش، مهم و قابل اعتناء است ول زیاز نظر اعتبار مؤلفش، و ن ینصوص قونو کتاب :اهداف اختصاصی

 یمعل اتیمحتوا یکه برا یحاتیاست که با توض نیطرح ا نیدر انزوا مانده است؛ هدف ا استفادهیب یاهمانند گنچ دربسته

 .ردیقرار گ یدر دسترس استفاده محافل علم یعلم نهیگنج نیا گرددیآن ارائه م

 ینصوص، شرح، عرفان نظر کلمات کلیدی:

 

 

comments on Ghonavi's Nosoos Title: 

Hosain Oshaghi Applicant: 

Islamic Research Institute for Culture and Thought Applicant's 

Work: 

 
Ghonavi's Nosoos - book in speculative mysticism is one of the basic books in 

speculative mysticism but there is not a deserving descriptive for their deep subjects 
book , i with twice teaching think It's worth to write a descriptive for it to be used in 

scientific circles 

Abstract: 

 
Ghonavi's Nosoos - book is one of the basic books in speculative mysticism but there 

is not a deserving descriptive for their deep subjects book , i with twice teaching 

think It's worth to write a descriptive for it to be used in scientific circles 

Specific 
Aims: 

: Nosoos, description, speculative mysticism :Keywords 
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 یگر یسلف یمعرفت شناخت یمبان یانتقاد یبررس :عنوان

 ینیباقر پورام محمد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یاسالم شهیفرهنگ و اند پژوهشگاه :محل اجرا

 یو علوم اسالم معارف :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ینید علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 ینی+ محمد باقر پورام :همکاران

 350000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 3شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :تعهدات مصوب نهایی

 جلد کتاب آماده چاپ( کیعدد ) 1چاپ کتاب: 

 عدد 8آموزش دانشجو: 

 یرویو اتباع آنان در پ نیاست که صحابه و تابع یآنان، راه یکه راه انتخاب شمارندیاز مسلمانان م یارا مجموعه هیسلف چکیده :

حمد و دعوت ا ثیاصحاب حد یریدر جهت گ شهیر یمکتب اعتقاد کیبه مثابه  یگر ی. سلفاندمودهیاز کتاب و سنت پ

ف به به سل هیمیابن ت دیاستوار است ؛ تاک هیمیابن ت یبه صورت خاص بر باورها زین ریبن حنبل دارد و در دو سده اخ

از  یروی، تنها راه وصول به مذهب سلف پ یبرخ یگرفته و به ادعا یجا یسلف انیشوایاست که او در شمار پ یگونه ا

 است . هیمیمذهب ابن ت

 نیادینب یو اثبات گزاره ها ینیبه معرفت د یابیدست یاست که برا نیا ینید یشناس مباحث معرفت نیتراز مهم یکی

 انیمعرفت در نگاه سلف یزارهایسوال مطرح است که ا نیتوان از عقل ، نقل ، شهود و حس بهره جست. ا ی، م نید دیعقا

 در منظر آنان چگونه است ؟ ینید قیبه حقا یو طرق دسترس ستیچ

قائق از ح یتنها معرفت حاصل از نقل و حس را باور داشته و با انکار معرفت حاصل از عقل و شهود ، معرفت ناقص انیسلف

 . راهم ساخته استف شانیها در فهم و رفتار ا یکژ نهیمحض زم ییدهند و ظاهرگرا یارائه م نید

انکار  یها بیو نقد شود و آس یبررس یو معرفت حس یبه معرفت نقل ونیسلف یشود باور افراط یتالش م قیتحق نیدر ا

 نقد گردد زیآنان ن یاز سو یو معرفت شهود یمعرفت عقل

 .یگر یسلف یمعرفت شناخت ینقد مبان یو تالش برا قیتحق یگسترش مرزها یهدف اصل :اهداف اختصاصی

 هیمیابن ت ،ی، معرفت حس یشهود ی، معرف ی، معرفت نقل ی، معرفت عقل یگر ی، سلف یمعرفت شناس کلمات کلیدی:

 
 

A Critique of the Epistemological Principles of Salafism Title: 

Mohammad Bager Pouramini Applicant: 

the Islamic Research Institute `for Culture and Thought (IICT) Applicant's 
Work: 

One of the most important topics of religious epistemology is that reason, 

transmission, intuition, and sense can be used to gain religious knowledge and to 
substantiate the fundamental propositions of religious beliefs. 

The Salafists believe only in the knowledge derived from the "narrative" and "sense" 
and deny the knowledge derived from the "intellect" and the "intuition", providing 

incomplete knowledge of the truths of religion. 

Abstract: 

 
1. Expanding the boundaries of research 

2. An attempt to critique the epistemological foundations of Salafism 

Specific 
Aims: 
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Epistemology. Salafism. Ibn Taymiyyah :Keywords 



              (   1400ماه  10های مصوب )گزارش طرح                                   
98021798 

 میبر اساس قرآن کر« آموزش اخالق» یهاروش :عنوان

 ییفدا یمهد :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 قم/باقرالعلوم )ع( دانشگاه :محل اجرا

 یمعارف و علوم اسالم :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ینی+ علوم د یقرآن علوم :اولویت

 یاتوسعه-یکاربرد :نوع طرح

 ییفدا ی+ مهد :همکاران

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 16 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یانتشار مقاله علم :تعهدات مصوب نهایی

 جلد کتاب آماده چاپ( کیعدد ) 1چاپ کتاب: 

 عدد 1: یمدل مفهوم یطراح

 عدد 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

لزم خوب مست یزندگ کی نکهیدر جامعه هدف خود است. مضافا ا یاخالق لیبه دنبال تحقق و توسعه فضا ینظام اخالق هر چکیده :

است. مسئله آموزش اخالق  تیمستلزم آموزش و ترب ،ینظام اخالق کیبر اساس  یاخالق ستیاست و ز ستنیز یاخالق

به آن  یتیو علوم ترب یانسان یعلوم اسالم ،یو روانشناس یمختلف علوم رفتار یرشته است و حوزه ها انیمسئله م کی

زمان  یجامعه عرب و جامعه اسالم یقرآن در رشد اخالق زیآم تیحاضر، با توجه به تجربه موفق قیپردازد. در تحق یم

 لیاساس، پس از تحل نی. بر امیهست میآموزش اخالق از منظر قرآن کر ینزول و بعد از آن، به دنبال اکتشاف روش ها

 میروشها را استخراج کن نیا میکرده ا یسع م،یقرآن کر اتیمضمون همه آ

الگوها و  نیتجربه ا ،یبعد یپروژه است. در گامها نیا یهدف اختصاص میآموزش اخالق بر اساس قرآن کر یروشها ارائه :اهداف اختصاصی

 (یاتیعمل یالگوها و روشها به واسطه ارائه مدلها یهدف است.)اعتبارسنج یروشها در گروهها

 هینظر ،یرشد اخالق ،یاخالق تیاخالق، ترب ،یاخالق لیرذا ،یاخالق لیفضا م،یروشها و الگوها، آموزش اخالق، قرآن کر کلمات کلیدی:

 یرشد اخالق یها

 

 

Methods of " morality education " Based on the Holy Quran Title: 

Mahdi Fadaei Applicant: 

Baqir al-Olum Applicant's 
Work: 

 
Every moral system seeks to realize and develop the moral virtues in its target 

community.In addition, a good life requires a moral life, and a moral life based on a 

moral system requires education.The issue of "ethics education" is an 
interdisciplinary one and deals with the various fields of behavioral and 

psychological sciences, Islamic humanities and educational sciences.In the present 
study  ،considering the successful experience of the Qur'an in the moral development 

of Arab society and the Islamic society of the time of the descent  ،we seek to 

explore the conceptual model of moral education from the perspective of the Holy 
Qur'an.Accordingly  ،after analyzing the content of all the verses of the Holy Qur'an  ،

we have tried to derive this model by Exploration Method. 

Abstract: 

 Specific 

Aims: 
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The purpose of this project is to present a conceptual model of ethical education 

based on the Holy Quran. In the next steps, the model is tested in target groups 
(model validation through the presentation of operational models). 

Pattern, Ethics Education, Holy Quran, Moral virtues, Morality, Morality, Moral 

Education, Moral Development, Moral Development Theories 

:Keywords 
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 یاهلل خامنه ا ةیآ یاسیفقه س :عنوان

 یزدهیسجاد ا دیس :متقاضی

 اریدانش :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 تهران/یاسالم شهیفرهنگ و اند پژوهشگاه :اجرامحل 

 یو علوم اسالم معارف :کارگروه

 یپژوهش طرح :زیرشاخه/گرنت

 ینید علوم :اولویت

 یادیبن :نوع طرح

 یزدهیسجاد ا دی+ س :همکاران

 زاده یتق قیصد قهیصد +

 300000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 12 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 (iscدر  هینما یو پژوهش یعدد )علم ISC: 2شده در  هیدر مجالت نما یو پژوهش یمقاله علم انتشار :نهایی تعهدات مصوب

 عدد )آماده به چاپ( 1چاپ کتاب: 

در  یااهلل خامنه ۀیآ یهادگاهیو شناخت د ،یاسیبه نام فقه س یارشته نیب شیشناخت گرا تیکه با محور قیتحق نیا چکیده :

 اساس،نی. برااندیرا بنما یاسیفقه س یهایژگیرا مد نظر قرار داده است که بتواند، جوانب و و یخصوص است، امور نیا

ه، مانند فق یمیمفاه ،یااهلل خامنه ۀیآ یو سابقه فقه نهیشیدر خصوص پ یبخش اول، پس از طرح مباحث لیدر آغاز، ذ

که با  قیتحق نی.ادهدیقرار م قیو تحق ینسبت به هم را مورد بررس میمفاه نیا زیو تما یفقه حکومت ،یاسیفقه س

ت، خصوص اس نیدر ا یااهلل خامنه ۀیآ یهادگاهیو شناخت د ،یاسیبه نام فقه س یارشته نیب شیشناخت گرا تیمحور

بخش  لیدر آغاز، ذ اساس،نی. برااندیرا بنما یاسیفقه س یهایژگیرا مد نظر قرار داده است که بتواند، جوانب و و یامور

فقه  ،یاسیمانند فقه، فقه س یمیمفاه ،یااهلل خامنه ۀیآ یو سابقه فقه نهیشیدر خصوص پ یاول، پس از طرح مباحث

 .دهدیقرار م قیو تحق ینسبت به هم را مورد بررس میمفاه نیا زیو تما یحکومت

 خچهیدر آغاز، تار اساس،نیمد نظر قرار داده است. برا نیمع ییهاسرفصل لیرا ذ یاسیفقه س تیماه ق،یبخش دوم تحق

 یلو گستره حداق یاسیقرار داده است، در ادامه، قلمرو فقه س تیرا مورد عنا خیتار ریتحول آن در مس ریو س یاسیفقه س

در  یاسیفقه س یکه برا یو وظائف اتیمد نظر قرار داده است. غا یمتفاوت یهارا براساس مالک یاسیفقه س یو حداکثر

ر د تیقرار گرفته و در نها قیمورد تحق ،یاسیمتصور است، در ادامه منابع استنباط فقه س اشیمطلوب و آرمان کردیرو

 .قرار گرفته است یمورد بحث و بررس ،یفقه شیگرا نیا یروش شناس ،یاسیفقه س تیبخش ماه

گذشته بلکه عصر حاضر، منجر شده را  یهادر طول زمان یاسیفقه س یکه به ناکارآمد یامور ق،یتحق نیبخش سوم ا

 انجامدینسبت به آن، ب یحداکثر کردیو رو یاسیفقه س یبه توسعه کارآمد تواندیکه م ییقرار داده و راهکارها یمورد بررس

 دهدیقرار م قیرا مورد تحق

 نیا یو فقه( جهت روزآمد استی)در عرصه س یرشته ا نایب یکردیبه مثابه رو یاسیدرجه دوم از فقه س یکردهایرو فهم :اهداف اختصاصی

 ینیبه مثابه نرم افزار اداره مطلوب نظام د شیگرا نیارائه نسخه روزآمد از ا یو تحول آن در راستا شیگرا

 یاهلل خامنه ا ۀیتحوّل، آ ،یفلسفه فقه حکومت ،یفقه حکومت ،یاسیفقه س فقه، کلمات کلیدی:

 

 

Political jurisprudence of Ayatollah Khamenei Title: 

Seyed Sajjad Izedehi Applicant: 

Islamic Research Institute for Culture and Thought Applicant's 
Work: 

This research, which focuses on recognizing the interdisciplinary trend of political 
jurisprudence, and recognizing the views of Ayatollah Khamenei in this regard, has 

taken into consideration the issues that can reveal the aspects and characteristics of 

Abstract: 
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political jurisprudence and the basic rules of this knowledge. . Accordingly, in the 

first part, the first part, after discussing the issues regarding the background and 
jurisprudential history of Ayatollah Khamenei, explores concepts such as 

jurisprudence, political jurisprudence, government jurisprudence, and the distinction 
between these concepts in relation to each other. The second part of the study 

considers the nature of political jurisprudence under certain headings. Thus, at the 

outset, the history of political jurisprudence and the course of its evolution on the 
path of history have been considered. In the following, the jurisprudence of the 

political world and the minimum and maximum extent of political jurisprudence have 
been considered on the basis of different criteria. The ends and tasks which are 

considered for political ideal and political jurisprudence are investigated in the 

sources of inference of political jurisprudence. Finally, the methodology of this 
jurisprudential tendency has been discussed in the section on the nature of political 

jurisprudence. The third part of this research examines the issues that have led to 
the ineffectiveness of political jurisprudence over the past but also the present era, 

and investigates the strategies that can lead to the development of the efficiency of 
political jurisprudence and the maximal approach to it. Finally, in the fourth section, 

this research, in the end, provides some of the principles and rules of jurisprudence 

(such as negation of mosquitoes, taqiyah, supervision, expediency, etc.), which, as 
general rules of religion, can represent a conscientious point of view on the basic 

issues of Shari'a, Judgments to be dealt with. 

Understanding second-order approaches of political jurisprudence as a binational 
discipline (in the field of politics and jurisprudence) to update this trend and bring it 

forward in order to present an updated version of this tendency as a desirable 
administration of religious system software 

Specific 
Aims: 

Jurisprudence, political jurisprudence, government jurisprudence, philosophy of 

jurisprudence, change, Ayatollah Khamenei 

:Keywords 
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 مارانیبه ب وندشدهینشاندار شده و پ یادیبن یسلولها یستیز یمنیو ا CT یربرداریبر تصو یمبتن یابیرد :عنوان

 یویر بروزیمبتال به ف ییکرونا

 یآتش ریام :متقاضی

 اریاستاد :رتبه علمی متقاضی

 مرد :جنسیت

 سمنان/شاهرود یدانشگاه علوم پزشک - یپزشک دانشکده :محل اجرا

 Covid-19 -الملل  نیطرح ب :کارگروه

 الملل نیب :زیرشاخه/گرنت

  :اولویت

 یکاربرد :نوع طرح

 یآتش ری+ ام :همکاران

 یمانیمسعود سل +

 یمحمد واسع +

 PhD یدانشجو +

 2520000 :)هزار ریال(اعتبار نهایی

 36 :)ماه(مدت اجرای نهایی

 عدد Q1: 2در سطح  Web Of Science گاهیشده در پا هینما JCRانتشار مقاله در مجالت  :تعهدات مصوب نهایی

 (رانیدر ا ینیچ یعدد )با حضور همکار 1: یکارگاه آموزش یبرگزار

 بروزیمنتخب مبتال به کرونا دچار ف مارانینانو، به ب ابینشاندار شده با رد یمیمزانش یادیبن یمطالعه سلول ها نیا در چکیده :

را  مارانیب نیبه ا وندیپ یبرا یکاف یمنیا وندیپ نیا ایمطالعه نشان خواهد داد که آ نیا جهیخواهد شد. نت وندیپ یویر

 نیتار ادر خصوص رف یشتریسلولها در بدن و اطالعات ب نیا یابیامکان رد ایآ یربرداریتصو یها کیبا تکن نکهیدارد و ا

 ریخ ایاست  ریسلولها در بدن امکانپذ

 نشاندار شده یمیمزانش یادیبن یسلولها وندیپ یستیز یمنیا یبررس -1 :اهداف اختصاصی

 شده وندیپ یمیمزانش یادیبن یسلولها یابیرد -2

 یویر بروزیف - 19 دیکو - یادیبن یسلولها کلیدی:کلمات 

 

 

CT imaging tracking and safety of transplanted stem cells labeled with novel Au  

nanotracers in COVID- 19 caused pulmonary fibrosis 

Title: 

Amir Atashi Applicant: 

Shahroud University of medical sciences Applicant's 

Work: 

 

We plan to obtain the nanotracers that are suitable for stem cell tracking, so as to 
realize the visualization of the transplanted stem cells in vivo, provide theoretical 

basis for the deep understanding of the role of stem cells in the treatment of 

pulmonary fibrosis, and guide the stem cell-based therapy for severe COVID-19 
patients. Moreover, the project aims to elucidate safety of stem cells in the 

treatment of COVID-19 caused pulmonary fibrosis. The successful 
implementation of this project can greatly enhance the effect of stem cells on 

patients with severe COVID-19, improve the survival time and life quality of 

patients undergoing stem cell transplantation and repair, and save social medical 
resources. 

Abstract: 

assessing the biosafety of transplantation of labeled stem cells Specific 
Aims: 
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assessing the tracing capacity of novel nanotracer to display location, survival and 

function of transplanted stem cells. 

stem cells, nano tracer, covid 19 :Keywords 

 


