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ــگاه ها  ــل دانش ــی« داخ ــته های نخبگان ــکل گیری »هس ــاره ی ش ــه، درب ــک نکت ی
اســت. ایــن را مــن قبــاًل هــم ســفارش کــرده ام کــه در داخــل دانشــگاه ها گاهــی 
یــک اســتاد، دو اســتاد، یــک مجموعــه ی جــوان را ُدور خودشــان جمــع می کننــد و 
یــک هســته ی نخبگانــی بــه وجــود می آیــد؛ ایــن میتوانــد تکثیــر بشــود، گســترش 

پیــدا کنــد، خیلــی چیــز بابرکتی اســت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله( 1395/7/28
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1. خالصه
شــهید  »طــرح  نخبگانــی  هســته های  تشــکیل 
احمــدی روشــن« ریشــه در نظریــه یادگیــری 
مســئله محــور و طرح هــای کــوآپ دارد کــه 
ــا  ــگاه های دنی ــی از دانش ــال 19۶۶ در برخ از س
برگــزار می شــود. بنیــاد ملــی نخبــگان بــا هــدف 
افزایــش ســطح کیفــی رشــته و تســهیل کســب 
ــا  ــال 139۶ ت ــی، از س ــای واقع ــه در دنی تجرب
ــته های  ــکیل هس ــه تش ــدام ب ــون )1398( اق کن
متقابــل  همــکاری  از  اســتفاده  بــا  نخبگانــی 
ــت  ــی و فعالی ــرکت های صنعت ــی، ش ــرگان علم خب
مســتعدان برتــر نمــوده اســت. در ایــن طــرح اســتادان 
خبــره دانشــگاهی و متخصصــان برتــر صنعتــی بــا 
ــی کشــور، هســته های  شناســایی مســائل و مشــکالت اصل
نخبگانــی مســئله محــور را بــا مشــارکت دانشــجویان مســتعد 
برگزیــده تشــکیل داده و به صــورت علمــی و تخصصــی در 
قالــب طرحــی مشــخص و در بــازه زمانــی معیــن بــه حــل آنهــا 
می پردازنــد. نتیجــه ایــن طــرح شــامل الــف- تشــکیل ۶ تعــداد 
ــا مشــارکت تعــداد 48 نفــر دانشــجوی مســتعد برتــر  هســته ب
ــی، ب-  ــرای مقدمات ــوان اج ــه عن ــال 139۶ ب در س
تشــکیل تعــداد 13 هســته بــا مشــارکت تعــداد 14۷ 
نفــر دانشــجوی مســتعد برتــر در ســال 139۷، ج- تشــکیل تعــداد ۶8 هســته بــا مشــارکت تعــداد 
ــوده اســت. در طــول ســه دوره اجــرای  511 نفــر دانشــجوی مســتعد برتــر در ســال 98-139۷ ب
ــر  ــداد ۷0۶ نف ــازی تع ــدف توانمندس ــا ه ــداد 8۷ هســته ب ــر تع ــغ ب ــا بال ــاد شــده، جمع ــرح ی ط
ــی کشــور  ــرای شناســایی و حــل مســائل واقع ــی ب ــرگان صنعت ــر نظــر خب ــر زی از مســتعدان برت
ــه تشــریح طــرح شــهید احمــدی روشــن  ــه طــور خالصــه ب تشــکیل شــده اســت ایــن کتابچــه ب
ــی مســئله محــور- در ســه دوره  برگــزار شــده  و معرفــی  فراخــوان چهــارم  -هســته های نخبگان

ــردازد. ــتان ها می پ ــایر اس ــران و س ــتان ته ــال 1398در اس ــه در س برنام
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2. مقدمه
همزمــان بــا آشــکار شــدن روزافــزون اهمیــت اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد دانــش بنیــان بــه عنــوان 
ســتون خیمــه ی اقتصــاد مقاومتــی نیــز بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. روشــن 
اســت کــه توجــه بــه مســئله اقتصــاد دانش بنیــان، بــدون فراهــم آمــدن زیســت بومــی جامــع کــه 
تمــام نیازهــای فعالیــت دانش بنیــان در آن گــرد آمــده باشــد غیــر ممکــن اســت. یکــی از ارکان 
مهــم ایــن زیســت بوم مســئله تربیــت و آماده ســازی نیروهــای مســتعد و نخبــه جهــت حضــور در 
ــر محــور اســتادان و خبــرگان  ایــن عرصــه می باشــد. تشــکیل هســته های نخبگانــی دانشــجویی ب
متعهــد کــه چندیــن بــار در بیانــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه( نیــز بــدان اشــاره شــده اســت 
یکــی از بهتریــن روش هــای تحقــق ایــن هــدف اســت. حضــور جوانــان مســتعد در کنــار خبــرگان 
اهــل فــن موجــب می شــود توانمنــدی هــای تخصصــی، مهــارت هــای عمومــی و فجایــای اخالقــی 
ــا  ــود ت ــث ش ــد باع ــاق می توان ــن اتف ــود. ای ــت ش ــی تقوی ــی- آموزش مســتعدان در بســتری تربیت
ــود  ــی وج ــال های آت ــور در س ــدی کش ــاط کلی ــردن نق ــر ک ــرای پ ــری ب ــانی توانمندت ــع انس مناب
داشــته باشــد. بــه دلیــل اهمیــت ایــن مســئله، بنیــاد ملــی نخبــگان بــه عنــوان نهــادی سیاســتگذار 
ــاخت های الزم،  ــم آوردن زیرس ــازماندهی و فراه ــا س ــور، ب ــگان در کش ــه نخب ــوط ب ــور مرب در ام
ســعی کــرده اســت بــا هــدف توانمندســازی و مشــارکت دانشــجویان مســتعد بــرای حــل مســائل 
کشــور بــا اجــرای »طــرح شــهید احمــدی روشــن« توانمندی هــای دانشــجویان صاحــب اســتعداد 

برتــر را در جهــت شناســایی و حــل مســائل واقعــی کشــور هدایــت نمایــد.
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در ایــن طــرح اســتادان خبــره دانشــگاهی و متخصصــان برتــر صنعتــی بــا شناســایی مســائل و مشــکالت 
اصلــی کشــور، هســته های نخبگانــی مســئله محــور را بــا مشــارکت دانشــجویان مســتعد برگزیــده تشــکیل 
داده و به صــورت علمــی و تخصصــی در قالــب طرحــی مشــخص و در بــازه زمانــی معیــن بــه حــل مســئله 

ــد. ــی می پردازن واقع

به طــور خالصــه هــدف کلــی یــک هســته نخبگانــی، تربیــت و آمــوزش مســتعدین در بســتر حــل یک مســئله 
واقعــی، زیــر نظــر یــک خبــره مــی باشــد. ایــن طــرح در بنیــاد ملــی نخبــگان آغــاز بــه فعالیــت نموده اســت و 
ایــن نهــاد بــا اســتفاده از ظرفیــت اســاتید و خبــرگان وظیفــه برنامه ریــزی و اجــرای آن را برعهــده دارد. طــی 

فرآینــد راه انــدازی و تشــکیل یــک هســته نخبگانــی اهــداف زیــر نیــز دنبــال مــی گردد:

آموزش و توانمندسازی دانشجویان مستعد در قالب حل یک مسئله واقعی.

رشد و نمو مستعدین زیرنظر خبرگان توانمند.

هدایت دانشجویان مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی کشور.

ایجاد شبکه دانشجویان مستعد مرتبط با یکدیگر.

افزایش مهارت های اجتماعی و روحیه خودباوری دانشجویان.

افزایش اعتماد دستگاه های اجرائی، مراکز علمی و بخش خصوصی به برگزیدگان.

تشــکیل هســته های نخبگانــی ریشــه در نظریــه یادگیــری مســئله محــور و طرح هــای کارآمــوزی1 دارد کــه 
ابتــدا در ســال 19۶۶ در دانشــگاه مــک مســتر کانــادا، ســپس دانشــگاه نیوکاســل اســترالیا و ماســتریخت 
هلنــد در رشــته هــای پزشــکی آغــاز شــد و ســپس در برخــی دیگــر از دانشــگاه های دنیــا ادامــه یافــت. 
ــوزش  ــاي آم ــا برنامه ه ــوزش مســئله محــور در مقایســه ب ــه آم ــد ک ــات نشــان می ده ــات و تحقیق مطالع
ســنتي موجــب نگــرش مثبــت بــه برنامــه درســي و یادگیــري، تقویــت صورتبنــدي و ســازماندهي، بهبــود 
مهارتهــاي حــل مســئله، تقویــت مهارتهــاي ارتباطــي، رشــد تفکــر انتقــادي و حــس پرسشــگري، تقویــت 
ــه  ــود ب ــی، بهب ــري اضاف ــع یادگی ــري مناب ــه و بکارگی ــر، اســتفاده بیشــتر از کتابخان ــري خــود راهب یادگی
کارگیــري راهبردهــاي مناســب فراشــناختي و اســتداللي در دانشــجویان میشــود. بــه طــور خالصــه می توان 
مهــارت هــای یــاد شــده را در ســه دســته مهــارت اصلــی تعریــف نمــود کــه عبارتنــد از: تقویــت تجزیــه و 

تحلیــل اطالعــات، بهبــود توانایــی کار مشــترک و یادگیــری بــه موقــع در زمــان الزم.

۳-1 مزایای هسته های نخبگانی
ــرد  ــه ســوی کارب ــه و عمــل؛ حرکــت مســتعدان از یادگیــری انتزاعــی صــرف ب  درآمیختگــی نظری

دانــش در دنیــای واقعــی
1.  Co-operative Education 
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 گسترش دانش از راه پرسشگری و تقویت فراشناخت مستعدان
 افزایش تعامل پژوهشی بین رشته ای

 تغییر نقش مدرس از آموزش دهنده به تسهیل گر
 تغییر نقش مدرس از ارزیابی یادگیری به خودارزیابی فرد مستعد و ارزیابی توسط همساالن

 حرکــت مســتعدان از الگــوی ســنتی اســتقالل فــردی در یادگیــری بــه الگــوی مشــارکت تیمــی، متقابــل 
و منضبــط

 افزایش مسئولیت پذیری مستعدان و نخبگان درباره یادگیری خود
 افزایش تحرک اجتماعی دانشجویان مستعد

 دسترســی دانشــجویان بــه منابــع مالــی جدیــد و حمایــت دولــت بــرای متنــوع ســازی منابــع درآمــدی 
دانشــجویان مســتعد

 تشویق دانشگاه ها به توجه به نیازهای جامعه
 افزایش تعامل علمی بین دانشگاه ها در مرزهای ملی

 ایجــاد چرخــه روابــط جدیــد بیــن آمــوزش عالــی، دولــت، صنعــت و جامعــه بــرای پیشــرفت اقتصــادی 
و تولیــد دانــش در راســتای منافــع اجتماعــی

۳-2  اجزای اصلی طرح
نمــودار شــماره 1، نمایــی کلــی از فعالیــت هســته های نخبگانــی را تشــریح مینمایــد؛ مطابــق ایــن شــکل، 
یــک هســته نخبگانــی )متشــکل از یــک خبــره محــوری، جمعــی از دانشــجویان و یــا دانــش آموختــگان 
ــوده و  ــت نم ــه فعالی ــدام ب ــده، اق ــم ش ــات فراه ــتفاده از امکان ــا اس ــخص( ب ــئله مش ــک مس ــتعد و ی مس

ــه تفصیــل توضیــح داده خواهــد شــد. ــن طــرح ب ــی ای دســتاوردهایی دارد. در ادامــه اجــزای اصل

خبره محوری

مستعد برگزیده

مسئله مشخص خدمات و امکانات 

هسته نخبگانی دستاوردهای هسته

منودار 1. کلیات طرح شهید احمدی روشن

۳-2-1 خبره محوری

خبــره محــوری، فــردی اســت دانشــگاهی یــا صنعتــی کــه در حــوزه تخصصــی خــود ضمــن شــناخته شــدن 
ــه عنــوان یــک فــرد متخصــص و نخبــه، ســابقه حــل پــروژه هــای راهبــردی را داشــته باشــد و عــالوه  ب
ــم  ــد. ه ــوردار باش ــتعدین برخ ــت مس ــوزش و تربی ــت آم ــی جه ــه کاف ــی و تجرب ــزه، توانای ــر آن از انگی ب
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چنیــن الزم اســت ایــن خبــره محــوری عــالوه بــر تخصــص و انگیــزه کافــی از جهــت اعتقــادی و اخالقــی 
نیــز فــردی نمونــه و اســوه بــوده تــا بتوانــد الگــوی مناســبی بــرای مســتعدین تحــت هدایــت خــود باشــد. 
ــالش  ــرد ت ــن ف ــوده و ای ــره محــوری آن هســته ب ــی، خب ــر هســته نخبگان ــای ه ــر و راهنم ــی، راهب متول
ــد امــورات هســته را طــوری برنامه ریــزی و مدیریــت نمایــد کــه رشــد و نمــو حداکثــری اعضــای  مینمای
ــئله  ــته، مس ــرای هس ــان اج ــدت زم ــان م ــته در پای ــای هس ــر آن، اعض ــالوه ب ــده و ع ــل ش ــته حاص هس
مشــخص شــده بــرای هســته را حــل نماینــد. خبــرگان بــرای فعالیــت در هــر دوره از اجــرای طــرح شــهید 
احمــدی روشــن، از بیــن افــرادی کــه شــرایط فــوق را داشــته بــا نظــر کمیتــه راهبــری طــرح و تاییــد رییس 
بنیــاد ملــی نخبــگان )یــا نماینــده وی( انتخــاب و منصــوب می شــوند و متعهــد می شــوند بســته بــه نیــاز 
پــروژه و مرحلــه فعلــی آن بیــن 5 تــا 10 ســاعت در هفتــه را بــه ایــن کار اختصــاص دهنــد. اهــم وظایــف 

ــه شــرح ذیــل می تــوان برشــمرد: خبــره محــوری را در دو دســته وظایــف آشــکار و پنهــان ب

۳-2-1-1 وظایف آشکار

 انتخاب مسئله با کمک کمیته راهبری و کارفرمایان.
 تهیــه ســاختار پــروژه و مشــخص نمــودن ویژگی هــای )رشــته، مقطــع تحصیلــی( افــراد موردنیــاز بــرای 

انجــام آن مســئله.
 برگزاری مصاحبه برای انتخاب اعضای هسته از بین اعضای درخواست دهنده.

 ایجاد توانمندی الزم در اعضا برای فعالیت در حوزه تخصصی.
ــرای  ــم منســجم ب ــک تی ــن اعضــای هســته در جهــت ســاخت ی ــی در بی ــی و همگرای  ایجــاد همافزای

ــی. فعالیــت هــای آت
 ارجاع به مشاورین تخصصی و عمومی در جهت رشد اعضا.

 ترغیب اعضای هسته به استفاده از دوره های آموزشی عمومی تدارک دیده شده توسط بنیاد.
 تدارک دوره های آموزشی تخصصی الزم جهت استفاده اعضا.

 تالش برای حل مسئله در نظر گرفته شده برای هسته توسط اعضا.
 ایجاد ارتباطات الزم برای اعضای هسته با نهادها و افراد بیرونی.

 ارائه گزارشات دوره ای از روند پیشرفت کارها به بنیاد ملی نخبگان.
 تدارک برنامه های مفرح جمعی.

۳-2-1-2 وظایف پنهان

 پرورش اعضای هسته همزمان با حل مسئله.
 توجه به امور آموزشی، پژوهشی، تربیتی-اعتقادی اعضای هسته.

 ایجــاد زمینــه تفکــر در مــورد مســائل کلــی زندگــی ماننــد هــدف زندگــی، نگــرش عمومــی بــه دنیــا، 
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ــه ابعــاد همــه جانبــه شــخصی در اعضــای هســته. مالک هــای تصمیــم گیــری، توجــه ب
 ایجاد زمینه بحث های فرهنگی و اجتماعی رشد همه جانبه اعضای هسته.

۳-2-2 مستعدین

مســتعدین تحــت حمایــت بنیــاد ملــی نخبــگان کــه واجــد شــرایط تعییــن شــده از طــرف بنیــاد ملــی 
ــی  ــاد مل ــی بنی ــز تحصیل ــت جوای ــمول دریاف ــرح، مش ــزاری ط ــال برگ ــا در س ــند و ترجیح ــگان باش نخب
نخبــگان بــوده باشــند در صــورت داشــتن انگیــزه و اشــتیاق کافــی جهــت آمــوزش در کنــار یــک اســتاد 
ــی درخواســت دهنــد. ایــن  ــرای عضویــت در یکــی از هســته های نخبگان و خبــره متخصــص، می تواننــد ب
افــراد بایــد بتواننــد در طــول مــدت اجــرای برنامــه هســته ها بســته بــه نیــاز پــروژه و حجــم فعالیت هــای 
ــا 20 ســاعت در هفتــه مشــغول فعالیــت در ایــن  ــه میــزان 15 ت تعریــف شــده توســط خبــره محــوری ب
طــرح باشــند2. پــس از تعییــن خبــرگان محــوری و انتخــاب مســائل توســط آنهــا و بعــد از مشــخص شــدن 
ســاختار پــروژه و ویژگی هــای موردنظــر )رشــته و مقطــع تحصیلــی( طــی فراخوانــی افــرادی کــه حداقــل 
ــا ویژگــی هــای درخواســتی، از طریــق ســامانه های موجــود جهــت  شــرایط را داشــته باشــند متناســب ب
عضویــت در یکــی از هســته های اعــالم شــده درخواســت داده و خالصــه تجربیــات شــخصی خــود را ارســال 
ــه حضــوری،  ــدگان و مصاحب ــوابق درخواســت دهن ــا بررســی س ــرگان محــوری ب ــد، ســپس خب می نماین
افــراد را بــرای عضویــت در هســته مرتبــط بــا خــود انتخــاب خواهنــد کــرد. افــراد منتخــب پــس از تعهــد 
بــرای حضــور تــا پایــان دوره اجــرای برنامــه، فعالیــت خــود را در چارچــوب تعییــن شــده توســط خبــره 
محــوری آغــاز خواهنــد کــرد. افــرادی کــه جهــت عضویــت در هســته ها درخواســت بعــدی شــرکت کــرده، 

ــد. ــره ببرن ــد به ــز می توانن ــته ها نی ــص هس ــی مخت ــی و فرهنگ ــای آموزش از برنامه ه

۳-2-۳ مسئله مشخص

ــر آنچــه گفتــه شــد در ایــن طــرح بناســت در قالــب حــل یــک مســئله مشــخص، مســئله تربیــت و  بناب
آمــوزش جمعــی از مســتعدین مــورد توجــه قــرار بگیــرد. ایــن مســئله مســتقل از منبــع تعریــف آن، از بیــن 
نیازهــای اساســی کشــور کــه ضمــن اهمیــت کافــی حــل آن بــرای کشــور دارای زمینــه آموزشــی کافــی 
و همــه جانبــه بــرای مســتعدین را داراســت توســط خبــره محــوری انتخــاب خواهــد شــد. بــه علــت ایــن 
کــه مخاطبیــن ایــن طــرح مســتعدین تمامــی رشــته هــای تحصیلــی مــی باشــند، دامنــه مســائل مــورد 
هــدف نیــز گســترده بــوده و حــوزه هــای مختلفــی ماننــد فنــی، علــوم پایــه، پزشــکی، علــوم انســانی، علــوم 

اجتماعــی و هنــر را در بــر مــی گیــرد. بــه طــور کلــی ایــن مســئله بایــد شــرایط زیــر را داشــته باشــد:3

۳-2-۳-1  کارفرمــا و محــل نیــاز مشــخص: ترجیــح بــر ایــن اســت کــه پروژهایــی کــه بــرای یــک 
هســته تعریــف می شــود از یــک اعــالم نیــاز مشــخص آمــده یــا خروجــی آن بــه رفــع یکــی از نیازهــای 

2. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، این حجم از فعالیت ها مانع تحصیل و پژوهش های دانشگاهی مستعدین نخواهد بود.
3. در دوره اول اجــرای طــرح شــهید احمــدی روشــن، بــرای تشــکیل ده هســته در فراخــوان محــدود ارسال شــده، بیــش از 100 مســئله 

از ســمت کارفرماهــای مختلــف پیشــنهاد گردیــد.
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اصلــی کشــور کمــک کنــد. اعــالم نیــاز می توانــد از طــرف یــک کارفرمــای خصوصــی، ســتادهای معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و یــا هــر یــک از نهادهــای حاکمیتــی و دولتــی باشــد.

۳-2-۳-2 بیــن حــوزه ای بــودن4: ترجیــح بــر ایــن اســت کــه مســئله مــورد هــدف از دســته مســائل 
ــائل در دانشــگاه ها و  ــن مس ــل ای ــه و ح ــکان توج ــدم ام ــت ع ــه عل ــرا ب ــد زی ــوزه ای باش ــن ح ــی بی واقع
دانشــکده ها، فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی کمتــر تــوان تعامــل بــا افــراد غیــر هــم رشــته خــود را دارنــد؛ 
بنابرایــن تعریــف مســئله به صــورت بیــن حــوزه ای باعــث خواهــد شــد تــا دانشــجویان ضمــن حــل یــک 
مســئله واقعــی تــر، توانایــی تعامــل بــا دانشــجویان رشــته هــای دیگــر کــه احتمــاال کمتــر ادبیــات و لغــات 

مشــترک دارنــد را نیــز پیــدا کننــد.

۳-2-۳-۳ دانــش و فنــاوری محــور: در ایــن طــرح بنــا بــه ایــن اســت مســائل و مشــکالتی از کشــور 
مــورد هــدف قــرار بگیرنــد کــه نیــاز بــه ابــزار دانشــی و فنــاوری جهــت حــل آن وجــود داشــته باشــد.

ــا و مســائل  ــد در چارچــوب نیازه ــور: مســئله بای ــی کش ــای اساس ــوب نیازه ۳-2-۳-4 در چارچ
ــردی کشــور باشــد. اساســی و راهب

ــال  ــان کام ــوم، چارچــوب و بی ــروژه مرس ــک پ ــد ی ــد همانن ــن: مســئله بای ــفاف و روش ۳-2-۳-5 ش
ــد. ــان آن واضــح باش ــداف و پای ــته باشــد و اه ــفاف و روشــن داش ش

ــوان مــورد نیــاز مناســب: پــروژه بایــد به گونــه ای تعریــف گــردد کــه  ۳-2-۳-6 زمــان اجــرا و ت
طــی 11 الــی 13 مــاه قابــل انجــام بــوده و ضمنــا تــوان آن از جهــت مالــی )متناســب بــا بودجــه پیشــبینی 

شــده توســط کارفرمــا و بنیــاد( و توانمندیهــای مســتعدین وجــود داشــته باشــد.

ــرح،  ــان ط ــس از پای ــتعدین پ ــه مس ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــعه: تاکی ــت توس ــود قابلی ۳-2-۳-7 وج
ــد توســعه  ــروژه بتوانن ــده در پ ــه دســت آم ــا محصــوالت ب ــا و ی ــج، پژوهش ه ــا اســتفاده از نتای ــد ب بتوانن

ــد. ــه تاســیس نماین ــن پای ــر ای ــت هســته را انجــام داده و شــرکتی دانشــبنیان ب فعالی

۳-2-4 خدمات و امکانات

جهــت پویایــی و هرچــه بهتــر برگــزار شــدن طــرح شــهید احمــدی روشــن، نیــاز اســت کــه مجموعهــای 
ــم  ــرد، اه ــرار بگی ــته ها ق ــای هس ــار اعض ــگان در اختی ــی نخب ــاد مل ــمت بنی ــات از س ــات و امکان از خدم

ــل می باشــد؛ ــه شــرح ذی ــن طــرح ب ــرای اجــرای ای ــه شــده ب ــات در نظــر گرفت ــات و امکان خدم

۳-2-4-1 فضــای کاری و امکانــات دفتــری: بنــا بــر آن اســت کــه در هــر اســتان متناســب بــا حجــم 
ــر  ــته ها در نظ ــت هس ــتقرار و فعالی ــت اس ــی جه ــده، فضای ــوان ش ــته های فراخ ــداد هس ــتعدین و تع مس
گرفتــه شــود، بهتــر اســت ایــن فضــا، فضایــی اشــتراکی باشــد کــه گروه هــا بتواننــد از آن اســتفاده کننــد5 
و در صــورت نیــاز از فضاهــای خصوصــی نظیــر اتــاق جلســات و مطالعــه اســتفاده نماینــد. همچنیــن الزم 
اســت ایــن فضــا به گونــه ای باشــد کــه بتوانــد شــادابی، پویایــی و خالقیــت را بــه گروه هــا تزریــق نمایــد. 

Multi-Disciplinary .4
5. نمونه این فضاها تحت عنوان Co-Working Spaces در دنیا مورداستفاده قرارگرفته است.
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)شــکل شــماره 2 و 3، نمونــه ای از ایــن فضاهــا را کــه بناســت در شــهر تهــران مورداســتفاده قــرار بگیــرد را 
نشــان می دهــد، در ایــن محیــط، فضــای کار عمومــی، اتــاق جلســات، فضــای اســتراحت، فضــای مطالعــه 

ــرای اســتفاده اعضــای هســته تعبیه شــده اســت( و کافی شــاپ ب

۳-2-4-2 مشــاورین تخصصــی مرتبــط بــا موضــوع: نیــاز اســت غیــر از خبــره محــوری، مقدمــات 
همــکاری بــا مجموعهــای از مشــاورین عمومــی )در حــوزه مســائل مبتــال بــه غالــب هســته ها( و تخصصــی 
ــره ی  ــاز و برحســب پیشــنهاد خب ــا در صــورت نی ــردد ت ــاده گ ــک هســته خــاص( آم ــاز ی )در حــوزه نی

ــد. ــتفاده نماین ــراد اس ــاوره های آن اف ــد از مش ــته ها بتوانن ــای هس ــوری، اعض مح

ــر طبــق برنامه ریزی هــای  ــاری(: ب ــار فن ی ــی، اعتب ــاز نخبگ ــاد )امتی ــای بنی ۳-2-4-۳  حمایت ه
انجــام شــده بناســت کــه افــراد عضــو هســته در تمــام مــدت فعالیــت در هســته از اعتبــار فن یــاری بهره منــد 
شــده و همچنیــن بنــا بــه نظــر مســئول هســته تــا تــا 100 امتیــاز مطابــق جــداول امتیــازات شــیوه نامــه هــای 

بنیــاد ملــی نخبــگان بــه عنــوان شــرکت در یــک فعالیــت نخبگانــی بــرای آنهــا درنظــر گرفتــه خواهد شــد.

۳-2-4-4  دوره هــای خــارج از کشــور: در صــورت نیــاز هســته ها بــه حضــور در دوره هــای آموزشــی 
و یــا بازدیدهــای تخصصــی خــارج از کشــور، ایــن امــکان فراهــم آمــده اســت کــه ایــن افــراد بتواننــد ایــن 

کار را انجــام دهنــد.

۳-2-4-5 هزینــه ســاخت نمونــه اولیــه: متناســب بــا محــل تعریــف پــروژه و کارفرمــای احتمالــی آن 
و همچنیــن تفاهــم انجــام شــده بــا کارفرمــا و پــس از طــی مراحــل اولیــه هزینــه ســاخت نمونــه اولیــه در 
تعامــل بنیــاد ملــی نخبــگان و کارفرمــا تامیــن مــی گــردد. هرگونــه حمایــت بنیــاد در ایــن مرحلــه منــوط 

بــه وجــود کارفرمــا یــا محــل نیــاز مشــخص بــرای محصــول آمــاده شــده مــی باشــد.

شکل 1. پالن در نظر گرفته شده برای محل استقرار تیم ها در شهر تهران



16

شکل 2.  نمای فضای در نظر گرفته شده برای محل استقرار تیم ها در شهر تهران

ــزاری طــرح شــهید احمــدی  ــی: در طــی برگ ــی و تخصص ــی عموم ــای آموزش ۳-2-4-6  دوره ه
ــی 8 ســاعت دوره آموزشــی در هــر  روشــن، دوره هــای آموزشــی فشــرده عمومــی و تخصصــی بیــن 4 ال
مــاه بــرای ثبــت نــام کننــدگان در طــرح در نظــر گرفتــه شــد. برخــی عناویــن پیشــنهادی بــرای طــرح بــه 

شــرح زیــر اســت:

 ایده تا محصول
 مدل کسب وکار و استراتژی ورود به بازار

 آشنایی با قوانین
 آشنایی با استانداردهای مختلف و نحوه استفاده از آن ها

 آشنایی با دانش فنی، امکان سنجی، طراحی مفهومی، طراحی پایه و تفصیلی
...  Patent , License  آشنایی با 

 اصول مدیریت و کنترل پروژه و چگونگی مدیریت هزینه ها

۳-2-4-7 اســتفاده از شــبکه آزمایشــگاه هــای راهبــردی: امــکان اســتفاده از شــبکه 
ــی  ــرای اعضــای هســته های نخبگان ــا ســقف مشــخص ب ــز ت ــت علمــی نی آزمایشــگاه های راهبــردی معاون

ــت. ــده اس ــم آم فراه
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ــده: در  ــده ش ــدارک دی ــی ت ــای فرهنگی-تفریح ــه ه ــتفاده از برنام ــکان اس ۳-2-4-8  ام
ــرای رشــد همــه جانبــه مســتعدین هســته هــا و تقویــت مــودت بیــن اعضــای  ــزی ب راســتای برنامــه ری
ــه برگــزاری برنامــه هــای تفریحی-فرهنگــی در حیــن برگــزاری دوره مــی نمایــد.  هســته، بنیــاد اقــدام ب
ــد  ــی مانن ــای مذهب ــه ه ــوردی، برنام ــوه ن ــت، ک ــی در طبیع ــای تفریح ــه ه ــی، برنام ــای صنعت بازدیده

ــا اســت. ــه ه ــن برنام ــه ای از ای ســخنرانی و افطــاری و ... نمون

۳-2-4-9  اســتفاده از اعتبــار هســته های پژوهشــی زیرنظــر خبــره محــوری: اعضــای هســته 
مــی تواننــد در صــورت درخواســت خبــره محــوری از اعتبــار هســته های پژوهشــی نیــز اســتفاده نماینــد.

                

        

                             شکل 3. دوره آموزشی از ایده تا محصول برگزار شده در دوره اول طرح شهید احمدی روشن

۳-2-5 فرآیند

پــس از انتخــاب خبــرگان، مســائل، فراخــوان و انتخــاب اعضــای هســته ها طبــق آنچــه گفتــه شــد، اعضــای 
هســته طبــق برنامــه زمانــی طراحــی شــده توســط خبــره طــرح و در چارچــوب فعالیتهــای در نظــر گرفتــه 
ــه  ــد مســئله هســته خــود را حــل نمــوده و راه حــل ارائ ــا بتوانن ــد پرداخــت ت ــه فعالیــت خواهن شــده ب
نماینــد. همچنیــن حیــن اجــرای ایــن طــرح، بــرای اعضــای هســته عــالوه بــر فراهــم آمــدن امــکان شــرکت 
در دوره هــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی و بهرهمنــدی از مشــاورین تخصصــی، برنامه هــای فرهنگــی 
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ــن  )شــامل بازدیدهــا و اردوهــا( نیــز در نظــر گرفتــه خواهــد شــد . اهــم مراحــل ای
فرآینــد بدیــن شــرح اســت:

ــر دور از اجــرای طــرح شــهید احمــدی  ــائل: ه ــرگان و مس ــاب خب ۳-2-5-1 انتخ
ــه راهبــری طــرح، از بیــن  ــاز خواهــد شــد، کمیت ــرگان محــوری آغ ــا انتخــاب خب روشــن ب

ــی را داشــته  ــرای محوریــت هســته های نخبگان خبــرگان موجــود و مطــرح کــه شــرایط الزم ب
باشــند خبــرگان محــوری را انتخــاب خواهــد کــرد. در کنــار ایــن اتفــاق، مجریــان طــرح بــا اعــالم 

ــرای هســته هــا خواهــد  ــه جمــع آوری مســائلی در چارچــوب مشــخص شــده ب ــدام ب ــی اق فراخوان
نمــود. خبــرگان منتخــب از میــان مســائل معرفــی شــده توســط کارفرمایــان یــا از بیــن پیشــنهادهای 

احتمالــی خــود، اقــدام بــه انتخــاب و معرفــی مســئله موردنظــر بــه بنیــاد خواهنــد نمــود. پــس از تاییــد 
ــود و  ــد نم ــروژه خواهن ــارت پ ــاختار و چ ــه س ــه تهی ــدام ب ــوری اق ــرگان مح ــاد، خب ــط بنی ــئله توس مس
مشــخصات افــراد الزم بــرای انجــام پــروژه را بــه بنیــاد اعــالم خواهنــد نمــود. هــم چنیــن در ایــن مرحلــه 
ــرگان و  ــان خواهــد نمــود و نســبت خب ــرگان منتخــب و کارفرمای ــا خب ــرارداد ب ــد ق ــه عق ــدام ب ــاد اق بنی
کارفرمایــان را بــا عوایــد مــادی، معنــوی طــرح و هــم چنیــن نقــش آن هــا را در تعییــن زیرســاخت هــای 

الزم بــرای انجــام طــرح مشــخص خواهــد نمــود.

ــرای اعضــای هســته هــا  ۳-2-5-2 انتخــاب اعضــای هســته هــا: پــس از اعــالم مشــخصات الزم ب
توســط خبــرگان، بنیــاد اقــدام بــه اعــالم فراخــوان طــرح بیــن مخاطبیــن خود خواهــد نمــود. ایــن فراخوان 
در مرحلــه اول یــک فراخــوان اینترنتــی خواهــد بــود کــه مشــخصات افــراد الزم بــرای هســته های مختلــف 
ــام در هســته های  ــه ثبــت ن ــا وضعیــت خــود، اقــدام ب در آن اعــالم شــده و مخاطبیــن بنیــاد متناســب ب
موجــود خواهنــد کــرد. پــس از ایــن مرحلــه و بعــد از پایــان مرحلــه ثبــت نــام، رزومــه افــراد ثبــت نــام 
شــده بــه خبــرگان ارســال خواهــد شــد و تاییــد شــدگان بــرای شــرکت در مراســم افتتاحیــه طــرح دعــوت 
خواهنــد شــد. در مراســم افتتاحیــه پــس از برگــزاری مراســم توضیــح طــرح و توجیــه شــرکت کننــدگان، 
خبــرگان اقــدام بــه مصاحبــه بیــن ثبــت نــام کننــدگان خواهنــد کــرد. پــس از طــی ایــن مرحلــه، خبــرگان 
افــراد منتخــب را بــه بنیــاد معرفــی خواهنــد کــرد و بنیــاد ایــن موضــوع را بــه ثبــت نــام کننــدگان اعــالم 
خواهــد کــرد. برگزیــدگان جهــت حضــور در هســته هــا فراخوانــده خواهنــد شــد و ســایرین در دوره هــای 

بعــد مــی تواننــد ثبــت نــام نمــوده و هــم چنیــن از دوره هــای آموزشــی ایــن طــرح بهــره منــد نماینــد.

۳-2-5-۳ شــروع دوره، برگــزاری دوره هــای آموزشــی، فرهنگــی و تفریحــی: پــس از انتخــاب 
ــک  ــدای دوره ی ــد. در ابت ــد ش ــاز خواه ــما آغ ــب، دوره رس ــتعدین منتخ ــا مس ــرارداد ب ــد ق ــا و عق اعض
آموزشــی فشــرده عمومــی بــرای منتخبیــن برگــزار خواهــد شــد. عناویــن دوره بــا تاییــد اعضــای کمیتــه 
ــود. دوره هــای آموزشــی عمومــی و برنامــه هــای فرهنگــی و تفریحــی در  راهبــری و خبــرگان خواهــد ب
ــر ایــن خبــرگان محــوری مــی تواننــد  ــود. عــالوه ب ــان خواهــد ب طــی دوره برگــزاری طــرح نیــز در جری
در صورتــی کــه دوره آموزشــی اختصاصــی مــورد نیــاز اعضــای هســته خــود باشــد، درخواســت برگــزاری 
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ــن امــکان وجــود دارد کــه  ــاد ارســال نماینــد. هــم چنیــن ای ــه بنی ــز ب آن دوره را نی
در صــورت صــالح دیــد خبــرگان، مشــاورین اختصاصــی بــرای هــر یــک از هســته هــا 

انتخــاب گشــته و از وجودشــان بهــره منــدی صــورت گیــرد.

ــت  ــای دوره ای از وضعی ــزارش ه ــی دوره گ ــئولین دوره در ط ــی: مس ۳-2-5-4 ارزیاب
هســته خــود و اعضــای آن، ســیر رشــد آن هــا و وضعیــت کلــی طــرح بــه مســئولین بنیــاد ارائــه 

خواهنــد کــرد.

ــود  ــت خ ــت تربی ــتعدین تح ــک مس ــا کم ــرگان ب ــه خب ــت ک ــان دوره، الزم اس ــان دوره: در پای پای
اقــدام بــه جلــب رضایــت کارفرمــای پــروژه خــود نماینــد. مراســم پایــان دوره و ارائــه دســتاوردهای آن 
بــه کارفرمایــان یــا ســرمایه گــذاران نیــز در پایــان دوره برگــزار خواهــد شــد. تــالش بــر ایــن اســت کــه 
شــرکتی دانــش بنیــان بــا اعضــای هســته تشــکیل شــده یــا افــراد برگزیــده جهــت جــذب در دســتگاه هــا 

یــا نهادهــا معرفــی شــوند.

۳-2-6 دستاوردها

پــس از پایــان دوره، اعضــای هســته، عــالوه بــر رشــد و آمــوزش در حوزه هــای مرتبــط بــا خــود، توانســته اند 
محصــول یــا دانــش فنــی پــروژه کســب نمــوده و همچنیــن بــا تیمــی از ســایر مســتعدین عضــو هســته 
ــگاهی  ــب نمایش ــوان در قال ــان دوره بت ــس از پای ــت پ ــوب اس ــوند. مطل ــیر ش ــگ و هم مس ــود هماهن خ
ــن  ــت. همچنی ــش گذاش ــه نمای ــده در آن دوره را ب ــرکت کنن ــته های ش ــوالت هس ــتاوردها و محص دس
ــا مســئله در نظــر گرفتــه شــده بــرای هــر هســته مطلــوب اســت بتــوان آن تیــم و محصــول  متناســب ب
اولیــه ســاخته شــده را مقدمــه تاســیس یــک شــرکت دانش بنیــان بــا محوریــت اعضــای هســته قــرار داد. 
ــت  ــروژه انجــام شــده و کیفی ــه پ ــه بســته ب ــر آن اســت ک ــم ب ــزی انجــام شــده، تصمی ــه برنامه ری ــا ب بن
ــه  ــده ب ــه دســت آم ــوی نتیجــه ب ــادی و معن ــت م ــل 40 درصــد از مالکی ــت اعضــای هســته حداق فعالی

اعضــای هســته واگــذار شــود.

ــه  ــت ب ــکاری و فعالی ــت هم ــته ها جه ــب هس ــای منتخ ــود دارد اعض ــی وج ــن آمادگ ــر آن، ای ــالوه ب ع
ــد. ــی گردن ــور معرف ــی کش ــی و دولت ــف خصوص ــای مختل نهاده

هــم چنیــن در صورتــی کــه مســئله کارفرمــا یــا اعــالم نیــاز مشــخص داشــته باشــد، نتیجــه بــه دســت 
آمــده بــا ایشــان بــه اشــتراک گذاشــته خواهــد شــد و اعضــای هســته بــه تناســب از نتایــج مــادی و معنــوی 

آن بهــره منــد خواهنــد شــد.

مراحل و مسیر طرح شهید احمدی روشن در شکل شماره 4 نشان داده شده است.
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شکل 4. مراحل طرح شهید احمدی روشن
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4. ارزیابی اجرای طرح از سال 1۳96 تا 1۳97
ــا هــدف  ــر تعــداد 8۷ هســته ب ــغ ب در طــول ســه دوره اجــرای طــرح شــهید احمــدی روشــن، جمعــا بال
ــرای شناســایی و حــل  ــر نظــر خبــرگان صنعتــی ب ــر زی توانمندســازی تعــداد ۷0۶ نفــر از مســتعدان برت
مســائل واقعــی کشــور بیــن ســال هــای 139۶ تــا 1398 تشــکیل شــده اســت. رونــد صعــودی برگــزاری 3 

دوره در نمــودار شــماره 2 نشــان داده شــده اســت.

نمودار 2. تعداد دانشجویان و هسته های نخبگانی مسئله محور در سه دوره

طبــق نمــودار شــماره )2(، در دوره اول، بــه عنــوان اجــرای مقدماتــی بــا تشــکیل ۶ هســته و بــا مشــارکت 
تعــداد 48 نفــر دانشــجوی مســتعد برتــر در ســال 139۶ آغــاز شــد. دوره دوم بــا تشــکیل تعــداد 13 هســته 
ــا دی مــاه ســال  ــر از بهمــن مــاه ســال 139۶ ت ــا مشــارکت تعــداد 14۷ نفــر دانشــجوی مســتعد برت و ب
139۷ اجــرا شــد. دوره ســوم، بــا تشــکیل تعــداد ۶8 هســته و بــا مشــارکت تعــداد 511 نفــر دانشــجوی 
مســتعد برتــر از آذرمــاه ســال 139۷ تــا شــهریور مــاه ســال 1398 اجــرا شــد. در ادامــه، ویژگــی هــای هــر 
یــک از دوره هــای طــرح در جــدول هــا و نمودارهــای جداگانــه توصیــف شــده اســت؛ و بــرای دوره چهــارم، 
بــرای تعــداد 101 هســته در اســتان تهــران و تعــداد ۷1 هســته نیــز در ســایر اســتان ها فراخــوان عمومــی 

اعــالم شــده اســت کــه از آذرمــاه ســال 1398 تــا شــهریور مــاه ســال 1399 ادامــه خواهــد یافــت.
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4-1 ویژگی های دوره اول طرح شهید احمدی روشن
ــا  ــا تشــکیل ۶ هســته و ب ــی ب ــرای مقدمات ــوان اج ــه عن ــرح، ب ــه شــد، دوره اول ط چنانچــه پیشــتر گفت
ــوان  ــدول )1( عن ــد. در ج ــاز ش ــال 139۶ آغ ــر در س ــتعد برت ــجوی مس ــر دانش ــداد 48 نف ــارکت تع مش
هســته های نخبگانــی مســئله محــور بــا توصیــف نــام خبــره محــوری و تعــداد دانشــجویان مســتعد برتــر 

ــف شــده اســت. ــر هســته در دوره اول توصی در ه

جدول 1. مشخصات هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره اول
تعداد دانشجونام طرحنام مدیر طرحردیف

محمد ساالری 1
نسب

ساخت میز  تست شتاب  و طرح ساخت تستر دومحوره دستی 
غیر مغناطیس

6

روح اله دهقانی 2
فیروز آبادی

8طراحی و ساخت ربات های پرنده کوچک

7طراحی سامانه نظرسنجی هوشمند هالل احمرنقشینه3

9طرح استخراج مواد موثره دارویی از گیاهان داروییاختراعی4

6تصفیه آب با TDS باال به آب صنعتیحاجی5

12طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی با مشخصات مورد نیازقدمی۶

48جمع کل

ــا رهبــری ۶  ــی ب ــا دوره اول، تعــداد ۶ هســته نخبگان مطابــق جــدول شــماره )1(، در اجــرای مقدماتــی ی
نخبــه محــوری و مشــارکت 48 نفــر مســتعد برتــر بــرای انجــام هفــت پــروژه تشــکیل شــده اســت.

ــان داده  ــف در دوره اول نش ــگاه های مختل ــه دانش ــر ب ــتعد برت ــجویان مس ــتگی دانش ــودار )3( وابس در نم
شــده اســت.
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نمودار 3. تعداد دانشجویان مستعد برتر بر حسب دانشگاه محل تحصیل در دوره اول طرح

طبــق نمــودار شــماره )3(، از بیــن 48 نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره اول طــرح شــهید احمــدی روشــن، 
مشــارکت داشــته انــد، 1۶ نفــر از دانشــگاه صنعتــی شــریف، 9 نفــر ازدانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، ۶ نفــر 
از دانشــگاه تربیــت مــدرس، 5 نفــر از دانشــگاه تهــران، 4 نفــر از دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، 2 نفــر از 
دانشــگاه الزهــراء )س( و 2 نفــر از خواجــه نصیــر الدیــن طوســی و 1 نفــر از دانشــگاه شــهید بهشــتی و 3 

نفــر از ســایر مراکــز بــوده انــد.

در نمودار شماره )4(، جنسیت دانشجویان مستعد برتر نشان داده شده است.

مونث

29 درصد
مذکر

71 درصد

نمودار 4. درصد دانشجویان مستعد برتر بر حسب جنسیت در دوره اول

طبــق نمــودار شــماره )4(، از بیــن 48 نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره اول طــرح شــهید احمــدی روشــن، 
مشــارکت داشــته انــد، جنســیت ۷1 درصــد مذکــر و 29 درصــد مونــث بــوده اســت.

در نمــودار شــماره )5(، درصــد دانشــجویان مســتعد برتــر برحســب مقطــع تحصیلــی در دوره اول نشــان 
ــده است. داده ش

ارشد
شناس 

کار

 درصد
23 دکرتای 

تخصصی 

62 درصد

س
شنا

کار
صد

در
 15
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نمودار 5. درصد دانشجویان مستعد برتر بر حسب مقطع تحصیلی در دوره اول

طبــق نمــودار شــماره )5(، از بیــن 48 نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره اول طــرح شــهید احمــدی روشــن، 
مشــارکت داشــته انــد، ۶2 درصــد دانشــجوی دکتــرای تخصصــی، 23 درصــد دانشــجوی کارشناســی ارشــد 

و 15 درصــد دانشــجوی کارشناســی بــوده اند.

                                                             علوم پایه و مهندسی

نمودار 6. درصد دانشجویان مستعد برتر بر حسب گروه علمی در دوره اول

طبــق نمــودار شــماره )۶(، همــه 48 نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره اول طــرح شــهید احمــدی روشــن، 
مشــارکت داشــته انــد، 100 درصــد از رشــته هــای علــوم پایــه و مهندســی بــوده انــد.
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4-2 دوره دوم طرح شهید احمدی روشن
ــداد  ــوری و تع ــره مح ــام خب ــف ن ــا توصی ــور ب ــئله مح ــی مس ــته های نخبگان ــوان هس ــدول )2( عن در ج

ــده اســت. ــف ش ــر هســته در دوره دوم توصی ــر در ه دانشــجویان مســتعد برت
 جدول 2. مشخصات هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره دوم

ویژگی های توصیفی هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره دوم
تعداد نام طرحنام مدیر طرحردیف

دانشجو
10طراحی و ساخت پرنده بدون سرنشین نقشه برداریعباس ابراهیمی1

9طراحی و ساخت مبدل انرژی مقیاس کوچک برمبنای FIVعباس ابراهیمی2

سید محمد صادق 3
امامیان

10اصالح ساختار اداری دولت

ــه فیزیکــی حمید بهروزی4 طراحــی و پیاده ســازی ســامانه تولیــد کلیــد امــن در الی
ــیم( ــرات بی س ــبکه های مخاب )ش

10

ــو و حمید بهروزی5 ــنجی ویدئ ــت س ــزاری کیفی ــرم اف ــامانه ن ــعه س ــی و توس طراح
)Video and Audio Quality Assessment( صــوت 

11

ــت سیاوش بیات۶ ــای اینترن ــن ه ــا و اپلیکیش ــس ه ــازی دیوای ــی و پیاده س طراح
اشــیاء

12

سید احسان 7
خاندوزی

8مدل نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی در ایران

۷سیستم کنترل کننده مرکزی خانهمحمد شریف خانی8

10طرح نجات بانکیامین محسنی9

سید ابوافضل 10
مطهری

11ارائه برنامه غذایی شخصی سازی شده

سید ابوافضل 11
مطهری

ــرای  ــا ب ــده از توموره ــتخراج ش ــلول های اس ــک س ــع ت بررســی جام
ــر در ایجــاد و پیشــرفت ســرطان ــی عوامــل موث شــناخت مولکول

13

سید ابوافضل 12
مطهری

13طراحی و ساخت نرم افزار تشخیص سرطان

سید عباس 13
موسوی

23حذف نیترات از آبهای آشامیدنی شهری

14۷جمع کل

مطابــق جــدول شــماره )3(، دوره دوم طــرح شــهید احمــدی روشــن بــا تشــکیل تعــداد 13 هســته و بــا 
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مشــارکت تعــداد 14۷ نفــر دانشــجوی مســتعد برتــر بــرای انجــام هفــت پــروژه از بهمــن مــاه ســال 139۶ 
تــا دی مــاه ســال 139۷ اجــرا شــد.

ــان داده  ــف در دوره دوم نش ــگاه های مختل ــه دانش ــر ب ــتعد برت ــجویان مس ــتگی دانش ــودار )۷( وابس در نم
شــده اســت.

نمودار ۷. تعداد دانشجویان مستعد برتر به تفکیک دانشگاه در دوره دوم

طبــق نمــودار شــماره )۷(، از بیــن 14۷ نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره دوم طــرح شــهید احمــدی روشــن، 
مشــارکت داشــته انــد؛ ۶8 نفــر از دانشــگاه صنعتــی شــریف، 24 نفــر از دانشــگاه تهــران، 9 نفــر از علــم و 
صنعــت ایــران، 9 نفــر از دانشــگاه تربیــت مــدرس، ۷ نفــر از دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، ۷ نفــر از دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، 5 نفــر از خواجــه نصیــر الدیــن طوســی، 5 نفــر از دانشــگاه شــهید بهشــتی، 4 نفــر از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، 1 نفــر از دانشــگاه امــام صــادق )ع( و 1 نفــر از دانشــگاه الزهــراء )ع( ۷ و 

نفــر از ســایر مراکــز بــوده انــد.

در نمودار شماره )8(، جنسیت دانشجویان مستعد برتر در دوره دوم نشان داده شده است.

مونث

22 درصد
مذکر

78 درصد

نمودار 8. درصد دانشجویان بر حسب جنسیت در دوره دوم



27

ــهید  ــرح ش ــه در دوره دوم ط ــر ک ــتعد برت ــجوی مس ــر دانش ــن 14۷ نف ــماره )8(، از بی ــودار ش ــق نم طب
ــد. ــوده ان ــث ب ــر و 22 درصــد مون ــد، ۷8 درصــد مذک ــته ان ــارکت داش ــن، مش ــدی روش احم

ــر برحســب وضعیــت گــروه علمــی، در  در نمــودار شــماره )9(، توزیــع درصــدی دانشــجویان مســتعد برت
دوره دوم نشــان داده شــده اســت.

علوم انسانی و 
هرن 23 درصد

علوم پایه و مهندسی

 76 درصد

جربی 
علوم ت

6 درصد

نمودار 9. توزیع درصدی دانشجویان مستعد برتر برحسب گروه علمی در دوره دوم

طبــق نمــودار شــماره )9(، از بیــن 14۷ نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره دوم طــرح شــهید احمــدی روشــن، 
مشــارکت داشــته انــد، ۷۶ درصــد از رشــته هــای علــوم پایــه و مهندســی، 18 درصــد از رشــته هــای علــوم 

انســانی و هنــر و ۶ درصــد از گــروه تجربــی بــوده انــد.

در نمــودار شــماره )10(، درصــد دانشــجویان مســتعد برتــر برحســب مقطــع تحصیلــی در دوره دوم نشــان 
داده شــده اســت.

دکترای تخصصی
55 درصد

کارشناسی ارشد

29 درصد

کارشناسی
 15 درصد

کتری
ساد

پ
صد

در
ک 

ی

نمودار 10. تعداد دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی در دوره دوم

ــدی  ــهید احم ــرح ش ــه در دوره دوم ط ــر ک ــتعد برت ــر مس ــن 14۷ نف ــماره )10(، از بی ــودار ش ــق نم طب
روشــن، مشــارکت داشــته انــد، 1 درصــد دانشــجوی پســا دکتــرا، 55 درصــد دانشــجوی دکتــرای تخصصــی، 

29 درصــد دانشــجوی کارشناســی ارشــد و 15 درصــد دانشــجوی کارشناســی بــوده انــد.

در ادامه، ویژگی های دوره سوم طرح شهید احمدی روشن توضیح داده خواهد شد. 
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4-۳  دوره سوم طرح شهید احمدی روشن
ــداد  ــوری و تع ــره مح ــام خب ــف ن ــا توصی ــور ب ــئله مح ــی مس ــته های نخبگان ــوان هس ــدول )3( عن در ج

ــده اســت. ــف ش ــوم توصی ــر هســته در دوره س ــر در ه دانشــجویان مســتعد برت
جدول ۳. مشخصات هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم

ویژگی های هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم

ف
تعداد نام طرحنام مدیر طرحردی

دانشجو
سید فرید سید 1

جوادی
11بیگ بنگ، نسبیت زمان و علم کوآنتوم در آینه قرآن و حدیث

۷تدوین نقشه راه فناوری کاتالیست متالوسنمرتضی ابراهیمی2

محمد مهدی 3
احدیان

توسعه یونزدایی خازنی مبتنی بر نانوساختارهای کربنی با هدف شیرین 
سازی آب

14

طراحی و بهینه سازی سامانه نوین تولید قدرت/حرارت خورشیدی با رویکرد مرتضی احمدی4
فنی، اقتصادی و محیط زیستی

8

۷تحلیل جامع محتوای ویدیومحمدعلی اخایی5

بررسی پتانسیلهای وزارت صنایع، معادن و تجارت در خصوص تولیت صنایع حسین افشین۶
هوایی تجاری

5

علی امامی ۷
میبدی

بررسی ارائه خدمات حمایتی سالمندان از منظر پوشش های بیمه ای در 
کشور

11

سید محمدصادق 8
امامیان

2۷اصالح ساختارها و فرآیندهای سیاستگذاری و تنظیم گری در ایران

بهادر امینیان 9
جزی

۷نظم مطلوب منطقه ای ایران

بهادر امینیان 10
جزی

5جنگ آینده

سید فرید ایمان 11
عینی

۶طراحی و ساخت درایو سرعت متغیر برای کنترل دور موتورهای الکتریکی

1۶ساخت نرم افزار تزریق اسید به چاه های نفتی بر اساس آزمایش های پایهمحّمد بازارگان12

8مهندسی بافت عصببهناز بخشنده13

8طراحی و ساخت توربین باد هوابردمحمد برنجیان14

محمدرضا 15
برهان پناه

3ساخت شبیه ساز پرواز مبتنی بر واقعیت مجازی
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ویژگی های هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم

ف
تعداد نام طرحنام مدیر طرحردی

دانشجو
۷توسعه سویه صنعتی ساکارومایسیس سرویزیه برای صنایع الکل سازی ایرانعلی بزرگ1۶

بهره گیری از تکنیک های هوش مصنوعی در بهبود تشخیص زودهنگام سید فرید بهروزی1۷
سرطان

10

11طراحی و پیاده سازی شبکه های مخابراتی نوین خاص منظورهسیاوش بیات18

سیاوش بیات 19
سرمدی

۶پیاده سازی فناوری ردیابی هوشمند در کاربردهای اینترنت اشیا

8دانشگاهی بدون سیگارمریم بیطرف20

5طراحی و ساخت آسترهای پلیمر-فلز برای آسیاهای صنایع معدنیمجتبی پیرچراغی21

۶برنامه ریزی فعالیت های جرثقیل های سنگین در پروژه های پاالیشگاهیحسین تقدس22

۶طراحی ساخت بسته باتری خودرو برقیفرزاد تهامی23

4بررسی روش های تولید انبوه نانوذرات اکسید تیتانیممیثم جاللی24

4ساخت دستگاه فیلتراسیون حفاری در شرایط دینامیک و جریانیسعید جمشیدی25

پیاده سازی نرم افزارهای اندروید و تحت وب برای ردیابی هوشمند )Smart عباس حیدرنوری2۶
Tracking( در کاربردهای اینترنت اشیا

۶

طراحی دقیق سیستم پایش سالمتی و بهره برداری مجموعه های دینامیکی مصطفی خزائی2۷
بالگرد

۶

طراحی و ساخت مبدل پروتکل مخابراتی با در نظر گرفتن مالحظات امنیت مهدی داورپناه28
سایبری

8

حرکت به سمت توسعه پلتفرم یکپارچه و هوشمند برای تولید ابری: مطالعه محمدرضا رسولی29
موردی در یک شبکه یکپارچه خدمات تشخیص بالینی

13

امیر محمد 30
رمضانیان پور

5بررسی کاربرد لجن تصفیه خانه های فاضالب در بتن

5طراحی و ساخت سامانه پایش میزان زردی در نوزدان تازه متولد شدهعیسی زارع پور31

تهیه نقشه شناختی اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه آموزش و مونس سیاح32
تربیت

4

احسان 33
سیدجعفری 
اولیائی نژاد

استفاده از داربستهای چاپ شده سه بعدی به همراه سلولهای بنیادی در 
مهندسی بافت استخوان

1۶
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ویژگی های هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم

ف
تعداد نام طرحنام مدیر طرحردی

دانشجو
5طراحی و ساخت آرایه های میکروالکترودی ثبت پتانسیل نورون های مغزیوحید شالچیان34

مسعود شریعت 35
پناهی

طراحی، تحلیل و شبیه سازی جاذب انرژی کامپوزیتی با زمینه 
ترموپالستیک برای خودروهای سواری

4

مجتبی شریف 3۶
خانی

4پخش زنده ویدیو واقعیت مجازی

9طراحی، ساخت و تست سامانه ایربگ خودروصادق صادق زاده3۷

۷مدلسازی رفتار رانندگی با استفاده از حسگرهای تلفن هوشمندامیر صمیمی38

مهدی طالع 39
ماسوله

تحلیل، طراحی و ساخت یک کفش هوشمند بر پایه حسگر های لمسی نوین 
با استفاده از الگوریتم های هوشمند با رویکرد تعامل انسان و ربات

۶

�MIعلی اعظم عباسفر40  طراحی و ساخت یک رادیو مخابراتی پرسرعت مبتنی بر فناوری
MO-OFDM

3

جواد عباسی 41
آقاملکی

3طراحی سیستم تلفیق تصاویر در باندها فرکانسی مختلف

12نوروپالستیسیته مغز در روابط زناشوییزهرا عبدخدایی42

4هوش مصنوعی و ضرورت و اهمیت مبانی فلسفی- اخالقیزهره عبدخدایی43

4سالح هاي روباتیک خودگران از منظر حقوق، فناوري و اخالقپوریا عسکري44

3ساخت جوهر ماژیک وایت بردعلی غفاری نژاد45

بررسی نظری و تجربی جداسازی میعانات از گازها به کمک جداکننده فتح اهلل فرهادی4۶
فراصوت

3

کیارش محتشم 4۷
دولتشاهی

12شناسایی مشخصات مکانیکی سیستمهای سازهای توسط پردازش تصاویر

8پایش سالمت سازه های ساختمانیمجتبی محصولی48

نرجس الهدی 49
محمدزاده

5طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص افتادن برای مراقبت از سالمندان

محمدرضا 50
محمدی

3کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از بینایی ماشین

محمد علی مداح 51
علی

9بستر پیاده سازی رای گیری، مناقصه و مزایده امن مبتنی بر بالکچین

5توسعه نرم افزار انالیز دیجیتال سنگ مخزنمحسن مسیحی52
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ویژگی های هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم

ف
تعداد نام طرحنام مدیر طرحردی

دانشجو
سید ابوالفضل 53

مطهری
۶بیوانفورماتیک در سرطان

سید ابوالفضل 54
مطهری

8میکروآرایه های زیستی تحلیل داده

سید ابوالفضل 55
مطهری

10میکروآرایه های زیستی ساخت تراشه

3بازیابی ساختار سه بعدی از روی تصویرسید رضا مقدسی5۶

5۷
علی ملکی

مناطق آزاد و نقش آن ها در توسعه اقتصادی کشور: بازاندیشی در مدل 
حکمرانی مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، مطالعه موردی ماکو، ارس، 

کیش و چابهار

۷

1۶طراحی و ساخت سامانه های ارتقای کیفیت آب بر مبنای فناوری غشاییعلی موسوی58

۶تولید آزمایشگاهی کک الکترود و کک سوزنیمریم مهنما59

۶0
حسین میرزاپور

شناسایی و تحلیل تاثیرات هوشمندسازی )مبتنی بر توسعه فناوری های 
نوین ICT( بر توسعه کشور )از طریق و با هدف تربیت یک حلقه نخبگانی 

چندرشته ای به عنوان الگوی موفق مواجهه با فناوری های نوین در کشور(

11

سید رضا ۶1
میرنظامی

هدایت سرمایه های خرد به سمت کالن پروژه ها با هدف رونق اقتصادی و 
افزایش اشتغال

۷

افزایش ظرفیت ویژه و پایداری ابرخازن ها با استفاده از کامپوزیت های مالک نادری۶2
گرافنی

5

حسین نجات ۶3
پیشکناری

9طراحی و ساخت سیستم تست غیرمخرب آلتراسونیک

۷شبیه سازی آزمایشگاهی و نرم افزاری پایش فشار در چاه های نفت و گازعلی نخعی۶4

۶ساخت دستگاه تولید پلی نانو فایبر مورداستفاده برای پوشش زخمامیرنورانی۶5

مطالعه و ساخت ماژول میکروفلوئیدیکس مناسب برای دستگاه qPCR منوچهر وثوقی۶۶
تمام اتوماتیک

5

تولید مواد حد واسط مورداستفاده در مراکز تحقیقاتی پزشکی، دارویی، امید وحیدی۶۷
بهداشتی، آرایشی و غذایی

5

۶8N/A#N/A#18

511جمع کل
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مطابــق جــدول شــماره )3(، دوره ســوم طــرح شــهید احمــدی روشــن بــا تشــکیل تعــداد ۶8 هســته 
و بــا مشــارکت تعــداد 511 نفــر دانشــجویان مســتعد برتــر بــرای انجــام ۶8 پــروژه از آذر مــاه ســال 

139۷ تــا شــهریور مــاه ســال 1398اجرا شــد.
در نمــودار )11( وابســتگی دانشــجویان مســتعد برتــر بــه دانشــگاه های مختلــف در دوره ســوم 

نشــان داده شــده اســت.

نمودار 11. تعداد دانشجویان به تفکیک دانشگاه در دوره سوم

طبــق نمــودار شــماره )11(، از بیــن کل 511 نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره ســوم طــرح شــهید 
احمــدی روشــن مشــارکت داشــته انــد؛ تعــداد 19۶ نفــر از دانشــگاه صنعتــی شــریف، تعــداد 115 
نفــر از دانشــگاه تهــران، 39 نفــر از دانشــگاه تربیــت مــدرس، 39 نفــر از دانشــگاه امیرکبیــر، 25 نفــر 
از دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، 21 نفــر از دانشــگاه شــهید بهشــتی، 1۷ نفــر از دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران، 12 نفــر از دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، ۷ نفــر از دانشــگاه خواجــه نصیــر الدیــن 
ــران، 1 نفــر از  طوســی،  3 نفــر از دانشــگاه امــام صــادق )ع(، 2 نفــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی ای

دانشــگاه الزهــراء و 34 نفــر از ســایر مراکــز علمــی بــوده انــد.

مونث

27 درصد
مذکر

73 درصد

نمودار 12. درصد دانشجویان مستعد برتر بر حسب جنسیت در دوره سوم
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ــهید  ــرح ش ــوم ط ــه در دوره س ــر ک ــتعد برت ــر مس ــن 511 نف ــماره )12(، از بی ــودار ش ــق نم طب
ــوده  ــث ب ــر و 2۷ درصــد مون ــد، جنســیت ۷3 درصــد مذک احمــدی روشــن، مشــارکت داشــته ان

اســت.
ــروه  ــت گ ــب وضعی ــر برحس ــتعد برت ــجویان مس ــدی دانش ــع درص ــماره )13(، توزی ــودار ش در نم

ــت. ــده اس ــان داده ش ــوم نش ــی، در دوره س علم

علوم انسانی و 
هرن 18 درصد

علوم پایه و مهندسی

 77 درصد

جربی 
علوم ت

5 درصد

نمودار 13. درصد دانشجویان بر حسب گروه علمی در دوره سوم

ــهید  ــرح ش ــوم ط ــه در دوره س ــر ک ــتعد برت ــر مس ــن 511 نف ــماره )13(، از بی ــودار ش ــق نم طب
ــه و مهندســی، 18  ــوم پای ــد، ۷۷ درصــد از رشــته هــای عل احمــدی روشــن مشــارکت داشــته ان

ــوده اســت. ــی ب ــروه تجرب ــر و 5 درصــد از گ ــوم انســانی و هن ــای عل درصــد از رشــته ه

دکترای تخصصی
52 درصد

کارشناسی ارشد

31 درصد

کارشناسی
 15 درصد

کتری
ساد

پ
صد

در
 2

نمودار 14. درصد دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی در دوره سوم

طبــق نمــودار شــماره )14(، از بیــن 511 نفــر مســتعد برتــر کــه در دوره اول طــرح شــهید احمــدی 
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روشــن، مشــارکت داشــته انــد، 52 درصد دانشــجوی دکترای تخصصــی، 2 درصد دانشــجوی دکترای 
 حرفــه ای، 31 درصــد دانشــجوی کارشناســی ارشــد و 15 درصــد دانشــجوی کارشناســی بــوده انــد.

4-۳-1 ارزیابی نتایج اجرای سومین دوره طرح شهید احمدی روشن

جزئیات ارزیابی نتایج اجرای سومین دوره طرح شهید احمدی روشن در استان تهران در جدول 
شماره )4( نشان داده شده است. 

جدول 4. ارزیابی نتایج عملکردی هسته ها در دوره سوم- استان تهران

شماره 
خروجی طرحعنوان طرحنام مدیر طرحطرح

دکتر مرتضی 1
ابراهیمی

تدوین نقشه راه فناوری 
کاتالیست متالوسن

نقشه راه اولیه آماده شده است. بسته ای از 
پیشنهادات موضوعات پژوهشی برای دانشگاه ها و 

سایر مراکز علمی-پژوهشی هم تدوین شده است

دکتر روح اله 2
احمدی

طراحی و بهینه سازی سامانه 
نوین تولید قدرت/حرارت 

خورشیدی با رویکرد فنی، 
اقتصادی و محیط زیستی

نمونه آزمایشگاهی ساخته شده - حضور در نمایشگاه 
اینوتکس - ثبت نام در رویداد Eisa جایزه مصطفی

دکتر محمدعلی 3
ساخت نمونه نیمه صنعتی اولیه - رایزنی های ابتدایی تحلیل جامع محتوای ویدیواخایی

Varzesh3 با صدا و سیما و سایت

ارایه یک معماري ذخیره سازي دکتر حسین اسدی4
موفق به تشکیل تیم نشدتمام فلش بهینه

دکتر ابراهیم اکبری 5
موفق به تشکیل تیم نشدادبیات و آیندهدیزگاه

دکتر علی امامی ۶
میبدی

بررسی ارائه خدمات حمایتی 
سالمندان از منظر پوشش های 

بیمه ای در کشور

گزارش مقایسه ای از وضعیت بیمه سالمندی سایر 
کشورها با ایران با تاکید بر کشور آلمان

دکتر بهادر امینیان ۷
طرح ادامه داردنظم مطلوب منطقه ای ایرانجزی

8
دکتر احسان 

سیدجعفری اولیائی 
نژاد

استفاده از داربستهای چاپ شده 
سه بعدی به همراه سلولهای 

بنیادی در مهندسی بافت 
استخوان

تهیه چاپگر سه بعدی و ساخت نمونه اولیه و تست در 
بدن رت و خرگوش

دکتر محّمد 9
بازارگان

ساخت نرم افزار تزریق اسید به 
چاه های نفتی بر اساس آزمایش 

های پایه

طراحی دستگاه دیسک گردان به صورت کامل انجام 
 شده است و در مرحله مونتاژ قطعات هستند.

دستگاه اسیدزنی به انتهای مرحله طراحی دقیق 
 رسیده است. 

 نرم افزار اسیدکاری نیز در مراحل پایانی است.
تفاهمات و قراردادی با شرکت KCT انجام شده 

است. در رویداد EISA جایزه مصطفی ثبت نام کرده 
اند.

ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی - در شرف ثبت مهندسی بافت عصبدکتر بهناز بخشنده10
پتنت -
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شماره 
خروجی طرحعنوان طرحنام مدیر طرحطرح

دکتر محمد 11
برنجیان

طراحی و ساخت توربین باد 
ساخت نمونه آزمایشگاهی - انجام تست های اولیههوابرد

دکتر محمدرضا 12
برهان پناه

ساخت شبیه ساز پرواز مبتنی بر 
واقعیت مجازی

ساخت نمونه اولیه از محیط شبیه سازی شده پرواز 
unity بالگرد در محیط

دکتر علی بزرگ13
توسعه سویه صنعتی 

ساکارومایسیس سرویزیه برای 
صنایع الکل سازی ایران

ساخت ستاپ آزمایشگاهی

دکتر سیاوش بیات 14
سرمدی

پیاده سازی فناوری ردیابی 
هوشمند در کاربردهای اینترنت 

اشیا
ساخت چند نسخه آزمایشگاهی

برگزاری رویدادهای مختلف از قبیل مناظره، مسابقه دانشگاهی بدون سیگاردکتر مریم بیطرف15
ایده و غیره.

دکتر حسین تقدس1۶
برنامه ریزی فعالیت های جرثقیل 

های سنگین در پروژه های 
پاالیشگاهی

پیاده سازی اولیه الگوریتم - مذاکره با معدن چادرملو

طراحی ساخت بسته باتری دکتر فرزاد تهامی1۷
ساخت نمونه اولیهخودرو برقی

بررسی روش های تولید انبوه دکتر میثم جاللی18
ساخت نمونه اولیهنانوذرات اکسید تیتانیم

دکتر سعید 19
جمشیدی

ساخت دستگاه فیلتراسیون 
حفاری در شرایط دینامیک و 

جریانی

 EISA ساخت نمونه اولیه - ثبت نام در رویداد
جایزه مصطفی

موفق به تشکیل تیم نشد دکتر فرزان حدادی20

دکتر عباس 21
حیدرنوری

پیاده سازی نرم افزارهای اندروید و 
تحت وب برای ردیابی هوشمند 

)Smart Tracking( در 
کاربردهای اینترنت اشیا

پیاده سازی نمونه اولیه

دکتر مصطفی 22
خزائی

طراحی دقیق سیستم پایش 
سالمتی و بهره برداری 

مجموعه های دینامیکی بالگرد

پیاده سازی کد نرم افزاری عیب یابی بالگرد - تدوین 
دستورالعمل محاسبات عمر و قابلیت اطمینان قطعات 

بالگرد - تست آزمایشگاهی

دکتر مهدی 23
داورپناه

طراحی و ساخت مبدل پروتکل 
مخابراتی با در نظر گرفتن 

مالحظات امنیت سایبری
ساخت نمونه اولیه - انعقاد قرارداد با صنعت

دکتر کیارش 24
محتشم دولتشاهی

شناسایی مشخصات مکانیکی 
سیستمهای سازهای توسط 

پردازش تصاویر
تکمیل فاز مطالعاتی

دکتر محمدرضا 25
رزوان

موفق به تشکیل تیم نشد 
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شماره 
خروجی طرحعنوان طرحنام مدیر طرحطرح

دکتر محمدرضا 2۶
رسولی

حرکت به سمت توسعه پلتفرم 
یکپارچه و هوشمند برای تولید 

ابری: مطالعه موردی در یک 
شبکه یکپارچه خدمات تشخیص 

بالینی

آماده سازی نمونه اولیه - اجرای آزمایشی - ثبت نام 
در رویداد EISA جایزه مصطفی

دکتر امیر محمد 2۷
رمضانیان پور

بررسی کاربرد لجن تصفیه خانه 
های فاضالب در بتن - استفاده از 

لجن برای حل مشکل ریزگرد

ساخت نمونه اولیه - در حال رایزنی با نهادها و 
سازمان های ذی ربط

دکتر عیسی زارع 28
پور

طراحی و ساخت سامانه پایش 
میزان زردی در نوزدان تازه متولد 

شده

ساخت نمونه اولیه - اجرای تست در بیمارستان ها 
- ثبت نام در رویداد EISA جایزه مصطفی -

دکتر مونس سیاح29
تهیه نقشه شناختی اسناد شورای 

عالی انقالب فرهنگی در حوزه 
آموزش و تربیت

طرح ادامه دارد

دکتر وحید 30
شالچیان

طراحی و ساخت آرایه های 
میکروالکترودی ثبت پتانسیل 

نورون های مغزی

EI�  ساخت نمونه اولیه - ثبت نام در رویداد
SA+F22 جایزه مصطفی

دکتر مسعود 31
شریعت پناهی

طراحی، تحلیل و شبیه¬سازی 
جاذب انرژی کامپوزیتی با زمینه 

ترموپالستیک برای خودروهای 
سواری

ساخت نمونه آزمایشگاهی - انجام تست های اولیه

دکتر صادق 32
صادق زاده

طراحی، ساخت و تست سامانه 
ایربگ خودرو

مطالعه سامانه الکترونیکی ایربگ - طراحی سنسور 
ایربگ

دکتر امیر صمیمی33
مدلسازی رفتار رانندگی با 

استفاده از حسگرهای تلفن 
هوشمند

پیاده سازی نمونه اولیه

دکتر مهدی طالع 34
ماسوله

تحلیل، طراحی و ساخت یک 
کفش هوشمند بر پایه حسگر های 

لمسی نوین با استفاده از 
الگوریتم های هوشمند با رویکرد 

تعامل انسان و ربات

ساخت نمونه اولیه به سفارش صنایع نظامی

دکتر علی اعظم 35
عباسفر

طراحی و ساخت یک رادیو 
مخابراتی پرسرعت مبتنی بر 
MIMO�OFDM فناوری

طراحی نمونه اولیه - پیاده سازی ابتدایی

دکتر جواد عباسی 3۶
آقاملکی

طراحی سیستم تلفیق تصاویر در 
خروجی مناسب نداشته اند.باندها فرکانسی مختلف

دکتر زهرا 3۷
عبدخدایی

»Self« و نوروپالستیسیته مغز 
در روابط زناشویی

کتاب در شرف چاپ با عنوان »خود« در نظریه ها و 
آزمونها
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دکتر زهره 38
عبدخدایی

هوش مصنوعی و ضرورت و 
کتاب در دست چاپ - ویرایش های نهاییاهمیت مبانی فلسفی- اخالقی

سالح هاي روباتیک خودگران از دکتر پوریا عسکري39
خروجی مناسب نداشته اند.منظر حقوق، فناوري و اخالق

دکتر کسری 40
علیشاهی

کشف حالت بهینه سیستم هاي 
حمل و نقل آنالین و قیمت 

گذاري آن ها
موفق به تشکیل تیم نشد

دکتر سید ابوالفضل 41
پیاده سازی نمونه اولیهخدمات داکینگ بر بستر وبمطهری

دکتر فتح اهلل 42
فرهادی

بررسی نظری و تجربی جداسازی 
میعانات از گازها به کمک 

جداکننده فراصوت

شبیه سازی و طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی 
انجام شد. تست های اولیه انجام گرفته است. بررسی 

و تست های نهایی در حال انجام است

موفق به تشکیل تیم نشد دکتر احمد کلهر43

دکتر مجتبی 44
محصولی

پایش سالمت سازه های 
ساختمانی

محصول اولیه آماده است. سایت شرکت ساخته شده 
- حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان

دکتر نرجس الهدی 45
محمدزاده

طراحی و پیاده سازی سیستم 
تشخیص افتادن برای مراقبت از 

سالمندان

پیاده سازی اولیه الگوریتم ها انجام شده است. سیستم 
اولیه در شرف آماده شدن است.

دکتر محمدرضا 4۶
محمدی

کنترل هوشمند ترافیک با 
محصول اولیه آماده است.استفاده از بینایی ماشین

دکتر محمد علی 4۷
مداح علی

بستر پیاده سازی رای گیری، 
مناقصه و مزایده امن مبتنی بر 

بالکچین
سامانه رای گیری و مناقصه آماده شده است.

دکتر محسن 48
مسیحی

توسعه نرم افزار انالیز دیجیتال 
نرم افزار مورد نظر آماده است.سنگ مخزن

دکتر سید رضا 49
مقدسی

بازیابی ساختار سه بعدی از روی 
طرح ادامه داردتصویر

دکتر علی ملکی50

مناطق آزاد و نقش آن ها در 
توسعه اقتصادی کشور: بازاندیشی 

در مدل حکمرانی مناطق آزاد 
جمهوری اسالمی ایران، مطالعه 

موردی ماکو، ارس، کیش و 
چابهار

مدل مدیریت محیط زیستی و ارزیابی استراتژیک 
محیط زیستی مناطق آزاد به دست آمده است.

تولید آزمایشگاهی کک الکترود و دکتر مریم مهنما51
کک سوزنی

کک اسفنجی ساخته شده است. تفاهمات اولیه با 
شرکت سپاهان انجام شده است. کارها برای رسیدن 

به کک سوزنی ادامه دارد.
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دکتر حسین 52
میرزاپور

شناسایی و تحلیل تاثیرات 
هوشمندسازی )مبتنی بر توسعه 

فناوری های نوین ICT( بر 
توسعه کشور )از طریق و با 

هدف تربیت یک حلقه نخبگانی 
چندرشته ای به عنوان الگوی 
موفق مواجهه با فناوری های 

نوین در کشور(

کتاب در دست چاپ است. اجرای آزمایشی الگوی 
حکمرانی هوشمند در دوره چهارم طرح شهید 

احمدی روشن

دکتر سید رضا 53
میرنظامی

هدایت سرمایه های خرد به 
سمت کالن پروژه ها با هدف 

رونق اقتصادی و افزایش اشتغال

مجموعه گزارشاتی از روش های تامین مالی کالن 
پروژه ها، مزایای هر روش و کاربرد اصلی این روش ها 

 آماده شده است.
ارتباط اولیه با نهادهای تصمیم ساز

دکتر مالک نادری54
افزایش ظرفیت ویژه و پایداری 

ابرخازن ها با استفاده از 
کامپوزیت های گرافنی

بررسی آزمایشگاهی با موفقیت انجام شد.

دکتر حسین نجات 55
پیشکناری

طراحی و ساخت سیستم تست 
محصول اولیه ساخته شد.غیرمخرب آلتراسونیک

دکتر علی نخعی5۶
شبیه سازی آزمایشگاهی و 

نرم افزاری پایش فشار در چاه های 
نفت و گاز

متاسفانه خروجی طرح در حد شبیه سازی اولیه بوده 
است.

موفق به تشکیل تیم نشد دکتر هادی نوبهاری5۷

دکتر امیر نورانی58
ساخت دستگاه تولید پلی نانو 

فایبر مورد استفاده برای پوشش 
زخم

دستگاه آزمایشگاهی تولید نانوفایبر ساخته شده است.

دکتر وثوقی59
مطالعه و ساخت ماژول 

میکروفلوئیدیکس مناسب برای 
دستگاه qPCR تمام اتوماتیک

ماژول مورد نظر ساخته شده است - مذاکره با 
مجموعه و شتابدهنده هاردتک برای توسعه محصول

دکتر امید وحیدی۶0

تولید مواد حد واسط مورد 
استفاده در مراکز تحقیقاتی 
پزشکی، دارویی، بهداشتی، 

آرایشی و غذایی

متاسفانه نتایج قابل توجهی حاصل نشد.

۶1
حجت االسالم سید 

فرید حاج سید 
جوادی

بررسی تطبیقی خلقت سماوات و 
پدیده های آسمانی در قرآن کریم 

و کیهان شناسی مدرن

خروجی در حد یک کتاب حاصل شده است اما در 
دوره بعدی طرح هم ادامه دارد.

دکتر غالمرضا ۶2
پیرچراغی

طراحی و ساخت آسترهای 
پلیمر-فلز برای آسیاهای صنایع 

معدنی
ساخت نمونه آزمایشگاهی - توافق با مس سونگون
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دکتر سیاوش بیات۶3

طراحی و پیاده سازی شبکه های 
مخابراتی نوین خاص منظوره 
)ارتقاء شبکه رادیویی راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران(

سه فاز: 1- مطالعاتی 2- ارائه راهکار و پیشنهادی 3- 
امکان سنجی اقتصادی، تحلیل ریسک و روش های 

تامین مالی برای راه آهن انجام شده است.

دکتر محمد مهدی ۶4
احدیان

توسعه یونزدایی خازنی مبتنی بر 
نانوساختارهای کربنی با هدف 

شیرین سازی آب

طرح ادامه دارد - نمونه آزمایشگاهی در شرف ساخت 
است.

دکتر حسین افشین۶5
بررسی پتانسیلهای وزارت صنایع، 

معادن و تجارت در خصوص 
تولیت صنایع هوایی تجاری

طرح ادامه دارد

دکتر سید ۶۶
محمدصادق امامیان

اصالح ساختارها و فرآیندهای 
سیاستگذاری و تنظیم گری در 

ایران
طرح ادامه دارد

دکتر سید ۶۷
محمدصادق امامیان

اصالح ساختارها و فرآیندهای 
سیاستگذاری و تنظیم گری در 

ایران
طرح ادامه دارد

دکتر حسین ایمان ۶8
عینی

طراحی و ساخت درایو سرعت 
متغیر برای کنترل دور موتورهای 

الکتریکی

طرح ادامه دارد - نمونه آزمایشگاهی در شرف ساخت 
است.

دکتر حمید بهروزی۶9
بهره گیری از تکنیک های هوش 

مصنوعی در بهبود تشخیص 
زودهنگام سرطان

طرح ادامه دارد - الگوریتم اولیه پیاده سازی شده 
است. کار گروه در نمایشگاهی در آمریکا به نمایش 

گذاشته شد.

دکتر محمد شریف ۷0
طرح ادامه داردپخش زنده ویدیو واقعیت مجازیخانی

دکتر سید ابوالفضل ۷1
مطهری

میکروآرایه های زیستی تحلیل 
طرح ادامه داردداده

دکتر سید ابوالفضل ۷2
مطهری

میکروآرایه های زیستی ساخت 
طرح ادامه داردتراشه

دکتر سید عباس ۷3
موسوی

طراحی و ساخت سامانه های 
ارتقای کیفیت آب بر مبنای 

فناوری غشایی
طرح ادامه دارد

دکتر بهادر امینیان ۷4
طرح ادامه داردجنگ آیندهجزی

دکتر علی غفاری ۷5
طرح ادامه دارد - نمونه اولیه ساخته شده است.ساخت جوهر ماژیک وایت بردنژاد
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نمــودار شــماره )15( وضعیــت خروجــی عملکــردی هســته هــای دوره ســوم را بــه شــکل درصــد 
نشــان مــی دهــد.

نمودار 15. ارزیابی نتایج عملکردی هسته ها در دوره سوم طرح

نمــودار شــماره )15( نشــان مــی دهــد 3۶ درصــد از طــرح هــا بــه مرحلــه ســاخت نمونــه اولیــه 
یــا آزمایشــگاهی رســیده اســت، در 32 درصــد از هســته هــا، طــرح هنــوز ادامــه دارد، 19 درصــد 
از هســته هــا پــس از تولیــد نمونــه اولیــه وارد مرحلــه توســعه محصــول یــا خدمــات از راه مذاکــره 
و قــرارداد بــا شــرکت هــا و ســازمان هــا، شــرکت در نمایشــگاه یــا تاســیس شــرکت هــای نوبنیــان 
ــا در 4  ــت و تنه ــده اس ــا تشــکیل نش ــد از هســته ه ــن دوره، 9 درص ــن در ای ــد. همچنی ــده ان ش

درصــد مــوارد علیرغــم تشــکیل شــدن هســته، خروجــی مناســبی بــه دســت نیامــده اســت.
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جدول 5 . مشخصات هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم- استان ها

ویژگی های هسته های نخبگانی مسئله محور در دوره سوم- استان ها
نام استاننام طرحنام مدیر طرحردیف

دکتر برادرانی1
طراحــی و توســعه الگوریتــم صنعتــی پیشــرفته و سیســتم عیــب 
یابــی  اتوماتیــک بــرای دســتگاه بررســی کیفیــت جــوش نقطــه ای 

رباتیــک صنعتی اولتراســونیک
آذربایجان شرقی

ــار شــبکه دکتر  محمدی ایواتلو2 ــه راهکارهــای عملــی مدیریــت و کاهــش پیــک ب ارائ
آذربایجان شرقیبــرق ایــران

آذربایجان شرقیطراحی و ساخت سامانه شبیه سازی عمل جراحی ارولوژیدکتر آذغانی3

ــط دکتر دیلمقانی4 ــه ای توس ــد حلق ــک چن ــای آروماتی ــن ه ــه هیدروکرب تجزی
آذربایجان شرقیایزولــه هــای باکتریایــي و قارچــی بومــي ایــران )زیســت فناوری(

تولیــد انــرژی الکتریســیته از منابــع ســلولزی بــا اســتفاده از پیــل دکتر تقی زاده5
ــوختی میکروبی آذربایجان شرقیس

دکتر زینال زاده۶
شناســایی و تحلیــل ســاختارهای اجتماعــی پیرامــون شــبکه های 
ــه  ــدف صرف ــا ه ــان و ب ــرد آن ــود عملک ــور بهب ــه منظ ــاری ب آبی

جویــی در مصــرف آب در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه
آذربایجان شرقی

دکتر ختائی۷

ــا،  ــی؛ فرصت ه ــماندهای صنعت ــع پس ــه و جام ــت یکپارچ مدیری
چالش هــا، راهکارهــای عملــی بــه منظــور پیاده ســازی بــا 
ــی- اقتصــادی در اســتان آذربایجــان شــرقی و  ــاد فن لحــاظ ابع

ــی غرب

آذربایجان شرقی

ــا دکتر جبارزاده8 ــب ب ــت مناس ــوه کش ــر نح ــا تغیی ــران ب ــاه زعف ــی گی معرف
آذربایجان شرقیشــرایط اگرواکولوژیکــی دریاچــه ارومیــه

طراحــي و ســاخت پروتــز ترمیــم کننــده ضایعــات اســتخواني بــه دکتر موسوی شائق9
خراسان رضویروش چــاپ ســه بعــدي متناســب بــا آناتومــي بیمــار

ــبوس دکتر مظاهری تهرانی10 ــرآوري س ــردان ف ــعه خودگ ــق و توس ــد تحقی ــاد واح ایج
ــرش مرطــوب خراسان رضویت

 کســب دانــش فنــي تولیــد پــره توربیــن بــادي کوچک بــه صورت دکتر ضابط11
خراسان رضوییک تکه

جدول شماره )5( نشان می دهد در دوره سوم طرح شهید احمدی روشن،  دو استان آذربایجان شرقی ۷ طرح  و خراسان 
رضوی 3 طرح داشته اند. 
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4-4 دوره چهارم طرح شهید احمدی روشن
جدول ۶. طرح های فراخوان دوره چهارم - اســتان تهران

چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان تهران
نام طرحردیف

طراحی و ساخت دستگاه پیزو الکتریک فن/پمپ1

ساخت حسگر فلزات سنگین مبتنی بر گوشی های هوشمند با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی عامل دارشده2

3NPCM طراحی بهینه و ساخت سیستم ذخیره گرمای نهان جهت سامانه انرژی خورشیدی حاوی

توسعه سامانه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آالت و دستگاه های خاص از راه دور با استفاده از واقعیت 4
مجازی و افزوده

 تحلیل معنایی و آماری ویدیوی فوتبال5

طراحی و ساخت یک چند پره هیبرید سوختی-الکتریکی با معماری جدید۶

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند تشخیص اخبار جعلي فارسی۷

طراحی یک بازی جدی در حوزه مدیریت شبکه تأمین )Serious Game( به صورت سایبری-فیزیکی: 8
)Gamification( بازی وارسازی

جداسازی سلول ها به صورت تک سلولی توسط آشکارساز فلوئورسانس به روش میکروفلوئیدیک9

 بازنگری عملیاتی در ساختارهای حکمرانی در ایران10

 تولید استرئوسلکتیو حد واسط و ماده های اولیه ی بتا بالکر ها )اسبوتلول، آلپرنولول، بتوکسالول، ایزوپرولول، 11
اسمولول و متوپرولول(

 پودر کامپوزیت مغناطیس نرم12

ساخت داربست هیبریدی گرادیانی به روش چاپ زیستی جهت بازسازی غضروف استئوکندرال13

برداشت کننده انرژی و حسگر مکانیکی منعطف و پوشیدنی14

تشخیص زودهنگام و کم هزینه سموم کشاورزی در محصوالت کشاورزی به وسیله گوشی هوشمند15

 طراحی و ساخت سیستم اپتیکی اندازه گیری بالدرنگ ابعاد و پروفایل سه بعدی محصوالت در یک خط تولید 1۶
صنعتی

مهندسی معکوس مشتقات وزیکولی سلول های بنیادی باهدف تولید کرم های جوان ساز پوست1۷

 استخراج دانش فنی و ساخت مخزن فلز-کامپوزیتی فشار باال18

 طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران19

20)Neuro-Business کاربرد علوم اعصاب شناختی در توسعه کسب وکار )توسعه کسب وکارهای عصبی 

 سامانه تبدیل گفتار/نوشتار به زبان اشاره ناشنوایان21

 فشرده سازی توزیع شده ویدئو22

 طراحی و پیاده سازی رمزنگار پساکوانتومی23

مهندسی مولکولی و تدوین دانش فنی تولید نشاسته های اصالح شده مورداستفاده در سیال حفاری دماباال24

 ساخت سلول های خورشیدی پروسکایتی منعطف به روش پرینت25
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چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان تهران
نام طرحردیف

 طراحی و ساخت شارژر خودرو برقی با ترانزیستورهای دارای کاف نوار پهن2۶

 بررسی روش های تولید انبوه سرامیک شفاف اکسی نیترید آلومینیوم2۷

 بررسی تطبیقی خلقت سماوات و پدیده های آسمانی در قرآن کریم و کیهان شناسی مدرن28

 تولید نیمه صنعتی ریسه های دیود نورافشان29

 طراحی و ساخت دستگاه بافت پارچه های تاری-پودی متعامد سه بعدی با استفاده از روینگ شیشه یا کربن برای 30
ساخت کامپوزیت ها با کاربرد هوافضایی

 ساخت داربست سه بعدی چندالیه غشای آمنیوتیک و ژالتین حاوی پروتئین های مورفوژنتیک استخوانی جهت 31
ترمیم غضروف مفصلی

 طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف بلند 321

 امکان سنجی به کارگیری امواج الکترومغناطیسی و فراصوت جهت جلوگیری از ته نشست رسوب مواد معدنی در 33
سیستم تولید

34،)Small Scale GTL( ،GTL ارزیابی فنی و اقتصادی راه اندازی واحد صنعتی تبدیل گاز به مایع کوچک 

 طراحی و ساخت سامانه پایش، تفسیر و بهینه سازی مصرف سوخت کشتی35

 طراحی مقدماتی روتور اصلی تمام-لوالی بالگرد با بیرینگ های االستومری3۶

سامانه آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با قابلیت بهینه سازی مصرف برق3۷

38)DMS( سیستم مدیریت هوشمند توزیع برق به منظور استفاده در شبکه

ساخت جوهرهای زیستی با هدف تجاری سازی و توسعه دستگاه های چاپگر زیستی و سنتز ترکیبات کوچک 39
مولکول مورداستفاده در سنجش سمیت و زنده مانی سلول

طراحی و ساخت سیستم ردیاب چشم40

تولید اسپرم تعیین جنسیت شده گوسفند به روش فلوسایتومتری و بررسی کار آیی آن در تولید جنین های با 41
جنسیت از پیش تعیین شده

ارزیابی اقتصاد اجتماعی و فرهنگی بحران های زیست محیطی42

ارزیابی طرح هسته های دانشجویی مسأله محور )طرح شهید احمدی روشن( در بنیاد ملی نخبگان43

طراحی سامانه اعتبارسنجی عمق ساخت داخل محصوالت ایرانی44

طراحی و ساخت نمونه اولیه سیستم جستجوگر سیار چشمه گاما در محیط بسته45

4۶Electro-refin-( تبازیاف مس از محل جمع آوری لجن واحدهای آبکاری نیکل به روش تصفیه الکتروشیمیایی
ing) 140

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند تخمین حجم مثانه با استفاده از سنسورهای پوشیدنی4۷

ربات نرم بازتوانی زانو48

کاهش مصرف سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای سنگین از طریق بهینه سازی آیرودینامیکی49

توسعه و طراحی دستگاه سنجش، کنترل و تصفیه آب چرخه واحدهای سرمایش تبخیری به منظور افزایش 50
راندمان سیستمی

پیش کلینیک الکترونیکی: سامانه دریافت، تجمیع و تحلیل داده های بیماران با هوش مصنوعی51
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چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان تهران
نام طرحردیف

طراحی مدل معیشت پایدار روستایی مبتنی بر زیست بوم روستایی 52
ضدعفونی کردن صیفی جات، سبزی ها و میوه جات به روش فناوری حباب فراریز53
درمان ضایعات غضروفی ناشی از استئوآرتریت به روش چاپ سه بعدی زیستی54
طراحی و ساخت مدل آزمایشی گالیدر زیرسطحی55
طراحی و ساخت یک سیستم ثبت پتانسیل های مغزی بی سیم56
طراحی و ساخت بسته های افزودنی روغن موتور خودرو57
ساخت دستگاه فلورسانس اسپتروسکوپی ماژوالر58
نوآوری، توسعه و شتاب دهی نسل نوین سازمان علمی در ایران با رویکرد “علم برای همه”59
پلتفرم ارائه ی محتوای برخط زنده، آموزشی )e-learning( و آرشیوی60
ارائه راهکارهای مهندسی و اجتماعی در برخورد زیرساختی و پایدار با بالیای طبیعی و بحران های شهری )برپا(61
توسعه نرم افزار پیش بینی پروفایل رسوب آسفالتین در لوله های انتقال نفت62
طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص اتوماتیک محل نشت آب در لوله های فلزی63
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران64
دستگاه سنجش عملکرد حرارتی و آالینده های مشعل ها65
طراحی و شبیه سازی تراشه ی استخراج فاز جامد تمایلی66
 برنامه نویسی ربات Sanbot جهت استفاده به عنوان ربات ارائه دهنده خدمات به کمک الگوریتم های هوشمند67
تولید اسید چرب امگا 3 با استفاده از میکرو جلبک 682
تهیه فرموالسیون آبمیوه فراسودمند حاوی پروبیوتیک69
 طراحی کمک درمانگر همراه )بسته نرم افزار کامپیوتری جهت تمرینات زوج درمانی(70

امکان استفاده از هوش مصنوعی در راستای ارتقا تفکر خالق برای کودکان71
ساخت دستگاه تزریق مواد مغذی در پروسه آبیاری72
کولر اسپلیت حلقه بسته سیکل استرلینگ73
تهیه سیستم نرم افزاری تحلیل و طراحی زنجیره های تأمین آب74
طراحی و ساخت یک ساپورت متحرک خودکار برای کمک به راه رفتن افراد فلج اندام تحتانی75
تولید ورق فوم پلیمری زیست تخریب پذیر به روش اکستروژن76
طراحی و ساخت اموالتوور سیستم فوتوولتائیک و مبدل های رابط آن به ریز شبکه77
پایش هوشمند سالمت پل ها78
خالصه سازی ویدیوهای نظارتی و ترافیکی79

80
طراحی و پیاده سازی بستر مدیریت شناسه و دسترسی مبتنی بر بالک چین

)IAM based on block chain( 
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چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان تهران
نام طرحردیف

طراحی داشبورد سیاستی اقتصاد ایران )ماژول پول و بانک(81
طراحی و ساخت دستگاه میکرو سی تی اسکن سنگ مخزن – توسعه آزمایشگاه دیجیتال سنگ مخزن82
طراحی و ساخت پچ قلبی با استفاده از تکنیک چاپ سه بعدی83
سیستم توصیه گر در آموزش84
اصالح فرآیند تولید کک اسفنجی جهت استحصال کک سوزنی85
طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه کوچک هوازدای بستر آکنده جهت داده برداری به منظور افزایش مقیاس86
ساخت غشا و قالب نگهدارنده مناسب جهت بکار گیری در دستگاه فیلترپرس87

طراحی و اجرای آزمایشِی الگوی حکمرانی هوشمند برای تبدیِل تهدیِد فناوری های نوظهور ICT به یک فرصت 88
راهبردی ملی

بهبود نظام یارانه ای کشور89
ساخت الکترود باتری لیتیم-یون با استفاده از ساختارهای گرافنی به جهت افزایش طول عمر و ظرفیت باتری ها90
طراحی و ساخت سیستم فلومتر آلتراسونیک 9126
افزایش قابلیت اطمینان استفاده از مولتی روتورها در کشاورزی دقیق92
مطالعه و ساخت دستگاه تشخیص طبی خارج از بدن )IVD( برای تشخیص سرطان ها و بیماری های خطرناک93
استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری لمینایتیس )Laminitis( در تصویربرداری دامپزشکی94
بروز رسانی اتوماتیک پایگاه داده اطالعات مکانی بر اساس تصاویر رقومی95
طراحی و ساخت محرکه الکتریکی سرعت متغیر توان متوسط96
طراحی و ساخت میکروهیتر97
طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمندی، پایش و آینده پژوهی فناوری در زمینه فناوری های نوظهور98
 تدوین چارچوب حکمرانی و  سیاستگذاری مهاجرت های بین المللی در کشور ایران99
حکومت و فناوری100
 جنگ  آینده101

جــدول )۶( نشــان مــی دهــد درتعــداد 101 طــرح در چهارمیــن فراخــوان ایــن طــرح در اســتان 
تهــران اعــالم شــده اســت.  

جــدول شــماره )۷( تعــداد طــرح هــای منتخــب دوره چهــارم بــر حســب توزیــع اســتانی - بــه جــز 
اســتان تهــران- را نشــان مــی دهــد.
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جدول ۷. طرح های فراخوان دوره چهارم- استان ها

تا طرح شمارهاز طرح شمارهتعداد طرحاستانردیف

9110آذربایجان شرقی1
31114آذربایجان غربی2
1151۶اردبیل3
101۷2۷اصفهان4
۷2835خراسان جنوبی5
۷3۶43خراسان رضوی۶
54449خوزستان۷
55055سیستان و بلوچستان8
45۶۶0فارس9
4۶1۶5مرکزی10
2۶۶۶8همدان11
2۶9۷1یزد12

ــتان  ــر از اس ــه غی ــا- ب ــتان ه ــب اس ــر حس ــا ب ــرح ه ــدی ط ــع درص ــت توزی ــودار )1۶( وضعی نم
ــد.  ــی ده ــان م ــران- را نش ته

نمودار 1۶. توزیع درصدی طرح ها بر حسب استان ها در فراخوان چهارم طرح

طبــق نمــودار شــماره )1۶( اســتان های اصفهــان )1۷٪(،  آذربایجــان شــرقی )15٪(، خراســان 
جنوبــی و رضــوی هرکــدام )12٪(، باالتریــن درصــد طــرح و نیــز اســتان های اردبیــل )٪2(، 

همــدان و یــزد هرکــدام )3٪(  کمتریــن میــزان طــرح را داشــته اند.
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ــئله  ــی مس ــته های نخبگان ــکیل هس ــرای تش ــنهادی ب ــای پیش ــوان طرح ه ــدول 8. عن ج
ــتان ها ــارم – اس ــوان دوره چه ــور در فراخ مح

چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان ها

نام طرحردیف

طراحی و ساخت سامانه شبیه سازی سچور )بخیه زدن(1

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی2

افزایش راندمان تولید الکتریسیته در پیل سوخت میکروبی تغذیه شده با منابع سلولزی با کاهش فعالیت باکتری های 3
متانوژنز و جایگزین نمودن غشا تعویض پروتونی با پل نمکی

تولید ژل پایه سیلیکونی ضدمیکروبی تقویت شده )RSDSG( برای ممانعت و ترمیم مؤثر اسکارهای 4
هیپرتروفیک و کلویدها از طریق القای آپوپتوز

مطالعه قدرت تجزیه کنندگی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای توسط برخي ایزوله های باکتریایي بومي ایران5

تهیه واکسن های آنفلوانزای پرندگان علیه تحت تیپ H9N2 با ادجوانت های آلومینیومی و ارزیابی آن ها در ۶
جوجه های گوشتی

 طراحی و توسعه ابزار آموزش هندسه فضایی در محیط واقعیت مجازی۷

پلت فرم )platform( راه یابی کاربران اوتیستیک فضاهای شهری بر اساس گیمییفکیشن8

 به نژادی گیاهی مولکولی: فرایند تولید ارقام جدید گندم9

 خالص سازی گلیکوماکروپپتید از کنسانتره آب پنیر10

توسعه کشت و تکثیر زعفران در شرایط کشت بدون خاک11

 تولید و ارزیابی عملکرد چند گیاه دارویی کم آب بر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه12

امکان سنجی و تعیین اولویت کشت گیاهان دارویی در جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه )زیر حوضه سیمینه رود(13

14ECG تشخیص خودکار آریتمی های قلبی با آنالیز سیگنال

 طراحی، ساخت و تحلیل عددی و تجربی ابزارآالت ماشین کاری کامپوزیتی15

 طراحی سامانه آنالین حمل پسماند شهری1۶

 سامانه هوشمند پایش وضعیت تولید و کنترل حمل ونقل در معادن1۷

 ساخت سنسورهاي فیبر نوري پالسمونیک براي تشخیص گاز هیدروژن18

ساخت پدهای کولرآبی با استفاده از الیه نشانی زئولیت بر روی ضایعات کارخانه های نساجی و الیاف های گیاهی19

سالن های متحرک نمایش فیلم )سینماهای اتوبوسی(20

 طراحی و ساخت سیستم پرواز گروهی کوآدراتورها21

 طراحی، ساخت و بهینه سازی شیشه های الکتروکرومیک به منظور استفاده در پنجره های هوشمند22

 ساخت و مشخصه یابی جوهرهای رسانای هیبریدی بر پایه نانو ذرات نقره23
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چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان ها

نام طرحردیف

 طراحی نرم افزار قطعه یابی آثار تاریخی خردشده24

 طراحی بسته بندی برای صادرات و فروش مستقیم صنایع دستی25

تولید کود آلی مایع و جامد )بیوچار( از پسماندهای صنایع گالب و عرقیات2۶

توسعه فناوری تبدیل هندوانه به فرآورده های غذایی باارزش افزوده باال )آب هندوانه، پکتین و روغن هسته هندوانه(2۷

ساخت اشیاء کاربردی با استفاده از کاغذ باطله )هنر پاپیه ماشه(28

 سنتز و تعیین خصوصیات نانو ذرات سیلیکا توسط ماده مؤثره چای سبز و استفاده از آن به عنوان حامل داروی 29
ضد سرطان دوکسوروبیسین

تحلیل رفتار تهاجمی تومورهای متاستاتیک از نوع سرطان پستان از نوع HER2 از جنبه های مختلف با رهیافت 30
سیستم بیولوژی و داده کاوی ژنومیکس به منظور پیشنهاد رهیافت های درمانی نوین و مؤثر

طراحی و بهینه سازی سیستم هوشمند تهویه لباسی برای مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی در شرایط حرارتی 31
تابستانه و زمستانه

خالص سازی و اصالح سطحی سنگ معدن بنتونیت جهت تولید نانورس مورداستفاده در صنعت رنگ32

 طراحی و ساخت کلید قدرت سنکرون حالت جامد برای شبکه فشارقوی برق33

پیاده سازی سیموالتور عملیات مانور شبکه های توزیع انرژی الکتریکی تحت وب34

 تولید پماد ضد قارچ گیاهی برای درمان عفونت های قارچی دهانه رحم35

 طراحي و ساخت دستگاه آزمون الزام کیفیت و کارایي قطعات الستیکي حوزه نفت و گاز3۶

 تولید پره توربین بادی یک تکه با استفاده از رزین پلی استر داخلی3۷

 طراحی و ساخت فاصله سنج لیزری38

 سامانه تشخیص سرقت ادبی مستندات فارسی مبتنی بر داده های حجیم39

طراحی و ساخت رادار نفوذ در زمین برای اندازه گیری ضخامت آسفالت در کاربردهای راهداری40

 طرح تکمیلی واحد تحقیق و توسعه خودگردان فرآوری سبوس گندم41

طراحي و ساخت اسکوتر برقي42

 طراحی، ساخت و آنالیز سلولی پروتز استخوانی تولیدشده به روش چاپ سه بعدی43

 بررسی تأثیرات جلبک اسپیروژیر بر حذف امالح و فلزات سنگین44

 استفاده از سرباره ی فوالد در تولید کود شیمیایی45

 طراحی پلت آهسته رهش مس، سلنیوم و کبالت4۶

طراحی روش مناسب تزریق هوا و آب در توربین های آبی برای کاهش نوسانات4۷

 تولید کنسانتره مخصوص آبزیان و طیور با پروتئین باال با استفاده از عدسک آبی و پسماندهای غذایی48
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چهارمین فراخوان طرح شهید احمدی روشن- استان ها

نام طرحردیف

 بررسی و امکان سنجی بازیابی گیاهی عناصر ارزشمند موجود در زباله های الکترونیک و کاتالیست های صنعت 49
نفت

شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز به منظور ارائه خدمات مناسب و کاهش جرم در شهر زاهدان50

 طراحی و ساخت ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ۷2 قطب جهت توربین بادی محور عمود هلی کال مقیاس 51
کوچک

 طراحی فرایند تولید بیواتانول از ضایعات خرما52

بررسی عوامل محلی و خانوادگی اثرگذار بر فقر و محرومیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان و ارائه 53
راهکارهای کاهش فقر و محرومیت

54PCR به روش DNA ladder طراحی و ساخت

 پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری موج میلی متری غیرفعال55

 به کارگیری نانوامولسیون های حاوی بازدارنده  در جلوگیری از رسوب و ته نشست آسفالتین5۶

 ساخت دیسک متخلخل نیمه تراوا جهت استفاده در دستگاه های اندازه گیری فشار مویینگی سنگ مخزن5۷

 پیشنهاد طراحی و پیاده سازی سامانه گزارش نویسی ساختاریافته برای تصویربرداری مغز58

 زنان و اعتیاد59

بررسی بومی سازی ساخت بازدارنده سبز )Green Corrosion Inhibitors( خوردگی سازگار با محیط زیست۶0

ساخت پرینتر سه بعدی برای تولید قطعات فلزی۶1

 ارائه مدل تجربی نوین رفتار آسیای گلوله ای صنعتی باقابلیت کالیبراسیون به منظور کنترل بهینه دانه بندی و ۶2
ظرفیت خط تولید

 شناسایی گونه های مقاوم به خشکی به عنوان پایه برای بادام۶3

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب تلفات عایقي روغن ترانسفورماتورهاي فشارقوي۶4

 طراحی و نمونه سازی فیلتر گاز خشک با به کارگیری فناوری نانو در ساخت المنت های استوانه ای۶5

امکان تولید و بومی سازی سن شکارگر Macrolophus pygmaeus برای کنترل آفات گلخانه۶۶

شناسایی نشانگر ژنتیکی ماهیچه مضاعف در گوسفند۶۷

 سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی با استفاده از راکتورهای الکتروشیمیایی جاری۶8

طراحی، تولید و بهینه سازی خواص مغناطیسی و مکانیکی یک آلیاژ مغناطیسی نیمه سخت جهت استفاده در روتور ۶9
موتورهای با سرعت چرخش باال

طراحی و ساخت ربات بینامبنا برای حرکت خودکار در محیط های برون جاده ای۷0

سامانه ارائه بازخورد به بیمار برای اصالح الگوی راه رفتن غیرطبیعی۷1
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ــی مســئله محــور در ســه دوره  برگــزار شــده  طــرح شــهید احمــدی روشــن -هســته های نخبگان
ــگان  ــارت نخب ــا نظ ــر را ب ــتعدان برت ــبکه ای ازمس ــت ش ــته اس ــا 1398 توانس ــال 139۶ ت از س
ــرده و  ــایی ک ــه را شناس ــای جامع ــت نیازه ــته اس ــی توانس ــه خوب ــبکه ب ــن ش ــد. ای ــکل ده ش
ــغ  ــا بال ــده، جمع ــاد ش ــرح ی ــرای ط ــه دوره اج ــول س ــردارد. در ط ــایل آن گام ب ــل مس ــرای ح ب
ــر  ــر نظ ــر زی ــتعدان برت ــر از مس ــداد ۷0۶ نف ــازی تع ــدف توانمندس ــا ه ــته ب ــداد 8۷ هس ــر تع ب
ــی ســومین  ــرای شناســایی و حــل مســائل واقعــی کشــور تشــکیل شــده اســت. ارزیاب خبــرگان ب
دوره طــرح در اســتان تهــران نشــان داد کــه 3۶ درصــد از طرح هــا بــه مرحلــه ســاخت 
ــه دارد و 19  ــوز ادام ــا هن ــد از طرح ه ــت، 32 درص ــیده اس ــگاهی رس ــا آزمایش ــه ی ــه اولی نمون
ــت.  ــده اس ــول ش ــعه محص ــه توس ــه وارد مرحل ــه اولی ــد نمون ــس از تولی ــا پ ــرح ه ــد از ط  درص
ــن  ــد و درچهارمی ــروع ش ــران ش ــتان ته ــدا از اس ــور ابت ــئله مح ــی مس ــته های نخبگان ــرح هس  ط
ــد  ــارکت خواهن ــرح مش ــن ط ــتان در ای ــداد 13 اس ــال 1398، تع ــور در س ــرح مزب ــوان ط فراخ
داشــت. در فراخــوان یــاد شــده، جمعــا 1۷2 هســته تشــکیل خواهــد شــد. تشــکیل مثلــث نخبــگان، 
ــا گســترش  ــه ب ــاق مبارکــی اســت ک ــه در سرتاســر کشــور اتف ــای جامع ــر و نیازه مســتعدان برت
ــی در  ــز علم ــا و مراک ــگاه ه ــر دانش ــتعدان برت ــگان و مس ــر نخب ــب تاثی ــش ضری ــاهد افزای آن ش

ــود. ــم ب ــور خواهی ــای کش ــه نیازه ــخ دهی ب پاس


