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مقدمه

دفتر همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال 1373در دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان دفتر ارتباط 
با صنعت راه اندازی گردیده و در طی سالهای طی شده بستر ارتباطات دانشگاهیان با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور 
بوده است. در طی سالیان اخیر توجه بیشتر مدیران دانشگاه به این حوزه از فعالیتها زمینه ساز توسعه دفتر گردیده است. در 
حال حاضر نیز با توجه به اینکه در قالب برنامه راهبردی دانشگاه برای سالهای 95 الی 99 تعامالت صنعتی، بسیار پررنگتر از 
پیش مد نظر قرارگرفته لذا با نگاهی انبساطی برنامه هایی برای سالهای مذکور پی ریزی گردیده است. برای ادامه پر رنگتر از 
پیش فعالیتها و توسعه جهشی تعامالت دانشگاه با صنایع در طی سال جاری طیف گسترده ای از شیوه های تعامل و همکاری 
طراحی گردیده است که در قالب سبد الگوهای همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران در تعامل با صنایع به مخاطبین بیرونی 
عرضه می شود. این تنوع از الگوها، با این هدف توسعه یافته، که گستره وسیع صنایع کشور از منظر رده و سطح فناوری، 
میزان قدمت، اندازه فعالیت، میزان وابستگی به تجهیزات و ماشین آالت و یا سامانه های نرم و یا نوع مدیریت و مالکیت با هم 
متفاوت هستند، را پوشش داده و برای هر صنعتی از هر نوع پیشنهاداتی را در بر داشته باشد. استقبال قابل توجه و روزافزون 
اساتید، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و شرکتهای وابسته به دانشگاه در کنار تنوع الگوهای همکاری، نوید بخش آینده ای 
بسیار روشن و بزرگ در این زمینه از فعالیتها فراروی دانشگاه و صنایع همکار است. به منظور تعریف جامعه صنعتی هدف 
دانشگاه و پی ریزی برنامه راهبردی پیش گفته در انتهای سال 94 ، مطالعات راهبردی ای صورت پذیرفت. دامنه این مطالعات 
شناسایی ظرفیتهای دانشگاه، اسناد باالدستی نظام و البته رزومه بسیار غنی دانشگاه در تعامل با صنایع و دستگاههای اجرایی 
کشور که در طی دو دهه گذشته مشتمل بر1940 قرارداد به مبلغ تجمیعی1600 میلیارد ریال گردیده و در زمان تالیف این 
کتابچه نیز حاوی 265  قرارداد به مبلغ تجمیعی 1037 میلیارد ریال می باشد، بوده است. در این راستا، در سال 95 دفتر توسعه 

تعامالت دانشگاه با وزارت راه و شهرسازی تاسیس گردید.
آنچه در ادامه مشاهده خواهید نمود، ابتدا تاریخچه و معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران و سپس الگوهای پش بینی شده این 
دفتر در تعامل با صنعت هدف خود یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای زیربط می باشد. با توجه به فعالیتهای 
پژوهشی متعدد و گسترده دانشگاه در حوزه مهندسی راه آهن، دفتری به منظور توسعه تعامالت با راه آهن کشور در دفتر توسعه 
همکاریهای علمی-صنعتی تاسیس گردیده و لذا مطالب ارائه شده در این دفترچه، صرفا به ظرفیتها و پتانسیلهای دانشگاه 
در حوزه راه و شهرسازی  به استثنای حوزه راه آهن اشاره دارد. در ادامه به معرفی بخشی از ظرفیتهای مرتبط دانشگاه که در 
قالب دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و یا آزمایشگاههای تحقیقاتی متبلور گردیده و اینک آمادگی ارائه خدمات به 

صنایع مختلف را دارند پرداخته شده است. 

                                                                            مطهره سعادت پور
                                                                          مدیر دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با

                                                                          وزارت راه و شهرسازی



دانشگاه علم و صنعت ایران در نگاهی کوتاه

دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 130۸، با نام هنرسرای عالی و با هدف ایجاد زمینه های الزم برای تحصیالت دوره 
عالی مهندسی در ایران، تاسیس گردید.این دانشگاه یکی از سه دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور محسوب می شود و 
تنها دانشگاه دارنده دانشکده مهندسی راه آهن و دانشکده مهندسی پیشرفت در خاورمیانه و دانشکده مهندسی خودرو در 
ایران است. همچنین دانشگاه علم و صنعت ایران تنها دانشگاه صنعتی در ایران است که به طور تخصصی به رشته توسعه 
اقتصادی و برنامه ریزی، می پردازد. دانشگاه همچنین برخی ظرفیت ها، برخی از رشته ها و تخصصهایی که به طور ویژه و با 
توجه به مولفه های بومی صنعتی کشور می تواند تعامالت سازنده ای با صنایع مختلف داشته باشد را در خود بوجود آورده که 
از این قبیل می توان به تاسیس انستیتو اندازه گیری و پژوهشکده توربین گاز و همچنین ایجاد رشته مدیریت تکنولوژی در 

دانشکده مهندسی پیشرفت اشاره نمود.
  سطح آموزشی باال از یک سو، و داشتن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته از سویی دیگر در رشته های مختلف باعث 
شده تا وجهه صنعتی این دانشگاه پررنگ تر شود و دانش آموختگان آن بتوانند به سرعت و تقریبًا در قریب به اتفاق موارد 
در داخل کشور جذب بازار کار در واحدهای صنعتی کشور گردند. در ردیف فعالیتهای قرارداهای صنعتی، دانشگاه در رزومه 
کاری خود در طی 2 دهه گذشته قریب به 2000 قرارداد تحقیقاتی با صنایع مختلف را دارد. در طی سالیان اخیر ماموریتها 
و پروژه های متعددی با فناوریهای پیشرفته از قبیل تاسیس انستیتو توربین گاز و میترینگ، طراحی ماهواره های ملی نوید و 
ظفر علم و صنعت، پروژه گوگردزدایی از محصوالت میان تقطیر، طراحی موتور هواپیماهای جت، طراحی پلتفرم ملی خودرو 

کالس  B و ... از طرف سازمانها، صنایع و دستگاههای اجرایی کشور به دانشگاه واگذار گردیده است. 
مازندران و صنعتی  فناوری  و  دانشگاههای علم  راه اندازی  در  مادر  و  دانشگاه معین  ایفای نقش  از  بعد  دانشگاه  همچنین 
اراک، اینک دارای دو واحد اقماری درحال توسعه در دماوند و نور می باشد. دانشگاه همچنین بواسطه اینکه به عنوان کانون 
انتخاب گردیده، دفتر خود را در این  ایران با کشور آلمان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تعامالت علمی و فنی 
کشور تاسیس نموده و اینک ظرفیت این دفتر نیز در اختیار هدف و ماموریت گسترش سطح و تراز همکاریهای دانشگاه در 

حوزه های مختلف راه و شهرسازی در کشور می باشد.
در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت ایران دارای 15 دانشکده، 11 پژوهشکده، 14 مرکز تحقیقاتی، یک موسسه تحقیقاتی، 
9 قطب علمی، پردیس شماره 2، مرکز آموزش الکترونیک و قریب به 100 آزمایشگاه تحقیقاتی است. در اکثر دانشکده ها، 
پژوهشکده ها و مراکز فوق ظرفیتهایی برای ارائه خدمات به وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته  وجود دارد. در ادامه 
این کتابچه پس از معرفی سبد منحصر به فرد الگوهای همکاری دانشگاه با صنایع کشور، صرفًا به معرفی برخی از ظرفیتهای 
بارزتر واحدهای دانشگاه از منظر وزارت راه و شهرسازی پرداخته شده و به منظور رعایت اختصار، توانمندیهای آزمایشگاههای 
تحقیقاتی متعددی در دانشکده های خودرو، راه آهن، فیزیک، شیمی، ریاضی و معماری و شهرسازی پرداخته نشده است. به 
منظور مهیا ساختن امکان ارائه خدماتی جامع و کاربردی متناسب با نیازهای روز صنایع هدف و در کنار ظرفیتهای داخلی 

دانشگاه، همکاران تحقیقاتی ای نیز در ارائه این خدمات بسته به موضوع و مورد دانشگاه را یاری می نمایند. 
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1- الگوهای همکاری دانشگاه با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور
از طیف بسیار گسترده و متنوعی برخوردار هستند.گسترش و تنوع بخشی به زیرساختها و  صنایع تاسیس شده و در دست بهره برداری کشور 
بسترهای پیش بینی شده برای تعامل دانشگاه با صنایع، همسویی مدیریتها در واحدهای ستاد و صف و البته استقبال بیش از پیش اعضای محترم 
هیئت علمی دانشگاه، می تواند نوید بخش آینده ای بسیار روشن تر از پیش در ایفای نقش دانشگاهیان علم و صنعت ایران در توسعه ملی باشد. به 
این جهت دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه به طراحی سبدی جامع از الگوهای تعامالتی با صنایع مختلف کشور پرداخته که 

در ادامه به آنها اشاره می گردد.

  الگوی تشکیل قطب فناوری با ماموریت خاص از صنعت

در بسیاری از صنایع به دالیل مختلف از جمله نیل به فناوریهای مورد استفاده، نیاز به ارتقاء فناوری مورد بهره برداری، توسعه کسب و کار از 
طریق ایجاد خطوط جدید تولیدی با فناوری های جدیدتر، شناخت فناوریهای رقیب فناوری مورد بهره برداری و امثالهم نیاز به تشکیل گروهی که 
ماموریتهای فناورانه را دنبال کنند، مورد نیاز می باشد. دانشگاه در الگوی تشکیل قطب فناوری با سفارش و حمایت صنعت اقدام به تعریف و تاسیس 
قطب فناوری در زمینه مورد درخواست می نماید. برنامه ریزی و هدایت و راهبری و بهره برداری مشترک از قطب تاسیس شده از سیاستهای 

دانشگاه در این زمینه است.

  الگوی انجام ماموریتی بزرگ و شکستن آن به ریز پروژه ها

هر چند به طور سنتی صنایع درخواستهای خود از دانشگاه را در قالب قراردادهای تحقیقاتی دنبال می نموده اند در بسیاری از موارد اهداف صنعت 
در قالب یک قرارداد منفرد تحقق یافتنی نیست. در چنین شرایطی صنعت یک هدف یا ماموریت را دنبال می نماید که برای نیل به آن پروژه ای 
تعریف و به اجرا گذارده می شود. برای این شرایط، الگوی پیشنهادی دانشگاه واگذاری ماموریت بجای پروژه است. ماموریت در بر گیرنده هدف 
نهایی صنعت در آن زمینه خاص است. پس از واگذاری، گروهی مشترک از دانشگاه و صنعت تشکیل و از طرق علمی نیاز سنجی، ماموریت را در 
قالب زنجیره ای از طرحها و پروژه ها، که البته الزامًا همه آنها نیز تحقیقاتی نخواهند بود، به همراه یک برنامه زمانبندی کالن تعریف می نمایند. 
نهایتا در راستای دیدگاه دانشگاه پروژه ها با سیاستگذاری مشترک و بسته به مورد و ماهیت توسط صنعت، دانشگاه و یا از طریق برون سپاری به 

اجرا در خواهند آمد. این امر تا نیل ماموریت به اهداف از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت.

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

امر تحقیقات برای صنعت نیازمند زیرساختهای خاص خود می باشد. هرچند دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به پیشینه و تاریخچه خود از زیر 
ساختهای غنی کارگاهی و آزمایشگاهی برخوردار است لکن کماکان در خیلی از زمینه ها مبادرت به تحقیقات حرفه ای برای صنعت، مستلزم سرمایه 
گذاریهای بیشتری می باشد. در عین حالی که سرمایه گذاری برای دانشگاه در چنین مواردی با توجه به عدم استمرار در بهره برداری و بنابراین 
برگشت سرمایه اغلب مقرون به صرفه نخواهد بود، برای صنعت نیز سرمایه گذاری برای بهره برداری به منظور یک پروژه خاص در بسیاری از موارد 
پروژه را دور از صرفه خواهد نمود. به این منظور دانشگاه الگوی امکان سرمایه گذاری عاریتی و تاسیس و یا تکمیل زنجیره زیر ساختهای موجود 
خود با حمایت صنعت را بوجود آورده است. در چنین شرایطی مرکز مربوطه به نام صنعت در دانشگاه به ثبت خواهد رسید و هزینه صورت پذیرفته 

از طریق خدمات متعاقب آن مستهلک خواهد گردید.

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

دانشگاه علم و صنعت ایران در کارنامه خود تجارب گسترده ای از تاسیس و به بهره برداری رسانیدن دانشکده های تخصصی با حمایت 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 
این تجارب یکی از الگوهای دانشگاه، راه اندازی دانشکده ها و پردیسهای دانشگاهی با نگاه پشتوانه دائمی دانشی برای یک بخش صنعتی می باشد.

  الگوی منحصر به فرد فرصت مطالعاتی صنعتی

برقراری تعامالت پیوسته دانشگاهها با صنایع مختلف در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاهها در سالهای گذشته همواره مورد 
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نظر و توجه دانشگاهیان و ارباب صنعت و بویژه مدیران در دو نهاد بوده است، لکن رویه های موجود هرگز نگاهی واقع بینانه به موضوع نداشته و 
بنابراین پاسخگوی این نیاز نبوده است. دانشگاه الگوی منحصر به فرد خود در این زمینه را توسعه داده که بسیار منعطف و برای شرایط مختلف 
صنعتی و برای ویژگیهای مختلف اساتید دانشگاه قابل پیاده سازی می باشد. در این الگو، استاد دانشگاه به صورت نیمه وقت در دانشگاه باقی مانده 
و در شکل حداقلی خود ماموریتهای سازمانی خود را دنبال نموده و همزمان به صورت نیمه وقت با حضور در صنعت به ماموریتهای واگذار شده از 

طرف صنعت خواهد پرداخت.

  الگوی فرصت مطالعات دانشگاهی برای خبرگان صنعت

یکی از نیازمندیهای کارشناسان و متخصصین صنعتی که تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است برگرداندن هر از چندگاه یکبار ایشان به دانشگاهها 
به دور از دغدغه های اداری، اجرایی و عملیاتی صنعت و با هدف به هنگام نمودن پشتوانه دانشی ایشان و آشنا شدن ایشان با دانشها و فناوریهای 
روز دنیا در زمینه فعالیت آنها می باشد. بعضًا کارشناسان صنعتی این نیاز را به صورت خودجوش در قالب ادامه تحصیل جستجو می کنند که البته 
آنها را به گمشده خود نزدیکتر نمی کند. در این الگو دانشگاه علم و صنعت ایران در قالب فرصت مطالعاتی دانشگاهی متقاضی مربوطه از صنعت را 
در خود مستقر گردانده و برای ایشان فرصت برداشتهای دانشی مورد نیاز وی به صورت نیمه وقت و یا در صورت درخواست به صورت تمام وقت 

بوجود خواهد آورد.

  الگوی تاسیس شرکت های دانش بنیان مشترک با صنعت

توسعه دانش بنیان که برنامه آتی کشور بر آن بنا نهاده شده و همه اسناد باالدستی نیز بر آن تاکید نموده اند در قالب شرکتهای دانش بنیان 
تحقق پذیر خواهد بود. یکی از اهداف و مسیرهای تجاری تعقیب شده در این شرکتها یافتن فناوریهای مورد نیاز صنایع، برنامه ریزی و نیل به آنها و 
عرضه آنها و خدمات مربوطه به صنایع هدف است. یکی از زمینه های کند شدن این حرکت عدم تضمین بازار توسط صنایع نیازمند به این خدمات 
و سرویسها می باشد. در الگوی پیشنهادی دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکتهای دانش بنیان مربوطه به صورت مشترک و با مالکیت متخصصین 
مربوطه و نهادهای دانشگاه به عنوان سازمان دانش محور و صنعت به عنوان بازار فناوری هدف تاسیس و بنابراین تحقق پذیری کسب و کار در 

آن در یک دیدگاه برد-برد تضمین می گردد.

  الگوی تضمین قراردادها از طریق بیمه سرمایه گذاری کارفرما

یکی از نگرانیهای صنایع در واگذاری مشکالت و نیازهای خود در قالب پروژه های تحقیقاتی به دانشگاه ها عدم اطمینان از به نتیجه رسیدن و نیل 
موفقیت آمیز متخصصین مربوطه به اهداف مورد نظر پروژه ها است. البته این به طبیعت تحقیقاتی بودن پروژه ها و موضوعات قراردادی بر می 
گردد. در واقع این امر، سرمایه گذاری کارفرمایان را دچار ریسک می کند. در مذاکراتی که بین دانشگاه و سازمانهای بیمه گر بر قرار گردیده مبلغ و 

یا بخشی از مبلغ مورد سرمایه گذاری توسط کارفرما در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه بیمه می گردد.
1-9- الگوی طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز صنعت )مقطع دار و بی مقطع(

کارشناسان صنعت به طور پیوسته نیازمند آموزش می باشند و در بسیاری از موارد برنامه ریزیهای آموزشی نیز برای ایشان صورت پذیرفته است. 
هر چند در صنایع بزرگتر سازمان مربوطه برای این منظور بوجود آمده است در بسیاری از صنایع کوچکتر از کنار این مهم، بدون برنامه مشخص 
و هدفمند عبور می شود. در الگوی پیشنهادی دانشگاه برای این منظور بر اساس انتظارات شغلی و تعالی سازمانی متصوره برای پرسنل صنعت 
برنامه ریزی آموزشی صورت پذیرفته و با بهره برداری از ظرفیتهای صنعت و دانشگاه و بعضًا بسته به مورد از طریق برون سپاری آموزشهای الزمه 

به کارشناس مربوطه عرضه می گردد.

  الگوی تاسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه

بعضا بروکراسی های اداری یکی از موانع رشد سریع تراز همکاری بین دانشگاه و صنایع دستگاههای اجرایی کشور بشمار می رود. هر چه سطح 
همکاریها گسترش می یابد این موانع بیشتر رخ می نماید. برای مرتفع سازی این مشکل دانشگاه علم و صنعت ایران مبادرت به توسعه الگوی راه 
اندازی دفاتر توسعه تعامالت با صنایع هدف نموده است. در این رویکرد برای صنایعی که افق روشن و گسترده ای از تعامالت با آنها قابل تصور 
است پس از بررسی های اولیه دفتری تاسیس گردیده و یکی از اساتید دانشگاه مامور به برنامه ریزی برای توسعه تعامالت فی مابین میگردد. در این 
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الگو دانشگاه درخواست مامور شدن فردی از سازمان صنعت متبوع جهت استقرار نیمه وقت و یا تمام وقت در دفتر را نیز می نماید. در حال حاضر 
تعدادی از دفاتر صنایع هدف در دانشگاه تاسیس گردیده و در دست بهره برداری می باشد.

  الگوی استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص

در تکمیل الگوی تاسیس دفتر صنایع هدف در دانشگاه و به منظور زمینه سازی معرفی بیشتر و بهتر توانمندی های دانشگاه به صنایع هدف 
و معرفی متقابل ظرفیتها و برنامه های توسعه آن صنایع به دانشگاهیان، الگوی تاسیس دفتر نمایندگی دانشگاه در صنایع دارای ظرفیت تعامل 
گسترده با دانشگاه را توسعه داده است. در این الگو پس از بررسی های اولیه صورت پذیرفته و حصول توافق فیمابین نسبت به تاسیس دفتر دانشگاه 
در صنعت یکی از اعضای هیئت علمی و یا کارکنان دانشگاه متناسب با برنامه ها و اهداف دفتر مامور به حضور نیمه وقت و یا تمام وقت در دفتر 
گردیده و فعالیتهای دفتر به صورت رسمی آغاز می گردد. مامور دانشگاه مسئولیت بهره گیری از روشهای مختلف از قبیل برگزاری سمینارها و 

نشستهای مشترک و زمینه سازی ایجاد فعالیت های جدید و گسترش فعالیتهای جاری را تعقیب خواهد نمود.

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

تجارب متعدد دانشگاه در تاسیس واحدها و سازمانهای تحقیقاتی رزومه مطلوبی از این فعالیتها را در اختیار قرار داده است. اینک این امکان وجود 
دارد تا درون سازمان یک طرح بزرگ ملی، که اغلب نیز با مشارکت یک مجموعه خارجی مورد اقدام است، واحد تحقیق و توسعه توسط دانشگاه 
شکل گیرد. این واحدها می توانند ماموریتهایی مانند مستند سازی دانش بکارگرفته شده در اجرای طرح، تثبیت تجارب استفاده شده به منظور 
بهره برداری در اجرای طرحهای مشابه در آینده، کسب اطمینان از پیاده سازی حداکثری فرایند انتقال فناوری، شناسایی زنجیره فناوریهای مورد نیاز 
و برنامه ریزی برای تامین حداکثری داخلی آنها، اندیشیدن تمهیداتی برای بهره برداری هر چه بهتر از تاسیسات و ماشین آالن در حوزه هایی مانند 
تعمیر و نگهداری  و غیرو را تعقیب نمایند. تاسیس واحدهای تحقیق و توسعه محدود به طرحهای بزرگ ملی نبوده و حتی دانشگاه امکان ایجاد 

مشترک واحد R&D یک صنعت خاص را درون صنعت و یا 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 فناوریهای پیشرفته روز دنیا استفاده می شود. در خیلی از مواقع طرفهای خارجی نیز در آن مشارکت دارند. تقریبا 
بیشتر اوقات در کنار قراردادهای بزرگ الحاقیه فناوری، آموزشی یا پژوهشی و یا انتقال دانش فنی هم وجود دارد. لیکن بواسطه اینکه اغلب ساز و 
کار مناسب برای این منظور در سازمان بهره بردار وجود ندارد این اتفاق نمی افتد. دانشگاه علم و صنعت ایران الگویی را توسعه داده که از طریق 
آن نقش واحد تحقیق و توسعه و انتقال دانش فنی در کنار سازمان بهره بردار را ایفا نماید. بنابراین ضمن زمینه سازی جهت کسب اطمینان توسط 
سازمان بهره بردار نسبت به بهترین و آخرین فناوریهای استفاده شده در پروژه، مراحل ثبت و مستندسازی به منظور بکارگیری دستاوردها فراتر از 

پروژه جاری به پروژه های آتی نیز بوجود خواهد آمد.

  الگوی انتشار مجله هدف دار برای کارفرما

با  پرسنل خود  نمودن  آشنا  یا  و  دانش درون سازمان خود  ترویج  و  انتشار  از جمله  به دالیل مختلف  اجرایی  از صنایع و دستگاه های  بسیاری 
دستاوردهای جهانی در زمینه های مرتبط با حوزه کاری، نیاز به انتشار مجله تخصصی را احساس می نمایند. طبعا این موضوع امری تخصصی است 
و سازمان و امکانات و زیرساختهای مورد نیاز خود را نیازمند است. دانشگاه علم و صنعت ایران که بواسطه نیازهای داخلی خود یکی از گسترده 
ترین شبکه های انتشاراتی دانشگاهی کشور را در اختیار دارد، آمادگی دارد در قالب الگوی در اختیار، خدماتی از این نوع را به صنایع و زنجیره های 

صنعتی کشور عرضه نماید.

  الگوی حمایت تجمیعی از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

بلوکهای سازنده تحقیقات و فناوری در کشور به طور عام و در دانشگاه ها به طور خاص پایان نامه های تحصیالت تکمیلی هستند. سالیانه ده ها 
هزار پایان نامه دانشجویی در کشور انجام می شود. در خیلی از موارد این تحقیقات در مسیر توسعه ملی و برنامه های توسعه کشور قرار ندارند. 
الگوی عرضه تجمیعی دستاوردهای پایان نامه ها در یک محور خاص الگویی بسیار مقرون به صرفه و قابل بهره برداری برای صنعت است که 
طی آن در توافقی که بین دانشگاه و صنعت صورت می پذیرد محورهایی به عنوان مسیر تعریف پایان نامه توافق می گردد و با مدیریت و نظارت 
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مشترک دانشگاه و صنعت، پایان نامه هایی در آن مسیر انجام و نتایج آن به صنعت عرضه می گردد. 

  الگوی تاسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع

تاسیس صندوقهای اعتباری مشترک بین دانشگاه و صنایع مختلف یکی از الگوهای رایج در کشورهای پیشرفته با هدف تسهیل گردش کارهای 
فنی، اداری و مالی قراردادهای پژوهشی بین دانشگاهها، صنایع و دستگاهای اجرایی است. دانشگاهها نیز هرچند به صورت اندک در تامین منابع 
مالی این صندوقها مشارکت می نمایند. هزینه نمودن منابع تامین شده به صورت مشترک و از طریق نمایندگان دو طرف اداره می گردد. مدیریت 
صندوقها اقدامات مربوط به ارزیابی طرحهای واصله و واگذاری آنها به پژوهشگران دانشگاه، نظارت بر حسن اجرای آنها و تامین مجدد منابع 

تکمیلی را عهده دار می باشند.

  الگوی راه اندازی کلینیک های صنعتی در دانشگاه

کلینیکهای صنعتی یکی از الگوهای مدرن ایجاد فوروم متخصصان مرتبط با حوزه فعالیتهای یک صنعت خاص می باشند. در این الگو بخشی از 
سامانه ای که به همین منظور راه اندازی گردیده به زمینه های تخصصی مربوط به صنعت متقاضی اختصاص می یابد. گروه سردبیری کلینیک، 
متخصصین مربوطه دانشگاهی و صنعتی را از سراسر کشور و در مواردی از خارج از کشور به عضویت کلینیک در می آورند. تاالر گفتگویی که از 
این رهگذر شکل می گیرد خواستگاهی برای طرح مسائل و مشکالتی خواهد بود که صنعت مربوطه و صنایع عضو با آن مواجه می شوند. طرح 
مشکالت در این تاالر بعضًا به ارائه راه حلهایی توسط متخصصین مربوطه، تعریف اقدامات اجرایی مورد نیاز به منظور رفع مشکالت، ارائه خدمات 

مشاوره ای و نهایتًا تعریف پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی، مهندسی و غیرو به صورت پیشنهادی برای صنایع مربوطه خواهد گردید.

  الگوی ورود به انجام ماموریت های بین المللی

آشنایی  است.  قابل تصور  المللی  بین  از ظرفیتهای  بهره مندی  با  ماموریتهای صنایع مختلف  بهتر  ایفای هر چه  برای  اقدامات گسترده ای  قطعًا 
از  گرفتن  کمک  سازمان،  انسانی  منابع  توسعه  منظور  به  المللی  بین  ظرفیتهای  از  بهره گیری  ماموریتی،  حوزه  در  جهانی  نوین  دستاوردهای  با 
توانمندی های صنایع و سازمانهای جهانی با هدف اجرای هر چه بهتر برنامه های توسعه برخی از این موارد هستند. دفتر اروپایی دانشگاه امکان 

بسیاری از این تعامالت را فراهم خواهد آورد. کافیست این اهداف در قالب ماموریتهایی بین 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 ایران همه ساله میزبان و برگزار کننده تعداد زیادی از همایشهای ملی و بین المللی به درخواست صنایع و دستگاههای اجرایی 
می باشد. زیر ساختهای موجود در دانشگاه این امکان را فراهم آورده که بتوان نیازهای صنایع را در قالبهای متعارف تدوین نموده و عالقه مندان و 
صاحبان دانش و تجربه در آن زمینه خاص را از اقصی نقاط دنیا گردهم آورد. اغلب صنایع از این طریق حداقل به یک بانک اطالعاتی جامع در حوزه 
تخصصی مورد نظر خود دست یافته و از آن پس به سهولت مراجعی برای ارجاع مشکالت روز مره خود دسترسی خواهند داشت. در موارد متعددی 
راه حلهای اولیه مشکالت روزانه صنایع نیز در این همایشها در قالب مقاالت و کارگاه هایی عرضه شده و مورد بهره برداری صنایع قرار گرفته است.

  الگوی طرح استاد

این طرح که در مخفف طرح اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگاه است این امکان را فراهم می سازد تا بتوان با برنامه ریزی از پیش و تخصیص 
منابع مورد نیاز ظرفیت یک یا گروهی از اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی آنها را به ماموریتهای مرتبط با صنایع مربوطه  در اختیار 
گرفت. معمواًل در چنین شرایطی می توان انتظار داشت اقداماتی مانند تبیین تجارب جهانی در حوزه ماموریتی، رصد فناوری های مورد استفاده در 
دنیا، آینده پژوهی در زمینه های تعیین شده، گردآوری و تدوین منابع مورد نیاز به منظور توسعه منابع انسانی سازمان و امثالهم مورد توجه قرار گیرد.
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   امکانات و زمینه های تحقیقاتی در حوزه راه و شهرسازی
مروري بر برنامه ها و سیاست هاي اجرا شده در کشور و بررسي مسائل بنیادي، ضرورت ها، رویکردهاي و نیز روش هاي اجرایي در مباحث ساختمان، ابنیه فنی 
و حمل و نقل، بیانگر ضرورت توجه به نگرشهای نوین و کارآمد امروزی در این بخشها است. بخش ساختمان، ابنیه فنی و حمل و نقل در کشوری با اقتصاد 
توسعه یافته، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ملی ایفا نماید که البته دستیابی به این مهم در عصر رقابتی امروز، منوط به سیاست هاي ناظر بر تأمین 
مالي کاربرد فن آوري هاي نو و توسعه صنعتي سازي و سیاستهای معطوف به مقاوم سازی و صرفه جویی انرژی باشد.  در یک نگاه کلی می توان بخشهای 
علمی و تکنیکی مرتبط با مباحث ساختمان و ابنیه فنی را در قالب موضوعات متعددی طبقه بندی نمود که در بخشهای مختلف این کتابچه توضیحاتی در 

این خصوص ارائه شده است.

سازه، زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری

گروه تحقیقاتی سازه، زلزله و مدیریت ساخت )دانشکده مهندسی عمران(
این گروه تخصصی، مباحث مهندسی سازه و زلزله را دنبال می نماید. کاهش امکان تخریب در ارتعاشات، جلوگیری از خرابیهای جدی در زلزله های 
بزرگ و کاهش ریسکهای اقتصادی- اجتماعی از اهداف این زمینه تخصصی است. آزمایشگاههای مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها در این دانشکده در 

زمینه ارائه خدمات مهندسی سازه و زلزله به شرح زیر عمل می نمایند:
  طراحی و تحلیل سازه ها و ابنیه مانند ساختمانها، پلها، بنادر و اسکله ها، نیروگاهها و سیلوها )سازه های خاص( و ... با در نظر گرفتن زلزله 

  مقاوم سازی ساختمانها، ابنیه و تاسیسات آب و فاضالب، زیرساختهای ارتباطاتی مخابرات و ... 
  تشخیص خرابی و پایش سالمت سازه و ابنیه با استفاده از ابزارهای نوین و هوشمند

  جداسازی فنداسیون در برابر زلزله
  تحلیلهای خطی و غیرخطی، استاتیک، دینامیک و شبه استاتیک سازه ها با استفاده از مدلهای کامپیوتری
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آزمایشگاه پایش سالمت سازه و ماشین های دوار )دانشکده مهندسی مکانیک(

آزمایشگاه پایش سالمت سازه و ماشینهاي دوار دانشکده مهندسی مکانیک با دارا بودن انواع تجهیزات تست غیر مخرب و ارتعاشي مانند ترموگرافي، 
التراسونیک، پالس ادي کارنت و انواع سنسورهاي شتاب سنج، مجاورتي و نیروسنجها یکي از مجهزترین آزمایشگاهها در نوع خود در سطح کشور 
می باشد. بستر مناسبی برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای در حوزه ارزیابي غیر مخرب قطعات و سازه هاي کامپوزیتي و پوششهاي سرامیکي و 

همچنین عیب یابي و پایش وضعیت ماشینهاي دوار در این آزمایشگاه فراهم است.

آزمایشگاه آکوستیک )دانشکده مهندسی مکانیک(

این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه بستر مناسبی را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای در حوزه 
کنترل صدا و ارتعاشات، آکوستیک سازه ای و حل مسائل برهمکنش متقابل سیاالت و سازه فراهم نموده و در طول سال های اخیرخدمات قابل توجهی را 
به جامعه علمی ارائه کرده است. همچنین وجود تجهیزات محاسباتی ویژه در کنار قابلیت های منحصر به  فرد در این حوزه، فرصت مناسبی را جهت انجام 
پژوهش ها و ارائه خدمات به بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی و صنعتی مرتبط در سطح کشور فراهم آورده است. اهداف کلی برنامه آزمایشگاه 

تحقیقاتی آکوستیک را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
انجام تحقیقات و مطالعات بنیادی و کاربردی در مرز دانش بین المللی در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک سازه ای و کنترل فعال ارتعاشات و آکوستیک 

سازه های مستغرق.
ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشی- صوتی و همچنین استاندارد سازی و ارائه راه کارهای عملی کنترل اصوات 

و ارتعاشات مزاحم در سطح مسائل ملی

فناوری بتن
گروه تحقیقاتی سازه، زلزله و مدیریت ساخت )دانشکده مهندسی عمران(

گروه آموزشی سازه، زلزله و مدیریت ساخت در دانشکده مهندسی عمران مباحث فناوری بتن را دنبال نموده و متشکل از متخصصینی است که در 
زمینه فناوری بتن، اجرای سازه های بتنی، تعمیر و نگهداری سازه های بتنی همراه با تحوالت و پیشرفت روز دنیا فعالیت می نمایند. این گروه آمادگی 
دارد در تمام زمینه های مرتبط با صنعت همکاری کند. این همکاری نه تنها در جهت انتقال دانش و یافته های روز دنیا به صنعت است بلکه موجب 
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 میز لرزه )آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحلیل سازه(

 
 (دانشکده مهندسی مکانیک) دوار های ماشین و سازه سالمت پایش آزمایشگاه -4-1-2

 نواعا بودن دارا با دانشکده مهندسی مکانیک دوار ماشینهای و سازه سالمت پایش آزمایشگاه
 انواع و کارنت ادی پالس التراسونیک، ترموگرافی، مانند ارتعاشی و مخرب غیر تست تجهیزات

 خود نوع در آزمایشگاهها مجهزترین از یکی نیروسنجها و مجاورتی سنج، شتاب سنسورهای
 وزهح در ایتوسعه و کاربردی تحقیقات انجام برای مناسبی بستر. باشدمی کشور سطح در

 یابی عیب همچنین و سرامیکی پوششهای و کامپوزیتی هایسازه و قطعات مخرب غیر ارزیابی
 .است فراهم آزمایشگاه این در دوار ماشینهای وضعیت پایش و

میز لرزه )آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحلیل سازه(
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 (دانشکده مهندسی مکانیک) آکوستیک آزمایشگاه -4-1-3
 بیمناس بستر ویژه افزاری نرم و افزاریسخت امکانات و تجهیزات بودن دارا با آزمایشگاه این

 ازهس آکوستیک ارتعاشات، و صدا کنترل حوزه در ایتوسعه و کاربردی تحقیقات انجام برای را
 هایسال طول در و نموده فراهم سازه و سیاالت متقابل برهمکنش مسائل حل و ای

 تجهیزات وجود همچنین.  است کرده ارائه علمی جامعه به را توجهی قابل اخیرخدمات
 نجاما جهت را مناسبی فرصت حوزه، این در فرد به منحصر هایقابلیت کنار در ویژه محاسباتی

 سطح در مرتبط صنعتی و پژوهشی آموزشی، مختلف هایبخش به خدمات ارائه و هاپژوهش
 دو هب توان می را آکوستیک تحقیقاتی آزمایشگاه برنامه کلی اهداف. است آورده فراهم کشور
 :نمود تقسیم کلی دسته

 نهزمی در المللی بین دانش مرز در کاربردی و بنیادی مطالعات و تحقیقات انجام 
 سازه آکوستیک و ارتعاشات فعال کنترل و ای سازه آکوستیک و ارتعاشات های
 .مستغرق های

 ارتعاشی ارزیابی و گیری اندازه زمینه در مطالعاتی و ای مشاوره خدمات ارائه- 
 و اصوات کنترل عملی کارهای راه ارائه و سازی استاندارد همچنین و صوتی

 ملی مسائل سطح در مزاحم ارتعاشات
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انتقال تجربه از طرف دست اندرکاران صنعت ساخت به گروه و ارتقا اندوخته های مهارتی می گردد. انواع مصالح و مواد ساخت طبق استانداردهای 
ایران، اروپا و یا آمریکا مورد بررسی قرار می گیرند. مصالح و موادی که امکان بررسی آنها به منظور دستیابی به اهداف مشخص در ساختار بتن مورد 

استفاده قرار می گیرد به شرح زیر است:

مواد حفاظت سطحی بتن   سیمان هاسنگدانه ها

مواد افزودنی شیمیایی مانند فوق روان کننده ها  مواد نانومواد افزودنی معدنی مانند پوزوالنها

ساخت انواع بتن ها شامل بتن معمولی، بتن خودتراکم، بتن سبک، بتن سنگین، بتن پرمقاومت، بتن بادوام، بتن حاوی الیاف، بتن آب گریز و بتن رویه های 
بتنی از انواع بتنهای ساخته شده توسط این گروه است. بررسی عملکرد از نظر موارد زیر در آزمایشگاههای تیم تحقیقاتی دانشکده مهندسی عمران نیز 

مورد بررسی قرار می گیرد:

تردی و انعطاف پذیری بتن   مشخصات بتن تازه و رئولوژی               

مقاومت در مقابل هوازدگیجمع شدگی پالستیک و درازمدت             

مقاومت در مقابل سایش و لغزیدن  مقاومت در برابر خوردگی آرماتور           

مقاومت در مقابل یخ زدن و آب شدن

17 

 

 

ر آلی؛ قرار گرفتن قطرات آب ب مواد صنعتی پساب تصفیه از حاصل بازیافتی مواد از استفاده با بتن کردن گریزآب
 روی سطح بتن اصالح شده

 

 
 
 
 

 تراکم خود بتن قالب فشار ساز دستگاه شبیه
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 تراکم خود بتن قالب فشار ساز دستگاه شبیه
 

آب گریز کردن بتن با استفاده از مواد بازیافتی حاصل از تصفیه پساب صنعتی مواد آلی؛ قرار 
گرفتن قطرات آب بر روی سطح بتن اصالح شده دستگاه شبیه ساز فشار قالب بتن خود تراکم
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تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی با مواد کامپوزیتی؛ پل فرسوده بتنی تعمیر 
شده با فناوری کامپوزیت

آزمایشگاه کامپوزیت )دانشکده مهندسی مکانیک(

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت با حدود دو دهه فعالیت آزمایشگاهی و پژوهشی یکی از معتبرترین آزمایشگاه های موجود در زمینه آزمایش مواد مهندسی، 
با  آزمایشگاه  این  ارتباط  دلیل  به  است.  کامپوزیتی  قطعات  بویژه 
موسسه کامپوزیت ایران و آزمایشگاه تحقیقاتی نانو کامپوزیت، این 
آزمایشگاه از مراکز توسعه علوم و فناوری کامپوزیت در ایران و جهان 
می باشد. این آزمایشگاه در زمینه های مختلف مکانیک جامدات بویژه 
مواد مرکب محصوالت ارزنده ای را ارائه نموده است. برخی فعالیتهای 

پژوهشی اتمام یافته این آزمایشگاه به شرح زیر است:

 ساخت بتنهای کامپوزیتی ½
 مقاوم سازي لوله هاي خورده شده فلزي با کامپوزیت پایه پلیمري ½
نانولوله های کربنی بر رفتار خزش کامپوزیت های  ½  بررسی تاثیر 

پایه پلیمری
 استحکام بخشي کامپوزیت هاي پلیمري الیه اي توسط ذرات نانو ½
 بررسي پدیده خوردگي در کامپوزیت هاي پایه پلیمري ½

آزمایشگاه کامپوزیت )دانشکده مهندسی مکانیک(

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت با حدود دو دهه فعالیت آزمایشگاهی و پژوهشی یکی از معتبرترین آزمایشگاه های موجود در زمینه آزمایش مواد مهندسی، 
بویژه قطعات کامپوزیتی است. به دلیل ارتباط این آزمایشگاه با موسسه کامپوزیت ایران و آزمایشگاه تحقیقاتی نانو کامپوزیت، این آزمایشگاه از مراکز 
توسعه علوم و فناوری کامپوزیت در ایران و جهان می باشد. این آزمایشگاه در زمینه های مختلف مکانیک جامدات بویژه مواد مرکب محصوالت ارزنده ای 

را ارائه نموده است. برخی فعالیتهای پژوهشی اتمام یافته این آزمایشگاه به شرح زیر است:

 ساخت بتنهای کامپوزیتی �
 مقاوم سازي لوله هاي خورده شده فلزي با کامپوزیت پایه پلیمري �
 بررسی تاثیر نانولوله های کربنی بر رفتار خزش کامپوزیت های پایه پلیمری �
 استحکام بخشي کامپوزیت هاي پلیمري الیه اي توسط ذرات نانو �
 بررسي پدیده خوردگي در کامپوزیت هاي پایه پلیمري �

دستگاه رئومتر بتن خود تراکم

18 

 

 

 

 تراکم خود بتن رئومتر دستگاه
 (دانشکده مهندسی مکانیک) کامپوزیت آزمایشگاه -4-2-2

 زا یکی پژوهشی و آزمایشگاهی فعالیت دهه دو حدود با کامپوزیت تحقیقاتی آزمایشگاه
 کامپوزیتی قطعات بویژه مهندسی، مواد آزمایش زمینه در موجود هایآزمایشگاه معتبرترین

 نانو تحقیقاتی آزمایشگاه و ایران کامپوزیت موسسه با آزمایشگاه این ارتباط دلیل به. است
. شدبامی جهان و ایران در کامپوزیت فناوری و علوم توسعه مراکز از آزمایشگاه این کامپوزیت،

ای را محصوالت ارزنده مرکب مواد بویژه جامدات مکانیک مختلف هایزمینه دراین آزمایشگاه 
 برخی فعالیتهای پژوهشی اتمام یافته این آزمایشگاه به شرح زیر است:. ارائه نموده است

  پوزیتیبتنهای کامساخت 
 پلیمری پایه کامپوزیت با فلزی شده خورده های لوله سازی مقاوم 
 پلیمری پایه هایکامپوزیت خزش رفتار بر کربنی هاینانولوله تاثیر بررسی 
 نانو ذرات توسط ایالیه پلیمری هایکامپوزیت بخشی استحکام 
 پلیمری پایه هایکامپوزیت در خوردگی پدیده بررسی 
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 فرسوده بتنی تعمیر شده با فناوری کامپوزیتپل های بتنی با مواد کامپوزیتی؛ تعمیر و مقاوم سازی سازه
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   مصالح و فرآورده های راه و ساختمان

ارائه خدمات فني، مهندسي و دانش استفاده از فناوري هاي نوین در تولید مصالح راه و ساختمان در گروه آموزشی مهندسی راه دانشکده مهندسی عمران، 
دانشکده مهندسی مواد و متالوژی و مرکز تحقیقات سیمان این دانشگاه انجام می گردد. استفاده از فناوریهای نوین در مصالح و قطعات ساختمانی با 

رویکرد توسعه پایدار، ساختمانهای سبز، راه و ابنیه پایدار با اهداف زیر دنبال می گردد. 

 افزایش سرعت احداث سازه و ابنیه و کاهش زمان اجراء �
 صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاهش اتالف انرژی �
 کیفیت باالی سازه و ابنیه و مقاومت در برابر حوادث طبیعی �
 افزایش استحکام و عمر مصالح نوین ساختمانی �
 کاهش آلودگی محیط زیست �
 سبک سازی ساختمان �
 ارتقاء جایگاه نیروی کار برای افراد تحصیل کرده در صنعت ساختمان �
 کاهش قیمت تمام شده ساختمان �

بکارگیری فناوری های نوین در صنعت راه و ساختمان در بلندمدت برگشت سرمایه را به دنبال خواهد داشت و آثار آن در محیطهای اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی نمایان خواهد گشت. 

گروه تحقیقاتی مهندسی راه )دانشکده مهندسی عمران(

ارائه خدمات فني، مهندسي و دانش استفاده از فناوري هاي نوین در تولید مصالح قیر و آسفالت و نیز روسازی و زیرسازی  راهها در گروه آموزشی 
مهندسی راه و مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی دانشکده مهندسی عمران انجام می گردد. این مرکز از اولین مراکز تحقیقاتی کشور می باشد 
که در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و تنگناهای کشور در زمینه های روسازی، قیر و مخلوط های آسفالتی و همچنین استفاده مطلوب از توان علمی، 
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تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاهها، بنیان نهاده شده است. از اهداف این مرکز تحقیقاتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

توسعه و گسترش پژوهش های کاربردی در زمینه قیر 

  ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مخلوط های آسفالتی. 
  همکاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی.
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 ارتقای منظور به کشور پژوهشی و آموزشی عالی مؤسسات با پژوهشی همکاری .3
 .آسفالتی هایمخلوط و قیر زمینه در پژوهشی فعالیتهای کیفیت

 

 افزایش دوام و کارایی آسفالت با بهرهگیری از نانوذرات ؛ مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی

 
؛ کاهش مصرف سوخت و انتشار آالیندگی؛  مرکز فناوری آسفالت نیمه گرم در صنعت راهسازی

 تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی
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افزایش دوام و کارایی آسفالت با بهره گیری از نانوذرات ؛ مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی

فناوری آسفالت نیمه گرم در صنعت راهسازی؛ کاهش مصرف سوخت و انتشار آالیندگی؛  مرکز 
تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی
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   مرکز تحقیقات سیمان

در  توسعه  و  تحقیق  هدف  با   1374 سال  در  که  می باشد  کشور  سیمان  پژوهشی  مرکز  اولین  ایران  و صنعت  علم  دانشگاه  سیمان  تحقیقات  مرکز 
فناوری های مواد و فرآیند سیمان و صنایع وابسته تاسیس گردیده است. این مرکز عالوه بر امکان بهره مندی از آزمایشگاههای تحقیقاتی و اختصاصی 
فعالیت های تحقیقاتی مرکزعموما در دو گروه تحقیقات دانشگاهی و پژوهش های صنعتی  برخوردار است.  ارزشمندی  امکانات و شرایط  از  مجهز 
سازماندهی شده است. پروژه ها و طرح های تحقیقاتی متعددی در این مرکز با همکاری دانشکده های مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، 

مهندسی صنایع، مهندسی برق و الکترونیک و شیمی در این مرکز با تمرکز بر موضوعات ذیل انجام گردیده است. 
سیمان ها و بتن های خاص و جدید شامل سیمان ژئوپلیمری پایه پوزالن طبیعی، سیمان سرباره فعال شده با قلیاها، فعال کننده های مرکب جامد، 

سیمان ارازن قیمت سازگار با محیط زیست بر پایه مواد مکمل سیمانی، بتن خودتراکم، ....
عملکرد و دوام سیمان های خاص و جدید در برابر تهاجم سولفات، چرخه های انجماد-ذوب، حمله نمک-یخ، تهاجم آب دریا، ... و مقاومت بتن خودتراکم 

در برابر آتش، ....
پژوهش های صنعتی مرکز متناسب با نیازهای صنعت سیمان بیشتر در موضوعاتی همچون بهینه سازی فرآیند و انرژی، ابعاد زیست محیطی صنعت 

سیمان، توسعه سیمان های مخلوط، عملکرد و دوام سیمان های پوزالنی، ..... تمرکز یافته است.

آزمایشگاه کامپوزیت )دانشکده مهندسی مواد(

پلیمرها،  از  استفاده  در خصوص  آزمایشگاهی  امکانات  و  علمی  توان  داشتن  اختیار  در  با  مواد  مهندسی  دانشکده  در  متالوژی صنعتی  آموزشی  گروه 
کامپوزیت ها، پلیمرهای پیشرفته، بیومواد و نانوکامپوزیت ها به عنوان جایگزینی بسیار مناسب منابع طبیعی و/یا غیرطبیعی مانند فلزات، چوب و پالستیک 
تحقیقات و محصوالت ارزشمندی را ارائه نموده اند. از جمله ویژگی های مواد کامپوزیتی می توان به سبکی، مقاومت به خوردگی باال، مقاومت به 
خستگی، ارتجاعیت باال، سختی، مقاومت به ضربه، انبساط حرارتی کم، عایق بودن، تنوع در رنگ و بسیاری خصوصیات دیگر اشاره کرد که منجر به 
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کاربردهای وسیع آنها در صنایع دریایی، حمل ونقل، برق و الکترونیک، آب و فاضالب، ساختمان سازی، ورزشی ، تبلیغات و سایر صنایع شده است. 
اعضای این گروه مهندسی ضمن تاسیس شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا تولیدکننده انواع قطعات کامپوزیتی FRP/GRP به همراه محصوالت 
تبدیلی آن ها تولید کننده پروفیل های استاندارد ) نبشی، قوطی، ناودانی، مقطع I ، انواع میلگرد، تسمه و ...(، میلگرد آجدار، گریتینگ، سینی و نردبان 
کابل است. این شرکت دارای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و ISO TS29001 بوده و عضو انجمن های پالتروژن اروپا، انجمن 

کامپوزیت ایران، انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران و انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران می باشد.
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 گریتینگ، آجدار، میلگرد ،...( و تسمه میلگرد، انواع ، I مقطع ناودانی، قوطی، نبشی،) استاندارد 
 ISO کیفیت مدیریت سیستم استانداردهای دارای شرکت این. است کابل نردبان و سینی

 ایران، کامپوزیت انجمن اروپا، پالتروژن های انجمن عضو و بوده ISO TS29001 و 9001
 می ایران دریایی های سازه و سواحل مهندسی انجمن و ایران نفت تجهیزات سازندگان انجمن

 .باشد

 

ساخته شده با عالئم راهنمایی و رانندگی 
 موادکامپوزیت

 

 
 GFRPمیلگردهای کامپوزیت بکارگیری 
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 GFRPمیلگردهای کامپوزیت بکارگیری 

عالئم راهنمایی و رانندگی ساخته شده با موادکامپوزیت

GFRP بکارگیری میلگردهای کامپوزیت
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 (دانشکده مهندسی مواددادن ) پوشش و خوردگی آزمایشگاه -4-3-4

 و نداد پوشش فلزات، خوردگی زمینه در صنعتی و پژوهشی فعالیتهایی ، آزمایشگاه این در
 در مختلف محیطهای در آزمایشگاه این در خوردگی آزمایشات.  شودمی انجام سطح مهندسی

 ورتص مختلف روشهای از استفاده با باال و پائین دماهای در گازی، اتمسفرهای آبی، محلولهای
 انواع ظیرن شیمیایی الکترو روشهای شامل مختلف روشهای با نیز فلزات دادن پوشش پذیرد.می

 pack ) ای بسته سمانتاسیون بصورت متعددی روشهای و پالسی مستقیم، جریان با آبکاری

cementation   )اهم فعالیتهای این آزمایشگاه به شرح زیر است:  .شودمی انجام گازی فاز و 
 خوردگی  از ناشی تخریب علت تعیین و ارزیابی 
 سطح مهندسی و خوردگی های زمینه در مشاوره 
 پالسی و مستقیم جریان با آبکاری 
 آلیاژی آبکاری 
 کامپوزیتی آبکاری 
 گالوانواستات و پتانسیواستات روش با پائین ماید خوردگی های تست 
 باال دمای خوردگی های تست 
 گازی شده کنترل اتمسفرهای در خوردگی های تست 
 سطحی های الیه و پوششها انواع یابی مشخصه و ارزیابی 
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آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن )دانشکده مهندسی مواد(

در این آزمایشگاه ، فعالیتهایی پژوهشی و صنعتی در زمینه خوردگی فلزات، پوشش دادن و مهندسی سطح انجام می شود . آزمایشات خوردگی در این 
آزمایشگاه در محیطهای مختلف در محلولهای آبی، اتمسفرهای گازی، در دماهای پائین و باال با استفاده از روشهای مختلف صورت می پذیرد. پوشش 
دادن فلزات نیز با روشهای مختلف شامل روشهای الکترو شیمیایی نظیر انواع آبکاری با جریان مستقیم، پالسی و روشهای متعددی بصورت سمانتاسیون 

بسته ای ) pack cementation (  و فاز گازی انجام می شود. اهم فعالیتهای این آزمایشگاه به شرح زیر است: 

  ارزیابی و تعیین علت تخریب ناشی از خوردگی 
  مشاوره در زمینه های خوردگی و مهندسی سطح

  آبکاری با جریان مستقیم و پالسی
  آبکاری آلیاژی

  آبکاری کامپوزیتی
  تست های خوردگی دمای پائین با روش پتانسیواستات و گالوانواستات

  تست های خوردگی دمای باال
  تست های خوردگی در اتمسفرهای کنترل شده گازی

  ارزیابی و مشخصه یابی انواع پوششها و الیه های سطحی
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 انگمی خاصیت یا پذیریکشش آزمایش
(Ductility of Bitumen ، ASTM-D113 ) 

چرخشی روسازی ممتاز  کنندهدستگاه متراکم
 )ژیراتوری کامپکتور(
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 انگمی خاصیت یا پذیریکشش آزمایش
(Ductility of Bitumen ، ASTM-D113 ) 

چرخشی روسازی ممتاز  کنندهدستگاه متراکم
 )ژیراتوری کامپکتور(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازی ممتاز 
)ژیراتوری کامپکتور(

آزمایش کشش پذیری یا خاصیت انگمی 
) Ductility of Bitumen ، ASTM-D113(
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ژئوتکنیک و زیرساخت

گروه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک )دانشکده مهندسی عمران(

بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه در گروه مهندسی ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران صورت می پذیرد. 
شناسایی های محلی ژئوتکنیکی، ارزیابی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی، و شیمیایی زمین ساختگاه پروژه و مخاطرات محتمل از قبیل زمین لرزه، زمین 
لغزش، و روانگرایی توسط متخصصین این گرایش از مهندسی عمران، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده،  انواع پی ها، 
سازه های نگهبان، عملیات خاکی، و روسازی های پروژه تحلیل و طراحی می گردند. در این راستا، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت 
ایران به عنوان یکی از معدود مراکز تحقیقاتی در این حوزه، با در اختیار داشتن امکانات تجهیزاتی پیشرفته و پشتیبانی علمی اعضای هیئت علمی گروه 
ژئوتکنیک این مرکز، دارای قابلیتهایی خاص برای انجام مطالعات ِژئوتکنیک پروژه های مختلف ارتباط با صنعت است. برخی امکانات آزمایشگاهی و 

تجهیزات فیزیکی مورد استفاده در این مرکز تحقیقاتی به شرح زیر است:

سانتریفیوژ ژئوتکنیکی
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 ژئوتکنیک و زیرساخت -4-4

 مهندسی ژئوتکنیک )دانشکده مهندسی عمران( تحقیقاتی گروه -4-4-1
 گروه در ابنیه احداث با رابطه در محتمل مخاطرات و زمین مصالح مهندسی رفتار بررسی

 محلی هایشناسایی. پذیردمی صورت عمران مهندسی دانشکده ژئوتکنیک مهندسی
 مخاطرات و روژهپ ساختگاه زمین شیمیایی و مکانیکی، فیزیکی، ویژگیهای ارزیابی ژئوتکنیکی،

توسط متخصصین این گرایش از مهندسی  روانگرایی و لغزش، زمین لرزه، زمین قبیل از محتمل
 هایسازه ها،پی انواع  شده، انجام مطالعات اساس بر. گیردمی قرار بررسی و مطالعه مورد عمران،
 مرکز راستا، این در. گردندمی طراحی و تحلیل پروژه هایروسازی و خاکی، عملیات نگهبان،

در  اتیتحقیق مراکز معدود از یکی عنوان به ایران صنعت و علم دانشگاه ژئوتکنیک تحقیقات
 هیئت اعضای علمی پشتیبانی و پیشرفته تجهیزاتی امکانات داشتن اختیار در با ،این حوزه

 پروژه ژِئوتکنیک مطالعات انجام برای خاص قابلیتهایی دارای مرکز، این ژئوتکنیک گروه علمی
برخی امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات فیزیکی مورد  است.ارتباط با صنعت  مختلف های

 استفاده در این مرکز تحقیقاتی به شرح زیر است:
 

 
 سانتریفیوژ ژئوتکنیکی



22rud_stc@iust.ac.ir

دستگاهها استوانه توخالی پیچشی دینامیکی

دستگاه ژئوفیزیکی شناخت الیه های زیر سطحی به روش انتشار امواج

جعبه ساخت مدلهای الیه ای کرنش مسطح
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استوانه توخالی پیچشی دینامیکیدستگاهها   

 
 دستگاه ژئوفیزیکی شناخت الیه های زیر سطحی به روش انتشار امواج
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 دستگاه ژئوفیزیکی شناخت الیه های زیر سطحی به روش انتشار امواج
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 مسطح کرنش ای الیه مدلهای ساخت جعبه

 

  

گروتینگ و اجزای آن میکروجت دستگاه  
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دستگاه میکروجت گروتینگ و اجزای آن

سری ستون های ساخته شده توسط دستگاه میکروافشانه دوغاب
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 مسطح کرنش ای الیه مدلهای ساخت جعبه

 

  

گروتینگ و اجزای آن میکروجت دستگاه  
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 مسطح کرنش ای الیه مدلهای ساخت جعبه

 

  

گروتینگ و اجزای آن میکروجت دستگاه  
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 سری ستون های ساخته شده توسط دستگاه میکروافشانه دوغاب
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مدیریت پروژه های راه و ابنیه و نظارت بر امور قراردادها )دانشکده مهندسی عمران(
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)دانشکده  و ابنیه و نظارت بر امور قراردادهامدیریت پروژه های راه  -4-5
 مهندسی عمران(

 
مسکونی تا پروژه های پیچیده ساخت ساختمان های  های عمرانی متعدد ازپروژهامروزه 

ست. گستردگی صنعت ا هاها و سدها بخشی از این پروژهها، نیروگاههای دریایی، پاالیشگاهسازه
ها مسئولیت مدیریت پروژه ها را بیشتر کرده است. ساخت از نظر کمیت و پیچیدگی پروژه

ها و همچنین ها و طرحها، مدیریت صحیح پروژهمهمترین عامل کلیدی موفقیت این سازمان
موضوعات مورد توجه در این حیطه به  اطالع و استفاده از علوم و فناوری های نوین می باشد.

 شرح زیر هستند:
 مدیریت و مقررات پیمان  انسانی نابعم مدیریت  عملیات در تحقیق 
 برنامه ریزی و کنترل پروژه  پروژه ریسک مدیریت  اعتماد قابلیت تحلیل 
 مدیریت اطالعات سیستمهای  سازمان تئوری  سیستمها طراحی و تحلیل 
 حسابداری و مالی مدیریت  ساخت حقوق  پیشرفته مهندسی اقتصاد 
 زیست محیط و ایمنی مدیریت  پروژه استراتژیک مدیریت  

ریزان های عمرانی مباحث هزینه و زمان از معیارهای مورد توجه توسط برنامههمواره در پروژه
امروزه ای میان این دو معیار مورد توجه خواهد بود. و مدیران است و در موارد متعدد مصالحه

ابنیه و راه  های ساخت و اجراءپروژه برای کنترل و مدیریت زمان و هزینه دراز ابزارهای نوینی 
 فرآیندی( Building Information System) ساختمان گردد. سیستم اطالعاتاستفاده می

 شخصم مکانی عملکردی و فیزیکی خصوصیات دیجیتال نمایش مدیریت و تولید بردارنده در
 استخراج با که است ها داده از اختصاصی فایلهای از ای مجموعه BIM. است( پروژه محل)

 نهادهای برای را گیریتصمیم امکان ،آنها گذاری اشتراک به یا اطالعات تبادل وژه،پر اطالعات

امروزه پروژه های عمرانی متعدد از ساخت ساختمان های مسکونی تا پروژه های پیچیده سازه های دریایی، پاالیشگاه ها، نیروگاه ها و سدها بخشی از 
این پروژه ها است. گستردگی صنعت ساخت از نظر کمیت و پیچیدگی پروژه ها مسئولیت مدیریت پروژه ها را بیشتر کرده است. مهمترین عامل کلیدي 
موفقیت این سازمان ها، مدیریت صحیح پروژه ها و طرح ها و همچنین اطالع و استفاده از علوم و فناوری های نوین می باشد. موضوعات مورد توجه در 

این حیطه به شرح زیر هستند:

تحقیق در عملیاتمدیریت منابع انسانیمدیریت و مقررات پیمان
تحلیل قابلیت اعتمادمدیریت ریسک پروژهبرنامه ریزی و کنترل پروژه

تحلیل و طراحی سیستمهاتئوری سازمانسیستمهای اطالعات مدیریت
اقتصاد مهندسی پیشرفتهحقوق ساختمدیریت مالی و حسابداری

مدیریت استراتژیک پروژهمدیریت ایمنی و محیط زیست

همواره در پروژه های عمرانی مباحث هزینه و زمان از معیارهای مورد توجه توسط برنامه ریزان و مدیران است و در موارد متعدد مصالحه ای میان این 
دو معیار مورد توجه خواهد بود. امروزه از ابزارهای نوینی برای کنترل و مدیریت زمان و هزینه در پروژه های ساخت و اجراء ابنیه و راه استفاده می گردد. 
سیستم اطالعات ساختمان )Building Information System( فرآیندی در بردارنده تولید و مدیریت نمایش دیجیتال خصوصیات فیزیکی و عملکردی 
مکانی مشخص )محل پروژه( است. BIM مجموعه ای از فایلهای اختصاصی از داده ها است که با استخراج اطالعات پروژه، تبادل اطالعات یا به 
اشتراک گذاری آنها، امکان تصمیم گیری را برای نهادهای دولتی که برنامه ریزی، طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری از ساختمانها و زیرساختها 

را به انجام می رسانند، فراهم می نمایند.

کاربرد مدلسازی اطالعات اجرای یک پروژه ساخت در چرخه حیات پروژه
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 را زیرساختها و ساختمانها از نگهداری و برداریبهره ساخت، طراحی، ریزی، برنامه که دولتی
 .نمایند می فراهمرسانند، به انجام می

 
 

 
حیات پروژهکاربرد مدلسازی اطالعات اجرای یک پروژه ساخت در چرخه   

 
 BIMافزار نمایش یک پروژه در محیط نرم
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BIM نمایش یک پروژه در محیط نرم افزار

ابزارهای اندازه گیری میدانی و نرم افزارهای شبیه سازی در آزمایشگاه مهندسی ترافیک
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 را زیرساختها و ساختمانها از نگهداری و برداریبهره ساخت، طراحی، ریزی، برنامه که دولتی
 .نمایند می فراهمرسانند، به انجام می
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حمل و نقل 

مهندسی حمل و نقل با محوریت گروههای راه و ترابری و حمل و نقل در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در مباحث برنامه ریزی، 
طراحی، ساخت، نگهداری، بهره برداری از زیرساختهای حمل و نقل اقدام می نماید. گروههای علمی و تخصصی این گرایش قادر به ارائه خدمات در 
زمینه طراحی ترمینالها، بهر ه برداری از زیرساختهای حمل و نقل )خیابانهای شهری، جاده، فرودگاه(، طراحی مسیر، مدلسازی و برنامه ریزی حمل و 
نقل، ایمنی سفر، عملیات ترافیک، طراحی و مدیریت سیستم های حمل و نقل هوشمند، مدیریت ریسک، استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های نوین در 
روسازی و زیرسازی مسیرهای زمینی و ریلی و ... می باشند. بر اساس ظرفیت های علمی و آزمایشگاهی موجود در دانشگاه علم و صنعت ایران، پتانسیل 

مناسبی از تعامالت با وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیربط قابل انتظار است.
مرکز تحقیقات حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 13۸0 فعالیت خود را آغاز نمود و در ادامه مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل 
جاده ای در سال 13۸6 و آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک در سال 13۸۸ فعالیت خود را در دانشکده مهندسی عمران آغاز نمود. موضوعات مورد توجه در 

این مراکز تحقیقاتی به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

  شبیه سازی ترافیک                               برنامه ریزی حمل و نقل        حمل و نقل همگانی
  سیستمهای هوشمند حمل و نقل             عارضه سنجی ترافیک             مدیریت بحران و طراحی شبکه اضطراری

  کاربرد سیستمهای اطالعات مکانی در سیستمهای حمل و نقل                 تحلیل و طراحی تسهیالت عابر پیاده
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Synchro 

  
PTV VISION  AIMSUN 

   
سازی در آزمایشگاه مهندسی ترافیکافزارهای شبیهگیری میدانی و نرمابزارهای اندازه  
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محیط زیست دریا
امروزه حفاظت از محیط زیست و تالش در جهت دستیابی به توسعه پایدار از الویتهای توسعه مداری کشور است. اهمیت نگرش مدیریت و برنامه ریزی 
محیط زیست در طرحها و پروژه های عمرانی بسیار حائز اهمیت است. این اهمیت به خصوص در سازمانهایی که عملکرد و فعالیتهای آنان به منابع 
طبیعی مانند مناطق ساحلی و دریا ارتباط می یابد، بیشتر خواهد بود. مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی، تنوع زیستی و 
اکوسیستم های وابسته و تأثیر پذیری توامان از خشکی و دریا، مناطقی حساس و شکننده محسوب می شوند و نسبت به تغییرات محیطی و فعالیت های 
انسانی آسیب پذیر و شکننده هستند. از این روی، تالش برای برقرای توازن میان ساختار و عملکرد بوم شناختی سواحل و توسعه فعالیت های انسانی 

موضوعی است که در چارچوب مدیریت محیط زیستی مناطق ساحلی کشور مورد توجه قرار گرفته است. 
آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقاتی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریائی)دانشکده مهندسی عمران (

گروه آموزشی-پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست در گرایش سواحل و بنادر در دانشکده مهندسی عمران در زمینه های آبشستگی پای موج شکنها 
و مجاورت لوله های انتقال گاز و نفت در آبهای ساحلی و بستر دریا در اثر امواج، مدلسازی جریانهای دوفازه، شبیه سازی رسوبات در آبهای ساحلی، 
مدلسازی عددی پدیده شکست موج، مدلسازی هیدرودینامیک و کیفیت آب در آبهای ساحلی، مدلسازی ریاضی انتقال انرژی از باد به آب و زوال انرژی 
موج، بهره برداری از سیستم اطالعات جغرافیایی و عکسهای ماهواره ای در محیط زیست دریا، آنالیز داده های جریان و امواج ساحلی، طراحی سازه ای 
اندازه گیری  با در اختیار داشتن امکانات آزمایشگاهی )فلوم و برخی تجهیزات  بنادر و سازه های دریائی فعالیت می نماید. این گروه آموزشی  سکوها، 
جریان( و نرم افزاری، پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی را در قالب رساله های کارشناسی ارشد و دکتری و طرحهای پژوهشی صنعتی ارائه نموده است. 
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HM 165. Fluid Mechanic Lab HM 169. Fluid Mechanic Lab 

دانشکده ) دریا زیستدفتر تحقیقاتی مهندسی محیط -زیستآزمایشگاه محیط -4-7-2
 (مهندسی عمران 

محیط زیست و زیست در گرایشهای مهندسی پژوهشی مهندسی آب و محیط -گروه آموزشی
 محیطی زیست مدیریت های سواحل و بنادر در دانشکده مهندسی عمران، در تدوین برنامه

 اثرات بیارزیا الگوهای تهدید، کانونهای و هاآالینده شناسایی بر تکیه با آبهای ساحلی و سواحل
 مچش و مهم هایاکوسیستم ساحلی، مناطق زیست محیط راهبردی ارزیابی و محیطی زیست

ای، توسعه ، ارائه سیستمهای پایش و مدیریت لحظهساحلی مناطق طبیعی اندازهای
 .گرددانجام می و آبهای ساحلیگیری به منظور مدیریت مناطق سیستمهای پشتیبان تصمیم

 تکیفی و هیدرودینامیک عددی مدلسازی خصوص در قابلیتهای و پتانسیلها راستا این در
 ابعمن کیفیت پایش در جغرافیایی و دور راه از سنجش های سامانه از استفاده ساحلی، آبهای

به لحاظ   ساحلی آبی منابع و سواحل بندی پهنه ساحلی، خطوطتعیین  ساحلی، آبی
 پرورش طرحهای از ناشی محیطی زیست اثرات ،...  وشاخصهای کیفیت آب، آلودگی رسوبات 

 و های نفتی از آبجداسازی آالینده ، تصفیه فاضالبهای صنعتی وها کشتی توازن آب ماهی،
. ستا فراهم گیری در مدیریت محیطهای آبی و سواحلافزارهای پشتیبان تصمیم، توسعه نرم...

 نفتی، آلودگی با مقابله محلی هایطرح بررسی  -1 زمینه در مناسبی پتانسیلهای همچنین
 در آلودگی با قابلهم تجهیزات تامین  -3 دریایی، محیطی زیست وضعیت مستمر پایش -2

مدیریت و  -6پاکسازی خاکهای آلوده  -5 هاکشتی از ناشی هوای آلودگی کنترل -4 دریا،
 .دارد وجودبازیافت پسماند 

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقاتی مهندسی محیط زیست دریا )دانشکده مهندسی عمران (
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دستگاه اندازه گیري سری زمانی غلظت رسوبات معلق در آب با استفاده از بازگشت پراکنش نور
شکل: الف( دستگاه به صورت شماتیک؛                  ب( زاویه ی برگشت برای نزدیک ترین ذرات

بررسی باالروی موج بر روی موج شکن توده سنگی

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقاتی مهندسی محیط زیست دریا )دانشکده مهندسی عمران (

گروه آموزشی- پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست در گرایشهای مهندسی محیط زیست و سواحل و بنادر در دانشکده مهندسی عمران، در تدوین 
برنامه های مدیریت زیست محیطی آبهای ساحلی و سواحل با تکیه بر شناسایی آالینده ها و کانونهای تهدید، الگوهای ارزیابی اثرات زیست محیطی و 
ارزیابی راهبردی محیط زیست مناطق ساحلی، اکوسیستم های مهم و چشم اندازهای طبیعی مناطق ساحلی، ارائه سیستمهای پایش و مدیریت لحظه ای، 

توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری به منظور مدیریت مناطق و آبهای ساحلی انجام می گردد.
در این راستا پتانسیلها و قابلیتهای در خصوص مدلسازی عددی هیدرودینامیک و کیفیت آبهای ساحلی، استفاده از سامانه های سنجش از راه دور و 
جغرافیایی در پایش کیفیت منابع آبی ساحلی، تعیین خطوط ساحلی، پهنه بندی سواحل و منابع آبی ساحلی  به لحاظ شاخصهای کیفیت آب، آلودگی 
رسوبات و ... ، اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای پرورش ماهی، آب توازن کشتی ها، تصفیه فاضالبهای صنعتی و جداسازی آالینده های نفتی از 

آب و ...، توسعه نرم افزارهای پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت محیطهای آبی و سواحل فراهم است. همچنین پتانسیلهای مناسبی در زمینه ی
 1-  بررسی طرح های محلی مقابله با آلودگی نفتی، 

2- پایش مستمر وضعیت زیست محیطی دریایی، 
3-  تامین تجهیزات مقابله با آلودگی در دریا، 

4- کنترل آلودگی هوای ناشی از کشتی ها 
5- پاکسازی خاکهای آلوده 

6- مدیریت و بازیافت پسماند وجود دارد.
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 ای اروندتخمین مقیاسهای زمانی انتقال آلودگی در خور رودخانه

تخمین مقیاسهای زمانی انتقال آلودگی در خور رودخانه ای اروند 

آزمایشگاه دینامیک سیاالت محاسباتی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

 نرم افزارهای تجاری مبتنی بر دینامیک سیاالت محاسباتی)CFD( زیادی تاکنون به بازار عرضه شده اند اما بسیاری از آنها کارائی الزم برای تجزیه و تحلیل 
پیچیدگیهای موجود در فرآیندهای شیمیایی را به لحاظ جریانهای در محیطهای متخلخل، چند فازی، مغشوش، دارای واکنشو اندرکنش و/یا بعضا سیاالت 
غیرنیوتنی ندارند. از طرف دیگر، ساختار هندسی سیستمهای عبور جریان معموال پیچیده و در بعضی موارد سیاالت نیز رفتارهای پیچیده ای دارند. با توجه به 
اینکه کلیه نرم افزارهای تخصصی، باالخص نرم افزارهای CFD از مباحث تکنولوژی های جدید و High Tech.  دنیا محسوب می شوند، لذا هزینه های 
بسیار هنگفتی باید جهت استفاده )در صورت عدم محدودیتهای خاص( آنها پرداخت گردد که بسیاری از شرکتها، سازمانها و واحدهای صنعتی ما توان 
پرداخت آن را ندارند. بر این اساس و با توجه به ضرورتهای موجود در کشور، طرح و برنامه ای منسجم جهت طراحی برنامههای دینامیک سیاالت 
محاسباتی )CFD( با رویکرد کاربرد درصنایع فرآیندی و همچنین انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز این صنعت در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه 

علم و صنعت ایران تهیه و مورد توجه جدی قرار گرفت.  فعالیتهای این آزمایشگاه در قالب:
1-  ارائه مشاوره CFD برای کلیه فرآیندهای صنعتی 

2- ایجاد کدهای تخصصی CFD مورد نیاز صنایع و بخشهای تحقیقاتی کشور 
 CFD 3-  ارائه سرویسهای مختلف در ارتباط با نرم افزارهای تجاری موجود دنیا  به منظور الف( انجام طراحی های مهندسی مبتنی بر شبیه سازی
دستگاهها ) Simulated Based Equipment Design ( به جای روشهای سنتی Build & Test  ب( رفع گلوگاههای موجود و بهینه سازی فرآیندها 

جهت کاهش مصرف انرژی و هزینه ها، باالبردن ضریب ایمنی فرآیندها و ... است.
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فناوری اسمز مستقیم

فناوری اسمز مستقیم

مرکز پژوهش و فناوری فرایندهای غشایی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

مرکز تحقیقاتی”شبیه سازی فرایندهای غشایی“ در دانشکده مهندسی شیمی در زمینه دستیابی به دانش فنی فرایندهای جداسازی و پاسخ گویی به نیاز 
صنایع داخلی در استفاده از واحدهای غشایی، فعالیت می نماید. این مرکز در زمینه تهیه ی آب شیرین و جداسازی آب از حالل های آلی از تکنولوژی 

غشاء به طور گسترده استفاده می نمایند. زمینه های تحقیقاتی این مرکز:
1- ساخت غشاهای مختلف آلی و معدنی

2- تصفیه آب و پساب با فرایندهای غشایی 
3- جداسازی گازها با فرایندهای غشایی 

4- مدلسازی فرایندهای غشایی است که تجهیزات جداسازی گازی غشایی، اسمز معکوس، میکرو فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، تراوش 
تبخیری، سیستم غشای مایع، امکانات سنتز مواد معدنی و پلیمری و امکانات آنالیز مواد بخشی از امکانات این مرکز پژوهشی است.

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقات تصفیه آب و فاضالب )دانشکده مهندسی عمران(

 مطالعه و مدلسازی فیزیکی و عددی فرایندهای تصفیه آب و فاضالبهای شهری و صنعتی، فرایندهای هضم لجن و استحصال بیوگاز، مدلسازی 
فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضالب و هضم لجن، مدیریت لجنهای تصفیه خانه های آب و فاضالب، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضالب از جمله 
 CAS، MLE، SBR، MBR، MBBR، پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در این دفتر است. بررسی خواص و کاربری انواع روشهای تصفیه فاضالب )نظیر
FBBR،  UASB(، انواع تجهیزات تصفیه/جداسازی آالینده ها نظیر غشاءها و فیلترها، انواع مواد منعقدکننده طبیعی و شیمیایی، انواع جاذبهای طبیعی 

و صنعتی و ... در طرحهای مطالعاتی و پژوهشی این دفتر مورد توجه است. در کنار این فعالیتها طراحی پکیجهای تصفیه فاضالب روستایی، بیمارستانها، 
مراکز گردشگری و نظیر آن نیز از دیگر ظرفیتها و پتانسیلهای همکاری با صنعت است.
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 فناوری اسمز مستقیم

)دانشکده  دفتر تحقیقات تصفیه آب و فاضالب -زیستآزمایشگاه محیط -4-7-5
 مهندسی عمران(

 ،صنعتی و شهری فاضالبهای و آب تصفیه فرایندهای عددی و فیزیکی مدلسازی و مطالعه 
 و اضالبف تصفیه بیولوژیکی فرایندهای مدلسازی بیوگاز، استحصال و لجن هضم فرایندهای

 و آب های خانه تصفیه طراحی فاضالب، و آب های خانه تصفیه لجنهای مدیریت لجن، هضم
 کاربری و خواص بررسی. است دفتر این در موجود ظرفیتهای و پتانسیلها جمله از فاضالب

  ،CAS، MLE، SBR، MBR، MBBR، FBBR نظیر) فاضالب تصفیه روشهای انواع
UASB)، مواد انواع فیلترها، و غشاءها نظیر ها آالینده جداسازی/تصفیه تجهیزات انواع 

 و اتیمطالع طرحهای در...  و صنعتی و طبیعی جاذبهای انواع شیمیایی، و طبیعی منعقدکننده
 البفاض تصفیه پکیجهای طراحی فعالیتها این کنار در. است توجه مورد دفتر این پژوهشی
 همکاری یپتانسیلها و ظرفیتها دیگر از نیز آن نظیر و گردشگری مراکز بیمارستانها، روستایی،

 .است صنعت با
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 )دانشکده مهندسی عمران( دفتر مدیریت پسماند -زیستآزمایشگاه محیط -4-7-9
 جامد زائدات از باالئی حجم تولید سبب مدرن زندگی استانداردهای تغییرات و جمعیت افزایش
 فعالیتهای ظرفیت و پتانسیل دارای زیست محیط آزمایشگاه در دفتر این. است گردیده

 طرناکخ پسماندهای خانگی، پسماندهای مدیریت حوزه ژئوسینتیک، در تحقیقاتی و پژوهشی
 و بیمارستانی پسماندهای کشاورزی، پسماندهای صنعتی، پسماندهای ،...( و خورنده سمی،)

 و انتخاب جداسازی، انتقال، آوری، جمع پسماند، تولید در مدیریت. است دارا پسماند کاهش
ها پسماند در کنار فعالیتهایی برای تصفیه شیرابه ذخیره و/یا تدفین گردآوری، سایتهای طراحی

 یدتول مباحث در همچنین. است دفتر این فعالیتهای جمله از و بهسازی محلهای دفن پسماند
 دانشکده ژئوتکنیک تحقیقات مرکز و آزمایشگاه این در پژوهشی فعالیتهای نیز پسماند از انرژی

هایی در خصوص محلهای دفن پسماند شهرهای قزوین، تبریز، انجام پروژه .است انجام حال در
پتروشیمی بندر امام، طرح جامع مدیریت پسماند خارک، پتروشیمی تبریز، شهرهای غربی 

 استان بوشهر برخی از فعالیتهای این دفتر است. 
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 )دانشکده مهندسی عمران( دفتر مدیریت پسماند -زیستآزمایشگاه محیط -4-7-9
 جامد زائدات از باالئی حجم تولید سبب مدرن زندگی استانداردهای تغییرات و جمعیت افزایش
 فعالیتهای ظرفیت و پتانسیل دارای زیست محیط آزمایشگاه در دفتر این. است گردیده

 طرناکخ پسماندهای خانگی، پسماندهای مدیریت حوزه ژئوسینتیک، در تحقیقاتی و پژوهشی
 و بیمارستانی پسماندهای کشاورزی، پسماندهای صنعتی، پسماندهای ،...( و خورنده سمی،)

 و انتخاب جداسازی، انتقال، آوری، جمع پسماند، تولید در مدیریت. است دارا پسماند کاهش
ها پسماند در کنار فعالیتهایی برای تصفیه شیرابه ذخیره و/یا تدفین گردآوری، سایتهای طراحی

 یدتول مباحث در همچنین. است دفتر این فعالیتهای جمله از و بهسازی محلهای دفن پسماند
 دانشکده ژئوتکنیک تحقیقات مرکز و آزمایشگاه این در پژوهشی فعالیتهای نیز پسماند از انرژی

هایی در خصوص محلهای دفن پسماند شهرهای قزوین، تبریز، انجام پروژه .است انجام حال در
پتروشیمی بندر امام، طرح جامع مدیریت پسماند خارک، پتروشیمی تبریز، شهرهای غربی 

 استان بوشهر برخی از فعالیتهای این دفتر است. 
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آزمایشگاه محیط زیست- دفتر مدیریت پسماند )دانشکده مهندسی عمران(

افزایش جمعیت و تغییرات استانداردهای زندگی مدرن سبب تولید حجم باالئی از زائدات جامد گردیده است. این دفتر در آزمایشگاه محیط زیست 
دارای پتانسیل و ظرفیت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه ژئوسینتیک، مدیریت پسماندهای خانگی، پسماندهای خطرناک )سمی، خورنده و ...(، 
پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی، پسماندهای بیمارستانی و کاهش پسماند دارا است. مدیریت در تولید پسماند، جمع آوری، انتقال، جداسازی، 
انتخاب و طراحی سایتهای گردآوری، ذخیره و/یا تدفین پسماند در کنار فعالیتهایی برای تصفیه شیرابه ها و بهسازی محلهای دفن پسماند از جمله 
فعالیتهای این دفتر است. همچنین در مباحث تولید انرژی از پسماند نیز فعالیتهای پژوهشی در این آزمایشگاه و مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشکده در 
حال انجام است. انجام پروژه هایی در خصوص محلهای دفن پسماند شهرهای قزوین، تبریز، پتروشیمی بندر امام، طرح جامع مدیریت پسماند خارک، 

پتروشیمی تبریز، شهرهای غربی استان بوشهر برخی از فعالیتهای این دفتر است. 

آزمایشگاه CAPE )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

آزمایشگاه تحقیقاتی CAPE دانشگاه علم و صنعت ایران با هدف ارائه خدمات تخصصی در طی بیش از دو دهه گذشته و همزمان با فعالیت های خود با 
بخش ها و شرکت های مختلفی به خصوص در صنایع نفت و گاز توسعه قابل توجهی یافته، مجوزهای مختلف فعالیت از مراجع مختلف دریافت نموده، 
همکاران کاری متعددی نیز در داخل و خارج از کشور کنار خود قرار داده و ظرفیت ارائه خدمات حرفه ای در زمینه های متعدد کاری را در خود بوجود 

آورده است. زمینه های فعالیت این آزمایشگاه به شرح زیر است:
مدیریت HSE  و ایمنی فرآیند شامل:

    HSE 1- تهیه و تدوین شاخص ها و نظام عملکرد
2- تهیه برنامه مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و زیست محیطی 

   HSE 3- طراحی و تدوین نرم افزار جامع
   HSE 4- انجام مطالعات ارزیابی فرهنگ

  )PSM( و سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSSR  و HAZOP، HAZID، SIL 5- انجام مطالعات مخاطرات و ارزیابی ریسک
6- انجام مطالعات ایمنی  

7-  انجام مطالعات حریم ایمنی و آنالیز اعتمادپذیری
 ) ،ESHIA, EIA, SIA(  مطالعات زیست محیطی و بهداشت حرفه ای شامل 1- انجام مطالعات مختلف ارزیابی زیست محیطی

 )Remediation( و ارائه راهکارهای جلوگیری از افزایش آلودگی ها 3- پاک سازی خاک های آلوده )EMP(2- تهیه برنامه جامع مدیریت زیست محیطی 
و مدیریت سامانه پساب های صنعتی 4- برنامه ریزی و مدیریت پسماندهای عادی و ویژه

  OGP بر اساس شاخص های  GAP Assessment 5- برنامه ریزی جامع و مدیریت سامانه پایش لحظه ای  6- انجام مطالعات
 JHA و تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی )HRA( با بهداشت صنعتی  ۸- ارزیابی ریسک های بهداشتی 7- تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط 

CDM 9- بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی پروژه های
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 پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت

 (گازدانشکده مهندسی شیمی، نفت و ) CAPE آزمایشگاه -4-7-7
 در تخصصی خدمات ارائه هدف با ایران صنعت و علم دانشگاه CAPE تحقیقاتی آزمایشگاه

 هب مختلفی هایشرکت و هابخش با خود هایفعالیت با همزمان و گذشته دهه دو از بیش طی
 عمراج از فعالیت مختلف مجوزهای یافته، توجهی قابل توسعه گاز و نفت صنایع در خصوص
 قرار خود کنار کشور از خارج و داخل در نیز متعددی کاری همکاران نموده، دریافت مختلف

. است آورده بوجود خود در را کاری متعدد هایزمینه در ایحرفه خدمات ارائه ظرفیت و داده
 :است زیر شرح به آزمایشگاه این فعالیت هایزمینه

 مدیریت HSE  عملکرد  نظام و هاشاخص تدوین و تهیه -1 شامل فرآیند ایمنی و
HSE    2- 3 محیطیزیست و بهداشت ایمنی، ریسک مدیریت برنامه تهیه- 
   HSE فرهنگ ارزیابی مطالعات انجام -HSE   4جامع افزارنرم تدوین و طراحی

  و HAZOP، HAZID، SIL ریسک ارزیابی و مخاطرات مطالعات انجام -5
PSSR فرایند  ایمنی مدیریت سیستم و(PSM)  6- 7  ایمنی مطالعات انجام-  

 اعتمادپذیری آنالیز و ایمنی حریم مطالعات انجام
 مختلف مطالعات انجام -1 شامل ایحرفه بهداشت و محیطیزیست مطالعات 

 مدیریت جامع برنامه تهیه -2(   ،ESHIA, EIA, SIA)  محیطیزیست ارزیابی
 -3 هالودگیآ افزایش از جلوگیری راهکارهای ارائه و( EMP)محیطیزیست

 صنعتی هایپساب سامانه مدیریت و( Remediation) آلوده هایخاک سازیپاک

پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت
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پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت

 TS 290001،ISO9001، ISO14001، OHSAS استاندارد  گواهینامه های  مانند  استاندارد  گواهینامه های  و  مجوزها  برخی  دارای  آزمایشگاه  این 
18001  و HSE-MS و گواهینامه مدیریت پروژه )PM BOK(و ... است. برخی همکاران داخلی و خارجی این آزمایشگاه 

 گروه مشاوران CAPE دارای رتبه 1 در عرضه خدمات مهندسی
HSE ارائه دهنده خدمات مختلف  IM&M و Risktec، ARC، FSEL شرکت های اروپایی 

Sdn. Bhd) KBD( تامین کننده خدمات تخصصی مورد نیاز پروژه ها  شرکت 
 شرکت LEAP Energy عرضه کنند خدمات تخصصی نرم افزاری در حوزه انرژی

 شرکت TECHNOMAK ارائه کننده خدمات فناوری، ساخت، نصب و راه اندازی
آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقات شناخت، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار )دانشکده مهندسی عمران(

جهانی شدن و افزایش رشد جمعیت، کشورهای مختلف در اقصا نقاط جهان با مشکالت عدیده زیست محیطی مواجه گردیدند. زوال تنوع زیستی، 
تغییرات آب و هوائی، افزایش سیالبها و خشکسالیها، افزایش نیاز به انرژی، افزایش تولید زائدات و آلودگیها برخی مسائل و مشکالت زیست محیطی 
امروزی هستند. عالوه بر این موارد، رویکردها و روشهای تاریخی و قدیمی، آمادگیهای الزم برای درک مشکالت زیست محیطی و فراهم نمودن 
مدیریت و برنامه ریزی مکفی را فراهم نمی آورند. از این روی، نگرش جدیدی در مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست با در نظر گرفتن مولفه های 

کلیدی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تکنولوژیکی  )مولفه های توسعه پایدار( در این دفتر تحقیقاتی به شرح زیر دنبال میگردد.
  برنامه ریزی محیط زیست در توسعه اقتصادی-اجتماعی، توسعه شهری، مدیریت منابع طبیعی و کاربری یکپارچه زمین، زیرساختهای شهری 

  بارزیابی برنامه ریزی محیط زیست در حوزه کاربری زمین، جنبه های اقتصادی- اجتماعی، آلودگی هوا و صوت، تاالبها، زیستگاهها، مناطق آسیب پذیری 
از سیالب، فرسایش سواحل و رودخانه ها، مطالعات چشم اندازها با سایر جوانب

  باصالح فرآیند تصمیم گیری به منظور مدیریت ارتباطات میان سیستمهای طبیعی و انسانی 
  بمدیریت فرآیند تصمیم گیری به گونه ای موثر برای سودمندی نسل کنونی و آینده 

  بتحلیل جنبه های زیست محیطی به منظور تسهیل در فرآیندهای تصمیم گیری 
  ببکارگیری روشهای تحلیل سیستمی در مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

آزمایشگاه فرایندهای پیشرفته جداسازی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

این آزمایشگاه تحقیقاتی با هدف کمک به توسعه و به روز رسانی فرایندهای جداسازی در صنایع شیمیایی و فرآیندی کشور فعالیت می نماید. زمینه 
های تحقیقاتی این آزمایشگاه جداسازی توسط غشاهای مایع، جداسازی توسط کف و فوم،  جداسازی توسط امولسیون ها، مایسل ها، و مایسل های 
معکوس، جداسازی توسط استخراج با حالل، جداسازی توسط جذب سطحی، جداسازی توسط سامانه های استخراج مایع-مایع، جداسازی و پایدارسازی 
سامانه های سوسپانسیونی،  جداسازی توسط سامانه های ترکیبی غشا، الکتریسیته، و فصل مشترک فازها نظیر الکتروفورز، الکترواسمز و الکترودیالیز،  

جداسازی و خالص سازی نفت و مشتقات نفتی،  جداسازی آالینده ها و خالص سازی آب است.

آزمایشگاه بیوتکنولوژی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

زیست فناوری به عنوان مهمترین فناوری قرن بیست و یکم، از صنایع کلیدی است که سرنوشت اقتصادی- اجتماعی جوامع را در چند دهه آینده رقم 
خواهد زد. در حال حاضر زیست فناوری یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشورهای جهان میباشد. زمینه های تحقیقاتی این آزمایشگاه به طور 
خاص در زمینه تصفیه پساب، گوگرد زدایی بیولوژیک، جداسازی میکروارگانیسم های تولید کننده بیوسورفکتانت و تولید بیوسورفکتانتها،  مدلسازی رشد 

و تولید محصوالت میکروبی، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای بیوتکنولوژیک و آنالیزهای بیوشیمیایی و میکروبی است.
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 اقتصادی های جنبه زمین، کاربری حوزه در زیست محیط ریزی برنامه ارزیابی-
 ب،سیال از پذیری آسیب مناطق زیستگاهها، تاالبها، صوت، و هوا آلودگی اجتماعی،
 جوانب سایر با اندازها چشم مطالعات ها، رودخانه و سواحل فرسایش

 بیعیط سیستمهای میان ارتباطات مدیریت منظور به گیری تصمیم فرآیند اصالح 
 انسانی  و

 و کنونی نسل سودمندی برای موثر ای گونه به گیری تصمیم فرآیند مدیریت 
  آینده

 ریگی تصمیم فرآیندهای در تسهیل منظور به محیطی زیست های جنبه تحلیل  
 زیست محیط ریزی برنامه و مدیریت در سیستمی تحلیل روشهای بکارگیری 

 (دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) جداسازی پیشرفته فرایندهای آزمایشگاه -4-7-6
 رد جداسازی فرایندهای رسانی روز به و توسعه به کمک هدف با تحقیقاتی آزمایشگاه این

 آزمایشگاه این تحقیقاتی های زمینه. نمایدمی فعالیت کشور فرآیندی و شیمیایی صنایع
 ها،امولسیون توسط جداسازی  فوم، و کف توسط جداسازی مایع، غشاهای توسط جداسازی

 جذب توسط جداسازی حالل، با استخراج توسط جداسازی معکوس، هایمایسل و ها،مایسل
 هایسامانه پایدارسازی و جداسازی مایع،-مایع استخراج هایسامانه توسط جداسازی سطحی،

 فازها ترکمش فصل و الکتریسیته، غشا، ترکیبی هایسامانه توسط جداسازی  سوسپانسیونی،
  فتی،ن مشتقات و نفت سازی خالص و جداسازی  الکترودیالیز، و الکترواسمز الکتروفورز، نظیر

 .است آب سازی خالص و هاآالینده جداسازی

 
 (، نفت و گازشیمیدانشکده مهندسی ) بیوتکنولوژی آزمایشگاه -4-7-11

 سرنوشت هک است کلیدی صنایع از یکم، و بیست قرن فناوری مهمترین عنوان به فناوری زیست
 فناوری زیست حاضر حال در. زد خواهد رقم آینده دهه چند در را جوامع اجتماعی -اقتصادی

 این تحقیقاتی های زمینه. میباشد جهان کشورهای در توسعه محورهای مهمترین از یکی
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 اقتصادی های جنبه زمین، کاربری حوزه در زیست محیط ریزی برنامه ارزیابی-
 ب،سیال از پذیری آسیب مناطق زیستگاهها، تاالبها، صوت، و هوا آلودگی اجتماعی،
 جوانب سایر با اندازها چشم مطالعات ها، رودخانه و سواحل فرسایش

 بیعیط سیستمهای میان ارتباطات مدیریت منظور به گیری تصمیم فرآیند اصالح 
 انسانی  و

 و کنونی نسل سودمندی برای موثر ای گونه به گیری تصمیم فرآیند مدیریت 
  آینده

 ریگی تصمیم فرآیندهای در تسهیل منظور به محیطی زیست های جنبه تحلیل  
 زیست محیط ریزی برنامه و مدیریت در سیستمی تحلیل روشهای بکارگیری 

 (دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) جداسازی پیشرفته فرایندهای آزمایشگاه -4-7-6
 رد جداسازی فرایندهای رسانی روز به و توسعه به کمک هدف با تحقیقاتی آزمایشگاه این

 آزمایشگاه این تحقیقاتی های زمینه. نمایدمی فعالیت کشور فرآیندی و شیمیایی صنایع
 ها،امولسیون توسط جداسازی  فوم، و کف توسط جداسازی مایع، غشاهای توسط جداسازی

 جذب توسط جداسازی حالل، با استخراج توسط جداسازی معکوس، هایمایسل و ها،مایسل
 هایسامانه پایدارسازی و جداسازی مایع،-مایع استخراج هایسامانه توسط جداسازی سطحی،

 فازها ترکمش فصل و الکتریسیته، غشا، ترکیبی هایسامانه توسط جداسازی  سوسپانسیونی،
  فتی،ن مشتقات و نفت سازی خالص و جداسازی  الکترودیالیز، و الکترواسمز الکتروفورز، نظیر

 .است آب سازی خالص و هاآالینده جداسازی

 
 (، نفت و گازشیمیدانشکده مهندسی ) بیوتکنولوژی آزمایشگاه -4-7-11

 سرنوشت هک است کلیدی صنایع از یکم، و بیست قرن فناوری مهمترین عنوان به فناوری زیست
 فناوری زیست حاضر حال در. زد خواهد رقم آینده دهه چند در را جوامع اجتماعی -اقتصادی

 این تحقیقاتی های زمینه. میباشد جهان کشورهای در توسعه محورهای مهمترین از یکی
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آزمایشگاه آنالیز مواد )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

امروزه روشهای آنالیز دستگاهی با یاری گرفتن از تکنولوژیهای پیشرفته و سریع در حوزه های مختلف از قبیل پزشکی، داروسازی، محیط زیست، مواد، 
نساجی، کشاورزی و منابع طبیعی، معدن، شیمی، نفت، گاز، پتروشیمی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و... به یاری محققین شتافته و با بهره گیری از 

روشهای نوین پاسخگوی نیاز آنها گردیده است.
در این راستا آزمایشگاه آنالیز مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با در اختیار داشتن دستگاه های آنالیز پیشرفته و کارشناسان زبده در شناسایی 

کمی و کیفی ترکیبات آب، دارو، فلزات، پلیمر، نفت، گاز، پتروشیمی، بیوتکنولوژی، و... دارای قابلیتهای منحصربفردی است.  
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انرژی و نور 
مصرف بی رویه انرژی و نیاز روز افزون کشور به صرفه جوئی انرژی در صنایع مختلف از یک سو، رشد سریع فناوری های نوین و نیاز به استفاده 
از این سیستم ها بمنظور افزایش رفاه بشر از سوی دیگر، سبب گردیده است بخشی از فعالیتهای دانشگاهها به سمت توسعه و بکارگیری فناوریها و 

تکنولوژیهای نوین در استفاده از انرژیهای نوین با استفاده از منابع طبیعی 
آزمایشگاه مکاترونیک  )دانشکده مهندسی مکانیک(

 این آزمایشگاه تحقیقاتی با برخورداری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه، در زمینه های زیر فعالیت می  نماید:
  مدل سازی و بهینه سازی بخش کنترل سیکل نیروگاه های بخار، گاز و ترکیبی

  مدل سازی  , شبیه سازی و کنترل وسایل نقلیه دریایی
  مدل سازی, ساخت و کنترل صفحات پایدار و سکوهای پایدار ساز و سکوهای ردیاب ماهواره 

  ساخت تجهیزات مرتبط با بکارگیری انرژی  های پاک مانند خورشید
  ساختمان های هوشمند 

  پردازش سیگنال و تصویر و کنترل UAV و کنترل دیجیتال
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 انرژی و نور -4-8
 کی از مختلف صنایع در انرژی جوئی صرفه به کشور افزون روز نیاز و انرژی رویه بی مصرف

 بشر فاهر افزایش بمنظور ها سیستم این از استفاده به نیاز و نوین های فناوری سریع رشد سو،
 بکارگیری و توسعه سمت به دانشگاهها فعالیتهای از بخشی استگردیده سبب دیگر، سوی از

  طبیعی منابع از استفاده با نوین انرژیهای از استفاده در نوین یهایتکنولوژ و فناوریها

 )دانشکده مهندسی مکانیک(  مکاترونیک آزمایشگاه -4-8-1
 هایهزمین در ویژه، افزارینرم و افزاریسخت امکانات از برخورداری با تحقیقاتی آزمایشگاه این 

 :نمایدمی فعالیت زیر
 ترکیبی و گاز بخار، هاینیروگاه سیکل کنترل بخش سازیبهینه و سازیمدل، 
 دریایی نقلیه وسایل کنترل و سازیشبیه,  سازیمدل, 
 سکوهای و ساز پایدار سکوهای و پایدار صفحات کنترل و ساخت, سازی مدل 

 , ماهواره ردیاب
 خورشید مانند پاک های انرژی بکارگیری با مرتبط تجهیزات ساخت 
 هوشمند هایساختمان  
 کنترل و تصویر و سیگنال پردازش UAV دیجیتال کنترل و 

 
 ساختمانهاهای شمالی سیستم نوررسانی انعکاسی و پایدار نور خورشید به پنجره

 
سیستم نوررسانی انعکاسی و پایدار نور خورشید به پنجره های شمالی ساختمانها
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 هوشمند ساختمان مطبوع تهویه کنترل آزمایشگاهی مدل

 

 
 و ساختمان داخل نور مقدار بهبود هدف با ساختمان متحرک نمای ساخت و سازی شبیه طراحی،

 مصرفی الکتریکی انرژی کاهش
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مدل آزمایشگاهی کنترل تهویه مطبوع ساختمان هوشمند

طراحي، شبیه سازي و ساخت نماي متحرک ساختمان با هدف بهبود مقدار نور داخل ساختمان و کاهش 
انرژي الکتریکي مصرفي

طراحي، شبیه سازي و ساخت نماي متحرک ساختمان با هدف بهبود مقدار نور داخل ساختمان و کاهش انرژي الکتریکي مصرفي

انرژیهای نوین 

انرژیهای خورشیدی، باد و امواج دریا از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از آلودگیهای زیست محیطی هستند که به طور خاص در مناطق ساحلی 
و دریائی ایران قابل استحصال می باشند. 

47 

 

 انرژیهای نوین  -4-6
 آلودگیهای از عاری و پاک رایگان، انرژی تامین منابع از دریا امواج و باد خورشیدی، انرژیهای

 استحصال قابل ایران دریائی و ساحلی مناطق در خاص طور به که هستند حیطیمزیست
 . باشندمی

 

 

 

  پاک هایانرژی و پایدار توسعه دفتر -4-6-1
 و اجتماعی اقتصادی، مباحث به متوازن توجه صورت در تنها زمین کره حیات سالمت تداوم

 توجه با. بود خواهد پذیرامکان پایدار توسعه نگرش و آینده و امروز نسل برای محیطیزیست
 برای سازیفرهنگ و پایدار توسعه مباحث به توجه ایجاد در دانشگاهیان و دانشگاه نقش به

 و علمی ظرفیتهای از استفاده با ایران صنعت و علم دانشگاه کشور، سازانآینده و مدیران
 هایانرژی و پایدار توسعه دفتر ایجاد با نظر، و اندیشه صاحبان از گیریبهره در خود تحقیقاتی

 انرژی، تحقیقاتی گروه چهار در تحقیقاتی دفتر این. استنهاده راستا این در مهم گامی پاک،
 در دفتر این انرژی گروه فعالیت. است یافته توسعه عددی سازیشبیه و زیستمحیط آب،

 :  باشدمی زیر های زمینه
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 برای سازیفرهنگ و پایدار توسعه مباحث به توجه ایجاد در دانشگاهیان و دانشگاه نقش به

 و علمی ظرفیتهای از استفاده با ایران صنعت و علم دانشگاه کشور، سازانآینده و مدیران
 هایانرژی و پایدار توسعه دفتر ایجاد با نظر، و اندیشه صاحبان از گیریبهره در خود تحقیقاتی

 انرژی، تحقیقاتی گروه چهار در تحقیقاتی دفتر این. استنهاده راستا این در مهم گامی پاک،
 در دفتر این انرژی گروه فعالیت. است یافته توسعه عددی سازیشبیه و زیستمحیط آب،

 :  باشدمی زیر های زمینه
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سیستمهای توزین و اندازه گیری دقیق دیجیتالی Vario Plus  دستگاه آنالیز گاز

دفتر توسعه پایدار و انرژی های پاک 
تداوم سالمت حیات کره زمین تنها در صورت توجه متوازن به مباحث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای نسل امروز و آینده و نگرش توسعه 
پایدار امکان پذیر خواهد بود. با توجه به نقش دانشگاه و دانشگاهیان در ایجاد توجه به مباحث توسعه پایدار و فرهنگ سازی برای مدیران و آینده سازان 
کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران با استفاده از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی خود در بهره گیری از صاحبان اندیشه و نظر، با ایجاد دفتر توسعه پایدار و 
انرژی های پاک، گامی مهم در این راستا نهاده است. این دفتر تحقیقاتی در چهار گروه تحقیقاتی انرژی، آب، محیط زیست و شبیه سازی عددی توسعه 

یافته است. فعالیت گروه انرژی این دفتر در زمینه های زیر می باشد:  
1- سیستم های تولید، تبدیل و انتقال انرژی و قدرت

2- گروه انرژی های تجدیدپذیر
3- گروه صنایع تبدیلی

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریائی )انرژیهای تجدیدپذیر( )دانشکده مهندسی عمران(

انرژیهای خورشیدی، باد و امواج دریا از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از آلودگیهای زیست محیطی هستند که به طور خاص در مناطق ساحلی 
و دریائی ایران قابل استحصال می باشند. تولید انرژی الکتریکی از این منابع طبیعی با هدف گرمایش و سرمایش واحدهای مسکونی، تامین انرژی 
حسگرهای تشخیص نشت، فشار، سرعت و آلودگی در سیستمهای صنعتی، بنادر، اسکله ها و ... از جمله فعالیتهای قابل انجام در این آزمایشگاه تحقیقاتی 
است. همچنین تهیه مدلسازی ریاضی فرآیند های انتقال انرژی از باد به آب، زوال انرژی موج و ... از فعالیتهای در حال انجام در این دفتر تحقیقاتی است. 

آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی )دانشکده مهندسی مکانیک(
این آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه محرکهای اولیه و سیستمهای کارآمد تولید انرژی، مبدلهای حرارتی، سیستمهای بازیافت حرارت، تاسیسات حرارتی، 
برودتی و تهویه، مشعلها و سیستمهای احتراق و همچنین برنامه ریزی جهت استقرار سیستمهای مدیریت انرژی در بخش تولید فعالیت می نماید. این 
آزمایشگاه ظرفیت ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و ارزیابیهای فنی و اقتصادی، طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی، تهیه و تست عملکرد تجهیزات، 

نظارت بر ساخت، راه اندازی و بهره برداری را دارد. جزئیات زمینه فعالیتهای این آزمایشگاه به شرح زیر است:
  واحدهای نیروگاهی و تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش

  انرژیهای تجدیدپذیر
  سیستمهای تاسیسات و تهویه صنعتی

  مبدلهای حرارتی
  واحدهای شیرین سازی آب و سیستمهای بهینه تولید، انتقال و توزیع آب

  سیستمهای احتراق )کوره، مشعل، تجهیزات جانبی(
  پروژه های زیست محیطی

CNG های کوچک، گازهای طبیعی و LNG ،مایع سازی گازها  
  ممیزی و مدیریت جامع انرژی
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مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات
دنیای امروز بسیار متکی بر سیستمهای ارتباطاتی پیشرفته، فناوریهای پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی است و بر این اساس 
سیستمهای ارتباطی، انتقال و پردازش اطالعات و داده ها اهمیت بسیاری را در مدیریت سیستمهای تحت اداره انسان ایجاد نموده است. از اینروی ایجاد 
سیستمهای ارتباطات هوشمند مانند یک شبکه مخابراتی، چند کامپیوتر متصل به یکدیگر و متصل به شبکه مخابراتی، شبکه کامپیوتری و ماهواره، 
اینترنت و برنامه های استفاده شده در آنها و ... باشد. آنچه در دنیای ارتباطات و اطالعات اهمیت بسیاری دارد سرعت و دقت انتقال اطالعات، دقت و 
صحت پردازش اطالعات، کنترل هوشمند آمار و اطالعات است.   مشکالت ارتباطی و انتقال داده ها و اطالعات در شرکتهای هواشناسی، فرودگاهی 
و بنادر کشور مانند کاهش ریسک در تهدیدات سایبری، سامانه پایش و اطالع رسانی الکترونیک فرودگاهها، بنادر و اسکله ها، کنترل ترافیک دریائی 
و طراحی آنتنی، سامانه سنجش از راه دور، پایش در خط و از راه دور سامانه و تجهیزات ایستگاههای رادیویی، تقویت دریافت اطالعات از ماهواره ها 
و ... با اتکاء به قابلیتها و توان دانشکدههای مهندسی برق و کامپیوتر امکان پذیر خواهد بود. ظرفیتها  و پتانسیلهای علمی و تحقیقاتی گروه مخابرات 

دانشکده مهندسی برق و نیز گروههای آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر به شرح زیر خالصه گردیدند: 

مهندسی فناوری اطالعات )کامپیوتر(

مجموعه آزمایشگاههای تحقیقاتی پردازش تصویر، پردازش صدا و گفتار، سیستمهای پیچیده )آشوب(، اتوماسیون هوشمند، پردازش موازی و همروند، 
شبکه های  سریع،  پردازش  و  شبکه  گسترده،  سیستمهای  عامله،  چند  سیستمهای  و  نرم  رایانش  اعتمادپذیر،  رایانش  محاسباتی،  شناختی  مدل های 
در  کامپیوتر  مهندسی  دانشکده  در  داده  مهندسی  و  کاوی  داده  وسیع،  باند  اتکاپذیر، شبکه  معماری های  و  سامانه ها  بی سیم،  کامپیوتری، شبکه های 

زمینه های زیر فعالیت می نمایند. 
  طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری امن و اعتمادپذیر

  طراحی و توسعه نرم افزارهای گمنام سازی و حفظ حریم خصوصی داده ها
  ارزیابی امنیت و کارایی نرم افزارها و شبکه ها

  سامانه شبیه سازی تهدیدات سایبری
  سامانه گمنام سازی داده ها

  سیستم های رباتیک )روبات های دستکاری شده و موبایل(
  سیستم های حسگر هوشمند

  سیستم های هوشمند نظارت بر وضعیت 
  داده کاوی

  تشخیص الگو  
  متن کاوی

  خوشه بندی و ...

مهندسی برق 

دانشکده مهندسی برق با در اختیار داشتن آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های رمزنگاری و کدینگ دیجیتال، مخابرات سیار، مدل سازی سیگنال و سیستم 
)بخش کنترل(، سازگاری الکترومغناطیسی، کنترل حرکت پیشرفته، ابزار دقیق پیشرفته، پردازش تصویر، رباتیک و سیستم های غیرخطی، شبکه های سیار 
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باند وسیع، طراحی و ساخت ابراز دقیق الکترونیکی و اندازه گیری به الکترونیکی، سیستم های موقعیت یاب ماهواره ای، مدیریت انرژی و بار سیستم های 
قدرت، مدیریت انرژی و بار سیستم های قدرت، بینایی ماشین، پردازش سیگنالهای تنک، ماشین مخصوص و درایو، نانوالکترونیک، کنترل کامپیوتری و 
منطق فازی، انرژی های تجدید پذیر، سیستم های هوشمند، رمزنگاری و سیستم های امن، ح، فاظت و اتوماسیون شبکه های برق، ماشین های الکتریکی 

سریع و دقیق، ابررایانش و شبکه، مهندسی الکترومغناطیس و پردازش سیگنالهای دیجیتالی در زمینه های زیر قادر به ارائه خدمات پژوهشی است: 
 شبکه ها و سیستم های مخابرات بی سیم ثابت و سیار 

 شبکه ها و سیستم های مخابرات نوری
 سیستم های رادیویی فرکانس باال 

 امنیت شبکه های مخابراتی 
 سیستم های رادار و سونار 

 سیستم های ماهواره ای
 رمزنگاری و کدینگ

 ابزار دقیق
 رباتیک 

 و ...
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 ماهواره های داده دریافت افزار سخت و افزار نرم ساخت و طراحی

 

 
 ناهماهنگ از تصاویر هوایی از طریق نمای استریواستخراج نقشه 

 

طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار دریافت داده های ماهواره

استخراج نقشه ناهماهنگ از تصاویر هوایی از طریق نمای استریو
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 کوتاه محدوده بینی پیش برای ها داده و پذیر مقیاس هواشناسی مدلسازی

 

 

 

 

مدلسازی هواشناسی مقیاس پذیر و داده ها برای پیش بینی محدوده کوتاه

مدیریت

مدیریت دانش 

امروزه دانش بعنوان یک سرمایه مورد توجه مدیران قرار مي گیرد. در دنیاي پیچیده امروز، دانش سازماني به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتي 
اصلي سازمانهاست. مدیریت دانش فرآیندي است که سازمانها را در یافتن، گزینش، سازماندهي، انتشار و انتقال اطالعات براي فعالیتهایي همچون حل 
مشکل، یادگیري پویا، برنامه ریزي استراتژیک و تصمیم گیري یاري مي دهد.  توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، شرایط مطلوبي را براي هر 

سازماني بوجود مي آورد. مدیریت دانش شامل فرآیند مدیریت دانش ، فناوري ، استراتژي و رفتار سازماني است. 
دولت جمهوري اسالمي ایران در برنامه چهارم توسعه کشور، توسعه مبتني بر دانایي )دانش- محور( را به عنوان یکي از محورهاي اساسي این برنامه 
قرار داده است.  در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي نیز بخش اول به رشد اقتصاد ملي دانایي محور و بخش چهارم به توسعه 
مبتني بردانایي اختصاص یافته است. بر این اساس برنامه ریزی در جهت دستیابی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانش، بخش اجتناب ناپذیر دنیای 
رقابتی و پیچیده فنی و مهندسی در مجموعه های دولتی و غیردولتی به آن است. دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن شناخت ماهیت و اهمیت این 
مهم، برای خود رسالت اجتماعی قائل بوده و با تربیت متخصصین و در اختیار داشتن صاحبان تفکر و اندیشه صاحب نام در این حوزه در دانشکده های 
مهندسی صنایع و پیشرفت، ظرفیتهای پژوهشی و اجرائی بسیار مناسبی را در حوزه های مدیریت دانش، استراتژی، مدیریت ریسک و مدیریت زنجیره 

تامین دارا است.

54 

 

 مدیریت -4-11

 دانش مدیریت  -4-11-1

 
امروز،  گیرد. در دنیای پیچیده امروزه دانش بعنوان یک سرمایه مورد توجه مدیران قرار می

ت مدیری. شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمانهاستدانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل 
که سازمانها را در یافتن، گزینش، سازماندهی، انتشار و انتقال اطالعات  دانش فرآیندی است

ی گیر ریزی استراتژیک و تصمیم همچون حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه برای فعالیتهایی
شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن،   د.ده یاری می

مدیریت دانش شامل فرآیند مدیریت دانش ، فناوری ، استراتژی و رفتار  رد.آو بوجود می
 است.  سازمانی

 -دانش) دانایی بر مبتنی توسعه کشور، توسعه چهارم برنامه در ایران اسالمی جمهوری دولت
 چهارم برنامه قانون در است.  داده قرار برنامه این اساسی محورهای از یکی عنوان به را( محور

 خشب و محور دانایی ملی رشد اقتصاد به اول بخش نیز فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی توسعه
است. بر این اساس برنامه ریزی در جهت  یافته اختصاص بردانایی مبتنی توسعه به چهارم

دستیابی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانش، بخش اجتناب ناپذیر دنیای رقابتی و 
به آن است. دانشگاه علم و صنعت  های دولتی و غیردولتیپیچیده فنی و مهندسی در مجموعه 

ائل بوده و با تربیت ایران ضمن شناخت ماهیت و اهمیت این مهم، برای خود رسالت اجتماعی ق
های متخصصین و در اختیار داشتن صاحبان تفکر و اندیشه صاحب نام در این حوزه در دانشکده
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برون سپاری و خصوصی سازی
امروزه، مسایلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری های کسب و کار، محدودیت منابع، پیچیدگی های تکنولوژیک و تخصصی تر شدن کارها، 
شتاب تحوالت محیطی، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمان های بخش عمومی و نیز محدودیت های 
قانونی سبب شده است تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای پیروزی و بقاء به استراتژی های جدیدی روی آورند . خصوصی 
سازی و برون سپاری دو نمونه از این استراتژی ها هستند . این دو استراتژی به عنوان ابزاری کار آمد )اما توام با ریسک های بالقوه( توسط بسیاری از 
سازمان های عمومی و خصوصی به کار گرفته شده است. جامعه امروز ما نیازمند گسترش هرچه بیش تر بخش خصوصی سالم با اتکا بر تولید کاال 
و خدمات با کیفیت است. بنابراین با ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب، باید امنیت الزم برای سرمایه در کشور فراهم آید تا صاحبان سرمایه 
و اندیشمندان جامعه، قدرت خالقیت، تولید و ریسک پذیری بیش تری پیدا کنند. بر این اساس با محوریت قرار دادن مباحث مطرح در حوزة واگذاری 
فعالیت ها و بنگاه های دولتی همچون »خصوصی سازی« و »برون سپاری«، می باید به سمت مدیریت هرچه بهتر منابع اقتصادی و انسانی حرکت نمود. 
با وجود جذابیت خصوصی سازی برای دولت ها، باید توجه شود که اجرای این سیاست نمی تواند درمان همه ی مسایل و مشکالت بخش دولتی باشد 
و در اجرا و پیگیری آن با هر روش باید چالشها را شناسایی و مدیریت نمود. در این راستا گروههای آموزشی »مدیریت و مهندسی کسب و کار« و 
»مهندسی پیشرفتهای اقتصادی« در دانشکده مهندسی پیشرفت و مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران تجارب و همکاریهای ارزنده ای را با 

بخشهای مختلف صنعت در  خصوص خصوصی سازی، برون سپاری و سیاست گذاری داشته اند.

لیست پروژه های انجام شده با سازمان:

در زیر به تعدادی از پروژه ها که در مقدمه به آن اشاره شد و  در حوزه راه و شهرسازی بوده است اشاره می شود:

نام کارفرماعنوان قراردادردیف

سازمان راهداري و حمل و نقل راه اندازي آزمايشگاه مرکز تحقيقات ايمني و کاربردي1
جاده اي 

سازمان راهداري و حمل و نقل مطالعات جامع ايمني راههاي شرياني استان مرکزي2
جاده اي 

انجام کامل فاز آمارگيري ، نظر سنجي ، سفر ، خريد مربوط به قرارداد با عنوان " ارائه و اثرسنجي روش هاي افزايش 3
استفاده مسافران از حمل و نقل عمومي برون شهري ) جاده اي و ريلي (

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه 
و ترابري

سازمان راهداري و حمل و نقل تحليل شبکه حمل و نقل جاده اي کشور ) برمبناي آمار برداري ارديبهشت 1394( 4
جاده اي 

طراحي،ساخت،حمل،نصب و راه اندازي و تحويل يک دستگاه نمونه اسکيمر غلطکي جمع آوري5
 لکه هاي نفتي آب دريا

سازمان بنادر و دريانوردي

سازمان بنادر و دريانورديبازرسي فني و کنترل کيفيت توليد فندر6

وزارت راه و ترابريبررسي و کنترل مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع ميمند واقع در محور سيرجان - شهر بابک انار7

بررسي و کنترل مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع خروجي کنار گذر فريدونکنار و مطالعات مراحل اول و دوم پل 8
تقاطع مذکور و مطالعات مرحله دوم تقاطع مياني کنار گذر مزبور

وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه دستور العمل آزمايشهاي غير مخرب و مخرب در پلهاي بتني 9
و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتدوين شرح خدمات ارزيابي زيست محيطي بنادر10
 وزارت راه و ترابري

مرکز آموزش و پژوهش سازمان طرح درآمد زايي حمل و نقل11
حمل و نقل و پايانه هاي کشور
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طرح مطالعه و عمليات عالج بخشي شناسايي ، مطالعه و تحليل پارامترهاي موثر در پايداري ، نگهداري و بهره برداري سدهاي بتني12
و پايداري سدهاي کشور

مرکز تحقيقات و آموزشدستورالعمل تثبيت اليه هاي روسازي در راههاي کشور13
 وزارت راه و ترابري

مرکز تحقيقات و آموزشدستورالعمل بارگذاري و آزمايشهاي پلهاي راه و راه آهن درهنگام تحويل موقت و قطعي14
 وزارت راه و ترابري

مرکز تحقيقات و آموزشدستورالعمل طراحي و اجراي سيستم زهکشي آبهاي سطحي و زيرسطحي در راهها ، راه آهن ، پلها و فرودگاهها15
 وزارت راه و ترابري

مرکز تحقيقات و آموزشضوابط طراحي و اجراي آسفالت ماستيکي در ايران16
 وزارت راه و ترابري

مرکز تحقيقات و آموزشضوابط طرح مخلوطهاي آسفالتي براي مناطق گرمسير ، سردسير ، و شيبهاي تند جاده ها17
 وزارت راه و ترابري

مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه دستورالعمل احياي رويه هاي آسفالتي و شني راهها18
و ترابري

وزارت راه و ترابري - معاونت بررسي وضعيت ايمني و ارائه دستورالعمل ايمن سازي براي گذرگاههاي ريلي19
آموزش، تحقيقات و فنآوري

وزارت راه و ترابري - معاونت بررسي مطالعات تقاطع غير همسطح خروجي کنار گذر ماکو20
آموزش، تحقيقات و فنآوري

وزارت راه و ترابري - معاونت بررسي مطالعات بهسازي نوع ب محور با بازديد پل زالـ  انديمشک21
آموزش، تحقيقات و فنآوري

اداره کل راه و ترابري استان مرکزيخدمات نقشه برداري محور خندابـ  درمنـ  دائن22

وزارت راه و ترابري - معاونت تدوين دستورالعمل بارگذاري و ضوابط طراحي پلهاي راه آهن براي سرعتهاي باالتر از 160 کيلو متر23
آموزش، تحقيقات و فنآوري

اداره کل بنادر و کشتيراني مطالعات تعميرات اساسي خطوط ريلي راه آهن داخلي مجتمع بندري شهيد رجائي24
استان هرمزگان

وزارت راه و ترابريبررسي و کنترل مطالعات قرارداد مرحله دوم باند دوم محور اروميه مهاباد- مياندوآب25

وزارت راه و ترابري - معاونت امکان سنجي بکارگيري مديريت بحران در شبکه حمل و نقل جاده اي کشور26
آموزش، تحقيقات و فنآوري

27HDM-4 پژوهشکده حمل و نقل بررسي تجربيات کشورهاي موفق در زمينه پياده سازي نرم افزار
وزارت راه و ترابري

28  83B3T1P0((شناخت وضع موجود  سامانه مديريت خطوط راه آهن وفرايند پياده سازي آن در ايران کد
))IMS

پژوهشکده حمل و نقل 
وزارت راه و ترابري

اداره کل راه و ترابري استان مرکزيمطالعات کمر بندي شمال اراك29

وزارت راه و ترابري - معاونت انجام خدمات مهندسي مطالعات بهسازي لرزه اي پلهاي راه آهن در منطقه لرستان30
آموزش، تحقيقات و فنآوري

31)TMS( وزارت راه و ترابريمطالعات پياده سازي سامانه مديريت تونلهاي راه و راه آهن

وزارت راه و ترابريبررسي و کنترل مطالعات مراحل اول و دوم تقاطعهاي واقع در محور باغين - رفسنجان  32
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وزارت راه و ترابريبررسي و کنترل مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع ورودي کنار گذر فريد و نکنار33

اداره کل بنادر و کشتيراني استان مطالعه و طراحي و تهيه مشخصات فني فندرهاي اسکله بندر چابهار 34
سيستان و بلوچستان 

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه شناسايي اولويتهاو استانداردهاي اجباري ITS در شيوه هاي مختلف حمل و نقل در سطح بين المللي35
و ترابري

وزارت راه و ترابري - معاونت تهيه نرم افزار واژه ياب جامع حمل و نقل 36
آموزش، تحقيقات و فنآوري

وزارت راه و ترابريبررسي و کنترل مطالعات مقدماتي افزايش ظرفيت محور کرمان- بافت37

بررسي و کنترل مطالعات مراحل اول و دوم پل تقاطع ابتداي کنار گذر فريدونکنار و بررسي و کنترل مطالعات مراحل 38
اول و دوم تقاطع مياني کنار گذر مذکور و پل مربوط

وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتدوين سيستم يکپارچه مديريت زيرساختهاي حمل و نقل ريلي39
 وزارت راه و ترابري

وزارت راه و ترابريبررسي و کنترل مطالعات مراحل اول و دوم پنج دستگاه تقاطعهاي داخلي زير محور شفت - سراوان40

پژوهشکده حمل و نقلآئين نامه طراحي روسازي راه آهن41
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلدستورالعمل اندازه گيري پارامترهاي ميداني جهت انجام پروژه هاي دريايي42
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلبررسي و ارزيابي اقتصادي راهکارهاي اجرايي نوسازي ناوگان حمل و نقل ريلي در کشور43
 وزارت راه و ترابري

بررسي تاثير پارامترهاي سلول واحد شالوده سيستم جديد RAP )شامل قطر و طول پايه و قطر کالهک پايه( در 44
تسليح بسترهاي خاکي نرم و ضعيف از ديدگاه نشست و ظرفيت باربري فشاري

پژوهشکده حمل و نقل
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلدستورالعمل تعريض تونلهاي راه و راه آهن45
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتدوين دستورالعمل تهيه نقشه هاي چون ساخت براي پلهاي راه و راه آهن با هدف بهسازي لرزه اي 46
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلمطالعه تحليلي و آزمايشگاهي موج شکنهاي GCS ) سيستم سلولي ژئوسينتتيکي(47
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلارائه مدل جامع رفتاري رانندگان حمل و نقل عمومي)باري(48
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتدوين دستورالعمل کاهش خروج از خط در سيستم بهره برداري ناوگان ريلي 49
 وزارت راه و ترابري

بررسي امکان فرو افتادگي عرشه پلهاي مورب و خميده )قوس در پالن( و مقاوم سازي آن با استفاده از کابلهاي مقيد 50
کننده طولي

پژوهشکده حمل و نقل
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلبررسي رفتار رشد ترك در آسفالت تحت بارهاي ترکيبي کششي-برشي حاصل از عبور وسائط نقليه51
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتهيه ضوابط طراحي و اجراي تراورسهاي بتني سوزن52
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلارزيابي روانگرايي و پيش بيني ميزان فشار آب حفره اي ديناميکي در ماسه هاي الي دار با استفاده از مفهوم انرژي53
 وزارت راه و ترابري
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54 )STR( پژوهشکده حمل و نقلراهنماي ارزيابي کمي آسيب پذيري و تعيين روشهاي بهسازي اسکله هاي بنادر ايران
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلارائه و اثرسنجي روش هاي افزايش استفاده مسافران از حمل و نقل عمومي برونشهري )جاده اي و ريلي(55
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتوسعه يک روش ترکيبي براي پيش بيني امواج در خليج فارس56
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلدستورالعمل طراحي روسازي راه آهن سريع السير باالستي و غير باالستي57
 وزارت راه و ترابري

بررسي اثر ترافيک جاده ها بر آلودگي خاك اطراف به فلزات سنگين و هيدرو کربن ها و ارائه راهکارهاي پيشگيري و 58
کنترل

پژوهشکده حمل و نقل
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلتدوين دستورالعمل پاکسازي و تخليه صحنه سوانح جاده اي59
 وزارت راه و ترابري

سازمان راهداري و تشکيل پايگاه جامع اطالعات ايمني حمل و نقل جاده اي60
حمل و نقل جاده اي 

سازمان راهداري وتدوين معيارهاي پذيرش وسايل نقليه سنگين در مراکز معاينه فني61
 حمل و نقل جاده اي 

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه ارائه روش هاي طراحي و اجراي روسازي آسفالتي مناسب براي مناطق سردسير62
و ترابري

بررسي و امکان سنجي اجراي روشهاي نوين راهداري زمستاني رويه ها راهها با رويکرد حذف يا کاهش نمک پاشي و 63
پيش بيني اثرات آن بر ايمني) ارائه برنامه عملياتي راهداري زمستاني ، مطالعه موردي استان اردبيل(

اداره کل راه و شهرسازي
 استان اردبيل

اداره کل راه و شهرسازيارائه خدمات مشاوره اي در حوزه حمل و نقل،مسکن و شهرسازي64
 استان اردبيل

مرکز تحقيقات راه،مسکن و تدوين منطقه بندي و چارچوب مدلهاي مطالعات جامع خوزستان65
شهرسازي

طراحي و توسعه عرشه مرکب دوگانه )دوبل کامپوزيت ( قابل پيش خميدگي براي پلهاي راه و راه آهن با قطعات 66
مدوالر سرد نورد شده و اتصاالت تمام پيچي

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه 
و ترابري

شرکت مادر تخصصي ساخت و امکان سنجي استفاده از فناوريهاي نوين در اليه آسفالتي روسازي راه 67
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور

بررسي شرايط موجود ايمني حمل و نقل استان خوزستان و ارائه فرم هاي پيشنهاد پروژه هاي تحقيقاتي جهت ارتقاء 68
آن

شرکت مادر تخصصي ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور

تعيين حوزه هاي مورد بررسي و خروجي هاي مورد انتظار در طرح جامع حمل و نقل )هوايي( استان خوزستان 69
بانضمام ساماندهي پروژه هاي جاري

پژوهشکده حمل و نقل
 وزارت راه و ترابري

پژوهشکده حمل و نقلمطالعه ،بازنگري ، تهيه و تدوين نقشه هاي تفصيلي _ اجرايي همسان پلهاي راه و راه آهن در کشور70
 وزارت راه و ترابري

شرکت مادر تخصصي ساخت و دستورالعمل طراحي و اجراي انواع روسازي بتني راههاي کشور71
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور

امکان سنجي استفاده از فناوري هاي نوين و انتخاب سامانه خط بدون باالست در اليه هاي روسازي هاي راه آهن در 72
کشور

شرکت مادر تخصصي ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور

شرکت مادر تخصصي ساخت و طراحي شبکه لجستيک ملي کاالهاي اساسي)گندم(73
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
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سازمان راهداري و حمل و نقل بازنگري نشريه 288، طرح هندسي راه آهن) با لحاظ نمودن ضوابط خطوط پرسرعت(74
جاده اي 

شرکت مادر تخصصي ساخت و راه اندازي سامانه پايش دائم رفتار پل جديد کارون تحت بارهاي بهره برداري 75
توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور

طراحي و اجراي مدل بومي يکپارچه سازي نظام مديريت عملکرد جهت پايش و عملياتي نمودن ارزيابي عملکرد 76
ستاد، بنادر، مديران ستادي و مديران بنادر 

شرکت خاك و سنگ

طراحي و اجراي مدل بومي يکپارچه سازي نظام مديريت عملکرد جهت پايش و عملياتي نمودن ارزيابي عملکرد 77
ستاد، بنادر، مديران ستادي و مديران بنادر 

سازمان بنادر و دريانوردي


