


www.iust.ac.ir 

دفتر تعامالت دانشگاه  با صنایع حمل و نقل ریلی
مدیر دفتر : دکتر مرتضی اسماعیلی 

تلفن: 77240924

فکس: 77240719

پیام گیر 24 ساعته:  77240678

 rail_stc@iust.ac.ir 



الگوها و ظرفیت های 
دانشگاه علم و صنعت ایران

در حوزه تعامالت صنعتي با
صنايع حمل و نقل ريلي 

پاییز96





الگوها و ظرفیت های 
دانشگاه علم و صنعت ایران



مرتضي اسماعيلي
مدير دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع حمل و نقل ريلي

مقدمه

دفتر همکاريهاي علمي، صنعتي و فناوري دانشگاه در سال1373در دانشگاه علم و صنعت ايران تحت عنوان دفتر ارتباط با 
صنعت راه اندازي گرديده و در طي سالهاي طي شده بستر ارتباطات دانشگاهيان با صنايع و دستگاههاي اجرايي کشور بوده 
است. در طي ساليان اخير توجه بيشتر مديران دانشگاه به اين حوزه از فعاليتها زمينه ساز توسعه دفتر گرديده است. در حال 
حاضر نيز با توجه به اينکه در قالب برنامه راهبردي دانشگاه براي سالهاي 95 الي 99 تعامالت صنعتي، بسيار پررنگتر از پيش 
مد نظر قرارگرفته لذا با نگاهي انبساطي برنامه هايي براي سالهاي مذکور پي ريزي گرديده است. براي ادامه پر رنگتر از پيِش 
فعاليتها و توسعه جهشي تعامالت دانشگاه با صنايع در طي سال جاري طيف گسترده اي از شيوه هاي تعامل و همکاري طراحي 
گرديده است که در قالب سبد الگوهاي همکاري دانشگاه علم و صنعت ايران در تعامل با صنايع به مخاطبين بيروني عرضه 
ميشود. اين تنوع از الگوها، با اين هدف توسعه يافته، که گستره وسيع صنايع کشور از منظر رده و سطح فناوري، ميزان قدمت، 
اندازه فعاليت، ميزان وابستگي به تجهيزات و ماشين آالت و يا سامانه هاي نرم و يا نوع مديريت و مالکيت با هم متفاوت 
هستند، را پوشش داده براي هر صنعتي از هر نوع پيشنهاداتي را در بر داشته باشد. استقبال قابل توجه و روزافزون اساتيد، 
دانشجويان تحصيالت تکميلي و شرکتهاي وابسته به دانشگاه در کنار تنوع الگوهاي همکاري، نويد بخش آينده اي بسيار 
روشن و بزرگ در اين زمينه از فعاليتها فراروي دانشگاه و صنايع همکار است. به منظور تعريف جامعه صنعتي هدف دانشگاه 
و پي ريزي برنامه راهبردي پيش گفته در انتهاي سال 94 مطالعات راهبرديي صورت پذيرفت. دامنه اين مطالعات شناسايي 
ظرفيتهاي دانشگاه، اسناد باالدستي نظام و البته رزومه بسيار غني دانشگاه در تعامل با صنايع و دستگاههاي اجرايي کشور 
که در طي دو دهه گذشته مشتمل بر1940 قرارداد به مبلغ تجميعي1600 ميليارد ريال گرديده و در زمان تاليف اين کتابچه 
نيز حاوي 265  قرارداد به مبلغ تجميعي 1037 ميليارد ريال مي باشد، بوده است. بر اين مبنا حوزه صنايع ريلي از اصلي ترين 
مخاطبين صنعتي دانشگاه برگزيده شدند. به همين منظور هم در سال 95 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع حمل و نقل 

ريلي دانشگاه با هدف تجميع و سازماندهي همه ظرفيتهاي دانشگاه در اين عرصه از فعاليتها تاسيس گرديد.
آنچه در ادامه مشاهده خواهيد نمود، ابتدا تاريخچه و معرفي دانشگاه علم و صنعت ايران و سپس الگوهاي پش بيني شده اين 
دفتر در تعامل با صنايع هدف خود يعني صنايع ريلي کشور مي باشد. در ادامه به معرفي بخشي از ظرفيتهاي بالفعل دانشگاه 

در اين حوزه که به محوريت دانشکده مهندسي راه آهن ساماندهي گرديده پرداخته شده است. 

 



دانشگاه علم و صنعت ایران در نگاهی کوتاه

دانشگاه علم و صنعت ايران، در سال 130۸، با نام هنرسراي عالي و با هدف ايجاد زمينه هاي الزم براي تحصيالت دوره 
عالي مهندسي در ايران، تأسيس گرديد.

  دانشگاه در طي فعاليت خود همواره، يکي از سه دانشگاه برتر فني و مهندسي کشور محسوب مي شده و تنها دانشگاه دارنده 
دانشکده مهندسي راه آهن و دانشکده مهندسي پيشرفت در خاورميانه و دانشکده مهندسي خودرو در ايران است. همچنين 
دانشگاه علم و صنعت ايران تنها دانشگاه صنعتي در ايران است که به طور تخصصي به رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، 
مي پردازد. دانشگاه همچنين برخي ظرفيت ها، برخي از رشته ها و تخصصهايي که به طور ويژه و با توجه به مولفه هاي بومي 
صنعتي کشور ميتواند تعامل سازنده اي با صنايع مختلف داشته باشد را در خود بوجود آورده که از اين قبيل مي توان به تأسيس 
انستيتو اندازه گيري و پژوهشکده توربين گاز و همچنين ايجاد رشته مديريت تکنولوژي در دانشکده مهندسي پيشرفت اشاره 
نمود.   سطح آموزشي باال از يک سو، و داشتن امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي پيشرفته از سويي ديگر در رشته هاي مختلف 
باعث شده تا وجهه صنعتي اين دانشگاه پررنگ تر شود و دانش آموختگان آن بتوانند به سرعت و تقريبًا در قريب به اتفاق موارد 
در داخل کشور جذب بازار کار در واحدهاي صنعتي کشور گردند. در رديف فعاليتهاي قرارداهاي صنعتي، دانشگاه در رزومه 
کاري خود در طي 2 دهه گذشته قريب به 2000 قرارداد تحقيقاتي با صنايع مختلف را دارد. در طي ساليان اخير مأموريتها 
و پروژه هاي متعددي با فناوريهاي پيشرفته از قبيل تأسيس انستيتو توربين گاز و ميترينگ، طراحي ماهواره هاي ملي نويد و 
ظفر علم و صنعت، پروژه گوگردزدايي از محصوالت ميان تقطير، طراحي موتور هواپيماهاي جت، طراحي پلتفرم ملي خودرو 

کالسB و ... از طرف سازمانها، صنايع و دستگاههاي اجرايي کشور به دانشگاه واگذار گرديده است. 
مازندران و صنعتي  فناوري  و  دانشگاههاي علم  راه اندازي  در  مادر  و  دانشگاه معين  ايفاي نقش  از  بعد  دانشگاه  همچنين 
اراک اينک داراي دو واحد اقماري درحال توسعه در دماوند و نور مي باشد. دانشگاه همچنين بواسطه اينکه به عنوان کانون 
تعامالت علمي و فني ايران با کشور آلمان توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب گرديده، دفتر خود را در اين کشور 
تأسيس نموده و اينک ظرفيت اين دفتر نيز در اختيار هدف و مأموريت گسترش سطح و تراز همکاريهاي دانشگاه با صنايع 

پااليشي و پتروشيميايي کشور و البته تسهيل مراودات بين المللي اين صنايع مي باشد.
در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت ايران داراي 15 دانشکده، 11 پژوهشکده، 14 مرکز تحقيقاتي، يک مؤسسه تحقيقاتي، 
9 قطب علمي، پرديس شماره 2، مرکز آموزش الکترونيک و قريب به 100 آزمايشگاه تحقيقاتي است. در همه دانشکده ها، 
پژوهشکده ها و مراکز فوق ظرفيتهايي براي ارائه خدمات به صنايع پااليشي و پتروشيميايي کشور وجود دارد. در ادامه اين 
کتابچه پس از معرفي سبد منحصر به فرد الگوهاي همکاري دانشگاه با صنايع کشور، صرفًا به معرفي برخي از ظرفيتهاي 
معرفي  به  اختصار،  رعايت  منظور  به  و  شده  پرداخته  پتروشيميايي  و  پااليشي  صنايع  منظر  از  دانشگاه  واحدهاي  بارزتر 
توانمنديهاي آزمايشگاههاي تحقيقاتي متعددي در دانشکده هاي برق، مواد، عمران، معماري و شهرسازي، خودرو، راه آهن، 
فيزيک، رياضي، کامپيوتر، صنايع و پيشرفت پرداخته نشده است. به منظور مهيا ساختن امکان ارائه خدماتي جامع و کاربردي 
متناسب با نيازهاي روز صنايع هدف و در کنار ظرفيتهاي داخلي دانشگاه، شرکا و همکاران تحقيقاتي ديگري نيز در ارائه 
اين خدمات، بسته به موضوع و مورد، دانشگاه را ياري مي نمايند. در انتهاي اين کتابچه به معرفي دو عدد از اين مجموعه ها 

يعني شرکت ناموران پژوهش، شرکت گاز کربنيک شهرکرد نيز پرداخته شده است. 
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الگوهای همکاری دانشگاه با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور
از طيف بسيار گسترده و متنوعی برخوردار هستند.گسترش و تنوع بخشی به زيرساختها و  صنايع تأسيس شده و در دست بهره برداری کشور 
بسترهای پيش بينی شده برای تعامل دانشگاه با صنايع، همسويی مديريتها در واحدهای ستاد و صف و البته استقبال بيش از پيش اعضای محترم 
هيئت علمی دانشگاه، ميتواند نويد بخش آينده ای بسيار روشن تر از پيش در ايفای نقش دانشگاهيان علم و صنعت ايران در توسعه ملی باشد. به 
اين جهت دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه به طراحی سبدی جامع از الگوهای تعامالتی با صنايع مختلف کشور پرداخته که 

در ادامه به آنها اشاره می گردد.

  الگوی تشکیل قطب فناوری با مأموریت خاص از صنعت

در بسياری از صنايع به داليل مختلف از جمله نيل به فناوريهای مورد استفاده، نياز به ارتقاء فناوری مورد بهره برداری، توسعه کسب و کار از 
طريق ايجاد خطوط جديد توليدی با فناوری های جديدتر، شناخت فناوريهای رقيب فناوری مورد بهره برداری و امثالهم نياز به تشکيل گروهی که 
مأموريتهای فناورانه را دنبال کنند مورد نياز می باشد. دانشگاه در الگوی تشکيل قطب فناوری با سفارش و حمايت صنعت اقدام به تعريف و تأسيس 
قطب فناوری در زمينه مورد درخواست می نمايد. برنامه ريزی و هدايت و راهبری و بهره برداری مشترک از قطب تأسيس شده از سياستهای 

دانشگاه در اين زمينه است.

  الگوی انجام مأموریتی بزرگ و شکستن آن به ریز پروژه ها

هر چند به طور سنتی صنايع درخواستهای خود از دانشگاه را در قالب قراردادهای تحقيقاتی دنبال می نموده اند در بسياری از موارد اهداف صنعت در 
قالب يک قرارداد منفرد تحقق يافتنی نيست. در چنين شرايطی صنعت يک هدف يا مأموريت را دنبال مينمايد که برای نيل به آن پروژه ای تعريف 
و به اجرا گذارده می شود. برای اين شرايط الگوی پيشنهادی دانشگاه واگذاری مأموريت بجای پروژه است. مأموريت در بر گيرنده هدف نهايی 
صنعت در آن زمينه خاص است. پس از واگذاری گروهی مشترک از دانشگاه و صنعت تشکيل و از طرق علمی نياز سنجی، مأموريت را در قالب 
زنجيره ای از طرحها و پروژه ها، که البته الزامًا همه آنها نيز تحقيقاتی نخواهند بود، به همراه يک برنامه زمانبندی کالن تعريف می نمايند. نهايتًا 
در راستای ديدگاه دانشگاه پروژه ها با سياستگذاری مشترک و بسته به مورد و ماهيت توسط صنعت، دانشگاه و يا از طريق برون سپاری به اجرا در 

خواهند آمد. اين امر تا نيل مأموريت به اهداف از پيش تعيين شده ادامه خواهد يافت.

  الگوی راه اندازی پژوهشکده، مرکز تحقیقات، انستیتو و یا آزمایشگاه تحقیقاتی مشترک با صنعت

از  تاريخچه خود  و  پيشينه  به  توجه  با  ايران  دانشگاه علم و صنعت  ميباشد. هرچند  نيازمند زيرساختهای خاص خود  برای صنعت  امر تحقيقات 
زير ساختهای غنی کارگاهی و آزمايشگاهی برخوردار است لکن کماکان در خيلی از زمينه ها مبادرت به تحقيقات حرفه ای برای صنعت مستلزم 
سرمايه گذاری های بيشتری می باشد. در عين حالی که سرمايه گذاری برای دانشگاه در چنين مواردی با توجه به عدم استمرار در بهره برداری و 
بنابراين برگشت سرمايه اغلب مقرون به صرفه نخواهد بود، برای صنعت نيز برای سرمايه گذاری برای بهره برداری به منظور يک پروژه خاص در 
بسياری از موارد پروژه را دور از صرفه خواهد نمود. به اين منظور دانشگاه الگوی امکان سرمايه گذاری عاريتی و تأسيس و يا تکميل زنجيره زير 
ساخت های موجود خود با حمايت صنعت را بوجود آورده است. در چنين شرايطی مرکز مربوطه به نام صنعت در دانشگاه به ثبت خواهد رسيد و 

هزينه صورت پذيرفته از طريق خدمات متعاقب آن مستهلک خواهد گرديد.

  الگوی تأسیس دانشکده و پردیس دانشگاهی در دانشگاه، صنعت و یا منطقه صنعتی

دانشگاه علم و صنعت ايران در کارنامه خود تجارب گسترده ای از تأسيس و به بهره برداری رسانيدن دانشکده های تخصصی با حمايت صنعت مانند 
دانشکده های راه آهن و خودرو و دانشگاههای موفق در مناطق صنعتی مانند دانشگاه های صنعتی اراک و بهشهر را دارا می باشد. لذا با توجه به اين 

تجارب يکی از الگوهای دانشگاه، راه اندازی دانشکده ها و پرديسهای دانشگاهی با نگاه پشتوانه دائمی دانشی برای يک بخش صنعتی می باشد.

  الگوی منحصر به فرد فرصت مطالعاتی صنعتی

برقراری تعامالت پيوسته دانشگاهها با صنايع مختلف در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتيد دانشگاهها در سال-های گذشته همواره مورد 
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نظر و توجه دانشگاهيان و ارباب صنعت و بويژه مديران در دو نهاد بوده است لکن رويه های موجود هرگز نگاهی واقع بينانه به موضوع نداشته و 
بنابراين پاسخگوی اين نياز نبوده است. دانشگاه الگوی منحصر به فرد خود در اين زمينه را توسعه داده که بسيار منعطف و برای شرايط مختلف 
صنعتی و برای ويژگی های مختلف اساتيد دانشگاه قابل پياده سازی می باشد. در اين الگو استاد دانشگاه به صورت نيمه وقت در دانشگاه باقی 
مانده و در شکل حداقلی خود مأموريتهای سازمانی خود را دنبال نموده و همزمان به صورت نيمه وقت با حضور در صنعت به مأموريتهای واگذار 

شده از طرف صنعت خواهد پرداخت.

  الگوی فرصت مطالعات دانشگاهی برای خبرگان صنعت

يکی از نيازمنديهای کارشناسان و متخصصين صنعتی که تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته برگرداندن هر از چندگاه يکبار ايشان به دانشگاهها به 
دور از دغدغه های اداری، اجرايی و عملياتی صنعت و با هدف به هنگام نمودن پشتوانه دانشی ايشان و آشنا شدن ايشان با دانش ها و فناوری های 
روز دنيا در زمينه فعاليت آنها می باشد. بعضًا کارشناسان صنعتی اين نياز را به صورت خودجوش در قالب ادامه تحصيل جستجو ميکنند که البته 
آنها را به گمشده خود نزديکتر نمی کند. در اين الگو دانشگاه علم و صنعت ايران در قالب فرصت مطالعاتی دانشگاهی متقاضی مربوطه از صنعت را 
در خود مستقر گردانده و برای ايشان فرصت برداشتهای دانشی مورد نياز وی به صورت نيمه وقت و يا در صورت درخواست به صورت تمام وقت 

بوجود خواهد آورد.

  الگوی تأسیس شرکت های دانش بنیان مشترک با صنعت

توسعه دانش بنيان که برنامه آتی کشور بر آن بنا نهاده شده و همه اسناد باالدستی نيز بر آن تاکيد نموده اند در قالب شرکتهای دانش بنيان تحقق 
پذير خواهد بود. يکی از اهداف و مسيرهای تجاری تعقيب شده در اين شرکتها يافتن فناوريهای مورد نياز صنايع، برنامه ريزی و نيل به آنها و 
عرضه آنها و خدمات مربوطه به صنايع هدف است. يکی از زمينه های کند شدن اين حرکت عدم تضمين بازار توسط صنايع نيازمند به اين خدمات 
و سرويس ها می باشد. در الگوی پيشنهادی دانشگاه علم و صنعت ايران شرکتهای دانش بنيان مربوطه به صورت مشترک و با مالکيت متخصصين 
مربوطه و نهادهای دانشگاه به عنوان سازمان دانش محور و صنعت به عنوان بازار فناوری هدف تأسيس و بنابراين تحقق پذيری کسب و کار در 

آن در يک ديدگاه برد برد تضمين می گردد.

  الگوی تضمین قراردادها از طریق بیمه سرمایه گذاری کارفرما

يکی از نگرانيهای صنايع در واگذاری مشکالت و نيازهای خود در قالب پروژه های تحقيقاتی به دانشگاه ها عدم اطمينان از به نتيجه رسيدن و نيل 
موفقيت آميز متخصصين مربوطه به اهداف مورد نظر پروژه ها است. البته اين به طبيعت تحقيقاتی بودن پروژه ها و موضوعات قراردادی بر می 
گردد. در واقع اين امر، سرمايه گذاری کارفرمايان را دچار ريسک می کند. در مذاکراتی که بين دانشگاه و سازمانهای بيمه گر بر قرار گرديده مبلغ 

و يا بخشی از مبلغ مورد سرمايه گذاری توسط کارفرما در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه بيمه می گردد.

  الگوی طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز صنعت )مقطع دار و بی مقطع(

کارشناسان صنعت به طور پيوسته نيازمند آموزش ميباشند و در بسياری از موارد برنامه ريزی های آموزشی نيز برای ايشان صورت پذيرفته است. 
هر چند در صنايع بزرگتر سازمان مربوطه برای اين منظور بوجود آمده است در بسياری از صنايع کوچکتر از کنار اين مهم بدون برنامه مشخص 
و هدفمند عبور می شود. در الگوی پيشنهادی دانشگاه برای اين منظور بر اساس انتظارات شغلی و تعالی سازمانی متصوره برای پرسنل صنعت 
برنامه ريزی آموزشی صورت پذيرفته و با بهره برداری از ظرفيت های صنعت و دانشگاه و بعضًا بسته به مورد از طريق برون سپاری آموزش های 

الزمه به کارشناس مربوطه عرضه می گردد.

  الگوی تأسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه

بعضًا بروکراسی های اداری يکی از موانع رشد سريع تراز همکاری بين دانشگاه و صنايع دستگاههای اجرايی کشور بشمار ميرود. هر چه سطح 
همکاری ها گسترش می يابد اين موانع بيشتر رخ می نمايد. برای مرتفع سازی اين مشکل دانشگاه علم و صنعت ايران مبادرت به توسعه الگوی راه 
اندازی دفاتر توسعه تعامالت با صنايع هدف نموده است. در اين رويکرد برای صنايعی که افق روشن و گسترده ای از تعامالت با آنها قابل تصور 
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است پس از بررسی های اوليه دفتری تأسيس گرديده و يکی از اساتيد دانشگاه مأمور به برنامه ريزی برای توسعه تعامالت فی مابين می گردد. در 
اين الگو دانشگاه درخواست مأمور شدن فردی از سازمان صنعت متبوع جهت استقرار نيمه وقت و يا تمام وقت در دفتر را نيز می نمايد. در حال 

حاضر تعدادی از دفاتر صنايع هدف در دانشگاه تأسيس گرديده و در دست بهره برداری می باشد.

  الگوی استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص

در تکميل الگوی تأسيس دفتر صنايع هدف در دانشگاه و به منظور زمينه سازی معرفی بيشتر و بهتر توانمندی های دانشگاه به صنايع هدف و معرفی 
متقابل ظرفيت ها و برنامه  های توسعه آن صنايع به دانشگاهيان الگوی تأسيس دفتر نمايندگی دانشگاه در صنايع دارای ظرفيت تعامل گسترده با 
دانشگاه را توسعه داده است. در اين الگو پس از بررسی های اوليه صورت پذيرفته و حصول توافق فيمابين نسبت به تأسيس دفتر دانشگاه در صنعت 
يکی از اعضای هيئت علمی و يا کارکنان دانشگاه متناسب با برنامه ها و اهداف دفتر مأمور به حضور نيمه وقت و يا تمام وقت در دفتر گرديده و 
فعاليت های دفتر به صورت رسمی آغاز می گردد. مأمور دانشگاه مسئوليت بهره گيری از روشهای مختلف از قبيل برگزاری سمينارها و نشست های 

مشترک و زمينه سازی ايجاد فعاليت های جديد و گسترش فعاليت های جاری را تعقيب خواهد نمود.

  الگوی تشکیل واحد تحقیق و توسعه خاص در یک پروژه بزرگ ملی

تجارب متعدد دانشگاه در تأسيس واحدها و سازمانهای تحقيقاتی رزومه مطلوبی از اين فعاليتها را در اختيار قرار داده است. اينک اين امکان وجود 
دارد تا درون سازمان يک طرح بزرگ ملی، که اغلب نيز با مشارکت يک مجموعه خارجی مورد اقدام است، واحد تحقيق و توسعه توسط دانشگاه 
شکل گيرد. اين واحدها ميتوانند مأموريت هايی مانند مستند سازی دانش بکارگرفته شده در اجرای طرح، تثبيت تجارب استفاده شده به منظور 
بهره برداری در اجرای طرح های مشابه در آينده، کسب اطمينان از پياده سازی حداکثری فرايند انتقال فناوری، شناسايی زنجيره فناوريهای مورد نياز 
و برنامه ريزی برای تأمين حداکثری داخلی آنها، انديشيدن تمهيداتی برای بهره برداری هر چه بهتر از تأسيسات و ماشين آالت در حوزه هايی مانند 
نگهداری و تعمير و غيرو را تعقيب نمايند. تأسيس واحدهای تحقيق و توسعه محدود به طرحهای بزرگ ملی نبوده و حتی دانشگاه امکان ايجاد 

مشترک واحد R&D يک صنعت خاص را درون صنعت و يا حتی درون دانشگاه دارا می باشد.

  الگوی ایفای نقش انتقال دانش فنی و فناوری در پروژه های بزرگ ملی

در پروژه های بزرگ ملی اغلب از فناوريهای پيشرفته روز دنيا استفاده می شود. در خيلی از مواقع طرف های خارجی نيز در آن مشارکت دارند. تقريبًا 
بيشتر اوقات در کنار قراردادهای بزرگ الحاقيه فناوری، آموزشی يا پژوهشی و يا انتقال دانش فنی هم وجود دارد. ليکن بواسطه اينکه اغلب ساز و 
کار مناسب برای اين منظور در سازمان بهره بردار وجود ندارد اين اتفاق نمی افتد. دانشگاه علم و صنعت ايران الگويی را توسعه داده که از طريق 
آن نقش واحد تحقيق و توسعه و انتقال دانش فنی در کنار سازمان بهره بردار را ايفا نمايد. بنابراين ضمن زمينه سازی جهت کسب اطمينان توسط 
سازمان بهره بردار نسبت به بهترين و آخرين فناوريهای استفاده شده در پروژه، مراحل ثبت و مستندسازی به منظور بکارگيری دستاوردها فراتر از 

پروژه جاری به پروژه های آتی نيز بوجود خواهد آمد.    

  الگوی انتشار مجله هدف دار برای کارفرمایان خاص

با  خود  پرسنل  نمودن  آشنا  يا  و  خود  سازمان  درون  دانش  ترويج  و  انتشار  جمله  از  مختلف  داليل  به  اجرايی  دستگاه های  و  از صنايع  بسياری 
دستاوردهای جهانی در زمينه های مرتبط با حوزه کاری، نياز به انتشار مجله تخصصی را احساس می نمايند. طبعًا اين موضوع امری تخصصی است 
و سازمان و امکانات و زيرساختهای مورد نياز خود را نيازمند است. دانشگاه علم و صنعت ايران که بواسطه نيازهای داخلی خود يکی از گسترده 
ترين شبکه های انتشاراتی دانشگاهی کشور را در اختيار دارد، آمادگی دارد در قالب الگوی در اختيار خدماتی از اين نوع را به صنايع و زنجيره های 

صنعتی کشور عرضه نمايد.

  الگوی حمایت تجمیعی از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

بلوکهای سازنده تحقيقات و فناوری در کشور به طور عام و در دانشگاه ها به طور خاص پايان نامه های تحصيالت تکميلی هستند. ساليانه ده ها 
هزار پايان نامه دانشجويی در کشور انجام می شود. در خيلی از موارد اين تحقيقات در مسير توسعه ملی و برنامه های توسعه کشور قرار ندارند. 
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الگوی عرضه تجميعی دستاوردهای  پايان نامه ها در يک محور خاص الگويی بسيار مقرون به صرفه و قابل بهره برداری برای صنعت است که 
طی آن در توافقی که بين دانشگاه و صنعت صورت می پذيرد محورهايی به عنوان مسير تعريف پايان نامه توافق می گردد و با مديريت و نظارت 

مشترک دانشگاه و صنعت پايان نامه هايی در آن مسير انجام و نتايج آن به صنعت عرضه می گردد.  

  الگوی تأسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع

تأسيس صندوقهای اعتباری مشترک بين دانشگاه و صنايع مختلف يکی از الگوهای رايج در کشورهای پيشرفته با هدف تسهيل گردش کارهای 
فنی، اداری و مالی قراردادهای پژوهشی بين دانشگاهها و صنايع و دستگاهای اجرايی است. دانشگاه ها نيز هرچند به صورت اندک در تأمين منابع 
مالی اين صندوق ها مشارکت می نمايند. هزينه نمودن منابع تأمين شده به صورت مشترک و از طريق نمايندگان دو طرف اداره می گردد. مديريت 
صندوقها اقدامات مربوط به ارزيابی طرحهای واصله و واگذاری آنها به پژوهشگران دانشگاه، نظارت بر حسن اجرای آنها و تأمين مجدد منابع 

تکميلی را عهده دار می باشند.

  الگوی راه اندازی کلینیک های صنعتی تخصصی ویژه در دانشگاه

کلينيکهای صنعتی يکی از الگوهای مدرن ايجاد فوروم متخصصان مرتبط با حوزه فعاليتهای يک صنعت خاص ميباشند. در اين الگو بخشی از 
سامانه ای که به همين منظور راه اندازی گرديده به زمينه های تخصصی مربوط به صنعت متقاضی اختصاص می يابد. گروه سردبيری کلينيک، 
متخصصين مربوطه دانشگاهی و صنعتی را از سراسر کشور و در مواردی از خارج از کشور به عضويت کلينيک در می آورند. تاالر گفتگويی که 
از اين رهگذر شکل ميگيرد خواستگاهی برای طرح مسائل و مشکالتی خواهد بود که صنعت مربوطه و صنايع عضو با آن مواجه می شوند. طرح 
مشکالت در اين تاالر بعضًا به ارائه راه حل هايی توسط متخصصين مربوطه، تعريف اقدامات اجرايی مورد نياز به منظور رفع مشکالت، ارائه خدمات 

مشاوره ای و نهايتًا تعريف پروژه های مطالعاتی، تحقيقاتی، مهندسی و غيرو به صورت پيشنهادی برای صنايع مربوطه خواهد گرديد.

  الگوی تعقیب مأموریت های ویژه بین المللی

آشنايی  است.  تصور  قابل  بين المللی  ظرفيتهای  از  بهره مندی  با  مختلف  مأموريتهای صنايع  بهتر  چه  هر  ايفای  برای  گسترده ای  اقدامات  قطعًا 
از  انسانی سازمان، کمک گرفتن  منابع  توسعه  منظور  به  المللی  بين  از ظرفيتهای  بهره گيری  مأموريتی،  در حوزه  نوين جهانی  با دستاوردهای 
توانمندی های صنايع و سازمان های جهانی با هدف اجرای هر چه بهتر برنامه های توسعه برخی از اين موارد هستند. دفتر اروپايی دانشگاه امکان 

بسياری از اين تعامالت را فراهم خواهد آورد. کافی است اين اهداف در قالب مأموريت هايی بين المللی به دانشگاه واگذار گردند..

  الگوی برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی در زمینه مورد نظر کارفرما درداخل یا خارج از کشور
دانشگاه علم و صنعت ايران همه ساله ميزبان و برگزار کنند تعداد زيادی از همايش های ملی و بين المللی به درخواست صنايع و دستگاههای اجرايی 
می باشد. زير ساخت های موجود در دانشگاه اين امکان را فراهم آورده که بتوان نيازهای صنايع را در قالبهای متعارف تدوين نموده عالقه مندان و 
صاحبان دانش و تجربه در آن زمينه خاص را از اقصی نقاط دنيا گردهم آورد. اغلب صنايع از اين طريق حداقل به يک بانک اطالعاتی جامع در حوزه 
تخصصی مورد نظر خود دست يافته و از آن پس به سهولت مراجعی برای ارجاع مشکالت روز مره خود دسترسی خواهند داشت. در موارد متعددی 
راه حل های اوليه مشکالت روزانه صنايع نيز در اين همايش ها در قالب مقاالت و کارگاهايی عرضه شده و مورد بهره برداری صنايع قرار گرفته است.

  الگوی طرح استاد

اين طرح که در مخفف طرح اعتبار ساليانه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه است اين امکان را فراهم می سازد تا بتوان با برنامه ريزی از پيش و تخصيص 
منابع مورد نياز ظرفيت يک يا گروهی از اساتيد و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلی آنها را به مأموريتهای مرتبط با صنايع مربوطه در اختيار 
گرفت. معمواًل در چنين شرايطی ميتوان انتظار داشت اقداماتی مانند تبيين تجارب جهانی در حوزه مأموريتی، رصد فناوری های مورد استفاده در 
دنيا، آينده پژوهی در زمينه های تعيين شده، گردآوری و تدوين منابع مورد نياز به منظور توسعه منابع انسانی سازمان و امثالهم مورد توجه قرار گيرد.
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زیر ساخت هاي تحقیقاتي دانشگاه در حوزه صنایع ریلي

رشد زيرساختهاي حمل و نقل  يکي از بهترين دالئل توسعه اقتصادي - اجتماعي - سياسي کشورها است. درميان شکل هاي مختلف حمل و 
نقل، حمل و نقل ريلي به دليل اقتصادي بودن و حفظ محيط زيست داراي مزيت رقابتي اساسي نسبت به ساير روش ها است. اين مهم موردتوجه 
دولتهاي مختلف در نظام مقدس  جمهوري اسالمي بوده و لذا تالش مديران کالن و مديران صنعت ريلي همواره بر توسعه زيرساختهاي ريلي قرار 
گرفته است بطوري که مطابق برنامه هاي توسعه اي مي بايست طول کل خط ريلي ايران از 13000 کيلومتر فعلی به 25000 کيلومتر افزايش يابد 
در کنار اين توسعه کّمي ورود کشور به عرصه توسعه خطوط ريلي  سنگين و پرسرعت توجه بيشتر به شاخصه هاي کيفي را بيش از پيش الزامي مي 
سازد. در توسعه شاخصه هاي کيفي دانشگاهها نقش بسيار کليدي را ايفا مي کنند و در اين راستا دانشگاه علم و صنعت ايران با دارا بودن دانشکده 
مهندسي راه آهن به عنوان اولين دانشکده تخصصي کشور در اين حوزه در خاورميانه طي بيست سال اخير تالش شاياني را در ارتقاء سطح کيفي 
دانش و پژوهش صنعت ريلي ايفا نموده است در اين رابطه يکي از امتيازات و اولويت هاي مهم دانشگاه ارتباط با صنعت ريلي بوده است که طبق 
آمارهاي منتشره دفتر ارتباط با صنعت همواره اين دانشکده رتبه ممتازي را بخود اختصاص داده است. باتوجه به اهميت کليدي صنعت ريلي و 
بازخوردهاي مثبت صنعت از همکاري دانشکده و دانشگاه تصميم دانشگاه به تمرکز در اين حوزه در بخش ارتباط با صنعت بوده و لذا دفتر تعامالت 
با صنعت حمل و نقل ريلي با اين رويکرد و جهت تقويت و نظام مند کردن ارتباط با صنعت ريلي دو دانشگاه تأسيس گرديده است. از جمله اهداف 

و برنامه هاي مهم تأسيس اين دفتر مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

1- برقراري ارتباط هدفمند با صنعت ريلي برون شهري 
2- برقراري ارتباط هدفمند با صنعت ريلي درون شهري 

3- ورود دانشگاه و دانشکده هاي مختلف به پروژه هاي کالن ريلي 
4- ايجاد مرجعيت دانشگاه در کشور در حوزه پروژه هاي تخصصي ريلي 

5- تقويت فعاليت هاي گروهي دانشکده هاي مختلف در زمينه رشته هاي ريلي 
6- معرفي اساتيد توانمند دانشگاه به صنعت ريلي کشور 

7- معرفي توانمندي هاي آزمايشگاهي ويژه داشکده ها به صنعت ريلي کشور
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آزمایشگاه های حوزه حمل و نقل ریلی

 آزمایشگاه هاي آموزشي

  گرایش خط و سازه هاي ریلي
1- روسازي خط :

مدیر آزمایشگاه روسازي : دکتر جبار علي ذاکري

هدف :

هدف از راه اندازي اين آزمايشگاه آشنا نمودن دانشجويان مقطع کارشناسي خط و سازه هاي ريلي با تجهيزات اندازه گيري و تعمير و نگهداري ادوات 
روسازي خط است. بخشي از تجهيزات اين آزمايشگاه، جهت آموزش دروس تست خط و آز خط دوره کارشناسي ارشد نيز قابل استفاده مي باشند.

آزمایشهاي قابل انجام و تجهیزات موجود در آزمایشگاه روسازي خط :

: ي حوزه حمل و نقل ريليشگاه هايآزما  

  آزمايشگاه هاي آموزشي
 

يلير يش خط و سازه هايگرا -  
خط : يروساز -1  

يذاکر يعل جبار دکتر:  يروساز شگاهيآزما ريمد  
 هدف :

زات يبا تجه يلير يها خط و سازه يان مقطع کارشناسيشگاه آشنا نمودن دانشجوين آزمايا يهدف از راه انداز
شگاه، جهت آموزش ين آزمايا زاتياز تجه يخط است. بخش يادوات روساز ير و نگهداريو تعم يرياندازه گ

ز قابل استفادهيارشد ن يدروس تست خط و آز خط دوره کارشناس  
. باشند يم  

ط :خ يشگاه روسازيزات موجود در آزمايقابل انجام و تجه يشهايآزما  

فيرد ريتصو نام دستگاه   

ر خطيدستگاه اندازه گ 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

: ي حوزه حمل و نقل ريليشگاه هايآزما  

  آزمايشگاه هاي آموزشي
 

يلير يش خط و سازه هايگرا -  
خط : يروساز -1  

يذاکر يعل جبار دکتر:  يروساز شگاهيآزما ريمد  
 هدف :

زات يبا تجه يلير يها خط و سازه يان مقطع کارشناسيشگاه آشنا نمودن دانشجوين آزمايا يهدف از راه انداز
شگاه، جهت آموزش ين آزمايا زاتياز تجه يخط است. بخش يادوات روساز ير و نگهداريو تعم يرياندازه گ

ز قابل استفادهيارشد ن يدروس تست خط و آز خط دوره کارشناس  
. باشند يم  

ط :خ يشگاه روسازيزات موجود در آزمايقابل انجام و تجه يشهايآزما  

فيرد ريتصو نام دستگاه   

ر خطيدستگاه اندازه گ 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

: ي حوزه حمل و نقل ريليشگاه هايآزما  

  آزمايشگاه هاي آموزشي
 

يلير يش خط و سازه هايگرا -  
خط : يروساز -1  

يذاکر يعل جبار دکتر:  يروساز شگاهيآزما ريمد  
 هدف :

زات يبا تجه يلير يها خط و سازه يان مقطع کارشناسيشگاه آشنا نمودن دانشجوين آزمايا يهدف از راه انداز
شگاه، جهت آموزش ين آزمايا زاتياز تجه يخط است. بخش يادوات روساز ير و نگهداريو تعم يرياندازه گ

ز قابل استفادهيارشد ن يدروس تست خط و آز خط دوره کارشناس  
. باشند يم  

ط :خ يشگاه روسازيزات موجود در آزمايقابل انجام و تجه يشهايآزما  

فيرد ريتصو نام دستگاه   

ر خطيدستگاه اندازه گ 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

  دستگاه اندازه گیر خط

  دستگاه برش ریل  دستگاه اندازه گیري کاریوگیشن

  دستگاه اندازه گیري سایش ریل  دستگاه سوراخ کن ریل

  سختي سنجي فوالد ریل

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  
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  جک بارگذاري 30 تن  تست بارگذاري صفحه

  دستگاه اندازه گیري مقاومت)SSTP( جانبي خط  دستگاه اندازه گیري سختي پد و پابند

  دستگاه آزمایش ضربه مصالح باالست  الک دانه بندي مصالح باالست 

  دستگاه آزمایش لس آنجلس  دستگاه آزمایش میکرودوال

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

31 
مقاومت يريتگاه اندازه گدس  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

31 
مقاومت يريتگاه اندازه گدس  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

31 
مقاومت يريتگاه اندازه گدس  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

31 
مقاومت يريتگاه اندازه گدس  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

31 
مقاومت يريتگاه اندازه گدس  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 



15 rail_stc@iust.ac.ir

  کولیس تعیین ابعاد سنگ دانه هاي طویل  کولیس تعیین اندازه ذرات سنگدانه ها

  کولیس تعیین ابعاد سنگدانه ها

  بالن مورد استفاده در تعیین درصد 
جذب آب مصالح

  دستگاه اندازه گیر پارامترهاي هندسي خط  دستگاه اندازه گیري درجه حرارت و درز ریل

  تعیین وزن مخصوص مصالح

دانه هاي کروي  ابعاد سنگ  تعیین    کولیس 
و گردگوشه

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ن ابعاد سنگ ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ابعاد سنگ  نييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ن ابعاد سنگ ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ابعاد سنگ  نييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ن ابعاد سنگ ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ابعاد سنگ  نييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يدستگاه اندازه گ

خط يهندس يپارامترها  

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يدستگاه اندازه گ

خط يهندس يپارامترها  

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يدستگاه اندازه گ

خط يهندس يپارامترها  

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ن ابعاد سنگ ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ابعاد سنگ  نييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ن ابعاد سنگ ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ابعاد سنگ  نييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه
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  موتور پیچ بند  موتور پیچ بند

  دستگاه ریل ساب  دستگاه سوراخ کن ریل

  دستگاه ریل گرم کن  کمپرسور

  دستگاه زائده بر جوش ریل
  گلداني جوش ترمیت

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يدستگاه اندازه گ

خط يهندس يپارامترها  

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يدستگاه اندازه گ

خط يهندس يپارامترها  

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيردستگاه   

 

 کمپرسور 53

 

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيردستگاه   

 

 کمپرسور 53

 

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيردستگاه   

 

 کمپرسور 53

 

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيردستگاه   

 

 کمپرسور 53

 

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيردستگاه   

 

 کمپرسور 53

 

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

تيجوش ترم يگلدان 11  

 

صفحه يتست بارگذار 13  

 

 
 

ک خاک :يمکان -2  

يلياسماع يمرتض دکتر:  خاک کيمکان شگاهيآزما ريمد  

9177 يداخل             00541477-6تلفن تماس :   

   m_esmaeili@iust.ac.irل :     يميآدرس ا

 هدف :
و  يکيزيف يپارامترها ن راستايباشد. در ايک ميدرس مکان ينظر يمبان يعمل يشگاه هدف بررسين آزمايدر ا

شات ين آزمايشود و ح يم يريگقرار گرفته و اندازه يمختلف مورد بررس يشهايخاک در آزما يمقاومت
شوند.  يآشنا م زات مرتبط و نحوه کار آنهايان با تجهيانشجو  

زات يمطرح بوده و لذا در صورت کامل بودن تجه يعمران يپروژه ها يشات بصورت متداول در تمامين آزمايا
.مربوط پرداخت ير ساخت هايو ز يلير يدر پروژه ها يس دهيتوان به سرو يشگاه ميآزما  
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  تست بارگذاري صفحه

  نمونه گیر خاک جهت اندازه گیري درصد 
رطوبت

  مجموعه الک هاي جهت دانه بندي خاک

تيجوش ترم يگلدان 11  

 

صفحه يتست بارگذار 13  

 

 
 

ک خاک :يمکان -2  

يلياسماع يمرتض دکتر:  خاک کيمکان شگاهيآزما ريمد  

9177 يداخل             00541477-6تلفن تماس :   

   m_esmaeili@iust.ac.irل :     يميآدرس ا

 هدف :
و  يکيزيف يپارامترها ن راستايباشد. در ايک ميدرس مکان ينظر يمبان يعمل يشگاه هدف بررسين آزمايدر ا

شات ين آزمايشود و ح يم يريگقرار گرفته و اندازه يمختلف مورد بررس يشهايخاک در آزما يمقاومت
شوند.  يآشنا م زات مرتبط و نحوه کار آنهايان با تجهيانشجو  

زات يمطرح بوده و لذا در صورت کامل بودن تجه يعمران يپروژه ها يشات بصورت متداول در تمامين آزمايا
.مربوط پرداخت ير ساخت هايو ز يلير يدر پروژه ها يس دهيتوان به سرو يشگاه ميآزما  

 
 
 

2- مکانیک خاک :
مدیر آزمایشگاه مکانیک خاک : دکتر مرتضي اسماعیلي

تلفن تماس : 9-77451500             داخلي 6100
  m_esmaeili@iust.ac.ir : آدرس ايميل

هدف :

در اين آزمايشگاه هدف بررسي عملي مباني نظري درس مکانيک مي باشد. در اين راستا پارامترهاي فيزيکي و مقاومتي خاک در آزمايشهاي 
مختلف مورد بررسي قرار گرفته و اندازه گيري مي شود و حين آزمايشات انشجويان با تجهيزات مرتبط و نحوه کار آنها آشنا مي شوند. 

اين آزمايشات بصورت متداول در تمامي پروژه هاي عمراني مطرح بوده و لذا در صورت کامل بودن تجهيزات آزمايشگاه مي توان به سرويس دهي 
در پروژه هاي ريلي و زير ساخت هاي مربوط پرداخت.

آزمایشهاي قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه مکانیک خاک : ک :ک خايشگاه مکانيزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

فيرد شينام آزما   شکل دستگاه 

3 
ر خاک جهت اندازه ينمونه گ

درصد رطوبت يريگ  

 

5 

  
جهت دانه  يمجموعه الک ها

خاک يبند  
  

 

1 
استوانه مدرج جهت انجام 

يدرومتريش هيآزما  

 

9 
جام کاساگرانده جهت اندازه 

يحد روان يريگ  

 

9 
ش تراکم يزات آزمايتجه

نيسبک و سنگ  
 

ک :ک خايشگاه مکانيزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

فيرد شينام آزما   شکل دستگاه 

3 
ر خاک جهت اندازه ينمونه گ

درصد رطوبت يريگ  

 

5 

  
جهت دانه  يمجموعه الک ها

خاک يبند  
  

 

1 
استوانه مدرج جهت انجام 

يدرومتريش هيآزما  

 

9 
جام کاساگرانده جهت اندازه 

يحد روان يريگ  

 

9 
ش تراکم يزات آزمايتجه

نيسبک و سنگ  
 



18rail_stc@iust.ac.ir

انجام  استوانه مدرج جهت    
آزمایش هیدرومتري

انجام  جهت  مدرج  استوانه    
آزمایش هیدرومتري

و  سبک  تراکم  آزمایش  تجهیزات    
سنگین

در  دانسیته  اندازه گیري  تجهیزات    
محل بررسي مخروط ماسه

  دستگاه اندازه گیري مقاومت   CBR دستگاه اندازه گیري  
تک محوري  

ک :ک خايشگاه مکانيزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

فيرد شينام آزما   شکل دستگاه 

3 
ر خاک جهت اندازه ينمونه گ

درصد رطوبت يريگ  

 

5 

  
جهت دانه  يمجموعه الک ها

خاک يبند  
  

 

1 
استوانه مدرج جهت انجام 

يدرومتريش هيآزما  

 

9 
جام کاساگرانده جهت اندازه 

يحد روان يريگ  

 

9 
ش تراکم يزات آزمايتجه

نيسبک و سنگ  
 

ک :ک خايشگاه مکانيزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

فيرد شينام آزما   شکل دستگاه 

3 
ر خاک جهت اندازه ينمونه گ

درصد رطوبت يريگ  

 

5 

  
جهت دانه  يمجموعه الک ها

خاک يبند  
  

 

1 
استوانه مدرج جهت انجام 

يدرومتريش هيآزما  

 

9 
جام کاساگرانده جهت اندازه 

يحد روان يريگ  

 

9 
ش تراکم يزات آزمايتجه

نيسبک و سنگ  
 

 

0 

 يرياندازه گزات يتجه
 يته در محل بررسيدانس

 مخروط ماسه

 

3 CBR    يريدستگاه اندازه گ

 

۱ 
مقاومت  يريدستگاه اندازه گ

يتک محور  

 

 

0 

 يرياندازه گزات يتجه
 يته در محل بررسيدانس

 مخروط ماسه

 

3 CBR    يريدستگاه اندازه گ

 

۱ 
مقاومت  يريدستگاه اندازه گ

يتک محور  

 

 

0 

 يرياندازه گزات يتجه
 يته در محل بررسيدانس

 مخروط ماسه

 

3 CBR    يريدستگاه اندازه گ

 

۱ 
مقاومت  يريدستگاه اندازه گ

يتک محور  

 

 

0 

 يرياندازه گزات يتجه
 يته در محل بررسيدانس

 مخروط ماسه

 

3 CBR    يريدستگاه اندازه گ

 

۱ 
مقاومت  يريدستگاه اندازه گ

يتک محور  
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 دستگاه آزمایش برش مستقیم 
در ابعاد نمونه 5 در 5 سانتي متر

)Plate Loading Test( آزمایش بارگذاري صفحه  

  صحرایي CBR آزمایش 

5 

ش برش يدستگاه آزما
در  9م در ابعاد نمونه يمستق

متر يسانت 9  

 

31 
صفحه  يش بارگذاريآزما

(Plate Loading Test) 

 

ييصحرا 33  CBR ش يآزما  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ش برش يدستگاه آزما
در  9م در ابعاد نمونه يمستق

متر يسانت 9  

 

31 
صفحه  يش بارگذاريآزما

(Plate Loading Test) 

 

ييصحرا 33  CBR ش يآزما  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ش برش يدستگاه آزما
در  9م در ابعاد نمونه يمستق

متر يسانت 9  

 

31 
صفحه  يش بارگذاريآزما

(Plate Loading Test) 

 

ييصحرا 33  CBR ش يآزما  
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3- مصالح ساختماني :
مدیر آزمایشگاه مصالح ساختماني: دکتر مرتضي قاروني نیک

تلفن تماس : 9-77451500    داخلي   3504
gharouni@doctor.com : آدرس ايميل

هدف :

 در اين آزمايشگاه دانشجويان با آزمايشات مهم در حوزه مصالح ساختماني و بطور ويژه مصالح سنگي، سيمان و بتني آشنا مي شوند. اين 
را  زير ساخت  ريلي در بخش  به صنعت  قابليت سرويس دهي  آموزشي  بر کاربرد  بتني عالوه  تکنولوژي  آزمايشگاه  با  ارتباط  در  آزمايشگاه 

درصورت کامل بودن تجهيزات خواهد داشت.

آزمایشهاي قابل انجام در آزمایشگاه مصالح ساختماني:

: يمصالح ساختمان -3  

کين يقارون يمرتض دکتر: يساختمان مصالح شگاهيازما ريمد     
3475   يداخل    00541477-6تلفن تماس :   

 gharouni@doctor.comل : يميآدرس ا
 هدف :

مان ي، سيژه مصالح سنگيو بطور و يشات مهم در حوزه مصالح ساختمانيان با آزمايشگاه دانشجوين آزمايدر ا 
ت يقابل يعالوه بر کاربرد آموزش يبتن يشگاه تکنولوژيشگاه در ارتباط با آزماين آزمايشوند. ايآشنا م يبتن و

. زات خواهد داشتير ساخت را درصورت کامل بودن تجهيدر بخش ز يليبه صنعت ر يس دهيسرو  
يشگاه مصالح ساختمانيقابل انجام در آزما يشهايآزما :   

فيرد شينام آزما  دستگاهشکل    

3 
ا ب يکيمکان يدستگاه دانه.بند

الک استفاده از  
(Shaker)  

 

5 

يريقالب اندازه گ  
و جذب آب شن و  يچگال

 ماسه

 

1 
SSD   ممحاسبه حج 

            )سبد معل ق(

 

: يمصالح ساختمان -3  

کين يقارون يمرتض دکتر: يساختمان مصالح شگاهيازما ريمد     
3475   يداخل    00541477-6تلفن تماس :   

 gharouni@doctor.comل : يميآدرس ا
 هدف :

مان ي، سيژه مصالح سنگيو بطور و يشات مهم در حوزه مصالح ساختمانيان با آزمايشگاه دانشجوين آزمايدر ا 
ت يقابل يعالوه بر کاربرد آموزش يبتن يشگاه تکنولوژيشگاه در ارتباط با آزماين آزمايشوند. ايآشنا م يبتن و

. زات خواهد داشتير ساخت را درصورت کامل بودن تجهيدر بخش ز يليبه صنعت ر يس دهيسرو  
يشگاه مصالح ساختمانيقابل انجام در آزما يشهايآزما :   

فيرد شينام آزما  دستگاهشکل    

3 
ا ب يکيمکان يدستگاه دانه.بند

الک استفاده از  
(Shaker)  

 

5 

يريقالب اندازه گ  
و جذب آب شن و  يچگال

 ماسه

 

1 
SSD   ممحاسبه حج 

            )سبد معل ق(

 

: يمصالح ساختمان -3  

کين يقارون يمرتض دکتر: يساختمان مصالح شگاهيازما ريمد     
3475   يداخل    00541477-6تلفن تماس :   

 gharouni@doctor.comل : يميآدرس ا
 هدف :

مان ي، سيژه مصالح سنگيو بطور و يشات مهم در حوزه مصالح ساختمانيان با آزمايشگاه دانشجوين آزمايدر ا 
ت يقابل يعالوه بر کاربرد آموزش يبتن يشگاه تکنولوژيشگاه در ارتباط با آزماين آزمايشوند. ايآشنا م يبتن و

. زات خواهد داشتير ساخت را درصورت کامل بودن تجهيدر بخش ز يليبه صنعت ر يس دهيسرو  
يشگاه مصالح ساختمانيقابل انجام در آزما يشهايآزما :   

فيرد شينام آزما  دستگاهشکل    

3 
ا ب يکيمکان يدستگاه دانه.بند

الک استفاده از  
(Shaker)  

 

5 

يريقالب اندازه گ  
و جذب آب شن و  يچگال

 ماسه

 

1 
SSD   ممحاسبه حج 

            )سبد معل ق(

 

9 
SSD محاسبه حجم  

کنومتر(ي)پ  

 

9 
يريبالون اندازه گ  

مانيس يچگال  

 

9 

زمان  يريدستگاه اندازه گ
مان يرش سيگ  

کات(يو)سوزن   

 

شيدستگاه سا 0  

 

شيدستگاه سا 3  

 

  دستگاه دانه.بندي مکانیکي با استفاده 
   )Shaker(از الک

  قالب اندازه گیري چگالي و جذب آب 
شن و ماسه

  SSD محاسبه حجم )پیکنومتر(  SSD محاسبه حجم )سبد معلّق(



21 rail_stc@iust.ac.ir

9 
SSD محاسبه حجم  

کنومتر(ي)پ  

 

9 
يريبالون اندازه گ  

مانيس يچگال  

 

9 

زمان  يريدستگاه اندازه گ
مان يرش سيگ  

کات(يو)سوزن   

 

شيدستگاه سا 0  

 

شيدستگاه سا 3  

 

9 
SSD محاسبه حجم  

کنومتر(ي)پ  

 

9 
يريبالون اندازه گ  

مانيس يچگال  

 

9 

زمان  يريدستگاه اندازه گ
مان يرش سيگ  

کات(يو)سوزن   

 

شيدستگاه سا 0  

 

شيدستگاه سا 3  

 

9 
SSD محاسبه حجم  

کنومتر(ي)پ  

 

9 
يريبالون اندازه گ  

مانيس يچگال  

 

9 

زمان  يريدستگاه اندازه گ
مان يرش سيگ  

کات(يو)سوزن   

 

شيدستگاه سا 0  

 

شيدستگاه سا 3  

 

9 
SSD محاسبه حجم  

کنومتر(ي)پ  

 

9 
يريبالون اندازه گ  

مانيس يچگال  

 

9 

زمان  يريدستگاه اندازه گ
مان يرش سيگ  

کات(يو)سوزن   

 

شيدستگاه سا 0  

 

شيدستگاه سا 3  

 

۱ 
ش مقاومت يدستگاه آزما

سنگدانه ها يخردشدگ  

 

5 
ش مقاومت يدستگاه آزما

 سنگدانه ها در برابر جذب

 

31 
 بالون

 محاسبه ارزش ماسه

 

يکيمقاومت الکتر 33  

 

35 
ت جهت يدستگاه چکش اشم

مقاومت بتن يرياندازه گ  

 

۱ 
ش مقاومت يدستگاه آزما

سنگدانه ها يخردشدگ  

 

5 
ش مقاومت يدستگاه آزما

 سنگدانه ها در برابر جذب

 

31 
 بالون

 محاسبه ارزش ماسه

 

يکيمقاومت الکتر 33  

 

35 
ت جهت يدستگاه چکش اشم

مقاومت بتن يرياندازه گ  

 

گیرش   بالون اندازه گیري چگالي سیمان زمان  اندازه گیري  دستگاه    
سیمان )سوزن ویکات(

  دستگاه سایش  دستگاه سایش

  دستگاه آزمایش مقاومت خردشدگي 
سنگدانه ها

  دستگاه آزمایش مقاومت سنگدانه ها 
در برابر جذب
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۱ 
ش مقاومت يدستگاه آزما

سنگدانه ها يخردشدگ  

 

5 
ش مقاومت يدستگاه آزما

 سنگدانه ها در برابر جذب

 

31 
 بالون

 محاسبه ارزش ماسه

 

يکيمقاومت الکتر 33  

 

35 
ت جهت يدستگاه چکش اشم

مقاومت بتن يرياندازه گ  

 

۱ 
ش مقاومت يدستگاه آزما

سنگدانه ها يخردشدگ  

 

5 
ش مقاومت يدستگاه آزما

 سنگدانه ها در برابر جذب

 

31 
 بالون

 محاسبه ارزش ماسه

 

يکيمقاومت الکتر 33  

 

35 
ت جهت يدستگاه چکش اشم

مقاومت بتن يرياندازه گ  

 

۱ 
ش مقاومت يدستگاه آزما

سنگدانه ها يخردشدگ  

 

5 
ش مقاومت يدستگاه آزما

 سنگدانه ها در برابر جذب

 

31 
 بالون

 محاسبه ارزش ماسه

 

يکيمقاومت الکتر 33  

 

35 
ت جهت يدستگاه چکش اشم

مقاومت بتن يرياندازه گ  

 

31 
ک ياولتراسون شيدستگاه آزما

ش بتنيجهت آزما  

 

39 
نمونه  يمقاومت خمش

9*9*30  

 

39 
نمونه  يمقاومت فشار

9*9*30  

 

يجک بتن شکن برق 30  

 

 
 
 
 
 
 
 

31 
ک ياولتراسون شيدستگاه آزما

ش بتنيجهت آزما  

 

39 
نمونه  يمقاومت خمش

9*9*30  

 

39 
نمونه  يمقاومت فشار

9*9*30  

 

يجک بتن شکن برق 30  

 

 
 
 
 
 
 
 

31 
ک ياولتراسون شيدستگاه آزما

ش بتنيجهت آزما  

 

39 
نمونه  يمقاومت خمش

9*9*30  

 

39 
نمونه  يمقاومت فشار

9*9*30  

 

يجک بتن شکن برق 30  

 

 
 
 
 
 
 
 

31 
ک ياولتراسون شيدستگاه آزما

ش بتنيجهت آزما  

 

39 
نمونه  يمقاومت خمش

9*9*30  

 

39 
نمونه  يمقاومت فشار

9*9*30  

 

يجک بتن شکن برق 30  

 

 
 
 
 
 
 
 

  بالون محاسبه ارزش ماسه

  مقاومت الکتریکي

  دستگاه چکش اشمیت جهت اندازه 
گیري مقاومت بتن

  دستگاه آزمایش اولتراسونیک جهت 
آزمایش بتن

  مقاومت خمشي نمونه 4*4*16

  مقاومت فشاري نمونه 4*4*16

  جک بتن شکن برقي
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  دستگاه آزمایش اسالمپ بتني  مخلوط کن مکعبي ساده 0/5 متر  آزمایش یا سطح ویژه سیمان

  دستگاه اندازه گیري وزن مخصوص   میز آلماني
بتن تازه

  VB دستگاه آزمایش 

4- تکنولوژي بتن :
مدیر آزمایشگاه تکنولوژي بتن : دکتر شروان عطایي

تلفن تماس : 9-77451500    داخلي 6102
 ataei )@( iust.ac.ir   آدرس ايميل

هدف :

بتن به عنوان يکي از مهمترين مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز زير ساخت هاي ريلي داراي مشخصات و ويژگي هاي مختلفي است. اين 
ويژگي از طريق مجموعه اي از آزمايشات که دروس تکنولوژي بتن آموزش داده مي شود قابل اندازه گيري است. در اين آزمايشگاه دانشجويان 
بطور عملي با مباني تئوريک درس تکنولوژي آشنا شده و آزمايشات متنوعي را روي مصالح بتني انجام مي دهند. البته اين آزمايشگاه در برخي 

تجهيزات مصالح ساختماني بوده و در صورت تجهيز قابليت سرويس دهي به صنعت ريلي را نيز خواهد داشت .

آزمایشهاي قابل انجام در آزمایشگاه تکنولوژي بتن :

بتن : يتکنولوژ -5  

ييعطا شروان دکتر:  بتن يتکنولوژ شگاهيآزما ريمد    

9172 يداخل    00541477-6:  تماس تلفن  

  ataei (@) iust.ac.ir   ليميا آدرس
 هدف :

مشخصات و  يدارا يلير يهار ساختين مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز زياز مهمتر يکيبتن به عنوان 
بتن آموزش داده  يشات که دروس تکنولوژياز آزما ياق مجموعهياز طر يژگين وياست. ا يمختلف يهايژگيو
آشنا  يک درس تکنولوژيتئور يبا مبان يان بطور عمليشگاه دانشجويآزمان ياست. در ا يريگشود قابل اندازهيم

زات مصالح يتجه يشگاه در برخين آزمايالبته ا .دهند يم انجام يمصالح بتن يرا رو يشات متنوعيشده و آزما
 . ز خواهد داشتيرا ن يليبه صنعت ر يس دهيت سرويز قابليبوده و در صورت تجه يساختمان

: بتن يشگاه تکنولوژيقابل انجام در آزما يشهايآزما  

فيرد شينام آزما   شکل دستگاه 

مانيژه سيا سطح ويش يآزما 3  

 

 
5 

 

 
 9/1ساده  يمخلوط کن مکعب
 متر

 

  
 

 
1 

 

 
ش اسالمپ يدستگاه آزما
يبتن  

 

  

بتن : يتکنولوژ -5  

ييعطا شروان دکتر:  بتن يتکنولوژ شگاهيآزما ريمد    

9172 يداخل    00541477-6:  تماس تلفن  

  ataei (@) iust.ac.ir   ليميا آدرس
 هدف :

مشخصات و  يدارا يلير يهار ساختين مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز زياز مهمتر يکيبتن به عنوان 
بتن آموزش داده  يشات که دروس تکنولوژياز آزما ياق مجموعهياز طر يژگين وياست. ا يمختلف يهايژگيو
آشنا  يک درس تکنولوژيتئور يبا مبان يان بطور عمليشگاه دانشجويآزمان ياست. در ا يريگشود قابل اندازهيم

زات مصالح يتجه يشگاه در برخين آزمايالبته ا .دهند يم انجام يمصالح بتن يرا رو يشات متنوعيشده و آزما
 . ز خواهد داشتيرا ن يليبه صنعت ر يس دهيت سرويز قابليبوده و در صورت تجه يساختمان

: بتن يشگاه تکنولوژيقابل انجام در آزما يشهايآزما  

فيرد شينام آزما   شکل دستگاه 

مانيژه سيا سطح ويش يآزما 3  

 

 
5 

 

 
 9/1ساده  يمخلوط کن مکعب
 متر

 

  
 

 
1 

 

 
ش اسالمپ يدستگاه آزما
يبتن  

 

  

 

 
9 

 

 
يز آلمانيم  
 

  
 

 
9 

 

 
وزن  يريدستگاه اندازه گ

 مخصوص بتن تازه
 

  
 

 
0 

 

 
VB   شيدستگاه آزما

 

  
 

 
3 

 

 
ن درصدييدستگاه تع  

بتن تازه يهوا  
 

  
 

  
۱    

 

 
9 

 

 
يز آلمانيم  
 

  
 

 
9 

 

 
وزن  يريدستگاه اندازه گ

 مخصوص بتن تازه
 

  
 

 
0 

 

 
VB   شيدستگاه آزما

 

  
 

 
3 

 

 
ن درصدييدستگاه تع  

بتن تازه يهوا  
 

  
 

  
۱    

 

 
9 

 

 
يز آلمانيم  
 

  
 

 
9 

 

 
وزن  يريدستگاه اندازه گ

 مخصوص بتن تازه
 

  
 

 
0 

 

 
VB   شيدستگاه آزما

 

  
 

 
3 

 

 
ن درصدييدستگاه تع  

بتن تازه يهوا  
 

  
 

  
۱    

 

 
9 

 

 
يز آلمانيم  
 

  
 

 
9 

 

 
وزن  يريدستگاه اندازه گ

 مخصوص بتن تازه
 

  
 

 
0 

 

 
VB   شيدستگاه آزما

 

  
 

 
3 

 

 
ن درصدييدستگاه تع  

بتن تازه يهوا  
 

  
 

  
۱    

  دستگاه تعیین درصد هواي بتن تازه 

  دستگاه اندازه گیري ضریب تراکم 
بتني تازه 

 

 
9 

 

 
يز آلمانيم  
 

  
 

 
9 

 

 
وزن  يريدستگاه اندازه گ

 مخصوص بتن تازه
 

  
 

 
0 

 

 
VB   شيدستگاه آزما

 

  
 

 
3 

 

 
ن درصدييدستگاه تع  

بتن تازه يهوا  
 

  
 

  
۱    

ب يضر يريدستگاه اندازه گ  
تازه يتراکم بتن  
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  گرایش ماشین هاي ریلي :

1- ارتعاشات :

مدیر آزمایشگاه ارتعاشات : دکتر محمد علي رضواني
شماره تماس: 9- 77451500    داخلي 3515

       rezvani_ma AT  iust.ac.ir   : آدرس ايميل 
هدف :

اهداف اين آزمايشگاه شامل موارد آموزش عملي مفاهيم ارتعاشات مکانيکي در تراز دانشجويان کارشناسي و نيز برقراري ارتباط با صنعت در 
سطح تخصصي است. ارائه سرويسهاي خدماتي به بخش صنعت از طريق تجهيز آزمايشگاه ميسر نخواهد بود انجام پروژه هاي تخصصي در 

بخشهاي مختلف صنعت ريلي کشور شامل ناوگان و خطوط قابل برنامه ريزي و تحقق است .

آزمایشهاي قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه ارتعاشات :

: يلير ين هايش ماشيگرا -  
ارتعاشات : -1  

يرضوان يعل محمد دکتر:  ارتعاشات شگاهيآزما ريمد  
3414 يداخل    00541477 -6: تماس شماره  

        rezvani_ma AT  iust.ac.ir   : ليميا آدرس 
 هدف :
ز ين و يان کارشناسيدر تراز دانشجو يکيم ارتعاشات مکانيمفاه يشگاه شامل موارد آموزش عملين آزماياهداف ا

ز يق تجهيبه بخش صنعت از طر يخدمات يسهايارائه سرو .است يارتباط با صنعت در سطح تخصص يبرقرار
کشور شامل ناوگان و  يليمختلف صنعت ر يدر بخشها يتخصص يانجام پروژه ها سر نخواهد بوديشگاه ميآزما

 . و تحقق است يزيخطوط قابل برنامه ر
 

: شگاه ارتعاشاتيزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

 شکل دستگاه نام دستگاه    فيرد 

 3  
 و آزاد يعرض ارتعاشات تست 

 بدون و نگيدمپ با ياجبار
  نگيدمپ

   

 5  
 کي يچشيپ نوسانات تست 

بدون  يو درجه آزادد و درجه
 سکوز ياستهالک و

   

: يلير ين هايش ماشيگرا -  
ارتعاشات : -1  

يرضوان يعل محمد دکتر:  ارتعاشات شگاهيآزما ريمد  
3414 يداخل    00541477 -6: تماس شماره  

        rezvani_ma AT  iust.ac.ir   : ليميا آدرس 
 هدف :
ز ين و يان کارشناسيدر تراز دانشجو يکيم ارتعاشات مکانيمفاه يشگاه شامل موارد آموزش عملين آزماياهداف ا

ز يق تجهيبه بخش صنعت از طر يخدمات يسهايارائه سرو .است يارتباط با صنعت در سطح تخصص يبرقرار
کشور شامل ناوگان و  يليمختلف صنعت ر يدر بخشها يتخصص يانجام پروژه ها سر نخواهد بوديشگاه ميآزما

 . و تحقق است يزيخطوط قابل برنامه ر
 

: شگاه ارتعاشاتيزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

 شکل دستگاه نام دستگاه    فيرد 

 3  
 و آزاد يعرض ارتعاشات تست 

 بدون و نگيدمپ با ياجبار
  نگيدمپ

   

 5  
 کي يچشيپ نوسانات تست 

بدون  يو درجه آزادد و درجه
 سکوز ياستهالک و

   

 1  
 دو يديخورش چرخدنده 

  ساعته

   

 9  
 دوبل و منفرد گاردان قفل 
 ( گاردان چهارشاخ کيناميد)

   

  مرکز ار زيگر يروين شيآزما   9 

   

 0  
 و کياستات باالنس دستگاه 

  کيناميد

   

 3  
 ليپروف يريگ اندازه دستگاه 

  بادامک

   

 1  
 دو يديخورش چرخدنده 

  ساعته

   

 9  
 دوبل و منفرد گاردان قفل 
 ( گاردان چهارشاخ کيناميد)

   

  مرکز ار زيگر يروين شيآزما   9 

   

 0  
 و کياستات باالنس دستگاه 

  کيناميد

   

 3  
 ليپروف يريگ اندازه دستگاه 

  بادامک

   

 1  
 دو يديخورش چرخدنده 

  ساعته

   

 9  
 دوبل و منفرد گاردان قفل 
 ( گاردان چهارشاخ کيناميد)

   

  مرکز ار زيگر يروين شيآزما   9 

   

 0  
 و کياستات باالنس دستگاه 

  کيناميد

   

 3  
 ليپروف يريگ اندازه دستگاه 

  بادامک

   

 1  
 دو يديخورش چرخدنده 

  ساعته

   

 9  
 دوبل و منفرد گاردان قفل 
 ( گاردان چهارشاخ کيناميد)

   

  مرکز ار زيگر يروين شيآزما   9 

   

 0  
 و کياستات باالنس دستگاه 

  کيناميد

   

 3  
 ليپروف يريگ اندازه دستگاه 

  بادامک

   

   تست ارتعاشات عرضي آزاد و اجباري 
با دمپینگ و بدون دمپینگ 

    تست نوسانات پیچشي یک درجه و 
دو درجه آزادي بدون استهالک ویسکوز  

     چرخدنده خورشیدي دو ساعته   

)دینامیک  دوبل  و  منفرد  گاردان  قفل    
چهارشاخ گاردان( 

    دستگاه باالنس استاتیک و دینامیک      آزمایش نیروي گریز ار مرکز  
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 1  
 دو يديخورش چرخدنده 

  ساعته

   

 9  
 دوبل و منفرد گاردان قفل 
 ( گاردان چهارشاخ کيناميد)

   

  مرکز ار زيگر يروين شيآزما   9 

   

 0  
 و کياستات باالنس دستگاه 

  کيناميد

   

 3  
 ليپروف يريگ اندازه دستگاه 

  بادامک

   

 ۱  
 يبحران سرعت دستگاه 

  دوار يمحورها

   

  روسکوپيژ تست دستگاه   5 

   

 31  
 ثابت يريگ اندازه دستگاه 

  فنر يسخت

   

  تگان تيوضع شيپا دستگاه   33 

   

 ۱  
 يبحران سرعت دستگاه 

  دوار يمحورها

   

  روسکوپيژ تست دستگاه   5 

   

 31  
 ثابت يريگ اندازه دستگاه 

  فنر يسخت

   

  تگان تيوضع شيپا دستگاه   33 

   

 ۱  
 يبحران سرعت دستگاه 

  دوار يمحورها

   

  روسکوپيژ تست دستگاه   5 

   

 31  
 ثابت يريگ اندازه دستگاه 

  فنر يسخت

   

  تگان تيوضع شيپا دستگاه   33 

   

 ۱  
 يبحران سرعت دستگاه 

  دوار يمحورها

   

  روسکوپيژ تست دستگاه   5 

   

 31  
 ثابت يريگ اندازه دستگاه 

  فنر يسخت

   

  تگان تيوضع شيپا دستگاه   33 

   

 35  
 يروين يريگ اندازه دستگاه 

  مرکز از زيگر

   

  يکيمکان يگاورنرها   31 

   

  ادهس ربکسيگ تست دستگاه   39 

   

 39  
 با يچشيپ نوسانات تست 

  سکوزيو کننده مستهلک

   

 35  
 يروين يريگ اندازه دستگاه 

  مرکز از زيگر

   

  يکيمکان يگاورنرها   31 

   

  ادهس ربکسيگ تست دستگاه   39 

   

 39  
 با يچشيپ نوسانات تست 

  سکوزيو کننده مستهلک

   

 35  
 يروين يريگ اندازه دستگاه 

  مرکز از زيگر

   

  يکيمکان يگاورنرها   31 

   

  ادهس ربکسيگ تست دستگاه   39 

   

 39  
 با يچشيپ نوسانات تست 

  سکوزيو کننده مستهلک

   

    دستگاه اندازه گیري پروفیل بادامک    
    دستگاه سرعت بحراني محورهاي دوار     

    دستگاه تست ژیروسکوپ      

   دستگاه اندازه گیري ثابت سختي فنر       

    دستگاه پایش وضعیت گانت        

    دستگاه اندازه گیري نیروي گریز از مرکز         

    گاورنرهاي مکانیکي          
    دستگاه تست گیربکس ساده           
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 35  
 يروين يريگ اندازه دستگاه 

  مرکز از زيگر

   

  يکيمکان يگاورنرها   31 

   

  ادهس ربکسيگ تست دستگاه   39 

   

 39  
 با يچشيپ نوسانات تست 

  سکوزيو کننده مستهلک

   

 30  
 ياستمهيس يچشيپ نوسانات 

 بدون يآزاد درجه دو و کي
  کننده مستهلک

   

 33  
 عيتوز يريگ اندازه دستگاه 

  ژورنال اتاقاني در روغن فشار

   

  ضربه مرکز دستگاه   3۱ 

   

 35  
  فنر و جرم ستميس 

  يکيناميد جرم يريگ اندازه 

   

 30  
 ياستمهيس يچشيپ نوسانات 

 بدون يآزاد درجه دو و کي
  کننده مستهلک

   

 33  
 عيتوز يريگ اندازه دستگاه 

  ژورنال اتاقاني در روغن فشار

   

  ضربه مرکز دستگاه   3۱ 

   

 35  
  فنر و جرم ستميس 

  يکيناميد جرم يريگ اندازه 

   

 30  
 ياستمهيس يچشيپ نوسانات 

 بدون يآزاد درجه دو و کي
  کننده مستهلک

   

 33  
 عيتوز يريگ اندازه دستگاه 

  ژورنال اتاقاني در روغن فشار

   

  ضربه مرکز دستگاه   3۱ 

   

 35  
  فنر و جرم ستميس 

  يکيناميد جرم يريگ اندازه 

   

 30  
 ياستمهيس يچشيپ نوسانات 

 بدون يآزاد درجه دو و کي
  کننده مستهلک

   

 33  
 عيتوز يريگ اندازه دستگاه 

  ژورنال اتاقاني در روغن فشار

   

  ضربه مرکز دستگاه   3۱ 

   

 35  
  فنر و جرم ستميس 

  يکيناميد جرم يريگ اندازه 

   

  راليفيب تعادل يريگ اندازه   51 

   

 53  
 و ساده يها پاندول تست 

 شتاب يريگ اندازه مرکب،
  جاذبه

   

 
 

و :يلکوموت -2  
يشهرو ديمج:  ويلکوموت شگاهيآزما ريمد    

3470 يداخل    00541477-6: تماس شماره  
 m_shahravi at iust.ac.ir   : ليميا آدرس
 هدف :

 از ناوگان قطعات يشناسائ موارد يبرخ در و ويلکومت قطعات با انيدانشجو نمودن آشنا شگاهيآزما نيا از هدف
 وجود زين آن در شيسا و يخستگ شاتيآزما نمودن اضافه امکان زيتجه صورت در. باشد يم يشاس و يبوژ نوع

. داشت خواهد  
 

ترمز : -3  
نصر اصغر دکتر:  ترمز شگاهيآزما ريمد  

00541477-6: تماس شماره  
 a_nasr@iust.ac.ir   : ليميا آدرس  

 
 

  راليفيب تعادل يريگ اندازه   51 

   

 53  
 و ساده يها پاندول تست 

 شتاب يريگ اندازه مرکب،
  جاذبه

   

 
 

و :يلکوموت -2  
يشهرو ديمج:  ويلکوموت شگاهيآزما ريمد    

3470 يداخل    00541477-6: تماس شماره  
 m_shahravi at iust.ac.ir   : ليميا آدرس
 هدف :

 از ناوگان قطعات يشناسائ موارد يبرخ در و ويلکومت قطعات با انيدانشجو نمودن آشنا شگاهيآزما نيا از هدف
 وجود زين آن در شيسا و يخستگ شاتيآزما نمودن اضافه امکان زيتجه صورت در. باشد يم يشاس و يبوژ نوع

. داشت خواهد  
 

ترمز : -3  
نصر اصغر دکتر:  ترمز شگاهيآزما ريمد  

00541477-6: تماس شماره  
 a_nasr@iust.ac.ir   : ليميا آدرس  

 
 

با  پیچشي  نوسانات  تست     
مستهلک کننده ویسکوز            

    نوسانات پیچشي سیستمهاي 
بدون  آزادي  درجه  دو  و  یک 

مستهلک کننده             

    دستگاه اندازه گیري توزیع فشار 
روغن در یاتاقان ژورنال              

      سیستم جرم و فنراندازه گیري      دستگاه مرکز ضربه               
جرم دینامیکي                

مرکب،      اندازه گیري تعادل بیفیالر                  و  ساده  پاندول هاي  تست      
اندازه گیري شتاب جاذبه                  
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     سیستم شبیه سازي ترمز                      مدار ترمز لکوموتیو                 

     سیستم شبیه سازي ترمز واگن مسافري                 

2- لکوموتیو :
مدیر آزمایشگاه لکوموتیو : مجید شهروي
شماره تماس: 9-77451500    داخلي 3507
m_shahravi at iust.ac.ir   : آدرس ايميل

هدف :

هدف از اين آزمايشگاه آشنا نمودن دانشجويان با قطعات لکومتيو و در برخي موارد شناسائي قطعات ناوگان از نوع بوژي و شاسي مي باشد. در 
صورت تجهيز امکان اضافه نمودن آزمايشات خستگي و سايش در آن نيز وجود خواهد داشت .

3- ترمز :
مدیر آزمایشگاه ترمز : دکتر اصغر نصر

شماره تماس: 77451500-9
a_nasr@iust.ac.ir   : آدرس ايميل

هدف :

در اين آزمايشگاه مجموعه اي مقدماتي از سيستم ترمز چرخ هاي قطار باري و مسافري در مقياس کوچک شبيه سازي شده و دانشجو با نحوه 
عملکرد اجزاء هيدروليکي و الکترونيکي سيستم براي انجام عمل ترمز آشنا مي شود. در عين حال ابزار نصب شده در بخش هاي مختلف ميزان 

فشار را در بخش هاي مختلف سيستم نشان مي دهد بخش توسعه اي اين آزمايشگاه در قالب آزمايشگاه تحقيقاتي ترمز ارائه شده است.

آزمایشهاي قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه ترمز :

 هدف :
 هيشب کوچک اسيمق در يمسافر و يبار قطار يها چرخ ترمز ستميس از يمقدمات يا مجموعه شگاهيآزما نيا در

 يم اآشن ترمز عمل انجام يبرا ستميس يکيالکترون و يکيدروليه اجزاء عملکرد نحوه با دانشجو و شده يساز
 يم نشان ستميس مختلف يها بخش در را فشار زانيم مختلف يها بخش در شده نصب ابزار حال نيع در. شود
 است . شده ارائه ترمز يقاتيتحق شگاهيآزما قالب در شگاهيآزما نيا يا توسعه بخش دهد

 
ز :شگاه ترميزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

 ر دستگاهيتصو نام دستگاه فيرد

 ويمدار ترمز لکوموت 3

 

 ترمز يه سازيستم شبيس 5

 

1 
ترمز  يه سازيستم شبيس

 يواگن مسافر

 

 هدف :
 هيشب کوچک اسيمق در يمسافر و يبار قطار يها چرخ ترمز ستميس از يمقدمات يا مجموعه شگاهيآزما نيا در

 يم اآشن ترمز عمل انجام يبرا ستميس يکيالکترون و يکيدروليه اجزاء عملکرد نحوه با دانشجو و شده يساز
 يم نشان ستميس مختلف يها بخش در را فشار زانيم مختلف يها بخش در شده نصب ابزار حال نيع در. شود
 است . شده ارائه ترمز يقاتيتحق شگاهيآزما قالب در شگاهيآزما نيا يا توسعه بخش دهد

 
ز :شگاه ترميزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

 ر دستگاهيتصو نام دستگاه فيرد

 ويمدار ترمز لکوموت 3

 

 ترمز يه سازيستم شبيس 5

 

1 
ترمز  يه سازيستم شبيس

 يواگن مسافر

 

 هدف :
 هيشب کوچک اسيمق در يمسافر و يبار قطار يها چرخ ترمز ستميس از يمقدمات يا مجموعه شگاهيآزما نيا در

 يم اآشن ترمز عمل انجام يبرا ستميس يکيالکترون و يکيدروليه اجزاء عملکرد نحوه با دانشجو و شده يساز
 يم نشان ستميس مختلف يها بخش در را فشار زانيم مختلف يها بخش در شده نصب ابزار حال نيع در. شود
 است . شده ارائه ترمز يقاتيتحق شگاهيآزما قالب در شگاهيآزما نيا يا توسعه بخش دهد

 
ز :شگاه ترميزات موجود در آزمايا تجهيقابل انجام  يشهايآزما  

 ر دستگاهيتصو نام دستگاه فيرد

 ويمدار ترمز لکوموت 3

 

 ترمز يه سازيستم شبيس 5

 

1 
ترمز  يه سازيستم شبيس

 يواگن مسافر
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     دستگاه تست شیر ترمز                      پانل نمایش و کنترل فشار                 

                 RT578 دستگاه تست سیلندر ترمز                      گانت     

 ش و کنترل فشاريپانل نما 9

 

 ر ترمزيدستگاه تست ش 9

 

 RT93۱گانت  0

 

 لندر ترمزيدستگاه تست س 3

 

 
 
 

 ش و کنترل فشاريپانل نما 9

 

 ر ترمزيدستگاه تست ش 9

 

 RT93۱گانت  0

 

 لندر ترمزيدستگاه تست س 3

 

 
 
 

 ش و کنترل فشاريپانل نما 9

 

 ر ترمزيدستگاه تست ش 9

 

 RT93۱گانت  0

 

 لندر ترمزيدستگاه تست س 3

 

 
 
 

 ش و کنترل فشاريپانل نما 9

 

 ر ترمزيدستگاه تست ش 9

 

 RT93۱گانت  0

 

 لندر ترمزيدستگاه تست س 3
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     دستگاه برش                      دستگاه پولیش                      میکروسکوپ عادي                 

     دستگاه پرداخت سطوح)ویبراتور به منظور 
یکنواخت کردن سطح(                 

     میکروسکوپ نوري                 

4- علم مواد :
مدیر آزمایشگاه علم مواد : دکتر پریسا حسیني تهران

شماره تماس: 0-77451500      داخلي 6139
Hosseini_t AT iust.ac.ir  : آدرس ايميل

هدف :

هدف از ارائه اين آزمايشگاه بررسي ميکروسکپي رفتار مواد و مشاهده ريز ساختار و تغييرات آن در مورد مواد مهندسي بويژه فوالد است. اين 
آزمايشگاه عالوه بر کاربردهاي آموزشي داراي کاربردهاي پژوهشي براي دانشجويان تحصيالت تکميلي نيز خواهد بود .

 مجموعه آزمايشات سختي سنجي، متالوگرافي، عمليات حرارتي، مانت سرد و گرم، پوليشينگ و تست ضربه مجموعه آزمايشاتي است در 
شرايط کلي اين آزمايشگاه قابل انجام مي باشند .

آزمایشهاي قابل انجام و تجهیزات موجود در آزمایشگاه علم مواد :

علم مواد : -5  
تهران ينيحس سايپر دکتر:  مواد علم شگاهيآزما ريمد  

9136 يداخل      00541477-7: تماس شماره  
 Hosseini_t AT iust.ac.ir  : ليميا آدرس
 هدف :

 مواد مورد در آن راتييتغ و ساختار زير مشاهده و مواد رفتار يکروسکپيم يبررس شگاهيآزما نيا ارائه از هدف
 يبرا يپژوهش يکاربردها يدارا يآموزش يکاربردها بر عالوه شگاهيآزما نيا. است فوالد ژهيبو يمهندس
بود . خواهد زين يليتکم التيتحص انيدانشجو  

 ضربه تست و نگيشيپول گرم، و سرد مانت ،يحرارت اتيعمل ،يمتالوگراف ،يسنج يسخت شاتيآزما مجموعه 
باشند . يم انجام قابل شگاهيآزما نيا يکل طيشرا در است يشاتيآزما مجموعه  

 
مواد : علم شگاهيآزما در موجود زاتيتجه و انجام قابل يشهايآزما  

 

 ريتصو زاتينام تجه فيرد

 يکروسکوپ عاديم 3

 

 شيدستگاه پول 5

 

علم مواد : -5  
تهران ينيحس سايپر دکتر:  مواد علم شگاهيآزما ريمد  

9136 يداخل      00541477-7: تماس شماره  
 Hosseini_t AT iust.ac.ir  : ليميا آدرس
 هدف :

 مواد مورد در آن راتييتغ و ساختار زير مشاهده و مواد رفتار يکروسکپيم يبررس شگاهيآزما نيا ارائه از هدف
 يبرا يپژوهش يکاربردها يدارا يآموزش يکاربردها بر عالوه شگاهيآزما نيا. است فوالد ژهيبو يمهندس
بود . خواهد زين يليتکم التيتحص انيدانشجو  

 ضربه تست و نگيشيپول گرم، و سرد مانت ،يحرارت اتيعمل ،يمتالوگراف ،يسنج يسخت شاتيآزما مجموعه 
باشند . يم انجام قابل شگاهيآزما نيا يکل طيشرا در است يشاتيآزما مجموعه  

 
مواد : علم شگاهيآزما در موجود زاتيتجه و انجام قابل يشهايآزما  

 

 ريتصو زاتينام تجه فيرد

 يکروسکوپ عاديم 3

 

 شيدستگاه پول 5

 

 دستگاه برش 1

 

9 
دستگاه پرداخت 

براتور به منظور يسطوح)و
 کنواخت کردن سطح(ي

 

 يکروسکوپ نوريم 9

 

 
مقاومت مصالح : _4  

يذاکر يعل جبار دکتر:  مصالح مقاومت شگاهيآزما ريمد  
9112 يداخل   00541477-6: تماس شماره  
 molatefi@iust.ac.ir  : ليميا آدرس
 هدف :

 يعمل صورت به را مصالح مقاومت درس شده سيتدر ينظر يمبان ستيبا يم الدهيا حالت در شگاهيآزما نيا
 خمش، فشار، کشش، در مواد رفتار شناخت يبرا يساختمان يفلز مصالح انواع تست. دينما ارائه انيدانشجو به

 در. است انجام قابل شگاهيآزما نيا در شکست حد تا اي و يارتجاع حالت در رهيغ و کمانش چش،يپ ،يخستگ
 يکارشناس مقطع در يپژوهش يها جنبه يکارشناس مقطع در يآموزش جنبه بر عالوه تواند يم زيتجه صورت
باشد . جوابگو زين را ارشد  

 دستگاه برش 1

 

9 
دستگاه پرداخت 

براتور به منظور يسطوح)و
 کنواخت کردن سطح(ي

 

 يکروسکوپ نوريم 9

 

 
مقاومت مصالح : _4  

يذاکر يعل جبار دکتر:  مصالح مقاومت شگاهيآزما ريمد  
9112 يداخل   00541477-6: تماس شماره  
 molatefi@iust.ac.ir  : ليميا آدرس
 هدف :

 يعمل صورت به را مصالح مقاومت درس شده سيتدر ينظر يمبان ستيبا يم الدهيا حالت در شگاهيآزما نيا
 خمش، فشار، کشش، در مواد رفتار شناخت يبرا يساختمان يفلز مصالح انواع تست. دينما ارائه انيدانشجو به

 در. است انجام قابل شگاهيآزما نيا در شکست حد تا اي و يارتجاع حالت در رهيغ و کمانش چش،يپ ،يخستگ
 يکارشناس مقطع در يپژوهش يها جنبه يکارشناس مقطع در يآموزش جنبه بر عالوه تواند يم زيتجه صورت
باشد . جوابگو زين را ارشد  

 دستگاه برش 1

 

9 
دستگاه پرداخت 

براتور به منظور يسطوح)و
 کنواخت کردن سطح(ي

 

 يکروسکوپ نوريم 9

 

 
مقاومت مصالح : _4  

يذاکر يعل جبار دکتر:  مصالح مقاومت شگاهيآزما ريمد  
9112 يداخل   00541477-6: تماس شماره  
 molatefi@iust.ac.ir  : ليميا آدرس
 هدف :

 يعمل صورت به را مصالح مقاومت درس شده سيتدر ينظر يمبان ستيبا يم الدهيا حالت در شگاهيآزما نيا
 خمش، فشار، کشش، در مواد رفتار شناخت يبرا يساختمان يفلز مصالح انواع تست. دينما ارائه انيدانشجو به

 در. است انجام قابل شگاهيآزما نيا در شکست حد تا اي و يارتجاع حالت در رهيغ و کمانش چش،يپ ،يخستگ
 يکارشناس مقطع در يپژوهش يها جنبه يکارشناس مقطع در يآموزش جنبه بر عالوه تواند يم زيتجه صورت
باشد . جوابگو زين را ارشد  
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5- مقاومت مصالح :
مدیر آزمایشگاه مقاومت مصالح : دکتر جبار علي ذاکري

شماره تماس: 9-77451500   داخلي 6112
molatefi@iust.ac.ir  : آدرس ايميل

هدف :

اين آزمايشگاه در حالت ايده ال مي بايست مباني نظري تدريس شده درس مقاومت مصالح را به صورت عملي به دانشجويان ارائه نمايد. تست 
انواع مصالح فلزي ساختماني براي شناخت رفتار مواد در کشش، فشار، خمش، خستگي، پيچش، کمانش و غيره در حالت ارتجاعي و يا تا حد 
شکست در اين آزمايشگاه قابل انجام است. در صورت تجهيز مي تواند عالوه بر جنبه آموزشي در مقطع کارشناسي جنبه هاي پژوهشي در 

مقطع کارشناسي ارشد را نيز جوابگو باشد .

آزمایشهاي قابل انجام در آزمایشگاه مقاومت مصالح :
 

مصالح : مقاومت شگاهيآزما در انجام قابل يشهايآزما  

 شکل دستگاه نام تست فيرد

 دستگاه تست خزش 3

 

5 
 دستگاه

 کيچش پالستيتست پ

 

 دستگاه تست کمانش 1

 

 دستگاه تست ضربه 9

 

 
مصالح : مقاومت شگاهيآزما در انجام قابل يشهايآزما  

 شکل دستگاه نام تست فيرد

 دستگاه تست خزش 3

 

5 
 دستگاه

 کيچش پالستيتست پ

 

 دستگاه تست کمانش 1

 

 دستگاه تست ضربه 9

 

 
مصالح : مقاومت شگاهيآزما در انجام قابل يشهايآزما  

 شکل دستگاه نام تست فيرد

 دستگاه تست خزش 3

 

5 
 دستگاه

 کيچش پالستيتست پ

 

 دستگاه تست کمانش 1

 

 دستگاه تست ضربه 9

 

 
مصالح : مقاومت شگاهيآزما در انجام قابل يشهايآزما  

 شکل دستگاه نام تست فيرد

 دستگاه تست خزش 3

 

5 
 دستگاه

 کيچش پالستيتست پ

 

 دستگاه تست کمانش 1

 

 دستگاه تست ضربه 9

 

     دستگاه تست پیچش پالستیک                      دستگاه تست خزش                 

     دستگاه تست کمانش                 

     دستگاه تست ضربه                 
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 يسنج يدستگاه تست سخت 9

 

 يدستگاه تست خستگ 0

 

3 
 دستگاه تست خمش 

 سه نقطه

 

۱ 
 کياالست يدستگاه بارگذار

 ريت

 

 يسنج يدستگاه تست سخت 9

 

 يدستگاه تست خستگ 0

 

3 
 دستگاه تست خمش 

 سه نقطه

 

۱ 
 کياالست يدستگاه بارگذار

 ريت

 

 يسنج يدستگاه تست سخت 9

 

 يدستگاه تست خستگ 0

 

3 
 دستگاه تست خمش 

 سه نقطه

 

۱ 
 کياالست يدستگاه بارگذار

 ريت

 5 
ش فشار وکشش با پمپ يآزما

 يدست

 

31 
 يتن 9دستگاه کشش 

 يکيدروليه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
ش فشار وکشش با پمپ يآزما

 يدست

 

31 
 يتن 9دستگاه کشش 

 يکيدروليه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يسنج يدستگاه تست سخت 9

 

 يدستگاه تست خستگ 0

 

3 
 دستگاه تست خمش 

 سه نقطه

 

۱ 
 کياالست يدستگاه بارگذار

 ريت

 

     دستگاه تست خستگي                      دستگاه تست سختي سنجي                 

     دستگاه تست خمش سه نقطه                 

     دستگاه کشش 5 تني هیدرولیکي                      آزمایش فشار وکشش با پمپ دستي                 

     دستگاه بارگذاري االستیک تیر                 
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آزمایشگاه هاي تحقیقاتي :
آزمایشگاه هاي تحقیقاتي نوع ) الف ( :

  گرایش ماشین هاي ریلي :
1- لکوموتیو :

مدیر آزمایشگاه لکوموتیو : مجید شهروي
شماره تماس: 9-77451500    داخلي 3507
m_shahravi at iust.ac.ir   : آدرس ايميل

هدف :

اين آزمايشگاه در محل آزمايشگاه آموزشي لکوموتيو تاسيس و هدف آن تبديل آزمايشگاه آموزشي به پژوهشي مي باشد براي اين منظور برخي 
تجهيزات در حال ساخت بوده و برخي ديگر مطابق فرم ارائه شده جهت خريد مد نظر قرار داده شده است .

آزمایشهاي قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه لکومتیو :

نام تسترديف
آزمايش خستگي بوژي1
تبديل دستگاه تست ترمز به ايستگاه اندازه گيري سايش2

2- ترمز :
مدیر آزمایشگاه ترمز : دکتر اصغر نصر

شماره تماس: 77451500-9
a_nasr@iust.ac.ir   : آدرس ايميل

هدف :

اين آزمايشگاه به منظور ارتقاء آزمايشگاه آموزشي ترمز به پژوهش پيشنهاد شده و در اين جهت ليستي از تجهيزات مورد نياز در اين بخش 
ارائه مي گردد .

3- تهویه و آیرودینامیک ریلي :
مدیر آزمایشگاه تهویه و آئرودینامیکي : دکتر طالیي

شماره تماس: 77451500-9
mrtalaee at iust.ac.ir  : آدرس ايميل

هدف :

با توجه به اهميت مباحث آئروديناميکي در قطارهاي سريع السير و همچنين اهميت جريان باد و تاثير آن بر ناوگان و زير ساخت هاي خطوط 
ريلي  و اهميت تهويه   ها در مود بحراني آتش سوزي، اين آزمايشگاه در نظر دارد به عنوان مجموعه اي کارآمد و تاثير گذار اهداف تحقيقاتي 
را در اين راستا دنبال نمايد. با راه اندازي اين آزمايشگاهها امکان بررسي سرعت بحراني تهويه درون تونل در مود آتش سوزي، تعيين تعادل 
وسايل نقليه ريلي در جريان باد، جريان مادون صوت هوا در کانال ، مشاهده جريان بر روي مدلهاي مختلف، بررسي پايداري روي مقاطع 

مختلف و ... وجود خواهد داشت.
لیست تجهیزات مورد نیاز تهویه و آئرودینامیک ریلي :

تونل باد متوسط  ½
مدل تهويه تونل قطار ½
دمنده و نازل اتصال ½
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مانومتر ½
لوله پيتوت جهت سنجش سرعت هوا ½
سنسور دما ½

  گرایش راه آهن برقي :
1- کنترل محرکه هاي تراکشن :

مدیر آزمایشگاه تراکشن: دکتر سید سعید فاضل
شماره تماس: 9-77451500   داخلي 610۸

fazel at iust.ac.ir    : آدرس ايميل
هدف :

باتوجه به اينکه تجهيزات موجود در آزمايشگاه کنترل محرکه هاي تراکشن منحصر به فرد مي باشد، مي توان با راه اندازي اين آزمايشگاه به اهداف 
ذيل دست يافت :

1- آموزش دانشجويان تحصيالت تکميلي با درايوهاي مدرن تراکشن و نحوه عملکرد آنها
2- تعريف پروژه هاي صنعتي مرتبط با درايوهاي تراکشن در مترو ،راه آهن،کليه ناوگان هاي برقي و اجراي آنها

3- برگزاري دوره هاي آموزشي براي کارشناسان صنعت ريلي
4- انجام تست هاي مرتبط براي صنايع ريلي

آزمایشهاي قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه تراکشن :

 fazel at iust.ac.ir    : ليميا آدرس  
 هدف :
فرد  به منحصر تراکشن يها محرکه کنترل شگاهيآزما در موجود زاتيتجه نکهيا به باتوجه  

افت :ي دست ليذ اهداف به شگاهيآزما نيا يانداز راه با توان يباشد ، م يم   

آنها عملکرد نحوه و تراکشن مدرن يوهايدرا با يليتکم التيتحص انيدانشجو آموزش -3    

 ياجرا و يبرق يها ناوگان هيآهن،کل ،راه مترو در تراکشن يوهايدرا با مرتبط يصنعت يها پروژه فيتعر -5
 آنها

يلير صنعت کارشناسان يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار -1  
يلير عيصنا يبرا مرتبط يها تست انجام -9    

 
تراکشن : شگاهيآزما در موجود زاتيتجه اي انجام قابل يشهايآزما    

 ريتصو زاتينام تجه فيرد

 (عدد 3) وتريکامپ 3

 

5 Lab inverter)5 set( 

 

 fazel at iust.ac.ir    : ليميا آدرس  
 هدف :
فرد  به منحصر تراکشن يها محرکه کنترل شگاهيآزما در موجود زاتيتجه نکهيا به باتوجه  

افت :ي دست ليذ اهداف به شگاهيآزما نيا يانداز راه با توان يباشد ، م يم   

آنها عملکرد نحوه و تراکشن مدرن يوهايدرا با يليتکم التيتحص انيدانشجو آموزش -3    

 ياجرا و يبرق يها ناوگان هيآهن،کل ،راه مترو در تراکشن يوهايدرا با مرتبط يصنعت يها پروژه فيتعر -5
 آنها

يلير صنعت کارشناسان يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار -1  
يلير عيصنا يبرا مرتبط يها تست انجام -9    

 
تراکشن : شگاهيآزما در موجود زاتيتجه اي انجام قابل يشهايآزما    

 ريتصو زاتينام تجه فيرد

 (عدد 3) وتريکامپ 3

 

5 Lab inverter)5 set( 

 

1 
  ولت 95 فاز سه موتور

 (عدد 9)

 

9 Eprom-31A 

 

 تاليجيد صفحه 9

 

 AC-DC کلمپ آمپرمتر 0

 

 ليدر 3

 

1 
  ولت 95 فاز سه موتور

 (عدد 9)

 

9 Eprom-31A 

 

 تاليجيد صفحه 9

 

 AC-DC کلمپ آمپرمتر 0

 

 ليدر 3

 

1 
  ولت 95 فاز سه موتور

 (عدد 9)

 

9 Eprom-31A 

 

 تاليجيد صفحه 9

 

 AC-DC کلمپ آمپرمتر 0

 

 ليدر 3

 

1 
  ولت 95 فاز سه موتور

 (عدد 9)

 

9 Eprom-31A 

 

 تاليجيد صفحه 9

 

 AC-DC کلمپ آمپرمتر 0

 

 ليدر 3

 

     کامپیوتر )1 عدد(                 

     آمپرمتر کلمپ AC-DC     صفحه دیجیتال

     موتور سه فاز 42 ولت )5 عدد(                 

                 Eprom-10A     

                 Lab inverter)5 set (    
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1 
  ولت 95 فاز سه موتور

 (عدد 9)

 

9 Eprom-31A 

 

 تاليجيد صفحه 9

 

 AC-DC کلمپ آمپرمتر 0

 

 ليدر 3

 

۱ 

 توان يريگ اندازه دستگاه
 5kwتا  clamp بصورت

AC-DC 

 

5 
 وانت با فاز تک اتوترانسفورمر
5KW 

 

31 
Port Spectrum Digital 

 وتريم رابط کامپيس با

 

 فاز سه موتور 33

 

 دوبل DC هيتغذ منبع 35

 

۱ 

 توان يريگ اندازه دستگاه
 5kwتا  clamp بصورت

AC-DC 

 

5 
 وانت با فاز تک اتوترانسفورمر
5KW 

 

31 
Port Spectrum Digital 

 وتريم رابط کامپيس با

 

 فاز سه موتور 33

 

 دوبل DC هيتغذ منبع 35

 

۱ 

 توان يريگ اندازه دستگاه
 5kwتا  clamp بصورت

AC-DC 

 

5 
 وانت با فاز تک اتوترانسفورمر
5KW 

 

31 
Port Spectrum Digital 

 وتريم رابط کامپيس با

 

 فاز سه موتور 33

 

 دوبل DC هيتغذ منبع 35

 

۱ 

 توان يريگ اندازه دستگاه
 5kwتا  clamp بصورت

AC-DC 

 

5 
 وانت با فاز تک اتوترانسفورمر
5KW 

 

31 
Port Spectrum Digital 

 وتريم رابط کامپيس با

 

 فاز سه موتور 33

 

 دوبل DC هيتغذ منبع 35

 

۱ 

 توان يريگ اندازه دستگاه
 5kwتا  clamp بصورت

AC-DC 

 

5 
 وانت با فاز تک اتوترانسفورمر
5KW 

 

31 
Port Spectrum Digital 

 وتريم رابط کامپيس با

 

 فاز سه موتور 33

 

 دوبل DC هيتغذ منبع 35

 

31 Function ژنراتور 

 

 ولت35آداپتور 39

 

 توريمان 39

 

30 Mini wiggler 

 

 متر يمولت 33

 

31 Function ژنراتور 

 

 ولت35آداپتور 39

 

 توريمان 39

 

30 Mini wiggler 

 

 متر يمولت 33

 

31 Function ژنراتور 

 

 ولت35آداپتور 39

 

 توريمان 39

 

30 Mini wiggler 

 

 متر يمولت 33

 

      دستگاه اندازه گیري توان بصورت     دریل
               KW 2 تا clamp 

KW 2 اتوترانسفورمر تک فاز با توان      

Port Spectrum Digital      
      با سیم رابط کامپیوتر 

      منبع تغذیه DC دوبل       موتور سه فاز 

      آداپتور12ولت       Function ژنراتور       مانیتور 

 AC-DC
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31 Function ژنراتور 

 

 ولت35آداپتور 39

 

 توريمان 39

 

30 Mini wiggler 

 

 متر يمولت 33

 

31 Function ژنراتور 

 

 ولت35آداپتور 39

 

 توريمان 39

 

30 Mini wiggler 

 

 متر يمولت 33

  Mini wiggler       مولتي متر      

3۱ 
 فاز سه موتور)ژنراتور مجموعه

 (DC زنراتور+آسنکرون

 

35 
 توان با فاز تک اتوترانسفورمر
5,9KW 

 

 فاز سه اتوترانسفورمر 51

 

 
 

: يکيالکتر يت موتورهايش وضعيپا -2  
يگزافرود يموسو  دکتر:  يکيالکتر يموتورها تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  

9135يداخل  00541477-6: تماس شماره  
 sm_mousavi@iust.ac.ir     : ليميا آدرس  

 هدف :
. دباش يم حاضر يايدن در يپژوهش و يعلم مهم موضوعات از يکي يکيالکتر يموتورها بيع صيتشخ موضوع

 کهيآنجائ زا کرد ينيب شيپ ندهيآ در را موتور يکي يعملکرد رفتار توان يم بيع صيتشخ يها کيتکن کمک به
 ملکردع بتواند که يشگاهيآزما يانداز راه. باشند  يم يبرق يلير يها نيماش نفکيال جزء يکيالکتر يموتورها

 بود . خواهد مهم اريبس دهد قرار يابيارز و تست مورد را موتورها نيا

3۱ 
 فاز سه موتور)ژنراتور مجموعه

 (DC زنراتور+آسنکرون

 

35 
 توان با فاز تک اتوترانسفورمر
5,9KW 

 

 فاز سه اتوترانسفورمر 51

 

 
 

: يکيالکتر يت موتورهايش وضعيپا -2  
يگزافرود يموسو  دکتر:  يکيالکتر يموتورها تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  

9135يداخل  00541477-6: تماس شماره  
 sm_mousavi@iust.ac.ir     : ليميا آدرس  

 هدف :
. دباش يم حاضر يايدن در يپژوهش و يعلم مهم موضوعات از يکي يکيالکتر يموتورها بيع صيتشخ موضوع

 کهيآنجائ زا کرد ينيب شيپ ندهيآ در را موتور يکي يعملکرد رفتار توان يم بيع صيتشخ يها کيتکن کمک به
 ملکردع بتواند که يشگاهيآزما يانداز راه. باشند  يم يبرق يلير يها نيماش نفکيال جزء يکيالکتر يموتورها

 بود . خواهد مهم اريبس دهد قرار يابيارز و تست مورد را موتورها نيا

3۱ 
 فاز سه موتور)ژنراتور مجموعه

 (DC زنراتور+آسنکرون

 

35 
 توان با فاز تک اتوترانسفورمر
5,9KW 

 

 فاز سه اتوترانسفورمر 51

 

 
 

: يکيالکتر يت موتورهايش وضعيپا -2  
يگزافرود يموسو  دکتر:  يکيالکتر يموتورها تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  

9135يداخل  00541477-6: تماس شماره  
 sm_mousavi@iust.ac.ir     : ليميا آدرس  

 هدف :
. دباش يم حاضر يايدن در يپژوهش و يعلم مهم موضوعات از يکي يکيالکتر يموتورها بيع صيتشخ موضوع

 کهيآنجائ زا کرد ينيب شيپ ندهيآ در را موتور يکي يعملکرد رفتار توان يم بيع صيتشخ يها کيتکن کمک به
 ملکردع بتواند که يشگاهيآزما يانداز راه. باشند  يم يبرق يلير يها نيماش نفکيال جزء يکيالکتر يموتورها

 بود . خواهد مهم اريبس دهد قرار يابيارز و تست مورد را موتورها نيا

    مجموعه ژنراتور)موتور سه فاز آسنکرون+ 
 )DC زنراتور

    اتوترانسفورمر تک فاز با توان 
KW 2.5

    اتوترانسفورمر سه فاز
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2- پایش وضعیت موتورهاي الکتریکي :
مدیر آزمایشگاه پایش وضعیت موتورهاي الکتریکي : دکتر  موسوي گزافرودي

شماره تماس: 9-77451500  داخلي6134
sm_mousavi@iust.ac.ir : آدرس ايميل 

هدف :

به کمک تکنيک هاي  باشد.  دنياي حاضر مي  پژوهشي در  از موضوعات مهم علمي و  الکتريکي يکي  موضوع تشخيص عيب موتورهاي 
تشخيص عيب مي توان رفتار عملکردي يکي موتور را در آينده پيش بيني کرد از آنجائيکه موتورهاي الکتريکي جزء الينفک ماشين هاي ريلي 

برقي مي باشند . راه اندازي آزمايشگاهي که بتواند عملکرد اين موتورها را مورد تست و ارزيابي قرار دهد بسيار مهم خواهد بود .

3- کنترل و تحلیل سیستم هاي گسسته رخداد :
مدیر آزمایشگاه کنترل و تحلیل سیستم هاي گسسته رخداد : دکتر بهمن قرباني واقعي

شماره تماس:  9-777451500    داخلي 3۸۸7
bahman_gh@iust.ac.ir  : آدرس ايميل

هدف :

هدف از اين آزمايشگاه انجام تحقيقات و پژوهش علمي و ايجاد فناوري کنترل شبکه هاي گسسته رخداد مانند شبکه ريلي، شبکه حمل و نقل 
زير زميني )مترو(، مونوريل و ... مي باشد .

 کنترل شبکه ريلي شامل کنترل يکپارچه سيستمي ترافيک قطارها، سينگل ها، عالئم ارتباطات، سوزن و اينترالکينگ، مدار راه و سيستم 
هاي تشخيص حضور قطار، بالک اعم از ثابت و متغير کنترل هوشمند قطار ATO,ATP,ATC  سيستم هاي  مي باشد .  MAGVEL، کنترل 
و سيگنالينگ قطارهاي سريع السير و قطارهاي مغناطيسي  مي باشد، همچنين در تحليل شبکه ريلي، ويژگي هايي چون هدوي، عدم ايجاد 
وقفه، پايداري شبکه )عدم نياز به برنامه ريزي مجدد(، ايمني، دسترس پذيري، زنده بودن، فقدان بن بست، برگشت پذيري، ماندگاري وانصاف 
مهم مي باشد در اين آزمايشگاه انواع مدلهاي تحليلي شبکه مانند پتري، اتوماتاي سلولي، زنجيره هاي مکارکوف و ... استخراج شده و ضمن 

طرح کل اجزاي شبکه ريلي، عملکرد صحيح آنها قبل از پياده سازي تائيد مي شود .

4- سیستم هاي کنترل سلسله مراتبي :
مدیر آزمایشگاه سیستم هاي کنترل سلسله مراتبي : دکتر بیژن معاوني

شماره تماس: 9- 77451500   داخلي 6133
b_moaveni at iust.ac.ir : آدرس ايميل

هدف :

سيستمهاي ابعاد وسيع، از آنها سيستم هاي حمل و نقل مي باشد داراي سطوح مختلف تصميم گيري و کنترل مي باشند. به منظور طراحي 
سيستم هاي مديريت و کنترل اين رشته از سيستم ها، سيستمهاي کنترل سلسله مراتبي پيشنهاد گشته و امروز به يکي از حوزه هاي تحقيقاتي 
مهم و قابل توجه بدل گشته است. آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي کنترل سلسه مراتبي با هدف پيشبرد تحقيقات در حوزه طراحي سيستم 
هاي کنترل سلسله مراتبي براي کنترل اتوماتيک ترافيک احداث گشته است و در کنار آن طراحي سيستم هاي کنترل براي ساير سيستم ها 
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و زير سيستم ها را همچون طراحي سيستم کنترل لغزش در دستور کار خود قرار داده است. در کنار اهداف کنترل، شامل پردازش سيگنال نيز 
از موارد است که در اين آزمايشگاه مورد توجه خواهد بود .

آزمایشهاي قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه سیستم هاي کنترل سلسله مراتبي :

 کنترل يها ستميس يطراح حوزه در قاتيتحق شبرديپ هدف با يمراتب سلسه کنترل يها ستميس يقاتيتحق
 يبرا نترلک يها ستميس يطراح آن کنار در و است گشته احداث کيتراف کياتومات کنترل يبرا يمراتب سلسله

 در. است داده قرار خود کار دستور در لغزش کنترل ستميس يطراح همچون را ها ستميس ريز و ها ستميس ريسا
 بود . خواهد توجه مورد شگاهيآزما نيا در که است موارد از زين گناليس پردازش شامل کنترل، اهداف کنار

 
در موجود زاتيتجه اي انجام قابل يشهايآزما  
: يمراتب سلسله کنترل يها ستميس شگاهيآزما  

 شکل دستگاه تعداد زاتينام تجه فيرد

 DC 3 ولتاژ منبع 3

 

و  AC ولتاژ منبع 5
DC 

5 

 

 3 لوسکوپياس 1

 

 کنترل يها ستميس يطراح حوزه در قاتيتحق شبرديپ هدف با يمراتب سلسه کنترل يها ستميس يقاتيتحق
 يبرا نترلک يها ستميس يطراح آن کنار در و است گشته احداث کيتراف کياتومات کنترل يبرا يمراتب سلسله

 در. است داده قرار خود کار دستور در لغزش کنترل ستميس يطراح همچون را ها ستميس ريز و ها ستميس ريسا
 بود . خواهد توجه مورد شگاهيآزما نيا در که است موارد از زين گناليس پردازش شامل کنترل، اهداف کنار

 
در موجود زاتيتجه اي انجام قابل يشهايآزما  
: يمراتب سلسله کنترل يها ستميس شگاهيآزما  

 شکل دستگاه تعداد زاتينام تجه فيرد

 DC 3 ولتاژ منبع 3

 

و  AC ولتاژ منبع 5
DC 

5 

 

 3 لوسکوپياس 1

 

 کنترل يها ستميس يطراح حوزه در قاتيتحق شبرديپ هدف با يمراتب سلسه کنترل يها ستميس يقاتيتحق
 يبرا نترلک يها ستميس يطراح آن کنار در و است گشته احداث کيتراف کياتومات کنترل يبرا يمراتب سلسله

 در. است داده قرار خود کار دستور در لغزش کنترل ستميس يطراح همچون را ها ستميس ريز و ها ستميس ريسا
 بود . خواهد توجه مورد شگاهيآزما نيا در که است موارد از زين گناليس پردازش شامل کنترل، اهداف کنار

 
در موجود زاتيتجه اي انجام قابل يشهايآزما  
: يمراتب سلسله کنترل يها ستميس شگاهيآزما  

 شکل دستگاه تعداد زاتينام تجه فيرد

 DC 3 ولتاژ منبع 3

 

و  AC ولتاژ منبع 5
DC 

5 

 

 3 لوسکوپياس 1

 

 3 لغزش کنترل واحد 9

 

9 
 ستت هيپا و براتوريکال

 کيالکترومکان عملگر
3 

 

 DC 3 موتور وريدرا 0

 

 3 لوسکوپياس کارت 3

 

 3 متر يمالت ۱

 

 3 لغزش کنترل واحد 9

 

9 
 ستت هيپا و براتوريکال

 کيالکترومکان عملگر
3 

 

 DC 3 موتور وريدرا 0

 

 3 لوسکوپياس کارت 3

 

 3 متر يمالت ۱

 

 3 لغزش کنترل واحد 9

 

9 
 ستت هيپا و براتوريکال

 کيالکترومکان عملگر
3 

 

 DC 3 موتور وريدرا 0

 

 3 لوسکوپياس کارت 3

 

 3 متر يمالت ۱

 

DC منبع ولتاژ     DC و AC منبع ولتاژ     

     واحد کنترل لغزش     اسیلوسکوپ

DC کالیبراتور و پایه تست عملگر الکترومکانیک     درایور موتور     
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 3 لغزش کنترل واحد 9

 

9 
 ستت هيپا و براتوريکال

 کيالکترومکان عملگر
3 

 

 DC 3 موتور وريدرا 0

 

 3 لوسکوپياس کارت 3

 

 3 متر يمالت ۱

 

5 
 هداد کارت و وتريکامپ

 بردار
3 

 

31 
 يشيآزما محموعه

 دور کنترل يپژوهش
 DC موتور

3 

 

 
 HPCوتر با سرعت باال يستم کامپيس يراه انداز -4

 
 

 

: يليش حمل و نقل ريگرا -  

د :نهوشم يبيحمل و نقل ترک يستم هايس -1  

ياحد رضا ديحم دکتر:  هوشمند يبيترک نقل و حمل يستمهايس شگاهيآزما ريمد    

3422 يداخل     00541477-6: تماس شماره  

 ahadi at iust.ac.ir   : ليميا آدرس  

: هدف  

 و بار يبيترک نقل و حمل حوزه با مرتبط يهشها پژو و قاتيتحق انجام ، شگاهيآزما نيا سيتاس از هدف 
  است : ريز شرح به شگاهيآزما نيا تيفعال ياصل يها نهيزم. است مسافر

5 
 هداد کارت و وتريکامپ

 بردار
3 

 

31 
 يشيآزما محموعه

 دور کنترل يپژوهش
 DC موتور

3 

 

 
 HPCوتر با سرعت باال يستم کامپيس يراه انداز -4

 
 

 

: يليش حمل و نقل ريگرا -  

د :نهوشم يبيحمل و نقل ترک يستم هايس -1  

ياحد رضا ديحم دکتر:  هوشمند يبيترک نقل و حمل يستمهايس شگاهيآزما ريمد    

3422 يداخل     00541477-6: تماس شماره  

 ahadi at iust.ac.ir   : ليميا آدرس  

: هدف  

 و بار يبيترک نقل و حمل حوزه با مرتبط يهشها پژو و قاتيتحق انجام ، شگاهيآزما نيا سيتاس از هدف 
  است : ريز شرح به شگاهيآزما نيا تيفعال ياصل يها نهيزم. است مسافر

 3 لغزش کنترل واحد 9

 

9 
 ستت هيپا و براتوريکال

 کيالکترومکان عملگر
3 

 

 DC 3 موتور وريدرا 0

 

 3 لوسکوپياس کارت 3

 

 3 متر يمالت ۱

 

     کارت اسیلوسکوپ

     کامپیوتر و کارت داده بردار

     مالتي متر

DC مجموعه آزمایشي پژوهشي کنترل دور موتور     



39 rail_stc@iust.ac.ir

HPC 5- راه اندازي سیستم کامپیوتر با سرعت باال

  گرایش حمل و نقل ریلي :
1- سیستم هاي حمل و نقل ترکیبي هوشمند :

مدیر آزمایشگاه سیستمهاي حمل و نقل ترکیبي هوشمند : دکتر حمید رضا احدي
شماره تماس: 9-77451500     داخلي 3522

ahadi at iust.ac.ir   : آدرس ايميل
هدف :

 هدف از تاسيس اين آزمايشگاه ، انجام تحقيقات و پژو هشهاي مرتبط با حوزه حمل و نقل ترکيبي بار و مسافر است. زمينه هاي اصلي فعاليت 
اين آزمايشگاه به شرح زير است : 

  مديريت ، برنامه ريزي و هوشمند سازي حمل و نقل ترکيبي ،
  تدوين استراتژي در حوزه حمل و نقل ترکيبي ،
  توسعه و بهبود مدل هاي حمل و نقل ترکيبي ،

  مديريت و برنامه ريزي ترانزيت ،
  برنامه ريزي عمليات حمل و نقل ،

  مديريت لجستيک يکپارچه در حمل و نقل ترکيبي ،
  شبيه سازي سيستم هاي حمل و نقل ترکيبي

  ارائه خدمات مشاوره در حوزه هاي مرتبط

2- سیستم هاي حمل و نقل لجستیک :
مدیر آزمایشگاه سیستم هاي حمل و نقل و لجستیک : دکتر مرتضي باقري

شماره تماس: 9-77451500 داخلي 3525
morteza_bagheri at iust.ac.ir    : آدرس ايميل

هدف :

آزمايشگاه تحقيقاتي حمل و نقل و لجستيک با هدف ارتقاء زيرساختهاي پژوهشي و آموزشي دانشکده و دانشگاه متمرکز بر کاربردهاي روشهاي 
مديريتي - مهندسي و تکنولوژيهاي فناوري اطالعات بر سيستمهاي حمل و نقل لجستيک است.هدف اصلي اين آزمايشگاه تحقيقاتي فراهم 

کردن اتاق فکر براي دانشجويان و اساتيد دانشگاه به منظور شناخت مسائل حمل و نقل و لجستيک است.
تجهیزات موجود در آزمایشگاه تحقیقاتي سیستمهاي حمل و نقل و لجستیک :

تعدادنام تجهيزاترديف
1تخته سياه1
1تخته وايت برد2
4تابلو اعالنات3
1کمد چهار کشويي4
1پرده ويدئو پروژکتور5
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3- محاسبات هوشمند حمل و نقل ریلي :
مدیر آزمایشگاه محاسبات هوشمند در حمل و نقل ریلي : دکتر مسعود یقیني

شماره تماس:  9-77451500  داخلي 3512
yaghini at iust.ac.ir    : آدرس ايميل

هدف :

اين آزمايشگاه موقعيتي را براي مجموعه اي از دانشجويان و دانش پژوهان صنعت ريلي فراهم مي نمايد تا با توجه به نياز صنعت ريلي به انجام پروژه 
هاي تحقيقاتي و صنعتي در زمينه هاي مختلف بپردازند. کارکردهاي آزمايشگاه تحقيقاتي محاسبات هوشمند در حمل و نقل ريلي عبارتند از: شناخت 
مشکالت و نيازهاي راه آهن ايران،تعريف و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و صنعتي مناسب جهت برآورده کردن نيازهاي راه آهن و برطرف کردن 
مشکالت آن،توليد دانش و انتشار مقاالت علمي در مجالت و کنفرانسهاي معتبر داخلي و خارجي،انتشار کتب علمي و گزارشات تحقيقاتي   ، هدفمند 

نمودن موضوعات پايان نامه ها جهت برطرف نمودن نيازهاي صنعت و توليد دانش.

  گرایش خط و سازه هاي ریلي 

آزمایشگاه هاي تحقیقاتي نوع ) ب ( :
  گرایش خط و سازه هاي ریلي :

1- روسازي پیشرفته : 
مدیر آزمایشگاه روسازي پیشرفته : دکتر جبار علي ذاکري

شماره تماس: 9-77451500   داخلي3517
zakeri AT iust.ac.ir    : آدرس ايميل

هدف :

با توجه به وجود آزمايشگاه آموزشي روسازي هدف آن است که با تجهيز آزمايشگاه موجود بخش پژوهشي آن تقويت گردد. در اين راستا امکاناتي جهت 
انجام آزمايشات ديناميکي روي ادوات روسازي اعم از ريل، تراورس، پدر زير ريل، پابندي باالست مدنظر مي باشد. در صورت تجهيز اين آزمايشگاه 

امکان کنترل کيفي ادوات و اجزاء روسازي در انواع خطوط ريلي، روسازي و بويژه پرسرعت High Speed  خواهد بود .
آزمایشهاي قابل انجام و تجهیزات موجود در آزمایشگاه روسازي خط :

 

  يلير يش خط و سازه هايگرا -

نوع ) ب ( : يقاتيتحق يشگاه هايآزما  

: يلير يش خط و سازه هايگرا -  

 

شرفته : يپ يروساز -1  

يذاکر يعل جبار دکتر:  شرفتهيپ يروساز شگاهيآزما ريمد  

3410يداخل   00541477-6: تماس شماره  

 zakeri AT iust.ac.ir    : ليميا آدرس  

 هدف :

 آن يپژوهش بخش موجود شگاهيآزما زيتجه با که است آن هدف يروساز يآموزش شگاهيآزما وجود به توجه با
 تراورس، ل،ير از اعم يروساز ادوات يرو يکيناميد شاتيآزما انجام جهت يامکانات راستا نيا در. گردد تيتقو
 اجزاء و اتادو يفيک کنترل امکان شگاهيآزما نيا زيتجه صورت در. باشد يم مدنظر باالست يپابند ل،ير ريز پدر

 خواهد بود .  High Speedپرسرعت  ژهيبو و يروساز ،يلير خطوط انواع در يروساز

 خط : يروساز شگاهيآزما در موجود زاتيتجه و انجام قابل يشهايآزما

فيرد دستگاهنام   ريتصو   

ر خطيدستگاه اندازه گ 3  

 

     دستگاه اندازه گیر خط
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ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

ليفوالد ر يسنج يسخت 5  

 

1 
 يريدستگاه اندازه گ

شنيوگيکار  

 

ليدستگاه برش ر 9  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 9  

 

0 
يريدستگاه اندازه گ  

ليش ريسا  

 

صفحه يتست بارگذار 3  

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

31 
مقاومت يريدستگاه اندازه گ  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

31 
مقاومت يريدستگاه اندازه گ  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

     دستگاه اندازه گیري کاریوگیشن     سختي سنجي فوالد ریل

     دستگاه سوراخ کن ریل     دستگاه برش ریل

     تست بارگذاري صفحه     دستگاه اندازه گیري سایش ریل

     دستگاه اندازه گیري سختي پد و پابند     جک بارگذاري 30 تن
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تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

31 
مقاومت يريدستگاه اندازه گ  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

31 
مقاومت يريدستگاه اندازه گ  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

تن 11 يجک بارگذار ۱  

 

5 
 يريدستگاه اندازه گ

پد و پابند يسخت  

 

31 
مقاومت يريدستگاه اندازه گ  

(SSTP) طخ يجانب    

 

33 
مصالح  يالک دانه بند

 باالست

 

35 
ش ضربهيدستگاه آزما  

 مصالح باالست

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ابعاد سنگ ن ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ابعاد سنگ ن ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ابعاد سنگ ن ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

 )SSTP( دستگاه اندازه گیري مقاومت     
جانبي خط  

     دستگاه آزمایش ضربه مصالح باالست

     الک دانه بندي مصالح باالست

     دستگاه آزمایش میکرودوال

     کولیس تعیین اندازه ذرات سنگدانه ها     دستگاه آزمایش لس آنجلس
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31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ابعاد سنگ ن ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ن ابعاد سنگ ييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يگدستگاه اندازه 

خط يهندس يپارامترها  

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ن ابعاد سنگ ييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يگدستگاه اندازه 

خط يهندس يپارامترها  

 

31 
ش يدستگاه آزما

کرودواليم  

 

39 
شيدستگاه آزما  

لس آنجلس   

 

39 
ن اندازه ذرات ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

30 
ابعاد سنگ ن ييس تعيکول

ليطو يدانه ها  

 

33 
ن ابعاد ييس تعيکول

 سنگدانه ها

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ن ابعاد سنگ ييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يگدستگاه اندازه 

خط يهندس يپارامترها  

 

3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ن ابعاد سنگ ييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يگدستگاه اندازه 

خط يهندس يپارامترها  

 

     کولیس تعیین ابعاد سنگ دانه هاي طویل

     تعیین وزن مخصوص مصالح

درصد  تعیین  در  استفاده  مورد  بالن       
جذب آب مصالح

     کولیس تعیین ابعاد سنگدانه ها

دانه هاي  سنگ  ابعاد  تعیین  کولیس       
کروي و گردگوشه

     دستگاه اندازه گیري درجه حرارت 
و درز ریل
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3۱ 
ن وزن مخصوص ييتع

 مصالح

 

35 

ن ابعاد سنگ ييس تعيکول
و  يکرو يدانه ها

 گردگوشه

 

51 

بالن مورد استفاده در 
ن درصد جذب آب ييتع

 مصالح

 

53 
درجه  يريدستگاه اندازه گ

ليحرارت و درز ر  

 

55 
ر يگدستگاه اندازه 

خط يهندس يپارامترها  

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيدستگاه ر  

 

 کمپرسور 53

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  
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ل سابيدستگاه ر  

 

 کمپرسور 53

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيدستگاه ر  

 

 کمپرسور 53

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيدستگاه ر  

 

 کمپرسور 53

 

چ بنديموتور پ 51  

 

چ بنديموتور پ 59  

 

ليدستگاه سوراخ کن ر 59  

 

 
50 

ل سابيدستگاه ر  

 

 کمپرسور 53

 

     دستگاه اندازه گیر پارامترهاي هندسي خط

     موتور پیچ بند

     دستگاه ریل ساب

     موتور پیچ بند

     دستگاه سوراخ کن ریل

     کمپرسور
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ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

تيجوش ترم يگلدان 11  

 

صفحه يتست بارگذار 13  

 

 
ت سازه ها :يش وضعيپا -2  

يصادق محمد ريم جواد ديس دکتر:  خط يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  
3421يداخل 00541477-6: تماس شماره    

 Javad_Sadeghi at iust.ac.ir  : ليميا آدرس  
 هدف :

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

تيجوش ترم يگلدان 11  

 

صفحه يتست بارگذار 13  

 

 
ت سازه ها :يش وضعيپا -2  

يصادق محمد ريم جواد ديس دکتر:  خط يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  
3421يداخل 00541477-6: تماس شماره    

 Javad_Sadeghi at iust.ac.ir  : ليميا آدرس  
 هدف :

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

تيجوش ترم يگلدان 11  

 

صفحه يتست بارگذار 13  

 

 
ت سازه ها :يش وضعيپا -2  

يصادق محمد ريم جواد ديس دکتر:  خط يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  
3421يداخل 00541477-6: تماس شماره    

 Javad_Sadeghi at iust.ac.ir  : ليميا آدرس  
 هدف :

ل گرم کنيدستگاه ر 5۱  

 

55 
 دستگاه زائده بر

ليجوش ر   

 

تيجوش ترم يگلدان 11  

 

صفحه يتست بارگذار 13  

 

 
ت سازه ها :يش وضعيپا -2  

يصادق محمد ريم جواد ديس دکتر:  خط يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما ريمد  
3421يداخل 00541477-6: تماس شماره    

 Javad_Sadeghi at iust.ac.ir  : ليميا آدرس  
 هدف :

     دستگاه ریل گرم کن

     گلداني جوش ترمیت

     دستگاه زائده بر جوش ریل

     تست بارگذاري صفحه
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2- پایش وضعیت سازه ها :
مدیر آزمایشگاه پایش وضعیت سازه اي خط : دکتر سید جواد میر محمد صادقي

شماره تماس: 9-77451500 داخلي3521
Javad_Sadeghi at iust.ac.ir  : آدرس ايميل

هدف :

بررسي رفتار ديناميکي خط آهن از موضوعات مهم در تحقيقات مربوط به خطوط پرسرعت مي باشد. در اين آزمايشگاه عملکرد ديناميکي خط آهن 
ارزيابي مي  شود. اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه هاي اندازه گيري پيشرفته اي است. با استفاده از تجهيزات آزمايشگاه، پايش وضعيت سازه  اي، 

اندازه گيري ارتعاشات و تست مودال سازه ها قابل انجام مي باشد .

تجهیزات موجود در آزمایشگاه پایش وضعیت سازه اي خط :

 نيا در. باشديم پرسرعت خطوط به مربوط قاتيتحق در مهم موضوعات از آهن خط يکيناميد رفتار يبررس
 يريگاندازه يهادستگاه به مجهز شگاهيآزما نيا. شوديم يابيارز آهن خط يکيناميد عملکرد شگاهيآزما

 ستت و ارتعاشات يريگ اندازه ،يا سازه تيوضع شيپا شگاه،يآزما زاتيتجه از استفاده با. است ياشرفتهيپ
 باشد . يم انجام قابل ها سازه مودال

 خط : يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

 شکل دستگاه نام دستگاه فيرد

3 YE9۱31A POWER 
AMPLIFIER 

 

5 
ک سر اتصال ي يمتر 51م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

1 
هر دو سر  يمتر 3م يس

 اتصال به شتاب سنج

 

9 
ک سر اتصال ي يمتر 5م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

 نيا در. باشديم پرسرعت خطوط به مربوط قاتيتحق در مهم موضوعات از آهن خط يکيناميد رفتار يبررس
 يريگاندازه يهادستگاه به مجهز شگاهيآزما نيا. شوديم يابيارز آهن خط يکيناميد عملکرد شگاهيآزما

 ستت و ارتعاشات يريگ اندازه ،يا سازه تيوضع شيپا شگاه،يآزما زاتيتجه از استفاده با. است ياشرفتهيپ
 باشد . يم انجام قابل ها سازه مودال

 خط : يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

 شکل دستگاه نام دستگاه فيرد

3 YE9۱31A POWER 
AMPLIFIER 

 

5 
ک سر اتصال ي يمتر 51م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

1 
هر دو سر  يمتر 3م يس

 اتصال به شتاب سنج

 

9 
ک سر اتصال ي يمتر 5م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

 نيا در. باشديم پرسرعت خطوط به مربوط قاتيتحق در مهم موضوعات از آهن خط يکيناميد رفتار يبررس
 يريگاندازه يهادستگاه به مجهز شگاهيآزما نيا. شوديم يابيارز آهن خط يکيناميد عملکرد شگاهيآزما

 ستت و ارتعاشات يريگ اندازه ،يا سازه تيوضع شيپا شگاه،يآزما زاتيتجه از استفاده با. است ياشرفتهيپ
 باشد . يم انجام قابل ها سازه مودال

 خط : يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

 شکل دستگاه نام دستگاه فيرد

3 YE9۱31A POWER 
AMPLIFIER 

 

5 
ک سر اتصال ي يمتر 51م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

1 
هر دو سر  يمتر 3م يس

 اتصال به شتاب سنج

 

9 
ک سر اتصال ي يمتر 5م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

 نيا در. باشديم پرسرعت خطوط به مربوط قاتيتحق در مهم موضوعات از آهن خط يکيناميد رفتار يبررس
 يريگاندازه يهادستگاه به مجهز شگاهيآزما نيا. شوديم يابيارز آهن خط يکيناميد عملکرد شگاهيآزما

 ستت و ارتعاشات يريگ اندازه ،يا سازه تيوضع شيپا شگاه،يآزما زاتيتجه از استفاده با. است ياشرفتهيپ
 باشد . يم انجام قابل ها سازه مودال

 خط : يا سازه تيوضع شيپا شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

 شکل دستگاه نام دستگاه فيرد

3 YE9۱31A POWER 
AMPLIFIER 

 

5 
ک سر اتصال ي يمتر 51م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

1 
هر دو سر  يمتر 3م يس

 اتصال به شتاب سنج

 

9 
ک سر اتصال ي يمتر 5م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

YE5873A POWER AMPLIFIER     

 Data سیم 20 متري یک سر اتصال به     
Logger و یک سر اتصال به شتاب سنج

     سیم 1 متري هر دو سر اتصال به 
شتاب سنج

به  اتصال  سر  یک  متري   2 سیم       
به  اتصال  سر  یک  و   Data Logger

شتاب سنج
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Data logger ECON 1888810245     

     چسب 123 و اسپري

 Data سیم 10 متري یک سر اتصال به     
Logger و یک سر اتصال به شتاب سنج

 Data سیم 1/0 متري یک سر اتصال به     
Logger و یک سر اتصال به کانال آنالوگ

     سیم 2 متري هر دو سر اتصال به 
Data Logger

 User’s Guide     

 Data Acquisition and Analysis Catalog      MicroDog Dongle     

 CD ECON, CD N-Modal, CD      
YE7600, CD ECON کوچک 

9 

Data logger ECON 
3۱۱۱۱31599 

 

 

0 
هر دو سر  يمتر 5م يس

 Data Loggerاتصال به 

 

3 User’s Guide 

 

۱ Data Acquisition and 
Analysis Catalog 

 

9 

Data logger ECON 
3۱۱۱۱31599 

 

 

0 
هر دو سر  يمتر 5م يس

 Data Loggerاتصال به 

 

3 User’s Guide 

 

۱ Data Acquisition and 
Analysis Catalog 

 

9 

Data logger ECON 
3۱۱۱۱31599 

 

 

0 
هر دو سر  يمتر 5م يس

 Data Loggerاتصال به 

 

3 User’s Guide 

 

۱ Data Acquisition and 
Analysis Catalog 

 

5 MicroDog Dongle 

 

31 
CD ECON, CD N-

Modal, CD YE3011, 
CD ECON کوچک 

 

 يو اسپر 351چسب  33

 

35 
ک سر اتصال ي يمتر 31م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

31 

ک سر ي يمتر 1/3م يس
و  Data Loggerاتصال به 

ک سر اتصال به کانال ي
 آنالوگ

 

5 MicroDog Dongle 

 

31 
CD ECON, CD N-

Modal, CD YE3011, 
CD ECON کوچک 

 

 يو اسپر 351چسب  33

 

35 
ک سر اتصال ي يمتر 31م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

31 

ک سر ي يمتر 1/3م يس
و  Data Loggerاتصال به 

ک سر اتصال به کانال ي
 آنالوگ

 

5 MicroDog Dongle 

 

31 
CD ECON, CD N-

Modal, CD YE3011, 
CD ECON کوچک 

 

 يو اسپر 351چسب  33

 

35 
ک سر اتصال ي يمتر 31م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

31 

ک سر ي يمتر 1/3م يس
و  Data Loggerاتصال به 

ک سر اتصال به کانال ي
 آنالوگ

 

5 MicroDog Dongle 

 

31 
CD ECON, CD N-

Modal, CD YE3011, 
CD ECON کوچک 

 

 يو اسپر 351چسب  33

 

35 
ک سر اتصال ي يمتر 31م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

31 

ک سر ي يمتر 1/3م يس
و  Data Loggerاتصال به 

ک سر اتصال به کانال ي
 آنالوگ

 

5 MicroDog Dongle 

 

31 
CD ECON, CD N-

Modal, CD YE3011, 
CD ECON کوچک 

 

 يو اسپر 351چسب  33

 

35 
ک سر اتصال ي يمتر 31م يس

ک يو  Data Loggerبه 
 سر اتصال به شتاب سنج

 

31 

ک سر ي يمتر 1/3م يس
و  Data Loggerاتصال به 

ک سر اتصال به کانال ي
 آنالوگ

 

9 

Data logger ECON 
3۱۱۱۱31599 

 

 

0 
هر دو سر  يمتر 5م يس

 Data Loggerاتصال به 

 

3 User’s Guide 

 

۱ Data Acquisition and 
Analysis Catalog 

 



48rail_stc@iust.ac.ir

Amplifier و سیم اتصال به Shaker     

     چکش ضربه متوسط با 4 سر )1 عدد سر 
الستیکي و 3 عدد سر فلزي(

     چکش ضربه کوچک با 4 سر )2 عدد سر 
الستیکي و 2 عدد سر فلزي(

Vibration Calibrator کامپیوتر      دستگاه     

 Adaptor      DC Amplifier     

39 Shaker م اتصال به يو س
Amplifier 

 

39 
سر  9چکش ضربه متوسط با 

 1و  يکيعدد سر الست 3)
 (يعدد سر فلز

 

30 
سر  9چکش ضربه کوچک با 

 5و  يکيعدد سر الست 5)
 (يعدد سر فلز

 

 Vibrationدستگاه  33
Calibrator 

 

 يزيوتر روميکامپ 3۱

 

39 Shaker م اتصال به يو س
Amplifier 

 

39 
سر  9چکش ضربه متوسط با 

 1و  يکيعدد سر الست 3)
 (يعدد سر فلز

 

30 
سر  9چکش ضربه کوچک با 

 5و  يکيعدد سر الست 5)
 (يعدد سر فلز

 

 Vibrationدستگاه  33
Calibrator 

 

 يزيوتر روميکامپ 3۱

 

39 Shaker م اتصال به يو س
Amplifier 

 

39 
سر  9چکش ضربه متوسط با 

 1و  يکيعدد سر الست 3)
 (يعدد سر فلز

 

30 
سر  9چکش ضربه کوچک با 

 5و  يکيعدد سر الست 5)
 (يعدد سر فلز

 

 Vibrationدستگاه  33
Calibrator 

 

 يزيوتر روميکامپ 3۱

 

39 Shaker م اتصال به يو س
Amplifier 

 

39 
سر  9چکش ضربه متوسط با 

 1و  يکيعدد سر الست 3)
 (يعدد سر فلز

 

30 
سر  9چکش ضربه کوچک با 

 5و  يکيعدد سر الست 5)
 (يعدد سر فلز

 

 Vibrationدستگاه  33
Calibrator 

 

 يزيوتر روميکامپ 3۱

 

39 Shaker م اتصال به يو س
Amplifier 

 

39 
سر  9چکش ضربه متوسط با 

 1و  يکيعدد سر الست 3)
 (يعدد سر فلز

 

30 
سر  9چکش ضربه کوچک با 

 5و  يکيعدد سر الست 5)
 (يعدد سر فلز

 

 Vibrationدستگاه  33
Calibrator 

 

 يزيوتر روميکامپ 3۱

 

35 Adaptor 

 

51 DC Amplifier 

 

53 
 شتاب سنج

CA-DR-1113 

 

35 Adaptor 

 

51 DC Amplifier 

 

53 
 شتاب سنج

CA-DR-1113 
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 CA-DR-3001 شتاب سنج      CA-YD-189 شتاب سنج     

CA-DR-1160  شتاب سنج      YE 5857A-1 کپسول     
)از وسایل اتصال( 

 CL-YD-311 ساخت آلمان      کپسول RECTUS کپسول     

35 Adaptor 

 

51 DC Amplifier 

 

53 
 شتاب سنج

CA-DR-1113 

 

55 
 شتاب سنج

CA-YD-3۱5 

 

51 
 شتاب سنج

CA-DR-3301 

 

55 
 شتاب سنج

CA-YD-3۱5 

 

51 
 شتاب سنج

CA-DR-3301 

 

59 
)از  YE 9۱93A-3کپسول

 ل اتصال(يوسا

 

 CL-YD-133کپسول  59

 

59 
)از  YE 9۱93A-3کپسول

 ل اتصال(يوسا

 

 CL-YD-133کپسول  59

 

50 
ساخت  RECTUSکپسول 

 آلمان

 

 

 

 

 

 : يلير ين هايش ماشيگرا -

 ک سازه ها :يناميد

 انيونسي داود دکتر:  ها سازه کيناميد شگاهيآزما ريمد

 3423   00541477-6: تماس شماره

 younesian@iust.ac.ir:  ليميا آدرس

 هدف :

 نيربهت جمله از يمسافر يقطارها بدنه نيهمچن و قيتعل يها ستميس و يبوژ يرو يکيناميد شاتيآزما انجام
 حال نيع در داده انجام قطعات نيا سنجش سالمت و يريگ ليتحو جهت ستيبا يم که هستند يشاتيآزما
 رد. برخوردارند يبسزائ تياهم از خود يجا در زين سرعت پر ژهيبو و يمسافر يقطارها در سفر يراض شاتيآزما
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  گرایش ماشین هاي ریلي :
دینامیک سازه ها :

مدیر آزمایشگاه دینامیک سازه ها : دکتر داود یونسیان
شماره تماس: 77451500-9   3523

younesian@iust.ac.ir : آدرس ايميل
هدف :

انجام آزمايشات ديناميکي روي بوژي و سيستم هاي تعليق و همچنين بدنه قطارهاي مسافري از جمله بهترين آزمايشاتي هستند که مي بايست 
جهت تحويل گيري و سالمت سنجش اين قطعات انجام داده در عين حال آزمايشات راضي سفر در قطارهاي مسافري و بويژه پر سرعت نيز 
در جاي خود از اهميت بسزائي برخوردارند. در اين آزمايشگاه ضمن امکان انجام آزمايشات فوق بصورت آزمايشگاهي و ميداني امکان ارزيابي 
رفتار و پايش وضعيت کليه ادوات ريلي در بخش زير ساخت نيز عالوه بر ناوگان وجود خواهد داشت. با تکميل و تجهيز اين آزمايشگاه امکان 

ارائه مدارک فني معتبر در خصوص کفايت قطعات و ادوات وجود خواهد داشت.

تجهیزات موجود در آزمایشگاه دینامیک سازه ها و آزمایشگاه آکوستیک :

 شيپا و رفتار يابيارز امکان يدانيم و يشگاهيآزما بصورت فوق شاتيآزما انجام امکان ضمن شگاهيآزما نيا
 نيا زيتجه و ليتکم با. داشت خواهد وجود ناوگان بر عالوه زين ساخت ريز بخش در يلير ادوات هيکل تيوضع
 .داشت خواهد وجود ادوات و قطعات تيکفا خصوص در معتبر يفن مدارک ارائه امکان شگاهيآزما

 ک :يآکوست شگاهيآزما و ها سازه کيناميد شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

  ريتصو   نوع  زاتينام تجه فيرد

 تاالگريد 3

 ۱1 يبردار داده دستگاه
 کاناله

TMR3511 
 

5 LVDT 

CDP-59،59mm, 

 

CDP-91،91mm 

 

CDP-311،311mm 

 

CDP-511،511mm 

 

1 Accelometer 

9g 

 

91g 

 

511g 

 

31g-1D 

 

511g-1D 

 

9 Loadcell CLP-3 tone 

 

 شيپا و رفتار يابيارز امکان يدانيم و يشگاهيآزما بصورت فوق شاتيآزما انجام امکان ضمن شگاهيآزما نيا
 نيا زيتجه و ليتکم با. داشت خواهد وجود ناوگان بر عالوه زين ساخت ريز بخش در يلير ادوات هيکل تيوضع
 .داشت خواهد وجود ادوات و قطعات تيکفا خصوص در معتبر يفن مدارک ارائه امکان شگاهيآزما

 ک :يآکوست شگاهيآزما و ها سازه کيناميد شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

  ريتصو   نوع  زاتينام تجه فيرد

 تاالگريد 3

 ۱1 يبردار داده دستگاه
 کاناله

TMR3511 
 

5 LVDT 

CDP-59،59mm, 

 

CDP-91،91mm 

 

CDP-311،311mm 

 

CDP-511،511mm 

 

 شيپا و رفتار يابيارز امکان يدانيم و يشگاهيآزما بصورت فوق شاتيآزما انجام امکان ضمن شگاهيآزما نيا
 نيا زيتجه و ليتکم با. داشت خواهد وجود ناوگان بر عالوه زين ساخت ريز بخش در يلير ادوات هيکل تيوضع
 .داشت خواهد وجود ادوات و قطعات تيکفا خصوص در معتبر يفن مدارک ارائه امکان شگاهيآزما

 ک :يآکوست شگاهيآزما و ها سازه کيناميد شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

  ريتصو   نوع  زاتينام تجه فيرد

 تاالگريد 3

 ۱1 يبردار داده دستگاه
 کاناله

TMR3511 
 

5 LVDT 

CDP-59،59mm, 

 

CDP-91،91mm 

 

CDP-311،311mm 

 

CDP-511،511mm 

 

 شيپا و رفتار يابيارز امکان يدانيم و يشگاهيآزما بصورت فوق شاتيآزما انجام امکان ضمن شگاهيآزما نيا
 نيا زيتجه و ليتکم با. داشت خواهد وجود ناوگان بر عالوه زين ساخت ريز بخش در يلير ادوات هيکل تيوضع
 .داشت خواهد وجود ادوات و قطعات تيکفا خصوص در معتبر يفن مدارک ارائه امکان شگاهيآزما

 ک :يآکوست شگاهيآزما و ها سازه کيناميد شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

  ريتصو   نوع  زاتينام تجه فيرد

 تاالگريد 3

 ۱1 يبردار داده دستگاه
 کاناله

TMR3511 
 

5 LVDT 

CDP-59،59mm, 

 

CDP-91،91mm 

 

CDP-311،311mm 

 

CDP-511،511mm 

 

 شيپا و رفتار يابيارز امکان يدانيم و يشگاهيآزما بصورت فوق شاتيآزما انجام امکان ضمن شگاهيآزما نيا
 نيا زيتجه و ليتکم با. داشت خواهد وجود ناوگان بر عالوه زين ساخت ريز بخش در يلير ادوات هيکل تيوضع
 .داشت خواهد وجود ادوات و قطعات تيکفا خصوص در معتبر يفن مدارک ارائه امکان شگاهيآزما

 ک :يآکوست شگاهيآزما و ها سازه کيناميد شگاهيآزما در موجود زاتيتجه

  ريتصو   نوع  زاتينام تجه فيرد

 تاالگريد 3

 ۱1 يبردار داده دستگاه
 کاناله

TMR3511 
 

5 LVDT 

CDP-59،59mm, 

 

CDP-91،91mm 

 

CDP-311،311mm 

 

CDP-511،511mm 

 

     دیتاالگر 
 TMR7200 دستگاه داده برداري 80 کاناله

 LVDT     
CDP-25,25mm

 LVDT     
CDP-50,50mm

 LVDT     
CDP-100,100mm

 Accelometer     

5g

 LVDT     
CDP-200,200mm
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1 Accelometer 

9g 

 

91g 

 

511g 

 

31g-1D 

 

511g-1D 

 

9 Loadcell CLP-3 tone 

 

1 Accelometer 

9g 

 

91g 

 

511g 

 

31g-1D 

 

511g-1D 

 

9 Loadcell CLP-3 tone 

 

1 Accelometer 

9g 

 

91g 

 

511g 

 

31g-1D 

 

511g-1D 

 

9 Loadcell CLP-3 tone 

 

1 Accelometer 

9g 

 

91g 

 

511g 

 

31g-1D 

 

511g-1D 

 

9 Loadcell CLP-3 tone 

 

CLP-311 tone 

 

TCLP-5D-51 tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLP-311 tone 

 

TCLP-5D-51 tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLP-311 tone 

 

TCLP-5D-51 tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Accelometer 

9g 

 

91g 

 

511g 

 

31g-1D 

 

511g-1D 

 

9 Loadcell CLP-3 tone 

 

 Accelometer     

200g
 Accelometer     

50g

 Accelometer     
10g-3D

 Loadcell     
CLP-1 tone

 Loadcell     
CLP-100 tone

 Loadcell      Loadcell     
TCLP-2D-20 tone

 Accelometer     
200g-3D
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* لیست پروژه هاي انجام شده در حوزه ریلي 

نام كارفرماعنوان قراردادرديف

1
شامل  اينترالكينگ  سيستم  تست  آزمايشگاه  مشاوره  خدمات  خريد 

مطالعه،طراحي و توسعه و ساخت يک نمونه نيمه صنعتي
اداره كل ارتباطات و عالئم الکتريکي

 راه آهن ج.ا.ا

2
ماشين  مانيتورينگ  سيستم  اندازي  راه  و  تست  نصب،  طراحي،  مطالعه، 

سوزن در ايستگاههاي تهران و آپرين 
اداره كل ارتباطات و عالئم الکتريکي راه آهن 

ج.ا.ا

3
ارائه مشاوره در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي تخصيص، 

زمانبندي و كنترل فعاليت ماشين آالت
اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران

اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن بررسي روش هاي افزايش ايمني در گذرگاههاي همسطح4
جمهوري اسالمي ايران

5
بررسي و ارائه طرح تثبيت حفرات ايجاد شده در كيلومتر 500+139 الي 

500+140 بالک جندق - رمل
اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران

6
تهران  مسيرهاي  در  آهن  راه  تيپ  پلهاي  باربري  ظرفيت  سريع  ارزيابي 
- مشهد، تهران - جلفا و صوفيان - رازي جهت تهيه و تدوين ضوابط و 

استانداردهاي بار محوري راه آهن
اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران

اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن مطالعات ارزيابي و سالمت سنجي پل ورسک با آزمايش بارگذاري ميداني 7
جمهوري اسالمي ايران

8
 703 الي   700 كيلومتر  در  خاكريز  نشست  تثبيت  طرح  ارائه  و  بررسي 
بالک)رخ-كامه(وكيلومتر 754 الي 756 بالک)نمکي_كاشمر(،اداره كل راه 

آهن شرق
اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران

9
خريد خدمات مشاوره مطالعه،ارزيابي و اجراي ناحيه انتقال در حد فاصل 

خط باالستي و خط بتني راه آهن
اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران

10
 703 الي   700 كيلومتر  در  خاكريز  نشست  تثبيت  طرح  ارائه  و  بررسي 
بالک) رخ - كامه( و كيلومتر 754 الي 756 بالک )نمکي - كاشمر(،اداره 

كل راه آهن شرق
اداره كل خط و سازه هاي فني راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران

11
 BMS) Building Management طراحي  و  مطالعه  خدمات 
اين  اجراي  بر  نظارت  ايستگاههاي شبکه خطوط ريلي و  System(  در 

سيستم در يک ايستگاه نمونه
اداره كل ساختمان و تاسيسات راه آهن ج.ا.ا

12 Digiprof اداره كل نيروي كشش شركت راه آهن ج.ا.اخريد يک دستگاه پروفيل نگار ليزري چرخ

شركت بهره برداري راه آهن شهريساخت چهار دستگاه اتوماتيک شستشوي پله برقي13
 تهران و حومه
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نام كارفرماعنوان قراردادرديف

14
امکان سنجي فني ارتقاي تکنولوژي و تدوين مشخصات فني و پيشنهادات 
قابل اجرا در خصوص بکارگيري ذخيره سازهاي جديد جايگزين باتري در 

قطارهاي متروي تهران
شركت بهره برداري راه آهن شهري 

تهران و حومه

شركت بهره برداري راه آهن شهري خريد اسکنر ليزري اندازه گيري پروفيل چرخ قطار 15
تهران و حومه

16
بررسي و ارائه مدل اوليه تخمين اثرات استهالكي متقابل ناوگان و زيربناي 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانراه آهن

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبرنامه مديريت و ساماندهي منظر ديداري خطوط ريلي كشور 17

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانارائه راهکارهاي كاهش زمان بارگيري و تخليه معادن 18

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانتحليل ريسک حمل و نقل كاالهاي خطرناک با قطار 19

20
بررسي ميداني تأثير خرده الستيک بر كاهش ارتعاشات پل بتني دال تخت 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران)مطالعه موردي پل كيلومتر M16 + 100( خط قديم تهران - قم"   

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايراناجراي دوره هاي 18 گانه تخصصي ريلي توسط راه آهن هاي اروپا21

22
مطالعه و بررسي تراورسهاي بتوني و طراحي و ساخت نمونه آزمايشي مدل 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبهينه براي مناطق ماسه گير با نگاه جلوگيري از خوردگي و شکست

شركت ريل پرداز سيرمکانيزاسيون مديريت نگهداري و تعميرات واگن هاي لبه بلند روماني23

24
مطالعه و طراحي سامانه خودكار پايش وضعيت واگنهاي مسافري بر مبناي 

شركت ريل پرداز سيستمشرح خدمات 

شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن)مترا(جمع آوري مستندسازي و ارزيابي طرح هاي بهبود بهره وري 25

26
بررسي و مطالعه مهندسي تجهيزات برق و مکانيک در يک مسير خاص و 

شركت توسعه حمل و نقل ريلي گسترشمعين قطار شهري

شركت توسعه حمل و نقل ريلي گسترشتهيه اسناد فني قرارداد EPC تجهيزات مترو در مسير خاص معين27

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانمطالعه ، تحقيق ، بررسي و اندازه گيري نيروهاي وارد بر چرخ واگن28

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايراننظارت مستمر بر خط توليد تراورس بتني29
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نام كارفرماعنوان قراردادرديف

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانرفتارسنجي كوله هاي خاک مسلح باربر پلهاي روگذر مسير راه آهن30

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانارائه نرم افزار جامع شبيه سازي حركت قطارها31

32
تاثير شن هاي روان در  بررسي ميداني   " با عنوان  نامه  پايان  از  حمايت 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانافزايش تنش هاي تماسي بين تراورس و باالست"

33
ارزيابي علل و پيامدهاي ناشي از وقوع پيشامد نامطلوب خروج از خط قطار 
با استفاده از رويکرد يکپارچه تجزيه و تحليل درخت خطا و درخت وقايع 

فازي
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران

34
 CWR حمايت از پايان نامه با عنوان " پايش تغيير مکان جانبي خط آهن

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبا تراورس اصطکاكي در قوس ها"

35
خرده  عددي   - آزمايشگاهي   برسي   " عنوان  با  نامه  پايان  از  حمايت 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانالستيکها بر كاهش ارتعاشات در خطوط ريلي "

36
حمايت از پايان نامه با عنوان " زمانبندي دوره اي استوار در برابر اغتشاش 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانحركت قطارها و تعيين ظرفيت زير ساخت هاي خطوط ريلي

37 R7 شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانافزايش سختي سطحي چرخ

38
برگزاري تعداد سه كارگاه كاليبراسيون مخازن ذخيره استوانه اي ايستاده و 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانيک كارگاه اندازه گيري ديناميک فرآورده هاي نفتي

39
حمايت از پايان نامه با عنوان " پيش بيني حوادث در گذرگاه هم سطح 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانريل و جاده با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي"

40ER24PC شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانتحليل عملکرد قطارها با لکوموتيوهاي ايران سفير

41
مطالعه وضعيت خطوط با استفاده از مفهوم اندكنش چرخ و ريل در شبکه 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانريلي كشور توسط دستگاه چرخ و محور اندازه گير

42
انجام مطالعات آيروديناميکي راهکارهاي مقابله با پديده پرش باالست در 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانعبور قطار تندرو

43
پژوهش ،تحقيق و نظارت مستمر بر خط توليد تراورس بتوني در كارخانه 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانهاي كرج و انديمشک از زمان تهيه مصالح تا دپو و ترخيص كوپالژ

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايراننظارت برتوليد تراورس بتني و كوپالژ راه آهن44

45ADI شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانساخت آزمايشي چرخ دنده كرانويل و پينيون از چدن
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نام كارفرماعنوان قراردادرديف

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبررسي اقتصادي حمل و نقل ترانزيت كانتينري در كشور46

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبهبود خواص مکانيکي و ساختاري جوش ترميت با استفاده از عناصر آلياژي47

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانكنترل از راه دور سوزن قطار48

49
مطالعه, طراحي و ساخت دستگاه تست خستگي پابندهاي فنري وسلو و 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانپاندرول

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانطراحي برنامه جامع سيستمهاي اطالعاتي معاونت بهره برداري راه آهن50

51
توليد  كارخانجات  كوبالژ  و  بتوني  تراورس  توليد  خط  بر  مستمر  نظارت 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانتراورس كرج و انديمشک

52
انجام مطالعات و تحقيقات در خصوص مقاوم سازي پلهاي معيوب راه آهن 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبا استفاده از مواد كامپوزيتي 

53
ارائه مدلي براي پيش بيني تاخيرات در راه آهن ج.ا.ا با استفاده از شبکه 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانهاي نروفازي

54
ارزيابي ريسک عوامل موثر بر خروج از خط قطارهاي باري و تحليل اثرات 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايراناقتصادي آن

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانبررسي روشهاي طراحي و تحليل ريز شمع ها در خاكريز راه آهن55

56
مساله  براي حل  تركيبي  الگوريتم  ارائه   " عنوان  با  نامه  پايان  از  حمايت 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانطراحي شبکه هاي جريان چند كااليي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت"

57
امکان سنجي استفاده از مانيتورينگ و عيب يابي ماشين سوزن و ساخت 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانيک نمونه آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

58
حمايت از پايان نامه با عنوان " كاهش اثر ارتعاشات ناشي از عبور قطارها  

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانروي ساختمان هاي اطراف با ايجاد ترانشه در حريم خط آهن مربوطه"

59
باالست  با  باالست سرباره اي آهني و مقايسه آن  از  استفاده  امکانسنجي 

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانسنگي

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانتحليل و انتخاب پروفيل چرخ مناسب واگنهاي باري راه آهن ايران60

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانتدوين الزامات طراحي و اجراي زيرسازي راه آهن پرسرعت61
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نام كارفرماعنوان قراردادرديف

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانطراحي و پياده سازي سيستم مديريت نگهداري خط )تهران - شاهرود(62

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايرانمطالعات ارزيابي و سالمت سنجي پل ورسک با آزمايش بارگذاري ميداني63
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