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     ه  مو             تب ط ب  صنعت   ج معه        

 

 مقدمه
 

به رغم تمام مسائل  1400ال تالش داشته است در س یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز یمعاونت پژوهش و فناور
ها، موج  یمتحرای ناشی از سال با تمام سختی هدر این . یدنما یتدانشکدگان را همواره فعال و پرثمر هدا یپژوهشحوزه 

عضو هیأت علمی و کارشناسان  228 چرخ پژوهش به همت آمده یشپ  یمال یتنگناها و کرونا یریهمه گ یمتوال یها
شرایط سخت  در این مجموعه، از حرکت نیفتاد و پژوهشگران دانشکدگاندانشجوی تحصیالت تکمیلی  1681بده و ز

عملکرد پژوهشی گزارشی از در ادامه اقتصادی کشور، پاسخگوی نیازمندی های جامعه بودند. عظیم تنگناهای کرونایی و 
 آمده است.  دانشکدگان

 

 ارتباط موثر و اثر بخش با واحدهای تصمیم گیری و نهادهای اجرایی استان؛ -

 فعال نمودن نمایندگی دانشکدگان در همکاری با سازمان تات  -

در سطح شهرستان، استان و  یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز یپژوهش یعرصه ها ینقشه  یهته -
 کشور

 های دانشکدگان برای بازسازی و تجهیز آزمایشگاه اعتباراختصاص  -

 ینامه ها یاناز رساله ها و پا یتحما یبرا یآموزش یبه تمام گروه ها یشگاهیآزما یمواد مصرف یعتوز -
 است.  به شرح مندرج در جدول زیر ییدانشجو
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 طرح های پژوهشی اعضأ هیأت علمی
فقره قرارداد با بخش دولتی  45 موفق به انعقاد 1400کشاورزی و منابع طبیعی طی سال  دانشکدگاناعضأ هیأت علمی 

درصد سهم  78که  از نظر نوع کارفرما ریال شدند میلیارد   74در مجموع به ارزش )طرح های کاربردی( و خصوصی 
طرح پژوهشی فقره  4همچنین در این سال ها است.  یدرصد سهم خصوص 10ها و  یدرصد سهم خصولت 12ها و  یدولت

  آغاز گردید.اجرای آن و رسید به تصویب استادان گرنت  از محل
 1400در سال  مصوب دانشکدگانفهرست قرارداد های پژوهشی 

 سازمان اجرایی / کارفرما عنوان پژوهش  پژوهشگر

 یناشرکت بامداد رسپ  یرخوارش یهاسالمت و عملکرد رشد گوساله بر ایمنوپرو اثر مکمل یدیتوحآرمین 

 یغرب یجانآب آذربا یشرکت منطقه ا  یریپذ یبآنها از نظر آس یو رتبه بند یغرب یجاناستان آذربا یآبخوان ها یفیو ک یکم یداریپا یشاخص ها بررسی یان علیرضا مقدم

 ینو ب یعلم یهایمرکز مطالعات و همکار  لبه پهن یها یهبا آب پا یمواز ییکشو یها یچهاز در یعبور جریان مهدی یاسی
 یالملل

 یسپرد یمیشرکت پتروش  یسپرد یمیشرکت پتروش یستیز یطمح هاییندهانتشار آال سیاهه ینیالد مظاهر معین

 یمهرداد بابائ  کمپوست یورم یدتول یكاتومات یمهدستگاه ن یلوتنمونه پا یكو ساخت  طراحی مبتکر حسن قاسمی

و  یممحصوالت د یفیو ک یکم یو ارتقا یاراض یریتمد یبرا یاندانش بن یها یتفعال یهبر پا یو مطالعه علم بررسی حسین اسدی
 فاز دوم -استان همدان و کرمانشاه( یکشاورز)واحدها یتحت پوشش شرکت بازو یواحدها یآب

 امداد یو کشاورز یشرکت توسعه دامپرور 

 یناستان قزو یسازمان جهاد کشاورز  یندشت قزو یاریآب یننو یهامستعد سامانه یخاک در اراض یرپذ یریتنقشه مد یهو ته یخاکشناس مطالعات احمد حیدری

شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و   رأس وارداتی سویه و ABBD ،ABCD یختهآم ینآر یداخل تجاری سویه یعملکرد جوجه گوشت یسهو مقا ارزیابی مجتبی زاغری
 مسلح یروهاین یبانیپشت

 ی)سهام یانرا یباسانت ییشرکت دارو  یرخوارش یو سالمت گوساله ها یخون یمحافظت شده بر عملکرد، فراسنجه ها یتینکارن-ال یرتاث مطالعه یزدی کامران رضا
 خاص(

 یسهک یدستگاه پوشش چا یکیمکان ینقشه اجزا یهشامل ته یبگ هرم یت ینو قطعات ماش یدپروسه تول یساز مستند احمد علی حاجی
 یا

 یمان یچا یبازرگان یدیشرکت تول 

 یانانوفناوران دا یانشرکت دانش بن  عسل زنبور و واروآ کنه روی دایابون افت کش و تیناوار یاثرات دارو بررسی وحید قاسمی

 گل گهر یو صنعت یشرکت معدن  فلور منطقه ینو تدو یمجاز یومهربار یهبه منظور ته یرجانمنطقه گل گهر س یاهانگ بررسی ناصریحمیدرضا 

زنبور  یرو یکونازولموتانت و پروپ یکودرمایشده از تر یهته یولوژیكکشنده قارچ کش ب یرو اثرات ز یتسم مقایسه سیداحسان ترابی
 عسل

 اندامگان کارا یزر یفناور یستشرکت ز 

شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و   )رأس( وارداتی سویه ( وین)آر یداخل تجاری سویه یعملکرد جوجه گوشت یسهو مقا ارزیابی مجتبی زاغری
 مسلح یروهاین یبانیپشت

گرا  یعتطب یستیز یشرکت فن آور  ینهلشتا یرخوارش یاز اسهال گوساله ها یشگیریبر عملکرد، سالمت و پ یادیفنساثر د مطالعه یزدی کارمران رضا
 (یوران)ب

از  یریمنطقه جهت جلوگ یمنابع آب یریتمد یکردو اهلل آباد با رو یهصالح یهاو حفاظت از تاالب یابرنامه جامع اح تهیه توابع کامران رضائی
 یزگردر یهاتوسعه کانون

 یستز یطمح یصندوق مل 

بر اساس  ینآلوده به سطوح مختلف آفالتوکس یدر خوراک ها« دلتا باند» یندربا ینسطوح مختلف توکس یرتاث بررسی حسین مروج
 یگوشت یجوجه ها یمنیا یستمس ییو کارا یو کبد یخون یها یدی،فراسنجهعملکرد تول

 شرکت چاوش ژن 

زنبور عسل  یوشیمیاییو ب یستیز ای،تغذیه های فراسنجه یرو (Bonzabee) زابی بن یمکمل کالته معدن اثر وحید قاسمی
 یشگاهیآزما یطدر شرا (Apis mellifera L.) ییاروپا

 شرکت صدور احرار شرق 

 شرکت جوانه خراسان  ینهلشتا یگاوها یددوره انتقال بر عملکرد تول یط "گلوکوپالس"ساز گلوکز  یشپ یهاثر تغذ بررسی یبنادک مهدی دهقان

 یریهسازمان اوقاف و امور خ  وابسته یو شرکت ها یریهسازمان اوقاف و امور خ یدیتول یمحصوالت  و کاالها یبرندساز یالگو ارائه حامد رفیعی

 کفزیان، شاخص یستی،ارزش ز فیزیکوشیمیایی، یپارامترها ی،آل یسم یپارامترها ین،فلزات سنگ مطالعات توابع کامران رضائی
 ینده،منابع آال تروفی، یتوضع ساپروبی، یت، وضع( IRWQIsc ) یفی، شاخص ک( IRWQIst ) سمّیت شاخص
 حفاظت شده کرج و هراز یهارودخانه یشناس ینو زم یزیکیساختار ف

 یستز یطمح یصندوق مل 

به منظور پرورش  یربا استفاده از تله ذره گ یلشونده به سد منج یهتخل یکارخانه الکل ساز یپساب صنعت یهتصف مطالعه ییخو آرش جوانشیر
 یانآبز

منابع آب  یریتمد یشرکت مادر تخصص 
 یرانا
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 یورط یناشرکت مزرعه مرغ م  یگوشت یدر جوجه ها یفرل یپوکسیها یدرمان یمیکسپر کارآزمایی مجتبی زاغری

 شرکت توسعه بن دا فرآور  )راس( وارداتی سویه ( وین)آر یداخل تجاری سویه یعملکرد جوجه گوشت یسهو مقا ارزیابی مجتبی زاغری

 سازمان اتکا  ازگاز متان (SCP) یکروبیم ینپروتئ یدتول یهیطرح توج یهو ته یسنج امکان سیدهادی رضوی

)وزارت  یرانمنابع آب ا یریتشرکت مد  لبه پهن یها یهبا آب پا یمواز ییکشو یها یچهاز در یعبور جریان مهدی یاسی
 (یرون

 یزوبر اساس ا یستیز یطمح یعملکرد یابیمرجان و ارز یمیشرکت پتروش ( LCA) یاتچرخه ح یابیو ارز مطالعه ینیالد مظاهر معین
14001 

 مرجان یمیشرکت پتروش 

 یرچرب، ش یرکم: شیرز یبند یتبا اولو یمحصوالت لبن یوناقدامات الزم جهت بهبود و ارتقا فرموالس یهکل انجام جمعه زهرا امام
 ماست، ماست همزده، دوغ یرکاکائو،ش ی،پرچرب، کره، خامه عسل

 یپاک )سهام یزهپاستور یاتشرکت لبن 
 عام(

 کفزیان، شاخص یستی،ارزش ز فیزیکوشیمیایی، یپارامترها ی،آل یسم یپارامترها ین،فلزات سنگ مطالعات توابع کامران رضائی
 ینده،المنابع آ تروفی، یتوضع ساپروبی، یت، وضع( IRWQIsc ) یفی، شاخص ک( IRWQIst ) سمّیت شاخص
 حفاظت شده کرج و هراز یهارودخانه یشناس ینو زم یزیکیساختار ف

 یستز یطمح یصندوق مل 

 تهران یكمنطقه  یشهردار  (یاییجامع پارک قلمستان )بوستان آس یمطالعات و بازطراح عملیات یدسف مهدی خان

 زاده یقلپرهام   یلوتپا یاساز بامبو در مق ینیکفپوش تزئ ساخت یآباد ینحس زارع

درختان  یدر آنها )مطالعه مورد ینفلزات سنگ یخاک درختان چنار و آلودگ یزیو حاصلخ یاهگ یهتغذ یتوضع ارزیابی بابك متشرع زاده -علیرضا راهب
 (یعصرول یابانچنار خ

سبز شهر  یسازمان بوستان ها و فضا 
 تهران

مقاومت آن  یزانزنبور عسل و م یها یرشد کلن یرو (Bonzabee) یبن زاب یبلند مدت مکمل کالته معدن اثرات غالمعلی نهضتی -وحید قاسمی
 (Varroa destructor) ها در برابر کنه واروآ

 صدور احرار شرق یانشرکت دانش بن 

 Pinus) کاج تهران یهاگونه یشهبرگ و ر یكمورفولوژ یاتو خصوص یآب یازبر ن یسطوح مختلف تنش خشک تأثیر وحید اعتماد

eldarica Medw.) تلخ یتونو ز (Melia azedarach) در استان تهران یشیمختلف رو یندر سن 
سبز شهر  یسازمان بوستان ها و فضا 

 تهران

نقشه راه  ینو تدو یشانتاالب پر یآب یازن یینتا سطح پروژه، تع یبوم یستز یریتمد یطرح ها یو به روز رسان مطالعه توابع کامران رضائی
 مسئول یاجرائ یدستگاهها یینو تع یشانپر یاچهدر یاءاح یراهکارها یهو ارا

 فارس یستز یطاداره کل حفاظت مح 

)مطالعه  یاستان مرکز یاز اراض یهکتار 800 یزینقشه حاصلخ یهو ته یتناسب اراض یابیارز ی،خاکشناس مطالعات علیرضا راهب
 خوشه اراک( ین: شرکت کشت و صنعت زریمورد

 خوشه اراک ینشرکت کشت و صنعت زر 

 یحفاظت یخاک و کشاورز یدارپا یریتمد یکردبا رو یاندانش بن هاییتفعال یهپا بر دیم محصوالت وری بهره افزایش حسین اسدی

 (آبسرد هومند درود و یدر واحدها یرانیانا ینشرکت مزارع نو اراضی از هکتار 1600 )در

 یرانیانا ینشرکت مزارع نو 

شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و   رأس و ینآر یجوجه گوشت تجاری یهسو MyoG و MSTN ،IGF1 ،MyoD یهاژن یانب مقایسه مجتبی زاغری
 مسلح یروهاین یبانیپشت

و  یممحصوالت د یفیو ک یکم یو ارتقا یاراض یریتمد یبرا یاندانش بن یها یتفعال یهبر پا یو مطالعه علم بررسی حسین اسدی
 تحت پوشش شرکت قند پارس یواحدها یآب

 عام( یشرکت قند پارس )سهام 

مختلف:بستر ثابت متداول و لوله  یوراکتورهایشده در ب یتتثب ینازپکت یمآنز یلهجات بوس یوهمداوم آبم یساز شفاف یچگن فرامرز خدائیان
 یننو یچمارپ

 ینب یعلم یها یمرکز مطالعات و همکار 
 یالملل

 یریو انجماد پذ یدبر تول یدانیاکس یمکمل آنت یكمس و منگنز در قالب  ی،اشکال مختلف عناصر رو یرتاث مقایسه آرمین توحیدی
 اسپرم قوچ

 یانافناور آر یستشرکت ز 

 یرانا یستیو ز  یکیژنت یرذخا یمرکز مل  یفیو ص یسبز یبریده یو اصالح بذرها یكژنت ینهدر زم یکاربرد -یپژوهش همکاری محمدرضا نقوی

 ینب یعلم یها یمرکز مطالعات و همکار  غذا و بحران آب یتامن یکردبا رو یشبکه تجارت آب مجاز مدیریت حداد امید بزرگ
 یالملل

سبز شهر  یسازمان بوستان ها و فضا  سبز شهر تهران یفضا یقاتتحق یستگاهدر ا یکوریزیم یهابا نهال یجنگل کار یامکان سنج مطالعه انوشیروان شیروانی-وحیداعتماد
 تهران

و  یبهره ور یارتقا یمل یادمؤسسه بن  زنبور عسل کشور یها یکلن یریتسالمت و مد یتوضع پایش یانیآشت سیدرضا میرائی
 کشور یمهارت صنعت زنبوردار



 

                                                                               

  

 

 

     ه  مو             تب ط ب  صنعت   ج معه        

 

 
   1400کاربردی مصوب  دانشکدگان در سال  اعتبار طرح هایوضعیت 

 

 

 1400در سال  مصوب دانشکدگاناعضأ هیأت علمی  )از پژوهانه( پژوهشی هایطرح

 

 

 دستاوردهای پژوهشی 
 موفق به کسب دستاوردهای برتر پژوهشی به شرح مندرج در جدول زیر گردیدند:   1400در سال  پژوهشگران دانشکدگان
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اعتبار به میلیون ریال46,133

مرکز/دانشکده

 عنوان پژوهش پژوهشگر

 یزلیاحتراق موتور د یها یژگیو یو مشتقات آن رو یسرولگل یرتأث مرتضی آغباشلو

 مبلمان یهاو پوشش یمؤثر پالسما در چوب، مشتقات سلولز یپارامترها ییشناسا هادی غالمیان

 مبلمان یددر پروسه تول یچوب یهاچوب و فرآورده یکار ینماش ینددر فرآ یکیارگونوم هاییابیارز هادی غالمیان

 یچوب یعاتتخته تراشه جهت دار کند سوز شده حاصل از ضا یخواص کاربرد یابیارز یسیس یداود افهام

 پژوهشگر پژوهشی دستاوردهای برتر  

 حسین موسی زاده یروبال هاییدر کشت یغلظت رسوب و بار عبور یریگساخت سامانه اندازه

 سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی بار در کشور یناول یبرا یگوشت دام یگزینجا یاهی،گوشت گ یدتول

 یمد یمحصوالت اراض یفیو ک یکم یارتقا
 ینحس -راهب یرضاعل -یمنوچهر گرج

 ینیخدابخش گودرزوند چگ- یاسد

 زاغری مجتبی  «ینآر» یو داخل یجوجه بوم یهسو یبررسبا   یشتربا وزن ب ییهاجوجه تولید 
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 1400در سال دانشکدگانقراردادهای برون دانشگاهی )طرح های کاربردی(مصوب تعداد توزیع جغرافیایی 
 

 

 

 توسط اعضأ هیأت علمی کتاب های انتشار یافته
پ آراسته شد کتاب به زیور چا 31 ،یا با مشارکت آنها دانشکدگانبه همت اعضأ هیأت علمی  کتاب 1400در طول سال 

 اثر ترجمه 21،  در نشریات معتبر بین المللی کتاب  تالیفی فصل 15به همراه   کتاب  تألیفعنوان  10 از این تعداد که
 اثر بوده است. 10توسط ناشران دانشگاهی به انتشار رسید که سهم دانشگاه تهران در این بین  "این آثار عمدتابود. 
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 یافته توسط اعضأ هیأت علمی مقاالت  انتشار
مطابق گزارش استخراج شده از سامانه  ،دانشکدگاندستاوردهای پژوهشی استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

مقاله در نشریات   864به انتشار  ، 1400اسفند  پایانتا  مدیریت اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 ISCبه انتشار مقاالت درصد  48 ومنتشر شده  WOSدرصد آن در نشریات  52معتبر علمی پژوهشی انجامید که 

  اختصاص داشته است.
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 1400منتشر شده دانشکدگان در سال  انگلیسی  مقاالت یموضوع یبدرصد ضر وضعیت

 

 اعضأ هیأت علمی مقاالت عرضه شده در همایش های ملی و بین المللی توسط
، موفق به عرضه 1400با وجود تنگناهای ارزی و شرایط تحریم در سال  کشاورزی و منابع طبیعی دانشکدگاناستادان 

مقاله در همایش های بین المللی ارائه شد،  55فقره مقاله در همایش های ملی و بین المللی شدند که از این تعداد  241
 .ی در عرصه های فراملی نیز تداوم داشته باشدتا نقش آفرینی پژوهشگران ایران

 
 پژوهانه )گرنت( تولید شده توسط اعضأ هیأت علمی

 
) با 1400تا پایان سال مدیریت اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران گزارش استخراج شده از سامانه 

عنایت به اینکه اطالعات عملکرد اعضای محترم هیات علمی در حال حاضر در دست تکمیل است(، نشان داد تالش 
هزار میلیون  19معادل با  9940سال ، با امتیازی برابر با این  کشاورزی و منابع طبیعی در  دانشکدگانپژوهشی استادان 

 تومان( پژوهانه ایجاد نمود. و هشت میلیونصد و هشتاد نهو  میلیاردیك ریال )
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   1400اعتبار گرنت دانشکدها و مرکز  دانشکدگان در سال 

 

 

 
 1401در سال  یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز یعلم یاته یاعضا index-h  یفراوان
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 (1398 )براساس عملکرد سال1400 سال در تولید پژوهانهدانشکدگان برتر استاد  10

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مأموریت های پژوهشی اعضأ هیأت علمی به خارج کشور
، مأموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی اعضأ 1400به رغم همه گیری کرونا و شرایط سخت تحریم در سال 

روز  در  1980عضو هیأت علمی در مجموع معادل  8به خارج از کشور متوقف نماند و طی سال،  دانشکدگانهیأت علمی 
 مأموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی برای دانش افزایی و تبادل تجربیات حرفه ای شرکت کردند.

 

 

 فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
برای تکمیل و بهبود فرایند پژوهش های پایان دوره خود به خارج  دگاندانشکتن از دانشجویان تحصیالت تکمیلی  33

 اشاره نمود. همچنین  هلند، آلمان و رومانیاز کشور سفر کردند. از جمله کشورهای مقصد این دانشجویان می توان به 
از فرصت مطالعاتی داخل کشور در دانشگاه های  1400در سال  دانشکدگانتن از دانشجویان تحصیالت تکمیلی  13

کشاورزی و منابع  دانشکدگانتن از دانشجویان سایر دانشگاه ها مطالعاتی خود را در  30سطح یك استفاده کردند و 
 طبیعی سپری کردند. 

 

 پژوهش های پایان دوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دانشجوی  253رساله خود دفاع کردند. همچنین در همین مدت  ازدانشکدگان  دانشجوی دکتری  133، 1400طی سال 
 293دانشجوی دوره دکتری و  132کارشناسی ارشد موفق به دفاع از نتایج پژوهشی پایان نامه خود شدند. در ضمن  

 دوره کارشناسی ارشد، پژوهش های مربوط به رساله و پایان نامه خود را آغاز نمودند. دانشجوی
 

 

 

 

 گروه آموزشی دانشکده نام استاد ردیف

 یکشاورز ینهایماشمکانیك  یکشاورز یو فناور یمهندس آغباشلو یمرتض 1

 یو آبادان یاریآب یکشاورز یو فناور یمهندس بزرگ حداد یدام 2

 علوم خاک یکشاورز یو فناور یمهندس یحسن اعتصام 3

 یالتش یعیمنابع طب یگدریا یلسه 4

 علوم ومهندسی صنایع غذایی یکشاورز یو فناور یمهندس زهرا امام جمعه 5

 یمناطق خشك و کوهستان یااح یعیمنابع طب یانآرش ملک 6

 و اقتصاد جنگل یجنگلدار منابع طبیعی مقداد جورغالمی 7

 آبیاری وآبادانی  یکشاورز یو فناور یمهندس عبدالمجید لیاقت 8

 محیط زیست یعیمنابع طب محمد کابلی  9

 مکانیك ماشینهای کشاورزی یکشاورز یو فناور یمهندس حسین موسی زاده   10
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 دانشجویان پسادکتریپژوهش 

تدارک دیده ارتقای دانش در حوزه تخصصی و به منظور انجام فعالیت های پژوهشی مورد نیاز  ی با هدف دوره پسا دکتر
دوره پسادکتری خود را در  این دانشکدگاندانش آموخته دکتری، زیر نظر استادان   10،  1400شده است که طی سال 

  مورد نیاز کشور آغاز نمودند.قالب موضوعات پژوهشی کاربردی و 
 1400در سال  مصوب دانشکدگان دانشجویان پسا دکتریفهرست 

 استاد هدایت کننده عنوان پژوهش نام دانشجو ردیف

 نکویی نیلوفر  1
 در(  Amygdalus scoparia ) ام کوهیباد روغن آبی استخراج فرآیند سازی بهینه 

 صنعتی نیمه مقیاس
 ییکرامت اله رضا

 زاده یموس ینحس مخازن پذیر اشتعال مواد انتقال و آوری جمع ربات حرکت کنترل سامانه ارتقا  سیدمجتبی شفاعی 2

 مرتضی شیخ اسدی 3
های ( در گونهCHSپویش گسترده ژنوم و تحلیل فیلوژنتیك ژن چالکون سینتاز )

 (Rosaceaeخانواده رزاسه )
 ینادر یزروح انگ

 هادی سهرابی 4
 عملیات از بعد شدهتخریب هایخاک احیا در درختان الشبرگ شدننقش اضافه 
 ایران شمال خیرود، جنگل در زمانی پویایی تحلیل با برداریبهره

 مقداد جورغالمی

 باقری ستاره  5
مقایسه حضار الکتریکی و غیرالکتریکی برای مدیریت چرای دام و بهره برداری و 

 اکوسیستم مرتعیپایش گیاهان دارویی در یك 
 حسین ارزانی

 یزادهحسن عل تله یزبانابر م یدباتول یزبانك بذر انگل گل جال یهتخل یزهرا فرخ 6

 هاتفی علی  7
نژاد آرین در اواخر دوره تولید و بهبود اثرات آسیت و عملکرد سیستم ایمنی  Bخط 

  در جوجه گوشتی این نژاد
 شحنه احمد زارع

 هادی اسکندری  8
ساعته بر اساس  24های ماهواره و ایستگاهی بارش حداکثر الگوریتم تلفیق داده

 ماتریس شباهت در ایران
 شهرام خلیقی

 احسان مرادی 9
تحت خطر آتش سوزی  Trigonella ellipticaمدلسازی تخریب و احیا گونه مرتعی 

 ئمطالعه موردی: مراتع خشك و نیمه خشك استان یزد
 علی طویلی

 اسکندریحامد  10
آینده پژوهشی به منظور تأمین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از ناپایداری 

 کشاورزی و بیابان زایی

  و زهتابیان غالمرضا 

  خسروی حسن
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 یرانیدرصد برتر ا یکپر استناد ان پژوهشگر
 یرانیدرصد برتر ا یكکشور، پژوهشگران پر استناد  یعلم و فناور یش( و پاISCعلوم ) یطبق اعالم مؤسسه اسنناد

مستخرج از دو  یهاداده یها بر رومختلف علوم بر اساس پردازش یهادر حوزه یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز
 شدند. یمعرف یرزجدول بشرح   1400در سال   WOSو  ESI یگاهپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  یدر جشنواره پژوهش و فناور یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز یدگانبرگز
تجلیل به عمل یرز جدول شرحه ب پژوهشگر برتر این دانشکدگان  4از  1400در سال  دانشگاه تهران  یجشنواره پژوهش و فناور ینام یسدر 
 :آمد

 

 

 

 

 
 

 

 

 گروه  برتر ایرانی %1پژوهشگر 
 یکشاورز هایینماش یكمکان یهانیک یرضاعل

 یکشاورز هایینماش یكمکان یمحتسب یدسع یدس

 یکشاورز هایینماش یكمکان آغباشلو یمرتض

 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس شبانکاره یرهت ییکرامت اله رضا

 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس یرضو یهاد یدس

 یکشاورز هایینماش یكمکان یدمحمود ام

 یکشاورز هایینماش یكمکان یعیرف ینشاه

 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس یچگن یانفرامرز خدائ

 یعلوم باغبان یاله زمان یحذب

 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس یزاده موسو یمابراه یمحمدعل یدس

 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس یسالم یممر

 گروه  عنوان پژوهشگر
 یاهپزشکیگ نمونه یشکسوتپژوهشگر پ یجهرم یطالب یلخل

 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس برجستهپژوهشگر  یچگن یانفرامرز خدائ

 یمناطق خشك و کوهستان یااح پژوهشگر نمونه یانآرش ملک

 ینیحس یدسع یدس
  یدانش آموخته دوره دکتر

 یان(فرامرز خدائ:راهنما استاد)
 ییغذا یعصنا یعلوم و مهندس
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 استان البرز 1400برگزیدگان دانشکدگان در هفته پژوهش 
 به شرح مندرج در جدول زیر است. 1400دانشکدگان در مراسم هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال  پژوهشگران برتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بین المللی پژوهشی دستاوردهای 
 موفقیت های بین المللی به شرح مندرج در جدول زیر کسب نمودند:دانشکدگان  1400در سال پژوهشگران دانشکدگان 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم تحقیقات و فناوری وزارتدستاوردهای پژوهشی ارائه شده در نمایشگاه 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار وزارت علوم، بیست و دومین فناوری های جدید دانشکدگان که در  7

 به شرح جدول زیر است.ارائه شده  1400در سال   تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  عنوان  پژوهشگر

 چوب و کاغذ یعصناعلوم و  سرآمدان علمی استان  قنبر ابراهیمی 

و منابع  یکشاورزبرگزیده کمیسیون  یعیرف ینشاه
 یعیطب

 مکانیك ماشینهای کشاورزی

 یعیغالمرضا رف
علوم دام و  ی،دامپزشک برگزیده کمیسیون 

 یالتش
 شیالت 

 یگدریا یلسه -رادخواه   یرضاعل  
 نژاد ماسوله   یصادق یلاسماع -

 شیالت برتر هاییدها

 یمصطف -یروزف یمحمود سلطان
   یدیسع

 مکانیك ماشینهای کشاورزی یرتقد یستهشا هاییدها

 مجری  دستاوردهای پژوهشی بین المللی

اختراعات  یالملل ینمسابقات ب ییطال یزهکسب جا
 یمپتاس یتفسف یلیکاتس یسنتز کود حفاظت  -یسسوئ

 بابك متشرع زاده - ینیحس یدمحسنس

 یرانوزارت علوم ا یانمشترک م یالملل ینب یطرح پژوهش
 TUBITAKموسوم به  یهو ترک

  Mecit Oztop -پور ینحس یمانسل

 نام فناور عنوان  فناوری

یدمحتسبیسع یدس یبسته بند یبرا یونانوکامپوزیتب یلمف  

 مسعود احمدزاده یزگردهاخاکدانه و مقابله با ر یستیز یتتثب

 یدیتوح ینآرم اسپرم بوقلمون یپوزمیکننده نانول یقاخت رقس

 یرخوئیجوانش آرش مانور یماه یغذا

یرخوئیجوانش آرش یرتله ذره گ یلهبه وس یپساب کارخانه الکل ساز یهتصف  

یرخوئیجوانش آرش یخزر یهناح یستمدر اکوس یکروپالستیكم  

یرخوئیجوانش آرش یارس یرتله ذره گ یهتصف یستمس  
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 علمی برگزار شده نشست های

 

 

 

 

 1400در سال دانشکدگان   برگزار شده علمی نشست هایفهرست 

 

 

 

 

 متولی تاریخ برگزاری وبینارنام 

از  یتمشترک صندوق حما یالملل ینکارگاه ب
در  ینعلوم چ یو آکادم یجمهور یاستپژوهشگران ر

 یشمچارچوب برنامه راه ابر

 دانشکده منابع طبیعی 10/07/1400

و سالمت  یکشاورز یمجاز یکندستارت آپ وارویداد 
 کشور یهوشمند، سرعت بخش حرکت در حوزه کشاورز

 دانشکدگان کشاورزی ومنابع طبیعی      01/04/1400

 How to write a scientificوبینار علمی 

publication" 

 گروه زراعت و اصالح نباتات 27/10/1400

 علوم باغبانیگروه  03/06/1400 «یاواحه یمناظر کشاورز» المللیینبوبینار 

 کتابخانه مرکزی 29/02/1400 کارگاه آموزشی سواد اطالعاتی

 کتابخانه مرکزی 09/02/1400 فلسفه علم و نقش آن در آموزش و پژوهش

 یکتابخانه مرکز 28/04/1400 یابیمهارت اطالع  یکارگاه آموزش

کاربرد فناوری نانوحباب در صنعت شیالت و "وبینار 
 "هیدروپونیكکشت گلخانه ای 

 پارک علم و فناوری 03/08/1400

 پارک علم و فناوری 26/08/1400 "یساز یتا تجار یدهاز ا" یحضور یکارگاه آموزش

( ها یزجلبك)ر یاهیگ های یناستفاده از پروتئ" یناروب
 "آنالوگ یرگوشت و پن یهته یبرا

 پارک علم و فناوری 30/10/1400

مبلمان هوشمند در صنعت  یگاهو جا یفناور" یناروب
 "چوب

 پارک علم و فناوری 08/09/1400

 پارک علم و فناوری 08/10/1400 "یشرفتهپ یبازار محصوالت با فناور یلتحل" یناروب

میزبان  1400کشاورزی و منابع طبیعی در طول سال  دانشکدگان
نشست علمی تخصصی با مشارکت طیف متنوعی از  12

پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان بود که دستاوردهای 
علمی و یافته های پژوهشی خود را به اشتراک، بحث و تبادل 

 نظر گذاشتند.
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 تفاهم نامه های منعقد شده
و انعقاد تفاهم نامه های  با بسیاری از نهادها و بخش خصوصی از طریق تنظیم دانشکدگانپژوهشی همکاری های 

سبب می شود ضمن خدمات رسانی وسیع تر به جامعه، به تدارک پژوهش های هدف مند مختلف و مراکز علمی جهانی 
تفاهم نامه در  8، 1400بیانجامد. در سال به افزایش همکاری های سازنده بین المللی  در جهت نیازها و مشکالت جاری 

 یند اجرایی آن آغاز شد.زمینه های مختلف منعقد و فرا
 

 

 1400در سال منعقده تفاهم نامه های همکاری فهرست 

 طرف تفاهم موضوع تفاهم نامه ردیف

 یونال یابانزداییب ینیشرکت چ استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 1

 وابسته به آکادمی علوم چینموسسه تحقیقات جغرافیا جنگل  استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 2

 یتالیاا یندانشگاه تور استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 3

 ینعلوم چ یآکادم یستز یطمؤسسه مح استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 4

 سازمان تات  استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 5

 کشور چك یستیدانشگاه علوم ز علمی تحقیقاتی طرفیناستفاده از توانایی های  6

 دانشگاه تولوز فرانسه ینطرف یقاتیتحق یعلم یها ییاستفاده از توانا 7

 یدانشگاه براشوو رومان ینطرف یقاتیتحق یعلم یها ییاستفاده از توانا 8

 
 عملکرد کتابخانه مرکزی

 شمسی به شرح زیر است:  1400های صورت گرفته در کتابخانه مرکزی در سال فعالیت

 عنوان کتاب فارسی و التین 826نویسی و ورود اطالعات فهرست 

  خوانیدارای ایراد در زمان قفسه جلد کتاب 794جلد در طول سال، و  750جلد کتاب شامل  1544آماده سازی 

 عنوان از  116عنوان در دی ماه و  19عنوان در تیرماه،  26عنوان شامل  138های خریداری شده مجموع کتاب
 نمایشگاه مجازی.

  عنوان کتاب اهدایی از اعضای محترم هیئت علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی نظیر  736دریافت
آموختگان ی)از دانشجناب آقای دکتر بزرگ حدّاد و جناب آقای دکتر جوانشیر و نیز جناب آقای دکتر محمد نجمای

 قدیمی دانشکدگان و استاد بازنشسته دانشگاه علم و صنعت(.

  عنوان  9عنوان از کتابخانه گروه مهندسی آبیاری و  23عنوان نشریه فارسی و التین اهدایی شامل  32دریافت
 از آقای دکتر بزرگ حدّاد.

  توسط خانم دکتر مریم نظری در  1400 اردیبهشت ماه 29برگزاری کارگاه آموزشی سواد اطالعاتی در تاریخ
 های سواد اطالعاتی در محیط دانشگاهی.خصوص مهارت
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  برگزاری وبینار فلسفه علم با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی
 شریف.

  میمی نژاد، معاون توسط آقای مجید ص 1400تیرماه  28برگزاری کارگاه آموزشی مهارت اطالع یابی در تاریخ
 کتابخانه در خصوص مهارت های اساسی جست و جوی اطالعات در منابع علمی الکترونیکی.

  عنوان کتاب فارسی شامل کتب قدیمی و نفیس کتابخانه در  80اجاره یك بوک اسکنر و اسکن کردن کامل
 مرداد ماه، برای قرارگیری در کتابخانه دیجیتال.

 بخانه مرکزی دانشکدگان به نشانی: بازطراحی و تکمیل وبگاه کتاhttps://canlib.ut.ac.ir  شامل مهاجرت
های جدید نظیر محتوای دیداری شنیداری، .... و به دامنه جدید، بازطراحی کامل صفحه اصلی، ایجاد بخش

 بازطراحی منوهای وبگاه.

 آذرسا برای معرفی و توضیح امکانات جست و جو در سامانه جامع کتابخانه  برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار
 .1400آبان ماه  19های دانشگاه تهران)آذرسا( در تاریخ 

   با حضور معاونت محترم پژوهشی و رئیس اداره پژوهش  1400آبان ماه  29برگزاری جشن روز کتابدار در تاریخ
 .دانشکدگان و تقدیر از کتابداران کتابخانه

  آذر ماه با حضور آقایان  28های پژوهش در تحصیالت تکمیلی در تاریخ برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست
 دکتر محمد حسین محمدی، دکتر پدرام عطارد، و دکتر محمدرضا فتاحی مقدم.

  7 برگزاری جشن رونمایی از کتاب های تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیئت علمی دانشکدگان در تاریخ 
 ها.دی ماه با حضور ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشکدگان و نویسندگان و مترجمان کتاب

 ها با هیئتی از کتابخانه مرکزی مرکز تحقیقات کشاورزی، وزارت جهاد برگزاری جلسه برای گسترش همکاری
 کشاورزی و تنظیم تفاهم نامه همکاری در بهمن ماه.

   بهمن ماه با حضور  3نشست های پژوهش در تحصیالت تکمیلی در تاریخ برگزاری دومین جلسه از سلسه
 سرکار خانم دکتر فروزنده سلطانی، آقای دکتر آرش ملکیان، و آقای دکتر علی جعفری.

  های بهمن ماه با هدف بازبینی کتاب 20الی  9خوانی و وجین کتاب در مخزن کتابخانه از تاریخ انجام قفسه
هایی که سازی مجدد کتابهای مستعمل و موردنیاز، آمادهی زائد، صحافی کتابهامجموعه و حذف کتاب

 برچسب عطف آنها دارای ایراد بود.

 عنوان پایان نامه دانشجویان در آذرسا. 700نویسی ثبت و فهرست 

  نامه از دانشجویان در فرآیند تسویه حساب.عنوان پایان 500تحویل و دریافت 

  بارگذاری و الصاق فایلPDF  نامه دانشکدگان بر روی کتابخانه دیجیتال آذرسا.عنوان پایان 2000برای 

  مورد تسویه حساب  800مورد بازگشت کتاب،  1141مورد امانت کتاب،  1100خدمات میز امانت شامل
 مورد تمدید امانت کتاب. 400دانشجویان و کارکنان، 

 شخصی از سوی کارکنان کتابخانه.های ای و تقویت مهارتهای متعدد حرفهشرکت در کارگاه 

https://canlib.ut.ac.ir/
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 های مورد نیاز شامل پرینتر، قطعات کامپیوتری، دستگاه تگ خوان، ابزار صحافی سرویس و تعمیر ابزار و دستگاه
 همچنین رسیدگی اصولی و کارشناسی شده به گلخانه گیاهان زینتی واقع در کتابخانه.و 

 
 مرکز خدمات فناوری دیجیتال دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعیعملکرد 

 به روز رسانی مستمر اطالعات وب سایت های پردیس، دانشکده ها و گروه ها و واحدهای مختلف 

 و مشاوره های نرم افزاری به همکاران و دانشجویان ارائه خدمات رفع اشکال، راهنمایی 

 های منقضی شده بر اساس ورود اطالعات فرم هویت موقت و تعریف اکانت کاربران جدید و تمدید اکانت

 رئیس مرکزدرخواست واحدهای مختلف و دستور 

 راز هویت برای های دانشجویان مراجعه کننده که با مشکالت الگین در سیستم احراهنمایی و تست اکانت

 استفاده از اینترنت یا سایت آموزش دانشگاه مواجهند.

 سیپرد یخوابگاه ها رلسیو رفع اشکال وا میتنظ 

 و رفع اشکال در شبکه یابی بیع  

 اشکال در مودم رفع ADSL یمنازل  سازمان 

 یدرب جنوب رلسیمجدد وا گیاشکال و کانف رفع 

 مزرعه یدر نگهبات نهایو دورب وتریعدم اتصال کامپ یو بررس دیبازد  

 یعیمنابع طب تیریشبکه ساختمان مد یخراب یو بررس دیبازد 

 یمعاونت آموزش رلسیو رفع اشکال وا میتنظ 

 یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز تیریساختمان مد رلسیو نصب وا میتنظ 

 یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز یکل سرورها دیو بازد ارتقا  

 یخراب لیبه دل یو مزرعه کشاورز یعلوم دام ستگاهیا رلسیوا ضیو تعو نصب 

 انیداده  دانشجو زیسرور آنال یو نگهدار  یبروزرسان 

 ینور بریکابل ف یاز اتاقك مربوط به نگه دار یو بررس دیبازد 

 یعیو منابع طب یدانشکدگان کشاورز یکل سرورها دیو بازد ارتقا 

 یعیسرور دانشکده منابع طب ریو تعم یپاکساز 

کشاورزی  دانشکدگان به منابع مکتوب کتابخانه مرکزی 1400عنوان کتاب انگلیسی و فارسی طی سال   874

 شد.  اضافهو منابع طبیعی 
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  دستگاه( شامل نصب  ویندوز و نرم افزارهای  200پشتیبانی از کامپیوترهای معاونتها و مراکز ستادی )حدود

 کاربردی

 عیب یابی و رفع اشکاالت سخت افزاری 

 ارتقاء کامپوترهای قدیمی و کند 

 کارشناسی مشخصات موردنیاز جهت خرید کامپیوتر جدید 

  ایلرن( و حل مشکالت دانشجویان و اساتید در این سامانهپشتیبانی از سامانه یادگیری الکترونیکی( 

  آماده سازی کامپیوتر های سایت مرکزی کامپیوتر جهت بازگشایی. شامل : نصب ویندوز جدید بر روی همه

 سیستم ها و رفع مشکالت سخت افزاری آنها

  خط شهری و سانترال های گروها   200خط داخلی و  450حفظ و نگهداری از 

 ال از خطوط مخابراتی رفع اشک 

  سیم کشی داخلی و نصب سوکت و پریز 

  زوجی با زیر ساخت مورد نظرو لوله گزاری و ایجاد دو عدد پست مخابراتی برای  50متر کابل  450احداث

 دانشکده منابع طبیعی 

 نگهداری از دستگاه مرکزی مخابرات و سرویس دستگاه  

  ی اینترنت منازل سازمانیرت براوپ 128حفظ و نگهداری سوئیچ اینترنت 

 
 عملکرد آزمایشگاه مرکزی

 های آزمایشیهای چربی در نمونههای تجزیه و تحلیل اسیدهای چرب و بهبود پروفیلتوسعه روش 

 اندازی بخش بیوتکنولوژی آزمایشگاهجذب پژوهشگر متخصص بیوتکنولوژی و راه 

  های تثبیت کننده خصوص کشت و تکثیر باکتریدر  "تیسان رویان سبز"همکاری بخش بیوتکنولوژی با شرکت

 ازت و محرک رشد

 های تشخیص بیماری انسانیهمکاری بخش بیوتکنولوژی با شرکت تریتاژن در خصوص آزمایش کیت 

 های مراجعه کننده در خصوص انجام آزمایشات همکاری بخش بیوتکنولوژی با دانشجویان دانشکدگان و شرکت

 های دکتریهای کارشناسی ارشد و رسالههناممولکولی مرتبط با پایان

 به فعالیت شرکت آقای خسرویانی در بخش بیوتکنولوژی و تسویه حساب ایشان با آزمایشگاه خاتمه دادن 

 اندازی دستگاه تعمیر و راهGel doc  در بخش بیوتکنولوژی 

 اندازی دستگاه تعمیر و راهGC-MASS مایشیهای آزدر جهت بهبود تجزیه و تحلیل نمونه 

 های ایمنی زیستی در سطح دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعیبرگزاری دوره 

  احداث اتاقك رختکن مخصوص دانشجویان و مراجعه کنندگان 
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   تعمیر سانتریفیوژها و ژنراتور هیدروژن مستقر در آزمایشگاه 

  عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری( های راهبردیLabsnet که منجر به گسترش ) ارائه خدمات و تعداد

 مراجعه کنندگان خواهد شد.

 

 موسسات پژوهشی دایر 
در رزی و منابع طبیعی کشاو دانشکدگانموسسات پژوهشی در حوزه های تخصصی مرتبط با مأموریت های پژوهشی 

 .داشته اندفعالیت  1400سال 
 1400در سال  دانشکدگانموسسات پژوهشی فهرست 

 متولیدانشکده  نام موسسه ردیف

 منابع طبیعی مرکز تحقیقات حکمرانی منابع طبیعی 1

 فناوری کشاورزی مهندسی و های زیرزمینیمؤسسه پژوهشی تحقیقات آب 2

3 
  موسسه پژوهشی بیمه و ریسك
 

 اقتصاد و توسعه کشاورزی

4 
  موسسه تحقیقاتی کنترل بیولوژیك آفات و بیماری های گیاهی

 
 علوم و مهندسی کشاورزی

5 
  موسسه تحقیقاتی زیست محیطی آب و خاک

 
 فناوری کشاورزی مهندسی و

 

 1400در سال  کشاورزی و منابع طبیعیی علمی دانشکدگان قطب هاعناوین 
 دانشکده مربوطه نام قطب علمی ردیف

 یکشاورز یمهندسعلوم و  ایجاد نژاد گوسفند چند قلوزاد و بی دنبه 1

 یکشاورز اقتصاد و توسعه تدوین برنامه جامع بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران 2

 یکشاورز یعلوم و مهندس درختان میوه معتدله 3

 یکشاورز یعلوم و مهندس گیاهان دارویی 4

 یکشاورز یعلوم و مهندس اقلیمهای هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر مدیریت علف 5

 یکشاورز یعلوم و مهندس مدیریت عوامل کاهش دهنده عملکرد پایدار حبوبات تحت شرایط کم آبی 6

 
 

 علمی پژوهشی منتشر شده نشریات

جدیدترین یافته های مقاله  664شماره و  48 عنوان نشریه علمی پژوهشی در مجموع مشتمل بر 14، 1400طی سال 
 حوزه کشاورزی و منابع طبیعی را در اختیار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزیان کشور قرار داد.پژوهشی در 

 

 

http://utcan.ut.ac.ir/wseri
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 نشریات علمی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 

 تحقیقات آب و خاک

 (یکشاورز یوفناور یمهندس)دانشکده 

 تحقیقات اقتصاد و توسعه ایران
 (یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز)

 جنگل و فراورده های چوب
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 دانش گیاهپزشکی
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 شیالت
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 علوم باغبانی ایران
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 علوم دامی ایران
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 گیاهیکنترل بیولوژیک آفات و بیماری های 

 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 علوم گیاهان زراعی ایران
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 محیط زیست طبیعی
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 مرتع و آبخیزداری
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 مهندسی بیوسیستم کشاورزی
 )دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی(

Desert 
 (ابانیب یالملل نیب قاتیمرکز تحق)

Food and Bioprocess Engineering 
 )دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی(
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  دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعیپارک علم و فناوری   عملکرد

سال  17هم اکنون  تعداد  ضور دارند. در  ستقرار  6تعداد  1400شرکت در این مجموعه ح ست ا ضی پذیرش، درخوا متقا

شته اند که از این تعداد ،  شده،   1دا شد  جذب و پذیرش  صورت موقت ر  3شرکت عدم پذیرش و  2شرکت جدید به 

ان قانونی حضور در پارک و یا شرکت در مرحله بررسی و داوری قرار دارند. همچنین در این سال به دلیل اتمام مدت زم

سب و کار، تعداد  شبرد هرچه بهتر اهداف  6عدم موفقیت در رونق ک شده اند. همچنین جهت پی شرکت از پارک خارج 

نفر از اعضططای هیأت علمی  7این مجموعه و افزایش سطططح ارتباطات و به کارگیری هوش جمعی شططورایی متشططکل از 

 یاست شعبه، تشکیل شد. پردیس ، همکاران امور دانشجویی و ر

 

 باشد:فهرست شرکت های مستقر در این شعبه به تفکیك زمینه فعالیت به شرح جدول ذیل می

 محصول ایده محوری/ زمینه فعالیت نام مدیر عامل نام شرکت ردیف

های گیاهان دارویی از طریق  تولید بذر و نهال و فراورده شکوفه شهرزاد سلول فناور دارو 1

 کشت بافت

 پروتکل تولید انبوه و همچنین نشا یا نهال گیاهان دارویی
 -آب بشقابی -مورینگا -استویا -ارزشمند مانند )گل محمدی

 بلوبری و. -عناب -پنیر باد

بهبد رشد افزون   2

 البرز

تولید کنسانتره، مکمل و افزودنیهای مجاز در خوراك دام  مصطفی صادقی

 و طیور

 درصد برای مرغ گوشتی 2.5و  5خوراك کنسانتره 

امام مجتبی  رادین دام فرتاك  3

 وردی

کنترل کیفی مواد غذایی و آنالیزهای ژنتیکی، ارایه افزودنی 

های غذایی نوین و کار آمد، فرموالسیون و تولید مکمل 

 های اختصاصی و خوراك دام

 سلنیوم آلی

ویرا دانش آرتا  4

 کوشش

 پلیس همیار خودرو هوشمند پالك  پلیس همیار خودرو هوشمند پالك  مریم پیروی

تشخیص تقلب در روغن زیتون با استفاده از طیف سنجی  هادی رضایی راد رستاك تدبیر نامی 5

 سازی مبتنی بر هوش محاسباتیالکتریک و روش مدلدی

 طراحی و ساخت دستگاه شناسایی تقلب در روغن زیتون

سگال به رویش  6

 خاك

انوشیروان 

 شیروانی

های میکوریزی برای اختصاصیِ قارچ تلقیحاستفاده از مایه 

 ها در نهالستان، گلخانه، مزارع، رویشگاهتوانمندسازی نهال 

 مانی وکاهش مصرف آب ها به منظور افزایش زنده

 های میکوریزای تخصصیقارچ  تلقیحمایه 

گیاهان دارویی بهار  7

 سپینود

محمد حسن 

 رحمانی سراجی

شربت گلسرخ به عنوان تقویت قلب و مغز، با تولید 

 مکانیسمهای ثابت شده

 شربت تقویت قلب و مغز

شهدینه سازان شفا  8

 بخش

 محلول بره موم بره موم محلول تولید  شهرام دادگستر

 مهلیوروش تخلخل به ی گیرازه نده استگاد فناوریهای اکتشاف و تولید و ازدیاد برداشت از مخازن علی میثاقی انرژی توانا کیش 9

پاالیه گستر  10

 سیمرغ ایرانیان

محمد مهدی 

 شیر محمدی

کربن های ماسک و  FFP2انواع مسکهای تنفسی و فیلتر دار  تولید فیلترهای هوای چند منظوره

 کتیو ا

محمد مرادی  دام گستر پیشگام 11

 شهر بابک

روش تلقیح مصنوعی گوسفند به زی روش بومی سال و نتقاا اصالح نژاد گوسفند  ) تولید اسپرم منجمد گوسفند ( 

 سکوپی روالپا
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اندیشه سازان  12

 صنعت اطلس

محمد مهدی 

 حق شناس
طراحی، بهینه سازی و ساخت تجهیزات و ماشین آالت 

 داروسازی با رویکرد دانش بنیان و علمی
 دستگاه پولیشر کپسول

 

محمدجواد  رویان تیسان سبز 13

 اوستا

 کود های زیستی کش زیستی با منبع باکتریایی تولید قارچ

محصوالت غذایی بیولوژیک مبتنی بر مواد طبیعی و گیاهان  لیال میثاقی زیست پژوهان توانا 14

 دارویی

 پاستیل خوراکی

های حشرات با استفاده از پسماندهای تر تولید پروتئین حبیب خیری میهن انه البرز وطن 15

 شهری

 با منشا حشرات وریخوراك ط

بازاریابان ایران  16

 زمین

 سیر سیاه یعیو منابع طب یعلوم کشاورز علی بنایی

فناوری محصوالت  17

تنوع زیستی 

 ایرانیان

و سایر  ونوم آنتی جهت تولید تولید زهر از مارهای سمی ایران ........ محمد کابلی

 داروهای خاص

 
 :1400فهرست شرکت های خروج یافته 

 علت خروج مرحله نام مدیر عامل ایده محوری/ زمینه فعالیت نام شرکت ردیف

وحید حسینی  آفات کنترل به منظور تولید محصوالت پویا زیست پاس البرز 1

 نوه

 عدم موفقیت رشد

آنالیز خصوصیات سنجش فعالیت و خلوص آنزیم های صنعتی ، میزان سنجش پاسارگاد 2

 فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی  

 اتمام مدت زمان  پسارشد پونه امینی گرام

طرح جامع ساماندهی کمی و کیفی)هلدینگ( تولید محصوالت  نیکان دام آروین 3

 طیور

 اتمام مدت زمان پسا رشد حبیب خیری

 اتمام مدت زمان پسا رشد پرویز عزیزی اصالح نژاد  دام و طیور ، نو اندیش البرز 4

ابوالقاسم قاسم  های مالی و اداری. رایانه ای طراحی نرم افزارانجام خدمات  حساب رایان 5

 پور

 اتمام مدت زمان پسارشد

ماشین  ارائه دهنده خدمات در بخش بازرسی و آزمون و ارزیابی آزمون برهان صنعت 6

 توسعه همکار آزمون مرکز واحد و ادوات کشاورزی و آالت

 مکانیزاسیون کشاورزی

 مجید خانعلی
  

 ادامه کارعدم  رشد
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 نمونه محصوالت برخی شرکت های مستقر:

 

 

 

 
 

 

 

یتعداد شرکت با عضو هیأت علم

31%

تعداد شرکت با عضو دانشجو و یا دانش آموخته

25%

تعداد شرکت غیر دانشگاهی

44%

نسبت مجموع شرکت های مستقر به شرکت های دارای عضو دانشگاه

https://royantisan.com/
https://royantisan.com/alone-with-my-thoughts/
http://shahdram.com/product/%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%85/
http://shahdram.com/product/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87-%da%af%d9%84/
http://nanotermeh.com/product-category/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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 بر اساس مرحله رشد و میزان مشارکت اعضای دانشگاهی: 1400آمار شرکت های مستقر در سال 

 
 

 فعالیت های عمرانی :

در این شططعبه از زمان تحویل گرفتن سططاختمان ها تا کنون بازسططازی و مرمت های گوناگون جهت بهتر نمودن کیفیت 
سال  شده در  سیدگی ها و تعمیررات جزیی روزانه ، عمده ترین فعالیت های انجام  ست. عالوه بر ر شده ا ضاها، انجام  ف

ساختم1400 ضلع جنوبی جنب  ضای کارگاهی واقع در  شماره ، دریافت ف ساحت حدودی  2ان  شعبه به م متر  150این 
 باشد که فضای مسقف پارکینگ را به فضایی کارگاه مانند تبدیل نموده است. مربع، با موافقت رییس محترم پردیس  می

ضی، با نظارت این  شرکت های متقا سب با نیاز های مجموعه و نوع  ضا پس از انجام برخی تغییرات متنا همچنین دو ف
و هزینه کرد شطرکت ها ، به ایشطان به صطورت اجاره واگذار شطد. دلیل این امر عدم تخصطیص بودجه الزم به  مجموعه

 باشد. منظور بازسازی فضاهای مورد نیاز می
 

 مرکز نوآوری: 
شاورزی و منابع طبیعی و همکاری  شکدگان ک صمیم رییس محترم دان ستهای جدید وزرات علوم و با ت سیا ساس  بر ا

راه  1397گیرهای متعدد مرکز نوآوری شعبه پردیس در سال پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و طی پی رییس محترم
اندازی شد. هدف این مرکز حمایت از ایده های نوآورانه هسته های دانشجویی و اعضای هیأت علمی دانشگاه از طریق 

باشد. اقدامات انجام شده در ود به بازار کار میاعطای گرنت های مصوب ، و نیزآموزش هر چه بهتر دانشجویان جهت ور
 باشد: به شرح زیر می1400این راستا در سال 

  راه اندازی و تجهیز فضای کار اشتراکی جهت استفاده دانشجویانی که در این مرکز پذیرش خواهند شد. تجهیز

ه شده و تهیه میز و صندلی این فضا شامل طراحی و پیاده سازی پارتیشن های مختلف بر اساس پالن فنی ارائ

 باشد. مناسب می

ر دشرکت مستقر 17مجموعه 
شعبه پردیس کرج

شرکت در 10
مرحله رشد 

شرکت دارای 3
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران

دارای شرکت 3
ل فارغ التحصیعضو 

یا دانشجو

شرکت در 6
دمرحله پسا رش

شرکت دارای 2
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران

شرکت دارای 1
ل عضو فارغ التحصی

یا دانشجو

شرکت 1
توسعه
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  صنایع شتابدهنده دز زمینه کشاورزی و  شتابدهنده هستی ) صنعتی گلرنك و  سات متعدد با گروه  برگزاری  جل

 غذایی وابسته به گروه صنعتی گلرنگ(  

  شاورزی در شگدگان ک ضای هیأت علمی دان شرکت گلرنگ و اع سه  صی با هیئت رئی ص ست تخ ش برگزاری ن

 1400آبان ماه  12ریخ تا

  تخصیص با همکاری مدرسین دانشگاه تهران و مرکز نوآوری پارک  -وبینار آموزشی 5برنامه ریزی و برگزاری 

 
 کشاورزی و منابع طبیعی دانشکدگانمرکز نوآوری شعبه  -1400وبینارهای سال 

 

 

 

 
 

 


