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مقدمه

یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحوالت اقتصادی و اجتماعی
بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه

نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت الزم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران

نخواهند کرد .سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهشهای آنان یکی از عوامل موثر

در توسعه امر پژوهش در کشورهای توسعه یافته است.

هر سال بالغ بر  1000میلیارد دالر در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم حدود  2درصد تولید

ناخالص داخلی می شود .افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز  31تریلیون دالر

عمدتًا ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است  .محققان به طور مستمر تالش می کنند که کاالهای
جدیدی ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آنها قبال" وجود نداشته باشد یا از ویژگیهای نوینی برخوردار باشند.

نگاهی به ترکیب صادرات تعدادی از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای صنعتی نشان می دهد که بیش از  30تا

 40درصد اقالم صادراتی آنها را فرآوردهای تشکیل می دهد که حاصل تجاری شدن یافته های پژوهشی هستند.
با توجه به موارد ارائه شده توجه به مقوله تجاری سازی یافته های علمی در جهت توسعه اقتصادی کشور

بسیار حائز اهمیت میباشد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای تحقق اهداف خود عالوه بر گامهای ارزشمندی که در

تولید علم برداشته (گزارش سال  ) 89تجاری سازی نتایج پژوهش ها ،ثبت داخلی وبین المللی یافته های علمی

حمایت از ،اختراعات ،نوآوری ها و خالقیت ها را نیز در سرلوحه کارهای خود قرار داده  ،گامهای مناسبی را

علیرغم عمر کوتاه خود در این زمینه برداشته است .امید است با ظرفیت سازی مناسب و در خور توانمندیهای
علمی کشور ،ضمن تقویت رتبه علمی کشور در سطح جهانی ،در تجاری سازی هم به موفقیت های خوبی نایل

آید .گزارش ذیل ،در حقیقت شمای نتایج کسب شده از فعالیت های علمی در راستای تجاری سازی می باشد.

امید است با نقد و راهنمایی صاحبنظران و اندیشمندان دلسوز روند آغاز شده توسعه همه جانبه پیدا کرده و
درآمدهای حاصل از تجاری سازی  ،جایگاهی مناسب در تولید ناخالص داخلی کشور برای خود کسب نماید.

چراکه اقتصاد کشورها در دنیای امروز بدون پشتوانه علمی و فناورانه از رشد و رونق الزم بی بهره خواهد بود.
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پزشکی
ردیف
1

عنوان طرح
طراحی و ساخت لیزر پزشکی دیودی جهت مصارف

PDT

مجری

دیگر دستاوردها
در مسیر تجاری سازی

مهندس علی سیفی

دستگاه ليزر

سنتز مشتقات جدید 2و -6دی متیل -2(-2{-4-كلرو
 2فنیل) -4تیاوزلی��ل } 1و -4دی هیدرو پپریدین 3و -5دکتر محسن وثوقی
دی كربوكسیالت

ساخت نمونه محصول

تولید و معرفی یک داروی جدید صد کوکسیدیوز بنام
 3درمی کوکس و مطالعه فارماکودینامی و فارماکوکنتیک
آن در طیور گوشتی

دکتر
حسینعلی عرب

توليد نمونه

کارآزمایی بالینی هدفمند درمان نارسایی گیرنده های مغز در
 4کنترل وزوزهای مزمن توسط گاباپنتین و تحریک شنوایی
با استفاده از پایشهای الکتروفیزیولوژیک و پرتونگاری

دکتر
سعید محمودیان

توليد روش دانش فنی
تشخيص وزوزگوش

اس��تخراج همزمانی آفت کش های حساس به دتکتور
دکتر
 GC- ECD 5و  GC-TSDدر نمونه های غذایی با منش��اء
جمیله ساالر آملی
دامی با دوروش مایکرویوو SPE

ايجاد يک روش جامع
غربالگری

دکتر
ن��رم افزار کاربردی جداس��ازی صدای بیماران مبتال به
6
فرشاد الماس گنج
بیماریهای حنجره از صدای افراد سالم

توليد نرم افزار

 7طراحی نیمه صنعتی محصوالت آزمایشگاهی دارویی

دکتر
حسن رفعتی

نمونه آزمايشگاهی

ارزیابی توانایی تحریک سیستم ایمنی توسط  E7ویروس
پاپیلومای انسانی نوع  16در حضور گلیکوپروتئین 96
8
در مدل موشی  C57BL/6و بررسی آنتی ژنیسیته  E7در
بیماران مبتال به عفونت پاپیلوما ویروس

دکتر
محمد تقی خانی

توليد آزمايشگاهی واکسن
در برابر عفونت ويروس
پاپيلومای انسانی

سنتز کینولونهای جدید دارای حلقه کومارین و بررسی
9
اثرات ضد میکروبی آنها

دکتر سعید امامی

انجام مطالعه بر روی حيوان

طراحی ،ساخت و بکارگیری یک دستگاه محفظه تک
 10نفره اکسیژن تحت فشار بر اساس استانداردها و کدهای
پذیرفته شده بین المللی

دکتر
حسین سعیدی

توليد و ساخت دستگاه
اکسيژن تک نفره تحت فشار

6
دکتر بهار محجوبی

ثبت کتاب اختالالت لگن

 11بررسی اثر هیسترکتومی بر نتایج مانومتری آنورکتال

مطالعات پیش بالینی در خرگوش برای یافتن مناس��ب
ترین سامانه دارورسانی میکرو سفری و ادجوانت برای
دکتر محسن تفقدی
12
تهیه واکسن مخاطی (بینی) انفلوانزا با استفاده از ویروس
غیر فعال شده

توليد فرموالسيون جديد

ایجاد ایمنی در گاوهای آبس��تن با اس��تفاده از پروتئین
نوترکی��ب  rc7و  p23بمنظ��ور پیش��گیری و تهی��ه
13
دکتر صادق رهبری
مونوکلونال آنتی بادی و پلی کلونال آنتی بادی بمنظور
درمان کریپتوسپوریدیوز گوساله ها

توليد واکسن

تهیه مارکر وزنی  DNAبرای استفاده در آزمایشگاه های
14
مولکولی

دکتر بهرام کاظمی

طراحی و س��اخت بس��ته جديد و جامع تشخيصی و
 15درمانی(س��خت افزاری و نرم اف��زاری) وزوزگوش با دکتر مريم جالسی
استفاده از تحريکات الکتريکی شنوايی و اکوستيکی

تهيه ماکروملکول مورد تأييد
آزمايشگاه رفرنس وزارت
بهداشت
بسته نرم افزاری و سخت
افزاری

طراحی و اجرای سیستم مشاوره پزشکی  onlineمبتنی
16
بر سیستم خبره تشخیص پزشکی

دکتر عباس شجاعی

ارائه نرم افزار

بررسی تاثیر نیروهای همودینامیکی در آمبولی شریانی
17
انسان با استفاده از روش شبیه سازی کامپیوتری

دکتر ناصر فتورایی

انجام  simulationبر روی
خون

بررس��ی تأثير تزريق مس��تقيم ادنووي��روس کدکننده
 18تيروزين هيدروکسيالز داخل اس��ترياتوم در موشهای
ترانسژنيک مدل پارکينسون

دکتر
مهدی مهديزاده

توليد موشهای ترانسژن

دکتر
اسکندرکمالی
سروستانی

توليد يک فيوژن پروتئين
جهت واکسن ضد ليشمانيا

توليدفي��وژن پروتئي��ن توترکيب حاوی سوپراکس��ايد
ديسموتاز و تريپاردوکسين بمنظور واکسيناسيون عليه
19
ليش��مانيوز جلدی (س��الک) کارائی آن در مدل موشی
BALB/C

بررس��ی اثر ترکيبات  cucurbitacinبر افزايش بيان ژن
دکتر
 20گاماگلوبين به منظور درمان بيماران مبتال به آنمی ناشی
مرتضی کريمی پور
از تاالسمی ماژور و سيکل سل

توليد دارو

شناس��ايی وتحلي��ل نقاط ضع��ف ،ق��وت ،فرصتها و
دکتر
 21تهديدهای ارتباط دولت ،دانشگاههای علوم پزشکی و
حسين ابراهيمی پور
صنعت در ايران

چاپ کتاب

7
بررسی شيوع کلونيزاسيون هموفيلوس آنفوالنزای تيپ
22
ب در کودکان سه ماه تا پنج سال مهدکودک

دکتر عبداهلل کريمی

توليد نتايجی برای
تصميم گيریبکارگيری
واکسن

طراحی بسته نرم افزاری برای اصالح اطالعات پيش از
 23عمل سيس��تمهای ناوبری قابل استفاده در جراحی مغز
و اعصاب

دکتر
سيامک نجاريان

توليد نرم افزار کامل اصالح
اطالعات جراحی مغز و
اعصاب

دکتر
بررس��ی ارتباط بين عفونت مزمن کالميديا پنومونيه و
24
علی اکبر رياحين
سندرم حاد کرونری در استان قم

توليد دانش در زمينه
شناخت ريسک فاکتورهای
آترواسکلروز

دکتر
ارزيابی استريليزاسيون جنين گاو با استفاده از اشعه گاما
25
احمد عرفان منش
و مقايسه آن با روش فيلتراسيون

توليد فن آوری استحصال
سرم جنين گاوی استريل با
استفاده از منابع داخلی

بررسی شيوع بيماريها و اختالالت گوش ،گلو و بينی در
26
شهر تهران در سال 85-86

دکتر مرضيه نجومی

طراحی پرسشنامه

بررسي تاثير حذف س��لولهاي  Tتنظيمي FOXP3 +بر
 27افزايش كارايي واكسن س��لول دندريتيك فعال شده با
ليستريا منوسايتوژنز در مدل تجربي تومور

دکتر
جمشيد حاجتی

توليد پبت کاتاليزورهای
جديد

بررسی تأثير پروتکل های تقطيع دوز تابشی بهينه امواج
فراصوت دوفرکانس��ه در حضور حساس کننده صوتی
28
در درمان س��ونوديناميکی تومورهای آدنوکارسينومای
پستان مدل حيوانی

دکتر
منيژه مختاری
ديزجی

توليد يک پروتکل اجرايی

پيشنهاد روش مبارزه
بيولوژيک بر عليه
کنترل بيولوژيک درمانيسوس گالينه با استفاده از قارچ
دکتر موسی توسلی
29
درمانسيوس گالينه در شرايط
متاريزيوم آنيزوپليه در مرغداری های آلوده
فارمی
باز توليد ذرات وي��روزوم از ويروس آنفلوانزا و ادغام
دکتر
واکس��نژني حاوي نوکلئوپروتئين وي��روس آنفلوانزا
معصومه توسطی
30
در درون آن به عنوان يک اس��تراتژي نوين در ساخت
خيری
واکسن بر ضد ويروس آنفلوانزا

توليد نانوبيوذرات وايروزم و
واکسن ضد ويروس آنفلونزا

دکتر
محمد حسن شاه
حسينی

ارائه ادجوانت مناسب جهت
تحقيقاتايمونولوژيک

31

ارزيابی خواص ادجوانتی داروهای

STP

Angipars, IMOD,

8
توليد ايمونوتوکسين
 32و بررس��ی اث��ر آن در القاء آپوپتوزيس در رده س��لول دکتر صفر فرج نيا
توموری
monoclonal Anti EGFR-rPE38

بررس��ي افتراق��ي خزان��هء  miRNAس��لول هاي
 dermal papillaدر فوليكول هاي مو در دو ناحية طاس
 )balding( 33و غي��ر ط��اس ( )nonbaldingدر افراد طاس
ب��ا الگوي مردان��ه ( )Androgenetic Alopeciaبه روش

دکتر
محمد باقر تابعی

توليد داروی ضد سرطان
ايمونوتوکسين ضد EGFR
توليد

applicable therapeutic
results

Suppression Subtractive Hibridization (SSH

مطالعه ساختار و عملکرد بيولوژيک گيرنده هاي شبيه
34
بخش  Fcايمونوگلوبولين  2 ،1و )FcRL( 4انسان

فاضل شکري

توليد آنتی بادی های
منوکلونال اختصاصی ضد
ملکولهای FCRL

 35ساخت نمونه صنعتي کيت جديد درمان ناباروري

فرهنگ عابد

ساخت کيت

بررس��ي مورفومتري��ک و ايمونوهيستوش��يميايي اثر
36
نوروپروتکتيو اريتروپويتين در نوزاد موش صحرايي

عليرضا
عزيززاده دلشاد

توليد روش نوروپروتکتيو

جداس��ازی خلوص تکثير و انجماد س��لولهای بنيادی
37
اسپرماتوگونی بيضه مردان نابارور مدل آزواسپرمی

منصوره موحدين

توليد يک تکنيک منحصر
بفرد برای درمان افراد نازا

طراحي و ساخت واکسن پلي توپي واجد اپي توپهاي
انساني محرک سلولهاي  CD8+بر عليه ليشمانيا ماژور
38
بر اساس روشهاي  In Silico predictionو بررسي ايمني
زائي آن در موشهاي ترانسژنيک واجد  HLAانساني

سيما رأفتی

بررسي ميزان گيرنده هاي والينوئيدي ( )TRPV1متعاقب علي شمسي زاده
39
القاء کيندلينگ الکتريکي و شيميايي در مغز موش
راويزي

توليد واکسن پلی توپی بر
عليه ليشمانيوز پوستی
زمينه برای طراحی داروهای
جديد ضد صرع

بررسی نقش بالقوه س��لولهای بنيادی استرومايی خون
40
قاعدگی در ايجاد اندومتريوز

امير حسن زرنانی

توليد دانش فنی

نروپروتز بينايي -مرحله دوم :مکانيسمهاي نروني طبقه
41
بندي اشيا در سيستم بينايی

حسين استکی

توليد پيش نيازهای ساخت
نوروپروتز بينايی

اپيدميول��وژي مولکولي مايکوباکتريوم بوويس در ميان
42
بيماران و گاوان کشتاري آذربايجان شرقي

محمد اصغرزاده

توليد دانش فنی و ارائه
خدمات بهداشتی

طراح��ی کيت دو منظوره تش��خيص س��ريع کيس��ت
هيداتيک و اکينوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از آنتی
سيد حسين حسينی
43
ژن نوترکيب پروتواسکولکس و آنتی بادی کونژوگه با
نانو ذرات طال

توليد کيت دو منظوره
تشخيص سريع کيست
هيداتيک و امينوکوکوس
گرانولوزوس

9
مطالعه و ثبت اطالعات باليني و آزمايشگاهي و ژنتيکي
44
بيماران مبتال به سندرم ويسکوت آلدريچ و SCID

زهرا پورپاک

مطالعه اثر مايع آمنيوتيک انس��اني بر پديده هاي رشد
س��لولي Trans-differentiation ،و De differentiation
45
سلولهاي اپي تليوم پيگمانتر رتين جدا شده از کره چشم
انسان در محيط کشت سلولي

حميد احمديه

توليد کيتهای آزمايشگاهی
تشخيص ژنتيک اين دو
بيماری
توليد روشهای نوين درمانی
در درمان بيماريهای چشمی

بررس��ي کشتارگاهي بيماري آدنوماتوز ريوي در نمونه
 46هاي خون گوسفندان بالغ مبتال به بيماري هاي تنفسي علی اصغر بهاری
مزمن با استفاده از روش Reat-time PCR

توليد فراهم آمدن شرايط
تشخيص مولکولی بيماری
به منظور کنترل بيماری در
کشور

رهيافت��ي جدي��د در تولي��د پروتئي��ن نوترکي��ب
هيرودي��ن( )Hirudinبا کارکرد دارويي بوس��يله مخمر
47
پروبيوتيک ساکارومايسس بوالردي و بررسي جذب آن
از راه خوراکي

علی ميثاقی

توليد مخمر نوترکيب حاوی
ژن هيرودين

تاثير تمرين هوازي بر محتوي پروتئيني کو ترانسپورتر
 48س��ديم بي کربنات و مبادله گر س��ديم هي��دروژن در
عضالت اسکلتي رتهاي سالم و ديابتي نوع دو

حمید رجبی

توليد دانش بنيادی در ارتباط
با سلولی و کمک به بيماران
 PHمکانيزم های تنظيم مبتال
به ديابت نوع دو

توليد يک بانک اطالعاتی
بررس��ی نق ش �Endoplasmic reticulum aminopepti
49
محمد حسین نیکنام کامل و جامع از موارد بالينی
 dase-1در ايمونوپاتوژنز بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان
و ژنتيکی اين بيماران
طراحي واكس��نهاي نوتركيب ليش��مانيا تارنتولي غير
پاتوژني��ك بيان كننده آنت��ي ژن  E7ويروس پاپيلوماي
 50انس��اني نوع  16متصل شده به پروتئين شوك حرارتي
 Gp96و ارزيابي توانايي تحريك سيستم ايمني آنها در
مدل توموري موش C57BL/6

اعظم بوالحسني

توليد بهترين استراتژی
برای توليد واکسن حفاظتی
در برابر عفونت ويروس
پاپيلومای انسانی

تهيه و ارزيابی فرآورده تزريقی در موضع برای رهايش
51
لوپرواليداستات

حميد موبدی

توليد دانش بنيادی

تهيه كيت  IgG ELISAبمنظور تش��خيص سرولوژيك
 52عفون��ت توكسوپالس��ما ب��ا اس��تفاده از پروتئين هاي
نوتركيب انگل

مجيد گل كار

توليد کيت نوترکيب
اندازه گيری  IgGعليه
توکسوپالسماگونديی

10
طراحي ،ساخت و استفاده از روش هاي نوين مهندسي
 53باف��ت در ترميم نقايص تاندون پس از مداخله جراحي
ترميمي با استفاده از بيوايمپلنت هاي نانوبيوتكنولوژيك

احمد عريان

توليد کالژن نانو به روش
الکترواسپينينگ

توليد آزمايشگاهی جهت
تعيي��ن  SPFبرخي فرآورده هاي ض��د آفتاب ايراني و
54
شيوا گل محمد زاده تعيين  SPFفرآورده های ضد
خارجي به روش درون تن
آفتاب در کشور
جمع آوري و شناس��ائي انگلهاي آبزيان ايران بمنظور
55
ايجاد موزه انگل شناسي
 56تهيه شکل خوراکی داروی آيمود
ارزيابي موتاس��يون هاي ژن  DYT6و ارتباط ژنوتيپ و
57
فنوتيپ در بيماران ايراني مبتال به ديستوني

بررس��ي حضور باندهاي  IgGاوليگوكلون��ال در مايع
58
مغزي نخاعي بيماران مشكوك به مالتيپل اسكلروزيس
59

ارائه يک مدل رياضی برای ويروس هپاتيت B

محمود معصوميان

موزه انگل شناسی

امير حسين
جمشيدی

توليد داروی خوراکی آيمود

محمد حميد

توليد روش تشخيص

مرجان قراگوزلو

توليد تست تشخيصی
بيماری MS

محمد رضامواليی

توليد دانش

طراحي سيس��تم كنترل كننده رعشه دست بدون انجام
61
عمل جراحي مغز

حبيب اهلل پيروی

توليد دستگاه کنترل کننده
رعشه دست

تولید آنتی بادی منوکلونال کایمریک علیه آنتی ژن نوتریک
62
سطحی هپاتیت  Bجهت پیشگیری از عفونت HBV

فاضل شکری

س��اخت و توليد روتاوي��روس نوترتيب يافته گاوي -
60
انساني به عنوان يك واكسن كانديد در مدل حيواني

حوريه
سليمان جاهی

شناس��ایی بیومارکره��ای پروتئین��ی برای تش��خیص
 64غیرتهاجمی تعیین تکامل جنین با روش پروتئومتریک
الکتروفورز دو بعدی

تولید چندین آنتی بادی
منوکلونال کایمریک که
پتانسیل کاربردهای درمانی و
پیشگیری دارند

رامین یعقوبی

تولید روش های بررسی
بیان سایتوکاین ها و  TLRو
بررسی سلولی بیماری زایی
سایترومگالوویروس

صدیقه
حنطوش زاده

تولید پیشنهاد بیومارکر برای
تشخیص رسیدگی جنین

تعیین نوع رابطه میان سطح بیان ژن سایتوکاینهای IL-17

 IL-21و  IL-23و همچنی��ن گیرنده Toll-likeدر ش��رایط
63
 in-vivoو in-vitroبا روند بیماریزایی سیتومگالوویروس
در گیرندگان پیوند کبد

توليد ويروس نوترکيب يافته
گاوی انسانی

اثرات مصرف کرکیومین (رنگدانه زردچوبه) بر افزایش
 65پاسخ دهی به پرتودرمانی و کاهش عوارض جانبی ناشی رضا راست منش
از آن در بیماران مبتال به سرطان پروستات

روش جدید برای
درمان بیماران مبتال به
سرطان پروستات

11
س��نتز و بررس��ی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید از
66
خانواده دارویی آنتی هیستامین ها

عباس احمدی

سلول و دارودرمانی برای بیماری مالتیپل اسکلروزیس:
تأثیر سلولهای بنیادی مغز استخوان ( )BMSCبا استفاده
67
آزیتا پروانه تفرشی
از داروی مهارکننده آنزیم گلیکوژن سنتتازکیناز 3b-GSK
در مدل حیوانی EAE

تولید داروهای جدید
ضد التهابی از این
خانواده های دارویی
تولید دانش فنی
در راستای درمان بیماری
مالتیپلاسکلروزیس

طراحی و ساخت کیت آمپرومتری تشخیص سریع افراد
تولید یک نمونه آزمایشگاهی
رضا امامعلی سبزی
68
از کیت تشخیص HIV
آلوده به ویروس HIV

بررس��ی خواص حشره کش��ی و ضد قارچ نانوکپسول
 69اسانس گیاه آرتمیسیا سیبری بسر به منظور فرموالسیون
نمونه تجاری و مقایسه آن با داروهای ضد قارچی متداول

سید امیر
یزدان پرست

دو اختراع

12
فنی و مهندسی
ردیف

عنوان طرح

 1سیستم های مخابراتی بی سم باند وسیع

مجری
دکتر معصومه
نصیری کناری

دیگر دستاوردها
در مسیر تجاری سازی

معرفی یک سیستم مخابراتی
جدید

دکتر فرشاد برازنده

ساخت نمونه اولیه ربات
مارسان

بررس��ی آلیاژ آلومینی��وم  AL6082در حین تغییر فرم و
دکتر
 4پس از تغییر فرم با استفاده از فرایند اکستروژن در کانال
علی کریمی طاهری
زاویه دار همسان

تولید آلیاژ  AL6082اب
استحکام باال

طراحی و ساخت نمونه ای از یک ربات مارسان
2
(شبیه مار)

یک پیشنهاد برای آماده سازی
دکتر
همگرایی سیس��تم های مخابرات باند پهن سیمی و بی
3
نمونه ساخت
بابک حسین خلج
سیم در شبکه های نسل آینده

دستورالعمل جهت صرفه جویی
دکتر
صرفه جویی انرژی در ساختمانهای روستایی با استفاده
5
مهدی بهادری نژاد انرژی در خانه های روستایی
از انرژی خورشیدی ،بادگیرها و سقفهای گنبدی

6

دستگاه انگشت نگاری کامپیوتری LIVE SCAN

مهندس ولی تنها

 7طراحی و ساخت خودرو خورشیدی

کارن ابری نیا

 8شناسائی نقطه تغییر در فرآیندهای تولید

دکتر
رسول نورالسنا

دکتر
طراحی و نمونه س��ازی موتور سنکرون آهنربایی دائم
10
صادق واعظ زاده
خودراه انداز

ساخت دستگاه انگشت نگاری
ساخت ماشین خودروی
خورشیدی

تولید نرم افزار شناسایی نقطه
تغییر در فرآیندهای تولید
تولید یک موتور سنکرون
آهنربای دائم خودراه انداز

تولید دانش فنی ساخت
دکتر
توسعه پوش��ش اسپنیلی بر روی گرافیت برای ساخت
دیرگدازهای ریختنی پایه منگنز
11
دیرگدازهای جدید
فرهاد گلستانی فرد یا حاوی  %10گرافیت به روش
تحقیق شده در این پروژه
دکتر
بررسی و ساخت ترانزیستورهای اثر میدان با ابعاد زیر
 12میکرومتری و نانومتری به عنوان پایه ای برای مدارات سید شمس الدین
مهاجرزاده
مجتمع مدرن
طراحی و ساخت ژنراتور س��نکرون مغناطیس دائم با
13
قابلیت کوپل مستقیم با توربین بادی

دکتر
محمد جورابیان

دکتر سید
فراوری نانوپودرهای فریت سخت و نرم مغناطیسی به
14
علی سیدابراهیمی
روش مکانوسل ژل خوداحتراقی

ساخت نمونه ترانزیستور
MOSFET

تولید نمونه ازمایشگاهی
ژنراتور سنکرون مغناطیس
دائم با قابلیت کوپل مستقیم
تولید پودر از سه ماده پر
کاربرد

13
طراحی و ساخت محرکه های هوشمند خود سازمانده
15
برای الکتروموتورها

دکتر فرزاد
رجایی سلماسی

محصوالت جدید قابل
فروش

تولید دانش فنی در مورد
دکتر
ب��ه کارگیری روش��های نوین برای بازس��ازی خطا در
16
فرخ علیم مروستی روشهای جدید دکدینگ کانال
کدهای کانالوشنی و تعمیم آن به میدانهای حقیقی
تهیه بلورهای ماده داروئی سفیکسیم تری هیدرات در
17
اندازه های یکنواخت با سیستم فوق بحرانی

دکتر ایرج گودرزنیا

تولید ذرات سفیکسیم تری
هیدرات در اندازه های
یکنواخت

تدوین دانش فنی و فناوری طراحی و س��اخت مخازن
18
 CNGبا استفاده از روش اکستروژن معکوس

دکتر کارن ابری نیا

ساخت نمونه قابل ارزیابی
مخازن گاز CNG

روش��ي نوين براي كليد زني بدون جرقه تابع جريان و
19
ولتاژ با استفاده از حركت فلزات مايع

دکتر کاوه نیایش

تولید یک دستگاه کلید کنترل
شده با جریان یا ولتاژ

تولید نرم افزار پیش بینی
پیش بینی ناپایداری ش��یب های خاکی در اثر باال آمدن
دکتر محمدرضا امام ناپایداری شیب های خاکی
20
سطح آب
در اثر باال آمدن سطح آب
طراحی و پیاده س��ازی سیس��تمی جه��ت تلفیق آنی
 21سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای اطالعات مکانی دکتر حمید عبادی
( )GISبه منظور تولید اطالعات ساختاریافته برای GIS

تولید یک سیستم تلفیق آنی
سیستمهای فتوگرامتری GIS

دکتر فرزام فرهمند

تولید یک نمونه از دستگاه
توانسنجی و توانبخشی
عضالت کمر

دکتر
تولید و خواص دوفلزی های الیه ای با استفاده از فرایند
23
علی کریمی طاهری
فشردن زاویه ای در کانال با مقطع برابر

تولید دو فلزی الیه ای از
جنس الومینیوم -مس

طراحی و س��اخت دس��تگاه س��ه محوره توانسنجی و
22
توانبخشی عضالت کمر در حالت ایزومتریک

ارائه یک پیشنهاد جهت اماده
دکتر
همگرایی سیستم های مخابراتی باند پهن سیمی و بیسیم
24
سازی نمونه ساخت
بابک حسین خلج
در شبکه های نسل اینده
25

طراحی و ش��بیه سازی یک سیس��تم wireless sensor

 networkبه صورت system on chip

دکتر
سیامک محمدی

تولید  ipو پتنت

فشرده س��ازی و ارس��ال مقاوم منابع توزیع شده برای
ساخت یک نمونه و تحویل
 26کارب��رد در ش��بکه های ارتباط بیس��یم مالت��ی مدیا و دکتر فرشاد الهوتی
آن به صندوق
سنسوری
 27نقاط كوانتومي در كاواك هاي بلور فوتوني

دکتر سینا خراسانی

تولید نرم افزار شبیه سازی
حاالت کوانتومی

14
تولید دانش فنی ساخت
دکتر
س��اخت آلیاژهای نگهدارنده هیدروژن نانو ساختار بر
28
آلیاژهای نگهدارنده هیدروژن
محمدحسن عنایتی
پایه منیزیم
نانوساختار بر پایه منیزیم
بررسي ش��رايط توليد ،تكثير و پرورش كرم هاي مولد
تولید دانش فنی تکثیر و
دکتر
 29پوده (كمپوست) با تاكيد بر تبديل پسماندهاي شهري
جالل الدین شایگان پرورش کرم های مولد پوده
و كشاورزي
دکتر سید
س��اخت و بررسي سنس��ورهاي ش��تاب با تكنولوژي
30
ريزماشينكاري سيليكان ()MEMS
شمس الدین مهاجرزاده

تولید نمونه آزمایشگاهی
سنسورهای شتاب با
تکنولوژیریزماشینکاری
سیلیکان

نقد و بررس��ی معیارهای اس��تراتژی جس��تجو در نرم
دکتر
 32افزارهای زمین آماری و تلفیق روش های بهینه یابی و
محمدجواد عابدینی
تخمین به منظور تدقیق و ارتقای معیارهای برازندگی

تولید نرم افزار معیارهای
استراتژی جستجو در
نرم افزارهای زمین آماری

مدلسازی دس��تگاه کاردیووسکوالر به منظور کمک به
31
بررسی بالینی نارسایی های قلب و عروق انسان

دکتر بهار
دهقان فیروز آباد

تولید نرم افزار پیش بینی
سیستم قلبی عروقی انسان

تولید یک نمونه ازمایشگاهی
طراحي و ساخت سيستم ارزيابي عملكرد اندوتليال از
 34طريق تحليل سيگنال فوتوپلتيسموگرام در آزمون اتساع دکتر ادموند زاهدی و یک پروتکل بالینی  FMDو
یک ثبت اختراع
ناشي از جريان خون ()Flow Mediated Dilation
طراحي و س��اخت مفصل انتقال توان براي محورهاي
35
موازي
36

آناليز تغيير حالت مارتنزيتي در رسوبات نانومتري NiMn

ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلومينيم و ذرات اينترمتاليك
37
منيزيم آلومينايد و بررسي خواص مكانيكي آن

دکتر سید
سعید محتسبی

تولید دانش فنی ساخت
مفصل انتقال توان برای
محورهای موازی

دکتر
سیامک حسین نژاد

ثبت اختراع بین المللی

دکتر مسعود امامی

تولید قطعات میله ای شکل

توسعه روشهاي جديد تحليل تصاوير تشديد مغناطيسي
تولید دانش بومی و نرم
دکتر
 38ب��ا وزن انتش��ار و كاربرد آنها در تش��خيص و ارزيابي
افزار پردازش تصاویر با وزن
حمید سلطانیان زاده
بيماري ها
انتشار
 39شاخص هاي توپولوژيك گراف های ملكولي
سنتز كاتاليس��ت گاما آلومينا با تخلخل سايز نانومتر با
40
كاربرد در تهيه ديمتيلاتر از متانول

دکتر علیرضا اشرفی

تولید یک بسته نرم افزاری
شاخص های توپولوژیک
گراف های ملکولی

دکتر علی الیاسی

تولید کاتالیست

15
ساخت غش��اهاي ماتريس آميخته براي جداسازي دي
41
اكسيد كربن -متان
 42طراحی و پیاده سازی یک لینک رادیو روی فیبر

دکتر
تورج محمدی

تولید دانش فنی ساخت
غشاهای ماتریس آمیخته

دکتر جواد صالحی تولید یک نمونه ازمایشگاهی

مديريت فعال صف در مسيريابهاي اينترنت با استفاده از
تولید ماجول نرم افزار الگوریتم
دکتر شهرام جمالی
43
ارائه شده در محیط ns-2
پيشبيني مبتني بر روشهاي هوشمند نوروفازي
تولید یک نمایشگر ارگانیک
دکتر
 44طراحي و ساخت آزمايشگاهي صفحه نمايشگر ارگانيك
50*50
علیرضا نیک فرجام
توليد كامپوزيت  Al-Mg2Siبه روش اكستروژن مستقيم
45
و بررسي عوامل بهساز بر خواص مكانيكي آن

دکتر احمد رزاقیان

تولید محصول اکستروژن

ساخت كاتاليستهاي نانو لوله كربني براي توليد اولفين دکتر جعفر توفیقی تولید یک نمونه ازمایشگاهی
46
از کاتالستهای مربوطه
داریان
هاي سبك از شكست كاتاليستي-حرارتي نفتا

دکتر
ساخت سامانه تصويربرداري فيبر نوري براي عمق يابي
47
محمد علی انصاری
تومورهاي سرطاني در بافت مشابه پستان
طراح��ي آمي��زه و فرآين��د س��اخت م��واد اصطكاكي
48
نانوكامپوزيتي براي سيستم ترمز خودرو

دکتر اکبر شجاعی

دکتر
توسعه نرم افزار كامپيوتري شبيه سازي عددي جراحي
49
محمدسعید سعیدی
فونتن
مطالعه و بررس��ي ساختار ،خواص س��ودو االستيك-
 50حافظ��ه داري و مكانيكي س��يم فوالدي نانو س��اختار
مارتنزيتي تهيه شده به روش تغيير شكل شديد

دکتر
محمود نیلی
احمدآبادی

سنتز غشاي پلي وينيل الكل به منظور جداسازي آب از دکتر سید مهتدی
51
صدرزاده
ايزوپروپانول با استفاده از فرايند تراوش تبخيري

طراحي و س��اخت ي��ك نمونه آزمايش��ي پروتز نوين
 52مفصل مچ و پنجه پا بر اساس رفتار بيومكانيكي مفصل دکتر علی استکی
سالم
طراحي و ساخت ميكروريفرمر جهت توليد هيدروژن
53
در پيل هاي سوختي هيدروژني

دکتر مجید تقی زاده

دکتر
تعیین مقاومت لرزه ای دیوارهای باربر آجری رایج در
54
محمودرضا ماهری
ایران

تولید سامانه ازمایشگاهی
تصویربرداری نوری

تولید دانش فنی ساخت لنت
ترمز با استفاده از نانو ذرات
تولید نرم افزار شبیه سازی
عددی جراحی فونتن
تولید دانش فنی فوالد
حافظه دار
تولید دانش فنی سنتز و غشا
تولید نمونه ازمایشگاهی پا و
پنجه مصنوعی
تولید یک دستگاه
میکروریفرمر جهت تولید
هیدروژن در پیل های
سوختی هیدروژنی

تهیه دستورالعمل تعیین
مقاومت لرزه ای دیوارهای
باربر آجری

16
زیستی

 1شناسایی و پیش بینی ساختار پروتئین با رویکرد اتفاقی

دکتر
محمدحسن زند

Molecular Mechanic /

كلونين��گ و بيان ژن كد كننده قطعه كاتاليتيك ش��يگا
2
توكسين  ۱در اشريشيا كلي BL21

دکتر سعید
سپهری سرشت

توليد مقادير مناسب از قطعه
كاتاليتيك شيگاتوكسين ۱
جهت مطالعات آينده

اصالح خصوصيات ساختاري و عملكردي اينوليناز با
4
رويكرد فنآوري شربت پرفروكتوز() HFS

دکتر مهران
حبیبی رضایی

توليد اينولين و اينوليناز

مطالعه ساختار ،عملكرد چاپروني و فعاليت تنظيم مرگ
6
سلولي آلفا كريستالين هاي طبيعي و غيرطبيعي

دکتر رضا یوسفی

ردیف

مجری

دیگر دستاوردها
در مسیر تجاری سازی

عنوان طرح

ارتقاء نرم افزار سیستم
Dynamic

توليد بانك ژن گوزن زرد در
دکتر
ارزيابي ضريب هم خوني و ارتباط آن با خصايص توليد
3
ايران براي اولين بار
حمید قاسم زاده نوا
مثلي در گوزن زرد نرايراني

سنتز و بررسي اثرات ضد دردي (حاد و مزمن) مشتقات
 5جديد از خانواده داروئي فنس��يكليدينها با اس��تفاده از دکتر عباس احمدی
آزمايشاتفارماكولوژيكي

توليد داروهاي جديد ضد
دردي از اين خانواده
توليد دانش در ارتباط با
عملکرد چاپرون ها به عنوان
مولکول های زیستی

توليد تربيت  ۳دانشجوي
دکتر سید
اثرات سينتيكي ايزوتوپ دوتريم در واكنشهاي اكسايشي
7
مسعود نبوی زاده متخصص تحصيالت تكميلي
افزايشي

دکتر
الگوريتمي ابتكاري براي آشكارسازي موتيــف در شبكه
8
هاي زيستي بعنوان بلوكهاي ساختاري سيستم بيول ِوِژي علی مسعودی نژاد

توليد سوپر كامپيوتر
دست ساز

توليد دانش فني
دکتر
نماي��ش پروتئينهاي نوتركيب بر روي س��طح باكتري
9
پروتئین های نوترکیب و ثبت
باسيلوس سوبتيليس با استفاده از سيستم آنزيمي سورتاز غالمرضا احمدیان
اختراع بين المللي
طراحي و س��اخت نانو سيم  DNAبا استفاده از فناوري
 10تكثير تكدما و مطالعه ساختاري و پايداري آن با روشهاي
دو رنگ نمايي دوراني و نانوكالريمتر روبشي تفاضلي

توليد:

DNA Nanowires

دکتر بیژن رنجبر

بررس��ي مكانيسمهاي عملكرد مالزم هاي شيميايي در
دکتر
 11مهار گليكه شدن غيرآنزيمي پروتئينها و بهبود عوارض
سیده زهرا بطحایی
ديابت مليتوس در هر دو شرايط  in vivoو in vitro

doumbled shapes
cauliflower shapes
cloverlif nanostructures

توليد داروي جديد مكمل
براي درمان ديابت
به صورت پيشنهادي

17
مطالعه برهم كنش بين پروتئين  Aو آنتي باديHerceptin

 12متصل ش��ده به پليمر كيتوزان در نان��وذرات كيتوزاني دکتر فاطمه اطیابی
حامل داروي Doxorubicin

دکتر
طراح��ي بيوسنس��ور مبتني بر كمپوزب��ت مايع يوني-
13
هدایت اهلل قورچیان
نانولوله كربني
 14سنتز اسكلت هاي بنزوتيازپيني در مايعات يوني
مطالعات بر روي سنتز دكس��مدتوميدين با روشهاي
15
موجود و ارائه روش جديد براي سنتز اين تركيب

دکتر بابک کبودین

دکتر محمد علی
حاج عباسی

كلونينگ ،بيان و تكامل ملكولي محصول ژن تيروزيناز دکتر مجید صادقی
18
زاده
انساني با پتانسيل درماني

بررس��ي بيو ژئولژيكي گياهان منطق��ه معدن موليبدن
دکتر مسعود
 19سنج به منظور يافتن گونه هاي داروئي ،زراعي ،باغي با
مشهدی اکبر بوجار
توانمندي بيش انباشتگري موليبدن
كل��ون ،بي��ان و تيين خصوصي��ات س��اختاري انزيم
دکتر
 20بازياف��ت كنن��ده لوس��يفرين ( ) LREاز گون��ه ايراني
سامان حسینخانی
Lampyris turkestanicus

مطالعه ترموديناميكي پايدارسازي آنزيم آمين اكسيداز
21
جهت سنجش آمين در مواد غذايي

توس��عه و به كار گيري روش هاي بهينه س��ازي زنبور
22
عسل در فرايندهاي شيميايي

خالص س��ازي و تعيين خصوصيات پپتيدي هاي ضد
23
ميكروبي از دوزيستان بومي استان خراسان رضوي

سنتز شيميايي ذرات اكسيد روي و كنترل سايز در مقياس
 24هاي نانو و ميكرو با كنترل دما  ,تهيه نانوكامپوريت هاي
اكسيد روي/پليمر هادي با اعمال پتانسيل

توليد دانش فني بیوسنسورها

توليد دانش فني ساخت و يك
دکتر علی شریفی
سمينار بين المللي و يك گزارش

طراحي و سنتز ماكرومولكولهاي پورفيرين و پورفيرين-
فتالوسيانين با ساختار گسترده  πدر ابعاد نانو:موادي با
دکتر ناصر صفری
16
خاصيت ويژه الكتريكي و مغناطيسي با پتانسيل كاربرد
در نانوتكنولوژي
مطالعه تاثي��ر قارچهاي اندوفايت بر گياه پااليي آالينده
17
هاي آلي و معدني در خاك

توليد يك فرموالسيون
دارويي ضد سرطان

توليد patent

توليد آرايه هاي ناجور حلقه
پورفيرين-فتالوسيانين
توليد دانش فني تاثیر قارچ ها
بر گیاه پاالیی
توليد سازه قابل استفاده
جهت ژن درماني

توليد علم در ارتباط
با ارزیابی عنصر مولیبدن
در گیاهان

توليد انزيم بازيافت كننده
لوسيفرين () LRE
از گونه ايراني

Lampyris turkestanicus

دکتر مجتبی امانی

توليد آمين اكسيداز پايدار

دکتر نوید مستوفی

توليد دو پايان نامه

دکتر احمد آسوده

توليد حداقل يك اختراع

دکتر عبدالمجید
بایندری مقدم

توليد نانو و ميكرو ذرات
اكسيد روي و نانوكامپوزيت
آن با پليمر هادي

18
 25كاربرد تركيب و تئوري اطالعات در بيو انفورماتيك

مطالعه فرايند هاي آپوپتوزيس و چرخه تقسيم سلولي
در سلولهاي سرطان سينه در حضور برخي از تركيبات
26
دارويي خانواده سولفوناميدها به منظور طراحي داروهاي
ضد سرطان

دکتر مهدی صادقی

توليد نرم افزار

دکتر
شاهرخ صفریان

تولید دانش جدید به منظور
طراحی داروهای نوین در
درمان بیماری سرطان

سنتز و بررسي اثرات سا يتوتوكسيك مشتقات ان ( -2-
توليد علم در رابطه با بررسی
 -3 27تينيل و -2تينيل) ) -2-كلروبنزيل اكسي ايمينو) اتيل دکتر اسکندر علیپور
عملکرد مشتقات کینولونی
پيپرازينيلكينولونها

يافتن ساختارهاي فازي استاتيك و ديناميك مولكولهاي
 28ميله اي ش��كل س��خت به روش دينامي��ك مولكولي
رويدادگرا

دکتر
محمد ابراهیم
فوالدوند

مطالع��ه روند تغييرات دماي س��طح بيابان لوت (قطب
دکتر
گرما) و نواحي قطبي به منظور بررسي پديده گرمايش
29
جهاني با اس��تفاده از داده هاي سنجش از دوري مادون سید کاظم علوی پناه
قرمز حرارتي
بررس��ي متاژنوميكس محيط اط��راف چند معدن كاني
 30فلزي استان سمنان به منظور كسب ژنهاي ايجاد مقاومت دکتر باقر یخچالی
به فلزات سنگين

بررسي تحويل اختصاصي  siRNA ،PAIP1به سلول هاي
 MCF-7با استفاده از كمپلكس آپتامر siRNA-و بررسي
31
دکتر خلیل آبنوس
تاثير تجوي��ز آن به تنهايي و همراه با كمپلكس آپتامر-
 siRNA ،UBR5در آزمايشات برون تني و درون تني

جداس��ازي باكتري هاي مولد ليپاز از درياچه مهارلو و
 32شناس��ايي سويه هاي برتر با استفاده از ماركر مولكولي دکتر یونس قاسمی
16SrRNA

طراح��ي و توليد يك پروتئي��ن نوتركيب كايمريك در
ميزبان پرو كاريوتي از ژن هاي  stx ،ltbو  ctxاز باكتري
33
 E.coliو  V.choleraو ارزياب��ي ايمني زايي آن در مدل
حيواني به عنوان يك كانديد واكسن چندگانه

دکتر علی هاتف
سلمانیان

آرشیتکت (معماری یا مجسمه سازی ) سیستم های الیه
 34نازک  ،تعیین خواص اپتیکی و ساختاری آنها و ساخت دکتر هادی سوالونی
پالریزورهای خطی نوری
 35غالف عددی چند جمله ای چند جمله ایهای ماتریسی دکتر عباس سالمی

توليد يك گزارش كار مبسوط
به زبان انگليسي به همراه يك
گزارش خالصه به زبان پارسي
توليد نقشه هاي حرارتي

شناسائي و ثبت تعدادي
ژن جديد

توليد آپتامر

توليد و ثبت چندين ژن
توليد مواد نوتركيب با
پتانسيل به كارگيري به عنوان
ايمونوژن
تولید قطعات صنعتی در
اپتیک و ابزارهای برشی
نرم افزار

19
چاپ کتاب و در اختیار قرار
ارائه راهبرد موثر در پژوهش ش��یمی ب��ا توجه به نیاز دکتر محمد حسین
36
گرفتن بانک اطالعاتی مواد
رفیعی فنود
جامعه و نقش دانشگاه در آن
شیمیایی وارد شده به ایران
جمع آوری گیاهان مهم حاوی آنتی اکسیدان و استفاده
37
از آنها به عنوان رادیوپروتکتور

دکتر عباس صیامی

تولید ماده آزمایشگاهی

 38سنتز انکفالینها به عنوان پپتیدهای دارویی ضد درد (مسکن) دکتر سعید بالالیی

تولید دانش فنی به منظور
ساخت داروهای مسکن

تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین با استفاده از کربن نانوتیوب
تولید نانوکامپوزیت های پلی
39
دکتر محمدرضا نبید
و نانوپارتیکل های دیگر به روش پلیمریزاسیون آنزیمی
آنیلین

تجزیه آنزیمی آالینده های فنلی با استفاده از آنزیم پلی
به دست آوردن باکتری دارای
40
دکتر خسرو خواجه
فنل اکسیداز
توانایی حذف ترکیبات فنلی
دکتر
توس��عه زیست فرایندی سنتز آمپی سیلین با استفاده از
41
داریوش نوروزیان
آنزیم پنی سیلین آسیالز تثبیت شده
سنتز کاتالیست دوفلزی جهت واکنش ریفرمینگ متان
42
با دی اکسید کربن

دکتر مهران رضایی

تهیه  ،شناس��ایی و تعیین س��اختار ترکیبات جدید پلی
دکتر
 43اکس��ومتاالت و بررس��ی خواص کاتالی��زوری آنها در
علیرضا محجوب
واکنش های کاتالیز اسیدی و اکسایش  -کاهش

تولید دانش سنتز برخی از
آنتی بیوتیک ها
دو ثبت اختراع
تولید ثبت کاتالیزورهای
جدید

س��نتز و شناس��ایی ترکیبات پلیمری فلز -آلی جدید ،
44
مطالعات ساختاری  ،حرارتی و لومینسانس

دکتر علی مرسلی

مطالعه اثر میدان های مغناطیسی بر ساختار پروتئین های
45
خون با کاربری علوم کلینیکی

طراحی و اجرای الگوریتم فش��رده س��ازی صوت در
46
سرعت بسیار پایین و کیفیت باال برای آموزش نابینایان

دکتر محمدرضا
حسیندخت

تولید دانش فنی در زمینه
پلیمرهایکوئوردینانسیونی
فلز-آلی

دکتر
خشایار یغمایی

تولید یک سیستم الکترونیکی
در بکارگیری نتایج

شناسایی گونه های الکتوباسیلوس در محصوالت نسبی
48
با روش مولکوالر ژنتیک مبتنی بر ژنوم باکتری

دکتر سید محمد
حسین مدرسی

س��نتز لیپ��وزوم ه��ای کاتیونی��ک مغناطیس��ی جهت
ترانسفکشن سلول های جزیره ای و فیبروبالستی مشتق
47
دکتر مهدی کدیور
از پانکراس رت و بررس��ی امکان استفاده از آنها جهت
ایجاد ورقه های سه بعدی سلولی

مطالعه خاصیت شبه چپرونی  ،هضم شوندگی و آنتی دکتر علی اکبر
49
موسوی موحدی
اکسیدانی پروتئین های شیر شتر و پپتیدهای آن

دانش فنی در زمینه
پروتئین های خون

تولید تکنولوژی ساخت
صفحات سلولی چند الیه
تولید نمونه کیت شناسایی
انواع الکتوباسیل ها

تولید دانش فنی در ارتباط با
پپتیدهای شیر

20
کشاورزی
ردیف

عنوان طرح

مجری

 1مطالعه گياه قره قاط به عنوان گياه دارويي و ريزازديادي آن دکتر طاهره حسنلو

دیگر دستاوردها
در مسیر تجاری سازی
تولید پروتکل

شناسايي پراكنش و تنوع ژنتيكي گياه بومي ساليكورنيا و
معرفی گونه قابل کشت برای
تعيين ميزان چربي وپروتين موجود در دانه هاي نمونه
دکتر زهره حیدریان
2
تولید روغن در ایران
هاي جمع آوري شده به منظور بهره برداري آتي از گونه
بادرصد چربي و پروتئين باال در بهره برداري صنعتي
تعيين مقدار همزمان پسماند  ۲۵نوع سم آفت كش در
3
برنج با استفاده از روش . LC/MS

دکتر
حسن یزدان پناه

راه اندازی روش جامع آنالیز
آفت کشها در برنج با استفاده
از دستگاه LC/MC

تولید منابع اسیدهای چرب
امگا 3-و امگا 6-محافظت
شده در شکمبه جهت
توليد اسيدهاي چرب امگا 3-و امگا 6-محافظت شده
استفاده در جیره غذایی
دکتر
در ش��كمبه و تعيين اثر تغذيه آنها بر متابوليسم چربي
4
و عملكرد توليدي و توليد مثلي گاوهاي هلش��تاين در مهدی دهقان بنادکی نشخوارکنندگان و پودر اسید
های چرب مزبور جهت
دوره انتقال
استفاده در جیره غذایی انواع
حیوانات مزرعه ای

تولید نقشه پروتئینی
محورهای جنینی تنش و
دکتر
ارزيابي پروتئوم هاي جنين بذر گندم در طي جوانه زني
5
رضا توکل افشاری شناسایی پروتئین های دخیل
تحت تنش خشكي
در مقاومت به تنش خشکی
طراحی  ،ساخت و ارزیابی خشک کن ترکیبی فراصوت
6
ویژه مواد حساس به دما

دکتر سعید مینایی

افزايش كارايي مص��رف آب در گندم از طريق افزايش
 7انتقال فتواس��ميالت ها با اس��تفاده از تنظيم كننده هاي
رشد گياهي در شرايط آبي و ديم در مرحله پر شدن دانه

دکتر فؤاد مرادی

شناسايي ،جدا سازي و تعيين ويژگي هاي بيوشيميايي
دکتر
و مولكولي توكس��ين هاي كش��نده پپتيدي و پروتئيني
8
سن هاي ش��كارگر خانواده  pentatonidaeبا تأكيد بر وحید حسینی نوه
Andrallas Spinidens

تولید خشک کن ترکیبی
فراصوتی ویژه مواد حساس
به دما

دستورالعمل کاربرد هورمون
ها در راستای افزایش تولید
گندم در شرایط خشکی
پپتید های کشنده حشرات

21
دکتر
تهيه پلت غذايي براي دام با استفاده از ضايعات پساب
9
محمد مهدی معینی
تقطيري مالس حاصل از كارخانه هاي الكل سازي

تولید دانش فنی خوراک
دام از پساب کارخانه های
الکل سازی

تولید دستور العملی برای
پي��ش بيني زمان احياي بذر برخي گونه هاي دارويي و
تعیین زمان دقیق احیاء نمونه
دکتر
 10مرتعي موجود در بانك ژن منابع طبيعي از طريق برآورد
های بذری بانک ژن و
حمیدرضا عیسوند
ثابتهاي قوه ناميه
حفاظت دقیق از آنها

تعیین پتانسیل رویشی کویرها
دکتر
بررسي ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي و پوشش گياهي
11
برای احیای بیولوژیک
حاشيه كويرهاي مرطوب ايران براي احيا بيولوژيك آنها محمد خسروشاهی

دکتر
توليد نيمه صنعتي ايزولههاي پروتئيني كانوال به روش
12
علیرضا قدس ولی
غشايي از پسماند صنايع روغنكشي
 13نماتد سيستي سويا ( )Heterodera glycinesدر ايران

تولید پیش نمونه

تولید غربال ارقام سویای
دکتر ابراهیم پورجم موجود و معرفی ارقام مقاوم
یا متحمل احتمالی
مهندس
سید علی اکبر
هدایتی

 1ثبت اختراع بین المللی

دکتر
امیررضا جاسبی

کمک به سالمت صنعت
شیالت و بهداشت

دکتر
برنامه ريزي براي استفاده بهينه از پسماندهاي فراوري
16
نيشكر براي توليد محصوالت ليگنوسلولزي و شيميايي مهدی فائزی پور

تولید یک برنامه راهبردی

س��نجش آالين��ده ه��اي خليج ف��ارس با اس��تفاده از
 14بيوماركرهاي كبد ماهي شانك زرد باله (مطالعه موردي
آلودگي جيوه در خوريات ماهشهر)

بررس��ي م��واد ش��يميايي و م��واد س��مي احتمالي در
 15ريزجلبكهاي مسبب پديده كشند قرمزو ماهيهاي تلف
شده در سواحل جنوبي ايران

انتقال ژن پيروفسفاتاز واكوئلي آرابيدوپسيس() AVP1
17
به كلزا و بررسي افزايش تحمل آن به شوري

دکتر ابراهیم
دورانی علیایی

دکتر
انتخاب براي مقاومت به خش��كي در گندم با روشهاي
18
عزت اهلل فرشاد فر
زراعي ،ژنتيكي و بيوتكنولوژيكي

 19استخراج و اندازه گيري امگا ۳ -در تعدادي از گياهان ايران دکتر علی شفقت

تولید الین های تراریخته
متحمل به شوری
تولید الین مقاوم به خشکی
تولید امگا 3-از منابع گیاهی

تولید لیست مکمل ها و مواد
غذایی دارای استاندارد اسید
بررس��ي ميزان باقي مانده مج��از  DNAدر موا غذایي و
دکتر
های نوکلئوئیک جهت تولید،
 20مكمل ه��اي موجود با هدف آگاه��ي دادن به مصرف
محسن فتحی نجفی واردات و همچنین ارائه راهکار
كننده و توليد كننده جهت كاهش بيماريهاي مرتبط
آنزیمی جهت حذف باقی
مانده اسید های نوکلئوئیک

22
دکتر
طراحي و س��اخت پايلوت استخراج مواد مؤثر گياهان
21
محمد حسن ایکانی
دارويي به روش حاللهاي فوق گرم

تولید فراورده های گیاهان
دارویی (عصاره و اسانس)

تعيين روابط اكولوژيك گونه هاي اقتصادي ماهيان در دکتر سید امین اهلل
22
تقوی مطلق
آب هاي خليج فارس (هرمزگان ،بوشهر و خوزستان)

تولید دانش فنی
در زمینه بهره برداری پایدار
از منابع آبزی

تأثیر زئوليت و زئوليت اصالح ش��ده با سورفكتانت بر
 23آبش��ويي نيترات به منظور كاهش مص��رف نهاده ها و
كاهش آلودگي منابع آب زيرزميني

دکتر جهانگیر
عابدی کوپایی

تولید دانش فنی کاربرد
زئولیت اصالح شده با
کودهای نیتراته

افزايش پايداري در توليد محصوالت سالم و حفاظت از
محيط زيس��ت در تناوب هاي متداول (كلزا – گندم) و
24
پيشنهادي (كلزا – سويا  -گندم) از طريق كاربرد منابع
آلي تلفيق شده با زئوليت در اراضي شني

دکتر
سید علی محمد
مدرس ثانوی

تولید نتایج مفیدی
در جهت اصالح الگوی
مصرف کودها
(شیمیایی و آلی) و تولید
محصول سالم همراه با حفظ
بوم نظام زراعی

طراحي و س��اخت بيوراكتور مناسب براي ريزازديادي
25
گياه زينتي داوودي

دکتر نسرین مشتاقی

ساخت یک نمونه
بیوراکتور که فقط برای
ریزازدیادی گیاه داوودی
نبوده و چند منظوره باشد

شناس��ائي و ميزان پراكندگي ويروس  Vسيب زميني و
بررس��ي بيولوژي ،ميزبان هاي وحشي و ويژگي هاي
26
مولكولي اين ويروس و ويروس هاي  Aس��يب زميني
( )PVAو Xسيب زميني ( )PVXدر مزارع ايران

دکتر
حسین معصومی

اطالعا ت الزم در مورد
جدایه های ایرانی ویروسهای
 PVX,PVAو  PVVاز نظر
بیولوژی و مولکولی در مقایسه
با دنیا و همچنین منجر به
تعیین وضعیت میزان آلودگی
ارقام مختلف سیب زمینی

ط��رح تولی��د و تکثی��ر نه��ال درخ��ت س��رخدار
27
 Taxus baccataاز طریق کشت بافت گیاهی

دکتر
بدرالدین ابراهیم
سید طباطبایی

ایجاد فناوری تولید و تکثیر
نهال درخت سرخدار

ایجاد گیاه��ان ترانس ژنی��ک برن��ج ()Sativa Oryza
 28ب��ا مقاومت ب��اال به عام��ل بیماری س��وختگی غالف دکتر محمد سوهانی
Rhizoctonia Solani

بررسی خواص مخلوط کود دامی و شیمیایی پلیت شده دکتر محمد حسین
29
کیانمهر
جهت استفاده در کشاورزی

تولید ارقام برنج با
مقاومت باال به بیماری
سوختگی غالف
ارائه دستگاه با روند ساخت

23
 30ریزازدیادی توت فرنگی

دکتر احمد معینی

بومی سازی تکنولوژی

انتق��ال ژن  Code Aبه عدس جه��ت ایجاد گیاه مقاوم
31
به سرما

دکتر
عبدالرضا باقری

تولید ژنوتیپهای مقاوم به
سرما و یخ زدگی

مطالعات کاربردی صنعت تولید سیب در ایران با استفاده
دانش فنی سیب در ایران با
دکتر علیرضا طالیی
32
از فناوری های نوین (فاز اول)
استفاده از فناوری نوین
اس��تفاده از شکارگرها در کنترل بیولوژیکی مؤثر آفات
33
مکنده در کشت های خیار گلخانه ای

دکتر
احمد عاشوری

مطالعه سازگاری برخی از ارقام گالبی با شرایط آب و
 34هوایی ایران .فاز :2بررسی سازگاری در چند نقطه آب دکتر کاظم ارزانی
و هوایی کشور
بررس��ی می��زان کاه��ش خس��ارات پس از برداش��ت
 35محص��والت باغی و افزایش صادرات میوه و تره بار از
طریق جذب اتیلن

دکتر
بهزاد قره یاضی

تشكیل كلكس��یون سودوموناس��های فلورسنت ایران
دکتر
 36و تعیین ماركر فنوتیپ��ی آنها برای ارزیابی فعالیت ضد
مسعود احمد زاده
قارچی

احداث پایلوت
ایجاد چهار پایلوت جهت
کشت گالبی آسیایی در
استانهای مختلف
تولیدماشین خنثی کننده گاز
اتیلن و ترویج استفاده از آن
تشكیلكلكسیون
سودوموناسهایفلورسنت
ایران و تعیین ماركر فنوتیپی
آنها برای ارزیابی فعالیت
ضد قارچی

بهینه سازی روشهای كشت بافت گردوی ایرانی بمنظور
37
تولید نیمه انبوه

دکتر كورش
وحدتی

تولید  300اصله نهال و
قراردادن پروتکل کامل در
اختیار صندوق

بررس��ی گون��ه ه��ای  Botrytisو  Penicilliumعوامل
 38پوس��یدگی خاکستری و آبی س��یب به کمک  PCRو
بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها

دکتر
حسن رضا
اعتباریان

تولید جدایه های آنتاگونیست
برای کنترل بیماریهای پس از
برداشت سیب

ردیاب��ی و تش��خیص مولکول��ی گونه ه��ای بیمارگر
 Phytophthora 39در درختان میوه ی خشکباری بر اساس
ژنوم هسته ای و سیتوپالسمی

دکتر رضا
مستوفی زاده
قلمفرسا

تولید کیت های تشخیص
بیماریهای ناشی از گونه های
 phytophtoraدر درختان
میوه خشکباری

بهینه سازی استخراج ،خالص سازی ،شناسایی ساختار و
تعیین ویژگیهای فیزیکی عصاره هیدروکلوئیدی(صمغ)
40
دان��ه ه��ای بوم��ی ای��ران ب��ه عن��وان مناب��ع جدید
هیدروکلوئیدهایغذایی

دکتر
سید محمد علی
رضوی

يك ثبت اختراع ()Patent

24
مديريت پايدار خاک :تاثي��ر اضافه نمودن دراز -مدت
 41کود هاي آلي (دامي يا بقاياي گياهي) بر تراکم پذيري و دکتر عباس همت
مقاومت برشي خاک

توليد راهكار مربوط به
جلوگيري از تراكم و
دستيابي به پارامترهاي موثر
بر مقاومت خاك هاي منطقه
مركزي ايران

ارائه طریق برای آینده کشور به
دکتر
بررس��ی و ارزیابی برنامه های حمایتی دولت در بخش
42
کشاورزی ایران در چهار برنامه توسعه ( ) 1368-1386سید صفدر حسینی صورت یک مجموعه علمی
توليد علم كاربردي در زمينه
دکتر
بررس��ي غلظت و ديناميك عناصر سمي در سبزيهاي
43
تغذيه سالم جامعه
محمد کاظم سوری
توليدي جنوب تهران
دکتر
غربال و شناسايي ژرم پالسم مقاوم به آفات و بيماريها
44
سید باقر محمودی
در جنس بتا و تهيه سامانه اطالعاتي آن

توليد دو رقم چغندر قند
مقاوم به افات و بيماريها

دانش فنی تولید
فرآورده گوشتی فاقد نیتریت
و تعیین حداقل مقدار
بهين��ه س��ازي تولي��د نيتروزميوگلوبي��ن در ش��رايط
 45آزمايش��گاهي به منظور حذف نيتريت از فرآورده هاي دکتر مهدی کدیور نیتریت مورد نیاز برای ایجاد
رنگ مناسب در فرآورده های
گوشتي
گوشتی و حذف نیتریت
باقی مانده از آن
توليد بيوديزل از روغن گياهي بازيافتي از خاك رنگبر
46
مصرفي

دکتر سید
امیر حسین گلی

مدل سازي و تهيه پايگاه اطالعاتي خصوصيات فيزيكي
48
بيولوژيكي و شيميايي خليج فارس

دکترمسعود
صدری نسب

بررس��ي تاثير جايگزيني س��طوح مختلف كنس��انتره
كانوالي فرآوري ش��ده با پودر ماهي در جيره بر برخي
50
ش��اخص هاي زيس��تي ماهي قزل آالي رنگين كمان
()Oncorhynchus mykiss

دکتر
مهرداد فرهنگی

توليد ثبت روش فرآوري
توليد كنسانتره پروتئيني كانوال

مهندس بهزاد
بهزادی مکوندی

تولید نيمه صنعتي دستگاه

توليد سوخت طبيعي

توليد پروتكل جهت افزايش
بررسي اثر برخي از سايكلوپروپانها و نانو ذرات نقره در
دکتر نوراله احمدی عمر پس از برداشت گياهان
47
عمر پس از برداشت گلهاي بريده و گلداني
مورد مطالعه

دکتر
بررسي پاس��خ ژنوتيپ هاي وحش��ي انگور زير گونه
49
عبدالحامددولتی بانه
سيلوستريس به تنش شوري كلرور سديم

طراحي ،ساخت و ارزيابي يك كودپاش مايع نرخ متغير
51
با استفاده از روش مديريت موضعي در كشاورزي دقيق

توليد نرم افزار پايگاه
اطالعاتي خليج فارس

تولید پايه پيوندي احتمالي
مقاوم به شوري درانگور

25
خط شناس��ه گذاري  DNAگونههاي  Aspergillusجدا
52
شده از غالت در شمال غرب ايران

دکتر رسول زارع

 53الگوی مدیریت جامع جنگل حوزه آبخیز خیرودکنار

دکتر وحید اعتماد

طراحی و س��اخت كمباین هد اس��تریپر( گندم و جو)
54
پشت تراكتوری مناسب شرایط ایران

ارائه گزارش کامل
فنی و اجرایی

دکتر جواد خزایی

تولید دستگاه نمونه

تهیه خمیر كاغذ از ضایعات كش��اورزی با اس��تفاده از
دکتر علیرضا
55
طالبی زاده رفسنجانی
روش شیمیایی و مكانیكی جدید

اس��تفاده از عصاره غدد بزاقی س��ن معمولی گندم در
56
انتخاب گندم مقاوم

دکتر لطفعلی دولتی

بررس��ی چند ش��کلی و تعیین بیوتیپهای س��فید بالک
 Bemisia tabaciدر جمعیته��ای مس��تقر بر میزبانهای
 57مختلف (پنبه ،گوجه فرنگی ،بادمجان ،خیار) در مزارع دکتر مهدی ضرابی
نمونه استانهای فارس(شیراز) ،گلستان( گرگان) ،تهران
(ورامین) و کرمان ( ارزوئیه ) از طریق نشانگر SSR
مطالعه فعالیت های موجود در مس��یر های گردش��گر
دکتر جعفر
 58و نقش س��اماندهی آنها در توسعه صنعت گردشگری
اوالدی قادیکالیی
مازندران

توليد باركد شناسايي گونههاي
آسپرژيلوس در ايران

تولید نمونه محصول
تولید حداقل دو واریانت
مقاوم به سن معمولی گندم
تولید اطال عات بنیادی در
زمینه tabaci

تهیه بروشورهای رنگی

تولید دانش فنی اندازه گیری
مقاومت مکانیکی خاک با
اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک با یک حسگر افقی
دکتر احمد شریفی
59
یک حسگر افقی با نوک های
با نوک های مخروطی و منشوری
مخروطی و منشوری
بررس��ی توانایی بیش اندوزی برخی فلزات س��نگین
ثبت اختراع خارجی که
دکتر
 60به وسیله ش��ماری از گیاهان بومی منطقه آذربایجان و
معادل یک مقاله  ISIدر نظر
حبیب خداوردی لو
گرفته شود
بررسی امکان استفاده از آنها در پاالیش سبز
مدل س��ازی رون��د انباش��ت کادمیم در خ��اک و بذر
61
شالیزارهای استان خوزستان

دکتر
غالمعباس صیاد

تعادل بخشی پویای منابع و مصارف آب با ایجاد سامانه
 62رایانه ای برای مدیریت به هم پیوسته منابع آب :مطالعه دکتر کامران داوری
موردی حوضه آبریز نیشابور

ثبت اختراع خارجی که
معادل یک مقاله  ISIدر نظر
گرفته شود و تولید مدل
پیش بینی کننده روند انباشت
کادمیم در خاک و بذر گیاه
تولید سامانه
کامپیوتری مدیریت منابع
آب دشت نیشابور

26

توس��عه ش��تر دو کوهانه در مناطق کویری جمهوری
63
اسالمی ایران

دکتر امیر
نیاسری نسلجی

تأسیس شبکه توسعه
شتر دو کوهانه در کشور
و تولید حداقل  200نفر
شتردوکوهانه(50نفر در هر
استان تحت مطالعه) خواهد شد

دکتر
سید رضا زارعی

جداسازی ژن های
گلوکاناز و تولید پروتئین های
بتا 1و 3گلوکاناز

امکان تولید و فراوری امگا3-
دکتر
توزيع اس��يد هاي چرب امگا  3 -در برخي ماهي هاي
64
از ماهی
محمد علی سحری
خليج فارس و امکان تولید آن
جداسازي ومطالعه ژنهاي ضدقارچ بتا1و3گلوکانازجهت
65
انتقال به گياهان براي ايجادمقاومت به بيماريهاي گياهي

بررس��ي تركيبات آنتي اكسيدان ،اسانس هاي روغني و
دکتر
 66ارزياب��ي مولكولي روابط ژنتيك��ي گونه هاي مهم گياه
مهدی رحیم ملک
دارويي بومادران در ايران

تولید اسانس ها و
آنتی اکسیدان های منتخب
در گیاه بومادران

اث��رات دو نوع آنتي اكس��يدان مختل��ف در محيطهاي
 68انجماد با منش��اء گياهي بر كيفيت اس��پرم قوچ پس از دکتر مهدی ژندی
فرايند انجماد-ذوب

تولید اسپرم منجمد
گوسفندی

تولید نقشه های عمق و
کارب��رد زمین آمار در برآورد عم��ق و چگالی برف در
دکتر مهدی وفاخواه
67
چگالی برف برای کل کشور
ایران

27
میان گروهی
ردیف

عنوان طرح

استفاده از الستیک بازیافتی در ساختار محصوالت صنعتی
1
بمنظورر کاهش صدمات زیست محیطی و هزینه تولید

شناخت هویت بر اساس ویژگی های بخش عنبیه چشم
2
با استفاده از ویولتها

س��اخت ,بررس��ی و مقایس��ه داربس��تهای پلیمری از
پلی اس��ترهای مصنوعی (پلی الکتیک اس��ید) ( )pllaو
پلی استرهای طبیعی (پلی هیدروکسی آلکانواتهای تولید
3
شده از باکتریها) به منظور بررسی کارایی آنها در تمایز
سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی در جهت بازسازی
بافتهای عصبی
 4استخراج رنگدانه از منابع طبیعی در اشل پایلوت

مجری
دکتر محمد کرابی
دکتر حسین
احمدی نوبری

دکتر محمد تقی
خراسانی

نمونه آزمایشگاهی ساخت
داربست عصب

دکتر سید محمد
بلورچیان

ایجاد نمونه پایلوت

طراحی و ساخت چادرهای پلی یورتانی جهت اسکان
5
موقت در حوادث غیر مترقبه

مطالعه برخی پارامترهای فرآیندی موثر در تولید فومهای
7
کربنی با استفاده از رزین های با درصد باال

دکتر سید رضا
غفاریان عنبران

دکتر
بررس��ی اثر عصاره آبی دانه میوه کاج بر سنگ کلیه در
6
حسین حسین زاده
رت

طراحی ،تهیه و س��نجش فعالی��ت  Transfectionنانو
 8پارتیکلهای پل��ی کاتیونی حاصل از پلی اتیلن ایمین و دکتر محمد رمضانی
پلی الیزین مورد مصرف در ژن درمانی سرطان

9

نمونه پایلوت و ارائه
دانش فنی

ساخت نمونه دستگاه
تشخیص هویت

دکتر
مهدی باریکانی

تهیه نانو کامپوزیت هیبریدی PA6/NANOCLAY/RUBBER

دیگر دستاوردها
در مسیر تجاری سازی

ارائه نمونه محصول به همراه
ماشین آالت مرتبط
تالش برای تولید یک
فرآورده دارویی

تولید دانش فنی فوم کربنی
تولید دانش فنی

دکتر حمید گرمابی

نمونه آزمایشگاهی

دکتر
بررس��ی تجربی و تحصیل عددی لول��ه های حرارتی
10
محمد بهشاد شفیعی
نوسانی با ذرات نانو

نمونه آزمایشگاهی

بعنوان جایگزسن کامپاند  PA66با چقرمگی فوق العاده باال

تهیه پوششهای هیبریدی نانو کامپوزیتی جهت حفاظت
11
از سطوح فلزی در برابر خش ،سایش و خوردگی

دكتر
احمد روح الهي

تولی��د نانو پودر اکس��ید نیکل به روش رس��وب دهی دکتر سید خطیب
12
االسالم صدر نژاد
شیمیایی

تولید دانش فنی
یک ثبت بین المللی

28
تهیه و س��اخت نانوفایبرهای هوش��مند با اس��تفاده از
13
نانولوله های کربنی

دکتر عبدالرضا
میر محسنی

جداسازی و شناسایی باکتری های هالو موناس دریاچه دکتر محمد سعید
14
حجازی
ارومیه
غربالگری ژنهای کد کنن��ده ترکیبات ضد میکروبی با
15
استفاده از  DNAهای محیطی

دانش فنی ساخت الیاف
هوشمند
شناسایی باکتری های
هالوموناس دریاچه ارومیه،
ثبت باکتری های جدید

دکتر جواد حامدی

تولید ژن کد کننده آنتی
بیوتیک

تولی��د کانتاگزانتی��ن ب��ا اس��تفاده از س��وش باکتریای��ی
دکتر
 16دیتزیاناترولیمنه آ با بکارگیری ضایعات کارخانجات غذایی
سید هادی رضوی
و کاربرد آن در محیط های شبیه سازی شده و صنایع غذایی

ثبت اختراع بین المللی با
حمایت صندوق

سنتز الیه های بایو اکتیو نانوساختار هیدروکسی آپاتیت
دکتر
 17با اس��تفاده از روش  MAOبه منظور بهبود رفتار زیست
فرهاد گلستانی فرد
سازگاری در ایمپلنتهای پایه تیتانیوم

تولید دانش فنی

بهينه س��ازي پلي الهاي بازيافت��ي ازضايعات فومهاي
18
منعطف پلي يورتاني
 19تهیه چسبهای دندانی
تهيه نانو كامپوزيت زيس��ت تخري��ب پذير برپايه پلي
20
اتيلن /نشاسته به همراه سازگاركننده

دکتر میرمحمد
علوی نیکجه

دانش فنی ،ثبت اختراع و
ساخت راکتور

دکتر محمد عطایی

تولید چسب دندانی در
مقیاس آزمایشگاهی

دکتر عبدالرسول
ارومیه ای

یک ثبت اختراع

سنتز  ,شناسايي و بررس��ي خواص پلي اتر يورتانهاي
دکتر
 21تخريب پذير جديد بر پايه سيکلوپپتيد و بررسي واکنش
فاطمه رفیع منزلت
پليمر شدن در حاللهاي متداول آلی و حاللهاي سبز

روش نوین پلیمریزاسیون

سنتز شيميايي داروي ضد انعقاد خون ميرادون و سنتز
 22الکتروش��يميايي مش��تقات جديد اين دارو و بررس��ي دکتر فرزاد کبارفرد
خواص ضدانعقادي آنها

تولید میرادون به عنوان
داروی ضد انعقاد خون

 23توليد اسيد لينولئيک کانژوگه با استفاده از آنزیم نوترکیب دکتر محمد صفری تولید اسید لینولئیک کانژوگه
سنتز ،خود آرايي ،خواص بيولوژيکي و ساختار حالت
24
جامد مشتقات نوين -2آمينو پيريميدين

دکتر سعید بالالیی

تولید دانش فنی

اس��تفاده از منابع گياهي به عنوان بيوکاتاليزور در توليد دکتر زهره حبيبي
25
کرهرودي
الکلهاي کايرال

تولید فن آوری الکلهای
کایرال

دکتر محمد خرم

تولید دانش فنی ریزگوی
های زیست تخریب پذیر

ريز کپسول سازي سلولها يا داروها با استفاده از روش
26
پاشش الکتريکي

29
تولي��د دوده حاوي نانوذرات فولرن  C60/C70با روش
27
قوس الکتريکي

دکتر بهرام قنبري

ساخت راکتور و تولید یک
گرم دوده

تهی��ه و ارزیاب��ی نانو تیوبهای کربنی ت��ک الیه حاوی
تولید فرموالسیون تزریقی
سیکلوسپورین به عنوان یک فرموالسیون تزریقی نوین
دکتر رضا ابوفاضلی نانوتیوپهای سیکلوسپورین در
28
به منظور بهینه سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دارو
مرحله تحقیقاتی
و افزایش اثر بخشی آن
افزاي��ش بازده��ي واحد تولي��د متانول با اس��تفاده از
29
تكنولوژي غشايي

دکتر مجید پاکیزه

تولید غشا پلیمری جدا کننده
هیدروژن

تولید نانودزیمتر هیدروکسی
ساخت نانو دزيمتر هيدروكسي اپتايت با بهره گيري از
30
دکتر فرهود ضیایی
روش اسپكتروسكپي EPR
آپاتیت
 31ساخت ايروژل سيليكا

دکتر
سیامک مطهری

تولید دانش فنی ائروژل
سیلیکا

تهيه كامپوزيت هاي پليمري جهت س��اخت صفحات
32
حايل دو قطبي در پيل هاي سوختي هيدروژني

دکتر قدرت اله
هاشمی مطلق

ثبت اختراع ،تولید کامپوزیت
پلیمری

دکتر
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت ميكروبيوراكتور
33
جهت غربال گري مهندسي فرآيندها بيو و نانو تكنولوژي قاسم عمو عابدینی
ساخت استنت پليمري هوشمند با خاصيت ضد انعقادي
34
مناسب براي عروق

دکتر شادی آجیلی

دانش فنی ساخت
میکروبیوراکتور
تولید دانش فنی

س��نتز نانوزئوليت جه��ت مص��رف در صنايع نفت و دکتر محمد حسین
35
حبیبی
پتروشيمي به عنوان نانوکاتاليزور

دانش فنی تولید نانوزئولیت
با کاربرد کاتالیزوری

دکتر مجید
افزايش ذخيرهسازي هيدروژن با استفاده از ايجاد نقص
36
مجتهد زاده الریجانی
در ساختار نانولولههاي کربني

تولید کپسول هیدروژن با
ظرفیت ذخیره سازی باال

بخش اول :سنتز ،شناسايي نانوپليمرهاي كوئورديناسيوني
با پتانس��يل خ��واص پاي��داري حرارتي ،لومينس��انس
 37وتخلخل  :پيش ماده هاي جديد براي س��نتز نانو مواد دکتر علی مرسلی
بخش دوم :مطالع��ات خواص حرارتي ،لومينس��انس
وتخلخل نانوپليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتزشده

تولید دانش فنی

توليد هيالورونيك اسيد از منابع ارزان قيمت جهت استفاده
دانش فنی تولید هیالورونیک
دکتر علی
38
در صنعت ،پزشكي و توليد بافت هاي مهندسي شده
اسید
برادر خوش فطرت
تولید  200گرم نانوفایبرهای
طراحي و ساخت سيستم الكتروريسندگي جهت توليد
دکتر
دی اکسید تیتانیوم در مقیاس
 39انب��وه نانوالي��اف  TiO2به منظور ح��ذف آالينده هاي
علی اکبر آشکاران
زيستمحيطي
آزمایشگاهی

30
مقايس��ه راندم��ان حذف جيوه از فاض�لاب صنعتي با
40
استفاده از ذرات نانو آهن و آلومينا سل

دکتر تقی عبادی

تولید روش صنعتی
حذف جیوه

سنتز و مشخصه يابي پودر كلسيم فسفاتي نانو متخلخل
41
به عنوان حامل دارو

دکتر
جعفر جواد پور

تولید پودر کلسیم فسفاتی

تهيه نانو كاتاليستهاي ساپورت شده برپايه ي آهن و دکتر محمد مهدی
42
خدایی
كاربرد آنها براي تبديل گاز سنتز به هيدروكربنها
43

ارزيابي توليد فيلمهاي نانوکامپوزيتي بر مبنا ي �PE/Poly

 amide/Clayبراي مصارف بستهبندي

دکتر محمود
محراب زاده

تولید دانش فنی ساخت
کاتالیستها
فرموالسیون و تدوین
فیلم های کامپوزیتی

س��نتز نانوکريستالهاي نيمه رس��اناي فلورسنت (نقاط
کوانتومي) کادميم سلنيد در مقياس آزمايشگاهي براي
44
اولين بار در ايران و اصالح سطح آنها توسط پليمرهاي
زيست تخريب پذير بر پايه پلي ساکاريدها

دکتر قاسم
رضا نژاد بردجی

تولید  10گرم نقاط
کوانتومی کادمیوم سلنید

تولي��د س��وخت مصنوعي از گاز س��نتز با اس��تفاده از
45
فرايندهايبيولوژيكي

دکتر
قاسم نجف پور

دانش فنی تولید سوخت
مصنوعی

ساخت پیگمنت نانو کریستال لومینسنس مورد استفاده
 46در صنایع رنگ و المپ به روش س��ل-ژل و بررس��ی
خواص نوری و حرارتی آن

دکتر علی اصغر
صباغ الوانی

تولید پیگمنت فلورسنت

كسب دانش فني توليد كاتاليست متالوسني از خانواده
دکتر
 AVANT-M 47جه��ت پليمريزاس��يون پروپيل��ن بصورت
علی اکبر انتظامی
ايزوتاكتيك
اصالح س��طوح پليمري با اس��تفاده از پليمريزاس��يون
48
پيوندي و مطالعه كنفورماسيون زنجيرهاي مقيد

دکتر فرهنگ عباسی

س��اخت و بهين��ه س��ازي غش��اهاي نان��و كامپوزيتي
اولترافيلتراس��يون پليم��ري با اس��تفاده از نان��و ذرات
49
فتوكاتاليستي و نانو تيوبهاي اصالح شده جهت حذف
ميكروبها در فرآيند تصفيه آب

دکتر
احمد رحیم پور

تولید کاتالیست
تولید دانش فنی ساخت
برسهای پلیمری
تولید نسل جدید از غشاهای
نانوکامپوزیتی

دانش فنی طراحی آپتامرها
دکتر
طراح��ي و توس��عه آپتامر اليگونوكلئوتي��دي به عنوان
50
ليگاندي اختصاصي براي فاكتور  VIIIانعقادي انساني نسترن نفیسی درچه در آزمایشگاههای دانشکده
مطالعه خاصيت انتقال و رهايش كنترل ش��ده دارو در
51
نانوكامپوزيت هاي پليمر -خاك رس

دکتر امیر حسین
نوار چیان

تولید قرص های
نانو کامپوزیت پلیمر -خاک
رس -دارو

31
س��اخت نانوس��امانه برپايه رس هاي آنيوني( )LDHو
52
كاتچين چاي سبز و بررسي خواص ضدسرطاني آن

دکتر مهران
صولتی هشجین

تولید دانش فنی ساخت
نانوسامانه بر پایه رس آنیونی
و کاتچین چای سبز

دستيابي به فرموالس��يون پوشش محافظ سطح بر پايه
 53رزين اپوكس��ي حاوي پيگمنت نس��ل جديد زيس��ت
سازگار با عملكردي بهبود يافته در برابر خوردگي

دکتر رضا
نادری محمودی

تولید پوشش حفاظتی در
برابر خوردگی

ساخت كاتاليست زئوليتي كلينوپتيلوليت جهت حذف
 54اكس��يدهاي نيتروژن ( )NOx ، N2Oاز دودكش صنايع
مختلف آلوده كننده هوا

دکتر
کاووس فالمکی

تولید دانش فنی ساخت
کاتالیست

س��اخت و بررس��ي خ��واص نانوكامپوزيته��اي ن��ور
پخت شيش��ه بيواكتيو/هيدروكس��يد كلس��يم -پليمر
دکتر علی زمانیان
55
پايه هيدروكس��ي اتيل متااكري�لات (هيما) براي ترميم
بافت سخت

تولید نانو کامپوزیت های
بیواکتیویته و آنتی باکتریال
مورد استفاده در ترمیم
بافت سخت

تولید نانو ذرات سیلیکای مزو
طراحي و س��اخت نانوذرات مزومتخلخل س��يليكاي
دکتر ایوب آرپنائی
56
متخلخل عاملدار شده
عاملدار شده
تولید نانو کامپوزیت مقاوم
حرارتی به همراه ثبت اختراع
دکتر
بررسي خواص گرمايي نانو كامپوزيت پلي ايميد /باريم
57
مرتضی انحصاری اولیه جهت تولید صنعتی در
زيركونات
ایران
طراحي و ساخت دستگاه
Functional Electrical

58

Stimulation-assisted rowing machine

و بررسي ميزان كارائي استفاده از اين دستگاه
در افراد مبتال به ضايعات نخاعي

دکتر
امیر مسعود عرب

تولید دستگاه

Functional electrical
stimulation-assisted rowing
machine

تولید نیمه صنعتی پانسمانهای
طراحي و س��اخت نيمه صنعتي پانسمان هاي پليمري
پلیمری ،دانش فنی و ساخت
 59زيس��ت تخري��ب پذير برپايه كيتوس��ان ب��راي درمان دکتر حمید میرزاده
دستگاه تولید این پانسمانها در
سوختگي ها
مقیاس صنعتی
60

رس��انش تاموکس��یفن به تومورهای س��رطانی هدف با

بکارگیری نانو ذرات پروتیینی متصل به پادتن ضد HER2

دکتر سید عباس
شجاع الساداتی

تهیه و اصالح خواص فیلمهای بسته بندی خواراكی و دکتر عبد الرسول
61
ارومیه ای
تخریب پذیر از پروتئین زئین ذرت

تولید دانش فنی
تولید فیلم بسته بندی
خوراکی و تخریب پذیر از
پروتئین زئین ذرت

32
کوش��ش در تهیه و تولید گلیسیرینهای تک استخالفی
اس��تئارات ،اولئات ،الرات و لینولئات از طریق تولید و
دکتر مهدی قندی
62
تهیه گلیسیرین کربنات و گلیسیدول بمنظور تهیه مواد
فعال در سطح با پایه گلیسیرین

تهیه و بررس��ی غش��اهای پلیمری پیل سوختی بر پایه دکتر شهرام مهدی
63
پور عطایی
کوپلیمرهای پلی ایمیدی
تهیه و بررس��ی خواص پوششهای پلی یورتانی بعنوان
64
عایق الکتریکی برای سیمهای مغناطیسی
سنتز و بررسی اثرات سمیت سلولی برخی از مشتقات
65
نیترو ایویدازولیل دی هیدروپیریدین

نوآوری در تهیه غشاهای
پلیمری

دکتر حمید یگانه

تولید دانش فنی

دکتر رامین میری

معرفی  30ترکیب دارویی
جدید

طراحی و ساخت دستگاه تولید غشاهای الیاف توخالی
66
بر پایه پلی اتر سولفون در مقیاس نیمه صنعتی

دکتر جالل برزین

 67ساخت غلطت دهنده های پلی یورتانی با كارایی باال

دکتر محمد برمر

س��اخت سیس��تم رهایش دارو بر پایه نانو کامپوزیت
دکتر
 68کلسیم سولفات-هیدروکس��ی آپاتیت مورد استفاده در
فتح اله مضطر زاده
درمان آسیبهای بافت سخت
دکتر
س��نتز و کاربرد پودرهای مغناطیسی برای تستهای غیر
69
حبیب اله بهاروند
مخرب
فرموالسیون فراورده های تزریقی طوالنی اثر لوپروالید
70
استات

تولید دانش فنی

دکتر حمید موبدی

تولید دستگاه غشاهای
توخالی بر پایه سولفون

ساخت نمونه آزمایشگاهی
غلظت دهنده های پلی
یورتانی با کارایی باال
تولید دانش فنی
تولید نمونه پودر مغناطیسی
برای تست های غیرمخرب
تولید فرآورده طوالنی اثر
لوپروالید استات ( 3ماه)

تولید نمونه آزمایشگاهی لوله
دکتر
برس��ی تجربی و تحصی��ل عددی لوله ه��ای حرارتی
71
حرارتی نوسانی
محمد بهشاد شفیعی
نوسانی با ذرات نانو
س��اخت پیگمنت نانو کریستال لومیتنس مورد استفاده
 72در صنایع رنگ و المپ به روش س��ل  -ژل و بررسی
خواص نوری و حرارتی آن

دکتر علی اصغر
صباغ الوانی

تولید پیگمنت فلورسنت
مورد استفاده در صنایع
المپ و رنگ

