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 معرفی اجمالی دانشگاه
 

در مسیر امید بخش و رو به پیشرفت آموزش عالی کشور گام نهاد؛ به گونه ای که هم  1366دانشگاه حکیم سبزواری در سال 

ور با آموزشی شرق کش -اکنون با تکیه بر شعار پویا در عرصه علمی و پیشرو در مسیر توسعه، به عنوان یکی از قطب های علمی

دارا بودن ده دانشکده و بالغ بر نه هزار دانشجو به مدد امکانات آموزشی، رفاهی و اعضای هیات علمی برجسته توانسته است 

 .نیازهای کشور به ویژه منطقه در زمینه نیروهای متخصص را برطرف سازد

وانان این مرز و بوم از اهدافی است که کیفی سازی امر آموزش و پژوهش و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای ج

 .مسئوالن دانشگاه در سایه عنایات پروردگار مدنظر دارند

دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک دانشگاه جامع دولتی و برخوردار از سرمایه انسانی متعهد، جوان و با انگیزه در محیطی 

 .خالقیت و کارآفرینی می پردازدممتاز، به تربیت انسان متعالی با تاکید بر تعهد، تخصص، 

این قطب علمی شمال شرق کشور در راستای رسیدن به اهداف دانشگاه های نسل سوم؛ تولید و گسترش دانش و فناوری های 

نوین را در جهت نیل به مرجعیت علمی، توسعه پایدار، دانش محور و ثروت آفرین، همراه با افزایش همکاری های علمی و بین 

ایرانی می باشد و با توکل بر _لوحه خود قرار داده و متعهد به پاسخ گویی به نیازهای جامعه، مبتنی بر فرهنگ اسالمیالمللی، سر

توجهات الهی به منظور رسیدن به تعالی در راستای اسناد فرادستی کالن کشور و آموزش عالی و با استفاده از ظرفیت های 

 .ی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی، حداکثر تالش خود را به کار خواهد گرفتمعنوی، فناوری های نوین، تحقیقات و نوآور
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 موجود دانشگاه ظرفیت های
 

 

 دانشکده ها:   -1

دانشکده در زمینه های مختلف علوم فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی شامل  10دانشگاه حکیم سبزواری دارای

برق و کامپیوتر، مهندسی نفت و پتروشیمی، جغرافیا و علوم محیطی، مهندسی دانشکده های فنی و مهندسی، مهندسی 

معماری و شهرسازی، علوم پایه، ریاضی و علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسالمی، ادبیات و علوم انسانی و تربیت بدنی و 

 می باشد. علوم ورزشی
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 اعضای هیات علمی: -2

عضو هیات علمی  30عضو هیات علمی تمام وقت مجرب و توانمند،   272حضور  دانشگاه حکیم سبزواری در حال حاضر از

مدرس حق التدریس در زمینه های  200وابسته ایرانی و خارجی از دانشگاه ها و موسسات معتبر تحقیقاتی بین المللی و 

 موزشی و پژوهشی بهره مند است.آمختلف 

 آزمایشگاه ها: -3

 

 آزمایشگاه مرکزی: -3-1

 علوم مختلف های رشته در آزمایشگاهی خدمات هدفمند ارایه هدف با 1393 سال در مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری  آزمایشگاه

دانشجویان و پژوهشگران مستعد و عالقه مند و همچنین متمرکز ساختن مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی ، تاداناس به مهندسی و

 .دانشگاه به منظور ارایه بهتر خدمات تشکیل شد

 آزمایشگاه های تحقیقاتی پیشرفته : -3-2

 آزمایشگاه بتن و مصالح پیشرفته 

 محاسبات سریع حکیم آزمایشگاه 

 آزمایشگاه های خواص مواد و نانوفناوری 
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 آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 

  ،آزمایشگاه اتوماسیون صنعتیPLC   و ابزار دقیق 

 کارگاه شبکه های کامپیوتری 

 آزمایشگاه سیاالت پیشرفته 

 آزمایشگاه مرکزی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی 

  سیستم اطالعات جغرافیاییکارگاه سنجش از دور و 
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 کتابخانه مرکزی:-4

جلد کتاب فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاه 126000کتابخانه در حال حاضر بالغ بر 

 .پایگاه های اطالعاتی را شامل می شودو  مجالت الکترونیک ،منابع الکترونیک مانند کتابهابه همراه  ونیکی()اعم از چاپی و الکتر

 :رشد مرکز -5

 یها فعالیت دشر ایبر زمال یبناها یرو ز هارساختا یتوسعه ایبر لتدو نکال یسیاستهاو  توسعه رمچها یبرنامه یستارا در

تاسیس مراکز رشد علم و  وری،فناو  علم شدر کزامر شگسترو  دیجاا طریقز ا خصوصیو  لتیدو یها بخشدر  رمحو ناییدا

با گذشت مدتی نه چندان طوالنی بسیاری از استانهای کشور و اغلب شهر  کنونچند سال قبل در کشور آغاز شد. ا فناوری  از

های علمی و فناوری   یظر به توانمندهای بزرگ کشور دارای مرکز رشد یا پارك علم و فناوری می باشند. در شهرستان سبزوار ن

محترم جمهور تاسیس  مرکز رشد  یاستر 1387کارآمد در سفر استانی سال بسیار زیاد به ویژه مغزافزار و نیروی انسانی 

با  1390شهرستان به تصویب هیات محترم دولت رسیده است. از آن زمان پیگیری هایی برای اخذ مجوز صورت گرفته و در سال 

یت ویژه مسئول پیگیری و نهایی با مامور هیولین دانشگاه و فرمانداری شهرستان طی جلسه ای تهیه کنندگان گزارش اولهمت مس

متر  1500 یربنایبا ز یمرکز اخذ شد. سپس با اختصاص ساختمان یوضعیت مرکز رشد علم و فناوری شدند و موافقت اصول نشد

مرکز رسماً افتتاح و مورد بهره  1393در سال  انیدانش بن یو شرکتها اورفن یمربع در مرکز شهرستان و استقرار هسته ها

 ر گرفت.قرا یبردار

و  یابیارز ی نهیدر زم یو پژوهش یعلم ،ییاجرا یبا نهادها یهمکار محققان و متخصصان ، انیم ینیفرهنگ کار آفر جادیا

 ینیرشد کار آفر یمرتبط برا یو ارگان ها رانیکمک به مدزش و پژوهش و مربوط به آمو یطرح ها و برنامه ها یو اجرا یبازنگر

 ینیکار آفر یبرا یپژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاه قیو تشو بیو ترغ یتیحما ماتو استقرار اقتصاد دانش محور، ارائه خد

با پارك خراسان  ییامه هانعقاد تفاهم نباشد. و با ا یمرکز رشد م تیفعال یبر دانش، از عرصه ها یبه اقتصاد متک یابیو دست

-( نتکی) شتاب دهنده ما رمایصنعت و معدن آ قاتیقتح یالملل نیعقاد تفاهم نامه با شرکت بان -شابوریو مرکز رشد ن یرضو

د تفاهم نامه با انعقا -انعقاد تفاهم نامه با شتاب دهنده هارش - انیرانیتا بازار ا یانعقاد تفاهم نامه با موسسه خدمات توسعه فناور
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 وتهران از خدمات  یفاراب سیپرد اانعقاد تفاهم نامه ب -سبزوار  نانیانعقاد تفاهم نامه با کانون کار آفر- شابوریمرکز رشد ن

  .دیبهره مند گرد زیمراکز ن نیا یتهایحما

اتاق  کیکارشناسان  اتاقدو  تیریاتاق مد کیمتر مربع داخل شهر) 1500طبقه به مساحت  4 یادارساختمان  درمرکز رشد 

 یو فضا یسبزوار میمتر مربع داخل دانشگاه حک 400نمازخاته ( و  کیآشپزخانه و  کیفناوران . یبرا یدفتر کار 16کنفرانس و 

در حال خدمت رسانی به شرکت های نو پا و  هزار مترمربع 6از  شیدانشگاه به مساحت ب یو سوله ها او کارگاهه شگاههایآزما

 .ئت علمی دانشگاه می باشداساتید هی

 شرح وظایف مرکز رشد : -5-1

 یو جذب منابع مال یابیبازار  ،یابیخدمات و پروژه  امور 

 یو خارج یداخل شگاهیفناور و هسته ها در نما یحضور واحد ها یبرا مساعدت  

 یالملل نیب یو مؤسسات و سازمان ها یکشور ،یاستان یاز محل کمکها یمنابع مال نیتأم یزیر برنامه 

 یو خارج یداخل یبه بازاررها یابیبه منطور راه  غاتیرسانه ها، تبل قیفناور از طر یواحد ها یها یتوانمند یمعرف 

 فناور یواحد ها یدستاوردها یو خارج یبازارداخل تیو اطالع از وضع کسب 

 یامه کسب وکار واحدهارنب شبردیدرکشورو خارج ازکشور جهت پ ای¬اعتبارات پروژه نیمراکز تأم یو معرف ییشناسا 

 فناور

 یبانیو پشت یخدمات عموم امور  

 ؛ یخدمات عموم ی هیکل یجهت عرضه  ازیمورد ن یندهایبهبود فرآ یخدمات عموم امور 

 فناور؛ یبه واحد ها یخدمات عموم ینمودن عرضه  زهیمکان 

 در عرضه خدمات؛ عیو تسر یفیبه منظور بهبود ک یزیر برنامه  

 ت رایگان به هسته ها و واحدها در سال اول راه اندازی مرکز)از سال دوم هزینه مکان ری به صورمکان ادا اختصاص

 مطابق شرایط شهرستان باعمال تخفیف دریافت خواهد شد(

 

 رشیفناور، جذب وپذ یواحد ها یتجار یبرنامه  یبررس امور  

 الزم؛ یو انجام امور کارشناس انیمتقاض یدرخواست ها فتایدر 

 در مرکز  رشیپذ ندیالزم در رابطه با فرا یها ییمستندات و راهنما حاتیتوض یو ارائه  انیمتقاض رشیپذور ام انجام

  رشد؛

 درخواست ها؛ یابیدر روند ارز عیو تسر رشیپذ یندهایفرا بهبود  

 آمار به روز؛ هیو ته رشیپذ ندینمودن فرا زهیمکان 

 مناسب ؛ یگانیبا هیته  

 الزم؛ یها ییراهنما یفناور و ارائه  یبرنامه کسب وکار واحد ها یساز ادهیبر روند پ نظارت 

 یکسب و کار مرتبط با پروژه ها  یبا اهداف برنامه  ییفناور از نظر همسو یواحد ها یها تیبر روند فعال نظارت 

 مصوب

 یو آموزش یتخصص ،یخدمات مشاوره ا امور : 

 فناور ؛ یواحد ها ازیمورد ن یدوره ها نیعناو افتیدر 

 از؛یمتناسب با ن یکارگاه آموزش یبرگزار یبرا یزیر برنامه 

 یو فن یعلم ،یحقوق یها نهیبه مشاوران مربوط در زم ییمشاور جهت انجام مشورت و اخذ راهنما یمتقاض یمعرف، 

 کسب و کار؛ یابیبازار
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 اعتبارات مربوطه ؛ نیجهت تآم یو تخصص یآموزش یدوره ها و کارگاه ها یبرگزار ازیاعتبارات مورد ن یابیارز 

 داخل وخارج از کشور به واحد فناور ؛ یو تخصص یآموزش یدوره ها و کار گاه ها یرسان اطالع 

 خارج از مرکز رشد به مراکز مربوطه . یآموزش یشرکت در دوره ها و کارگاه ها  انیمتقاض یرفمع 

فضای دانشگاه جهت هماهنگی بیشتر نوآورانه  و  متر مربع در 400همچنین مرکز نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری در مساحت 

 به بهره برداری رسید .  1399سال  ان با اساتید در شکل گرفتن فرایند فناوری درارتباط بیشتر دانشجوی

شرکت نوآور است ؛ در این مرکز مشغول  4شرکت فناور و  33شرکت فعال که شامل  37در ضمن در حال حاضر            

 ند.فعالیت می باش

 

 

 یایی و مطالعات اجتماعی:مرکز پژوهش علوم جغراف -6

با هدف پاسخگویی به بخشی از  1379مرکز پژوهش علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری در سال 

طول این دوره نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم انسانی به ویژه مسایل جغرافیایی و اجتماعی شروع به کار کرده است و در 

ی نیازهای پژوهشی در مقیاس کشوری، استانی و شهرستانی و تهیه طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و بررسی و شناسای

 توسعه ای را برعهده داشته است.

 مرکز بازآفرینی شهری: -7

سکونتگاه های غیر رسمی و  فرینی شهری، مشارکت مردم، ساماندهیآبا وجود تجربیات مناسب در زمینه پروژه های مرتبط با باز

کشوری  5حاقات و ... ، شهر سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری از سمت شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان دبیرخانه منطقه ال

 تعیین شده و وظیفه انتقال تجربیات برتر به استان های این منطقه را به عهده دارد.

 

 

 

 ارتباط با صنعت و جامعه:  -8

های پژوهشی  اجرای طرح در دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه اه، جامعه و صنعت،اط موثر بین دانشگایجاد ارتبدر راستای 

وظیفه جذب و هدایت اعتبارات  هاو تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه، هماهنگ شده و به انجام می رسند. همچنین این واحد

دن نیازهای علمی و صنعتی کشور بر عهده دارد. بدین ن ها را در راستای برطرف نموپژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی صنایع و سازما
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منظور شناسایی این نیازها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این مهم توسط اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به انجام 

 .می رسد

 ارتباطات بین المللی: -9

ر دیپلماسی علمی، دارای تفاهم نامه نامه های همکاری با بین دانشگاه های برتر کشور ددانشگاه حکیم سبزواری با قرارگیری در 

، تورین، مسکو و ... بوده و در زمینه های مختلف پزوهشی، اعضای هیات 13دانشگاه های معتبر دنیا از جمله دانشگاه پاریس 

ر در این دانشگاه می باشند. همچنین در حال حاضعلمی این دانشگاه در حال انجام پژوهش های مشترك با سایر نقاط جهان 

 دانشجوی بین المللی مشغول به تحصیل می باشند. 300حدود 

 ها معرفی کارگروه

 :کارگروه مطالعات جغرافیایی -1

 اعضای کار گروه:-1-1

 اعضای کارگروه مطالعات جغرافیایی

 زنگنه مهدی دکتر چکنه زنگنه یعقوب دکتر

 مقدم سلیمانی هادی دکتر ممقد سلمانی محمد دکتر

 حسینی هادی سید دکتر فرد سلطانی هادی کترد

 صفایی جواد محمد دکتر استاجی حسن دکتر

 معصومی اهلل مسیح دکتر پور سیاوش بهرام دکتر

 خسروبیگی رضا دکتر زاده عباس شهاب دکتر

  حمیدیان علیرضا دکتر

 

 :انجامطرح ها و پژوهش های انجام شده یا در حال  -1-2

 ؛در سکونتگاه های روستایی شهرستان سبزوار اجرای طرح پایش کرونا 

  ؛(با تاکید بر روی قناتها)ارائه سخنرانی در همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار 

 ؛بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سد کمیز شهرستان سبزوار  

 ؛شد مناسب صنعت در شهرستان سبزواربررسی علل عدم ر 

  ؛منیت اجتماعی و ارائه راه کارهای ارتقاء آن در پارك های شهر اصفهانمؤثر بر میزان احساس اعوامل بررسی  

 ؛بررسی فقر روستایی در گستره جغرافیای شهرستان سبزوار  
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  ؛(زلزله، سیل و قنات)برگزاری همایش تخصصی بحران های طبیعی شهر سبزوار 

 ؛ت دانشکده جغرافیا و علوم محیطیاکارآمد شهری با مشارکهای ن ی بافتگزاری همایش ملی با موضوع بازآفرینبر 

 ؛رگزاری همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایرانب 

 ؛برنامه ساماندهی کالبدی شهر قاسم آباد  

 غکانتدوین برنامه راهبردی روستاهای علی آباد و شام 

 ؛ادشتمد، نقاب و سلطان آبهای ش هرداریتدوین برنامه راهبردی شهر و ش 

 ؛تهیه طرح هادی روستایی در شهرستان های زابل، زاهدان و خاش 

  ؛برداری عکس مقطع 4 در موجود هوایی های عکس براساس شهر سبزوار مپ فتو –تهیه فتو موزاییک 

 ؛اراماندهی و طراحی بازارهای روز و میدان تره بس  

  ؛(کشاورزی حصوالتمبا تاکید بر خرید و فروش ) اری آنسبزوار و حوزه نفوذ تجمطالعه 

 ؛شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار کیفی فضاهای پیاده  

  ؛هکتاری شرق داورزن 10طراحی پارك توریستی  

 ؛طراحی پروژه های معماری در شهر سبزوار  

 ؛طراحی داخلی و موزه آرایی شهید فرومندی سبزوار  

 غارق سبزوطراحی شهری در محدوده کمربند شر  

 سبزواری؛ طراحی کوی دانشگاه حکیم  

 ؛طراحی مرکز محله در بافت تاریخی بشرویه  

 ؛(سبریز) طراحی و مشاوره فضای سبز شهری 

  سبزواری؛ طرح آماده سازی دانشگاه های شرق دانشگاه حکیمتهیه 

  ؛طرح پژوهشی طراحی یادمان ابوالفضل بیهقیتهیه 

  ؛ن طوسییرالدیطرح پژوهشی یادمان خواجه نصتهیه  

  ؛هکتار اراضی جنوب کلوت 51حجمی طرح تفضیلی و تهیه  

  ؛(شهر مشهد)عمومی شهروندان  سالمتمطالعه تاثیر ویژگی های کاربری زمین شهری بر 

 ؛مطالعه ساماندهی و طراحی مسیل شهری، شهر کاشمر  

  ؛جاده سرخسمطالعه مبادی ورودی شهر مشهد از سمت  

 ؛نمونه شهرستان سبزوار ای توسعه شهری و منطقهاه بر دانشگ مطالعه و بررسی عملکرد  

  ؛هکتاری مجتمع توریستی 6مطالعه و لکه گذاری سایت  

  ؛(بخش معماری منظر)همکاری با شرکت مهندسین مشاور ره شهر 

  ؛(شهریبخش برنامه ریزی و طراحی )همکاری با شرکت های مهندسین مشاور مآب 

 ؛ستاهمکاری با مهندسین مشاور زی 

 ؛(جهاد دانشگاهی تهران)کاری در تهیه طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر ازنا مه 

  ؛"مطالعات و طراحی باغ گیاه شناسی تهران در اراضی عباس آباد" کاربردی –همکاری در طرح پژوهشی 

 ؛"یاسر شهر قم -ساماندهی و طراحی محور عمار"کاربردی-همکاری در طرح پژوهشی 
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 ؛ماندهی حاشیه شهر سبزوار زاردی سهمکاری در طرح راهب 

  ؛(مهندسین مشاور زیستا)همکاری در طرح ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی شهر اراك 

  (مهندسین مشاور زیستا)همکاری در طرح ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی شهر بیرجند. 

  استان خراسان رضوی تهیه نقشه و عکس نقشه های سبزوار و 

  شهرستان سبزوار  1/2000ی  شهبر نقبررسی و نظارت 

 ؛مطالعه، پژوهش، تهیه و تدوین برنامه اقدام بازآفرینی شهری پایدار، شهر چناران  

 ؛مطالعه، پژوهش و تهیه و تدوین سند بازآفرینی محله رضوی شهر سبزوار  

 ؛ی شهری پایدار شهر بردسکنمطالعه پژوهش تهیه و تدوین برنامه اقدام بازآفرین  

  ت شبکه های توزیع برق در سیستمعاطالت و ثبت ابرداشانجامGIS  ؛در مدیریت برق فیروزه  

 ت شبکه های توزیع برق در سیستمعاطالانجام برداشت و ثبت ا GIS ؛در مدیریت برق خوشاب  

 آباد ی بازآفرینی شهر خلیلمطالعه، تهیه و تدوین برنامه اقدام بازآفرینی پایدار شهری در گونه ها. 

 آب و بحران های محیطی: رگروهکا -2

 اعضای کارگروه: -2-1

 اعضای کارگروه آب و بحران های محیطی

 دکتر مهدی زارعی محمد علی زنگنه اسدیدکتر 

 دکتر رضا صباغیان دکتر ابوالقاسم امیر احمدی

 دکتر حسن ساقی محمد مختاریدکتر 

 دکتر حامد سرکرده الهریغالم عباس فالح قدکتر 

 طلب دکتر احسان بهنام رانیوی دستدکتر مصطف

 دکتر لیلی گلی مختاری فر دکتر مجتبی هادوی

 دکتر آزاده عتباتی دکتر قاسم ذوالفقاری

  دکتر مهدی بروغنی

 :طرح ها و پژوهش های انجام شده یا در حال انجام -2-2

 ؛شور سبزوار امکان سنجی دریاچه مصنوعی کال 

 ؛ینررسی افت آبهای زیرزمینی دشت جوب  

 ؛ررسی آبخوان دشت سبزوارب  

  ؛روداب سبزوار کردنتعمیم ترسیب 

 ؛شناسایی کمی و کیفی منابع آب سبزوار  

 ؛بررسی حاشیه نشینی سبزوار  
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 ؛امکان سنجی ژئوپارك سبزوار  

  ؛اطلس ژئومورفولوژی سبزوارتهیه  

 ؛ان های تندری در ایرانارزیابی روند تغییرات فراوانی وقوع طوف 

 ؛هدغییر اقلیم بر منابع تامین آب دشت مشتدهای بررسی پیام 

  پیش بینی بارش بهاره استان خراسان رضوی بر اساس سیگنال های هواشناسی با استفاده از منطق فازی، شبکه های

  ؛عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی فازی تطبیقی

 ؛ه ایران در نیم قرن اخیر ارزیابی خود همبستگی فضایی بارش ماهان 

 ؛با توجه به شرایط غالب اقلیمی ایران(تعیین نوع وتعداد)مناسب ترین سنجنده های هواشناسی جاده ای  هارای بررسی و  

 ؛بررسی اثر تغییر اقلیم بر سطح ایستابی آبهای زیر زمینی دشت سبزوار  

 ؛تان خراسان جنوبیبررسی آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار در اس تحلیل و  

  ؛ی ها و ترسالی های استان خراسان در سی سال اخیر لخشکساتجزیه و تحلیل 

 ؛بررسی پیامد های اقتصادی واجتماعی بند کمیز  

 ؛ویژه کروم در شهرستان سبزوار هینده های آب بسازی انتشار آال مدل  

 ؛و غبار سیستان و بلوچستان پهنه بندی خطر گرد  

 سبزواری؛ ای سطحی دانشگاه حکیمطرح جمع آوری آبه  

 ؛ل فرو نشست در شهر سبزوار با تاکید بر قنواتلرسی عبر  

  های شهر سبزوار با استفاده از سیالبریز پهنه بندی GIS ؛ 

 ؛پهنه بندى مخاطرات محیطى سبزوار با تاکید بر نقاط روستایی 

  ؛ان کم آبینقش مدیریت فرایندها و لندفرمهای ژئومورفولوژی در حل بحربررسی  

 مطالعه موردی : )سطحی اطراف جاده با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین  یغزشهاپیش بینی مکانی زمین ل

 ؛ (دگاگا در استان کردستان -مسیر ارتباطی یوزیدر

 ؛بررسی عوامل موثر فرونشست حوضه آبریز دشت نورآباد ممسنی  

 جش از دور تحت شرایط تغییر نوری سآبی استان فارس با استفاده از فنا ارزیابی و مدلسازی تغییرات فیزیکی پهنه های

  ؛اقلیم

  ؛و نقش آن در تغذیه آبخوانهای سخت منطقه( رویین)بررسی ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز عراقی  

 هدایت آوری و  پیش بینی و شبیه سازی سیالبهای شهری بر مبنای مدلهای هواشناسی و هیدرولوژیکی جهت جمع

  ؛روانابهای شهری

  ؛ (مطالعه موردی: خراسان رضوی)غبار با استفاده از سنجش از دور از منظر ژئومورفولوژیرد و خطر گپهنه بندی  

 ؛پایش و شبیه سازی میزان پارامترهای کیفی آب در رودخانه باباامان بجنورد  

 ؛مدل سازی مکانی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی منطقه سبزوار  

 ؛ (ت، خراسان رضویالمطالعه موردی: شهرستان مه و)در باغات پسته  دمیومب وکابررسی آلودگی به فلزات سنگین سر 

 ؛پایش و مدل سازی میزان برخی از پارامترهای کیفی آب در رودخانه رادکان چناران  

 ؛گذاری مشروط رزشارائه روشی نوین در تعیین بیمه سیل بر اساس تلفیق مدلسازی هیدرولیکی سیالب و ا 
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 ؛مازندران استان در پتانسیل تعرق و یرتبخ دبرآور های روش ارزیابی 

 کارفرما آب )نده ها الیمدلسازی کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی با تکیه بر انتقال و انتشار آ 

 ؛(ب استان خراسان رضویالو فاض      

 ؛وضه آبریز نیشابورارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مولفه های منابع آب در ح  

 ه از مدل بارش روانابستفادبا ا برآورد رواناب IHACRES ؛در تعدادی از حوضه های آبخیز ایران  

 رسی اثرات تغییر کاربری اراضی و پارامترهای اقلیمی بر شاخص های هیدرولوژیک در مناطق خشک و نیمه بر

 ؛(مطالعه موردی: حوزه آبریز دشت مشهد)خشک

 ای در شهرستان  با استفاده از تصاویر ماهواره 93-94عی ل زرات زراعی گندم و جو در ساالکشت محصوبرآورد سطح زیر

  ؛سبزوار

 ؛ه طباطبایی تهرانالمهوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز خوابگاه دانشگاه ع  

  ای اپتیکال در سال  زراعی گندم و جو با استفاده از تصاویر ماهواره محصوالتتفکیک اراضی و برآورد سطح زیرکشت

  ؛غتایتان جشهرس در 95-96زراعی 

 ؛یابی و اولویت بندی محل استقرار ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهر مشهد مکان  

 یابی ایستگاه های پایش کیفیت هوا و  ینده های اصلی، مکانالمطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار، سنجش آ

  ؛دورسنجی ماهواره ای ذرات معلق

 احی و اجرایطر webGIS یبزواردانشگاه حکیم س. 

 کارگروه میراث فرهنگی، بازآفرینی شهری و گردشگری: -3

 اعضای کارگروه: -3-1

 اعضای کارگروه میراث فرهنگی، بازآفرینی شهری و گردشگری

 دکترحسین قدرتی دکتر حسن استاجی

 جوادیان حمید دکتر زهرا قلیچی پور

 ر محمدجواد صفاییدکت دکتر بهرام سیاوش پور

 دکتر مهدی زنگنه ییمانی کوشکلدکترمحمودرضا س

 دکتر یعقوب زنگنه محمدعلی طالبی دکتر

 دکترهادی سلطانی فرد مجتبی کاویان دکتر

 و بازآفرینی شهری: طرح ها و پژوهش های انجام شده یا در حال انجام در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری -3-2

  ؛امین التجارطراحی و مرمت خانه 

 ؛یخانه الداغ طراحی و نظارت و مرمت 

 ؛پژوهش و مطالعه راهبردی محوطه باستانی سبزوار موسوم به دامغانی  
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 ؛طراحی و نظارت و سرمایه گذاری باغ سالر حشمت موسوم به ترشیزی  

 ؛سبزواری طراحی و نظارت خانه حمید  

 ؛(دامغانی)وارطراحی و پژوهش کاربردی پوشش حفاظتی محوطه باستانی سبز 

 مورد تفاهم: .ره کل میراث فرهنگی خرسان رضوی با دانشگاه حکیمی مابین اداانعقاد تفاهم نامه ف 

  ؛سبزواریآرامگاه حاج مال هادی       

 ؛ایجاد موزه جداره های شهری تاریخی سبزوار  

 ؛طراحی فضای خانه موزه شهید فرومندی  

 ؛مطالعات روستایی مزار در بجستان  

 ؛ه مدیریت حفاظت پایگاه ملی شهر تونسامان  

  ؛بادگیر و آسباد موزه وزارت علوممطالعات 

 ؛اد(مرو تا بغد)ایجاد دبیرخانه مطالعات اجتماعی جاده خراسان  

 ؛اقدام به درخواست کاروانسرای مزینان به عنوان اردوگاه دانشجویی کشور  

  ؛1398زمستان برگزاری نمایشگاه موزه سیار علم و فناوری   

 ؛سبزوارینشگاه حکیم راه اندازی موزه علم و فناوری دا  

 ؛(مطالعه موردی تبریز) تحلیلی برمفهوم تصویر ذهنی در توسعه ی گردشگر ی شهری  

 مدل سازی توانمندی پارك ملی ساریگل برای اکوتوریسم با استفاده ازGIS؛ 

  ؛ر(چیتگ)تعیین ظرفیت برد تفرجی دریاچه شهدای خلیج فارس 

  ؛لستانرح نظارت و مطالعه بازآفرینی کوی گطتهیه  

 ؛بازآفرینی کشور 5اجرایی دبیرخانه منطقه-کار گروه علمی یدبیر 

 ؛93برگزاری همایش ملی بازآفرینی شهری در سبزوار اسفند  

  97؛برگزاری همایش تجربیات بازآفرینی سبزوار اسفند  

 ؛کشوری برگزاری کارگاههای آموزشی تجارب بازآفرینی شهرهای نمونه  

  ؛سبزوار ازآفرینی شهرکارگاه تجربیات ببرگزاری  

  ؛طرح راهبردی سازماندهی حاشیه شهر سبزوارتهیه  

 ؛سبزوار وتنگناهای طبیعی موثر برتوسعه فیزیکی شهر ها ارزیابی پتانسیل  

 ؛خاك  توسعه پایدار شهرستان سبزوار با تأکید بر نقش منابع آب و 

 از مدلر بافتهای فرسوده شهری با استفاده تبیین اولویت بندی مداخله دAHP ( مطالعه موردی: محله نوغان مشهد) ؛ 

 ریزی برای مسیرهای بررسی اثرات الگوهای فضایی ساختار سیمای سرزمین بر ترجیحات مکانی گردشگران در  برنامه

 ؛منطقه جنگلی چهلچای مینودشت

 وگام به گام  اریگل با استفاده از تحلیل رگرسیونهای تفرج گسترده و متمرکز پارك ملی س گردشگری در زونGIS؛ 

  ؛ الر( مطالعه موردی پارك ملی)تعیین شاخص های گردشگری پایدار برای مناطق تحت حفاظت ایران 

 ؛طراحی مسیرهای مناسب تماشای حیات وحش در پناهگاه حیات وحش حیدری نیشابور 

 ان و تایبادی واجد شرایط در شهرهای طرقبه فریممطالعه بازآفرینی محله رضویه در سبزوار و محله ها. 
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 کارگروه شهر هوشمند: -4

 اعضای کارگروه: -4-1

 اعضای کارگروه شهر هوشمند

 دکتر مرتضی رضایی دکتر سمیه ثباتی مقدم

 دکتر رحیم ایلدرآبادی دکتر مجید بقایی نژاد

 خانم مهندس زهره فصیحی فر مهندس کاظم علی آبادی

  امین طوسیدکتر محمود 

 یا در حال انجام:شده  ای انجامه ها و پژوهش طرح -4-2

 ؛حمل و نقل هوشمند 

 ؛هوشمند سالمت 

 ؛بهینه سازی و هوشمندسازی انرژی  

 ؛هوشمند سازی و استفاده از اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی و صنعت  

 ؛مسایل آموزشی  

 ؛مسایل امنیتی  

 ؛محیط زیست هوشمند  

 ی جدیدایجاد فرصتهای شغل. 

 ید:کارگروه صنعت و تول -5

 رگروه:اعضای کا -5-1

 اعضای کارگروه صنعت و تولید

 دکتر علی عامری فرزی غالمعلیدکتر 

 دکتر بهمن کروجی دکتر رحیم ایلدرآبادی

 دکتر هادی زرقانی دکتر علی خوش سیما

 دکتر امیرحسین الهامی راد دکتر محمود فاضل

 مهندس کاظم علی آبادی دکتر احسان امیری راد

 علی طالبیدکتر محمد  کرشن فدکتر رضا رو

 دکتر مرتضی رضائی دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی

  دکتر محمد شوریده یزدی
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 :طرح ها و پژوهش های انجام شده یا در حال انجام -5-2

  ؛هدا شده به بیمارستان واسعیبه کرونا و ا مبتالساخت دستگاه پالس اکسیمتر، برای تست سطح اکسیژن بیماران  

 ؛وهشی اتحادیه اروپاژیدهای پلیمری سیلیکا/ اکریالت کمیسیون های پساخت نانوهیبری و طراح  

  ؛خودرو شرکن ارسلور متال فوالدطراحی و ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری رسانا با قابلیت جوشکاری برای  

 ؛ارل غببیاری و کنترآوبت خاك با هدف کاهش طراحی و ساخت هیدروژل های پلیمری برای کنترل رط 

  ؛ش های پلیمری عایق برای ترانسفورماتورهاپوشطراحی  

  ؛پوشش های خودتمیز شونده برای بتن در محیط های شهریطراحی  

 ؛سیون اکتان بوستر برای بهبود سوخت بنزینالمیکروکپسو  

 ؛تولید اتانول از پسماند چغندر قند  

 ؛و ... وص اتاق عملطراحی و ساخت لباس مخص 

 ؛نترل کیفی موتورهای الکتریکی شرکت جمکوسازی سامانه کومی باز مهندسی و ب 

  ها از نظر میزان خاموشی محتمل  ن  آبشاری در شبکه برق خراسان و رتبه بندی آ (خروجهای)تعیین و تشخیص حوادث

  ؛و احتمال رخداد

 ؛ت حفاریاالطراحی دستگاه آزمایش فیلتراسیون سی  

 ؛لیل کالتر و کدینگ یک سیستمتح  

 ؛و ارزیابی آن السازی سیسـتم کنترل هایبریـد کانورترهای توان با حلیـل و پیادهی، تطراح  

 جایابی و تنظیم بهینه رله های حذف بار فرکانسی در شبکه خراسان. 
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