
 

 پژٍّطی فزاخَاى

 فٌاٍری جوَْری اسالهی ایزاى ٍ علَم هلی هَسُ

 7931هْزهاُ 

 

ی داًطگاّیاى ٍ پژٍّطگزاى عالقِاس ّوِ )هَسُ( ی هلی علَم ٍ فٌاٍری جوَْری اسالهی ایزاىهَسُ

فْزست  ایي هَسُ ضزکت کٌٌذ. یفزاخَاى پژٍّطی ساالًِکطَر دعَت هی کٌذ در  سزاسز هٌذ

اهیذ است تا هطارکت  ّای هختلف تِ پیَست آهذُ است.هَرد ًیاس هَسُ تِ تفکیک حَسُای ّپژٍّص

تِ عٌَاى تٌْا  هَسُایي ّای تخطی اس ًیاسهٌذی ،ی ضیفتگاى تزٍیج علن ٍ فٌاٍری در جاهعِفعال ّوِ

 تزطزف ضَد. ًْاد هزٍج علن ٍ فٌاٍری ٍ آهَسش غیز رسوی در ٍسارت عتف

  



 علَم اًساًی یحَسُ 7

 ٍ تاساریاتی جذب هخاطة 7-7

 جرةِحر و دكیق َ ىٍظّر طٍاخثة ةرای ىّزه Audience Finder یانگّی ةرٌاىَ یَیىعانػَ، ظراذی و ارا 1-1-1

 طيار ةازدیدکٍٍدگانافزایض  حذب و ةا ُدف ىخاظب

ث ىظارکشعد و  در ىّزه (Audience Development) افزایض ذضّر ىخاظتان ی ةرایراُتردُای یَیارا 1-1-2

 ُاآن

 اتشارّای ارتثاطی 7-2

 ُاآن ازةرداری ی درشث ةِرهىاکث و طٍاشایی طیّه ةرچصب و ىاٌٍد فیهو،ای ىّزهاةزارُای ارجتاظی ىػرفی  1-2-1

 ىّزهُای گانریةا  (کّدکان، ٌّحّاٌان و حّاٌانویژه َ ةازدید کٍٍدگان )ةافزایض جػاىم  ةَ ىٍظّر

 ُااثرةخظی آن ىیزان شٍخضاشحاٌداردشازی و  ةَ ىٍظّر ىّزهدر ىّحّد  ارجتاظی ُایای اةزارةررشی ىلایصَ 1-2-2

 در جرویج غهو و آىّزش غیر رشيی

 جاهعِ تا سَییّن 7-9

 مّزه طٍاشی ىعاةق ةا جػریف ایکّةافث اححياغی ةا رویکرد ى وغهيی ىیراث  ىیانارجتاط چگٌّگی  1-3-1

 (حِاٌیحایگاه کارکردی ىّزه در حاىػَ ةا رویکرد ىّزه طٍاشی )ةا جّحَ ةَ جخارب  1-3-2

  هلی تَاًوٌذیٍ َّیت   7-4
 ُای ىّزهةا اشحفاده از كاةهیث ىظارکث غيّىیگصحرش و  یاغحالی ُيتصحگی ىه غيهی ُایروشطٍاشایی  1-4-1

 ُای ىّزهاز كاةهیث گیریةِرهةا  ىهی و جّاٌيٍدی جلّیث ُّیثغيهی طٍاشایی راُکارُای  1-4-2

 طِروٌدی حِاٌی در ىّزهجرةیث طٍاشایی و ىػرفی انگُّای کارآىد  1-4-3

 ّای تَهیفٌاٍری  7-5
ی ىیراث غهو داٌظٍاىَ"ی جِیَ ُای کظّر ةَ ىٍظّراشحان ُای ةّىیفٍاوریو ىصحٍدشازی  طٍاشایی 1-5-1

 ىّزه ةَ چاپ خّاُد رشید.ُای کظّر جّشط ؛ گفحٍی اشث کَ ایً داٌظٍاىَ ةَ جفکیک اشحان"ایراٌیان

ةَ حای ىاٌده از ىػحتر  ُایُا و ٌلظَ، ظرحُاٌّطحَ، دشثُاکحابو ىصحٍدشازی  آوری، حيعطٍاشایی 1-5-2 

 ٌيا(پّشحر یا ایٍفّگراف )آگاُیی آن ةَ صّرت و ارایَ کظّر ُای ةّىیفٍاوریتط ةا ىرجپیظیٍیان 

جّنید، اٌرژی و ی ىصرف ةِیٍَىٍاةع آب،  ىدیریثجاىیً و  ةّىی ُایشاىاٌَ ُا وو ىصحٍدشازی روش واکاوی 1-5-3

-، پّشحر یا ایٍفّگراف )آگاُیجػاىهی ی ٌحایج ةَ طکم ىاکثو ارایَاز دیرةاز جا کٍّن در کظّر  غذاىصرف و ٌگِداری 

 ٌيا(

 

 در ىّزه ارایَ طّد. ی علَم اًساًیهزتَط تِ حَسُ فزمُای یادطده ةاید در  پیظٍِاده

 ةارگذاری طده اشث. www.inmost.irدر وةگاه ىّزه ةَ ٌظاٌی  فرمایً 

 

 

 

 



 علَم پایِ ٍ فٌاٍری یحَسُ 2

 ّای تَهیفٌاٍری 2-7
ی ٌحایج ةَ طده اشث و ارایَثتث حِاٌی  ی کَُای ةّىی ةَ کار رفحَ در آثارفٍاوریىعانػَ و ىصحٍدشازی  2-1-1

 ٌيا(طکم ىاکث جػاىهی، پّشحر یا ایٍفّگراف )آگاُی

ی اٌرژی ىصرف ةِیٍَ ویژه ىّاردی کَ در آن ةََ ةی ىػياری کظّر ُای ذّزهفٍاوری ىصحٍدشازیىعانػَ و  2-1-2

 .ارایَ طّد ٌيا(اٌدیظیده طده اشث. ٌحایج ةایصحی ةَ طکم ىاکث جػاىهی، پّشحر یا ایٍفّگراف )آگاُی

 ایران ةا جاکید ةرپحیک( در ىٍاظق ىخحهف ُای ةّىی ىرجتط ةا ٌّرطٍاشی )اُفٍاوری ىعانػَ و ىصحٍدشازی 2-1-3

ٌحایج ةایصحی ةَ طکم  .دُدرخ ىیپحیکی در آن ی اُااز پدیده اشحفاده طده یا یپحیکاُ از اةزار ُاُایی کَ در آنفٍاوری

 ٌيا( ارایَ طّد.ىاکث یا اةزار جػاىهی، پّشحر یا ایٍفّگراف )آگاُی

 

 علن ٍ فٌاٍری هزتَط تِ تاسًوایی هفاّین فزمُای ةّىی ةاید در  ُای ىرةّط ةَ فٍاوری پیظٍِاده

 َ طّد.ىّزه ارای در

 ةارگذاری طده اشث. www.inmost.irدر وةگاه ىّزه ةَ ٌظاٌی  فرمایً 

 

 طزاحی ٍ اجزای رٍیذادّای علوی 2-2
ُای ، جلّیث ىِارتةا ىفاُیو غهيی انىخاظت گصحرش آطٍاییةا ُدف  جرویخی ُصحٍد کَ ُاییرویدادُای ىّزه فػانیث

جِیَ ارجتاط ىخاظب ةا ىرحّای ىیزان و شٍخض ی غهّم در ةازدیدکٍٍدگان ایخاد اٌگیزه ةرای یادگیر آٌان،ی ذٍُی و غيه

 د.طّةرگزار ىی ةخضو نذت ی طاد، جػاىهی، حذابیدر فضا (ةرای ىثال یک یا دو ُفحَ)ی زىاٌی ىػیً در یک ةازه طده
فردی یا ) غهيی ُایةازی و وشایم جػاىهی و اةزار ىحٍّع ىاٌٍد ُاییةخضطاىم ای ایً رویدادُا در كانب ةصحَُر یک از 

 روایحیکَ ُيگی ةا ىٍعق یا  ی جخصصی و ...ىرجتط ةا ذّزه ُایی ىیان ىخاظتان و کارطٍاشانثدر کٍار ٌظص (گروُی

و  آوردن ذًُو ةَ پرواز در  ، ةراٌگیخحً ذس کٍخکاویاٌد کَ افزون ةر شرگرىیای شازىاٌدُی طدهىػیً ةَ گٌَّ

جّاٌد ىیرویدادُا  ىخاظب. یادطده را ىرلق کٍدُای جػریف طده ةرای ظراذی رویداد ُدفةازدیدکٍٍدگان  جصّرات

 ُا را در ةرخاٌّاده در صّرت اىکانی دوم و ی اةحدایی جا ىحّشعَُای شٍی گٌّاگّن از دورهاز رده آىّزیُای داٌضگروه

 ةَ طرح زیر آىده اشث.در ىّزه ی غهيی ةرای ظراذی رویدادُا ىّرد ٌیازُای ىّضّعةرخی گیرد. 

 ...شازٌد کرج و  جظکیالت ىاٌٍد( زىیً گردطگری) ایران طٍاخحی زىیً ىیراث از ُاییحهّه .1

 کٍّن جا اةحدا از ایران شرزىیً شاخحی زىیً جرّل و گیریطکم .2

 زىان گذر در ایراٌیان طٍاشی زىیً جاریخی داٌض .3

 گیری زىیًروٌد طکم .4

 ُای گٌّاگّن روی زىیًاكهیو .5

 کاٌصارُا از ىػدٌی ىّاد و فهزُا اشحخراج در ةاشحان ایراٌیان ُایفٍاوری .6

 ُاو جظکیم فروچانَ فرایٍد فروٌظصث زىیً .7

 جا كرن ٌّزدُو ىیالدی ةاشحاناز دوران  ٌزد ایراٌیان ٌفث کارةرد و داٌض .8

  ُای آذریًو شٍگ ُاگدازهفّران  شازوکارُای آجظفظاٌی، شاخحار کّه .9

 ُا؛ گٌّاگٌّی و ویژگیُای ایرانةاکحری .11



 ُا از پدر و ىادر ةَ فرزٌدان )وراثث(صفثی اٌحلال طیّه .11

 طٍاشی زىیً گٌّاگّن ُایدوره در ایران فالت ةّم زیصث جرّالت .12

 در ایران ىٍلرض طدهذیّاٌی ُای گٌَّ .13

 ىلاةهَ ةا آن وُای کٍحرل شیم و روش .14

 ُاآن حهّگیری ازُای یی؛ روشزا اةانیة و ییزدا حٍگم .15

 ایُای کاُض گازُای گهخاٌَای و روشاثر گهخاٌَ .16

 خاٌگی(ُای ةازگرداٌی فاضالبةا جاکید ةر ) جصفیَ آب و فاضالبفرایٍد  .17

 فرایٍدُای طٍاخحَ طده ةرای طیریً کردن آب دریا .18

 از شٍگ ىػدن جا طيضاشحخراج فهزُا؛ فرایٍد  .19

ُای دریا، اٌرژی زىیً اٌرژی ةاد، ىّج پذیر ىاٌٍدىٍاةع جخدید گیری ازدر ایران )ةا ةِره جاىیً اٌرژی ُای ىيکًروش .21

 گرىایی و ...(

 ُاٌیروگاهفرایٍد جّنید ةرق در  .21

 اٌحلال ةرق طِریطتکَ  .22

 ی شاکً و اُيیث آن()ُيراه ةا اطاره ةَ انکحریصیحَ زٌدگی روزاٌَ درةرق  .23

 انيههیزٌدگی در ایصحگاه فضایی ةیً .24

 ُاُا و غيهکرد آنىاُّاره .25

 (ُاُای کاُض آنو روش)آثار زیاٌتار و  در طِرُاو صّجی آنّدگی ٌّری  .26

  ُای حهّگیری آنآنّدگی ُّا و راه  .27

 اٌرژی در خاٌَ کاُض ُدررفثُای راه .28

 و پصياٌد ُای ةِداطحی دفع زةانَراه .29

 )ةا جاکید ةر دشحاوردُای ةّىی( کیفیث زٌدگی در طِرُاةِتّد و  طِرشازی .31

 ُا در ةراةر زنزنَشازی شاخحيانو ىلاوم ُای فرشّدهٌّشازی ةافث .31

ُای ُيراه، شاخحار و ُای نيصی جهفًاةزارُای فٍاوری ارجتاظات و اظالغات )رىزگظایی از چگٌّگی غيهکرد صفرَ .32

 ی کار شیو کارت، انیاف ٌّری و ...( طیّه

ای حدول دوره"کَ ةَ غٍّان شال حِاٌی  2119)ةَ ىٍاشتث شال  ای غٍصرُاحدول دورهُای ویژگیشاخحار و  .33

 ىػرفی طده اشث.( "غٍصرُا

 

ی دیگری کَ در راشحای جرویج غهو و فٍاوری در حاىػَ ةاطد ٌیز ةَ گرىی اشحلتال ُای ٌّآوراٌَاز ىّضّعاشث کَ  گفحٍی

 طّد.ىی

در وةگاه ىّزه  فرمارایَ طّد. ایً  هزتَط تِ رٍیذادّای هَسُ فزمدر  رویدادُای یادطده ةایدُای ىرةّط ةَ  پیظٍِاده

 ةارگذاری طده اشث. www.inmost.irةَ ٌظاٌی 

 حرای یکی از رویدادُای ىّفق ىّزهىٍدان، گزارطی از ظراذی جا اجر غالكَدر ضيً ةرای آطٍایی ةیض

 در وةگاه یادطده كرار داده طده اشث.

 

 ٍ فٌاٍری تاسًوایی هفاّین علنًوایطگاُ تِ هٌظَر طزاحی ٍ اجزای  2-9
-جریً وظایف ىّزه اشث. گانریُای دایيی و ىّكث( یکی از ىِوفٍاوری در كانب گانری )ٌيایظگاهو  ةازٌيایی ىفاُیو غهو

، حذابُای کَ ةا ظراذی داخهی ىرجتط، ٌّرپردازی ىٍاشب، اةزار و وشایم جرحیراً جػاىهی، فیهو و پّیاٌياییُایی 

ای كاةم نيس ةا زةاٌی كاةم درك و طیّهدر چٍد اپیزود و ةروطّرُای آگاُی ةخض ىفاُیو یادطده را  ُایی گّیاةرچصب



ىٍدان جر، غالكَدر ضيً ةرای آطٍایی ةیض ُا غيّم ىردم ُصحٍد. یىخاظتان گانرگذارد. ةرای ىخاظتان ةَ ٌيایض ىی

ّد در وةگاه ىّزه یا ةازدید از شاخحيان ىّزه واكع در جِران، ىیدان اىام خيیٍی ی ىخازی ىّحجّاٌٍد ةا ةازدید از ىّزهىی

جری پیدا ُای ىّرد ٌظر آطٍایی ةیضُای گانریجیر و گفث و گّ ةا کارطٍاشان ىّزه ةا شاخحار و ویژگی)ره(، خیاةان شی

 کٍٍد.

ی ُای ٌّآوراٌَاز ىّضّع آىده اشث. ةٍد پیظیًدر  ازٌيایی در كانب گانری در ىّزهُای ىّرد ٌیاز ةرای ةةرخی ىّضّع

و ةازٌيایی آن در كانب گانری یا ٌيایظگاه ةرای ىخاظتان  یاری رشاٌدجرویج غهو و فٍاوری در حاىػَ  ةَدیگری کَ در 

 طّد.ٌیز ةَ گرىی اشحلتال ىیىّزه اىکان پذیر ةاطد 

 علن ٍ فٌاٍری هزتَط تِ تاسًوایی هفاّین فزمدر  یادطده ةاید ُایُای ىرةّط ةَ گانری پیظٍِاده

 در ىّزه ارایَ طّد. 

 ةارگذاری طده اشث. www.inmost.irدر وةگاه ىّزه ةَ ٌظاٌی  فرمایً 

 

داوری  ، كاةهیث احرا و ٌّآوریىرجتط ةّدن، کاىم ةّدناز دید ُا پیظٍِادهُر یک از صث در گام ٌخطایان گفحً اشث کَ 

طّد جا ی ٌخصث دغّت ىیپذیرفحَ طده در ىرذهَ ی ظرحپیظٍِاد دٍُدهاز ظی یک حدول زىاٌتٍدی  شپسخّاُد طد. 

ی زىاٌتٍدی اغالم ظتق ةرٌاىَ ارایَ طدهُای ِادهی ٌِایی ةررشی پیظٌٍحیخٍَد. دفاع کٍ داورانظرح خّد در ذضّر از 

 اغالم خّاُد طد.از ظریق وةگاه ىّزه  ،طده

ىّزه ىهی غهّم و فٍاوری حيِّری اشالىی ایران  ،ُای پژوُظی پذیرفحَ طدهىانکیث ىادی و ىػٍّی ٌحایج احرای ظرح

ىػرفی طده از ظرف ٌاظر ی ىراذم اٌخام ظرح ةا در ُيَُای پذیرفحَ طده خّاُد ةّد و ىخری)ُای( ىرحرم پیظٍِاده

 ىّزه ُيکاری ٌزدیک خّاُد داطث.

ةا طياره جهفً  12جا  9روزُای شَ طٍتَ و چِارطٍتَ از شاغث جّاٌید جر ىیةرای ةَ دشث آوردن اظالغات ةیض

 جياس ةگیرید.ی ىػاوٌث پژوُظی ىّزه ةا کارطٍاشان ذّزه 7911داخهی  88936155

 

 ین فزاخَاىتقَ 9

 هَضَع ّای هْنتاریخ

 طروع فراخّان 97ىِر  14طٍتَ 

 ی پژوُظیُاپیظٍِادهپایان زىان دریافث  97 ذرآ 16 حيػَ

 

 97ول دی طٍتَ ا

 ی پژوُظیُاداوری پیظٍِاده ی ٌخصثاغالم ٌحایج ىرذهَ

 و

 ی ٌخصثی پذیرفحَ طده در ىرذهَپیظٍِاده از دفاعی حهصَ م حدول زىاٌتٍدیاغال

 داوریٌِایی اغالم ٌحایج  97ل ةِيً ودوطٍتَ ا

 

 


