
 

 1393-1396برون دانشگاهیطرح های پژوهشی 
 

 سال طرف قرارداد مجری نام طرح ردیف

 1393 کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاداره  اسفندیار محمدی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش اعتماد اجتماعی در بین شهروندان استان ایالم 1

2 
بررسی چالشها و موانع پیش روی فرایند خصوصی سازی بخش فرهنگی و هنری در 

 استان ایالم
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اردشیر شیری

1393 

3 

تجهیز آزمایشگاه فرسایش بادی و ریزگرد، شناسایی کانون ها و نقاط مولد ریزگرد در 

استان و تست و ارزیابی برخی مالچ های غیر نفتی)شناسایی کانونهای بحرانی 

 ریزگردها و ارزیابی دوام خاک پوشش های زیستی استان ایالم( 

 مسعود بازگیر

ری آب خشکسالی و ستاد توسعه فناو

محیط زیست معاونت علمی و 

 جمهوریریاستفناوری

1393 

 1393 ای ایالمشرکت آب منطقه علی سایه میری تعیین قیمت تمام شده آب در سد ایالم 4

 1393 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم صیدمهدی ویسه آسیب شناسی فرهنگ وقف و ارائه راهکارهای مناسب 5

6 
ارزیابی کیفیت آب رودخانه گدارخوش و تأثیر آن برخاک اراضی کشاورزی دشت 

 صالح آباد استان ایالم 
 ای ایالمشرکت آب منطقه رستمی نیا محمود 

1393 

 1393 ای ایالمشرکت آب منطقه محسن توکلی بررسی و پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبخیز سد ایالم  7

8 
بررسی میزان آگاهی شهروندان از استاندارد و استانداردسازی : مورد مطالعه شهرستان 

 ایالم
 اداره کل استاندارد استان ایالم علی یاسینی

1393 

9 
تفصیلی دقیق اراضی شبکه آبیاری و زهکشی ورگر شهرستان مطالعات خاکشناسی نیمه 

 آبدانان
 سازمان جهاد کشاورزی اسان ایالم محمود رستمی نیا

1393 

 1393 دانشگاه ایالم احسان زیدعلی مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش گیاهان هرز و سطح مزارع گندم شهرستان ایالم  10

 1393 سازمان جهاد کشاورزی ایالم محمود رستمی نیا مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی شبکه آبیاری و زهکشی .... دهلران 11

12 
مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی شبکه آبیاری و زهکشی بخش مرکزی 

 ایالم
 سازمان جهاد کشاورزی ایالم محمود رستمی نیا

1393 

 1393 نیروی انتظامی استان ایالم ماه منیر ملکشاهی بررسی علل شکل گیری نزاع و درگیریهای بین فردی در ایالم 13



 1393 شرکت شهرکهای صنعتی شمس الدین غیابی مطالعه و بررسی طرح ها و نقوش بومی فرش و گلیم نقش برجسته ایالم 14

 1393 ف.ا. استان ایالم علی یاسینی بررسی وضعیت تخلفات راهور و ارائه راهکارهای کاهش آن  15

16 
 اجرایی آثار طبیعی ملی دهلران )فاز دوم( -طرح تفصیلی

 محسن توکلی
اداره کل حفاظت محیط  زیست استان 

 ایالم

1393 

17 
 طرح تفصیلی منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ )فاز دوم(

 جواد میرزایی
اداره کل حفاظت محیط  زیست استان 

 ایالم

1393 

 1393 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم صیدمهدی ویسه فرهنگ وقف و ارائه راهکارهای مناسبآسیب شناسی  18

 محسن توکلی تغییر اقلیم و اثرات آن بر مناطق حفاظت شده ایالم 19
سازمان حفاظت محیط زیست استان 

 ایالم

1394 

20 
سازی واحدهای شیرین سازی گاز با آمین و تثبیت میعانات گازی مدلسازی و بهینه

 (Aspen- Hysyپاالیشگاه گاز ایالم با نرم افزار )
 گاز ایالم) شرکت پاالیش  بهروز بیاتی

1394 

21 
مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلیل دقیق اراضی شبکه آبیاری و زهکشی زید، تلخاب، 

 زرانگوش و عباس آباد بدره و دره شهر
 سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم محمود رستمی نیا

1394 

 1394 سازمان امور عشایری ایالم محمود رستمی نیا امکان سنجی توسعه فعالیت ها در منطقه چپه سورگه شهرستان ایالممطالعه  22

 1394 حوزه هنری استان ایالم عیرضا شوهانی گردآوری چهره های شاخص ایالم در غزل سرایی 23

 1394 المیاستان ا یسازمان جهاد کشاورز مسعود بازگیر المیاستان ا میتوسعه باغات د یبرا نیواترباکس به عنوان روش نواستفاده از  24

25 
مطالعات تفصیلی خاکشناسی و تناسب اراضی)تعیین الگوی کشت بهینه( در اراضی 

 شبکه آبیاری و زهکشی بخش مرکزی ایالم و گلم زرد شهرستان مهران 
 1395 سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم محمود رستمی نیا

26 
نیمه تفصیلی دقیق طرح ساماندهی سیستم های آبیاری باغات مطالعات خاکشناسی 

 بخش سیوان ایالم
 سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم محمود رستمی نیا

1395 

 1395 مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مرادنژادیهمایون  1388های آموزش کارآفرینی استان ایالم در سال بررسی میزان اثر بخشی دوره 27

 1395 استانداری ایالم باقر درویشی طرح جامع فقر در استان ایالم، آسیب پذیری و ساسیت های مناسب تعدیل  28

 1395 ای ایالمآب منطقه حاجی کریمی مطالعه علل کاهش کیفیت آب رودخانه میمه و ارائه راه کارهای عالج بخشی  29

 1395 ای ایالممنطقهآب  علیرضا حسینی مطالعه علل کاهش کیفیت آب رودخانه دویرج و ارائه راهکارهای عالج بخشی  30



 1395 شرکت پاالیشگاه گاز ایالم محسن توکلی مطالعه غنی سازی جنگل اطراف پاالیشگاه با استفاده از گونه های سازگار  31

32 
برای سیستمهای قابل حمل خورشیدی برای استفاده  DC طراحی و ساخت منبع برق 

 عشایر 
 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم دانیالیسعید 

1395 

33 

تخمین تلفات شبکه فشار ضعیف با استفاده از روشی ابتکاری مبتنی بر ضریب بار 

پست خانگی  13مطالعه موردی:  -های اطلعاتیقرائت شده با در نظر گرفتن محدودیت

 دارای ثبات بخش موسیان

 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم امین مرادخانی

1395 

 1395 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم محمدیمظفر بگ طرح جامع فنآوری اطالعات شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 34

 1395 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم مسعود باقالنی سیستم ارسال و دریافت داده بر روی کنتور دیجیتال با قبلیت تشخیص برق دزدی  35

36 
استاندارد برای بخش های مختلف شبکه توزیع در   Protection Codeارائه یک

 هماهنگی با باالدست شبکه 
 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم صباح دانیار

1395 

 کبری حیدربیگی بررسی میزان و علل ضایعات نان در شهرستان اهواز 37
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 چهار خوزستان

1395 

38 
ای محصول حور و رایج بر اشتغال و های فنی و حرفهارزیابی اثر بخشی آموزش

 ای شهرستان ایالم یادگیری کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه
 زادهدکترحسین مهدی

ای استان اداره کل آمزش فنی و حرفه

 ایالم

1395 

39 
ارزیابی تناسب اراضی) تعیین الگوی کشت( و بازنگری خاکشناسی اراضی شبکه 

 سرخ شهرستان مهران آبیاری تحت فشار کن
 سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم محمود رستمی نیا

1395 

 1395 اداره کل پزشکی قانونی استان ایالم شیریاردشیر  گیری زمان انتظار ارباب رجوعان پزشکی قانونی استان ایالماندازه 40

 1395 پژوهشگاه دانش های بنیادی سمیه مرادی توسیع یک مجتمع ساده گون  41

42 
از نشانی در پاالیشگاه گآب آتشمدلسازی، بررسی عملکرد وتعیین نقاط ضعف شبکه 

 ایالم
 پاالیشگاه گاز ایالم زادهجعفر مامی

1395 

 1395 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر مریم تفرجی توصیف دستور زبان کردی ایالمی  43

 1395 اداره کل بهزیستی استان ایالم دکتر مریم تفرجی فارسی مبتال به سندرم داون -بررسی ویژگیهای زبانی کودکان دو زبانه کردی 44

 1395 سازمان فناوری اطالعات ایران حسین مهدی زاده فاز یک قرارداد پژوهشی مرکز تخصصی آپا  45



46 
 یمرورگرها یبرا تهایساوب یتیآپ امنافزونه چک  یساز ادهیتوسعه و پ ،یطراح

 نایسا یو مرورگر مل رفاکسیکروم، فا
 رانیاطالعات ا یسازمان فناور مظفر بگ محمدی

1395 

 1395 رانیاطالعات ا یفناورسازمان  محمد تنهایی سماء یبررسی وضعیت امنیت سامانه مدیریت امور آموزش 47

48 
 یامن اختصاص APIوب سرویس و  ی( و طراحSSO)کپارچهی تیسامانه احراز هو

 SSOسیستم   یبرا
 رانیاطالعات ا یسازمان فناور ییمحمد تنها

1395 

 1395 رانیاطالعات ا یسازمان فناور زاده یمهد نیحس (سفایاطالعات )ا یو شبکه مل نترنتیا یهوشمند سامانه ها نگیتوریو مان شیسامانه پا 49

50 
 قیاز طر یدر بخش تعاو المیزنان در استان ا ینیعوامل مؤثر بر کار آفر یرتبه بند

 یفاز کردیچند شاخصه با رو یریگ میتصم
 یدیمسعود ص

 یادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماع

 المیاستان ا

1395 

 1395 المیا یاستاندار یدفتر امور اجتماع درویشی        دکتر باقر  (لیمناسب تعد یها استیو س یریپذ بی)فقر، آسالمیفقر در استان اطرح جامع  51

 1395 المیا یاستاندار یامور اجتماع دفتر دکتر صدیقه     پیری )یک مطالعة کیفی(واکاوی علل طالق در شهر ایالم  52

 1395 المیا یاستاندار یامور اجتماع دفتر دکتر یارمحمد     قاسمی مطالعة وضعیت موجود حاشیه نشینان کمربند شمالی شهر ایالم 53

 1395 المیا یاستاندار یامور اجتماع دفتر ساسان             کرمشاهی  روی زنان شاغل در استان   مشکالت فرا 54

55 
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی )مطالعة کیفی خودکشی در شهرستان 

 علی          ایار  دره شهر( 

 1395 المیا یاستاندار یامور اجتماع دفتر

 1395 المیا یاستاندار یامور اجتماع دفتر فرزانه           شرفی  بررسی علل طالق در زوج های مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی  56

 1395 المیا یاستاندار یامور اجتماع دفتر سجاد طاهرزاده      وانیدر شهر ا یخودکش زانیآثار فقر و خشونت بر م یبررس 57

58 
ه استان در س کیبرنامه استراتژ نیاستان و تدو شیبخش اول طرح آما یبهنگام ساز

 و صنعت و معدن و ده شهرستان یبخش خدمات، کشاورز
   یمحمد اریاسفند

استان  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 المیا

1395 

59 
د )مور یستیسازمان بهز یریشگیدر حوزه پ رانیمد یپرور نیجانش یالگو ی: طراح

 (المیا یستیمطالعه: بهز
 المیاستان ا یستیاداره کل بهز اردشیر شیری

1395 

 جواد قیصریان المیا یمیپتروش یدست نییپا عیصنا یطرح ها هیو مطالعة اول ییشناسا 60
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 المیا

1395 

 کامران خیرعلی پور ریبا استفاده از پردازش تصو جیهو یفیک یدرجه بند یامکان سنج 61
استان سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 المیا

1395 



 مسعود صیدی المیاستان ا ینساج عیچرخة صنا لیو مطالعة نحوة تکم یبررس 62
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 المیا

1395 

 1395 مالیبرق استان ا یروین عیشرکت توز مجید ولی زاده   المیبرق استان ا عیدر شبکه توز CHP یها روگاهین یریمطالعه بکارگ 63

64 
در  عیمختلف شبکة توز یبخش ها یاستاندارد برا Protection Code کیارائه 

 با باالدست شبکه یهماهنگ
 صباح دانیار

 1395 مالیبرق استان ا یروین عیشرکت توز

 1395 مالیبرق استان ا یروین عیشرکت توز ولی اله طالیی زاده نیمشترک سیکابل سرو یو ساخت ماژول هوشمندساز یطراح 65

66 
در  نیمآ یها یحذف ناخالص یبرا زیالیو الکترود ونیلتراسینانو ف ییواحد غشا یطراح

 المیگاز ا شگاهیگردش پاال
 گاز استان ایالمپاالیش شرکت  بهروز بیاتی

1395 

67 
ا نرم افزار ب المیگاز ا شگاهیپروپان پاال یسرماساز کلیو س یریبرج اتان گ یساز هیشب

Aspen Hysys8.8 
 المیگاز استان ا شیشرکت پاال سید حسین حسینی 

1395 

68 
 اهشگیپاال ییهوا یفن ها یارتعاش یدهایعملکرد کل یساز نهیتست و به ،یمدلساز

 المیگاز ا
 مسعود باقالنی

 1395 المیگاز استان ا شیشرکت پاال

 1395 المیگاز استان ا شیشرکت پاال مجید ولی زاده المیگاز ا شگاهیپاال یو توربوژنراتورها یکیجامع شبکة الکتر یمدلساز 69

 مریم تفرجی یگانه  المیا یکرد ییاطلس آوا نیو تدو هیو ته یزبانشناخت یبررس 70
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م

 المیااستان  یگردشگر

1395 

 نژاد   یمنصوره رستم المیاستان ا یدست عیتحت وب صنا یکیاطلس الکترون هیته 71
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م

 المیاستان ا یگردشگر

1395 

72 
 ینو پا مرتبط با فناور یکسب و کارها تیوضع شیانجام سه طرح  در ارتباط با پا

 اطالعات

 المیاستان ا یپارک علم و فناور کامران طاهرپور
1396 

 علی محمد جمهوری  المیدر استان ا یتوسعة بوم گرد یها تیقابل یابیارز 73
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م

 المیاستان ا یگردشگر
1396 

 1396 یزداریو آبخ یعیادارة کل منابع طب   یمیکر یدکتر حاج یآقا                        مهیآب رودخانه م نیفلزات سنگ تیفیک یبررس 74

 1396 یزداریو آبخ یعیادارة کل منابع طب   ینیحس رضایدکتر عل رجیآب رودخانه دو نیفلزات سنگ تیفیک یبررس 75

 1396 یزداریو آبخ یعیادارة کل منابع طب   یمحسن توکل 12778به مساحت  المیحوزة شهر ا یزداریآبخ یاجرائ یلیمطالعات تفص یبازنگر 76



 1396 یزداریو آبخ یعیادارة کل منابع طب   یمحسن توکل مهیرودخانة م زیدر حوزة آبخ زیجامع آبخ تیریمد یسند راهبرد ةیته 77

78 
آموزش و پرورش  ییمدارس ابتدا رانیمد یحرفه ا یتواتنمندساز یمدل بوم یطراح

 المیاستان ا

   یریش ریاردش
 1396 موزش و پرورش استان ایالمآ

79 
و ارائه  ییغذا یوعده ها انینسبت به م المیدانش آموزان استان ا یذائقه ها ییشناسا

 مطلوب یالگو

 المیآموزش و پرورش استان ا آمنه صدر
1396 

80 
دانش آموزان )مورد مطالعه: دانش آموزان دورة  داری¬نید یسبک ها شناسی¬سنخ

 (المیمتوسطه دوم استان ا یلیتحص
 بهروز سپیدنامه

 المیاستان اآموزش و پرورش 
1396 

81 
آموزش و پرورش  یمنابع مال عیتوز یشاخص ها لیو تحل هیو تجز سهیمقا ،یبررس

 ریدر ده سال اخ المیاستان ا
 جواد ابراهیمی

 المیآموزش و پرورش استان ا
1396 

 1396 المیآموزش و پرورش استان ا زینب طوالبی المیاستان ا یپرورش نیو معاون انیمرب یعوامل موثر بر توانمندساز یبررس 82

83 
بدو  نوآموزان یلیتحص یو آمادگ یطرح سنجش سالمت جسمان جینتا لیو تحل هیتجز

 ریدر پنج سال اخ المیورود به دبستان استان ا
 سیدمحمد موسوی

 المیآموزش و پرورش استان ا
1396 

84 
دانش آموزان دورة متوسطه استان  نیدر ب یمجاز یاجتماع های¬شبکه یشناس وعیش

 مطلوب یو ارائة الگو المیا
 علی ایار

 المیآموزش و پرورش استان ا
1396 

85 
چالشها و راهکارها در  ییمدارس، شناسا یتحقق اهداف طرح هوشمندساز زانیم نییتع

 المیمدارس هوشمند شهر ا
 مریم عزیزی

 المیپرورش استان اآموزش و 
1396 

86 
 قابلیت های صنعتی سازی در شهر ایالمو  هیابنبررسی وضعیت کنونی ساخت وساز 

 جمال خداکرمی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 ایالم
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88 
ة شبک زاتیآب گرم دهلران بر عملکرد تجه یچشمه ها یگوگرد یاثر آلودگ یبررس

 مقابله با آن یو ارائه راهکارها فیفشار ضع
 محمود روشنی

 مالیبرق استان ا یروین عیشرکت توز
1396 

89 
بهره گیری از تجربیات مشاور درزمینه طراحی و شبیه سازی یک دستگاه مولد ولتاژ 

 هش شرکت ومتغییر در کمیته پژ
 مسعود باقالنی

 شرکت متانیر
1396 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


