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مدیردفترتوسعهتعامالتدانشگاه
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مقدمه

ارتباطدفترعنوانتحتایرانصنعتوعلمدانشگاه1373درسالدردانشگاهفناوریوصنعتی،علمیهمکاریهایدفتر
کشوراجراییدستگاههایوصنایعبادانشگاهیانارتباطاتبسترشدهطیسالهایطیدروگردیدهاندازیراهصنعتبا
در.استگردیدهدفترتوسعهساززمینهفعالیتهاازحوزهاینبهدانشگاهمدیرانبیشترتوجهاخیرسالیانطیدر.استبوده
ازپررنگتربسیار،صنعتیتعامالت99الی95سالهایبرایدانشگاهراهبردیبرنامهقالبدراینکهبهتوجهبانیزحاضرحال
ازترپررنگادامهبرای.استگردیدهریزیپیمذکورسالهایبرایهاییبرنامهانبساطینگاهیبالذاقرارگرفتهنظرمد،پیش
همکاریوتعاملهایشیوهازایگستردهطیفجاریسالطیدرصنایعبادانشگاهتعامالتجهشیتوسعهوفعالیتهاپیش
بیرونیمخاطبینبهصنایعباتعاملدرایرانصنعتوعلمدانشگاههمکاریالگوهایسبدقالبدرکهاستگردیدهطراحی
،فناوریسطحوردهمنظرازکشورصنایعوسیعگسترهکه،یافتهتوسعههدفاینبا،الگوهاازتنوعاین.شودمیعرضه
همبامالکیتومدیریتنوعیاونرمهایسامانهیاوآالتماشینوتجهیزاتبهوابستگیمیزان،فعالیتاندازه،قدمتمیزان
روزافزونوتوجهقابلاستقبال.باشدداشتهبردرراپیشنهاداتینوعهرازصنعتیهربرایودادهپوششرا،هستندمتفاوت
ایآیندهبخشنوید،همکاریالگوهایتنوعکناردردانشگاهبهوابستهشرکتهایوتکمیلیتحصیالتدانشجویان،اساتید
هدفصنعتیجامعهتعریفمنظوربه.استهمکارصنایعودانشگاهفرارویفعالیتهااززمینهایندربزرگوروشنبسیار
مطالعاتایندامنه.پذیرفتصورتایراهبردیمطالعات،94سالانتهایدرگفتهپیشراهبردیبرنامهریزیپیودانشگاه
اجراییدستگاههایوصنایعباتعاملدردانشگاهغنیبسیاررزومهالبتهونظامباالدستیاسناد،دانشگاهظرفیتهایشناسایی
اینتالیفزماندروگردیدهریالمیلیارد1600تجمیعیمبلغبهقرارداد1940برمشتملگذشتهدههدوطیدرکهکشور
مشکالتبهتوجهباومبنااینبر.استبوده،باشدمیریالمیلیارد1037تجمیعیمبلغبهقرارداد265حاوینیزکتابچه
زیستمشکالتحلدرمشارکتهدفباحوزهاینبهورودبرایدانشگاهپررنگحضور،زیستمحیطحوزهدرکشورجدید
بادانشگاهتعامالتتوسعهدفتر95سالدرهممنظورهمینبه.استگرفتهقرارتوجهموردپیشازبیش،کشورمحیطی

اینسازمانتاسیسگردید.
اینشدهبینیپشالگوهایسپسوایرانصنعتوعلمدانشگاهمعرفیوتاریخچهابتدا،نمودخواهیدمشاهدهادامهدرآنچه
مرتبطظرفیتهایازبخشیمعرفیبهادامهدر.باشدمیزیستمحیطحفاظتسازمانیعنیخودهدفصنعتباتعاملدردفتر
آمادگیاینکوگردیدهمتبلورتحقیقاتیآزمایشگاههاییاوتحقیقاتیمراکز،هاپژوهشکده،هادانشکدهقالبدرکهدانشگاه
،زیستمحیطحفاظتسازمانواقعیانتظاراتماهیتبهتوجهبا.استشدهپرداختهدارندرامختلفصنایعبهخدماتارائه
کتابچهانتهایدرکهآمدهفراهمنیزخارجیوداخلینامخوششرکتهایازتوجهیقابلتعدادظرفیتهایازمندیبهرهامکان

حاضربهمعرفیبخشیازاینظرفیتهاکهدارایتفاهمنامههمکاریبادانشگاهمیباشندنیزپرداختهشدهاست.





دانشگاه علم و صنعت ایران در نگاهی کوتاه

دورهتحصیالتبرایالزمهایزمینهایجادهدفباوعالیهنرسراینامبا،130۸سالدر،ایرانصنعتوعلمدانشگاه
وشودمیمحسوبکشورمهندسیوفنیبرتردانشگاهسهازیکیدانشگاهاین.گردیدتاسیس،ایراندرمهندسیعالی
درخودرومهندسیدانشکدهوخاورمیانهدرپیشرفتمهندسیدانشکدهوآهنراهمهندسیدانشکدهدارندهدانشگاهتنها
توسعهرشتهبهتخصصیطوربهکهاستایراندرصنعتیدانشگاهتنهاایرانصنعتوعلمدانشگاههمچنین.استایران
باوویژهطوربهکهتخصصهاییوهارشتهازبرخی،هاظرفیتبرخیهمچنیندانشگاه.پردازدمی،ریزیبرنامهواقتصادی
ازکهآوردهبوجودخوددرراباشدداشتهمختلفصنایعباایسازندهتعامالتتواندمیکشورصنعتیبومیهایمولفهبهتوجه
تکنولوژیمدیریترشتهایجادهمچنینوگازتوربینپژوهشکدهوجریانگیریاندازهموسسهتاسیسبهتوانمیقبیلاین

دردانشکدهمهندسیپیشرفتاشارهنمود.
باعثمختلفهایرشتهدردیگرسوییازپیشرفتهکارگاهیوآزمایشگاهیامکاناتداشتنو،سویکازباالآموزشیسطح
موارداتفاقبهقریبدرتقریبًاوسرعتبهبتوانندآنآموختگاندانشوشودترپررنگدانشگاهاینصنعتیوجههتاشده
رزومهدردانشگاه،صنعتیقرارداهایفعالیتهایردیفدر.گردندکشورصنعتیواحدهایدرکاربازارجذبکشورداخلدر
ماموریتهااخیرسالیانطیدر.داردرامختلفصنایعباتحقیقاتیقرارداد2000بهقریبگذشتهدهه2طیدرخودکاری
ونویدملیهایماهوارهطراحی،میترینگوگازتوربینانستیتوتاسیسقبیلازپیشرفتهفناوریهایبامتعددیهایپروژهو
خودروملیپلتفرمطراحی،جتهواپیماهایموتورطراحی،تقطیرمیانمحصوالتازگوگردزداییپروژه،صنعتوعلمظفر

.استگردیدهواگذاردانشگاهبهکشوراجراییدستگاههایوصنایع،سازمانهاطرفاز...وBکالس
،اراکصنعتیومازندرانفناوریوعلمدانشگاههایاندازیراهدرمادرومعیندانشگاهنقشایفایازبعددانشگاههمچنین
تعامالتکانونعنوانبهاینکهبواسطههمچنیندانشگاه.باشدمینورودماونددرتوسعهدرحالاقماریواحددودارایاینک
تاسیسکشورایندرراخوددفتر،گردیدهانتخابفناوریوتحقیقات،علوموزارتتوسطآلمانکشورباایرانفنیوعلمی
حفاظتسازمانبادانشگاههمکاریهایترازوسطحگسترشماموریتوهدفاختیاردرنیزدفتراینظرفیتاینکونموده

محیطزیستکشورمیباشد.
،تحقیقاتیموسسهیک،تحقیقاتیمرکز14،پژوهشکده11،دانشکده15دارایایرانصنعتوعلمدانشگاهحاضرحالدر
،هادانشکدههمهدر.استتحقیقاتیآزمایشگاه100بهقریبوالکترونیکآموزشمرکز،2شمارهپردیس،علمیقطب9
ادامه در .دارد وجود کشور زیستمحیط حفاظت سازمان به خدمات ارائه برای ظرفیتهایی فوق مراکز و هاپژوهشکده
از برخی معرفی به صرفًا ،کشور صنایع با دانشگاه همکاری الگوهای فرد به منحصر سبد معرفی از پس کتابچه این
،اختصاررعایتمنظوربهوشدهپرداختهکشورمحیطیزیستمسائلبهپرداختنمنظرازدانشگاهواحدهایبارزترظرفیتهای
پرداختهمعماریوبرق،ریاضی،فیزیک،آهنراه،خودروهایدانشکدهدرمتعددیتحقیقاتیآزمایشگاههایتوانمندیهای
کناردروهدفصنایعروزنیازهایبامتناسبکاربردیوجامعخدماتیارائهامکانساختنمهیامنظوربه.استنشده
.نمایندمییاریرادانشگاه،موردوموضوعبهبستهخدماتاینارائهدرنیزتحقیقاتیهمکاران،دانشگاهداخلیظرفیتهای



8rud_stc@iust.ac.ir

الگوهای همکاری دانشگاه با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور
وزیرساختهابهبخشیتنوعوهستند.گسترشبرخوردارمتنوعیوگستردهبسیارطیفاز کشوربرداریبهرهدستدروشدهتأسیسصنایع
محترماعضایپیشازبیشاستقبالالبتهوصفوستادواحدهایدرمدیریتهاهمسویی،صنایعبادانشگاهتعاملبرایشدهبینیپیشبسترهای
به.باشدملیتوسعهدرایرانصنعتوعلمدانشگاهیاننقشایفایدرپیشازترروشنبسیارایآیندهبخشنویدمیتواند،دانشگاهعلمیهیئت
کهپرداختهکشورمختلفصنایعباتعامالتیالگوهایازجامعسبدیطراحیبهدانشگاهفناوریوصنعتی،علمیهایهمکاریدفترجهتاین

درادامهبهآنهااشارهمیگردد.

  الگوی تشکیل قطب فناوری با مأموریت خاص از صنعت

ازکاروکسبتوسعه،برداریبهرهموردفناوریارتقاءبهنیاز،استفادهموردفناوریهایبهنیلجملهازمختلفدالیلبهصنایعازبسیاریدر
کهگروهیتشکیلبهنیازامثالهموبرداریبهرهموردفناوریرقیبفناوریهایشناخت،جدیدترهایفناوریباتولیدیجدیدخطوطایجادطریق
تأسیسوتعریفبهاقدامصنعتحمایتوسفارشبافناوریقطبتشکیلالگویدردانشگاه.باشدمینیازموردکننددنبالرافناورانهمأموریتهای
سیاستهایازشدهتأسیسقطبازمشترکبرداریبهرهوراهبریوهدایتوریزیبرنامه.نمایدمیدرخواستموردزمینهدرفناوریقطب

دانشگاهدراینزمینهاست.

  الگوی انجام مأموریتی بزرگ و شکستن آن به ریز پروژه ها

درصنعتاهدافمواردازبسیاریدراندنمودهمیدنبالتحقیقاتیقراردادهایقالبدررادانشگاهازخوددرخواستهایصنایعسنتیطوربهچندهر
تعریفایپروژهآنبهنیلبرایکهمینمایددنبالرامأموریتیاهدفیکصنعتشرایطیچنیندر.نیستیافتنیتحققمنفردقراردادیکقالب
نهاییهدفگیرندهبردرمأموریت.استپروژهبجایمأموریتواگذاریدانشگاهپیشنهادیالگویشرایطاینبرای.شودمیگذاردهاجرابهو
قالبدررامأموریت،سنجینیازعلمیطرقازوتشکیلصنعتودانشگاهازمشترکگروهیواگذاریازپس.استخاصزمینهآندرصنعت
نهایتًا.نمایندمیتعریفکالنزمانبندیبرنامهیکهمراهبه،بودنخواهندتحقیقاتینیزآنهاهمهالزامًاالبتهکه،هاپروژهوطرحهاازایزنجیره
دراجرابهسپاریبرونطریقازیاودانشگاه،صنعتتوسطماهیتوموردبهبستهومشترکسیاستگذاریباهاپروژهدانشگاهدیدگاهراستایدر

خواهندآمد.اینامرتانیلمأموریتبهاهدافازپیشتعیینشدهادامهخواهدیافت.

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

از خودتاریخچه و پیشینه به توجه با ایران صنعتوعلمدانشگاه هرچند.میباشد خودخاصزیرساختهاینیازمند صنعتبرای تحقیقاتامر
مستلزمصنعتبرایایحرفهتحقیقاتبهمبادرتهازمینهازخیلیدرکماکانلکناستبرخوردارآزمایشگاهیوکارگاهیغنیساختهایزیر
وبرداریبهرهدراستمرارعدمبهتوجهبامواردیچنیندردانشگاهبرایگذاریسرمایهکهحالیعیندر.باشدمیبیشتریهایگذاریسرمایه
درخاصپروژهیکمنظوربهبرداریبهرهبرایگذاریسرمایهبراینیزصنعتبرای،بودنخواهدصرفهبهمقروناغلبسرمایهبرگشتبنابراین
زیرزنجیرهتکمیلیاوتأسیسوعاریتیگذاریسرمایهامکانالگویدانشگاهمنظوراینبه.نمودخواهدصرفهازدورراپروژهمواردازبسیاری
ورسیدخواهدثبتبهدانشگاهدرصنعتنامبهمربوطهمرکزشرایطیچنیندر.استآوردهبوجودراصنعتحمایتباخودموجودهایساخت

هزینهصورتپذیرفتهازطریقخدماتمتعاقبآنمستهلکخواهدگردید.

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

مانندصنعتحمایتباتخصصیهایدانشکدهرسانیدنبرداریبهرهبهوتأسیسازایگستردهتجاربخودکارنامهدرایرانصنعتوعلمدانشگاه
اینبهتوجهبالذا.باشدمیدارارابهشهرواراکصنعتیهایدانشگاهمانندصنعتیمناطقدرموفقدانشگاههایوخودرووآهنراههایدانشکده
تجاربیکیازالگوهایدانشگاه،راهاندازیدانشکدههاوپردیسهایدانشگاهیبانگاهپشتوانهدائمیدانشیبراییکبخشصنعتیمیباشد.

  الگوی منحصر به فرد فرصت مطالعاتی صنعتی

موردهموارهگذشتهسال-هایدردانشگاههااساتیدبرایصنعتیمطالعاتیفرصتقالبدرمختلفصنایعبادانشگاههاپیوستهتعامالتبرقراری
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ونداشتهموضوعبهبینانهواقعنگاهیهرگزموجودهایرویهلکناستبودهنهاددودرمدیرانبویژهوصنعتاربابودانشگاهیانتوجهونظر
مختلفشرایطبرایومنعطفبسیارکهدادهتوسعهرازمینهایندرخودفردبهمنحصرالگویدانشگاه.استنبودهنیازاینپاسخگویبنابراین
باقیدانشگاهدروقتنیمهصورتبهدانشگاهاستادالگوایندر.باشدمیسازیپیادهقابلدانشگاهاساتیدمختلفهایویژگیبرایوصنعتی
واگذارمأموریتهایبهصنعتدرحضورباوقتنیمهصورتبههمزمانونمودهدنبالراخودسازمانیمأموریتهایخودحداقلیشکلدرومانده

شدهازطرفصنعتخواهدپرداخت.

  الگوی فرصت مطالعات دانشگاهی برای خبرگان صنعت

بهدانشگاههابهایشانیکبارچندگاهازهربرگرداندنگرفتهقرارغفلتموردحدودیتاکهصنعتیمتخصصینوکارشناساننیازمندیهایازیکی
هایفناوریوهادانشباایشانشدنآشناوایشاندانشیپشتوانهنمودنهنگامبههدفباوصنعتعملیاتیواجرایی،اداریهایدغدغهازدور
البتهکهمیکنندجستجوتحصیلادامهقالبدرخودجوشصورتبهرانیازاینصنعتیکارشناسانبعضًا.باشدمیآنهافعالیتزمینهدردنیاروز
راصنعتازمربوطهمتقاضیدانشگاهیمطالعاتیفرصتقالبدرایرانصنعتوعلمدانشگاهالگوایندر.کندنمینزدیکترخودگمشدهبهراآنها
وقتتمامصورتبهدرخواستصورتدریاووقتنیمهصورتبهوینیازمورددانشیبرداشتهایفرصتایشانبرایوگرداندهمستقرخوددر

بوجودخواهدآورد.

  الگوی تأسیس شرکت های دانش بنیان مشترک با صنعت

تحققبنیاندانششرکتهایقالبدراندنمودهتاکیدآنبرنیزباالدستیاسنادهمهوشدهنهادهبناآنبرکشورآتیبرنامهکهبنیاندانشتوسعه
وآنهابهنیلوریزیبرنامه،صنایعنیازموردفناوریهاییافتنشرکتهاایندرشدهتعقیبتجاریمسیرهایواهدافازیکی.بودخواهدپذیر
خدماتاینبهنیازمندصنایعتوسطبازارتضمینعدمحرکتاینشدنکندهایزمینهازیکی.استهدفصنایعبهمربوطهخدماتوآنهاعرضه
متخصصینمالکیتباومشترکصورتبهمربوطهبنیاندانششرکتهایایرانصنعتوعلمدانشگاهپیشنهادیالگویدر.باشدمیهاسرویسو
درکاروکسبپذیریتحققبنابراینوتأسیسهدففناوریبازارعنوانبهصنعتومحوردانشسازمانعنوانبهدانشگاهنهادهایومربوطه

آندریکدیدگاهبردبردتضمینمیگردد.

  الگوی تضمین قراردادها از طریق بیمه سرمایه گذاری کارفرما

نیلورسیدننتیجهبهازاطمینانعدمهادانشگاهبهتحقیقاتیهایپروژهقالبدرخودنیازهایومشکالتواگذاریدرصنایعنگرانیهایازیکی
میبرقراردادیموضوعاتوهاپروژهبودنتحقیقاتیطبیعتبهاینالبته.استهاپروژهنظرمورداهدافبهمربوطهمتخصصینآمیزموفقیت
مبلغگردیدهقراربرگربیمهسازمانهایودانشگاهبینکهمذاکراتیدر.کندمیریسکدچارراکارفرمایانگذاریسرمایه،امراینواقعدر.گردد

ویابخشیازمبلغموردسرمایهگذاریتوسطکارفرمادرقالبقراردادمنعقدهبادانشگاهبیمهمیگردد.

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

.استپذیرفتهصورتایشانبراینیزآموزشیهایریزیبرنامهمواردازبسیاریدرومیباشندآموزشنیازمندپیوستهطوربهصنعتکارشناسان
مشخصبرنامهبدونمهماینکنارازکوچکترصنایعازبسیاریدراستآمدهبوجودمنظوراینبرایمربوطهسازمانبزرگترصنایعدرچندهر
صنعتپرسنلبرایمتصورهسازمانیتعالیوشغلیانتظاراتاساسبرمنظوراینبرایدانشگاهپیشنهادیالگویدر.شودمیعبورهدفمندو
هایآموزشسپاریبرونطریقازموردبهبستهبعضًاودانشگاهوصنعتهایظرفیتازبرداریبهرهباوپذیرفتهصورتآموزشیریزیبرنامه

الزمهبهکارشناسمربوطهعرضهمیگردد.

  الگوی تأسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه

سطحچههر.میرودبشمارکشوراجراییدستگاههایصنایعودانشگاهبینهمکاریترازسریعرشدموانعازیکیاداریهایبروکراسیبعضًا
راهالگویتوسعهبهمبادرتایرانصنعتوعلمدانشگاهمشکلاینسازیمرتفعبرای.نمایدمیرخبیشترموانعاینیابدمیگسترشهاهمکاری
تصورقابلآنهاباتعامالتازایگستردهوروشنافقکهصنایعیبرایرویکردایندر.استنمودههدفصنایعباتعامالتتوسعهدفاتراندازی
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در.گرددمیمابینفیتعامالتتوسعهبرایریزیبرنامهبهمأموردانشگاهاساتیدازیکیوگردیدهتأسیسدفتریاولیههایبررسیازپساست
حالدر.نمایدمینیزرادفتردروقتتمامیاووقتنیمهاستقرارجهتمتبوعصنعتسازمانازفردیشدنمأموردرخواستدانشگاهالگواین

حاضرتعدادیازدفاترصنایعهدفدردانشگاهتأسیسگردیدهودردستبهرهبرداریمیباشد.

  الگوی استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص

معرفیوهدفصنایعبهدانشگاههایتوانمندیبهتروبیشترمعرفیسازیزمینهمنظوربهودانشگاهدرهدفصنایعدفترتأسیسالگویتکمیلدر
باگستردهتعاملظرفیتدارایصنایعدردانشگاهنمایندگیدفترتأسیسالگویدانشگاهیانبهصنایعآنتوسعههایبرنامهوهاظرفیتمتقابل
صنعتدردانشگاهدفترتأسیسبهنسبتفیمابینتوافقحصولوپذیرفتهصورتاولیههایبررسیازپسالگوایندر.استدادهتوسعهرادانشگاه
وگردیدهدفتردروقتتمامیاووقتنیمهحضوربهمأموردفتراهدافوهابرنامهبامتناسبدانشگاهکارکنانیاوعلمیهیئتاعضایازیکی
هاینشستوسمینارهابرگزاریقبیلازمختلفروشهایازگیریبهرهمسئولیتدانشگاهمأمور.گرددمیآغازرسمیصورتبهدفترهایفعالیت

مشترکوزمینهسازیایجادفعالیتهایجدیدوگسترشفعالیتهایجاریراتعقیبخواهدنمود.

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

وجودامکانایناینک.استدادهقراراختیاردررافعالیتهااینازمطلوبیرزومهتحقیقاتیسازمانهایوواحدهاتأسیسدردانشگاهمتعددتجارب
دانشگاهتوسطتوسعهوتحقیقواحد،استاقدامموردخارجیمجموعهیکمشارکتبانیزاغلبکه،ملیبزرگطرحیکسازماندرونتادارد
منظوربهشدهاستفادهتجاربتثبیت،طرحاجرایدرشدهبکارگرفتهدانشسازیمستندمانندهاییمأموریتمیتوانندواحدهااین.گیردشکل
نیازموردفناوریهایزنجیرهشناسایی،فناوریانتقالفرایندحداکثریسازیپیادهازاطمینانکسب،آیندهدرمشابههایطرحاجرایدربرداریبهره
مانندهاییحوزهدرآالتماشینوتأسیساتازبهترچههربرداریبهرهبرایتمهیداتیاندیشیدن،آنهاداخلیحداکثریتأمینبرایریزیبرنامهو
ایجادامکاندانشگاهحتیونبودهملیبزرگطرحهایبهمحدودتوسعهوتحقیقواحدهایتأسیس.نمایندتعقیبراغیرووتعمیرونگهداری

مشترکواحدR&Dیکصنعتخاصرادرونصنعتویاحتیدروندانشگاهدارامیباشد.

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

تقریبًا.دارندمشارکتآندرنیزخارجیهایطرفمواقعازخیلیدر.شودمیاستفادهدنیاروزپیشرفتهفناوریهایازاغلبملیبزرگهایپروژهدر
وسازاغلباینکهبواسطهلیکن.داردوجودهمفنیدانشانتقالیاوپژوهشییاآموزشی،فناوریالحاقیهبزرگقراردادهایکناردراوقاتبیشتر
طریقازکهدادهتوسعهراالگوییایرانصنعتوعلمدانشگاه.افتدنمیاتفاقایننداردوجودبرداربهرهسازماندرمنظوراینبرایمناسبکار
توسطاطمینانکسبجهتسازیزمینهضمنبنابراین.نمایدایفارابرداربهرهسازمانکناردرفنیدانشانتقالوتوسعهوتحقیقواحدنقشآن
ازفراتردستاوردهابکارگیریمنظوربهمستندسازیوثبتمراحل،پروژهدرشدهاستفادهفناوریهایآخرینوبهترینبهنسبتبرداربهرهسازمان

.آمدخواهدبوجودنیزآتیهایپروژهبهجاریپروژه

  الگوی انتشار مجله هدف دار برای کارفرمایان خاص

با خود پرسنل نمودن آشنا یا و خود سازمان درون دانش ترویج و انتشار جمله از مختلف دالیل به اجرایی هایدستگاه و صنایعاز بسیاری
استتخصصیامریموضوعاینطبعًا.نمایندمیاحساسراتخصصیمجلهانتشاربهنیاز،کاریحوزهبامرتبطهایزمینهدرجهانیدستاوردهای
گستردهازیکیخودداخلینیازهایبواسطهکهایرانصنعتوعلمدانشگاه.استنیازمندراخودنیازموردزیرساختهایوامکاناتوسازمانو
هایزنجیرهوصنایعبهرانوعاینازخدماتیاختیاردرالگویقالبدرداردآمادگی،دارداختیاردرراکشوردانشگاهیانتشاراتیهایشبکهترین

صنعتیکشورعرضهنماید.

  الگوی حمایت تجمیعی از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

هادهسالیانه.هستندتکمیلیتحصیالتهاینامهپایانخاصطوربههادانشگاهدروعامطوربهکشوردرفناوریوتحقیقاتسازندهبلوکهای
.ندارندقرارکشورتوسعههایبرنامهوملیتوسعهمسیردرتحقیقاتاینمواردازخیلیدر.شودمیانجامکشوردردانشجویینامهپایانهزار
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کهاستصنعتبرایبرداریبهرهقابلوصرفهبهمقرونبسیارالگوییخاصمحوریکدرهانامهپایاندستاوردهایتجمیعیعرضهالگوی
نظارتومدیریتباوگرددمیتوافقنامهپایانتعریفمسیرعنوانبهمحورهاییپذیردمیصورتصنعتودانشگاهبینکهتوافقیدرآنطی

.گرددمیعرضهصنعتبهآننتایجوانجاممسیرآندرهایینامهپایانصنعتودانشگاهمشترک

  الگوی تأسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع

کارهایگردشتسهیلهدفباپیشرفتهکشورهایدررایجالگوهایازیکیمختلفصنایعودانشگاهبینمشترکاعتباریصندوقهایتأسیس
منابعتأمیندراندکصورتبههرچندنیزهادانشگاه.استاجراییدستگاهایوصنایعودانشگاههابینپژوهشیقراردادهایمالیواداری،فنی
مدیریت.گرددمیادارهطرفدونمایندگانطریقازومشترکصورتبهشدهتأمینمنابعنمودنهزینه.نمایندمیمشارکتهاصندوقاینمالی
منابعمجددتأمینوآنهااجرایحسنبرنظارت،دانشگاهپژوهشگرانبهآنهاواگذاریوواصلهطرحهایارزیابیبهمربوطاقداماتصندوقها

تکمیلیراعهدهدارمیباشند.

  الگوی راه اندازی کلینیک های صنعتی تخصصی ویژه در دانشگاه

ازبخشیالگوایندر.میباشندخاصصنعتیکفعالیتهایحوزهبامرتبطمتخصصانفورومایجادمدرنالگوهایازیکیصنعتیکلینیکهای
،کلینیکسردبیریگروه.یابدمیاختصاصمتقاضیصنعتبهمربوطتخصصیهایزمینهبهگردیدهاندازیراهمنظورهمینبهکهایسامانه
کهگفتگوییتاالر.آورندمیدرکلینیکعضویتبهکشورازخارجازمواردیدروکشورسراسرازراصنعتیودانشگاهیمربوطهمتخصصین
طرح.شوندمیمواجهآنباعضوصنایعومربوطهصنعتکهبودخواهدمشکالتیومسائلطرحبرایخواستگاهیمیگیردشکلرهگذرایناز
خدماتارائه،مشکالترفعمنظوربهنیازمورداجراییاقداماتتعریف،مربوطهمتخصصینتوسطهاییحلراهارائهبهبعضًاتاالرایندرمشکالت

مشاورهایونهایتًاتعریفپروژههایمطالعاتی،تحقیقاتی،مهندسیوغیروبهصورتپیشنهادیبرایصنایعمربوطهخواهدگردید.

  الگوی تعقیب مأموریت های ویژه بین المللی

آشنایی .است تصور قابل المللیبین ظرفیتهای از مندیبهره با مختلف صنایعمأموریتهای بهتر چه هر ایفای برای ایگسترده اقدامات قطعًا
از گرفتنکمک،سازمانانسانی منابع توسعه منظور به المللی بین ظرفیتهایاز گیریبهره ،مأموریتی حوزهدر جهانینوین دستاوردهایبا
امکاندانشگاهاروپاییدفتر.هستندموارداینازبرخیتوسعههایبرنامهبهترچههراجرایهدفباجهانیهایسازمانوصنایعهایتوانمندی

بسیاریازاینتعامالترافراهمخواهدآورد.کافیاستایناهدافدرقالبمأموریتهاییبینالمللیبهدانشگاهواگذارگردند..

  الگوی برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی در زمینه مورد نظر کارفرما درداخل یا خارج از کشور
اجراییدستگاههایوصنایعدرخواستبهالمللیبینوملیهایهمایشاززیادیتعدادکنندبرگزارومیزبانسالههمهایرانصنعتوعلمدانشگاه
ومندانعالقهنمودهتدوینمتعارفقالبهایدرراصنایعنیازهایبتوانکهآوردهفراهمراامکانایندانشگاهدرموجودهایساختزیر.باشدمی
حوزهدرجامعاطالعاتیبانکیکبهحداقلطریقاینازصنایعاغلب.آوردگردهمدنیانقاطاقصیازراخاصزمینهآندرتجربهودانشصاحبان
متعددیموارددر.داشتخواهنددسترسیخودمرهروزمشکالتارجاعبرایمراجعیسهولتبهپسآنازویافتهدستخودنظرموردتخصصی
راهحلهایاولیهمشکالتروزانهصنایعنیزدراینهمایشهادرقالبمقاالتوکارگاهاییعرضهشدهوموردبهرهبرداریصنایعقرارگرفتهاست.

  الگوی طرح استاد

تخصیصوپیشازریزیبرنامهبابتوانتاسازدمیفراهمراامکانایناستدانشگاهاساتیدتحقیقاتیسالیانهاعتبارطرحمخففدرکهطرحاین
اختیاردرمربوطهصنایعبامرتبطمأموریتهایبهراآنهاتحصیلیمختلفمقاطعدانشجویانواساتیدازگروهییایکظرفیتنیازموردمنابع
دراستفادهموردهایفناوریرصد،مأموریتیحوزهدرجهانیتجاربتبیینماننداقداماتیداشتانتظارمیتوانشرایطیچنیندرمعمواًل.گرفت
دنیا،آیندهپژوهیدرزمینههایتعیینشده،گردآوریوتدوینمنابعموردنیازبهمنظورتوسعهمنابعانسانیسازمانوامثالهمموردتوجهقرارگیرد.
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امکانات و زمینه های تحقیقاتی دانشگاه در حوزه محیط زیست
،زیستمحیطمباحثدراجرایيهايروشنیزورویکردهاي،هاضرورت،بنیاديمسائلبررسيوکشوردرشدهاجراهايسیاستوهابرنامهبرمروري
درزیستمحیطحفاظتسازماناهدافوهاماموریتبهتوجهبا.استبخشهاایندرامروزیکارآمدونویننگرشهایبهتوجهضرورتبیانگر
ازناشیتخریبوزوالبالقوهکاهش،ایمنطقهومحلیمقیاسدرزیستمحیطازحفاظت،زیستمحیطبرآلودگیاثراتکاهشو/یاجلوگیری
برپیشرفتهتکنولوژیاثراتمطالعاتوکاربردیتکنولوژیهایودانشبکارگیری،زیستمحیطکیفیتوشرایطارتقاءوطبیعیوانسانیفعالیتهای
احیاء،آبمنابعمدیریت،هیدرولوژیمطالعاتبرتمرکزراستاایندر.استاجتنابقابلغیرضرورتهایازمهماینبهدستیابیبرایزیستمحیط
تکنولوژیهای ،زیستمحیطشیمی،فاضالبو آبهایخانهتصفیهطراحی،جامدزائدات و پسماند،آلوده محیطهایفیزیکی /بیولوژیکی/شیمیائی
موردمواردبرعالوه.استکشورمحیطیزیستمسائلحلبهپرداختنضرورتهایجزئیاتاز...وجداسازیفرآیندهایوهواوآبتصفیهپیشرفته

اشاره،برنامهپایشمنظمباتناوبزمانیمناسبوکافیازالزاماتپرداختنبهمشکالتزیستمحیطیوراهکارهایحلآناست.
هایحوزهدرایرانصنعتوعلمدانشگاه...وپژوهشیگروههای،آزمایشگاهها،هاپژوهشکدهدرمناسبیبسیارظرفیتهایوپتانسیلهااساساینبر
منحصربفردیآزمایشگاهیظرفیتهایاینبرعالوه.شدخواهدپرداختهظرفیتهااینازیکهربهتفکیکبهکهداردوجودخاکوهوا،انرژی،آب
ریزیبرنامهومدیریتهایبرنامهارائهبهدستیابیجهتدرآنازتوانمیکهداردوجوددانشگاهایندرآلیومعدنیآالیندهصنایعپایشحوزهدر

محیطزیستوارزیابیبرنامههایکنونیوآیندهدرکشوراستفادهنمود.

هوا

آزمایشگاه محیط زیست - دفتر تحقیقات آلودگی هوا  )دانشکده مهندسی عمران(

هواآلودگیهاینشینیتهوواکنشها،انتقال،متحرکیاساکنآالیندهمنبعومنشاءازآلودگیخروجخصوصدردفترایندرهواآلودگیمطالعات
میکرومقیاسدرذرات...وانتقال،نشینیته،غیرمتحرکومتحرکآالیندهمنابعازآلودگیصدورمقادیرمدلسازیوگیریاندازه،بردارینمونه.است
وهواآلودگیکنترلبرایراهکارهاییارائه،غباروگردذراتدرموجودهایآالیندهنوعتشخیص،حاصلنتایجواطالعاتآنالیزوتحلیل،مزوتا
جملهاز...وآلودگیباربهینهتخصیصومنطقههوایآلودگیدرآالیندهمنابعسهمتشخیص،هاآالیندهاینازناشیریسکارزیابی،ریزگردها
پتانسیلهایدیگرازهواآلودگیکنترلدستگاههایصنعتیوصنعتینیمه،آزمایشگاهیهاینمونهساخت.استدفترایندرانجامقابلفعالیتهای

قابلانجامدرایندفتراست.
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 صیصتخ و منطقه هوای آلودگی در آالینده منابع سهم تشخیص ها، آالینده این از ناشی ریسک
 های نمونه ساخت. است دفتر این در انجام قابل فعالیتهای جمله از...  و  آلودگی بار بهینه

 قابل هایپتانسیل دیگر از هوا آلودگی کنترل دستگاههای صنعتی و صنعتی نیمه آزمایشگاهی،
 .است دفتر این در انجام

 
 توحید تونل -کاتالیستی شبکه با خروجی گاز آلودگی کنترل سیستم

 )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز( صنعتی گازهای تصفیه و تخلیص آزمایشگاه -4-1-2

 از یکی  گازی فازهای همراه جامد ذرات و کارخانجات دودکش از ناشی غبارهای مسئله
 هب توجه با همچنین. باشد می شیمیایی صنایع در فرایندی و محیطی زیست مهم معضالت

 تهیه و تامین برای کشور در اقتصادی مشکالت نیز و تکنولوژیکی کمبودهای بخاطر
 در. اردد خاصی اهمیت الکتروفیلترها مانند صنعتی غبارگیری مساله گرانقیمت، دستگاههای

 تالش ،کنون تا پیش سال بیست حدود از ایران وصنعت علم دانشگاه شیمی مهندسی دانشکده
 و ساده بسیار دستگاههای که سیکلونها جداسازی راندمان افزایش و بهبود برای وسیعی

 تعدادی آزمایش و ساخت و اختراع ثبت به منجر که, است شده آغاز باشند می ارزانقیمتی
. است گردیده(  صنعت با همکاری) صنعتی نیمه بزرگ و آزمایشگاهی کوچک سیکلونهای

 . اند گردیده اختراع ثبت زیر شرح به صنعتی نیمه های نمونه از برخی

سیستم کنترل آلودگی گاز خروجی با شبکه کاتالیستی- تونل توحید
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آزمایشگاه تخلیص و تصفیه گازهای صنعتی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(
شیمیایيصنایعدرفراینديومحیطيزیستمهممعضالتازیکيگازيفازهايهمراهجامدذراتوکارخانجاتدودکشازناشيغبارهايمسئله
مساله،گرانقیمتدستگاههايتهیهوتامینبرایکشوردراقتصاديمشکالتنیزوتکنولوژیکيکمبودهايبخاطربهتوجهباهمچنین.باشدمي
،کنونتاپیشسالبیستحدودازایرانوصنعتعلمدانشگاهشیميمهندسيدانشکدهدر.داردخاصیاهمیتالکتروفیلترهامانندصنعتيغبارگیري
ثبتبهمنجرکه,استشدهآغازباشندميارزانقیمتيوسادهبسیاردستگاههايکهسیکلونهاجداسازيراندمانافزایشوبهبودبرايوسیعيتالش
نیمههاینمونهازبرخی.استگردیده)صنعتباهمکاری(صنعتينیمهبزرگوآزمایشگاهيکوچکسیکلونهايتعداديآزمایشوساختواختراع

.اندگردیدهاختراعثبتزیرشرحبهصنعتی
طراحي و ساخت و آزمایش سیکلون با جریان برگشتي و جریان پرتاب کننده ذرات در مقیاس نیمه صنعتي به قطر 60 سانتیمتر براي کارخانه گچ(

طراحي و ساخت و آزمایش سیکلون با جریان برگشتي و جریان پرتاب کننده ذرات در مقیاس نیمه صنعتي به قطر 45/6  سانتیمتر 
طراحي و آزمایش غبارگیر سیکلوني با جریان برگشتي مجهز به جت پرتاب کننده ذرات 

نوآوریگیریبکارباتااستشدهسعیهمواره،تحقیقاتیآزمایشگاهاینصنعتیوصنعتینیمه،آزمایشگاهی–کاربردیتحقیقاتوآزمایشاتدر
سهازناشیمیتوانرافوقهایپروژهکلیهمجموعدر.شوددادهبهبودریزذراتبرایآنجداسازیراندمان،سیکلونطرحدراصالحاتیانجامو
زیردرکهدانستفوقایدهسهازترکیبیوسیکلونداخلدرذراتکنندهپرتابجریان،برگشتیجریاندارای،جدارهدوسیکلونهایهایایدهدسته

.استگردیدهارائهسیکلونهااینبرخیمشخصات
سیکلونهایدوجداره

سیکلونهایباجریانبرگشتی
سیکلونهایباجریانپرتابکنندهذراتدرداخلسیکلون

Post Cycloneبنامايمحفظهدربرگشتيجریانباسیکلونهای
سیکلونهایباجریانبرگشتيازمحفظهPost Cycloneوجریانپرتابکنندهدرداخلآن

پژوهشیطرحهایومطالعهموردتحقیقاتیآزمایشگاهایندرنیزایرانشهرهایازبرخیبزرگمعضالتازیکیعنوانبهریزگردهامسئلههمچنین
جداسازیوجذبهمچنینومعلقجامدذراتکردنفیلتروسازیجداوجذببرایتحقیقاتیطرحپیشنهاد.استگردیدهپیشنهادخصوصایندر
ایندرارائهومطالعهحالدرکارهایجملهازگازهانوعاینبرایمناسبجاذبهایکمکبهشهرهوایدرموجودخطرناکوکنندهآلودهگازهای

آزمایشگاهتحقیقاتیاست.

آزمایشگاه کنترل و شبیه سازی فرآیند )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

وکمکهدفباآزمایشگاهاین.گردیدتاسیس13۸2سالدرکهباشدمیفرآیندسازیشبیهوطراحیزمینهدرفعالمراکزازیکیآزمایشگاهاین
فازیچندفرآیندهای.کندمیفعالیتسازیشبیهومدلسازیطریقازپتروشیمیوگاز،نفتهایحوزهدرخصوصبهشیمیائیفرآیندهایتوسعه
اشارهگازیوتبدیالتپاالیشگاهیمتعددفرایندهایبهتوانمیکاربردهااینازجمله.هستندگازونفتصنایعدرمتنوعیووسیعکاربردهایدارای
کردنبهینهنیزومربوطهفرآیندوریبهرهافزایشزمینهدرباارزشینتایجبهمنجرفرایندهاییچنینرویبربنیادیوکاربردیتحقیقاتلذا.نمود
مافوقامواجکمکبهفرآیندهاعملکردارتقاءبهمربوطمطالعاتزمینهدرآزمایشگاهاینهمچنین.گردیدخواهدنظرمورددستگاهازکاربردیوعملکرد
بهبیودیزلتولیدهمچنینوصوتمافوقامواجکمکبهگوگردزداییبهتوانمیحوزهاینبامرتبطشدهانجامهایپروژهجملهاز.استفعالصوت
گازسازیشیریندرمخصوصا،مختلفهایتکنیکباآالیندهگازهایحذففرآیندهایسازیشبیهوطراحی.نموداشارهصوتمافوقامواجکمک
هایفراینددیگروگاز،نفتصنعتیکاربردهایبرایتخصصیافزارهاینرمتهیههمچنین.باشدمیآزمایشگاهاینمهمهایفعالیتدیگرازطبیعی
.استتحقیقاتیآزمایشگاهایناعضایتخصصیقابلیتهایازبرخیجدیدفرآیندهایتوسعهوتجربیمطالعات،فرآیندسازیشبیهآموزش،شیمیایی
تحقیقاتیهایزمینه.استشدهمختلفصنایعحمایتجهتدرفنیدانشتولیدبهمنجرتئوریوتجربیبعددرآزمایشگاهاینعلمیهایفعالیت

اینآزمایشگاهتحقیقاتیبهشرحزیراست:
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گوگردزداییازبرشهاینفتی
تولیدبیودیزلوسوختهایتجدیدپذیر

طراحیفرآیندهایحذفآالیندههایگازی
مدلسازیوشبیهسازیفرآیندهایجذبگازها

مدلسازیوشبیهسازیفرآیندهایاستخراجمایع-مایع
جذبگازهادرستونهایبسترثابتوبسترسیال

مدلسازیوشبیهسازیفرآیندهایشیمیائی
روشهاینویندرتخمینخواصشیمی-فیزیکیمواد

آزمایشگاه مهندسی پلیمر )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

هایرزیننظیرترموستهایرزینانواعساخت،پلیمریهاینانوکامپوزیتساختمانندتحقیقاتیهایزمینهدارایپلیمرمهندسیتحقیقاتیآزمایشگاه
پلیمرالیافنانوانواعساختشاملآوریفننانوحوزهدرهافعالیتسایرجملهاز.داردفعالیتهانانوکامپوزیتانواعساختهمچنینواپوکسیواسترپلی

ونانوکامپوزیتهااست.برخیزمینههایتحقیقاتیاینآزمایشگاهشاملمواردزیراست:
مهندسیواکنشهایپلیمریزاسیون

نانوکامپوزیتهایپلیمری
پلیمرهایاسفنجیمتخلخل
کامپوزیتهایبتنپلیمر

غشاهایپلیمری
پوششهاوفیلمها

رابطهساختار-خواصپلیمرها
شبیهسازیناکامپوزیتهایپلیمری

ازدیادبرداشتنفتازمخازننفتیبااستفادهازپلیمرها

آزمایشگاه مواد نانوپروس )دانشکده شیمی(

بسیارمواداینشناسائیوسنتز،سنسورهاوفوتوگاتالیزور،جداسازی،کاتالیزوریهایحوزهدرمتخلخلموادفراوانکاربرددلیلبهاخیرسالهایدر
خواصبودندارادلیلبه)نانوپروسمواد(نانومتر100تا1حفراتاندازهبامتخلخلمواد،میانایندر.استگرفتهقرارپژوهشگرانتوجهمورد
قابلیت،سنتزجریاندرحفراتاندازهکنترلقابلیت،گزینیشکلویژگی،سیاالتبرابردرنفوذپذیری،باالبسیارسطحمساحتمانندبفردیمنحصر
زمینهدرخصوصبهصنعتیوعلمیمجامعدررازیادیتوجه،...وحفراتساختارتغییر،اصالحمختلففرآیندهایازاستفادهباسطحویژگیتغییر

جداسازیجذبی،فرآیندهایکاتالیستیوغشاهابهخودجلبنمودهاست.اهدافمهماینآزمایشگاهتحقیقاتیبهشرحزیرمیباشد:

�جدیدجاذبهایوکاتالیستعنوانبهآنهاازاستفادونانوساختارموادتهیهوسنتز
�مختلفصنعتیواحدهایدرنانوساختارموادکاربرد
�صنعتیپسابهایازمعدنیوآلیهایآالیندهحذف
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 متخلخل اسفنجی پلیمرهای 
 پلیمر بتن های کامپوزیت 
 پلیمری غشاهای 
 فیلمها و پوششها 
 پلیمرها خواص -ساختار رابطه 
 پلیمری ناکامپوزیتهای سازیشبیه 
 پلیمرها از استفاده با نفتی مخازن از نفت برداشت ازدیاد 

 
 )دانشکده شیمی( نانوپروس مواد آزمایشگاه -4-1-5

 جداسازی، کاتالیزوری، هایحوزه در متخلخل مواد فراوان کاربرد دلیل به اخیر سالهای در
 گرفته رارق پژوهشگران توجه مورد بسیار مواد این شناسائی و سنتز سنسورها، و فوتوگاتالیزور

 دلیل به( نانوپروس مواد) نانومتر 111 تا 1 حفرات اندازه با متخلخل مواد میان، این در. است
 یاالت،س برابر در نفوذپذیری باال، بسیار سطح مساحت مانند بفردی منحصر خواص بودن دارا

 سطح یژگیو تغییر قابلیت سنتز، جریان در حفرات اندازه کنترل قابلیت گزینی، شکل ویژگی
 مجامع در را زیادی توجه ،... و حفرات ساختار تغییر اصالح، مختلف فرآیندهای از استفاده با

 خود هب غشاها و کاتالیستی فرآیندهای جذبی، جداسازی زمینه در خصوص به صنعتی و علمی
 باشد:اهداف مهم این آزمایشگاه تحقیقاتی به شرح زیر می. است نموده جلب

 دیدج جاذبهای و کاتالیست عنوان به آنها از استفاد و نانوساختار مواد تهیه و سنتز 
 مختلف صنعتی واحدهای در نانوساختار مواد کاربرد 
 صنعتی پسابهای از معدنی و آلی هایآالینده حذف 

 )دانشکده شیمی( مولکولی سازیشبیه آزمایشگاه -4-1-6

ای با این آزمایشگاه در خصوص انرژیهای پاک و حذف آلودگیهای ناشی از گازهای گلخانه
 های زیر فعالیت می نماید. مطالعات خواص مولکولی و آزمایش و سنتز مواد جدید در زمینه

 آب شکافت  هیدروژن گاز جداسازی و سازی ذخیره  نانوکامپوزیتها 
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آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی )دانشکده شیمی(

درجدیدموادسنتزوآزمایشومولکولیخواصمطالعاتباایگلخانهگازهایازناشیآلودگیهایحذفوپاکانرژیهایخصوصدرآزمایشگاهاین
.نمایدمیفعالیتزیرهایزمینه

نانوکامپوزیتهاذخیرهسازیوجداسازیگازهیدروژنشکافتآب

سطحینانوسیالفعالموادوپلیمرهامحاسباتیخواصبیولوژی

سنتزیهایرنگدانهپایهبرخورشیدیسلولهای

برخیازمهمترینفعالیتهایاینآزمایشگاهبهشرحزیر،تشریحمیگردند.

ذخیره سازی و جداسازی گاز هیدروژن
استفاده،سازيذخیرهروشهايازیکی.داردوجودگازاینسازيذخیرهبرايمتعدديچالشهاي.استشدهشناختهپاکانرژيعنوانبههیدروژنگاز
.پذیردصورتراحتیبهگازاینازمجدداستفادهوواجذبعملکهباشدايگونهبهبایدسطحیجذبواقعدر.استسطحیجاذبموادوترکیباتاز
اینانجامازهدف.استشیمیاییوفیزیکیجذبواسطحد،جذبیمکانسیم،هیدروژنگازبازجذبهمچنینوسازيذخیرهحداکثربرايبهینهشرایط

.استراستاایندرجدیدترکیباتطراحی،تحقیقات
سلولهای خورشیدی بر پایه رنگدانه های سنتزی

بازدهیوکوانتومیمحاسباتمبنایبر.استمحققینتوجهموردبسیاراخیرسالهایدر،پائینبسیاربریهزینهوباالانرژیتبدیلبازدهیجهتبه
تغییرحتیومختلفشیمیاییعاملیهایگروهافزایشکردناضافهوحذفبا،جدیدرسانانیمهنانوساختارهایپایهبرهارنگدانهطراحی،انرژیتبدیل

.استپذیرامکانخورشیدیسلولهایدرهادینیمهنانوساختارهای
جداسازی گاز

برايتحقیقات،دارندزیستمحیطکردنآلودهدر،گازهااینکهمضراتیبهتوجهباوايگلخانهگازهايتولیدافزایشوجوامعشدنصنعتیبا
.باشدمیکربناکسیددي،ايگلخانهگازهايدهندهتشکیلترکیبمهمترین.استايفزایندهرشدحالدرگازهااینازاتمسفرتصفیهوجداسازي

هدفازتحقیقاتدراینزمینهطراحیترکیباتجدیدبرايجذببرگشتپذیروجداسازيمخلوطدياکسیدکربنوازتاست
شکافت آب

.استپاکانرژیتولیدبرایایخالقانهبسیارروش،سنتزینوریالکترودهایازاستفادهباهیدروژنگازتولیدمنظوربهمرئینورتوسطآبشکافت
هافتوسنتزکنندهعنوانبهآلیهایرنگدانهومرئینوروسیلهبهآبشکافتمحاسباتیمدلهایرویبرتمرکزبازمینهایندرتحقیقاتومطالعات

برایتولیدگازهیدروژندرحالانجاماست.
آزمایشگاه کاتالیزورها و سنتز آلی )دانشکده شیمی(

زمینه های تحقیقاتی این آزمایشگاه به شرح زیر است:
وآزمایشگاهيمقیاسدرتولیدسازيبوميوفنيدانشبهدستیابيجهتنوینسنتزيفرآیندهايطراحيوکاتالیزورهامعرفيوسنتز،طراحي

صنعتينیمه
بیولوژیکيودارویيترکیباتسنتزونانوکامپوزیتهاونانوکاتالیزورهاتولیددرموجودروشهايتوسعهوسازيبهینهوکشف

آنهانیازهايرفعجهتدرکشورپتروشیميوگاز،نفتصنایعباارتباطوهمکاري
آزمایشگاه سنتز آلی سبز و پلیمرها )دانشکده شیمی(

بدونروشهايازاستفادهوجدیدکاتالیزورهايطراحی،سبزشیمیروشهايازاستفادهباویژهبهآلیترکیباتسنتزجدیدروشهايآزمایشگاهایندر
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محیطیزیستهايروشازاستفادهباآلیموادسنتزآنجاییکهاز.گیرندمیقرارتحقیقموردپلیمريکامپوزیتهايخواصبررسیوطراحیو،حالل
،نانوکاتالیزورهاازاستفاده،حاللبدونشرایطتحتجامدبستررويبرمختلفهايواکنشطراحیوانجام،باشدمیسبزدانانشیمیهدفمناسب
،بیشترانتخابگري،کمترمحیطیزیستآلودگی،باالترواکنشسرعتبهدستیابیهمچونمزایاییبهتوجهباجدیدنسلیونیمایعاتازاستفاده
دیگراهدافمهمترینازبرخی.استآزمایشگاهایندرشدهدنبالاهدافازآلیهايحاللازاستفادهعدموترسادههايروش،ترخالصمحصوالت

اینآزمایشگاهعبارتنداز:
پلیمرهاوسبزشیمیزمینهدرصنعتیهايهمکاريایجاد

داروحملوپزشکیدراستفادهموردپلیمريهايکامپوزیتنیزوسبزکاتالیزورهايوهاروشتوسعههايزمینهدرصنعتباهمکاریتوسعه
سبزشیمیاصولازاستفادهباداروهاسنتزبرايقبلیهايروشبهبودیاجدیدهايروشارائه

نفتوپتروشیمیصنعتبهسبزتکنولوژيترویج
باالبردنسطحآگاهیشیمیسبزدرجامعه

آزمایشگاه سنتز مواد معدنی )دانشکده شیمی(

این آزمایشگاه در زمینه سنتز، شناسائی و کاربرد مواد زیر فعالیت می نماید: 
کریستالوگرافی

نانومواد
سنتزوشناسائیکمپلکسهایمعدنی

برخی از فعالیتهای پژوهشی و زمینه های همکاری در این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:
کاربردنانوموادمعدنیدرالکتروشیمیوتولیدهیدروژن

کاربردنانوموادمعدنیدرحذفآلودگیها
گازجذبدرمعدنیموادنانوکاربرد

خواصگازوکرومیکومطالعهحسگریگازی

آزمایشگاه گاز مایع و کرایوژنیک )دانشکده مهندسی مکانیک(
وعلممختلفهایحوزهدرتوجهیقابلکاربرداخیرهایسالدر-کلوین120ازکمتر-پائیندماهایتولیدیا)Cryogenic(کرایوژنیکفناوری
محورهایاز)LNG(مایعحالتبهطبیعیگازانتقالوسازیذخیره،سازیمایع،پاالیشصنعتدرآنکاربردنیزایراندر.استنمودهکسبصنعت

مطرحدربرنامهریزیهایملیمیباشد.ازجملهفعالیتهایبعملآمدهدراینآزمایشگاهمیتوانبهمواردزیراشارهنمود:
Óجیانالتولیدهایچرخهسازیبهینهووعملکردبررسی
ÓPFHEوSWHEحرارتیسازیبهینهوتحلیل
ÓجیانالذخیرهمخازندرRoll-overهپدیدتحلیل
Óجیانالمختصبهینهوجدیدروابطاستخراجوسیاالتخواصتخمینترمودینامیکروابطتحلیل

دوفازیهایجریاندرحرارتانتقالوسیالدینامیک،آنبهبودوسیالجوششپدیدهآزمایشگاهیوتئوریمطالعات،فوقهایفعالیتموازاتبه
باتاکیدبرجوششوچگالشازحوزههایاصلیکارکرداینآزمایشگاهمیباشد.

23 

 

 هیدروژن تولید و الکتروشیمی در معدنی نانو مواد کاربرد 
 آلودگیها حذف در معدنی نانو مواد کاربرد 
  گاز جذبدر  معدنی نانو مواد کاربرد  
 گازی حسگری مطالعه و گازوکرومیک خواص 

 

 
 دستگاه تعیین دمای ذوب ایآسیاب گلوله

 
 )دانشکده مهندسی مکانیک( کرایوژنیک و مایع گاز آزمایشگاه -4-1-11

 سال در - کلوین 121 از کمتر - پائین دماهای تولید یا( Cryogenic) کرایوژنیک فناوری
 ایران در. است نموده کسب صنعت و علم مختلف هایحوزه در توجهی قابل کاربرد اخیر های
 مایع حالت به طبیعی گاز انتقال و سازی ذخیره سازی، مایع پاالیش، صنعت در آن کاربرد نیز

(LNG )بعمل های فعالیت جمله از. باشد می ملی های ریزی برنامه در مطرح محورهای از 
 اشاره نمود:موارد زیر  به توان می آزمایشگاه این در آمده

 جی ان ال تولید های چرخه سازی بهینه و و عملکرد بررسی  
 حرارتی سازی بهینه و تحلیل SWHE و PFHE  
 ه پدید تحلیل Roll-over جی ان ال ذخیره مخازن در 
 هینهب و جدید روابط استخراج و سیاالت خواص تخمین ترمودینامیک روابط تحلیل 

 جی ان ال مختص

                            آسیاب گلوله ای                 دستگاه تعیین دمای ذوب
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منابع آب

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقات هیدروانفورماتیک زیستمحیطی )دانشکده مهندسی عمران(

بهینهبرداریبهرهوطراحی،آباقتصاد،آببازار،آبحاکمیتوحسابداری،آبریزهایحوضهسطحدرخاکوآبمنابعیکپارچهمدیریت
داده،تبخیر-تعرق،اکوهیدرولیک،اکوهیدرولوژی،زیرزمینیوسطحیآبهایدرآلودگیانتقالوسرنوشت،انرژیوآبهیدروسیستمهایاز
مدیریت،مخازنوهارودخانهترمیمومدیریت،دورازسنجشوجغرافیاییاطالعاتسیستم،مقیاسبزرگهایدادهمدیریتوکاوی
حوضهآبریزوتاالبها،رطوبتخاک،مدیریتسیالب،هیدرولوژیآبهایسطحی/زیرسطحی،مدیریتتوامکمیتوکیفیتمنابعآبسطحی/
از.استدفتراینکاریهایزمینهاز...وگیریتصمیمپشتیبانسیستمهای،انرژیوآبهیدروسیستمهایدرغیرعاملپدافند،زیرزمینی

جملهپروژههایتحقیقاتیوپژوهشیانجامشدهدراینحوزهمیتوانبهطورخالصهبهمواردزیراشارهنمود:
½مخازنوهارودخانهناگهانیآلودگیشرایطدرگیریتصمیمپشتیبانسیستمهایتوسعه
½محیطیزیستواقتصادیاهدافگرفتننظردرباانرژیوآبهیدروسیستمهایطراحی
½سطحیآبهایدرنفتیهایآالیندهسازیشبیهعددیمدلهایتوسعه
½درجا/غیردرجا،فیزیکی/شیمیاییتکنیکهایبازیرزمینیآبهایسفرهاحیاء
½آبریزهایحوضهسطحدراقتصادی-هیدرولوژیکیمدلهایتوسعه
½موردیمطالعهآب؛کیفیتتجارتمدلهایتوسعه
½موردیمطالعهآب؛بازارمدلهایتوسعه
½آبریزحوضهسطحدردسترسدرآبیمنابعبراقلیمتغییرعملکردبررسی
½آبریزحوضهسطحدرآبردپایبراقلیمتغییرعملکردبررسی
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 سازی آلودگی نفتیتوسعه مدل عددی شبیه سازی هیدرودینامیک و کیفیت آب شبیه

 

 
سازی در شرایط آلودگی ناگهانی سیستم گیری شبیهتوسعه مدل پشتیبان تصمیم

 مخزن-رودخانه

توسعه مدل عددی شبیه سازی هیدرودینامیک و کیفیت آب شبیه سازی آلودگی نفتی
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 سازی آلودگی نفتیتوسعه مدل عددی شبیه سازی هیدرودینامیک و کیفیت آب شبیه

 

 
سازی در شرایط آلودگی ناگهانی سیستم گیری شبیهتوسعه مدل پشتیبان تصمیم

توسعه مدل پشتیبان تصمیم گیری شبیه سازی در شرایط آلودگی ناگهانی سیستم رودخانه-مخزن مخزن-رودخانه

مدل شبیه سازی چرخه هیدرولوژیکی در سطح حوضه آبریز
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 سازی چرخه هیدرولوژیکی در سطح حوضه آبریزمدل شبیه

 

)دانشکده  زیرساختهای آبی حوزه شهریدفتر تحقیقات  -زیستآزمایشگاه محیط -4-2-2
  مهندسی عمران(

این دفتر مباحث نوین در مدیریت آب شهری و مولفه های شهرهای سبز را در حوزه آب مورد 
 فاکتورهای یکپارچگی آب، کامل چرخه گرفتن نظر در با شهری آب دهد. مدیریتتوجه قرار می

 حاکمیت با این نگرش. دهدمی قرار توجه مورد نیز را زمین برای ریزیبرنامه فرآیندهای در آبی
 زمین ریزی برنامه و شهری آب مدیریت اقدامات با تر مناسب چه هر تطابق برای صنعت و

 گردد.عائد جامعه می محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، های گردند و سودمندیتشویق می
 طبیعی، سطحی آبهای شامل شهری آب محیط در موجود آبهای کلیه به شهری آب مدیریت

 بهایسیال و روانابها بهداشتی، و شهری فاضالب شرب، برای استفاده مورد آبهای زیرزمینی، آب
 آب های سفره تغذیه مدیریت رواناب، استحصال سوم، های لوله) شده بازچرخانی آب شهری،

بی آ نیازهای کاهش آب، از استفاده کارائی بهبود و ارتقاء برای تکنیکهایی ،...( و زیرزمینی
 مناظر طبیعی، تاالبهای از حفاظت آنها، محیطی زیست های جاری و نیاز رودخانه مصرفی،

امروزه رویکردهایی مانند تفکیک فاضالب شهری در دو . توجه دارد شهر سطح در...  و آبی
آوری فاضالب غیر متمرکز، کالس آب خاکستری و آب سیاه، توسعه سیستمهای جمع

از فاضالبها در مقیاس محلی از اقدامات مورد توجه در توسعه نگرش مدیریت استحصال انرژی 
 توسعه از پس و پیش طبیعی، شرایط در آبی بودجه آب واحد است. عالوه بر این، شناخت

 شهری آب مدیریت از هدف. آب شهری دارد مدیریت نگرش نوین موفقیت در کلیدی نقشی
 هیدرولوژی چرخه با موارد است که این پایدار و یزحاصلخ پویا، پذیر، انعطاف شهرهای ایجاد

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقات زیرساختهای آبی حوزه شهری )دانشکده مهندسی عمران( 

نظردرباشهریآبمدیریت.دهدمیقرارتوجهموردآبحوزهدرراسبزشهرهایهایمولفهوشهریآبمدیریتدرنوینمباحثدفتراین
حاکمیتنگرشاینبا.دهدمیقرارتوجهموردنیزرازمینبرایریزیبرنامهفرآیندهایدرآبیفاکتورهاییکپارچگی،آبکاملچرخهگرفتن
،اقتصادیهایسودمندیوگردندمیتشویقزمینریزیبرنامهوشهریآبمدیریتاقداماتباترمناسبچههرتطابقبرایصنعتو

اجتماعیوزیستمحیطیعائدجامعهمیگردد.
،شرببرایاستفادهموردآبهای،زیرزمینیآب،طبیعیسطحیآبهایشاملشهریآبمحیطدرموجودآبهایکلیهبهشهریآبمدیریت
آبهایسفرهتغذیهمدیریت،رواناباستحصال،سومهایلوله(شدهبازچرخانیآب،شهریسیالبهایوروانابها،بهداشتیوشهریفاضالب
محیطیزیستنیازوجاریهایرودخانه،مصرفیآبینیازهایکاهش،آبازاستفادهکارائیبهبودوارتقاءبرایتکنیکهایی،)...وزیرزمینی
کالسدودرشهریفاضالبتفکیکمانندرویکردهاییامروزه.داردتوجهشهرسطحدر...وآبیمناظر،طبیعیتاالبهایازحفاظت،آنها
مورداقداماتازمحلیمقیاسدرفاضالبهاازانرژیاستحصال،متمرکزغیرفاضالبآوریجمعسیستمهایتوسعه،سیاهآبوخاکستریآب
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مولفه های طراحی شهری با لحاظ نمودن حساسیتهای آبی

تحلیل پاسخ یک شبکه توزیع آب شهری در مواجهه با آلودگی و  جانمائی حسگرهای تشخیص آلودگی

درکلیدینقشیتوسعهازپسوپیش،طبیعیشرایطدرآبیبودجهشناخت،اینبرعالوه.استواحدآبمدیریتنگرشتوسعهدرتوجه
اینکهاستپایداروحاصلخیز،پویا،پذیرانعطافشهرهایایجادشهریآبمدیریتازهدف.داردشهریآبمدیریتنویننگرشموفقیت
شهریآبمدیریتدررازیراهدافدفتراینپژوهشیطرحهایوتحقیقاتیهایپروژه.هستندارتباطدرشهریهیدرولوژیچرخهباموارد

دنبالمینماید:
�دسترسدرآبمنابعازکارااستفادهطریقازآبیامنیتایجاد
�شهرسطحدرتاالبهاوآبیهایپیکرهترمیموحفاظت
�شهریسیالبهایازناشیخرابیوریسککاهش
�منافعوجدیدآبیمنابعایجادبهمنجرکهآببازچرخانیوتصفیه،استحصالبرایخصوصیوعمومیمحیطهاینمودنفراهم

اجتماعیوزیستمحیطیپویاگردند.
�حاصلخیزوپایدار،پویا،پذیرانعطافجوامعنمودنفراهم
�شبکهدرنشتکاهش/جلوگیریمنظوربهشهریآبهایشبکهبازسازیوترمیم
�شبکهناگهانیآلودگیبامواجههمنظوربهاتوماتیکابزاروحسگرهابهآبتوزیعشبکهتجهیز

28 

 

های تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی این دفتر اهداف زیر را در هستند. پروژه ارتباط در شهری
 نماید:مدیریت آب شهری دنبال می

 دسترس در آب منابع از کارا استفاده طریق از آبی امنیت ایجاد 
 در سطح شهرتاالبها  و آبی هایپیکره ترمیم و حفاظت 
 سیالبهای شهری از ناشی خرابی و ریسک کاهش 
 بازچرخانی و تصفیه استحصال، برای خصوصی و عمومی محیطهای نمودن فراهم 

 پویا محیطی زیست و اجتماعی منافع و جدید آبی منابع ایجاد به منجر که آب
 .گردند

 حاصلخیز و پایدار پویا، پذیر، انعطاف جوامع نمودن فراهم 
 در نشت کاهش/  جلوگیری منظور به شهری آب های شبکه بازسازی و ترمیم 

 شبکه
 یآلودگ با مواجهه منظور به اتوماتیک ابزار و حسگرها به آب توزیع شبکه تجهیز 

 شبکه ناگهانی

 های طراحی شهری با لحاظ نمودن حساسیتهای آبیمولفه
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 جانمائی حسگرهای تشخیص آلودگیتحلیل پاسخ یک شبکه توزیع آب شهری در مواجهه با آلودگی و  

 
 ( در یک حوضه آبریز شهریLIDاثر )سازی منابع و مصارف آبی و تکنیکهای توسعه کمشبیه
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 جانمائی حسگرهای تشخیص آلودگیتحلیل پاسخ یک شبکه توزیع آب شهری در مواجهه با آلودگی و  

 
شبیه سازی منابع و مصارف آبی و تکنیکهای توسعه کم اثر )LID( در یک حوضه آبریز شهری ( در یک حوضه آبریز شهریLIDاثر )سازی منابع و مصارف آبی و تکنیکهای توسعه کمشبیه

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

،سیالبکنترل،انرژیتولید(منافعبرخیبهدستیابیهدفبارودخانهدبییا،خصوصیات،مسیردرانساندخالتشدهریزیبرنامهفرآیند
ومطالعهحالدرتخصصیهایزمینهازکهدارداشارهرودخانهمهندسیقالبدر)...وانسانعبوربرایمسیریایجاد،آبینیازهایتامین
اهدافبارودخانهمهندسیمباحثکاردستوردرنیزمحیطیزیستموضوعاتبیستمقرناوایلاز.استتحقیقاتیآزمایشگاهایندرارائه
)هیدرولوژیکیخصوصیاتتغییراثردر(هارودخانهزوالترمیموبهسازیامروزه.گرفتندقرارهارودخانهطبیعیخصوصیاتحفاظتیاترمیم
مهندسیدرتوجهموردمباحثازایرودخانهژئومورفولوژیگرفتننظردربارودخانهدرشدهایجادتغییراتبهسیستماتیکپاسخیارائهو
.بردمیبهرهرودخانهسواحلاکولوژیوفیزیکیشناسیزمین،هیدرولوژی،رسوباتانتقال،بازکانالهایهیدرولیکدانشازکهاسترودخانه
مدیریتوماهیانعبورمسیرهایطراحی،رودخانهمهندسینوینمباحثگرفتننظردرباآبیزیستگاههایمدلسازی،تخصصیزمینهایندر

جریانزیستمحیطیدنبالمیگردد.
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تصفیه آب و فاضالب

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

پاسخوجداسازیفرایندهایفنیدانشبهدستیابیزمینهدرشیمیمهندسیدانشکدهدر“غشاییفرایندهایسازیتحقیقاتی”شبیهمرکز
هایحاللازآبجداسازیوشیرینآبیتهیهزمینهدرمرکزاین.نمایدمیفعالیت،غشاییواحدهایازاستفادهدرداخلیصنایعنیازبهگویی
تصفیه-2معدنیوآلیمختلفغشاهایساخت-1مرکزاینتحقیقاتیهایزمینه.نمایندمیاستفادهگستردهطوربهغشاءتکنولوژیازآلی
گازیجداسازیتجهیزاتکهاستغشاییفرایندهایمدلسازی-4غشاییفرایندهایباگازهاجداسازی-3غشاییفرایندهایباپسابوآب
معدنیموادسنتزامکانات،مایعغشایسیستم،تبخیریتراوش،نانوفیلتراسیون،اولترافیلتراسیون،فیلتراسیونمیکرو،معکوساسمز،غشایی

وپلیمریوامکاناتآنالیزموادبخشیازامکاناتاینمرکزپژوهشیاست.

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

،بیوگاز استحصال و لجن هضمفرایندهای ،صنعتیو شهریفاضالبهای و آب تصفیهفرایندهای عددیو فیزیکی مدلسازی و مطالعه 
هایخانهتصفیهطراحی،فاضالبوآبهایخانهتصفیهلجنهایمدیریت،لجنهضموفاضالبتصفیهبیولوژیکیفرایندهایمدلسازی
CAS،نظیر(فاضالبتصفیهروشهایانواعکاربریوخواصبررسی.استدفترایندرموجودظرفیتهایوپتانسیلهاجملهازفاضالبوآب
منعقدکنندهموادانواع،فیلترهاوغشاءهانظیرهاآالیندهتصفیه/جداسازیتجهیزاتانواع،)MLE، SBR، MBR، MBBR، FBBR،  UASB

طراحیفعالیتهااینکناردر.استتوجهمورددفتراینپژوهشیومطالعاتیطرحهایدر...وصنعتیوطبیعیجاذبهایانواع،شیمیاییوطبیعی
پکیجهایتصفیهفاضالبروستایی،بیمارستانها،مراکزگردشگریونظیرآننیزازدیگرظرفیتهاوپتانسیلهایهمکاریباصنعتاست.

آزمایشگاه ترمودینامیک )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

فرآیندهایکلیهدرتعادلیشرایط.هستندمواجهشیمیاییهایواکنشتعادلیاوفازهاتعادلمسئلهباشیمیمهندسیفرآیندهایاغلب
درمخازن همچنین و بیوراکتورها ،راکتورها در تعادل مانند ،است جامد و مایع ،بخار فازی های تعادل انواع برگیرنده در که جداسازی

:هستندزیرشرحبهآزمایشگاهاینتحقیقاتیهایزمینهبرخی.شوندمیمشخصترمودینامیکعلمتوسطهمگینیز،هیدروکربنی
مدلسازیوبررسیآزمایشگاهیسیستمهایتعادلیدوفازیآبیحاویفزاتسنگینموجوددرپسابپاالیشگاهی.

yناهمگنهایکاتالیستازاستفادهبانفتیهایبرشگوگردزدایی
y.آمینحاویسیستمهایترمودینامیکیبررسی
yنفتیسیاالتبرایباالفشارودمادرترمودینامیکیتعادلارزیابی
yآسفالتینوواکسرسوببینیپیشجهتترمودینامیکیسازیمدل
yجامدبرویطبیعیگازجذبترمودینامیکیسازیمدل
yگازهیدراتتشکیلآزمایشگاهیبررسیوترمودینامیکیسازیمدل
yحاللپلیمرهایمحلولبرایمایع-جامدتعادلترمودینامیکیمدلسازی
y....
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 خاک -4-4
 )دانشکده مهندسی عمران( دفتر آلودگی خاک -زیستآزمایشگاه محیط -4-4-1

 نعتی،ص فاضالبهای تخلیه معادن، شهری، توسعه صنعتی، فعالیتهای اثر در اغلب خاکها آلودگی
. رددمیگ ایجاد...  و شیمیایی سموم و کود از مدت دراز استفاده کشاورزی، پسابهای بکارگیری
 یمیایی،ش فیزیکی، تکنیکهای بر مبتنی روشهای با آلوده خاکهای احیاء برای مختلفی روشهای

 عالیتهاییف تحقیقاتی آزمایشگاه این در. دارد وجود...  و پاالئی گیاه ،(میکروبی احیاء) بیولوژیکی
  میپذیرد صورت زیر در خصوص آلودگی خاک شرح به

 ایقهحل چند آروماتیک هیدروکربنهای و سنگین فلزات به آلوده خاکهای شناسائی 
 خاکها آلودگی ریسک میزان بررسی 
 بیولوژیکی پذیری دسترس 
 فیزیکی و شیمیائی تکنیکهای با آلوده خاکهای احیاء 
 خاک احیاء مختلف روشهای محیطی زیست و اقتصادی ارزیابی 

 

 

GCM دستگاه جذب اتمی 
 بهش ای، چندحلقه آروماتیکهای سنگین، فلزات مانند شیمیائی مواد اثر در رسوبات آلودگی
 ها رودخانه و تاالبها ها، دریاچه خلیجها، خورها، ساحلی، آبی های پیکره در اغلب....  و فلزات

 ای/و صنعتی شهری، فاضالبهای خروجی نهائی کنندگان دریافت رسوبات. میگردد مشاهده
 اقدامات آلودگی، منشاء و علل شناخت رسوبات، آلودگی شرایط ارزیابی. هستند کشاورزی

. یپذیردم صورت تحقیقاتی آزمایشگاه این در که است اقداماتی جمله از رسوبات بهسازی و احیاء
 خیصتش آنها، پایش و آلوده سایتهای شناسایی رسوبات، سرنوشت و انتقال مطالعات همچنین

 بهسازی اتاقدام و پوششها رسوبات، بیولوژیکی پذیری دسترس رسوبات، آلودگی نوع تفکیک و
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GCM دستگاه جذب اتمی 
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. یپذیردم صورت تحقیقاتی آزمایشگاه این در که است اقداماتی جمله از رسوبات بهسازی و احیاء
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 بهسازی اتاقدام و پوششها رسوبات، بیولوژیکی پذیری دسترس رسوبات، آلودگی نوع تفکیک و

خاک

آزمایشگاه محیط زیست- دفتر آلودگی خاک )دانشکده مهندسی عمران(

درازاستفاده،کشاورزیپسابهایبکارگیری،صنعتیفاضالبهایتخلیه،معادن،شهریتوسعه،صنعتیفعالیتهایاثردراغلبخاکهاآلودگی
،شیمیایی،فیزیکیتکنیکهایبرمبتنیروشهایباآلودهخاکهایاحیاءبرایمختلفیروشهای.میگرددایجاد...وشیمیاییسموموکودازمدت
صورتخاکآلودگیخصوصدرزیرشرحبهفعالیتهاییتحقیقاتیآزمایشگاهایندر.داردوجود...وپاالئیگیاه،)میکروبیاحیاء(بیولوژیکی

میپذیرد
Óایحلقهچندآروماتیکهیدروکربنهایوسنگینفلزاتبهآلودهخاکهایشناسائی
Óخاکهاآلودگیریسکمیزانبررسی
Óبیولوژیکیپذیریدسترس
Óفیزیکیوشیمیائیتکنیکهایباآلودهخاکهایاحیاء
Óخاکاحیاءمختلفروشهایمحیطیزیستواقتصادیارزیابی



GCM دستگاه جذب اتمی

،خورها،ساحلیآبیهایپیکرهدراغلب....وفلزاتشبه،ایچندحلقهآروماتیکهای،سنگینفلزاتمانندشیمیائیمواداثردررسوباتآلودگی
کشاورزیو/یاصنعتی،شهریفاضالبهایخروجینهائیکنندگاندریافترسوبات.میگرددمشاهدههارودخانهوتاالبها،هادریاچه،خلیجها
ایندرکهاستاقداماتیجملهازرسوباتبهسازیواحیاءاقدامات،آلودگیمنشاءوعللشناخت،رسوباتآلودگیشرایطارزیابی.هستند
تفکیکوتشخیص،آنهاپایشوآلودهسایتهایشناسایی،رسوباتسرنوشتوانتقالمطالعاتهمچنین.میپذیردصورتتحقیقاتیآزمایشگاه
مدیریتوآلودهرسوباتطبیعیبهسازیپایش،محلدربهسازیاقداماتوپوششها،رسوباتبیولوژیکیپذیریدسترس،رسوباتآلودگینوع

روانهابهاوسیالبهاازدیگرمطالعاتیاستکهدرایندفترتحقیقاتیصورتمیپذیرد.
آزمایشگاه محیط زیست- دفتر مدیریت پسماند )دانشکده مهندسی عمران(

محیطآزمایشگاهدردفتراین.استگردیدهجامدزائداتازباالئیحجمتولیدسببمدرنزندگیاستانداردهایتغییراتوجمعیتافزایش
خطرناکپسماندهای،خانگیپسماندهایمدیریت،ژئوسینتیک حوزهدرتحقیقاتیو پژوهشی فعالیتهای ظرفیتوپتانسیل دارای زیست
،پسماندتولیددرمدیریت.استداراپسماندکاهشوبیمارستانیپسماندهای،کشاورزیپسماندهای،صنعتیپسماندهای،)...وخورنده،سمی(
وهاشیرابهتصفیهبرایفعالیتهاییکناردرپسماندتدفینو/یاذخیره،گردآوریسایتهایطراحیوانتخاب ،جداسازی،انتقال ،آوریجمع
ایندرپژوهشیفعالیتهاینیزپسماندازانرژیتولیدمباحثدرهمچنین.استدفتراینفعالیتهایجملهازپسمانددفنمحلهایبهسازی
،قزوینشهرهایپسمانددفنمحلهایخصوصدرهاییپروژهانجام.استانجامحالدردانشکدهژئوتکنیکتحقیقاتمرکزوآزمایشگاه
.استدفتراینفعالیتهایازبرخیبوشهراستانغربیشهرهای،تبریزپتروشیمی،خارکپسماندمدیریتجامعطرح،امامبندرپتروشیمی،تبریز
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پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت
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 عاتیمطال دیگر از سیالبها و روانهابها مدیریت و آلوده رسوبات طبیعی بهسازی پایش محل، در
 .پذیردمی صورت تحقیقاتی دفتر این در که است

 )دانشکده مهندسی عمران( دفتر مدیریت پسماند -زیستآزمایشگاه محیط -4-4-2

 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. 

 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز( پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت

دههچنددرراجوامعاجتماعی-اقتصادیسرنوشتکهاستکلیدیصنایعاز،یکموبیستقرنفناوریمهمترینعنوانبهفناوریزیست
اینتحقیقاتیهایزمینه.باشدمیجهانکشورهایدرتوسعهمحورهایمهمترینازیکیفناوریزیستحاضرحالدر.زدخواهدرقمآینده
تولیدوبیوسورفکتانتکنندهتولیدهایمیکروارگانیسمجداسازی،بیولوژیکزداییگوگرد،پسابتصفیهزمینهدرخاصطوربهآزمایشگاه
وبیوشیمیاییآنالیزهایوبیوتکنولوژیکفرآیندهایسازیشبیهومدلسازی،میکروبیمحصوالتتولیدورشدمدلسازی،بیوسورفکتانتها

میکروبیاست.
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 انرژی -4-5
 

 

 

 

 

  سبز پژوهشکده -4-5-1

 زمینه در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از قطعی موافقت تنها مرکز دارای پژوهشکده این
 :است زیر موارد راستای در تحقیقات از پشتیبانی و مدیریت

 پذیر تجدید های انرژی جایگزینی با فسیلی انرژی مصرف کاهش 
 زیست محیط آلودگی کاهش 
 کشور در انرژی منابع مدیریت و مشکالت حل 

  سوختی پیلهای از استفاده با پذیر تجدید های انرژی جایگزینی با فسیلی انرژی مصرف کاهش 
 را ارزشمندی تحقیقات و هاپروژه یون تبادل غشاهای -2 و الکتروکاتالیست -1 گروه دو در

 حذف زمینه در زیست محیط آلودگی کاهش زمینه در پژوهشکده این. نموده است ارائه
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پژوهشکده سبز 
مواردراستایدرتحقیقاتازپشتیبانیومدیریتزمینهدرفناوریوتحقیقات،علوموزارتازقطعیموافقتدارایمرکزتنهاپژوهشکدهاین

زیراست:
کاهشمصرفانرژیفسیلیباجایگزینیانرژیهایتجدیدپذیر

کاهشآلودگیمحیطزیست
حلمشکالتومدیریتمنابعانرژیدرکشور

غشاهای-2الکتروکاتالیست-1گروهدودرسوختیپیلهایازاستفادهباپذیرتجدیدهایانرژیجایگزینیبافسیلیانرژیمصرفکاهش
هایآالیندهحذفزمینهدرزیستمحیطآلودگیکاهشزمینهدرپژوهشکدهاین.استنمودهارائهراارزشمندیتحقیقاتوهاپروژهیونتبادل
،زدائینمک-3،الکترونیکیهایپسماندبازیافت-2،هافرایندعمرچرخهارزیابی-1خصوصدرالکتروشیمیاییهایروشبازیستیمحیط
خصوصدر.نمایدمیفعالیتگوگردیهایآالیندهحذف-7ونیتروژنیهایآالیندهحذف-6،پسابتصفیه-5،ظرفیتیزدائییون-4

:گرددمیدنبالپژوهشکدهایندرتاکنونزیرشرحبهفعالیتهاییکشوردرانرژیمنابعمدیریتومشکالتحل
مدیریتانرژیوباروکنترلوبازسازیسیستمهایقدرت

)V2G، G2V(الکتریکینقلیهوسایلسازیبهینه
یکپارچهسازیوبهینهسازیمنابعتجدیدپذیروتوزیعشده

ممیزیانرژیدرکارخانجات
ارائهراهکارهایبهینهسازیمصرفانرژیدرخطتولیدجهتافزایشبهرهوریانرژی
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 عمر چرخه ارزیابی -1خصوص  در الکتروشیمیایی های روش با زیستی محیط هایآالینده
 -5 ظرفیتی، زدائی یون -4 زدائی، نمک -3 الکترونیکی، های پسماند بازیافت -2 ها، فرایند
 فعالیت گوگردی های آالینده حذف -7 و نیتروژنی های آالینده حذف -6 پساب، تصفیه

 یرز شرح به فعالیتهایی کشور در انرژی منابع مدیریت و مشکالت حل خصوص در. نمایدمی
 : گرددتاکنون در این پژوهشکده دنبال می

 قدرت های سیستم بازسازی و کنترل و بار و انرژی مدیریت 
 الکتریکی نقلیه وسایل سازی بهینه (V2G، G2V) 
 شده توزیع و تجدیدپذیر منابع سازی بهینه و سازی یکپارچه 
 کارخانجات در انرژی ممیزی 
 افزایش جهت تولید خط در انرژی مصرف سازی بهینه راهکارهای ارائه 

 انرژی وری بهره

 
 

 هموژونایزر دستگاه یونزدائی آب

  پاک هایانرژی و پایدار توسعه دفتر -4-5-2

 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
 قدرت و انرژی انتقال و تبدیل تولید، هایسیستم -1

                 دستگاه یونزدائی آب                                                       هموژونایزر
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دفتر توسعه پایدار و انرژی های پاک 

نگرشوآیندهوامروزنسلبرایمحیطیزیستواجتماعی،اقتصادیمباحثبهمتوازنتوجهصورتدرتنهازمینکرهحیاتسالمتتداوم
مدیرانبرایسازیفرهنگوپایدارتوسعهمباحثبهتوجهایجاددردانشگاهیانودانشگاهنقشبهتوجهبا.بودخواهدپذیرامکانپایدارتوسعه
ایجادبا،نظرواندیشهصاحبانازگیریبهرهدرخودتحقیقاتیوعلمیظرفیتهایازاستفادهباایرانصنعتوعلمدانشگاه،کشورسازانآیندهو
زیستمحیط،آب،انرژیتحقیقاتیگروهچهاردرتحقیقاتیدفتراین.استنهادهراستاایندرمهمگامی،پاکهایانرژیوپایدارتوسعهدفتر

:باشدمیزیرهایزمینهدردفتراینانرژیگروهفعالیت.استیافتهتوسعهعددیسازیشبیهو
-1سیستمهایتولید،تبدیلوانتقالانرژیوقدرت

-2گروهانرژیهایتجدیدپذیر
-3گروهصنایعتبدیلی

آزمایشگاه احتراق )دانشکده مهندسی مکانیک(

یابدمیافزایشبشدتآنهااحتراققابلیتدرآیندریزبسیارابعادبهکهصورتیدروداشتهاحتراققابلیتکههستندبسیاریجامدریزذرات
تولیدهایکارخانه،غالتنگهدارندهسیلوهای،سنگزغالمعادنقبیلازشماریبیصنایع.باشدداشتهپیدرانفجارخطرتواندمیحتیو
.باشندمیذراتانفجارواحتراقخطردرهموارهدارندسروکارجامدریزموادباکهوپتروشیمیدارویی،شیمیاییموادکارخانجات،فلزیپودر
همچنین.میگرددانجامتحقیقاتیآزمایشگاهایندرصنایعبرایالزمانرژیایجادواحتراققابلوریزذراتبهآنهاتبدیل،ذراتاینشناسائی
صنایعتوجهموردکهمیباشدجامدذراتدرمطالعهدیگریشاخههاآالیندهاینکنترلچگونگیوهواکنندهآلودهجامدذراتانواعشناسایی
مهمپارامترهایشناساییراستایدرعددیوتجربی،تحلیلیبصورتراخودتحقیقاتیجدیفعالیتآزمایشگاهاین.استگرفتهقرارمختلف
بهینهوطراحی،سوزگازوسایلسازیبهینههمچونبخشهاییدرکشورصنعتبخشباهمکاریراستایدرآغازجامدریزذراتاحتراق
،گازیومایع،جامدسوختهایویژگیشناختهدفباآزمایشگاهایندر.مینمایددنبالسرمایشوگرمایشلوازمتولیدخطوطسازی
محیطثابتفشارشرایطدرآزمایشگاهدرموجوددستگاههایکمکبهسوختهاشعلهسوزشسرعتوخاموشیفاصلهدینامیکیپارامترهای
آزمایشگاهاین،شدهذکرمواردبرعالوه.میگرددبررسیمذکورپارامترهایبرحاملگازتعویضوافزایشدرصدافزایشتغییراثروگیریاندازه
درسیاالتوانرژیتبدیلحوزهدرکلیطوربهوبادهایتونلانواعطراحی،انرژیوسوختمصرفممیزیوسازیبهینههایزمینهدر
صنایعمختلففعالیتداشتهاست.آزمایشگاهاحتراقدانشگاهعلموصنعتدرمحورهایزیرتواناییهمکاریباصنایعمختلفراداراست:

انجامممیزیوبازیافتانرژیبمنظوربهینهسازیمصرفانرژیدرصنایعکشور
افزایشبازدهسیستمهایتبدیلوانتقالانرژی

کاهشاالیندههایهوا
کنترلاحتراقذراتجامد
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آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی )دانشکده مهندسی مکانیک(

تاسیسات،حرارتبازیافتسیستمهای،حرارتیمبدلهای،انرژیتولیدکارآمدسیستمهایواولیهمحرکهایزمینهدرتحقیقاتیآزمایشگاهاین
فعالیتتولیدبخشدرانرژیمدیریتسیستمهایاستقرارجهتریزیبرنامههمچنینواحتراقسیستمهایومشعلها،تهویهوبرودتی،حرارتی
وتهیه،تخصصیافزارهاینرمتولیدوطراحی،اقتصادیوفنیارزیابیهایومشاوره،مهندسیخدماتارائهظرفیتآزمایشگاهاین.نمایدمی

تستعملکردتجهیزات،نظارتبرساخت،راهاندازیوبهرهبرداریرادارد.جزئیاتزمینهفعالیتهایاینآزمایشگاهبهشرحزیراست:
واحدهاینیروگاهیوتولیدهمزمانبرق،گرمایشوسرمایش

انرژیهایتجدیدپذیر
سیستمهایتاسیساتوتهویهصنعتی

مبدلهایحرارتی
واحدهایشیرینسازیآبوسیستمهایبهینهتولید،انتقالوتوزیعآب

سیستمهایاحتراق)کوره،مشعل،تجهیزاتجانبی(
پروژههایزیستمحیطی

CNGوطبیعیگازهای،کوچکهایLNG،گازهاسازیمایع
ممیزیومدیریتجامعانرژی

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

مناطقدرخاصطوربهکههستندمحیطیزیستآلودگیهایازعاریوپاک،رایگانانرژیتامینمنابعازدریاامواجوباد،خورشیدیانرژیهای
،مسکونیواحدهایسرمایشوگرمایشهدفباطبیعیمنابعاینازالکتریکیانرژیتولید.باشندمیاستحصالقابلایراندریائیوساحلی
درانجامقابلفعالیتهایجملهاز...وهااسکله،بنادر،صنعتیسیستمهایدرآلودگیوسرعت،فشار،نشتتشخیصحسگرهایانرژیتامین
درفعالیتهایاز...وموجانرژیزوال،آببهبادازانرژیانتقالهایفرآیندریاضیمدلسازیتهیههمچنین.استتحقیقاتیآزمایشگاهاین

.استتحقیقاتیدفترایندرانجامحال
آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

،شیمیمهندسیدانشکدهدرسوختیهایپیلوهیدروژنبامرتبطکاربردیوبنیادیهایپژوهشتوسعههدفباتحقیقاتیآزمایشگاهاین
تحقیقاتیهایزمینه.استکشورسوختیپیلوهیدروژنآزمایشگاهیشبکهعضووگردیدایجادایرانصنعتوعلمدانشگاهدرگازونفت

:استزیرموارددرآزمایشگاهاین
پیلهایسوختیغشاتبادلپروتون

ساختغشاهایتبادلپروتونغیرفلورینه
توسعهیروشهایپیشرفتهساختمجموعهالکترود-غشا

استفادهازنانوذراتدرافزایشبازدهیوعملکرداجزایمختلفپیلسوختی
توسعهیالکتروکاتالیستهایارزانقیمتجایگزینپالتین

افزایشپایداریودواماجزایمختلفپیلسوختی
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ریزی جهت استقرار سیستمهای مدیریت انرژی در بخش تولید فعالیت احتراق و همچنین برنامه
د. این آزمایشگاه ظرفیت ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و ارزیابیهای فنی و اقتصادی، نمایمی

افزارهای تخصصی، تهیه و تست عملکرد تجهیزات، نظارت بر ساخت، طراحی و تولید نرم
 برداری را دارد. جزئیات زمینه فعالیتهای این آزمایشگاه به شرح زیر است:اندازی و بهرهراه

 ی و تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایشواحدهای نیروگاه 
 انرژیهای تجدیدپذیر 
 سیستمهای تاسیسات و تهویه صنعتی 
 مبدلهای حرارتی 
 سازی آب و سیستمهای بهینه تولید، انتقال و توزیع آبواحدهای شیرین 
 )سیستمهای احتراق )کوره، مشعل، تجهیزات جانبی 
 های زیست محیطیپروژه 
 سازی گازها، مایعLNG کوچک، گازهای طبیعی و  هایCNG 
 ممیزی و مدیریت جامع انرژی 

  
گیری دقیق سیستمهای توزین و اندازه Vario Plus دستگاه آنالیز گاز 

 دیجیتالی
 
)انرژیهای  های دریائیدفتر مهندسی سواحل، بنادر و سازه -زیستآزمایشگاه محیط -4-5-5

 )دانشکده مهندسی عمران( تجدیدپذیر(

 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 محیطیزیست

 دهایواح سرمایش و گرمایش هدف با طبیعی منابع این از الکتریکی انرژی تولید. باشندمی
 سیستمهای در آلودگی و سرعت فشار، نشت، تشخیص حسگرهای انرژی تامین مسکونی،
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 دیجیتالی
 
)انرژیهای  های دریائیدفتر مهندسی سواحل، بنادر و سازه -زیستآزمایشگاه محیط -4-5-5

 )دانشکده مهندسی عمران( تجدیدپذیر(

 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 محیطیزیست

 دهایواح سرمایش و گرمایش هدف با طبیعی منابع این از الکتریکی انرژی تولید. باشندمی
 سیستمهای در آلودگی و سرعت فشار، نشت، تشخیص حسگرهای انرژی تامین مسکونی،

           دستگاه آنالیز گاز  Vario Plus                    سیستمهای توزین و اندازه گیری دقیق دیجیتالی
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Centrifuge Hettich EBA 270                               Tensiometer Sigma 700 

پیلهایسوختیقلیاییجامد
ساختغشاهایتبادلهیدروکسیل)آنیونی(

خالصسازیوذخیرهسازیهیدروژن
آزمایشگاه مکاترونیک  )دانشکده مهندسی مکانیک(

اینآزمایشگاهتحقیقاتیبابرخورداریازامکاناتسختافزاریونرمافزاریویژه،درزمینههایزیرفعالیتمینماید:
مدلسازیوبهینهسازیبخشکنترلسیکلنیروگاههایبخار،گازوترکیبی،

,دریایینقلیهوسایلکنترلوسازیشبیه,سازیمدل
,ماهوارهردیابسکوهایوسازپایدارسکوهایوپایدارصفحاتکنترلوساخت,سازیمدل

ساختتجهیزاتمرتبطبابکارگیریانرژیهایپاکمانندخورشید
هوشمندهایساختمان

پردازشسیگنالوتصویروکنترلUAVوکنترلدیجیتال
آزمایشگاه شیمی سطح )دانشکده شیمی(

سازیشبیهومغناطیسیوطبیعیسطحیفعالمواد،)خورشیدیسلولهایوخازنهاابر(نوینانرژیهایموضوعاتدرتحقیقاتیآزمایشگاهاین
دینامیکیپراکندگی،PFG-NMR،سنجیهدایت،سطحیکششآزمایشگاهایندرآزمایشروشهای.نمایدمیفعالیتکوانتومیمحاسباتو
رسوب،امپدانس،الکتروفورتیکرسوب،ایچرخهولتامتری،عبوریالکترونیمیکروسکوپ،روبشیالکترونیمیکروسکوپ،زتاپتانسیل،نور
،موجودآزمایشگاهیامکاناتوتجهیزاتازاستفادهباکهباشندمیUV-Visسنجیطیف،گالوانواستاتیکدشارژوشارژ،شیمیاییبخاردهی

:گردندمیدنبالزیرشرحبهتحقیقاتیهایزمینه

رنگدانهباشدهحساسخورشیدیسلولهایطبیعیابرخازنهاسطحیفعالمواد

برهمنکشموادفعالسطحیبانانولولههایکربنیموادفعالسطحیمغناطیسی

حذفآلودگیهاینفتیازآبباکمکموادفعالسطحیبرهمکنشموادفعالسطحیباگرافن
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 )دانشکده شیمی( سطح شیمی آزمایشگاه -4-5-8

 مواد ،(خورشیدی سلولهای و خازنها ابر) نوین انرژیهای موضوعات در تحقیقاتی آزمایشگاه این
. نمایدمی فعالیت کوانتومی محاسبات و سازیشبیه و مغناطیسی و طبیعی سطحی فعال

 پراکندگی ،PFG-NMR سنجی، هدایت سطحی، کشش آزمایشگاه این در آزمایش روشهای
 عبوری، یالکترون میکروسکوپ روبشی، الکترونی میکروسکوپ زتا، پتانسیل نور، دینامیکی
 ارژدش و شارژ شیمیایی، بخار دهی رسوب امپدانس، الکتروفورتیک، رسوب ای،چرخه ولتامتری

 امکانات و تجهیزات از استفاده با که باشند می UV-Vis سنجی طیف گالوانواستاتیک،
 :  گردندمی دنبال زیر شرح به تحقیقاتی هایزمینه موجود، آزمایشگاهی

 شده حساس خورشیدی سلولهای 
 رنگدانه    با

   ابرخازنها  سطحی فعال مواد 
 طبیعی

  مغناطیسی سطحی فعال مواد  های نانولوله با سطحی فعال مواد برهمنکش 
 کربنی

 با سطحی فعال مواد برهمکنش 
 گرافن

 فعال مواد کمک با آب از نفتی آلودگیهای حذف 
 سطحی
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 صدا

آزمایشگاه اکوستیک 

درایتوسعهوکاربردیتحقیقاتانجامبرایرامناسبیبسترویژهافزارینرموافزاریسختامکاناتوتجهیزاتبودنداراباآزمایشگاهاین
اخیرخدماتهایسالطولدرونمودهفراهمسازهوسیاالتمتقابلبرهمکنشمسائلحلوایسازهآکوستیک،ارتعاشاتوصداکنترلحوزه
،حوزهایندرفردبهمنحصرهایقابلیتکناردرویژهمحاسباتیتجهیزاتوجودهمچنین.استکردهارائهعلمیجامعهبهراتوجهیقابل
آوردهفراهمکشورسطحدرمرتبطصنعتیوپژوهشی،آموزشیمختلفهایبخشبهخدماتارائهوهاپژوهشانجامجهترامناسبیفرصت

است.اهدافکلیبرنامهآزمایشگاهتحقیقاتیآکوستیکرامیتوانبهدودستهکلیتقسیمنمود:
�کنترلوایسازهآکوستیکوارتعاشاتهایزمینهدرالمللیبیندانشمرزدرکاربردیوبنیادیمطالعاتوتحقیقاتانجام

فعالارتعاشاتوآکوستیکسازههایمستغرق.
�راهارائهوسازیاستانداردهمچنینوصوتی-ارتعاشیارزیابیوگیریاندازهزمینهدرمطالعاتیوایمشاورهخدماتارائه

کارهایعملیکنترلاصواتوارتعاشاتمزاحمدرسطحمسائلملی

محیط زیست دریا

مدیریتنگرشاهمیت.استکشورمداریتوسعهالویتهایازپایدارتوسعهبهدستیابیجهتدرتالشوزیستمحیطازحفاظتامروزه
عملکردکهسازمانهاییدرخصوصبهاهمیتاین.استاهمیتحائزبسیارعمرانیهایپروژهوطرحهادرزیستمحیطریزیبرنامهو
وجغرافیاییموقعیتسبببهساحلیمناطق.بودخواهدبیشتر،یابدمیارتباطدریاوساحلیمناطقمانندطبیعیمنابعبهآنانفعالیتهایو
شوندمیمحسوبشکنندهوحساسمناطقی،دریاوخشکیازتوامانپذیریتأثیرووابستههایاکوسیستموزیستیتنوع،طبیعیهایویژگی
عملکردوساختارمیانتوازنبرقرایبرایتالش،رویایناز.هستندشکنندهوپذیرآسیبانسانیهایفعالیتومحیطیتغییراتبهنسبتو
قرارتوجهموردکشورساحلیمناطقزیستیمحیطمدیریتچارچوبدرکهاستموضوعیانسانیهایفعالیتتوسعهوسواحلشناختیبوم

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

پایآبشستگیهایزمینهدرعمرانمهندسیدانشکدهدربنادروسواحلگرایشدرزیستمحیطوآبمهندسیآموزشی-پژوهشیگروه
دررسوباتسازیشبیه،دوفازهجریانهایمدلسازی،امواجاثردردریابستروساحلیآبهایدرنفتوگازانتقالهایلولهمجاورتوشکنهاموج
انرژیانتقالریاضیمدلسازی،ساحلیآبهایدرآبکیفیتوهیدرودینامیکمدلسازی،موجشکستپدیدهعددیمدلسازی،ساحلیآبهای
جریانهایدادهآنالیز،دریازیستمحیطدرایماهوارهعکسهایوجغرافیاییاطالعاتسیستمازبرداریبهره،موجانرژیزوالوآببهباداز
آزمایشگاهیامکاناتداشتناختیاردرباآموزشیگروهاین.نمایدمیفعالیتدریائیهایسازهوبنادر،سکوهاایسازهطراحی،ساحلیامواجو
ودکتریوارشدکارشناسیهایرسالهقالبدرراپژوهشیوتحقیقاتیهایپروژه،افزارینرمو)جریانگیریاندازهتجهیزاتبرخیوفلوم(

.استنمودهارائهصنعتیپژوهشیطرحهای

 HM 169. Fluid Mechanic Lab         HM 165. Fluid Mechanic Lab
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HM 165. Fluid Mechanic Lab HM 169. Fluid Mechanic Lab 

  (عمراندانشکده مهندسی ) زیست دریادفتر مهندسی محیط -زیستآزمایشگاه محیط -4-7-2

زیست در گرایشهای مهندسی محیط زیست و 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 یمحیط زیست

ای، توسعه ساحلی، ارائه سیستمهای پایش و مدیریت لحظه 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، تعیین خطوط ساحلی، آبی
 پرورش طرحهای از ناشی محیطی زیست اثرات ،...  شاخصهای کیفیت آب، آلودگی رسوبات و

 و های نفتی از آبها، تصفیه فاضالبهای صنعتی و جداسازی آالینده کشتی توازن آب ماهی،
 زیست و اکوسیستمهای ساحلی، توسعه، بررسی اثرات تغییر اقلیم و عوامل انسانی بر محیط...

 نینچهم. است فراهم گیری در مدیریت محیطهای آبی و سواحلافزارهای پشتیبان تصمیمنرم
 پایش -2 نفتی، آلودگی با مقابله محلی هایطرح بررسی  -1 زمینه در مناسبی پتانسیلهای

 -4 دریا، در آلودگی با مقابله تجهیزات تامین  -3 دریایی، محیطی زیست وضعیت مستمر
مدیریت و بازیافت  -6پاکسازی خاکهای آلوده  -5 هاکشتی از ناشی هوای آلودگی کنترل

 .دارد پسماند وجود
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آزمایشگاه محیط زیست- دفتر مهندسی محیط زیست دریا )دانشکده مهندسی عمران( 

در،عمرانمهندسیدانشکدهدربنادروسواحلوزیستمحیطمهندسیگرایشهایدرزیستمحیطوآبمهندسیآموزشی-پژوهشیگروه
اثراتارزیابیالگوهای،تهدیدکانونهایوهاآالیندهشناساییبرتکیهباسواحلوساحلیآبهایمحیطیزیستمدیریتهایبرنامهتدوین
سیستمهایارائه،ساحلیمناطقطبیعیاندازهایچشمومهمهایاکوسیستم،ساحلیمناطقزیستمحیطراهبردیارزیابیومحیطیزیست

پایشومدیریتلحظهای،توسعهسیستمهایپشتیبانتصمیمگیریبهمنظورمدیریتمناطقوآبهایساحلیانجاممیگردد.
راهازسنجشهایسامانهازاستفاده،ساحلیآبهایکیفیتوهیدرودینامیکعددیمدلسازیخصوصدرقابلیتهایوپتانسیلهاراستاایندر
کیفیتشاخصهایلحاظبهساحلیآبیمنابعوسواحلبندیپهنه،ساحلیخطوطتعیین،ساحلیآبیمنابعکیفیتپایشدرجغرافیاییودور
جداسازیوصنعتیفاضالبهایتصفیه،هاکشتیتوازنآب،ماهیپرورشطرحهایازناشیمحیطیزیستاثرات،...ورسوباتآلودگی،آب
پشتیبانافزارهاینرمتوسعه،ساحلیاکوسیستمهایوزیستمحیطبرانسانیعواملواقلیمتغییراثراتبررسی،...وآبازنفتیهایآالینده
بامقابلهمحلیهایطرحبررسی-1زمینهدرمناسبیپتانسیلهایهمچنین.استفراهمسواحلوآبیمحیطهایمدیریتدرگیریتصمیم
ناشیهوایآلودگیکنترل-4،دریادرآلودگیبامقابلهتجهیزاتتامین-3،دریاییمحیطیزیستوضعیتمستمرپایش-2،نفتیآلودگی

ازکشتیها-5پاکسازیخاکهایآلوده-6مدیریتوبازیافتپسماندوجوددارد.
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 ای اروندتخمین مقیاسهای زمانی انتقال آلودگی در خور رودخانه
تخمین مقیاسهای زمانی انتقال آلودگی در خور رودخانه ای اروند
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آزمایشگاه دینامیک سیاالت محاسباتی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

برایالزمکارائیآنهاازبسیاریامااندشدهعرضهبازاربهتاکنونزیادی)CFD(محاسباتیسیاالتدینامیکبرمبتنیتجاریافزارهاینرم
واکنشودارای،مغشوش،فازیچند،متخلخلمحیطهایدرجریانهایلحاظبهراشیمیاییفرآیندهایدرموجودپیچیدگیهایتحلیلوتجزیه
سیاالتمواردبعضیدروپیچیدهمعموالجریانعبورسیستمهایهندسیساختار،دیگرطرفاز.ندارندغیرنیوتنیسیاالتبعضاو/یااندرکنش
جدیدهایتکنولوژیمباحثازCFDافزارهاینرمباالخص،تخصصیافزارهاینرمکلیهاینکهبهتوجهبا.دارندایپیچیدهرفتارهاینیز
پرداختآنها)خاصمحدودیتهایعدمصورتدر(استفادهجهتبایدهنگفتیبسیارهایهزینهلذا،میشوندمحسوبدنیا .High Techو
،کشوردرموجودضرورتهایبهتوجهباواساساینبر.ندارندراآنپرداختتوانماصنعتیواحدهایوسازمانها،شرکتهاازبسیاریکهگردد
انجامهمچنینوفرآیندیصنایعدرکاربردرویکردبا)CFD(محاسباتیسیاالتدینامیکهایبرنامهطراحیجهتمنسجمایبرنامهوطرح
فعالیتهای.گرفتقرارجدیتوجهموردوتهیهایرانصنعتوعلمدانشگاهشیمیمهندسیدانشکدهدرصنعتایننیازموردکاربردیتحقیقات
بخشهایوصنایعنیازموردCFDتخصصیکدهایایجاد-2صنعتیفرآیندهایکلیهبرایCFDمشاورهارائه-1قالبدرآزمایشگاهاین
مبتنیمهندسیهایطراحیانجام)الفمنظوربهدنیاموجودتجاریافزارهاینرمباارتباطدرمختلفسرویسهایارائه-3کشورتحقیقاتی
گلوگاههایرفع)بBuild & Testسنتیروشهایجایبه) Simulated Based Equipment Design (دستگاههاCFDسازیشبیهبر

موجودوبهینهسازیفرآیندهاجهتکاهشمصرفانرژیوهزینهها،باالبردنضریبایمنیفرآیندهاو...است.

شناخت، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و توسعه پایدار

آزمایشگاه تحقیقاتی CAPE )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

با همزمان و گذشته دهه دو از بیش طیدر تخصصی خدمات ارائه هدف با ایران صنعتو علم دانشگاه CAPE تحقیقاتی آزمایشگاه
ازفعالیتمختلفمجوزهای،یافتهتوجهیقابلتوسعهگازونفتصنایعدرخصوصبهمختلفیهایشرکتوهابخشباخودهایفعالیت
درایحرفهخدماتارائهظرفیتودادهقرارخودکنارکشورازخارجوداخلدرنیزمتعددیکاریهمکاران،نمودهدریافتمختلفمراجع

زمینههایمتعددکاریرادرخودبوجودآوردهاست.زمینههایفعالیتاینآزمایشگاهبهشرحزیراست:
وبهداشت،ایمنیریسکمدیریتبرنامهتهیه-2HSEعملکردنظاموهاشاخصتدوینوتهیه-1شاملفرآیندایمنیوHSEمدیریت
ارزیابیومخاطراتمطالعاتانجام-5HSEفرهنگارزیابیمطالعاتانجام-4HSEجامعافزارنرمتدوینوطراحی-3محیطیزیست
حریممطالعاتانجام-7ایمنیمطالعاتانجام-6)PSM(فرایندایمنیمدیریتسیستموPSSRوHAZOP، HAZID، SILریسک

ایمنیوآنالیزاعتمادپذیری
برنامهتهیه-2) ،ESHIA, EIA, SIA(محیطیزیستارزیابیمختلفمطالعاتانجام-1شاملایحرفهبهداشتومحیطیزیستمطالعات
و)Remediation(آلودههایخاکسازیپاک-3هاآلودگیافزایشازجلوگیریراهکارهایارائهو)EMP(محیطیزیستمدیریتجامع
ایلحظهپایشسامانهمدیریتوجامعریزیبرنامه-5ویژهوعادیپسماندهایمدیریتوریزیبرنامه-4صنعتیهایپسابسامانهمدیریت
-۸صنعتیبهداشتبامرتبطهایدستورالعملتدوینوتهیه-7OGPهایشاخصاساسبرGAP Assessmentمطالعاتانجام-6

CDMهایپروژهطراحیوانرژیمصرفسازیبهینه-9JHAشغلیمخاطراتتحلیلوتجزیهو)HRA(بهداشتیهایریسکارزیابی
TS 290001،ISO9001،ISO14001،OHSAS18001استانداردهایگواهینامهماننداستانداردهایگواهینامهومجوزهابرخیدارایآزمایشگاهاین

آزمایشگاهاینخارجیوداخلیهمکارانبرخی.است...و)PM BOK( پروژهمدیریتگواهینامهوHSE-MSو
�مهندسیخدماتعرضهدر1رتبهدارایCAPEمشاورانگروه
�HSEمختلفخدماتدهندهارائهIM&MوRisktec، ARC، FSELاروپاییهایشرکت
�هاپروژهنیازموردتخصصیخدماتکنندهتامین )Sdn. Bhd( KBDشرکت
�انرژیحوزهدرافزارینرمتخصصیخدماتکنندعرضهLEAP Energyشرکت
�اندازیراهونصب،ساخت،فناوریخدماتکنندهارائهTECHNOMAKشرکت
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آزمایشگاه محیط زیست - دفتر تحقیقات شناخت، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار )دانشکده مهندسی عمران(

تنوعزوال.گردیدندمواجهمحیطیزیستعدیدهمشکالتباجهاننقاطاقصادرمختلفکشورهای،جمعیترشدافزایشوشدنجهانی
مشکالتومسائلبرخیآلودگیهاوزائداتتولیدافزایش،انرژیبهنیازافزایش،خشکسالیهاوسیالبهاافزایش،هوائیوآبتغییرات،زیستی
زیستمشکالتدرکبرایالزمآمادگیهای،قدیمیوتاریخیروشهایورویکردها،موارداینبرعالوه.هستندامروزیمحیطیزیست
محیطریزیبرنامهومدیریتدرجدیدینگرش،رویایناز.آورندنمیفراهمرامکفیریزیبرنامهومدیریتنمودنفراهمومحیطی
تحقیقاتیدفترایندر)پایدارتوسعههایمولفه(تکنولوژیکیومحیطیزیست،اجتماعی،اقتصادیکلیدیهایمولفهگرفتننظردربازیست

بهشرحزیردنبالمیگردد.
�زیرساختهای،زمینیکپارچهکاربریوطبیعیمنابعمدیریت،شهریتوسعه،اجتماعی-اقتصادیتوسعهدرزیستمحیطریزیبرنامه
شهری
�،زیستگاهها،تاالبها،صوتوهواآلودگی،اجتماعی-اقتصادیهایجنبه،زمینکاربریحوزهدرزیستمحیطریزیبرنامهارزیابی

مناطقآسیبپذیریازسیالب،فرسایشسواحلورودخانهها،مطالعاتچشماندازهاباسایرجوانب
�انسانیوطبیعیسیستمهایمیانارتباطاتمدیریتمنظوربهگیریتصمیمفرآینداصالح
�آیندهوکنونینسلسودمندیبرایموثرایگونهبهگیریتصمیمفرآیندمدیریت
�گیریتصمیمفرآیندهایدرتسهیلمنظوربهمحیطیزیستهایجنبهتحلیل
�زیستمحیطریزیبرنامهومدیریتدرسیستمیتحلیلروشهایبکارگیری

پایش محیط زیست

آزمایشگاه آنالیز مواد )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

محیط،داروسازی،پزشکیقبیلازمختلفهایحوزهدرسریعوپیشرفتهتکنولوژیهایازگرفتنیاریبادستگاهیآنالیزروشهایامروزه
شتافتهمحققینیاریبه…وبیوتکنولوژی،نانوتکنولوژی،پتروشیمی،گاز،نفت،شیمی،معدن،طبیعیمنابعوکشاورزی،نساجی،مواد،زیست

وبابهرهگیریازروشهاینوینپاسخگوینیازآنهاگردیدهاست.
درزبدهکارشناسانوپیشرفتهآنالیزهایدستگاهداشتناختیاردرباگازونفت،شیمیمهندسیدانشکدهموادآنالیزآزمایشگاهراستاایندر

.استمنحصربفردیقابلیتهایدارای…و،بیوتکنولوژی،پتروشیمی،گاز،نفت،پلیمر،فلزات،دارو،آبترکیباتکیفیوکمیشناسایی
آزمایشگاه صنایع شیمیایی معدنی )دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(

بنیادینتحقیقاتگسترشضرورتصنایعاینگسترشدرکشورباالیپتانسیلوزیربناییتوسعهدرمعدنیشیمیاییصنایعانکارناپذیرنقش
معدنیشیمیاییصنایعبامرتبطتحقیقاتیآزمایشگاهتنهاونخستینبعنوانآزمایشگاهاین.استنمودهچنداندورابخشایندرکاربردیو
ایجادوپژوهشیهایفعالیتتوسعهطریقازدانشمرزهایگسترشومعدنیشیمیاییصنایعدرکشوردانشسطحارتقائهدفباوکشور
سالدرکشورمعدنیشیمیاییصنایعپژوهشینیازهایبهپاسخگوییوتکمیلیتحصیالتهایپروژهانجامبراینیازموردفضایوامکانات
معدنیمحصوالتوموادانواعفرآوریهایفناوری،معدنیشیمیاییصنایعشاملآزمایشگاهاینتحقیقاتیهایزمینه.گردیدتأسیس1372
:استزیرشرحبهآزمایشگاهایندرشدهارائهخدماتوفعالیتهاهایزمینه.است...ومعدنیهایپوششنانوو،هاجاذبنانو،ذراتنانوشامل

انجامطرحهایپژوهشیبنیادی،کاربردیوتوسعهای
«معدنیهایپوششنانووموادنانوشاملمعدنیموادپایهمحصوالتانواعکاربردوتولیدفنیدانشتوسعهوتدوین
«توسعهوتحقیقواحدهایسازیدرفعالوهمکاریتولیدیواحدهایتحقیقاتینیازهایرفعوشناسائی،بررسی
«معدنیشیمیاییصنایعبامرتبطپژوهشیوتحقیقاتیهایبرنامهدرفنیوعلمیمشاوره
«کاربردیپژوهشیهایطرحانجامجهتصنعتیخبرهکارشناسانودانشگاهیمحققینازمتشکلتحقیقاتیهایتیمایجاد
«سازیبهینهشاملمختلفهایزمینهدر،ظرفیتافزایشهایطرح،جدیدصنعتیهایپروژهبهمهندسیفنیایمشاورهخدماتارائه

فرآیند،رفعمشکالتفرآیندیواصالحیاارتقاءکیفیتمحصول
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«کیفیتکنترلهایسیستماصالحیاایجادوآزمایشگاهیهایدستورالعملوتدویندرتهیههمکاری
«وشیمیاییفیزیکیهایازآزمایشاعمتخصصیآزمایشگاهیخدماتارائه

آزمایشگاه نمونه های حقیقی )دانشکده شیمی(

هایحوزهدربشرچالشهاینمودنمرتفعجهتدرتالشوحقیقیهاینمونهگیریاندازهوشناسائی،تجزیهمنظوربهتحقیقاتیآزمایشگاهاین
گیریاندازهوشناسایی،نوینروشهایازاستفادهبابیولوژیک،معدنی،آلیهاینمونهتجزیه.استیافتهتوسعهزیستمحیطآلودگیوانرژی
مختلفحسگرهایسازیتجاریوساخت.پذیردمیانجامآزمایشگاهایندرکروماتوگرافیواسپکتروسکوپی،الکتروشیمیمختلفروشهایبه

.پذیردمیصورتآزمایشگاهایندرواقعیمسالهومقیاسدرگازیونوری،الکتروشیمیائی
بهافزونروزنیاز-2مختلفصنایعدر)بیولوژیکی(زیستیوداروئی،سمیموادآنالیزوگیریاندازهضرورت-1اهدافباآزمایشگاهاین
ارتباطتقویت-5جدیدتکنولوژیهایبهدستیابی-4صنعتبهپاسخجهتدرروزبهوپویاپژوهشهایتوسعه-3تجدیدپذیروپاکانرژیهای

باصنعت-6استفادهازجاذبهایزیستیدرحذفآالیندههاازمحیطزیستیادفعفلزاتازمحیطهایبیولوژیکیازجملهبدنانسان
آزمایشگاهاسپکترومتری،میکروونانواستخراج)دانشکدهشیمی(

اینآزمایشگاهتحقیقاتیدردانشکدهشیمیدانشگاهبااهدافزیرتوسعهیافتهاست:
�سیستمبهتزریقجهت)مایعوجامدفازاستخراجنانوومیکروروشهایشامل(استخراجنوینروشهایازاستفادهبانمونهسازیآماده

کروماتوگرافیدرراستایشناسائیواندازهگیریترکیباتشیمیایی
�نانوومیکروسبزتکنیکهایبا،صنایعبهوابستهمحیطیهایآالیندهوناخالصیهاخصوصاموادانواعگیریاندازهوجداسازی،حذف

استخراج
�...ومتفاوتمحیطهایدرمختلفآنالیتهایگیریاندازهبرایدستگاهیآنالیزنوینروشهایاجرایبرایریزیبرنامه

مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات
برواستارتباطیهایسامانهدرهادادهانتقالوارتباطنحوهپیشرفتهفناوریهای،پیشرفتهارتباطاتیسیستمهایبرمتکیبسیارامروزدنیای
نمودهایجادانسانادارهتحتسیستمهایمدیریتدررابسیاریاهمیتهادادهواطالعاتپردازشوانتقال،ارتباطیسیستمهایاساساین
،مخابراتیشبکهبهمتصلویکدیگربهمتصلکامپیوترچند،مخابراتیشبکهیکمانندهوشمندارتباطاتسیستمهایایجاداینرویاز.است
داردبسیاریاهمیتاطالعاتوارتباطاتدنیایدرآنچه.باشد...وآنهادرشدهاستفادههایبرنامهواینترنت،ماهوارهوکامپیوتریشبکه
وهادادهانتقالوارتباطیمشکالت.استاطالعاتوآمارهوشمندکنترل،اطالعاتپردازشصحتودقت،اطالعاتانتقالدقتوسرعت
الکترونیکرسانیاطالعوپایشسامانه،سایبریتهدیداتدرریسککاهشمانندکشوربنادروفرودگاهی،هواشناسیشرکتهایدراطالعات
تجهیزاتوسامانهدورراهازوخطدرپایش،دورراهازسنجشسامانه،آنتنیطراحیودریائیترافیککنترل،هااسکلهوبنادر،فرودگاهها
پذیرامکانکامپیوتروبرقمهندسیدانشکدههایتوانوقابلیتهابهاتکاءبا...وهاماهوارهازاطالعاتدریافتتقویت،رادیوییایستگاههای
کامپیوترمهندسیدانشکدهآموزشیگروههاینیزوبرقمهندسیدانشکدهمخابراتگروهتحقیقاتیوعلمیپتانسیلهایوظرفیتها.بودخواهد

:گردیدندخالصهزیرشرحبه

مهندسی فناوری اطالعات )کامپیوتر(
وموازیپردازش،هوشمنداتوماسیون،)آشوب(پیچیدهسیستمهای،گفتاروصداپردازش،تصویرپردازشتحقیقاتیآزمایشگاههایمجموعه
،سریعپردازشوشبکه،گستردهسیستمهای،عاملهچندسیستمهایونرمرایانش،اعتمادپذیررایانش،محاسباتیشناختیهایمدل،همروند
مهندسیدانشکدهدردادهمهندسیوکاویداده،وسیعباندشبکه،اتکاپذیرمعماریهایوهاسامانه،سیمبیهایشبکه،کامپیوتریهایشبکه

.نمایندمیفعالیتزیرهایزمینهدرکامپیوتر
9اعتمادپذیروامنافزارینرمهایسامانهتوسعهوطراحی
9هادادهخصوصیحریمحفظوسازیگمنامافزارهاینرمتوسعهوطراحی
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9هاشبکهوافزارهانرمکاراییوامنیتارزیابی
9سایبریتهدیداتسازیشبیهسامانه
9هادادهسازیگمنامسامانه
9)موبایلوشدهدستکاریهایروبات(رباتیکهایسیستم
9هوشمندحسگرهایسیستم
9وضعیتبرنظارتهوشمندهایسیستم
9کاویداده
9الگوتشخیص
9کاویمتن
9...وبندیخوشه

مهندسی برق 
سیگنالسازیمدل،سیارمخابرات،دیجیتالکدینگورمزنگاریهایسیستمتحقیقاتیآزمایشگاهداشتناختیاردربابرقمهندسیدانشکده
هایسیستمورباتیک ،تصویرپردازش ،پیشرفته دقیقابزار ،پیشرفته حرکتکنترل،الکترومغناطیسی سازگاری،)کنترلبخش( سیستمو
ماهوارهیابموقعیتهایسیستم،الکترونیکیبهگیریاندازهوالکترونیکیدقیقابرازساختوطراحی،وسیعباندسیارهایشبکه،غیرخطی
ماشین،تنکسیگنالهایپردازش ،ماشینبینایی ،قدرتهایسیستمبار و انرژی مدیریت،قدرتهایسیستمبار و انرژی مدیریت،ای
هایسیستمورمزنگاری،هوشمندهایسیستم،پذیرتجدیدهایانرژی،فازیمنطقوکامپیوتریکنترل،نانوالکترونیک،درایوومخصوص
پردازشوالکترومغناطیسمهندسی،شبکهوابررایانش،دقیقوسریعالکتریکیهایماشین،برقهایشبکهاتوماسیونوفاظت،ح،امن

:استپژوهشیخدماتارائهبهقادرزیرهایزمینهدردیجیتالیسیگنالهای
½سیاروثابتسیمبیمخابراتهایسیستموهاشبکه
½نوریمخابراتهایسیستموهاشبکه
½باالفرکانسرادیوییهایسیستم
½مخابراتیهایشبکهامنیت
½سونارورادارهایسیستم
½ایماهوارههایسیستم
½کدینگورمزنگاری
½دقیقابزار
½...ورباتیک
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طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار دریافت داده های ماهواره
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مدلسازی هواشناسی مقیاس پذیر و داده ها برای پیش بینی محدوده کوتاه
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 کوتاه محدوده بینی پیش برای ها داده و پذیر مقیاس هواشناسی مدلسازی

 

 

 

 

 

مدیریت

مدیریت دانش 

رقابتيمزیتبهشدنتبدیلحالدرسرعتبهسازمانيدانش،امروزپیچیدهدنیايدر.گیردميقرارمدیرانتوجهموردسرمایهیکبعنواندانشامروزه
حلهمچونفعالیتهایيبراياطالعاتانتقالوانتشار،سازماندهي،گزینش،یافتندرراسازمانهاکهاستفرآینديدانشمدیریت.سازمانهاستاصلي
هربرايرامطلوبيشرایط،آنازحمایتودانشمدیریتبهتوجه.دهدميیاريگیريتصمیمواستراتژیکریزيبرنامه،پویایادگیري،مشکل

.استسازمانيرفتارواستراتژي،فناوري،دانشمدیریتفرآیندشاملدانشمدیریت.آوردميبوجودسازماني
برنامهایناساسيمحورهايازیکيعنوانبهرا)محور-دانش(دانایيبرمبتنيتوسعه،کشورتوسعهچهارمبرنامهدرایراناسالميجمهوريدولت
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 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. دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمانهاست
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
توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی   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

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

ایران ضمن شناخت ماهیت و اهمیت این مهم، برای خود رسالت اجتماعی قائل بوده و با تربیت 
های هدر دانشکد و اندیشه صاحب نام در این حوزهمتخصصین و در اختیار داشتن صاحبان تفکر 
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چهارمبخشومحوردانایيملياقتصادرشدبهاولبخشنیزفرهنگيواقتصادي،اجتماعيتوسعهچهارمبرنامهقانوندر.استدادهقرار
بخش،دانشمدیریتسیستمهایسازیپیادهودستیابیجهتدرریزیبرنامهاساساینبر.استیافتهاختصاصبردانایيمبتنيتوسعهبه
ضمنایرانصنعتوعلمدانشگاه.استآنبهغیردولتیودولتیهایمجموعهدرمهندسیوفنیپیچیدهورقابتیدنیایناپذیراجتناب
اندیشهوتفکرصاحبانداشتناختیاردرومتخصصینتربیتباوبودهقائلاجتماعیرسالتخودبرای،مهمایناهمیتوماهیتشناخت
مدیریتهایحوزهدررامناسبیبسیاراجرائیوپژوهشیظرفیتهای،پیشرفتوصنایعمهندسیهایدانشکدهدرحوزهایندرنامصاحب

دانش،استراتژی،مدیریتریسکومدیریتزنجیرهتامیندارااست.

برون سپاری و خصوصی سازی

شدنترتخصصیوتکنولوژیکهایپیچیدگی،منابعمحدودیت،کاروکسبهایدشواری،رقابتیفشارهایافزایشچونمسایلی،امروزه
وعمومیبخشهایسازمانازبرخیاندازهازبیششدنبزرگ،هاهزینهافزایش،آیندهبهاطمینانعدم،محیطیتحوالتشتاب،کارها
هایاستراتژیبهبقاءوپیروزیبرایوکردهنظرتجدیدخودمدیریتیالگوهایدرهاسازمانتااستشدهسببقانونیهایمحدودیتنیز
باتواماما(آمدکارابزاریعنوانبهاستراتژیدواین.هستندهااستراتژیاینازنمونهدوسپاریبرونوسازیخصوصی.آورندرویجدیدی
تربیشهرچهگسترشنیازمندماامروزجامعه.استشدهگرفتهکاربهخصوصیوعمومیهایسازمانازبسیاریتوسط)بالقوههایریسک
برایالزمامنیتباید،مناسبقانونیوحقوقیبسترهایایجادبابنابراین.استکیفیتباخدماتوکاالتولیدبراتکاباسالمخصوصیبخش
اساساینبر.کنندپیداتریبیشپذیریریسکوتولید،خالقیتقدرت،جامعهاندیشمندانوسرمایهصاحبانتاآیدفراهمکشوردرسرمایه
بهبایدمی،»سپاریبرون«و»سازیخصوصی«همچوندولتیهایبنگاهوهافعالیتواگذاریحوزةدرمطرحمباحثدادنقرارمحوریتبا

.نمودحرکتانسانیواقتصادیمنابعبهترهرچهمدیریتسمت
دولتیبخشمشکالتومسایلیهمهدرمانتواندنمیسیاستایناجرایکهشودتوجهباید،هادولتبرایسازیخصوصیجذابیتوجودبا
کسبمهندسیومدیریت«آموزشیگروههایراستاایندر.نمودمدیریتوشناساییراچالشهابایدروشهرباآنپیگیریواجرادروباشد
همکاریهایوتجاربایرانصنعتوعلمدانشگاهصنایعمهندسیوپیشرفتمهندسیدانشکدهدر»اقتصادیپیشرفتهایمهندسی«و»کارو

ارزندهایرابابخشهایمختلفصنعتدرخصوصخصوصیسازی،برونسپاریوسیاستگذاریداشتهاند.

شرکتهای همکار دانشگاه در بخش خصوصی
باراهمکاریهاینامهتفاهمدانشگاهاین،محیطیزیستمشکالتومسائلحلدرخصوصیبخشظرفیتهایازمندیبهرهمنظوربه
هواهایآلودگیحذفحوزهدرکهشرکتهااینازمورددونمونهبرای.استداشتهصنعتمختلفبخشهایدرخصوصیبخشهمکاران

.باشندمیزیرشرحبه،دارندرادانشگاهصنعتیهایفعالیتدرمشارکتامکان
شرکتنامورانپژوهش
شهرکردکربنیکگازشرکت
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های در حوزهظرفیتهای پژوهشی و اجرائی بسیار مناسبی را  مهندسی صنایع و پیشرفت،
 دارا است. مدیریت دانش، استراتژی، مدیریت ریسک و مدیریت زنجیره تامین

 برون سپاری و خصوصی سازی -4-11-2

  
 منابع، محدودیت کار، و کسب های دشواری رقابتی، فشارهای افزایش چون مسایلی امروزه،

 به اطمینان عدم محیطی، تحوالت شتاب کارها، شدن ترتخصصی و تکنولوژیکهای پیچیدگی
 نیز و عمومی بخش های سازمان از برخی اندازه از بیش شدن بزرگ ها،هزینه افزایش آینده،

 نظر تجدید خود مدیریتی الگوهای در ها سازمان تا است شده سبب قانونی های محدودیت
 برون و سازی خصوصی.  آورند روی جدیدی های استراتژی به بقاء و پیروزی برای و کرده

 اام) آمد کار ابزاری عنوان به استراتژی دو این.  هستند ها استراتژی این از نمونه دو سپاری
 شده گرفته کار به خصوصی و عمومی های سازمان از بسیاری توسط( بالقوه های ریسک با توام

 کاال دتولی بر اتکا با سالم خصوصی بخش تربیش هرچه گسترش نیازمند ما امروز جامعه. است
 الزم منیتا باید مناسب، قانونی و حقوقی بسترهای ایجاد با بنابراین. است کیفیت با خدمات و

 خالقیت، قدرت جامعه، اندیشمندان و سرمایه صاحبان تا آید فراهم کشور در سرمایه برای
 طرحم مباحث دادن قرار محوریت با اساس این بر. کنند پیدا تریبیش پذیریریسک و تولید

 ،«سپاریبرون» و «سازیخصوصی» همچون دولتی هایبنگاه و هافعالیت واگذاری حوزة در
 . نمود حرکت انسانی و اقتصادی منابع بهتر هرچه مدیریت سمت به بایدمی

 تواندنمی سیاست این اجرای که شود توجه باید ها، دولت برای سازی خصوصی جذابیت وجود با
 باید روش هر با آن پیگیری و اجرا در و باشد دولتی بخش مشکالت و مسایل ی همه درمان

 مهندسی و مدیریت» آموزشی گروههای راستا این در. نمود مدیریت و شناسایی را چالشها
 سیمهند و پیشرفت مهندسی دانشکده در «اقتصادی پیشرفتهای مهندسی» و «کار و کسب
 صنعت مختلف بخشهای با را ایارزنده همکاریهای و تجارب ایران صنعت و علم دانشگاه صنایع

 .اند داشته گذاریسپاری و سیاستسازی، برونخصوص خصوصی در 
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امضای تفاهم نامه مشارکت و همکاری دانشگاه با شرکت ناموران پژوهش و توسعه

امضای تفاهم نامه مشارکت و همکاری با شرکت گاز کربنیک شهرکرد
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 شرکتهای همکار دانشگاه در بخش خصوصی -5
ظرفیتهای بخش خصوصی در حل مسائل و مشکالت زیست محیطی، مندی از به منظور بهره

نامه های همکاری را با همکاران بخش خصوصی در بخشهای مختلف صنعت این دانشگاه تفاهم
داشته است. برای نمونه دو مورد از این شرکتها که در حوزه حذف آلودگی های هوا امکان 

 باشند.  به شرح زیر میهای صنعتی دانشگاه را دارند، مشارکت در فعالیت
 پژوهش ناموران شرکت 
 شهرکرد کربنیک گاز شرکت  

 شرکت ناموران پژوهش و توسعه نامه مشارکت و همکاری دانشگاه باامضای تفاهم

 

 

 

 
 

 شهرکرد کربنیک گاز شرکت با همکاری و مشارکت نامهتفاهم امضای
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لیست پروژه های انجام شده با سازمان:
درزیربهتعدادیازپروژههاکهدرمقدمهبهآناشارهشدودرحوزهمحیطزیستبودهاستاشارهمی شود:

نام کارفرماعنوان پروژهردیف

ادارهکلحفاظتمحیطزیستمطالعهآلودگيآبهايزیرزمینيدشتجیرفت1
استانکرمان

2
و معدني واحدهاي فعالیت از ناشي محیطيزیست پیامدهاي  بررسي
صنعتيدرحوزهشهرستانشهربابکباتاکیدبرمناطقخبرومدوارات

ادارهکلحفاظتمحیطزیست
استانکرمان

3
پیرامون موردي مطالعه ( استان در سنگین فلزات آلودگي اثر بررسي

)بابکشهرشهرستان-آبادخاتونذوبکارخانه
زیستمحیطحفاظتکلاداره

استانکرمان

4
اقتصادي-فنيمقایسهوتحلیلومطالعه

سازمانحفاظتمحیطزیستوسایلحملونقلبرقيجمعي

5
فیزیکوبیوکیفیتمحیطيزیستاستانداردهايوضوابطتدوین

سازمانحفاظتمحیطزیستشیمیایيآبهايساحليودریایيکشور

6
درزیستمحیطحفظدرروستایيICTنقشتخصصيمیزگردبرگزاري

سازمانحفاظتمحیطزیستهمایشکاربرداطالعاتوارتباطاتدرروستا

سازمانحفاظتمحیطزیستمشارکتدربرگزارينهمینکنگرهمليمهندسيشیميایران7

۸
بهمستعملپیکانخودروهايراهکارهايارائه جهتبررسيومطالعه

سازمانحفاظتمحیطزیستمنظورکاهشآلودگيومصرفسوختدرتهران

9
و پیشگیري جامع برنامه ملي استانداردهاي تدوین و مقررات اصالح
،فارسخلیج،عماندریايآبهايمحیطيزیستهايآلودگيبامقابله

خروجيفاضالبوپساببهآبهاينواحيساحليودریایي
سازمانحفاظتمحیطزیست

10
و پیشگیري جامع برنامه ملي استانداردهاي تدوین و مقررات اصالح
فاضالبخروجي،خزردریايآبهايمحیطيزیستآلودگیهايبامقابله

وپساببهآبهاينواحيساحليودریایي
سازمانحفاظتمحیطزیست

11
وحفاظت،کیفيپایش“مليکالنطرحبرمدیریت

سازمانحفاظتمحیطزیستمدیریتآالیندههايآب،خاکوهوايکشور”

12
محیط کاربردي هاي پژوهش و آثار،تحقیقات بررسي برنامه اجراي
راستاي در کشور علمي مجامع و مردمي مشارکتهاي جلب و زیستي

ارتقاءآگاهيهايمحیطزیستيجامعه
سازمانحفاظتمحیطزیست

شرکتسهاميفناوريآبآنالیزکیفیتآبورسوبمنطقهتمبک13
ومحیطزیست

14
توسعهپنجمبرنامه123مادهالعملدستورتدوینپروژهانجام

درخصوصشاخصهايآلودگیهايزیستمحیطي
آذربایجانزیستمحیطحفاظتکلاداره

غربي


