فزاخَاى پژٍّطی

هَسُ هلی علَم ٍ فٌاٍری جوَْری اسالهی ایزاى
هْزهاُ 7931

هَسُی هلی علَم ٍ فٌاٍری جوَْری اسالهی ایزاى (هَسُ) اس ّوِی داًطگاّیاى ٍ پژٍّطگزاى عالقِ
هٌذ سزاسز کطَر دعَت هی کٌذ در فزاخَاى پژٍّطی ساالًِی ایي هَسُ ضزکت کٌٌذ .فْزست
پژٍّصّای هَرد ًیاس هَسُ تِ تفکیک حَسُّای هختلف تِ پیَست آهذُ است .اهیذ است تا هطارکت
فعال ّوِی ضیفتگاى تزٍیج علن ٍ فٌاٍری در جاهعِ ،تخطی اس ًیاسهٌذیّای ایي هَسُ تِ عٌَاى تٌْا
ًْاد هزٍج علن ٍ فٌاٍری ٍ آهَسش غیز رسوی در ٍسارت عتف تزطزف ضَد.

 7حَسُی علَم اًساًی
 7-7جذب هخاطة ٍ تاساریاتی
 1-1-1ىعانػَ ،ظراذی و ارایَی انگّی ةرٌاىَی  Audience Finderةرای ىّزه ةَ ىٍظّر طٍاخث ةِحر و دكیقجر
ىخاظب ةا ُدف حذب و افزایض طيار ةازدیدکٍٍدگان
 2-1-1ارایَی راُتردُایی ةرای افزایض ذضّر ىخاظتان ) (Audience Developmentدر ىّزه و شعد ىظارکث
آنُا

 2-7اتشارّای ارتثاطی
 1-2-1ىػرفی اةزارُای ارجتاظی ىّزهای ىاٌٍد فیهو ،ةرچصب و ىاکث و طٍاشایی طیّهی درشث ةِرهةرداری از آنُا
ةَ ىٍظّر افزایض جػاىم ةازدید کٍٍدگان (ةَ ویژه کّدکانٌّ ،حّاٌان و حّاٌان) ةا گانریُای ىّزه
 2-2-1ةررشی ىلایصَای اةزارُای ارجتاظی ىّحّد در ىّزه ةَ ىٍظّر اشحاٌداردشازی و شٍخض ىیزان اثرةخظی آنُا
در جرویج غهو و آىّزش غیر رشيی

ّ 9-7نسَیی تا جاهعِ
 1-3-1چگٌّگی ارجتاط ىیان ىیراث غهيی و ةافث اححياغی ةا رویکرد ىّزه طٍاشی ىعاةق ةا جػریف ایکّم
 2-3-1حایگاه کارکردی ىّزه در حاىػَ ةا رویکرد ىّزه طٍاشی (ةا جّحَ ةَ جخارب حِاٌی)

َّ 4-7یت ٍ تَاًوٌذی هلی
 1-4-1طٍاشایی روشُای غيهی اغحالی ُيتصحگی ىهی و گصحرش ىظارکث غيّىی ةا اشحفاده از كاةهیثُای ىّزه
 2-4-1طٍاشایی راُکارُای غيهی جلّیث ُّیث و جّاٌيٍدی ىهی ةا ةِرهگیری از كاةهیثُای ىّزه
 3-4-1طٍاشایی و ىػرفی انگُّای کارآىد جرةیث طِروٌدی حِاٌی در ىّزه

 5-7فٌاٍریّای تَهی
 1-5-1طٍاشایی و ىصحٍدشازی فٍاوریُای ةّىی اشحانُای کظّر ةَ ىٍظّر جِیَی "داٌظٍاىَی ىیراث غهو
ایراٌیان"؛ گفحٍی اشث کَ ایً داٌظٍاىَ ةَ جفکیک اشحانُای کظّر جّشط ىّزه ةَ چاپ خّاُد رشید.
 2-5-1طٍاشایی ،حيعآوری و ىصحٍدشازی کحابُا ،دشثٌّطحَُا ،ظرحُا و ٌلظَُای ىػحتر ةَ حای ىاٌده از
پیظیٍیان ىرجتط ةا فٍاوریُای ةّىی کظّر و ارایَی آن ةَ صّرت پّشحر یا ایٍفّگراف (آگاُیٌيا)
 3-5-1واکاوی و ىصحٍدشازی روشُا و شاىاٌَُای ةّىی جاىیً و ىدیریث ىٍاةع آب ،ىصرف ةِیٍَی اٌرژی و جّنید،
ىصرف و ٌگِداری غذا در کظّر از دیرةاز جا کٍّن و ارایَی ٌحایج ةَ طکم ىاکث جػاىهی ،پّشحر یا ایٍفّگراف (آگاُی-
ٌيا)

پیظٍِادهُای یادطده ةاید در فزم هزتَط تِ حَسُی علَم اًساًی در ىّزه ارایَ طّد.
ایً فرم در وةگاه ىّزه ةَ ٌظاٌی  www.inmost.irةارگذاری طده اشث.

 2حَسُی علَم پایِ ٍ فٌاٍری
 7-2فٌاٍریّای تَهی
 1-1-2ىعانػَ و ىصحٍدشازی فٍاوریُای ةّىی ةَ کار رفحَ در آثاری کَ ثتث حِاٌی طده اشث و ارایَی ٌحایج ةَ
طکم ىاکث جػاىهی ،پّشحر یا ایٍفّگراف (آگاُیٌيا)
 2-1-2ىعانػَ و ىصحٍدشازی فٍاوریُای ذّزهی ىػياری کظّر ةَ ویژه ىّاردی کَ در آن ةَ ىصرف ةِیٍَی اٌرژی
اٌدیظیده طده اشثٌ .حایج ةایصحی ةَ طکم ىاکث جػاىهی ،پّشحر یا ایٍفّگراف (آگاُیٌيا) ارایَ طّد.
 3-1-2ىعانػَ و ىصحٍدشازی فٍاوریُای ةّىی ىرجتط ةا ٌّرطٍاشی (اُپحیک) در ىٍاظق ىخحهف ایران ةا جاکید ةر
فٍاوریُایی کَ در آنُا از اةزار اُپحیکی اشحفاده طده یا از پدیدهای اُپحیکی در آن رخ ىیدُدٌ .حایج ةایصحی ةَ طکم
ىاکث یا اةزار جػاىهی ،پّشحر یا ایٍفّگراف (آگاُیٌيا) ارایَ طّد.

پیظٍِادهُای ىرةّط ةَ فٍاوریُای ةّىی ةاید در فزم هزتَط تِ تاسًوایی هفاّین علن ٍ فٌاٍری
در ىّزه ارایَ طّد.
ایً فرم در وةگاه ىّزه ةَ ٌظاٌی  www.inmost.irةارگذاری طده اشث.

 2-2طزاحی ٍ اجزای رٍیذادّای علوی
رویدادُای ىّزه فػانیثُایی جرویخی ُصحٍد کَ ةا ُدف گصحرش آطٍایی ىخاظتان ةا ىفاُیو غهيی ،جلّیث ىِارتُای
ذٍُی و غيهی آٌان ،ایخاد اٌگیزه ةرای یادگیری غهّم در ةازدیدکٍٍدگان و شٍخض ىیزان ارجتاط ىخاظب ةا ىرحّای جِیَ
طده در یک ةازهی زىاٌی ىػیً (ةرای ىثال یک یا دو ُفحَ) در فضایی طاد ،جػاىهی ،حذاب و نذتةخض ةرگزار ىیطّد.
ُر یک از ایً رویدادُا در كانب ةصحَای طاىم ةخضُایی ىحٍّع ىاٌٍد اةزار و وشایم جػاىهی و ةازیُای غهيی (فردی یا
گروُی) در کٍار ٌظصثُایی ىیان ىخاظتان و کارطٍاشان ىرجتط ةا ذّزهی جخصصی و  ...کَ ُيگی ةا ىٍعق یا روایحی
ىػیً ةَ گٌَّای شازىاٌدُی طدهاٌد کَ افزون ةر شرگرىی ،ةراٌگیخحً ذس کٍخکاوی و ةَ پرواز در آوردن ذًُ و
جصّرات ةازدیدکٍٍدگان ُدفُای جػریف طده ةرای ظراذی رویداد یادطده را ىرلق کٍد .ىخاظب رویدادُا ىیجّاٌد
گروهُای داٌضآىّزی از ردهُای شٍی گٌّاگّن از دورهی اةحدایی جا ىحّشعَی دوم و در صّرت اىکان خاٌّادهُا را در ةر
گیرد .ةرخی ىّضّعُای ىّرد ٌیاز ةرای ظراذی رویدادُای غهيی در ىّزه ةَ طرح زیر آىده اشث.
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حهّهُایی از ىیراث زىیً طٍاخحی ایران (زىیً گردطگری) ىاٌٍد جظکیالت شازٌد کرج و ...
طکمگیری و جرّل زىیً شاخحی شرزىیً ایران از اةحدا جا کٍّن
داٌض جاریخی زىیً طٍاشی ایراٌیان در گذر زىان
روٌد طکمگیری زىیً
اكهیوُای گٌّاگّن روی زىیً
فٍاوریُای ایراٌیان ةاشحان در اشحخراج فهزُا و ىّاد ىػدٌی از کاٌصارُا
فرایٍد فروٌظصث زىیً و جظکیم فروچانَُا
داٌض و کارةرد ٌفث ٌزد ایراٌیان از دوران ةاشحان جا كرن ٌّزدُو ىیالدی
شاخحار کّهُای آجظفظاٌی ،شازوکار فّران گدازهُا و شٍگُای آذریً
ةاکحریُای ایران؛ گٌّاگٌّی و ویژگیُا
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طیّهی اٌحلال صفثُا از پدر و ىادر ةَ فرزٌدان (وراثث)
جرّالت زیصث ةّم فالت ایران در دورهُای گٌّاگّن زىیً طٍاشی
گٌَُّای ذیّاٌی ىٍلرض طده در ایران
شیم و روشُای کٍحرل و ىلاةهَ ةا آن
حٍگم زدایی و ةیاةان زایی؛ روشُای حهّگیری از آنُا
اثر گهخاٌَای و روشُای کاُض گازُای گهخاٌَای
فرایٍد جصفیَ آب و فاضالب (ةا جاکید ةر ةازگرداٌی فاضالبُای خاٌگی)
فرایٍدُای طٍاخحَ طده ةرای طیریً کردن آب دریا
فرایٍد اشحخراج فهزُا؛ از شٍگ ىػدن جا طيض
روشُای ىيکً جاىیً اٌرژی در ایران (ةا ةِرهگیری از ىٍاةع جخدیدپذیر ىاٌٍد اٌرژی ةاد ،ىّجُای دریا ،اٌرژی زىیً
گرىایی و )...
فرایٍد جّنید ةرق در ٌیروگاهُا
طتکَ اٌحلال ةرق طِری
ةرق در زٌدگی روزاٌَ (ُيراه ةا اطاره ةَ انکحریصیحَی شاکً و اُيیث آن)
زٌدگی در ایصحگاه فضایی ةیًانيههی
ىاُّارهُا و غيهکرد آنُا
آنّدگی ٌّری و صّجی در طِرُا (آثار زیاٌتار و و روشُای کاُض آنُا)
آنّدگی ُّا و راهُای حهّگیری آن
راهُای کاُض ُدررفث اٌرژی در خاٌَ
راهُای ةِداطحی دفع زةانَ و پصياٌد
طِرشازی و ةِتّد کیفیث زٌدگی در طِرُا (ةا جاکید ةر دشحاوردُای ةّىی)
ٌّشازی ةافثُای فرشّده و ىلاومشازی شاخحيانُا در ةراةر زنزنَ
اةزارُای فٍاوری ارجتاظات و اظالغات (رىزگظایی از چگٌّگی غيهکرد صفرَُای نيصی جهفًُای ُيراه ،شاخحار و
طیّهی کار شیو کارت ،انیاف ٌّری و )...
شاخحار و ویژگیُای حدول دورهای غٍصرُا (ةَ ىٍاشتث شال  2119کَ ةَ غٍّان شال حِاٌی "حدول دورهای
غٍصرُا" ىػرفی طده اشث).

گفحٍی اشث کَ از ىّضّعُای ٌّآوراٌَی دیگری کَ در راشحای جرویج غهو و فٍاوری در حاىػَ ةاطد ٌیز ةَ گرىی اشحلتال
ىیطّد.
پیظٍِادهُای ىرةّط ةَ رویدادُای یادطده ةاید در فزم هزتَط تِ رٍیذادّای هَسُ ارایَ طّد .ایً فرم در وةگاه ىّزه
ةَ ٌظاٌی  www.inmost.irةارگذاری طده اشث.
در ضيً ةرای آطٍایی ةیضجر غالكَىٍدان ،گزارطی از ظراذی جا احرای یکی از رویدادُای ىّفق ىّزه
در وةگاه یادطده كرار داده طده اشث.

 9-2طزاحی ٍ اجزای ًوایطگاُ تِ هٌظَر تاسًوایی هفاّین علن ٍ فٌاٍری
ةازٌيایی ىفاُیو غهو و فٍاوری در كانب گانری (ٌيایظگاهُای دایيی و ىّكث) یکی از ىِوجریً وظایف ىّزه اشث .گانری-
ُایی کَ ةا ظراذی داخهی ىرجتطٌّ ،رپردازی ىٍاشب ،اةزار و وشایم جرحیراً جػاىهی ،فیهو و پّیاٌياییُای حذاب،
ةرچصبُایی گّیا و ةروطّرُای آگاُی ةخض ىفاُیو یادطده را در چٍد اپیزود ةا زةاٌی كاةم درك و طیّهای كاةم نيس

ةرای ىخاظتان ةَ ٌيایض ىیگذارد .ىخاظتان گانریُا غيّم ىردم ُصحٍد .در ضيً ةرای آطٍایی ةیضجر ،غالكَىٍدان
ىیجّاٌٍد ةا ةازدید از ىّزهی ىخازی ىّح ّد در وةگاه ىّزه یا ةازدید از شاخحيان ىّزه واكع در جِران ،ىیدان اىام خيیٍی
(ره) ،خیاةان شیجیر و گفث و گّ ةا کارطٍاشان ىّزه ةا شاخحار و ویژگیُای گانریُای ىّرد ٌظر آطٍایی ةیضجری پیدا
کٍٍد.
ةرخی ىّضّعُای ىّرد ٌیاز ةرای ةازٌيایی در كانب گانری در ىّزه در ةٍد پیظیً آىده اشث .از ىّضّعُای ٌّآوراٌَی
دیگری کَ در ةَ جرویج غهو و فٍاوری در حاىػَ یاری رشاٌد و ةازٌيایی آن در كانب گانری یا ٌيایظگاه ةرای ىخاظتان
ىّزه اىکان پذیر ةاطد ٌیز ةَ گرىی اشحلتال ىیطّد.
پیظٍِادهُای ىرةّط ةَ گانریُای یادطده ةاید در فزم هزتَط تِ تاسًوایی هفاّین علن ٍ فٌاٍری
در ىّزه ارایَ طّد.
ایً فرم در وةگاه ىّزه ةَ ٌظاٌی  www.inmost.irةارگذاری طده اشث.

طایان گفحً اشث کَ در گام ٌخصث ُر یک از پیظٍِادهُا از دید ىرجتط ةّدن ،کاىم ةّدن ،كاةهیث احرا و ٌّآوری داوری
خّاُد طد .شپس ظی یک حدول زىاٌتٍدی از پیظٍِاد دٍُدهی ظرح پذیرفحَ طده در ىرذهَی ٌخصث دغّت ىیطّد جا
از ظرح خّد در ذضّر داوران دفاع کٍٍدٌ .حیخَی ٌِایی ةررشی پیظٍِادهُای ارایَ طده ظتق ةرٌاىَی زىاٌتٍدی اغالم
طده ،از ظریق وةگاه ىّزه اغالم خّاُد طد.
ىانکیث ىادی و ىػٍّی ٌحایج احرای ظرحُای پژوُظی پذیرفحَ طده ،ىّزه ىهی غهّم و فٍاوری حيِّری اشالىی ایران
خّاُد ةّد و ىخری(ُای) ىرحرم پیظٍِادهُای پذیرفحَ طده در ُيَی ىراذم اٌخام ظرح ةا ٌاظر ىػرفی طده از ظرف
ىّزه ُيکاری ٌزدیک خّاُد داطث.
ةرای ةَ دشث آوردن اظالغات ةیضجر ىیجّاٌید روزُای شَ طٍتَ و چِارطٍتَ از شاغث  9جا  12ةا طياره جهفً
 88936155داخهی  7911ةا کارطٍاشان ذّزهی ىػاوٌث پژوُظی ىّزه جياس ةگیرید.

 9تقَین فزاخَاى
تاریخّای هْن

هَضَع

طٍتَ  14ىِر 97

طروع فراخّان

حيػَ  16آذر 97

پایان زىان دریافث پیظٍِادهُای پژوُظی

طٍتَ اول دی 97

اغالم ٌحایج ىرذهَی ٌخصث داوری پیظٍِادهُای پژوُظی
و
اغالم حدول زىاٌتٍدی حهصَی دفاع از پیظٍِادهی پذیرفحَ طده در ىرذهَی ٌخصث

دوطٍتَ اول ةِيً 97

اغالم ٌحایج ٌِایی داوری

