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شکل گیری مجموعه•

معرفی گروه های فعال و توانمندی های مجموعه•

تجارب میدانی•

مطالعاتیپروژه های•

مجموعهدوره های آموزشی•

معرفی اعضای تیم•

فهرست مطالب



شکل گیری

رویش نوین

رسالت اصلی این . فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نمود88پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 
منجر به پژوهشکده، تربیت نیروی انسانی دغدغه مند و جهادی بوده و در طول این سالها چندین رویداد کارافرینی و چند اختراع داشته و

.  تاسیس چند شرکت دانش بنیان شده است
با نام فعلی )یکی از مهمترین گروه های پژوهشی که در پژوهشکده ی شهید اعتباری شکل گرفت، هسته ی پیشرفت و توسعه منطقه ای 

ا موضوع پیشرفت و توسعه ی منطقه ای بدر این مجموعه،. کردبه صورت غیر رسمی شروع به کار 93بوده است که از سال ( رویش نوین
.  دنبال شده استمحلی تمرکز بر جوامع 

بهعالوههب.استبودهروستاییانمعیشتواشتغالهاسالایندرمجموعهایناصلیتمرکزروستایی،مناطقهایاولویتبهتوجهبا
دادهیلتشکآبمنابعحکمرانیویکپارچهمدیریتیزمینهدرکارگروهیویژهطوربهموضوع،ایناهمیتوآبمنابعمحدودیتدلیل
هایستمسیطراحیبرایکارگروهیبرند،میرنجفاضالبتصفیهسیستمنبودازکشورروستاهاییعمدهکهآنجاازهمچنین.است

.گرفتشکلمجموعهایندرنیزروستاییفاضالب

فناورواحدعنوانتحتتوانست1398سالدروشدثبت«ایرانیاننصیرنوینرویش»شرکتعنوانتحتمجموعه1397سالدر
.کنددریافترااصفهانتحقیقاتیعلمیشهرکبهورودمجوز



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

شکل گیری مجموعه

1393

1396

1397

1398
علمیبه شهرک ورود 

تحقیقاتی اصفهان

رسمیشروع فعالیت 

در شروع فعالیت غیر رسمی
پژوهشکده شهید اعتباری

دانشگاه صنعتی اصفهان

ثبت شرکت

شروع فعالیت غیر رسمی

روژه فعالیت تمام وقت اعضا و انجام پ



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

گروه ها و توانمندی ها

6

محور فعالیت مجموعه رویش نوین

توسعه منطقه ای

صورتبهتواندنمیتوسعههایبرنامه
.شودتنظیمکشورکلبراییکسان

مشارکتیتوسعه 

نندکمیبازیتوسعهدررااصلینقشمردم

و پیشرفت همه جانبهتوسعه

ایهجنبهیهمهبهبایستیتوسعهبرای
زیستاجتماعی،-فرهنگیاقتصادی،

نمودتوجه...ومحیطی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

گروه ها و توانمندی ها

7

توسعه محلی

سیستم های
آب و فاضالب

گروه های فعال

توسعه 
مشارکتی

مدیریت منابع آب



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

گروه ها و توانمندی ها

:توانمندی ها



پروژه ها و تجربیات 

میدانی

.استداشتهمحلیجوامعزمینهدرپروژهچندینامروزبهتا1396سالازنوینرویشمجموعه
کبیابانوخوروسمیرمدراشتغالگریتسهیلیپروژهمجموعه،اینهایپروژهترینجدید
نطقهمدربودجهوبرنامهسازمانزاییاشتغالوتسهیلگریپروژه.باشدمیاجراحالدرکهاست

شدهدمنعقآنقرارداداسفهانصنعتیدانشگاهطریقازکهباشدمیاجراحالدرنیزفالورجانی
.است



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

10

تجربیات میدانی گروه توسعه محلی

1395 1396

13981397

13971397

طرحاجرایراستایدرتسهیلگری
تاییروسزاییاشتغالواقتصادیتوسعه
(اجراحالدر)اصفهاناستان

استانسازمان برنامه و بودجه : کارفرمایان
بنیاد برکت

شناسایی و پیاده سازی مدل ارزیابی 
روستا در جالل آبادمشارکتی

آبادجالل دهیاری: کارفرما

به عنوان سالیکورنیاکشت آزمایشی گیاه 
راهبرد مقابله با کم آبی

اناصفهبا همکاری بنیاد نخبگان استان 

پادنایدهستان هایدراشتغالپروژه
(اجراحالدر)بیابانکوخورووسطی

اصفهانمعیشت و اشتغال استان در قالب گروه 

مع طراحی مدل شناسایی و تحلیل جا
روستا 

آبادانیقرارگاه پیشرفت واندیشکده: کارفرما

دهستان شناسایی و تهیه نقشه پیشرفت
وسطیپادنای

آبادانیقرارگاه پیشرفت و : کارفرما



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

11

تجربیات میدانی گروه مدیریت آب

ی،اجرایواقتصادی-اجتماعیسیستمبررسی
ودرزایندهیحوضهدرآبمنابعمدیریتنهادی

بنیاد نخبگان استان اصفهان: حامی مالی

ر ارزیااابی سیسااتم ماادیریت بحااران د
تانرخداد سیل استان لرستان و خوزس

قرارگاه پیشرفت و آبادانی: کارفرما

1398 1395



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

1396 1397

13961397

12

رکلوتصفیه فاضالب واحد گاوداری 

طرحمشاور 
پژوهشگرانصندوق حمایت از : کارفرما

والدشهرفتصفیه تکمیلی پساب شهری 

فهانصنعتی اصدانشگاه : محل اجرا

الب فاز صفر تصفیه خانه فاض

بادنظرآشهرک صنعتی سپهر 

برای مصرف آب کشاورزی

ه از گیاه بهبود کیفیت پساب شهری با استفاد

مصنوعیدر سیستم تاالب وتیور

تجربیات میدانی گروه سیستم های آب و فاضالب

مشاور طرح
آب و فاضالبسازمان : کارفرما



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

و سمیرم

خور

دام سبک

صنایع 
دستی

زنبورداری

گیاهان 
دارویی

سیب

خرما

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

نهاد واسط

ارائه دهندگان خدمت کسب و کار

سازمان تامین

قرارداد مزرعه

تسهیالت بانکی

...

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

اعتمادسازیبرنامه ریزیشناساییپروژه های میدانی

توانمندسازی کنترل کیفیت
بازاریابی و 
بازاررسانی

پایدارسازی
15

نهاد واسط بازار

دالل جدیدواسطخدمات نهاد شرح 

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 

نهادهای  واسط
گروه خانم سعیدی: بافیکرباس 1.

گروه آنی: بافیگلیم 2.

هدفتینخانم رحمانی و : بافیقالی 3.

صنایع 
دستی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

واسطنهادهای  
:  گیاهان دارویی و فراوریکشت 3.

مردم نهاد بهسازان شهر آیندهموسسه 

میرمتعاونی زنبورداری س: عسل و فراوده های دیگر زنبور3.

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 

گیاهان 
زنبورداریدارویی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

:کاهش هزینه ها از طریق مشارکتپروژه های میدانی

بایر آلمان: فروش سم1.

جالل ثقفی: فروش بذر2.

شایگان ...: فروش آجر معدنی و دارو 3.

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 

سیبدام سبک خرما



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

کنهسمیرم
دوره 

دهستانی

مرتع داری و 

جیره نویسی
نیم سود

تعاونیجیره نویسیدوره روستاییسقط و فلجخور

دام سبک

بیابانکوسطی و خور و پادنایپروژه اشتغال در دهستان های 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

روستا مدل شناسایی و تحلیل جامع طراحی 

مشکالت روش های شناسایی

کشکولی از پرسشنامه های مختلف

عدم مشخص بودن اهداف ریشه ای پرسش

تکیه صرف بر اطالعات دهیار و مسئولین

عدم مشارکت مردم در شناسایی

امعه نگرش تک بعدی و یا عدم وجود ارتباط ابعاد ج
با هم

تدوین مدل شناسایی

طراحی پرسشنامه استاندارد

طراحی مدل مفهومی از مبانی تا میدان

طراحی علمی و متقن و قابل ارزیابی

ایی تدوین مدل مشارکت دادن اقشار مختلف روست
برای شرکت در فرآیند

ین طراحی ماتریس چند بعدی و تعیین ارتباط ب
مولفه ها



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

5

ل مدلی که بتواند مسائ
ه روستا را استخراج کرد
ت و با شاخصهایی اولوی

بندی کند تا بر اساس
آن راهبرهای عملیاتی 

داده شود

طراحی مدل
تحلیل

4

آماده سازی پک 
آموزشی برای انتقال 
مفاهیم به اعضا و 

نیروهای قرارگاه

طراحی دوره 
آموزشی

3

اجرای مدل شناسایی در
ار چند روستا برای اعتب

سنجی و بازخورد گیری
لبرای عملیاتی شدن مد

عملیاتی سازی و 
آزمونه

2

مدلی همه جانبه از 
ی روستا با قابلیت اجرا
همه زمانی و همه 
مکانی و وابستگی 
حداقلی به مجری

مدل متقن و 
استاندارد

1

بررسی مدل های مسئله
یابی و تصمیم گیری

چند معیاره

پیشینه تحقیق

پروژه 
طراحی 

مدل 
شناسایی

روستا مدل شناسایی و تحلیل جامع طراحی 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی
انجام مطالعات 

مبنا
و انتخاب 

منطقه هدف 

ان تابست
96

ان شناسایی دهست
پادنای وسطی 

96پاییز 

تنظیم نقشه 
دهستان پادنای 

وسطی

پاییز و زمستان 
96

تنظیم راهبردهای 
عملیاتی دهستان 

پادنای وسطی

96زمستان 

مقدمه سازی حضور
ان عملیاتی در دهست
پادنای وسطی

97بهار 

وسطیپادنایشناسایی و تهیه نقشه پیشرفت دهستان 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های میدانی

فعالیت ها

ورکشت در چند نقطه نزدیک شهر ورزنه با آب ش•
عملکرد مناسب گیاه در منطقه•
تولید بذر•

:کاربرد
علوفه دام•
تازه خوری انسان•
تولید محصوالت بهداشتی •
بازار گسترده در اتحادیه اروپا•

به عنوان راهبرد مقابله با کم آبیسالیکورنیاکشت آزمایشی گیاه 



مطالعات و
هایپروژه 

مطالعاتی

مبانیوفلسفههماستنمودهتالشمستمرطوربهگیریشکلابتدایازنوینرویشمجموعه
هاهکارگروازیکهرراستاایندر.دهدارتقاراخودنیازموردهایتکنیکوابزارهموهافعالیت
ورکشسطحدرشدهاجراهایپروژهازمنابع،ترینروزبهیمطالعهبرعالوهاستنمودهتالش
.کندمصاحبهبرجستهافرادباوآوردعملبهبازدید

دهشجزوهومقالهکتاب،تولیدبهمنجرکهمجموعهمطالعاتیهایفعالیتازبخشیادامهدر
.گرددمیبیانخالصهصورتبهاست



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

25

نظریات اسالمی در باب توسعهخالصه  1396

خالصه نظریات غربی در باب توسعه

بررسی تجربیات جهانی و داخلی در حوزه توسعه روستایی

یمرور ادبیات و بررسی روش های تحقیق در حوزه توسعه روستای

1396

1397

1397

تاییعناوین پروژه های مطالعاتی در حوزه توسعه روس



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

26

منابع آبمشارکتیمدل توسعه مدیریت بازطراحی 1396

... (، PCM ،PDM)مشارکتیمطالعه ابزار مورد نیاز برای توسعه مدیریت 

آبطراحی چارچوب تحلیل حکمرانی محلی منابع 

نظام قوانین آب در ایرانشناسیآسیب 

1397

1397

1397

عناوین پروژه های مطالعاتی در حوزه مدیریت آب



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

27

ناسب جوامع تصفیه مسیستم هایتصفیه  فاضالب موجود و معرفی سیستم هایبررسی 

کوچک و کم درآمد

1398

1396
استاندارد در ارزیابی تصفیه فاضالب های بهداشتی دانشگاه های کشور و استفاده از پساب

سیستم های نوین آبیاری

عناوین پروژه های مطالعاتی در حوزه تصفیه فاضالب



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

منارید•

جایکا•

ترسیب کربن•

سیب سمیرم/ گیفت•

محمد یونس/بانک گرامین •

تجربیات عملیاتی بانک جهانی•

(درقاضیصدکتر )مصاحبه با مسئول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای دانشگاه سازمان ملل •

المللیمطالعه و بررسی پروژه های بین 

قلعه گنج/ مستضعفینبنیاد •

خراسان رضوی/ باشگاه کشاورزان جوان•

برخی بازدیدهای داخلی

بررسی تجربیات جهانی و داخلی در حوزه توسعه روستایی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

روش های کمی

روش های کیفی

روش های تلفیقی

روش های تحقیق بومی

در توسعه روستاییکابردیروش های 

مرور ادبیات و بررسی روش های تحقیق در حوزه توسعه روستایی

قوم نگاری

اقدام پژوهی

شناسیروش پدیدار 

روش تئوری زمینه ای

...
یارزیابی سریع روستای

تاییارزیابی مشارکتی روس

گریفراتسهیل

روش تحقیق فرهنگستان
علوم اسالمی

ء روش تحقیق موسسه انشا

یشی توصیفی یا غیر آزما

پیمایشی

همبستگی

پس رویدادی

تجربی یا آزمایشی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

کنترل، پایش، بازخورد
بازخوردیساختار 

کشاورزان، کارشناسان سازمان ها، 
مدیران

ظرفیت سازی

، مسئول امناواحد مدیریت آب، هیئت 
اجرایی، فرایند انتخاب، گروه های آب بران

ساختار

، امور مالی، قوانین و عملکردهاشفافیت 
مقررات و ارتباطات 

شفافیت مالی و عملکردی

منابع آبمشارکتیمدل توسعه مدیریت بازطراحی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

پروژه های مطالعاتی

آبطراحی چارچوب تحلیل حکمرانی محلی منابع 



دوره های 
آموزشی

اقداممیدانی،اتتجربیکسبومطالعاتییپروژههرانجامازپسجهتهمینبه.دهدقراردیگراناختیاردرراتجربیاتشبایستیکهداردباورنوینرویشیمجموعه
Roleنظیر)مشارکتیوجذابهایقالباستشدهتالشآموزشیهایدورهاینطراحیدر.استنمودهآموزشییدورهیکطراحیبه play)شوداستفاده.
.شودمیارایهمجموعهآموزشیهایدورهبرخیادامهدر



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

33

مبانی و اصول فعالیت در 
جوامع محلی

تکنیک های مشاهده و 
مصاحبه در جوامع محلی

تکنیک های ارزیابی 
روستایی مشارکتی

Role playاز طریق بازی های 

طراحی سیستم مدیریت 
پروژهبازخوردی

Project Cycle Management

آموزشی گروه توسعه محلیدوره های 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

34

با تحلیل نهادی منابع طبیعیآشنایی 

(  IWRM)مدیریت بهم پیوسته منابع آب دوره مقدماتی 

بآمدیریت منابع آموزشی گروه دوره های 

ع آبمنابمشارکتیفرآیند توسعه مدیریت 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

35

مبانی و اصول فعالیت در جوامع محلی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

36

(Role playاز طریق بازی های ) PRAروستایی مشارکتیتکنیک های ارزیابی 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

37

تکنیک های مشاهده و مصاحبه در جوامع محلی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

38

(Role playاز طریق بازی های ) PRAروستایی مشارکتیتکنیک های ارزیابی 



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

دوره های آموزشی

39

(Role playاز طریق بازی های ) PRAروستایی مشارکتیتکنیک های ارزیابی 



معرفی 
اعضا

.بردمیهرهبنیزحوزهودانشگاهاساتیدمشورتازتوسعه،یزمینهدرمبناییمطالعاتانجامضمننوین،رویشیمجموعه
پیادهراالگوهاینانیزعملمیداندرکندمیتالشسالهاایندرونکردهاکتفاتئوریالگوسازیومطالعهبهصرفاحاضرتیم

راشدهیطراحالگوهایداردنظردرواستجوامعاینیتوسعهبرایعملیاتیالگویایجادمجموعهایناصلیرسالت.سازد
.شودعملواردالگوطراحیبراینیزجدیدهایعرصهدرسپسنمودهتکمیلمنطقهدرآناجرایبا
استانبودجهوبرنامهسازمانآبادانی،وپیشرفتقرارگاهپیشرفت،اسالمیایرانیالگویمرکزبامجموعهاینحاضرحالدر

توسعهروهگازافرادیونمودههمکاریبرکتبنیادوامدادکمیته،اصفهاناستاندانشجوییسازندگیبسیج،اصفهان
مجموعهایندراورمشعنوانبهاسالمیعلومفرهنگستانواصفهاندانشگاهاقتصادگروهاصفهان،صنعتیدانشگاهروستایی

.کنندمیفعالیت



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

معرفی اعضا

راهنما

تحصیلیمقطعتخصص و تجربهخانوادگینام و نام 
گروهعضو

مسعود داداشی
مدیریت راهبردی، مدل های کسب و کار، تحلیل 

سیستم
م های سیست–صنایع کارشناسی ارشد 

اجتماعی-اقتصادی

آب-کشاورزیدکتری کارآفرینی/ سیستم های توزیع آب و آبیاریمحمدعلی اصغرزاده

آبمنابع -دکتری عمرانروش تحقیق/ آب حکمرانی / مدیریت منابع آبسجاد انتشاری

کارشناسی ارشد مدیریتدانشجویمبانی کار در جوامع محلی/ مشارکتیمدیریتوطن دوستعلی

مهندسی صنایعکارشناسی مدل های کسب و کار، تحلیل سیستمکبیریمحمدعلی

دیمبانی کار در جوامع محلیکاروانامیرحسین

وفاضالبگروه سیستم های آب 

گروه مدیریت منابع آب

گروه توسعه محلی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

معرفی اعضا

تحصیلیمقطعتخصص و تجربهخانوادگینام و نام 
گروهعضو

بازارمطالعات/ گروه جهادیتجربه پوریا اسماعیلی راد
کارشناسی مهندسی شیمی

بازرگانیمدیریترشد اکارشناسی

وحید عرب
الب سیستم های فاض/ مشارکتیمدیریت/ مهندسی آب

طبیعی و تاالب
کارشناسی ارشد آب

ارشد آبکارشناسیو جمع آوری فاضالبآبرسانیطراحی سیستم علی کیخسروی

کارشناسی ارشد آبفاضالب طبیعیطراحی و اجرای سیستم تصفیهامیر شیخان

مهندسی صنایعکارشناسیپایگاه داده/ مهندسی صنایعکاظم زادهحامد

شیمیمهندسی کارشناسیشیمیمهندسی جاوید شاد

راهنما

وفاضالبگروه سیستم های آب 

گروه مدیریت منابع آب

گروه توسعه محلی



گروه ها و 
توانمندی ها

پروژه های 
میدانی

پروژه های 
مطالعاتی

دوره های 
آموزشی

معرفی اعضا

شکل گیری 
مجموعه

معرفی اعضا

علمیجایگاهتخصص و تجربهخانوادگینام و نام 
گروه

ی اصفهانصنعتدانشگاه هیئت علمی گروه توسعه روستایی، دار توسعه روستایی، کشاورزی پایدکتر محمدصادق ابراهیمی

هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانIADچارچوب/ رفتاریاقتصاد دکتر هادی امیری

اصفهانهیئت علمی دانشگاهنهادیتحلیل/ اقتصاد اسالمیدکتر وحید مقدم

صفهانهیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ااقتصاد مقاومتیدکتر محمدرضا حیدری خوراسگانی

االسالم و المسلمین حجت

شیخ العراقین زادهحسن 

مدیریت شبکه -روش تحقیق

سبک زندگی-تحقیق

ن فرهنگستا–مدیر گروه منطق و روش شناسی -حوزوی

اسالمیعلوم 

راهنما

وفاضالبگروه سیستم های آب 

گروه مدیریت منابع آب

گروه توسعه محلی



با تشکر از

توجه شما


