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الگوها و ظرفیت های 
دانشگاه علم و صنعت ایران



مقدمه

دفتر همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال1373 در دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان دفتر ارتباط با 
صنعت راه اندازی گردیده و در طی سالهای طی شده بستر ارتباطات دانشگاهیان علم و صنعت ایران 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 
پررنگتر 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 میشود. این تنوع از الگوها، با این هدف توسعه یافته، که گستره وسیع صنایع کشور را که 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 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، آینده ای بسیار 
روشن و بزرگ در این زمینه از فعالیتها را فراروی دانشگاه و صنایع همکار قرار داده است. به منظور تعریف جامعه صنعتی هدف 
دانشگاه و پی ریزی برنامه راهبردی پیش گفته در انتهای سال 94 مطالعات راهبردیی 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 تألیف این 
کتابچه نیز حاوی 265  قرارداد به مبلغ تجمیعی 1037 میلیارد ریال میباشد، بوده است. بر این مبنا حوزه صنایع پتروشیمیایی 
با حدود 60 مجتمع صنعتی و صنایع پاالیشگاهی کشور مشتمل بر 24 پاالیشگاه نفت و گاز از اصلی ترین مخاطبین صنعتی 

دانشگاه برگزیده شدند. به همین منظور هم در سال 95 دفاتر توسعه تعامالت دانشگاه با این صنایع تأسیس گردید.
آنچه در ادامه مشاهده خواهید نمود، ابتدا تاریخچه و معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران و سپس الگوهای پیش بینی شده 
این دفاتر در تعامل با صنایع هدف خود یعنی صنایع پتروشیمیایی و پاالیشگاهی کشور می باشد. در ادامه به معرفی بخشی 
آزمایشگاههای تحقیقاتی متبلور  یا  از ظرفیتهای مرتبط دانشگاه که در قالب دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و 
گردیده و اینک آمادگی ارائه خدمات به صنایع مختلف را دارند پرداخته شده است. با توجه به ماهیت انتظارات واقعی صنایع 
پاالیشگاهی و پتروشیمیایی امکان بهره مندی از ظرفیتهای تعداد قابل توجهی از شرکتهای خوش نام داخلی و خارجی نیز 
فراهم آمده که در انتهای کتابچه حاضر به معرفی بخشی از این ظرفیتها که دارای تفاهم نامه مشارکت و همکاری با دانشگاه 

در عرضه مشترک خدمات به صنایع هدف می باشند نیز پرداخته شده است.

امین بازیاریمحمد امین ثباتی

مدیر دفتر توسعه تعامالت دانشگاه
با صنایع پتروشیمیایی کشور

مدیر دفتر توسعه تعامالت دانشگاه
با صنایع پاالیشگاهی کشور



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، تأسیس گردید.
  دانشگاه در طی فعالیت خود همواره، یکی از سه دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور محسوب می شده و تنها دانشگاه 
ایران است.  در  دانشکده مهندسی خودرو  و  پیشرفت در خاورمیانه  دانشکده مهندسی  و  راه آهن  دانشکده مهندسی  دارنده 
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 میتواند تعامل سازنده ای با صنایع مختلف داشته باشد را در خود بوجود آورده که از این قبیل 
می توان به تأسیس 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 مأموریتها 
و پروژه های متعددی با فناوریهای پیشرفته از قبیل تأسیس 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 

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

دانشگاه با صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی کشور و البته تسهیل مراودات بین المللی این صنایع می باشد.
در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت ایران دارای 15 دانشکده، 11 پژوهشکده، 14 مرکز تحقیقاتی، یک مؤسسه تحقیقاتی، 
9 قطب علمی، پردیس شماره 2، مرکز آموزش الکترونیک و قریب به 100 آزمایشگاه تحقیقاتی است. در همه دانشکده ها، 
پژوهشکده ها و مراکز فوق ظرفیتهایی برای ارائه خدمات به صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی کشور 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 
معرفی  به  اختصار،  رعایت  منظور  به  و  شده  پرداخته  پتروشیمیایی  و  پاالیشی  صنایع  منظر  از  دانشگاه  واحدهای  بارزتر 
توانمندیهای آزمایشگاههای تحقیقاتی متعددی در دانشکده های برق، مواد، عمران، معماری و شهرسازی، خودرو، راه آهن، 
فیزیک، ریاضی، کامپیوتر، صنایع و پیشرفت 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، شرکا و همکاران تحقیقاتی دیگری نیز در ارائه 
این خدمات، بسته به موضوع و مورد، دانشگاه را یاری می نمایند. در انتهای این کتابچه به معرفی دو عدد از این مجموعه ها 

یعنی شرکت ناموران پژوهش، شرکت گاز کربنیک شهرکرد نیز پرداخته شده است.
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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 تأسیس 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، میتواند 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 مأموریت 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 
مأموریتهای فناورانه را دنبال کنند مورد نیاز می باشد. دانشگاه در الگوی تشکیل قطب فناوری با سفارش و حمایت صنعت اقدام به تعریف و تأسیس 
قطب فناوری در زمینه مورد درخواست می نماید. برنامه ریزی و هدایت و راهبری و بهره برداری مشترک از قطب تأسیس شده از سیاستهای 

دانشگاه در این زمینه است.

  الگوی انجام مأموریتی 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 مأموریت را دنبال مینماید که برای نیل به آن پروژه ای تعریف 
و به اجرا گذارده می شود. برای این شرایط الگوی پیشنهادی دانشگاه واگذاری مأموریت بجای پروژه است. مأموریت 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، مأموریت 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. نهایتًا 
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 مأموریت به اهداف از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت.

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

از  تاریخچه خود  و  پیشینه  به  توجه  با  ایران  دانشگاه علم و صنعت  میباشد. هرچند  نیازمند زیرساختهای خاص خود  برای صنعت  امر تحقیقات 
زیر ساختهای غنی کارگاهی و آزمایشگاهی برخوردار است لکن کماکان در خیلی از زمینه ها مبادرت به تحقیقات حرفه ای برای صنعت مستلزم 
سرمایه گذاری های 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 برای 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 تأسیس و یا تکمیل زنجیره زیر 
ساخت های 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 تأسیس دانشکده و پردیس دانشگاهی در دانشگاه، صنعت و یا منطقه صنعتی

دانشگاه علم و صنعت ایران در کارنامه خود تجارب گسترده ای از تأسیس 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 سال-های 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 ویژگی های 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 مأموریتهای سازمانی خود را دنبال نموده و همزمان به صورت نیمه وقت با حضور در صنعت به مأموریتهای 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 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 دانش ها و فناوری های 
روز دنیا در زمینه فعالیت آنها می باشد. بعضًا کارشناسان صنعتی این نیاز را به صورت خودجوش در قالب ادامه تحصیل جستجو میکنند 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 تأسیس 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 سرویس ها 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 تأسیس 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.

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

کارشناسان صنعت به طور پیوسته نیازمند آموزش میباشند و در بسیاری از موارد برنامه ریزی های 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 ظرفیت های صنعت و دانشگاه و بعضًا بسته به مورد از طریق برون سپاری آموزش های 

الزمه به کارشناس مربوطه عرضه می گردد.

  الگوی تأسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه

بعضًا بروکراسی های اداری یکی از موانع رشد سریع تراز همکاری بین دانشگاه و صنایع دستگاههای اجرایی کشور بشمار میرود. هر چه سطح 
همکاری ها 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 
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است پس از بررسی های اولیه دفتری تأسیس گردیده و یکی از اساتید دانشگاه مأمور به برنامه ریزی برای توسعه تعامالت فی مابین می گردد. در 
این الگو دانشگاه درخواست مأمور 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 تأسیس گردیده و در دست بهره برداری می باشد.

  الگوی استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص

در تکمیل الگوی تأسیس دفتر صنایع هدف در دانشگاه و به منظور زمینه سازی معرفی بیشتر و بهتر توانمندی های دانشگاه به صنایع هدف و معرفی 
متقابل ظرفیت ها و برنامه  های توسعه آن صنایع به دانشگاهیان الگوی تأسیس 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 تأسیس دفتر دانشگاه در صنعت 
یکی از اعضای هیئت علمی و یا کارکنان دانشگاه متناسب با برنامه ها و اهداف دفتر مأمور به حضور نیمه وقت و یا تمام وقت در دفتر گردیده و 
فعالیت های دفتر به صورت رسمی آغاز می گردد. مأمور دانشگاه مسئولیت بهره گیری از روشهای مختلف از قبیل برگزاری سمینارها و نشست های 

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

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

تجارب متعدد دانشگاه در تأسیس 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 میتوانند مأموریت هایی مانند مستند سازی دانش بکارگرفته شده در اجرای طرح، تثبیت تجارب استفاده شده به منظور 
بهره برداری در اجرای طرح های مشابه در آینده، کسب اطمینان از پیاده سازی حداکثری فرایند انتقال فناوری، شناسایی زنجیره فناوریهای مورد نیاز 
و برنامه ریزی برای تأمین حداکثری داخلی آنها، اندیشیدن تمهیداتی برای بهره برداری هر چه بهتر از تأسیسات و ماشین آالت در حوزه هایی مانند 
نگهداری و تعمیر و غیرو را تعقیب نمایند. تأسیس 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 طرف های خارجی نیز در آن مشارکت دارند. تقریبًا 
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 کارفرمایان خاص

با  خود  پرسنل  نمودن  آشنا  یا  و  خود  سازمان  درون  دانش  ترویج  و  انتشار  جمله  از  مختلف  دالیل  به  اجرایی  دستگاه های  و  از صنایع  بسیاری 
دستاوردهای جهانی در زمینه های مرتبط با حوزه کاری، نیاز به انتشار مجله تخصصی را احساس می نمایند. طبعًا 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. 
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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 

مشترک دانشگاه و صنعت پایان نامه هایی در آن مسیر انجام و نتایج آن به صنعت عرضه می گردد.  

  الگوی تأسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع

تأسیس 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 و صنایع و دستگاهای اجرایی است. دانشگاه ها نیز هرچند به صورت اندک در تأمین منابع 
مالی این صندوق ها مشارکت می نمایند. هزینه نمودن منابع تأمین 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 تأمین مجدد منابع 

تکمیلی را عهده دار می باشند.

  الگوی راه اندازی کلینیک های صنعتی تخصصی ویژه در دانشگاه

کلینیکهای صنعتی یکی از الگوهای مدرن ایجاد فوروم متخصصان مرتبط با حوزه فعالیتهای یک صنعت خاص میباشند. 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 میگیرد 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 حل هایی 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 تعقیب مأموریت های ویژه بین المللی

آشنایی  است.  تصور  قابل  بین المللی  ظرفیتهای  از  بهره مندی  با  مختلف  مأموریتهای صنایع  بهتر  چه  هر  ایفای  برای  گسترده ای  اقدامات  قطعًا 
از  انسانی سازمان، کمک گرفتن  منابع  توسعه  منظور  به  المللی  بین  از ظرفیتهای  بهره گیری  مأموریتی،  در حوزه  نوین جهانی  با دستاوردهای 
توانمندی های صنایع و سازمان های 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. کافی است این اهداف در قالب مأموریت هایی 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 کنند تعداد زیادی از همایش های ملی و بین المللی به درخواست صنایع و دستگاههای اجرایی 
می باشد. زیر ساخت های موجود در دانشگاه این امکان را فراهم آورده که بتوان نیازهای صنایع را در قالبهای متعارف تدوین نموده 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 حل های اولیه مشکالت روزانه صنایع نیز در این همایش ها در قالب مقاالت و کارگاهایی 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 مأموریتهای مرتبط با صنایع مربوطه در اختیار 
گرفت. معمواًل در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت اقداماتی مانند تبیین تجارب جهانی در حوزه مأموریتی، 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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زیر ساخت های تحقیقاتی دانشگاه در حوزه صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمیایی
پس از توانمندیهای تخصصی مغزافزاری و متخصصین در دانشگاهها، اصلی ترین زیرساخت های تحقیقات و فناوری آزمایشگاههای تحقیقاتی، مراکز 
تحقیقاتی و پژوهشکده های دانشگاه هستند. دانشگاه علم و صنعت ایران از یکی از گسترده ترین زیرساخت های کارگاهی و آزمایشگاهی برخوردار است. در 
زیر به معرفی اجمالی آن بخش از این ظرفیتها که مرتبط با حوزه مأموریتی صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمیایی هست پرداخته شده است. عالقه مندان به 
آشنا شدن با جزئیات بیشتری از این مجموعه و یا دیگر ظرفیت های دانشگاه میتوانند از طریق برقراری ارتباط با دفاتر پیش گفته به این امر مبادرت نمایند.

پژوهشکده ها

 پژوهشکده الکترونیک
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1376 با هدف ارائه خدمات پژوهشی در زمینه الکترونیک شامل ابزار دقیق و اتوماسیون، 
اندازه گیری الکترونیکی، نیمه هادی و طراحی مدار تأسیس گردید. از بدو تأسیس تاکنون آزمایشگاه های تخصصی متنوعی، از جمله آزمایشگاه نیمه 
هادی، آزمایشگاه طراحی مدارات مجتمع، آزمایشگاه تئوری اطالعات، آزمایشگاه کنترل حرکت پیشرفته و ... در این پژوهشکده فعال بوده اند و پروژه های 
صنعتی متعددی در این آزمایشگاه ها به انجام رسیده است. در برنامه راهبردی پژوهشکده، تبدیل دانش به فناوری و محصوالت فناورانه به عنوان 
رویکرد محوری پژوهشکده تعریف شده است. همچنین استفاده از ظرفیت محققین و اعضاء هیئت علمی جوان مورد توجه قرار گرفته است.  هم اکنون 
این پژوهشکده با بهره-گیری از تجهیزات پیشرفته در حوزه های مختلف، مانند دستگاه الیه نشانی MBE  و دستگاه های اندازه گیری منحصر به فرد، 
در حوزه  طراحی و ساخت افزاره های نیمه هادی الکترونیکی و نوری، طراحی و ساخت حسگرهای رادیوئی و نوری، سیستمهای الکترونیکی هوا-فضا و 
اویونیک، سیستم ها و شبکه های صنعتی، فناوری اطالعات و ... به فعالیت خود ادامه می دهد. دو آزمایشگاه جدید با عناوین آزمایشگاه افزاره های نیمه 

هادی نوری و آزمایشگاه حسگرهای رادیوئی و نوری در حال تأسیس می باشد.

 پژوهشکده سبز
تبدیل منابع انرژی به صورت پاک، بهینه و با جلوگیری از آلودگی محیط زیست، بزرگترین چالش قرن بیست و یکم محسوب می شود. جهت دستیابی 
به توسعه پایدار در بخش انرژی و تولید انرژی بصورت دوستدار محیط زیست، روش های متعددی در سطح جهانی رو به توسعه است. بر این اساس، 
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پژوهشکده سبز با هدف تحقیق بنیادی و کاربردی در زمینه انرژی تجدیدپذیر، فن آوری های مؤثر، تبدیل انرژی، مدیریت انرژی و محیط زیست در 
سال 137۸ کار خود را بصورت فعال آغاز نمود. اساسی ترین کار پژوهشکده بررسی نحوه کاهش مصرف انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست 
بوده و مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را همراه با موضوعات علمی و نوین در نظر گرفته و به حل مشکل انرژی در کشور می پردازد. همچنین 
پژوهشکده سعی دارد راهکارهای جایگزینی منابع انرژی تجدیدناپذیر را با منابع انرژی تجدیدپذیر بررسی کند و از روش های علمی و عملی استفاده 
نماید تا میزان مصرف انرژی تجدیدناپذیر کاهش یابد. پژوهشکده همواره تالش دارد که پژوهش های انجام شده را بدون دوباره کاری و در راستای 
تحقق چشم انداز بیست ساله کشور همگام سازد. در حال حاضر فعالیت های اساسی این پژوهشکده در خصوص مدیریت انرژی در کارخانجات صنعتی، 
پیل های سوختی و هوشمند سازی شبکه می باشد. پژوهشکده سبز با صنایع و سازمان های مختلف همکاری داشته و همواره تالش می نماید تا پژوهش ها 

با نیازهای صنعت همسو باشند.

 پژوهشکده توربین گاز
پژوهشکده توربین های گازی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به نیازهای متعدد صنعت کشور در حوزه موتورهای هوایی و توربین های صنعتی 
در سال 1391 تأسیس شد و از ابتدای سال 1392 آغاز به کار نمود. هر چند که با فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، عمر 
پژوهش های صورت گرفته در خصوص انواع توربین های گازی در این دانشکده به بیش از 15 سال می رسد. از سوی دیگر با توجه به رشد علمی 
کشور در سالیان اخیر و حرکت مضاعف بسوی مرزهای دانش، صنایع کشور اقدام به تعریف پروژه هایی با موضوعات طراحی و ساخت توربین های گازی 
نموده اند که در این میان، با عنایت به پیشینه پژوهش های پایه ای و کاربردی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، این دانشکده 
امروزه به عنوان قطب موتورهای توربینی در کشور شناخته می شود. عالوه بر این، تحقیقات انجام شده تنها به حوزه های عملی محدود نشده است و 
تاکنون ده ها دستاورد پژوهشی شامل مقاالت، ثبت اختراع، کتاب و... حاصل فعالیت های انجام شده در حوزه توربین های گازی  بوده است. بی تردید 
همکاری چندین تن از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی صنایع و هم افزایی ابتکارات 

در کنار بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی، می تواند نویدبخش روشنی از چشم انداز این پژوهشکده باشد.

مراکز پژوهشی - تحقیقاتی

 مرکزپژوهشی و فناوری سیمان
مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه علم و صنعت ایران با اهداف تعریف شده در اساسنامه و با دورنمای فعال سازی پتانسیل   های علمی و اجرایی کشور در 
راستای توسعه پویا و پایدار در فناوری مواد و فرآیند صنعت سیمان در سال 1374 تأسیس گردیده است. برای دستیابی به اهداف تعریف شده، این مرکز 
در انجام طرح   های پژوهشی در زمینه ساخت و کاربرد انواع سیمان و بتن، همچنین ارتباط و تبادل نظر با مراکز پژوهشی و جوامع علمی داخل و خارج 
از کشور و نیز شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی و آموزشی واحدهای تولیدی صنعت سیمان کشور در بهره برداری صحیح و مسئوالنه، فعالیت های خود 

را در دو زمینه پژوهشی و آموزشی دنبال می کند.

 مرکز پژوهشی و فناوری قیر و مخلوطهای آسفالتی
بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی ، کاربردی وتوسعه ای و انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های 
آسفالتی از جمله اهداف این مرکز می باشد که در جهت نیل به این منظور از تجارب ارزشمند مدیران کارآمد و صاحب تجربه و اساتید برگزاری همایش 
های علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مرکز و انجام فعالیت های 
ضروری به منظور بکارگیری نتایج پژوهشی انجام شده در سطح کشور از دیگر اهداف این مرکز می باشد. مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی 
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، تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاه ها، بنیان نهاده شده است. در واقع شکل گیری چنین مراکز، گامی ارزشمند 

در جهت پیوند صنعت و دانشگاه می باشد.
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 مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه
مرکز علم و توسعه دانشگاه علم و صنعت  با توجه به نیاز کشور به یک مرکز مشاوره و آموزش کاماًل تخصصی با اتکا بر دانش  روز و با بهره گیری 
از امکانات و توان  بومی شکل گرفته است.  همچنین در راستای هدف متعالی ارتباط صنعت و دانشگاه برای چرخاندن چرخ صنعت کشور ،گروه نفت, 
انرژی و صنایع شیمیایی مرکز علم و توسعه فعالیت های گسترده ای را انجام داده است . و در تالش است محدوده ی فعالیت های خود را در این صنعت 
حیاتی روز به روز گسترش دهد. طراحی اولین و مهمترین قدم در اجرای هر پروژه صنعتی است ولی پیش نیاز هر طراحی صنعتی، درک فرآیند می باشد. 
مرکز با استفاده از سال ها تجربیات استادان و دانشجویان این دانشگاه ها، همکاری با دانشگاه های برتر کشور و ارتباط مستمر و دوسویه با صنایع کشور 
آمادگی خود را جهت همکاری پژوهشی و صنعتی در زمینه های بررسی آزمایشگاهی سیاالت و شبیه سازی CFD، شناسایی فرموالسیون گل حفاری 
سنتزی مناسب برای حفاری چاه های نفت دریایی، مدل سازی ریاضی عملکرد مخازن نفت، و ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به   روش های مختلف، 

شبیه سازی و مدل سازی فرآیندهای فرآوری نفت و گاز و ارائه روش میانبر برای برآورد هزینه سرمایه گذاری در صنایع فرآیندی.

 مرکز پژوهش و فناوری بهینه سازی ابنیه فنی
این مرکز در مدت زمان فعالیت خود با بهره گیری از اساتید مجرب دانشگاه علم و صنعت و دانشجویان مستعد، پروژه های متعددی را در خصوص مقاوم 
سازی ابنیه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و به انجام رسانده است. حاصل این تالش ارائه روش های مختلف اولویت بندی، بازرسی، مقاوم 

سازی و ارزیابی کمی و کیفی ساختمان ها و ابنیه فنی می باشد.
از طرف دیگر مرکز تحقیقات بهینه سازی با رویکرد مقاوم سازی، به عنوان بازوی تحقیقاتی دانشگاه در زمینه مقاوم سازی ابنیه فنی عمل نموده و ارتقاء 
دانش در این زمینه را پیگیری می نماید. از این رو یکی از مهمترین اهداف این مرکز ارتباط مستقیم با بخش صنعت ساختمان سازی ) اداری ، مسکونی 
، درمانی ( ، ابنیه فنی )پل و تونل و ....( و متولیان امور در این حوزه می باشد. لذا پروپوزال های مفید صنعتی متعددی به ارگان های مختلف شامل وزارت 

راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و ... ارائه گردیده و در دست بررسی است.
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دانشکده مهندسی شیمی،نفت وگاز
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران با فارغ التحصیل نمودن اولین دانش آموخته خود در سال 
1314 به عنوان اولین دانشکده مهندسی شیمی در ایران پا به عرصه فعالیت گذارده و در طی این سالهای متمادی ضمن ایفای 
نقش کلیدی در توسعه علمی و صنعتی کشور در صحنه جهانی نیز با ارائه دستاوردهای جدید خود همواره در زمینه های فعالیت 
علمی خود، مورد ارجاع بوده است. دانشکده با توجه به گسترش چشمگیر فعالیتهای خود در طی سالهای اخیر و ماموریتهای 

محوله از طرف دانشگاه در سال 95 به دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز تغییر نام داده است.
در حال حاضر این دانشکده با 30 عضو هیئت علمی خود در زمینه های:

  طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند 
  مهندسی واکنشهای شیمیایی 

  فرایندهای جداسازی 
  صنایع شیمیایی معدنی 

  ترمودینامیک 
  بیوتکنولوژی 

  پلیمر 
 و با تکیه بر 15 آزمایشگاه تحقیقاتی خود در زمینه های آموزشی و پژوهشی فعالیت می نماید و از منظر شاخص های جهانی 

آموزش و تحقیقات، در زمره برترین دانشکده های ایران می باشد.

آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

  مرکز پژوهش و فناوری فرایندهای غشایی
  آزمایشگاه تحقیقانی کنترل و شبیه سازی فرآیندها

  آزمایشگاه تحقیقانی ترمودینامیک
CAPE آزمایشگاه تحقیقانی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر  

  آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیاالت محاسباتی
  آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز مواد

  آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی پلیمر
  آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و نانو مواد

  آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای پیشرفته جداسازی
  آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی

  آزمایشگاه تحقیقاتی هیدروژن و پیل سوختی
  آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی

معرفی دانشکده ها و امکانات و تواتائی ها 
آن ها در ارتباط با صنایع پاالیشی و 

پتروشیمیایی
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی فرایند های غشایی در سال 1377 با هدف دستیابی به دانش فنی فرایندهای غشایی و پاسخ گویی به 
نیاز صنایع داخلی با توجه به استقبال گسترده آنها از واحدهای غشایی، در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم 
و صنعت ایران راه اندازی شد و هر ساله تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش فرآیندهای جداسازی در 
آن تحصیل می کنند. با توجه به گسترش فعالیت ها در سال 1392 به مرکز پژوهش و فناوری فرایندهای غشایی ارتقا یافت. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

را به قطب علمی  این مرکز  انسانی ماهر و متخصص،  نیروی  افزاری قوی و همچنین  افزاری و نرم  امکانات سخت  وجود 
فرایندهای غشایی تبدیل کرده است. خدمات آزمایشگاهی، فنی و مشاوره ای مرتبط با فرایندهای جداسازی و غشایی در این 

مرکز ارایه  می گردد.
   ساخت  غشاهای مختلف آلی و معدنی

   تصفیه آب و پساب با فرایندهای غشایی
   جداسازی گازها با فرایند های غشایی

   مدلسازی فرایند های  غشایی
   تجهیزات جداسازی گازی غشایی

   اسمز معکوس
   میکرو فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون 

   تراوش تبخیری
   سیستم غشای مایع

 مرکز پژوهش و فناوری فرایندهای غشایی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر تورج محمدی   
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معرفی آزمایشگاه

  آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی پلیمر در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری، ساخت انواع رزین 
های ترموست نظیر رزین های پلی استر و اپوکسی و همچنین ساخت انواع نانوکامپوزیت ها فعالیت می نماید. از جمله سایر 

فعالیت ها در حوزه نانو فن آوری می توان به ساخت انواع نانو الیاف پلیمر و نانو کامپوزیت ها اشاره نمود. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  مهندسی واکنش های پلیمریزاسیون
  نانوکامپوزیت های پلیمری 

  پلیمرهای اسفنجی متخلخل 
  ساخت پلیمرها و نانوکامپوزیت های هادی جریان الکتریسیته 

  شبیه سازی نانوکامپوزیت های پلیمری 
  ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی با استفاده از پلیمرها 

  کامپوزیت های بتن پلیمر 
  غشا های پلیمری 

  دستگاه های اندازه گیری خواص مکانیکی )کشش، خمش سه و چهار نقطه،
فشاری( برای نمونه های پلیمری و کامپوزیت بتنی

  راکتور های پلیمریزاسیون
  دستگاه الکترو ریسی و ساخت نانو الیاف

  تست های چسبندگی
  پولیشر

 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی پلیمر
مدیر آزمایشگاه :  دکتر محمد رضا مقبلی   
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معرفی آزمایشگاه

اغلب فرآیندهای مهندسی شیمی با مسئله تعادل فازها و یا تعادل واکنش های شیمیایی مواجه هستند. شرایط تعادلی در کلیه 
فرآیندهای جداسازی که در برگیرنده انواع تعادل های فازی بخار، مایع و جامد است، مانند تعادل در راکتورها، بیوراکتورها و 
انجام  بر  آزمایشگاه عالوه  این  نیز همگی توسط علم ترمودینامیک مشخص می شوند. در  همچنین درمخازن هیدروکربنی، 
برخی آزمایش های تعادل فازی به مدل سازی ترمودینامیکی پرداخته می شود. بررسی عملکرد و اصالح معادالت حالت برای 

انواع محلول ها از جمله فعالیت های اصلی این آزمایشگاه تحقیقاتی است.   

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  محاسبات ترمودینامیکی به روش شبیه سازی مولکولی )دینامیک مولکولی و مونت کارلو(.
  مدل سازی ترمودینامیکی جهت پیش بینی رسوب واکس و آسفالتین.

  توسعه معادله حالت بر مبنای تئوری اغتشاش ترمودینامیکی با تمرکز بر پیش بینی خواص فاز جامد
  مدل سازی ترمودینامیکی جذب گاز طبیعی بروی جامد

  مدل سازی ترمودینامیکی و بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات گاز 
  مدل سازی ترمودینامیکی و اندازه گیری های آزمایشگاهی سیستم های حاوی الکترولیت 

  محاسبه و پیش بینی انواع دیاگرام های فازی در ناحیه بحرانی 
  مدل سازی ترمودینامیکی تعادل جامد- مایع برای محلول های پلیمر حالل

 آزمایشگاه تحقیقاتی ترمودینامیک
مدیر آزمایشگاه :  دکتر فرزانه فیضی
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معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه یکی از مراکز فعال در زمینه طراحی و شبیه سازی فرآیند می باشد که در سال13۸2 تأسیس گردید. این آزمایشگاه 
با هدف کمک و توسعه فرآیندهای شیمیائی به خصوص در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی از طریق مدلسازی و شبیه سازی 
فعالیت می کند. تولید نرم افزارهای تخصصی و نرم افزارهای شبیه سازی بر حسب سفارش کارفرما از جمله مواردی است که در 
دستور فعالیت های این آزمایشگاه قرار دارد. برگزاری کارگاههای تخصصی شبیه سازی برای مهندسین شاغل در صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی به منظور فرهنگ سازی، گسترش استفاده از برنامه ها و شبیه سازها در بهینه سازی و ارتقای بهره وری در صنعت 

نیز از جمله فعالیت های مهم این آزمایشگاه است.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

از جمله پروژه های انجام شده در این آزمایشگاه می توان به گوگردزدایی و تولید بیودیزل به کمک امواج مافوق صوت، طراحی 
و شبیه سازی فرآیندهای حذف گازهای آالینده با تکنیک های مختلف، مخصوصًا در شیرین سازی گاز طبیعی اشاره نمود. 

  تهیه نرم افزارهای تخصصی برای کاربردهای صنعتی نفت، گاز و دیگر فرایندهای شیمیایی
  آموزش شبیه سازی فرآیند مدلسازی فرایند های  غشایی

  انجام پروژه های شبیه سازی فرآیندهای نفت و گاز 
  گوگردزدایی از برش های نفتی 

  طراحی فرآیندهای حذف آالینده های گازی 
  مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای استخراج مایع - مایع 

  تولید بیودیزل و سوخت های تجدید پذیر
  جذب گازها در ستون های بستر ثابت و بستر سیال

آزمایشگاه تحقیقانی کنترل و شبیه سازی فرآیندها
مدیر آزمایشگاه :  دکتر شاهرخ شاه حسینی
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معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه  با هدف توسعه پژوهش  های بنیادی و کاربردی مرتبط با هیدروژن و پیل  های سوختی در سال 1391 شروع به 
فعالیت نمود.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  پیل های سوختی غشا تبادل پروتون
  ساخت غشاهای تبادل پروتون غیر فلورینه

  توسعه ی روش های پیشرفته ساخت مجموعه الکترود-غشا
  استفاده از نانوذرات در افزایش بازدهی و عملکرد اجزای مختلف پیل سوختی

  توسعه ی الکتروکاتالیست های ارزان قیمت جایگزین پالتین
  افزایش پایداری و دوام اجزای مختلف پیل سوختی

  پیل های سوختی قلیایی جامد
  ساخت غشاهای تبادل هیدروکسیل )آنیونی(

  هیدروژن
  خالص سازی
  ذخیره سازی

PEM دستگاه تست پیل سوختی  
   دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات

آزمایشگاه تحقیقاتی هیدروژن و پیل سوختی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سوسن روشن ضمیر



21 NPC_stc@iust.ac.ir

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه به جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مهندسی واکنشهای شیمیائی، تولید کاتالیست ها و نانومواد 
مورد نیاز صنایع در نظر گرفته شده است. اکثر این پروژه ها در قالب قراردادهای صنعتی که با موسسات، سازمانها، و شرکتهای 
در رابطه با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر قرار می گردد، صورت می گیرند و هدف انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی جهت 

حل بعضی از مشکالت علمی، پایه ای و عملیاتی این صنایع می باشد.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  ساخت و بهینه سازی کاتالیزورهای هتروژن
  ارائه و بررسی مدلهای سینیتیکی واکنشهای چند فازی 

  بهینه سازی شرائط عملیاتی واکنشهای چند گانه 
  مهندسی سیال سازی و استفاده از راکتورهای بستر سیال در انجام واکنشهای گاز-جامد 

  سنتز اکسیدهای فلزی نانو ساختار به منظور استفاده در فرایندهای جذب سطحی و تخریب نوری آالینده ها 
  تهیه و اصالح نانو پوشش های خود تمیز شونده 

  استحصال نانو ذرات از مواد معدنی
  غشا های پلیمری  

RADS و HDS، ODS گوگردزدایی عمیق از سوخت های هیدروکربنی مایع با روش های  
  تبدیل کاتالیستی CO2 به محصوالت با ارزش افزوده

  کراکینگ کاتالیستی بستر سیال رزید

آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و نانو مواد
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سید مهدی علوی
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای پیشرفته جداسازی در سال 1377 تأسیس گردیده و با هدف کمک به توسعه و به روز رسانی 
فرایندهای جداسازی در صنایع شیمیایی و فرآیندی کشور فعالیت نموده است. اجرای پروژه های متعدد در زمینه استحصال 
و خالص سازی محصوالت شیمیایی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از جمله فعالیت های پژوهشی این آزمایشگاه می باشد. 
این آزمایشگاه تا کنون پروژه های مشترکی را نیز با دانشگاه هایی در کشورهای امریکا، هلند، فنالند، بلژیک، سوئیس، و ایتالیا 
انجام داده است که از افتخارات علمی محسوب گردیده و دستاوردهای علمی ارزشمندی را با مشارکت دانشگاه های مذکور 

منتشر نموده است.  

توانمندیها و تجهیزات 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 پایدار سازی سامانه های سوسپانسیونی 
  جداسازی و خالص سازی نفت و مشتقات نفتی 

  جداسازی آالینده ها و خالص سازی آب 
  فرآوری مواد پیشرفته توسط سامانه های بین فازی 

  مشاوره و طراحی سامانه های خالص سازی و فرآوری محصوالت پتروشیمی

آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای پیشرفته جداسازی
مدیر آزمایشگاه :  دکترسید نظام الدین اشرفی زاده
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معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه بعنوان نخستین و تنها آزمایشگاه تحقیقاتی مرتبط با صنایع شیمیایی معدنی کشور وباهدف ارتقاء سطح دانش 
کشور در صنایع شیمیایی معدنی و گسترش مرزهای دانش از طریق توسعه فعالیت های پژوهشی و ایجاد امکانات و فضای 

مورد نیاز برای صنایع مختلف کشور در سال 1372 تأسیس گردید.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  تدوین و توسعه دانش فنی تولید و کاربرد انواع محصوالت پایه مواد معدنی شامل نانو مواد و نانو پوشش های معدنی
  مشاوره علمی و فنی در برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با صنایع شیمیایی معدنی

  بهره گیری از آخرین دستاوردها و پیشرفت های علمی در جهت نیل به خودکفایی در صنایع شیمیایی معدنی
  ارائه خدمات مشاوره ای فنی مهندسی به پروژه های صنعتی جدید، طرح های افزایش ظرفیت، در زمینه های مختلف شامل 

بهینه سازی فرآیند، رفع مشکالت فرآیندی و اصالح یا ارتقاء کیفیت محصول
  همکاری درتهیه وتدوین دستورالعمل های آزمایشگاهی و ایجاد یا اصالح سیستم های کنترل کیفیت

  ارائه خدمات آموزشی شامل سمینارهای تخصصی،دوره های کوتاه مدت وکارگاه های آموزشی
  فتومتر نشرشعله ای 

  دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات 
  انواع پرس هیدرولیک 

  طیف سنجی نوری 
 

آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر علی اله وردی
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معرفی آزمایشگاه

به واسطه ضرورتهای موجود در کشور، از سال 13۸1 طرح و برنامه ای منسجم جهت تربیت نیروهای متخصص دینامیک 
سیاالت محاسباتی)CFD( با رویکرد کاربرد درصنایع فرآیندی و همچنین انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز این صنایع در 
دانشکده مهنسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران تهیه و مورد توجه جدی قرار گرفت. با توجه به اهمیت آموزش، بعنوان 
اولین دانشکده مهندسی شیمی درس دینامیک سیاالت محاسباتی)CFD( را در برنامه آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده 
قرار گرفت و جهت آشنایی عالقه مندان به این موضوع، کارگاههای متعددی برای دانشگاهیان و شاغلین در صنعت تا کنون 
برگزار شده است و در سال 13۸5 رسمًا آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیاالت محاسباتی جهت ایجاد انسجام فعالیت های 

تحقیقاتی در این موضوع و فراهم آوردن بستر مناسب تحقیقاتی ایجاد گردید. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  ارائه مشاوره CFD برای کلیه فرآیندهای صنعتی
  ایجاد کدهای تخصصی CFD مورد نیاز صنایع و بخش های تحقیقاتی کشور 

  ارائه سرویسهای مختلف در ارتباط با نرم افزارهای تجاری موجود دنیا 
  انجام طراحی های مهندسی مبتنی بر شبیه سازی CFD دستگاهها 

  رفع گلوگاه های موجود و بهینه سازی فرآیندها جهت کاهش مصرف انرژی و هزینه ها، باالبردن ضریب ایمنی فرآیندها، 
افزایش ظرفیت تولید، افزایش توان رقابت پذیری تولید و ...

 CFD کدهای تجاری  
Flow Visualization دستگاههای اندازه گیری جهت  

  کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی )CFD( در مطالعات HSE فرایندها 
 

CFD ،آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیاالت محاسباتی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سید حسن هاشم آبادی
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معرفی آزمایشگاه

در حال حاضر زیست فناوری یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشورهای جهان میباشد و برای این فناوری کاربردهای 
مختلفی در حوزه صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی متصور می باشد.  با توجه به اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی 
تأسیس  به  اقدام  از سال 13۸0  فناوری  زیست  فنی  دانش  و  علمی  ارتقای سطح  برای  راستای حرکت هماهنگ کشور  در 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش 

بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  گوگرد زدایی بیولوژیک
  تصفیه پساب

  مهندسی متابولیک و آنالیز فالکسهای متابولیک
  مدلسازی رشد و تولید محصوالت میکروبی

  متانوتروفها
  جداسازی میکروارگانیسم های تولید کننده بیوسورفکتانت و تولید بیوسورفکتانتها

  تولید بیوپلیمرها
   بیوراکتور، تحت شرایط کنترل شده 

  رشد میکروارگانیسم ها و تولید محصوالت میکروبی 
  آنالیزهای بیوشیمیایی و میکروبی

آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر فرشته نعیم پور
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معرفی آزمایشگاه

گاز،  نفت،  قبیل  از  در حوزه های مختلف  و سریع  پیشرفته  تکنولوژیهای  از  یاری گرفتن  با  آنالیز دستگاهی  امروزه روشهای 
پتروشیمی، محیط زیست، پزشکی، داروسازی، مواد، نساجی، کشاورزی و منابع طبیعی، معدن، شیمی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی 
و غیره 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 افتخار دارد تا گامی 
هر چند کوچک در راستای رشد و خودکفایی علم و صنعت کشور برداشته و ضمن آموزش عالقمندان با این روشهای آنالیز، 
خدمتگذار آنها باشد. به طور کلی هدف در این آزمایشگاه شناسایی کمی و کیفی ترکیبات در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، 

آب، دارو، فلزات، پلیمر، نانو و بیوتکنولوژی، و غیره می باشد. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

PFPD و FID، TCD مجهز به آشکارسازهای متنوع شامل )GC( دستگاه کروماتوگرافی گاز  
)HPLC( دستگاه کروماتوگرافی مایع  

  دستگاه آنالیز یون 
 HATR وکیت )FTIR( دستگاه طیف سنجی مادون قرمز  

)TN(  و بطور همزمان کل نیتروژن )TOC( دستگاه اندازه گیری کل کربن آلی  
)UV/VIS( دستگاه اسپکتروفتومتر  

 PPb دستگاه اندازه گیری فلزات سنگین به روش پتانسیومتری تا حد  
CO هیدروژن و TPO، Pulse Chemisorption ،آمونیاک TPD ،هیدروژن BET، TPR دستگاه اندازه گیری  

AFM دستگاه  
 

آزمایشگاه آنالیز مواد
مدیر آزمایشگاه :  دکتر امین بازیاری
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، CAPE، دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 74 با هدف ارائه خدمات 
تخصصی مربوطه به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه هایی که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته تأسیس گردیده است. 
این آزمایشگاه در طی بیش از دو دهه گذشته بستری برای اجرای بیش از ۸0 قرارداد تحقیقاتی صنعتی و سفارشی برای 42 
کارفرمای مختلف، اخذ گواهی حسن انجام کار از قریب به اتفاق آنها، عرضه قریب به 300 مقاله علمی و تخصصی در مجالت 
و محافل مختلف علمی داخلی و خارجی، اجرای بیش از 125 پایان نامه تحصیالت تکمیلی و توسعه 22 نرم افزار تخصصی 
برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. همزمان با فعالیت های فوق آزمایشگاه توسعه قابل توجهی نیز یافته، مجوزهای 
مختلف فعالیت از مراجع مختلف دریافت نموده، همکاران کاری متعددی نیز در داخل و خارج از کشور کنار خود قرار داده و 

امروز بسیار فراتر از گذشته ظرفیت ارائه خدمات حرفه ای در زمینه های متعدد کاری را در خود بوجود آورده است.  

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

در بخش فرایند:
  مطالعات توسعه ای به منظور احداث واحدهای جدید فرایندی اعم از سنتز فرایندها، انتخاب فرایند و لیسانس مناسب، شبیه 
سازی فرایندها و انجام انواع ارزیابی های فنی و اقتصادی فرایندی و ایجاد بستری مناسب به منظور انجام مهندسی مفهومی، 
پایه و تفصیلی توسط شرکای کاری. همچنین انجام مطالعات فوق در بخش بهره برداری از واحدهای فعال با هدف بهبود، 
توسعه و افزایش بهره  وری. در ارائه خدمات فوق از انواع شبیه سازی ها در محیطهای آماده و یا توسعه محیطهای جدید بهره 

گرفته میشود. الزم به ذکر است گواهینامه های تایید صالحیت مربوطه از وزارت نفت در زمانه های فوق اخذ گردیده است.
در بخش مدیریت فلر:

 انجام طیف کامل مطالعات پیلوت و مشعل اعم از مطالعات جامع، بهینه سازی های فرایندی با نگاه کاهش بار فلر، تزریق 
گازهای فلر در متن فرایند با بکارگیری فناوری خاص، فناوریهای ویژه ذخیره سازی گاز فلر، ارزیابی کمی و کیفی بار فلر در 
شرایط عملیاتی متفاوت با فناوریهای خاص و مطالعات بی دود سازی فرایند سوزش در مشعل. در این زمانه آزمایشگاه تنها 

مرجع تایید صالحیت شده در صحنه ملی توسط وزارت نفت می باشد.
:HSE در بخش

  با توجه به انواع پروژه های صورت پذیرفته آزمایشگاه در حوزه HSE، آمادگی ایجاد بستر مناسب و انجام انواع مطالعات 
حوزه ایمنی از قبیل HAZOP، HAZID، SIL، Consequence Analysis، QRA، PSSR، F&G و همچنین مطالعات حوزه 

محیط زیست از قبیل EMP، EIA، SIA، ESHIA و ... با پشتوانه مجوزها و گواهینامه های مربوطه وجود دارد.
در بخش خدمات نرم افزاری:

  با پشتوانه صالحیت فناورانه تایید شده منحصر به فرد خود در حوزه توسعه نرم افزارهای تخصصی نفت و گاز و البته تجربه 
توسعه 22 نرم افزار تخصصی، آزمایشگاه آمادگی توسعه انواع نرم افزارهای فرایندی، HSE، ارزیابی های اقتصادی و ... را دارد.

CAPE ،آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه :  دکتر نوراله کثیری      
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   دانشکده مهندسی مکانیک
از ابتدای تالش بشر در جهت رفع موانع برای سهولت زندگی، مکانیک همیشه نقش مهمی ایفا کرده است. اهرام مصر و 
بسیاری از بناهای تاریخی دلیل مناسبی بر اثبات این ادعاست. ایران مدرن از داشتن دانشگاه های مهندسی معروف که دانشکده 
مهندسی مکانیک قدیمی ترین دانشکده دانشگاه علم و صنعت است، همواره به خود بالیده است. داشتن مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک را در سطح کشور و منطقه بسیار ممتاز کرده است. تقریبًا تمامی رشته های 
مهندسی، در دانشگاه علم و صنعت تدریس و تحقیق می شود. آئرودینامیک، هیدرودینامیک، سیستم های کنترل و اتوماسیون، 
انرژی خورشیدی، انتقال حرارت کاربردی، بیومکانیک، کامپوزیت، دینامیک ساختاری ، مکانیک شکست و خستگی، مکاترونیک، 
CAD/CAM ، آزمایش عدم تخریب و تعداد بسیاری از سرفصل های دیگر در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت 

تدریس می شود.

  آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک

  آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک و توربوماشین های تراکم پذیر
CAE آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست و مرکز  

  آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق
  آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

  آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست
  آزمایشگاه تحقیقاتی پایش سالمت سازه و ماشین های دوار

  آزمایشگاه تحقیقاتی گاز مایع و کرایوجنیک
  آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

  آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت
  آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز مودال

  آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آیرودینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها در نوع خود در سطح کشور می باشد. این 
آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات و امکانات سخت افزاری ویژه، بستر مناسبی را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای در 
حوزه آیرودینامیک و توربوماشین های جریان تراکم پذیر فراهم نموده است. وجود تجهیزات مناسبی هم چون انواع تونل های باد 
مادون صوت مدار باز و مدار بسته و مافوق صوت، تست ریگ های کمپرسورهای محوری سرعت پایی و سرعت باال و گریز از 
مرکز، تست ریگ کسکید پره های کمپرسور و توربین محوری در کنار قابلیت-های منحصر به فرد در حوزه دینامیک سیاالت 
محاسباتی، 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.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  طراحی و ساخت انواع تونل های باد                                                                                                
  انواع تست ریگ های توربوماشین های محوری و شعاعی

  موتورهای توربین گاز کوچک
  تست استند موتورهای توربین گازی میکرو تا سنگین

  طراحی و بهینه سازی انواع کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز 
 

آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک و توربوماشین های تراکم پذیر
مدیر آزمایشگاه :  دکتر رضا تقوی زنوز                                                      
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست به سرپرستی دکتر سید مصطفي حسینعلي پور و با برخورداری از پرسنل مجرب 
و امکانات تحقیقاتی مناسب فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده که با توجه به پروژه های موفق انجام شده در سطح ملی و 
بین المللی و در حوزه  های مذکور، امروزه به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی شناخته شده در کشور محسوب می شود. این مرکز 
دارای چهار دپارتمان اصلی شامل دپارتمان انرژی، دپارتمان آب، دپارتمان محیط زیست و دپارتمان شبیه سازی عددی می باشد.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

KIGAZ 300 آنالیزور گاز مدل  
  سرعت سنج پره ای

  پیرومتر  مورد استفاده برای اندازه گیری دما
  اتاقک تست شرایط محیطی

 

CAE آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی،آب و محیط زیست و مرکز
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سید مصطفي حسینعلي پور                                                       
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتي سوخت و احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1375 هجري شمسي با انگیزه ارتقاي علمي و 
پژوهشي، شکوفایي صنعتي کشور و براي تحقق هدف واالي قطع وابستگي علمي و صنعتي کشور از بیگانگان و برآورده کردن 
نیازهاي کالن کشور در داخل و پرورش متخصصاني که در کنار آموزش هاي علمي و پژوهشي داراي توانمندي هاي صنعتي 

مناسب نیز باشند، تأسیس گردید.
با برنامه ریزي دقیق و منطقي و زمان بندي هاي معین به هدف هاي علمي و پژوهشي       آزمایشگاه در طول سال هاي گذشته 

مشخص شده در برنامه خود دست یافته و در ادامه به پیگیري  هدف هاي صنعتي خود پرداخته است.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  انجام ممیزی وبازیافت انرژی بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کشور
  افزایش بازده سیستم های تبدیل و انتقال انرژی

  کاهش االینده های هوا 
  موارد پژوهشی ومطالعاتی ومشاوره ای در زمینه کنترل احتراق ذرات جامد

  برخی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه شامل دستگاه اندازه گیری خواص احتراقی ذرات ، سیستم اندازه گیری غلظت، دستگاه 
تهویه ، تجهیزات تصویر برداری ، صفحات خاموشی می باشد.

 

آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق
مدیر آزمایشگاه :  دکتر مهدی بیدآبادی
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معرفی آزمایشگاه

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. در این آزمایشگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به مطالعه و پژوهش در زمینه مواد کامپوزیتی می باشند. این آزمایشگاه ساالنه تعداد قابل توجهی 
مقاله را در زمینه های مختلف مکانیک جامدات بویژه مواد مرکب در مجالت معتبر خارجی )ISI(، داخلی و در کنفرانس های معتبر 
داخلی و بین المللی ارائه می نماید. در آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت آزمایش های متنوعی صورت می گیرند که درادامه برخی از آنها 

به طور خالصه اشاره شده اند.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

Extensometer آزمایش کشش با استفاده از  
  آزمایش فشار

)Relaxation( آزمایش رهایش تنش  
  آزمایش خمش سه  و چهار نقطه

  آزمایش ضربه ثقلی
  آزمایش ضربه چارپی

  آزمایش کمانش
  آزمایش شکست )مود اول، دوم و ترکیبی( و امکانات برای

انجام آزمایش اثر آتش روی مواد کامپوزیت
  استفاده از دوربین با وضوح باال برای عکس برداری از قطعات 

Slitting و روش Hole drilling آزمایش تنش های پسماند به روش  

 

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
مدیر آزمایشگاه :  دکتر محمودمهرداد شکریه                                                       
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه خستگی و شکست در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، یکی از باسابقه ترین و مجهزترین 
آزمایشگاه ها در نوع خود در کشور می باشد که با دارا بودن توانمندی ها و تجهیزات تخصصی الزم، فضای مناسبی را جهت 
انجام تحقیقات و پروژه های محاسباتی و تجربی در حوزه مکانیک شکست مواد مهندسی و تخمین عمر قطعات و سازه های 

صنعتی مختلف فراهم آورده است.  

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  دستگاه تست کشش یونیورسال
  دستگاه تست خستگی سروو-هیدرولیک

  دستگاه تست خزش
  دستگاه فتواالستیسیته
  دستگاه تست پیچش

  تجهیزات و امکانات محاسباتی مناسب جهت مدلسازی با نرم افزارهای اجزای محدود

 

آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست
مدیر آزمایشگاه :  دکتر مجیدرضا آیت اللهی
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه پایش سالمت سازه و ماشینهای دوار دانشگاه علم و صنعت ایران مشتمل بر دو بخش است: 
این  در  است.  مستقر  ایران  و صنعت  علم  دانشگاه  آئرودینامیک  آزمایشگاه  از  بخشی  در  که  سازه  پایش صحت  آزمایشگاه 
های  سازه  در  عیوب  پایش  و  شناسایی  تشخیص،  نحوه  استراتژی  مخرب  غیر  مختلف  تکنیکهای  از  استفاده  با  آزمایشگاه 
هوافضایی و مکانیکی ارائه می گردد. همچنین در صورت لزوم سنسورها و روشهای جدید برای مواد و سازه های خاص طراحی 
و اجرا می گردد تا سازه های هوشمند فراهم گردد. آزمایشگاه پایش وضعیت و عیب یابی ماشینهای دوار که در بخشی از مرکز 

تحقیقات فن آوری و تولید دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر است.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

بخشی از توانمندی های آزمایشگاه عبارتند از:
  طراحی انواع سیستم های پایش وضعیت برای ماشینهای دوار

  عیب یابی ماشینهای دوار براساس ترکیب اطالعات چند سنسور
  طراحی و ساخت انواع تست ریگ ها برای شبیه سازی عیوب ماشینهای دوار

  طراحی و ساخت انواع سیستمهای غیر مخرب نوری
  طراحی و ساخت پروب ادی کارنت برای تست خطوط لوله و پایه اسکله ها

  طراحی و اجرای تست غیر مخرب بر روی قطعات کامپوزیتی
  طراحی و اجرای تست غیر مخرب بر روی پوششهای سرامیکی

  تحقیق بر روی جریان سنجی های التراسونیک
  طراحی و ساخت انواع سنسورهای بی سیم
  شبیه سازی عیوب در چرخدنده ها و یاتاقانها

 

آزمایشگاه تحقیقاتی پایش سالمت سازه و ماشین های دوار
مدیر آزمایشگاه :  دکتر میرسعید صفی زاده                                                       
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معرفی آزمایشگاه

فناوری کرایوژنیک )Cryogenic( یا تولید دماهای پائین - کمتر از 120 کلوین - در سال های اخیر کاربرد قابل توجهی در 
حوزه های مختلف علم و صنعت کسب نموده است. در ایران نیز کاربرد آن در صنعت پاالیش، مایع سازی، ذخیره سازی و 
انتقال گاز طبیعی به حالت مایع )LNG( از محورهای مطرح در برنامه ریزی های ملی می باشد. از جمله فعالیت های بعمل آمده 
در این آزمایشگاه می توان به شناخت عملکرد و بهینه سازی تئوریک چرخه های مختلف تولید گاز طبیعی مایع شده اشاره 
نمود. همچنین بررسی، تحلیل و بهینه سازی مبادله گرهای حرارتی بکار گرفته شده در این چرخه ها مانند مبادله گر حرارتی 
مارپیچی )SWHE( و یا مبادله گر حرارتی صفحه پره )PFHE( ، تحلیل پدیده Roll-Over در مخازن ذخیره LNG و نیز تحلیل 

روابط ترمودینامیکی گاز طبیعی از جمله سایر موارد قابل ذکر است. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  بررسی عملکرد و و بهینه سازی چرخه های تولید ال ان جی 
 PFHE و SWHE تحلیل و بهینه سازی حرارتی  

  تحلیل پدید ه Roll-over در مخازن ذخیره ال ان جی
  تحلیل روابط ترمودینامیک تخمین خواص سیاالت و استخراج روابط جدید و بهینه مختص ال ان جی

  انجام آزمون های هیدرودینامیک و انتقال حرارت در خصوص مبادله گرهای حرارتی و اجزاء آن ها
  دوربین پر سرعت جهت عکس برداری از وضعیت جریان های دوفازی در شرایط مختلف از جمله به هنگام جوشش 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی گاز مایع و کرایوجنیک
مدیر آزمایشگاه :  دکتر حمید صفاری
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آکوستیک دانشگاه علم و صنعت ایران 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 برهم کنش 
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.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  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

 

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد                                                       
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت به عنوان یکی از آزمایشگاه های تخصصی زیرمجموعه رشته مهندسی مکانیک در زمینه 
فعالیت  مهندسی  مختلف  های  کاربرد  در  گرمایی(  تشعشع  و  )کنوکسیون  حرارت  انتقال  فرآیندهای  سازی  بهینه  و  بررسي 
مي نماید. این مجموعه با بهره گیری از متخصصان و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری خود )شامل سیستم پردازش موازی 
High Performance Computing, HPC (  آماده ارائه خدمات تحقیقاتي، مشاوره ای و آموزشي به صنایع و مراکز علمي-

تحقیقاتي به منظور پیشبرد اهداف توسعهای کشور ميباشد. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  اندازه گیری عملکرد تبادل گر های حرارتی )شامل رادیاتورها(
  اندازه گیری شدت تشعشع حرارتی

  تونل هوای باز به منظور بررسی عملکرد پره های خنک کاری 
  انجام پردازش موازی در محاسبات عددی توسط سیستم HPC (High Performance Computing) با قابلیت پشتیبانی 

تا محدوده ده میلیون سلول محاسباتی برای دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز
  مدل سازی عددی جریان های واکنشی مخلوط و پیش مخلوط

  مدل سازی عددی انتقال حرارت تشعشی
  مدل سازی عددی انتقال جرم و توزیع آالینده ها و مواد سمی

 

آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت
مدیر آزمایشگاه :  دکتر فرزاد بازدیدی تهرانی   
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معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز مودال دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1367 تأسیس و با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاه 
و اساتید در زمینه اندازه گیری ارتعاشات، و تحلیل تجربی مودال فعالیت دارد. این مرکز تاکنون توانسته است با استفاده از ثبت 
رفتار ارتعاشی ماشین آالت و سازه ها و تحلیل این ارتعاشات جهت مدلسازی دقیق سازه، و تشخیص عیوب و صدمات بوجود آمده 
در ماشین را با انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی در بسیاری از صنایع همانند صنعت خودرو، صنایع نفت و گاز، حمل و نقل 
ریلی، و صنایع هوافضا معرفی و به رفع نیازهای این صنایع بپردازد. این مرکز همچنین با در اختیار داشتن نیروی متخصص و 
تجهیزات الزم جهت تحلیل رفتار ارتعاشی ماشین آالت و سازه ها یکی از مراکز شناخته شده در کشور جهت اندازه گیری و تجزیه 

و تحلیل ارتعاشات سازه ها و ماشین آالت می باشد.  

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

آزمایشگاه آنالیز مودال دانشگاه علم و صنعت ایران در فضایی مناسب برای انجام هرگونه آزمایش ارتعاشی قرار گرفته است. 
عالوه بر این، امکانات فراوانی برای انجام آزمایشهای ارتعاشی و صوتی در این آزمایشگاه دردسترس می باشد. نمونه هایی از 

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: 
 PULSE آنالیزر 10 کاناله قابل حمل  

 )B&K 2032 ( تحلیلگر طیفی دو کاناله  
 STAR و ICATS نرم افزار تحلیل مودال  
  انواع لرزاننده های با ابعاد کوچک و بزرگ

  انواع نیروسنج 
  شتاب سنج های چند منظوره

 Laser Doppler Vibrometer ارتعاش سنج لیزری  
  مجموعه چکش جهت انجام آزمایش مودال 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز مودال
مدیر آزمایشگاه :  دکتر حمید احمدیان                                                        
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معرفی آزمایشگاه

بهینه سازی سیستم های انرژی در کشور یکی از اهداف اصلی برنامه توسعه می باشد. به همین منظور آزمایشگاه بهینه سازی 
سیستمهای انرژی در سال 1377 با هدف فعالیتهای علمی و پژوهشی و با همکاری جناب آقای دکتر سپهر صنایع وتعدادی از 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی، از جمله نرم افزارهای شبیه سازی  
و طراحی سیکل های حرارتی و نیروگاهی و سخت افزارهایی چون دستگاه اندازه گیری میزان گازهای حاصله از سوخت و 

احتراق و غیره کار خود را آغاز کرد. 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

 از جمله مواردی که در دستور کار فعالیت این آزمایشگاه قرار دارد در زمینه محرک های اولیه و سیستمهای کارآمد تولید 
و  احتراق  تهویه، مشعلها و سیستمهای  و  برودتی  تأسیسات حرارتی،  بازیافت حرارت،  مبدلهای حرارتی، سیستمهای  انرژی، 

همچنین برنامه ریزی جهت استقرار سیستمهای مدیریت انرژی در بخش تولید می باشد.
و  مهندسین  برای  بهینه سازی  تخصصی  کارگاه های  برگزاری 
دانشجویان در صنعت تأسیسات و نیروگاهها به منظور گسترش 
استفاده از برنامه ها و مدل سازی در بهینه سازی و ارتقاء بهره وری 
فعالیتهای  جمله  از  نیروگاهی  بخشهای  و  تأسیسات  صنعت  در 
این واحد است که ضمن تقویت فعالیت این آزمایشگاه با صنعت 
موجب توانمندی ها و پیشرفت های فناوری جدیدی در این حوزه 

در سطح ملی ایجاد نماید.

 

آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سپهر صنایع   
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دانشکده شیمی
از آنجائی که در بین رشته های مختلف علوم پایه، رشته شیمی به دلیل ارتباط شدید با حوزه های محیط زیست و انرژی، یکی از رشته های 
زیربنایی در صنعت محسوب می شود، لذا جهت تحقق بخشیدن برنامه های توسعه ای و نیز دسترسی به فناوری نانو و استفاده از این فناوری در 
صنایع مختلف شیمیایی ایجاد دانشکده شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران اجتناب ناپذیر می نمود. بدین منظور این دانشکده جدا از دانشکده 
مهندسی شیمی و به صورت مستقل با بهره گیری از اعضای هیأت علمی مجرب و کارآمد تأسیس گردید تا بتواند در جهت ارتقاء علمی دانشگاه 

نقش خود را ایفا نماید.
در سال 13۸1 با اخذ مجوز اصولی از دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آور ی دانشکده شیمی با اهداف زیر تأسیس گردید. 

   حرکت در جهت اهداف آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه و سیاست های کالن کشور 
  استفاده بهینه از فضاهای آموزشی و تحقیقاتی موجود 

  پرورش نیروهای متخصص و مورد نیاز در بخش های مختلف صنعتی جهت رسیدن به خود کفایی 

  ایجـاد رشتـه ها و گرایش های جدید مرتبط با تکنولوژی های نوین 

  گسترش مرزهای دانش 

  ارتباط بیشتر با صنایع مختلف کشور در رفع مشکالت آن ها 

 
آزمایشگاه های تحقیقاتی  دانشکده شیمی

  آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح
  آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی

  آزمایشگاه تحقیقاتی نمونه های حقیقی
  آزمایشگاه مرکزی

  آزمایشگاه تحقیقاتی مواد نانوپروس
  آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

  آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکترومتری، میکرو و نانو استخراج
  آزمایشگاه شیمی معدنی و محیط زیست
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معرفی آزمایشگاه

1. راه اندازی و تجهیز در سال 13۸1 و تصویب به صورت آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی در سال 1392
2. فعالیت در زمینه ابرآبگریزی و خود تمیزشوندگی سطوح مختف

3. جلوگیری از خوردگی فلزات با استفاده از ابرآبگریزی
4. تهیه مواد فعال سطحی طبیعی برای حفظ محیط زیست

5. تولید مواد فعال سطحی مغناطیسی
6. نانو شیمی سطح و شیمی سطح محاسباتی

7. تهیه الیه نازک خود تمیز شونده برای سلول های خورشیدی

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

1. دستگاه کشش سطحی
2. شبیه ساز خورشیدی

3. اسپکتروفوتومتر مرئی- ماوراء بنفش
4. حمام التراسونیک

5. آون خالء
6. دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح
مدیر آزمایشگاه :  دکتر بهشته سهرابی
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معرفی آزمایشگاه

راه اندازی و تجهیز در سال 1391 انجام شد. زمینه های تحقیقاتی شامل: شیمی سبز )واکنشهای چندجزیی، سنتز ترکیبات 
و  کاتالیزورها  و  هیبریدی(  پلیمری،  هسته/پوسته،  کامپوزیتی،  مغناطیسی،  )نانومواد  نانو  شیمی  دارویی(،  هتروسیکلی،  آلی، 
واکنشهای کاتالیزوری است. بخش مهمی از این فعالیت ها در زمینه طراحی، ساخت و بهینه سازی مصرف انرژی با به کارگیری 
کاتالیزورهای مغناطیسی و کامپوزیتی و هیبریدی در صنایع دارویی، زیست محیطی، نفت، گاز و پتروشیمی است. همچنین 
نانوکامپوزیت های گوناگون بر پایه ترکیبات طبیعی همچون سلولز، کیتوسان و خاک رس به منظور حذف  طراحی و ساخت 
سلولهای  و  نانوپروسکایت  ساخت  سابق،  تحقیقات  بر  عالوه  می گیرد.  انجام  اکسیدکربن  دی  و  سنگین  فلزات  آالینده ها، 
خورشیدی نیز به منظور تولید انرژی های پاک و نوین نیز جز فعالیت های اخیر این تیم تحقیقاتی است. برخی از دستاوردهای 

این گروه بشرح زیر است:
  تدریس دوره هاي مختلف آموزشی تخصصي در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  چاپ بیش از 170 مقاله در مجالت بین المللی و یا ارایه در کنفرانس های داخلی و خارجی
  اجرای موفق بیش از 20 طرح پژوهشی 

  ثبت چهار عنوان اختراع ملی داوری شده و دارای تأییدیه علمی
  راهنمایی و مشاوره و فارغ التحصیل نمودن بیش از 60 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری 

 
 

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

1. دستگاه آسیاب گلوله ای
2. دستگاه روتاری

3. دستگاه مایکروویو
4. دستگاه اولتراسونیک حمامی

5. دستگاه تعیین نقطه ذوب
6. آون

 

آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر علی ملکی
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معرفی آزمایشگاه

1. راه اندازی و تجهیز در سال 13۸1 و تصویب به صورت آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی در سال 1392
2. فعالیت در زمینه خوردگی فلزات

3. ساخت حسگرهای گازی
4. تولید هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک

5. ساخت کاتالیست پیل های سوختی
6. آنالیز نمونه های حقیقی

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

1. دستگاه پتانسیو استات-گالوانواستات
2. ستاپ حسگر گازی

3. اسپکتروفوتومتر مرئی- ماوراء بنفش
4. حمام التراسونیک

5. آون خالء

آزمایشگاه تحقیقاتی نمونه های حقیقی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر سید محمدرضا میالنی حسینی 
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معرفی آزمایشگاه

1. راه اندازی و تجهیز در سال 13۸6 و تصویب به صورت آزمایشگاه تحقیقاتی پایه )نوع الف(
2. فعالیت در زمینه جداسازی

3. تهیه کاتالیست ها و جاذب های نانوساختار و با نگاهی ویژه به مواد نانومتخلخل
4. بررسي کاربردهای مختلف مواد نانومتخلخل در حذف ترکیبات آلی و معدنی به طریق جذب سطحی و کاتالیستی

5. جداسازی آالینده های زیست محیطی )آب و خاک( از پساب های صنعتی
6.  جداسازی آالینده های زیست محیطی )هوا( از دودکش واحدهای صنعتی

  توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه
1. ست آپ جذب گاز
2. حمام التراسونیک

3. کوره تحت جو نیتروژن
4. کوره تحت جو هوا

5. کوره تحت خالء
6. آون خالء

آزمایشگاه تحقیقاتی مواد نانوپروس
مدیر آزمایشگاه :  دکتر منصور انبیاء



45 NPC_stc@iust.ac.ir

معرفی آزمایشگاه

 ۸1 سال  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  شیمی  دانشکده  مرکزی  آزمایشگاه 
فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اصلی تأسیس این آزمایشگاه، ارائه خدمات 
پژوهشی به محققان، دانشجویان  تحصیالت تکمیلی و همچنین صنعتگران در 

جهت رفع مشکالت پژوهشی و صنعتی می باشد.
این آزمایشگاه با برخورداری از امکانات و دانش فنی مناسب و تجمیع تجهیزات 
موجود در دانشکده، امکان برخورداری همه پژوهشگران اعم از داخلی و خارجی 

و صنعتگران محترم را فراهم نموده است.

توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی با تجهیزات ذیل آماده خدمات رسانی می باشد:
  دستگاههای کروماتوگرافی شامل دو دستگاه کروماتوگرافی گازی ) GC (  و ملحقات مربوطه و یک دستگاه کروماتوگرافی 
گازی - طیف سنج جرمی ) GCMS( و ملحقات مربوطه                                                                                            

  دستگاه های اسپکتروسکوپی شامل اسپکتروفتومترمرئی و ماوراء بنفش ، اسپکتروسکوپی نشر اتمی)ICP) ،  اسپکتروسکوپی 
جذب اتمی)AAS( ، اسپکترو فلئوریمتر و طیف سنج  FTIR به همراه ملحقات مربوطه  

  دستگاه های الکتروشیمیایی شامل پتانسواستات-گالوانواستات و امپدانس                                                                                          
BET دستگاه تخلخل سنج  

  دستگاه هضم و استخراج مایکروویو
)DSC( دستگاه آنالیز حرارتی  

  تجهیزات عمومی از قبیل دستگاههای پروب و حمام فراصوت، سانتریفوژ ، آون معمولی، هیتر، همزن و pH متر
  از جمله خدمات این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:  

  جداسازی، اندازه گیری  و شناسایی ترکیبات آلی حتی در  بافتهای پیچیده نظیر ترکیبات نفتی حتی در مقادیر  بسیار کم
  جداساز ی و اندازه گیر ی مقادیر بسیار کم ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار از قبیل :  هیدروکربن ها آروماتیک و آلیفاتیک، 

سموم کشاورزی، مواد دارویی، آفت کشها و اسیدهای چرب ترکیبات آلی هالوژن دار و گوگرد دار 
  شناسایی مواد به ویژه ترکیبات آلی و تعیین گروه های عاملی 

  اندازه گیری مقادیر بسیار کم فلزات در ماتریکس های مختلف از قبیل:  آب آشامیدنی ، آب های محیط زیستی و پساب های 
شهری و صنعتی، موادغذایی و دارویی و بهداشتی       

آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر  افسانه مالحسینی  
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معرفی آزمایشگاه

1. راه اندازی و تجهیز در سال 1390 و تصویب به صورت آزمایشگاه تحقیقاتی در سال 1392
2. سنتر سبز نانو مواد

3. سنتز، شناسایی چارچوب های فلز آلی و کاربرد آن ها
4. سنتز، شناسایی نانوکامپوزیت ها

5. ساخت نانوکاتالیست های مغناطیسی
6. حذف آالینده های زیست محیطی

  توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه
1. دستگاه آسیاب گلوله ای

2. پراب التراسونیک 
3. اسپکتروفوتومتر مرئی- فرا بنفش

4. حمام التراسونیک
5. آون با شیب دمایی

آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر آزاده تجردی 
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معرفی آزمایشگاه

1. توسعه روش هاي ریز استخراج مبتنی بر حالل
2. تهیه پوشش هاي جدید نانو کامپوزیتی جهت استفاده در روش میکرواستخراج فاز جامد

3. توسعه روشهاي استخراج جذبی با فرمت ها و پوشش هاي جدید
4. تهیه نانوفیبرهاي پلیمري به روش الکتروریسی

5.  تهیه نانوذرات مغناطیسی به روش الکتروشیمیایی
6. توسعه روش هاي ساخت حسگرهاي نوري شیمیایی

7. تهیه جاذب هاي نانوساختار MOF, GO, براي پیش تغلیظ و حذف آنالیت های محیط زیست
۸.  توسعه روش هاي تزریق در جریان و کاربرد تکنیک هاي مختلف طراحی آزمایش براي بهینه سازي می باشند. 

 
توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

1. اسپکتروفتومتر UV-Vis دو پرتویی                                                                                                   
2. دستگاه الکتروریسندگی

3. هدایت سنج، pH متر و یون متر
4. آون های آزمایشگاهی، حمام اولتراسونیک

rpm 6000 5. ترازوي دیجیتالی) 0001. 0  گرم(، سانتریفوژ
6. شیکر، پمپ پریستالتیک

7. دستگاه الیه نشانی چرخشی
۸. دستگاه جذب اتمی ) در حال تعمیر و راه اندازی(، دستگاه تولید آب دیونیزه و .... می باشند.                                                              

                                                              
     

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکترومتری، میکرو و نانو استخراج
مدیر آزمایشگاه :  دکتر روح اله زارع دورابی  
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معرفی آزمایشگاه

انجام پروژه های پژوهشی در زمینه شیمی معدنی و کاربرد آن در بهبود محیط زیست 
انجام پروژه های نانوشیمی و  نانو مواد، ساخت و کاربرد مواد کامپوزیتی IPMC  ، سنتز انواع اکسیدهای فلزی و کاربرد آن ها 
در جذب آالینده ها ، سنتز  LDH ها و کمپلکس های معدنی از فلزات گوناگون ، سنتز ترکیبات پورفیرینی و مشتقات آن ها ، ساخت 

و کاربرد MOF های متنوع و کاربرد آنها 
خدمت رسانی به دانشجویان دانشکده شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و .... در حد توان و امکانات موجود

 
 توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  Ball Mill آسیاب گلوله ای  

  کوره 1200 درجه  

  آون خال 120 درجه 

 Ultrasonic حمام فراصوت  

  دستگاه آب مقطر گیری 

  مایکروویو خانگی

  پمپ خال

  روتاری

  سانتریفیوژ

آزمایشگاه شیمی معدنی و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه :  دکتر فرانک منطقی  
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دانشکده مهندسی برق
در سال 13۸5 دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران بعنوان قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت از سوی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری برگزیده شد. اولین پژوهشکده الکترونیک ایران زیرنظر دانشکده مهندسی برق در دانشگاه علم وصنعت ایران 
تأسیس گردیده  است. این پژوهشکده شامل چندین آزمایشگاه تحقیقاتی است که دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد بصورت 
مستمر در آن فعال می باشند. این دانشکده با مرکز بین المللی انستیتو مهندسی قدرت مسکو، مرکز تحقیقات الکترونیک و میکروالکترواپتیک 
دانشگاه مون پلیه فرانسه و دانشگاه نورثمبریای انگلستان همکاری مستمر دارد. توانمندیهای دانشکده برق دانشگاه در بخش قابل توجهی 
از صنایع به صورت پیوسته مورد بهره برداری قرار میگیرد. دانشکده در قالب 5 گروه تخصصی فعالیتهای خود را تعقیب می نماید که به 

اجمال در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.
گروه قدرت:

این گروه به طور تخصصی در زمینه های مرتبط با حوزه توسعه و بهره برداری از سامانه های تولید توزیع برق فعالیت می نماید. برخی از 
این سامانه ها عبارتند از کنترل موتورهای الکتریکی مختلف، کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت، حفاظت سیستمهای الکتریکی و ... ضمنا 

این گروه در کشور به عنوان قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت نیز شناخته شده است.
گروه مخابرات:

گروه مخابرات دانشکده برق دانشگاه نیز یکی از شناخته شده ترین ظرفیتهای ملی در این حوزه است. توانمندیهای گروه عمدتا طراحی و 
پیاده سازی لینک های مخابراتی در کاربردهای اختصاصی، طراحی و ساخت قطعات و مدارات فرکانس باال، طراحی شبکه های مخابرات 
سلولی نسل های جدید، طراحی و ساخت سیستم های راداری، طراحی و ساخت سیستم های مخابرات ماهواره ای، طراحی و پیاده سازی 

شبکه های مخابراتی امن می  باشد.
گروه الکترونیک:

گروه الکترونیک دانشکده برق به همراه پژوهشکده الکترونیک که از نظر تخصصی زیر نظر آن اداره میشود و با توجه به ظرفیت دستگاه 
الیه نشانی MBE منحصر به فرد خود در خاورمیانه و بویژه فعالیتهای تخصصی آن در حوزه ادوات الکترونیک و ابزار دقیق سامانه های 

کنترلی که بسیار مورد نیاز صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمیایی نیز نمی باشد فعالیت می نماید.
گروه کنترل:

گروه کنترل دانشکده برق به صورت تخصصی در حوزه روشها و سامانه های کنترل مختلف با تاکید بر تکنیکهای نوین و امروزی کنترل 
در فرایندهای مختلف فعالیت می نماید. کنترل فرایندهای پیچیده که در آنها تعدد پارامترها و وابستگی شدید آنها به یکدیگر مدیریت بر 
بهره برداری را در صنایعی مانند صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمیایی دشوار می نماید از تخصص اساتید این گروه می باشد. در زیر صرفا به 

معرفی یکی از آزمایشگاههای این دانشکده پرداخته شده است.
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معرفی آزمایشگاه

 ، دانشگاه  این  مختلف  گرایش های  در   ، تکمیلی  تحصیالت  دوره های  راه اندازی  فراگیر  حرکت  دنبال  به   1363 سال   از 
، تعدادی دانشجوی عالقه مند و مستعد به دوره های         الکترونیک و قدرت  از جمله در گرایش های  دانشجو پذیرش گردید و 
کارشناسی ارشد تازه تأسیس راه یافتند و با مساعدت جدی و تشویق های مدیریت وقت دانشگاه و دانشکده مهندسی برق ، 

آزمایشگاه تحقیقاتی فعلی در 19دی ماه  1371 شروع به فعالیت نمود.
در این آزمایشگاه بر روی طرح ملی HVDC با ولتاژ 500 ± کیلوولت و HVAC با ولتاژ 700 کیلوولت بیش از 3 دانشجوی 
دکترا و بیش از 42 دانشجوی کارشناسی ارشد از این دانشگاه و دانشگاه های دیگر کشور پایان نامه خود را گذرانده اند. از این 
آزمایشگاه بیش از 220مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی و همچنین کنفرانس های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

برنامه آینده این آزمایشگاه تحقیقاتی بفضل الهی ، ادامه کار در جهت امور تحقیقاتی و پیشرفت آموزشی دانشجویان می باشد و 
امید است با همکاری گروه و دانشکده و سایر مسئولین این فعالیت بتواند کاربردی و در جهت منافع کشور به کار گرفته شود. 

 
 توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

  راکتور صاف کننده جریان )سلف با فاصله هوائی( 
  اینورتر منبع ولتاژ 

  دستگاه ساخت سلفهای هسته هوائی با ابعاد بزرگ 
 HVDC تابلو کنترل کننده  

  دستگاه برش فلزات 
  یکسوساز دیودی و تریستوری 

  سلف متغیر 
  موتور ژنراتور کوپل شده

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان های الکتریکی، مغناطیسی
مدیر آزمایشگاه :  دکتر عباس شوالئی    
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معرفی آزمایشگاه

آنالیز حرارتی  اندازی دستگاه  راه  با نصب و  ایران، در مهرماه سال 1393،  دانشگاه علم و صنعت  آزمایشگاه مرجع مرکزی 
همزمان )STA(، فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد.

هدف از تأسیس این آزمایشگاه، گردآوری جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های مورد استفاده در رشته های مختلف مهندسی 
دانشگاهی، در محیطی شاداب و پویا با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی است. وجود مراکزی که به عنوان مرجع برای 
آنالیز و شناسایی مواد و محصوالت بتوانند انجام وظیفه کنند از ضروریات اولیه در دانشگاه ها بلکه در کشور محسوب میشود. 
خوشبختانه در دانشگاه علم و صنعت ایران نیز پس از سالها تالش این آزمایشگاه شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرد. ارزش 
این گونه آزمایشگاه ها نه فقط به کیفیت تجهیزات موجود در آن بلکه به در اختیار داشتن متخصصینی که با آن همکاری دارند 
نیز بستگی دارد. از این نظر نیز وجود متخصصین و اساتید نامی در دانشگاه علم و صنعت می تواند پشتوانه بسیار خوبی برای این 
آزمایشگاه باشد . تا به امروز دستگاه های آنالیز حرارتی همزمان )STA(، میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM(، اندازه گیری سطح 
ویژه )BET(  و اسپکترومتر قابل حمل با قابلیت شناسایی سه عنصر K،U و Th برای این آزمایشگاه تهیه شده است. در آینده 
نیز این آزمایشگاه به دستگاه هایی با فناوری باال نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM، دستگاه پراش اشعه ایکس 
XRD و دستگاه یونیورسال مخصوص آزمایش های کشش، خمش و فشار Universal Testing Machine مجهز خواهد شد.

 
 توانمندیها و تجهیزات آزمایشگاه

 )STA( آنالیز حرارتی همزمان  
 )AFM( میکروسکوپ نیروی اتمی  

  اندازه گیری سطح ویژه )BET( و آنالیز جذب و دفع شیمیایی 
  تخلخل سنج هلیوم 

  دستگاه خستگی محوری، کشش و فشار 5 تن 
  دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره چرخان 

  اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان 
  اندازه گیری تراوایی نسبی مایع- مایع به روش ناپایا 

  سری دستگاه های برش، آماده سازی و شستشوی مغزه 
 )PVT( بررسی رفتار فازی سیال  

  پتانسیو/گالوانواستات 
  اندازه گیری هدایت الکتریکی غشاهای پلیمری 

  اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی 
DSC آنالیز کالریمتری تفاضلی روبشی  

آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران 
مدیر آزمایشگاه :  دکتر منصور سلطانیه     
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سایردانشکده های دانشگاه علم و صنعت

سایردانشکده های دانشگاه علم و صنعت

سایر دانشکده های دانشگاه نیز هر چند بعضا دارای ارتباط موضوعی کمتری با صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمیایی به نظر می رسند ولی همه در 
حوزه های فعالیت خود از مرجعیت علمی، فنی و بویژه صنعتی داخلی و خارجی مطلوبی برخوردار هستند. بی تردید این دانشکده ها نیز مانند موارد 
پیش گفته میتوانند پشتیبانی مناسب برای برنامه های توسعه ای و بهره برداری صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمیایی کشور قلمداد گردند. لذا در زیر 

به معرفی اجمالی آنها پرداخته شده است.
  دانشکده مهندسی پیشرفت

دانشکده مهندسی پیشرفت با هدف نظریه پردازی و الگو پردازی برای تحقق تمدن نوین اسالمی تشکیل و با پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت 
تکمیلی به دنبال ایجاد توازن در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت و سبک زندگی اسالمی- ایرانی می باشد. این دانشکده با تمرکز بر 
فعالیتهای بین رشته ای ، پیشرفت سخت افزاری را در کنار توجه به فناوریها و سیستم های نرم و هویت سازی بصورت توأمان پیگیری نموده و درصدد 

تربیت سرمایه های انسانی متناسب با طراز جمهوری اسالمی ایران در حوزه مدیریت، اقتصاد و سیستم ها می باشد.
  دانشکده مهندسی خودرو

در مقطع  دانشجو  به جذب  و موفق  قرار گرفت  بهره برداری  مورد  و  تأسیس  ایران  در  بار  اولین  برای  در سال 1379  دانشکده مهندسی خودرو 
کارشناسی ارشد مهندسی خودرو در سه گرایش گردید. این دانشکده توانسته با کمک همکاران دانشگاهی این رشته را در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب برساند و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دو شرکت معظم خودروسازی ایران 
)ایران خودرو و سایپا(، دانشجویان را بعضا از طریق بورسیه به این رشته جذب نماید. تا کنون عمده دانش آموختگان دانشکده جذب صنعت خودرو 

و صنایع وابسته شده اند و خود منشاء خدمات فراوانی در آن بوده اند. 
  دانشکده مهندسی راه آهن

صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی، نقش  ویژه ای در شاخصهای توسعه یافتگی و اقتصاد کشور ها دارد. ایفای چنین نقشی 
مستلزم فراهم نمودن مقدماتی از جمله آموزش متخصصین آکادمیک و انجام مطالعات و پژوهش های اصیل و کاربردی در زمینه های مختلف 
این صنعت می باشد. در راستای توسعه دانش و فناوری در این صنعت و با توجه به تقاضا و حمایت همه جانبه راه آهن جمهوری اسالمی ایران، در 
سال 1376 دانشکده مهندسی راه آهن بعنوان تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه تأسیس گردید. بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه 
راهبردی توسعه کشور )افق 1404( مهندسی راه آهن از جمله فناوری های کلیدی و تاثیرگذار در نقشه راه پیشرفت جمهوری اسالمی ایران خواهد 
بود. در حال حاضر دانشکده مهندسی راه آهن جهت تربیت هیأت علمی خود و توسعه همکاریهای بین المللی آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای 
معتبر کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، چین، استرالیا، روسیه، اوکراین و هلند تفاهم نامه و تبادل علمی دارد و از کشورهای همجوار 
دانشجوی بین المللی می پذیرد. کادر هیأت علمی متخصص و آزمایشگاههای تخصصی منحصر به فرد همچون: زیرسازی و روسازی راه آهن، 
خاک و بتن، صدا و ارتعاشات ریلی، دینامیک سازه های ریلی، ترمز، سیگنالینگ، ترکشن، محاسبات هوشمند ریلی، مدیریت لجستیک و ... در کنار 
کتابخانه تخصصی دانشکده، پتانسیل ویژه ای برای انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در حوزه صنعت ریلی کشور و منطقه فراهم آورده است. 
این دانشکده در گرایش خط و سازه های ریلی و نیز ماشینهای ریلی در هر سه مقطع تحصیلی )کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری( و در گرایش 
حمل و نقل ریلی در دو مقطع تحصیلی )کارشناسی-کارشناسی ارشد( و در سه گرایش راه آهن برقی، سیگنالینگ و ایمنی در راه آهن در مقطع 

کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 
  دانشکده مهندسی صنایع 

اقتصاد در قالب یک چارچوب سیستماتیک، سعی در بهبود  با ترکیب علوم مختلف همچون ریاضیات، مهندسی، مدیریت و    مهندسی صنایع 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حکومتی دارد. رویکردهای مورد  اثربخشی و کارایی سیستم های خرد و کالن تولیدی و خدماتی در حوزه های 
استفاده در این رشته منجر به پاسخ گویی مناسب، افزایش رضایت مشتری، تطبیق پذیری صحیح، بهبود مستمر کاالها و خدمات و نیز سودآوری 
بیشتر می شود.  رویکرد مسئله محور و همین طور تمرکز بر توسعه راه حل  مبتنی بر تفکر سیستمی خالقانه، از جمله تفاوتهای عمده مهندسی صنایع 
با رشته های دیگر می باشد. این نگاه متفاوت باعث شده است که مهندسی صنایع به عنوان یک فرارشته شناخته شود و حتی منجر به تغییراتی 
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شگرف در سایر رشته های سنتی فنی و مهندسی گردد.  هم اکنون دانشکده مهندسی صنایع به عنوان یکی از بهترین دانشکده های مهندسی صنایع 
در خاورمیانه، در سه گروه علمی: 1- مهندسی صنایع، 2- مهندسی سیستم 3- مدیریت سیستم و بهره وری و مدیریت پروژه فعالیت می نماید و 
دارای یک رشته در کارشناسی، پنج رشته-گرایش در کارشناسی ارشد و چهار رشته-گرایش در مقطع دکترا می باشد. برنامه های درسی این دانشکده 
نیز با توجه به نیاز صنعت و بازار کار، همتراز با دانشگاه های معتبر دنیا و با رویکرد تأمین نیاز علمی و تخصصی کشور و منطقه تدوین شده است.

  دانشکده  مهندسی عمران 

دانشکده  مهندسی عمران  دانشگاه  علم  و صنعت  ایران یکی  از موفق ترین واحدهای  آموزشی  و تحصیالت  تکمیلی  این  دانشگاه  است . یادآور می شود 
دانشکده  عمران  فعالیت های  خود را در بخش  تحصیالت  تکمیلی  از سال  64- 63 آغاز کرده  و با توجه  به  توسعه  کمی  و کیفی  و موفقیت های        
نوید بخش  در مقطع  تحصیالت  تکمیلی  در حال  حاضر در 10 گرایش  کارشناسی  ارشد و 7 گرایش  دوره  دکترا مشغول  به  تربیت  نیروهای  متخصص  
و متعهد می باشد. شایان  ذکر است  ثمره  این  تالش ها تدوین  مجموعه ای  متنوع  از پایان  نامه های  کارشناسی ارشد و دکترا می باشد که  بسیاری  از آنها 
جنبه  کاربردی  یا تئوری  بسیار قوی  داشته  و بصورت  مقاالت  در ژورنال های  داخلی  و خارجی  به  چاپ  رسیده  است . بدین  ترتیب  با توکل  به  خداوند 
متعال  و همت  واالی  مسئولین  در راستای  فعالیت های  آموزشی  و تحقیقاتی  مستمر و برجسته  استادان  و دانشجویان  در مقاطع  مختلف  تحصیلی ، 
دانشکده  عمران  دانشگاه  علم  و صنعت  ایران  در سال  1371 بعنوان  اولین  دانشکده  نمونه  عمران  ایران انتخاب  گردید. ضمنًا تعداد و تنوع  گرایش های  
کارشناسی  ارشد و دکترا و همچنین  بیشترین  دانشجوی  فعال  در دوره های  کارشناسی  ارشد و دکترا جایگاه  ویژه ای  به  دانشکده  عمران  دانشگاه  علم  

و صنعت  ایران  بخشیده  است .
  دانشکده فناوریهای نوین

تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور، به منظور دستیابی به علوم مختلف در زمینه های فناوری های نوین، جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام 
پژوهش های کاربردی به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز کشور، در جهت رفع نیازهای حال و آینده، هدف اصلی در تأسیس این دانشکده بوده 
است. این دانشکده، تالش می کند تا همگام با سایر دانشگاه های فعال کشور در این زمینه و دانشگاههای مبدع علوم بین رشته ای دنیا در پاسخ به 
نیازهای علمی و فناوری فعالیت نماید. نیاز روزافزون بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی کشور به فناوری های نوین، به منظور 
رفع نیازهای حال و آینده، نیاز به ارائه آموزش های الزم، برای تربیت نیروی فعال در این زمینه ها را توجیه می نماید. به عالوه، دستیابی کامل به 
دانش یک فناوری خاص، بدون همکاری و تشریک مساعی علوم مختلف مرتبط با آن، غیرممکن به نظر می رسد. آنچه رشته فناوری های نوین را در 
بین سایر رشته های مهندسی، برجسته می نماید، ضرورت همکاری رشته های مختلف مهندسی در آن است. در این راستا، دانشکده فناوری های نوین 
دانشگاه علم و صنعت در نظر دارد، با همکاری اساتید رشته های مختلف علمی و مهندسی، متخصصانی تربیت نماید که توانایی انجام تحقیقات، با 

محوریت دستیابی به فناوری های مورد نیاز کشور را داشته باشند .
  دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک از سال 136۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1374 تحصیالت تکمیلی این دانشکده 
نیز با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شکل گرفت و از سال 13۸1 با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تحصیالت تکمیلی فعالیت خود 
را ادامه داد.  الزم به ذکر است این دانشکده در سال 13۸3 با معرفی گرایش مهندسی فتونیک در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را به  طور 
گسترده تری ادامه می دهد. در حال حاضر دانشکده دارای 16 عضو هیأت علمی است که در دو گروه حالت جامد و اتمی - مولکولی-فتونیک به 

فعالیت مشغول می باشند.
  دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 136۸ بطور رسمی شروع به کار نمود. این دانشکده به ترتیب در مقطع کارشناسی 
و سپس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری کامپیوتر دانشجو پذیرفت و علی رغم سابقه نه چندان طوالنی توانسته است در سطح کشور به عنوان 
یکی از مراکز علمی فعال در حوزه کامپیوتر و فناوری اطالعات خود را به جامعه علمی کشور معرفی نموده و پروژه های کاربردی زیادی را در صنایع 
مربوطه به انجام برساند. شاید از نظر تعداد قراردادهای صنعتی و پروژه های کاربردی از برخی دانشگاههای همتراز آمار کمتری داشته باشد لیکن بر 
خالف بسیاری از آنها اغلب پروژه ها منجر به محصول یا پاسخ مورد نیاز صنعت بوده و عملگرا بودن به عنوان ویژگی عمومی دانشگاه علم و صنعت 
ایران، در این دانشکده نیز مصداق بارز دارد. دانشجویان دانشکده عالوه بر عملکرد قابل قبول آموزشی و پژوهشی در فعالیت های فوق برنامه نیز 
شرکت داشته و گروه های فعالی در زمینه های ACM، روبوکاپ و بازی های رایانه ای دارند و دست آوردهای ارزشمندی تاکنون داشته اند. به عنوان 
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نمونه تیم های روبوکاپ دانشکده تقریبًا همه ساله در مسابقات معتبر ملی و بین المللی حائز رتبه های برتر)اول تا سوم( شده اند. تیم بازی های 
رایانه ای نیز امسال با تالش زیاد موفق شده اند اولین همایش ملی بازی سازان رایانه ای با همراهی بنیاد ملی بازیهای  رایانه ای را در این دانشگاه 

برگزار نمایند که واقعه مهم و با سطح علمی بسیار خوب در این زمینه بود.
  دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده معماری و شهرسازی از سال 1347 فعالیت خود را با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته معماری آغاز و از سال 1372 در رشته طراحی 
صنعتی مقطع کارشناسی، از سال 1377 در رشته شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، از سال 
13۸2 در رشته معماری با گرایش های پایداری، مسکن،فناوری، از سال 13۸3 دانشجوی فراگیر در رشته های معماری شهرسازی و مرمت در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته واز سال 13۸4 در رشته مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته،  از سال 13۸5 دررشته 
معماری با گرایش فرهنگی، آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و از سال 13۸7 در رشته شهرسازی با گرایش طراحی شهری در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته و رشته معماری در مقطع کارشناسی و رشته معماری در مقطع دکتری و در رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 

ناپیوسته دانشجو پذیرش نموده است .این دانشکده دارای 5 کارگاه تخصصی و 30 نفر عضو هیات علمی می باشند.
  دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران با دارا بودن دو قطب علمی ، یکی با عنوان مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی و 
دیگری قطب علمی فرآوری مواد فلزی با کارایی باال و با ارائه حدود 230 مقاله چاپ شده در مجالت ISI در 3 سال گذشته، یکی از فعال ترین 
دانشکده های مهندسی مواد در سطح کشور می باشد که با پشتوانه آموزشی قوی اعضای هیأت علمی مجرب و با تکیه بر امکانات آموزشی و 
پژوهشی و دارا بودن بیش از 24 آزمایشگاه تحقیقاتی مدرن، فضای مناسبی را جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی با هدف تربیت متخصصان خبره 
در زمینه های مهندسی مواد و متالورژی فراهم نموده است. عالوه بر این با فعالیت دفتر ارتباط با صنعت در این دانشکده، زمینه همکاری گسترده 
با صنایع مختلف کشور از قبیل صنایع فوالد، آلومینیم، مس، هوا فضا، خودروسازی، صنایع معدنی، نسوز و سرامیک و صنایع دفاعی در جهت 
رفع نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی آنان فراهم گردیده است. دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، بنیان گذار آموزش 
مهندسی متالورژی و سرامیک در ایران است. این دانشکده تحت عنوان گروه ریخته گری و ذوب فلزات در هنرسرای عالی فنی در سال 1336 
تأسیس گردید. در سال 1357 با تبدیل دانشکده علم و صنعت به دانشگاه، بخش متالورژی نیز به دانشکده مهندسی متالورژی تغییر یافت. این 
دانشکده برای اولین بار در ایران در سال 1362 در گرایش مهندسی سرامیک شروع به پذیرش دانشجو نمود. در سال 1363 دوره کارشناسی ارشد 
ناپیوسته شناسایی و انتخاب مواد فلزی، در سال 1366 دوره کارشناسی ارشد سرامیک و همچنین در سال 1370 دوره دکترای مواد، برای اولین 

بار در ایران در این دانشکده تأسیس گرد.

همکاران دانشگاه در حوزه انجام پروژه های صنعتی:
 دانشگاه علم وصنعت ایران در تکمیل توانایی های خود برای ایفای نقش موثر در پروژه های صنعتی در حوزه صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی 
تالش کرده است تا با شرکتهای صنعتی موفق خارج از دانشگاه با توانایی مکمل تفاهم نامه های همکاری امضا نماید که در ادامه به مهمترین 

این شرکت ها اشاره می شود: 

شرکت ناموران پژوهش و توسعه
شرکت ناموران پژوهش و توسعه در سال 13۸7 بمنظور اجرای پروژه ها و تأمین/توسعه فرآیندهای شیمیائی و بسته طراحی پایه و طراحی تفصیلی 
صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی تأسیس گردید و تاکنون بیش از ۸0  عنوان پروژه در زمینه های مختلف مطالعات مفهومی ،  مطالعات توجیهی ، طراحی   
، طراحی تفصیلی ، تأمین کاال و ساخت پکیج فرآیندی را تکمیل و با رضایت کارفرمایان خود تحویل و ارایه نموده است. این شرکت در حال حاضر 
ضمن دارابودن رتبه 2 در زمینه واحدهای پاالیش نفت ، گاز و پتروشیمی، عضو کانون مشاوران اعتباری بوده و دارای صالحیت و تاییدیه جهت 
انجام مطالعات توجیهی قابل پذیرش بانک ها می باشد و همچنین در رسته تجهیزات و مواد پیشرفته نفت و گاز و پتروشیمی بعنوان شرکت دانش 
بنیان با اختراع ثبت شده در حذف آروماتیک ها از برش های نفتی مورد تأئید قرار گرفته است. این شرکت ضمن برخورداری از دانش و توان فنی 
و مدیریتی باال و با تکیه بر تجارب ارزشمند خود ، درعین حضور فعال و موثر در صنعت در داخل کشور، بدنبال توسعه فعالیت های خود در خارج از 

مرزهای ایران نیز می باشد.
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حوزه های اصلی فعالیت شرکت

امضای تفاهم نامه مشارکت و همکاری دانشگاه با شرکت ناموران پژوهش و توسعه
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شرکت گاز کربنیک شهرکرد 
شرکت گاز کربنیک شهرکرد از سال 1361 یعنی بیش از سه دهه به طور تخصصی و فقط بر روی روش های تولید ، ذخیره سازی و جابجایی گاز 
کربنیک کار کرده است . هدف نهایی شرکت ، دستیابی به فناوری ساخت انواع خطوط تولید گاز کربنیک بوده است که به تحقیقاتی گسترده و 
طوالنی نیاز داشته است . هزینه سنگین این تحقیقات را ، گاز کربنیک شهرکرد در سالهای طوالنی از طریق ساخت خطوط متعدد تولید و عرضه 
گاز کربنیک مایع به بخش عمده ای از مصرف کنندگان در کشور ، تأمین نموده است . حاصل این تالش سی و چند ساله آن بوده که امروزه 
گازکربنیک شهرکرد با اختالف بسیار زیاد نسبت به سایر تولید کنندگان ، به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز کربنیک مایع و همچنین تنها طراح 
و سازنده خط تولید گاز کربنیک در کشور شناخته می شود . در عین حال ، تحقیقات طوالنی مدت این شرکت منجر به اختراعات و ابداعات متعدد 
شده است که به ثبت رسیده یا در حال ثبت است . از مهم ترین این اختراعات می توان به حالل جاذب CO2 مقاوم در مقابل اکسیژن اشاره کرد 
که با نام تجاری MPn عرضه می شود . این حالل برای هر واحد استحصال گازکربنیک و بر اساس شرایط اقلیمی و نیز نوع مخلوط گازی ورودی 

به آن واحد ، به طور اختصاصی و با فرموالسیون ویژه تولید می گردد.
  سال ها مطالعه و تحقیق ، از گاز کربنیک شهرکرد شرکتی ساخته است که همه روزه در حال فراگیری است . تیم دانش پژوه این شرکت ، خود 
پروژه تحقیقاتی تعریف می کند ، دستگاه می سازد ، فرآیندهای جدید ابداع می کند ، تجهیزات اندازه گیری می سازد ، وضعیت حال و آینده بازار 
گاز کربنیک را مطالعه و شناسایی می کند و در مجموع گاز کربنیک شهرکرد را بر اساس نیازهای کشور توسعه می دهد . خطوط تولید ساخت این 
شرکت که  تحت نام ) SCD Shahrekord Carbon Dioxide( ساخته می شود، تمامًا با طراحی مهندسی و فناوری بومی است )و نه بومی شده( 

و هیچگونه کپی برداری از محصوالت خارجی ندارد.

امضای تفاهم نامه مشارکت و همکاری با شرکت گاز کربنیک شهرکرد
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لیست پروژه های انجام شده با صنعت:
بخش قابل توجهی از انجام پروژه ها که در مقدمه به آن اشاره شد در حوزه نفت بوده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

نام كارفرماعنوان پروژهردیف

پتروشیمي رازيبررسي علل شکست محور جعبه دنده1

پتروشیمي رازيارزیابي وتوجیه فني و اقتصادي تولیدسولفات آمونیوم2

پتروشیمي رازيبررسي علمي روند تولید دي فسفات آمونیم با توجه به خوراک مصرفي3

شرکت ملي صنایع پتروشیميتهیه نرم افزار طراحي مبدلهاي حرارتي پوسته ، لوله و صفحه اي 42

شرکت ملي صنایع پتروشیميشبیه سازي استاتیکي و دینامیکي واحدهاي تولید آمونیاک پتروشیمي5

پتروشیمي خراسانشبیه سازي و بهینه سازي سیستم تولید اوره جامد از اوره مذاب مجتمع پتروشیمي خراسان6

پتروشیمي خراسانبررسي فني پدیده کلوخه شدن اوره در انبارهاي پتروشیمي خراسان7

شرکت ملي صنایع پتروشیميبررسي عایقها و نسوزهاي مصرفي در صنعت پتروشیمي و انتخاب برترین انواع آن۸

شرکت ملي صنایع پتروشیميتدوین دانش فني واحد پیشتاز تولید انیدرید  مالئیک از برش+ C4  پتروشیمي اراک9

شرکت ملي صنایع پتروشیميتدوین دانش فني جداسازي آمونیاک از پسابهاي پتروشیمي10

11RO غشاي )fouling( پتروشیمي رازيبررسي علمي روشهاي جلوگیري از گرفتگي

شرکت ملي صنایع پتروشیميپیرولیز گاز طبیعي12

شرکت ملي صنایع پتروشیميتعیین پارامترهاي فرایندي و طراحي واحد پیشتاز آلومینیم فلوراید13

پتروشیمي رازيبررسي علت شکست پیستون و میل پیستو ن در کمپرسورهاي رفت و برگشتي14

پتروشیمي رازيبررسي علت شکست پروانه هاي در تلمبه ها15

پژوهشگاه صنعت نفتطراحي و نمونه سازي کنتور الکترونیکي براي اندازه گیري دبي نفت16

پژوهشگاه صنعت نفتبررسي و مطالعه امکانپذیري  علمي پروژه تبدیل گازمتان به اتیلن بروش پالسما17

شرکت ملي صنایع پتروشیميبررسي علل ترک خوردن جوشهاي در خطوط لوله آمین1۸

شرکت ملي صنایع پتروشیميبررسي مسائل و مشکالت تامین مواد اولیه صنعت پالستیک کشور19

شرکت ملي نفت ایرانتامین خدمات فني و مهندسي ساختمان از طریق مشاورین)1(20

شرکت ملي صنایع پتروشیميغربالهاي مولکولي21

پتروشیمي خراسانکاهش میزان ارتعاشات پمپ 4109 واحد اوره22

پتروشیمي رازيشبیه سازي واحدهاي عملیاتي DAP1 و DAP2 با توجه به خوراک مصرفي23

شرکت فرآورده هاي نسوز پارسپتروگرافي و فرآوري خاکهاي نسوز مورد مصرف در صنایع و تهیه فرموالسیون مناسب براي تولید دیرگدازها24

شرکت ملي صنایع پتروشیميتهیه کاتالسیتهاي دهیدروژناسیون ایزوبوتان25

شرکت ملي صنایع پتروشیميارتقاءسیستم بانک اطالعات تحقیقاتي26

پتروشیمي رازيشبیه سازي حرارتي بخشهاي تشعشعي وجابجایي پرایمري ریفرمر واحد آمونیاک27

پتروشیمي بندر امامبررسي راهکارهاي کاهش آلودگي زیست محیطي جیوه در پتروشیمي بندر امام2۸

شرکت ملي نفت ایرانعملیات ژئوتکنیک چاه اکتشافي هندیجان29

پتروشیمي اراکشبیه سازي دینامیکي برجهاي با آکنه در واحد تولید بتن -1 پتروشیمي اراک30
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نام کارفرماعنوان پروژهردیف

پتروشیمي رازيبررسي فني و اقتصادي استفاده بهینه از مایعات گازي چاههاي گازي مسجد سلیمان31

پتروشیمي بندر امامطراحي واحد پیشتاز SBR ) مهندسي پایه(32

شرکت ملي نفت ایرانتامین خدمات فني و مهندسي ساختمان از طریق مشاورین )2(33

پتروشیمي اراکسنتزاستر MCA ازCAC )اتیل و بوتیل( به منظور پرنمودن ظرفیت خالي واحد بوتاکلر34

شرکت ملي صنایع پتروشیميسنتز فیشرتروپش با استفاده از کاتالیست کبالت در راکتورهاي دوغابي35

پتروشیمي خراسانشبیه سازي استاتیکي و دینامیکي شبکه مبدلهاي حرارتي سیستم خنک کننده مجتمع پتروشیمي خراسان36

پتروشیمي تبریزبررسي روشهاي جداسازي انواع دي اتیل بنزن از برش حاوي ماده فوق درواحداتیل بنزن37

شرکت ملي گازتقویت لوله هاي گاز توسط مواد کامپوزیت3۸

شرکت ملي حفاريارزیابي و توسعه روشهاي پیمانکاري چاههاي زمین گرمایي39

شرکت ملي صنایع پتروشیمياستفاده از گازهاي Nox خروجي از دودکشهاي مجتمع پتروشیمي رازي براي حذف آالینده هاي آمونیاک )و برعکس (40

41ABSپتروشیمي تبریزبررسي و مطالعات فرآیندي و کنترلي و شبیه سازي کامپیوتري تولید

شرکت مهندسي و توسعه نفتبررسي علل ناکارایي مدل هاي موجود شبیه سازي مخازن نفت و ضرورت طراحي مدل جدید براي مخارن نفت42

شرکت مهندسي و توسعه نفتفاز یک طراحي و تدوین مدل شبیه سازي مورد نیاز مخازن نفتي ایران43

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوببررسي اثرات زیست محیطي ناشي از پسماندهاي جامد و مایع حفاري چاهها44

شرکت مهندسي و توسعه نفتتهیه شبیه ساز فرآیندهاي شیرین سازي گاز طبیعي45

شرکت مهندسي و توسعه نفتتهیه نرم افزار جامع بررسي و انتخاب شیوه مناسب جهت طراحي فرآیندي جداکننده هاي دو فازي و سه فازي46

شرکت مهندسي و توسعه نفتتهیه نرم افزار جامع بررسي و مقایسه روابط ترمودینامیکي مختلف در پیش بیني عملکرد کارخانجات گاز و گاز مایع47

شرکت مهندسي و توسعه نفتبررسي امکان استفاده از غشاء در صنعت نفت4۸

شرکت نفت مناطق مرکزي ایرانچگونگي تقلیل سرریز تفکیک گرها در واحدهاي تولید نفت خام49

شرکت نفت مناطق مرکزي ایرانطراحي و تدوین مکانیزم برآورد قیمت تجهیزات فرایندي و تهیه نرم افزار مربوطه50

شرکت پتروشیمي امیرکبیرامکان سنجي طرح جامع IT پتروشیمي امیر کبیر51

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوببررسي و مقایسه عملکرد روابط ترمودینامیکي مختلف در پیش بیني عملکرد کارخانجات گاز و گاز مایع52

سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشوردسته بندي مشعل هاي تولیدي در داخل و خارج کشور53

شرکت مهندسي و توسعه نفتنرم افزار پیش بیني افت فشار در خطوط لوله براي مواد امتزاج ناپذیر بدون در نظر گرفتن انتقال حرارت54

سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورارزیابي فني و اقتصادي پمپهاي حرارتي و سیستم هاي بازیافت حرارت55

شرکت ملي نفت ایرانارزیابي و توسعه روشهاي سیمانکاري چاههاي دما و فشار باال56

طرح تحقیق در خصوص بهینه ترین روش حفاري زیر تعادل)U.B.D( در سازند آسماري میدانهاي مارون, بي بي 57
شرکت ملي نفت ایرانحکیمه, کرنج و پارسي

5۸40ppm شرکت ملي نفت ایرانطرح ارائه روشي مناسب براي جداسازي میعانات گازي از آب در چاههاي گاز دریایي تا واحد

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبتهیه نرم افزار مناسب جهت طراحي مبدلهاي حرارتي هوایي59

بررسي میزان دقت و اعمال اصالحات الزم جهت افزایش دقت نرم افزار هاي شبیه سازي مورد استفاده در مناطق نفت 60
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبخیز جنوب

شرکت مهندسي و تامین قطعات و مواد انجام خدمات مشاوره اي شامل ارائه مشاوره به شرکت هاي تولید کننده آجرهاي گرید 26 و 612۸
شیمیایي صنایع پتروشیمي

شرکت ملي گازمطالعه روشهاي کاهش سر و صدا در محیط کارکنان ایستگاههاي تقویت فشار62
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شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميتهیه راکتور غشایي به منظور تولید گاز سنتز در مقیاس آزمایشگاهي63
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشوربررسي امکان سنجي فني روش هاي کاهش سوخت دیزل ژنراتور از طریق بارزدایي64
65)TBS( در ایستگاههاي تقلیل فشار گاز شهري Vent شرکت گاز استان آذربایجان غربيکاهش آلودگي صوتي ناشي از
شرکت نفت و گاز پارسبررسي تغییرات H2S موجود در چاههاي گاز پارس جنوبي و تکمیل مدل مخزن66
شرکت مهندسي و توسعه نفتبررسي و برآورد حجم سرمایه گذاري مورد نیاز استخراج و فرآوري اولیه نفت خام و تهیه نرم افزار مربوطه67
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورارزیابــي مالـي و فـــني کاربـــرد سیستمهاي Small Duct High Velocity )SDHV( در ایران6۸

شرکت نفت فالت قاره ایرانبررسي روشهاي جلوگیري از خوردگي تاسیسات دریایي 69
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورتدوین روش تست تعیین راندمان مبدلهاي حرارتي هوا-هوا 70
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميکاتالیست ریفرمینگ خشک و مکانیزم تشکیل کک71
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميمطالعه مدلهاي هیدرودینامیکي برجهاي با آکنه منظم72
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورتعیین دوره ها ، فرایند آموزش در بهینه سازي مصرف سوخت در صنعت خودرو در ده مرحله73
شرکت گاز تهران بزرگطراحي ، ساخت و نصب سیستم تصحیح کننده حجم الکترونیکي گاز 74
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميامکان سنجي تهیه و توسعه نرم افزار شبیه ساز فرایندهاي شیمیایي با تاکید بر اکسیداسیون آروماتیکها75
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور تبدیل سوخت مشعل هاي صنعتي از سوخت مایع به گاز طبیعي76
شرکت پتروشیمي اراکشبیه سازي برج 240 واحد اتانول آمین پتروشیمي اراک77
پژوهشگاه صنعت نفتسیمانهاي حفاري با دانه بندي غیر یکنواخت به منظور دستیابي به خواص مطلوبتر سنگ سیمان7۸

تهیه و بررسي خواص مکانیکي کاتالیست پرووسکایت نیکل آلومینیوم و میزان فعالیت آن پس از شکل دهي در فرآیند 79
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميریفورمینگ متان 

شرکت ملي گاز ایرانبهبود عملکرد سیکل توربین گاز ایستگاههاي تقویت فشار گاز۸0

امور پژوهش ، توسعه و فناوري شرکت ملي بررسي امکان بکارگیري فرایندهاي غشایي در صنایع گاز و امکان سنجي تهیه آزمایشگاهي غشا۸1
گاز ایران

شرکت ملي گاز ایرانطراحي نرم افزار شبیه سازي توپک راني و تعیین میزان گاز purg در بهینه ترین شرایط۸2
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميمدلسازي،شبیه سازي و طراحي یک راکتور بستر سیال جهت تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئي متان۸3
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميتهیه کاتالیزور تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزیي متان و بررسي سینتیک واکنش۸4
شرکت ملي گاز ایرانمدلسازي ، تست و بررسي فني و اقتصادي پمپ هاي حرارتي گاز سوز جهت تامین گرمایش و سرمایش۸5

ارائه خدمات مشاوره و نظارت براي شرکت ملي گاز ایران در پروژه هاي آموزش و انتقال تکنولوژي موضوع قرارداد ۸6
شرکت ملي گاز ایرانمنعقده با شرکت تراسن

شرکت ملي نفت ایرانبررسي پتانسیل انتشار آلودگي در منابع آب و خاک حاصل از واحدهاي نمک زدایي و راههاي پیشگیري از آن۸7
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميساخت کاتالیست دهیدروژناسیون پروپان و تعیین شرایط عملیاتي واکنش در راکتور بستر ثابت۸۸
۸9 CFD سوسپانسیوني با استفاده از تکنیکهاي PVC شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميشبیه سازي خشک کن بستر سیال

بهینه سازي بخاري گاز سوز دودکش دار با هدف افزایش راندمان و اخذ بر چسب انرژي و کاهش مصرف سوخت و 90
شرکت ملي گاز ایرانکنترل آالینده اي زیست محیطي آن

شرکت ملي نفت ایرانگلهاي حفاري و نقش مواد افزودني در بهینه سازي خواص کاربردي آنها91
92Cryogenic و PSA پژوهشگاه صنعت نفتبررسي آزمایشگاهي فرآیند جداسازي هیدروژن به روش غشایي و مقایسه با فرآیندهاي
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميشبیه سازي و بهینه سازي عملکرد راکتور شعاعي - محوري تولید آمونیاک93
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميبررسي آزمایشگاهي پارامترهاي فرآیندي موثر بر تولید کلر-آلکالي به روش غشایي94
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شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميشبیه سازي CFD پدیده هاي انتقال ممنتوم و حرارت در رآکتور تولید پلي اتیلن سنگین در فاز گاز95
شرکت گاز تهران بزرگبررسي تاثیرات مرکاپتان بر روي انسان و محیط زیست و معرفي جایگزین مناسب96
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميفرموالسیون و ساخت گوگرد االستیک براي پوشش دهي کود اوره با پوشش گوگردي97
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورامکانسنجي و توجیه اقتصادي طرح جایگزیني مشعل هاي صنعتي با راندمان باال مناسب در هر شاخه صنعتي9۸
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورتهیه هندبوک از کلیه تجهیزات مورد نیاز اندازه گیري و ممیزي انرژي99

مطالعه و جمع آوري اطالعات از مرکز مختلف، بررسي میداني، تجزیه و تحلیل اطالعات و مقایسه انرژي بري تولید 100
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورالستیک هاي رادیال و بایاس و تاثیر استفاده از الستیک هاي رادیال بر مصرف سوخت خودرو 

بررسي مصرف انرژي و راهکارهاي بهینه سازي آن در بخشهاي مختلف کوره هاي مورد استفاده در خط تولید آجر و 101
محصوالت سرامیکي

سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور

بررسي جامع پیرامون مشکالت ترکیبات بو دار کننده مورد استفاده در صنعت گاز ، معرفي جایگزین مناسب و اجراي 102
شرکت گاز استان تهرانآزمایشي آن در یکي از مناطق 

شرکت گاز استان قزوینبررسي امکان استفاده از سیستمهاي پوششي جهت دفع رطوبت در خطوط لوله فوالدي در مناطق باتالقي103
پتروشیمي تبریزبررسي رفتار خزشي تیوبهاي بویلرهاي پتروشیمي تبریز و اثر آن روي عمر باقیمانده104
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایرانتهیه و طراحي سیستم بهینه سازي حمل و نقل فرآورده هاي نفتي105
شرکت ملي گاز ایرانبررسي و تبدیل گاز طبیعي به گاز سنتز توسط کاتالیست نیکل در مقیاس بنچ106
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورطراحي و پیاده سازي کنترل تهویه و گرمایش و سرمایش در یک مدل گلخانه تجاري 107
شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایرانبررسي امکان استفاده از کک نفتي بعنوان سوخت جایگزین در یکي از خطوط تولید کارخانه سیمان صوفیان10۸

شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایرانبررسي امکان مصرف پسماند کاتالیست RFCC در تولید سیمان پرتلند مخلوط109

شناسایي پارامترهاي موثر بر نشت گاز طبیعي در شبکه توزیع گاز شهري استان تهران از طریق اندازه گیریهاي علمي و 110
شرکت گاز استان تهرانبررسي هاي علمي، تعیین میزان تقریبي نشت گاز و ارائه راهکار جهت کاهش یا بر طرف نمودن نشتي

ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیري از تشکیل رسوب آسفالتین و پارا فینیک در نفت سنگین میدان کوه موند با استفاده 111
شرکت مهندسي و توسعه نفتاز شبیه سازي رایانه اي 

شرکت گاز تهران بزرگبررسي کارایي نسبي شرکت گاز تهران بزرگ نسبت به شرکت هاي گازرساني دنیا112

مدلسازي، تست و بررسي فني و اقتصادي چیلیرهاي جذبي 3 الي 12 تن گاز سوز جهت تامین سرمایش و آب گرم 113
شرکت ملي گاز ایرانبهداشتي مستقل خانگي و اداري

سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورامکانسنجي کاربرد مشعلهاي oxi-fuel در صنعت فوالد و بررسي پتانسیل صرفه جویي انرژي114

مطالعه و ساخت ذرات التکس هسته/پوسته اکریلیکي BA/ST/AN به روش پلیمریزاسیون امولسیوني هسته دار جهت 115
 SAN شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميچقرمگي کوپلیمر

شرکت پایانه هاي صادرات مواد نفتيبررسي روشهاي کاهش صدا در مراکز تولید اصوات در واحدهاي عملیاتي شرکت پایانه هاي صادرات مواد نفتي-خارگ116
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميشبیه سازي CFD راکتور تولید پلي اتیلن سنگین در فاز گاز117
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميساخت کاتالیست دهیدروژناسیون نرمال پارافین هاي سنگین )C10-C14( و مطالعات سینیتیکي فعل و انفعاالت11۸
شرکت ملي گازبررسي پارامترهاي موثر در تخمین عمر قطعات در دماي باال و ارائه پیشنهاد جهت افزایش عمر119

بررسي فن آوریهاي مختلف براي کاهش و یا حذف سوزاندن گازها در واحدهاي فرآوش نفت و گاز ) تکنولوژي 120
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبنسوزاندن گاز (

شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميبررسي واکنش ترکیبي و رفرمینگ خشک و اکسیداسیون جزئي متان در حضور کاتالیست نیکل در یک راکتور بستر ثابت121

شرکت مهندسي و توسعه نفتفرآیند تولید)بازیافت اولیه و ثانویه(در مخازن مشترک میادین آزدگان و یادآوران122
شرکت گاز استان قمبررسي قوت کسب و کار و جذابیت بازار در شرکت گاز استان قم123
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شرکت مهندسي و توسعه نفتتهیه نرم افزار طراحي تفصیلي فرآیندي تجهیزات واحد نم زدایي گاز طبیعي124
شرکت گاز استان تهرانشبیه سازي دینامیکي المانهاي ایستگاههاي CGS و TBS و خطوط تغذیه گاز125
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورتحلیل علمي و آماري و ساماندهي مصرف انرژي در دیزلهاي ایستگاهي کشور126
شرکت نفت و گاز پارساستفاده از فرآیند ترکیبي غشاء - جذب در مقیاس آزمایشگاهي به منظور شیرین سازي گاز طبیعي127
شرکت نفت مناطق مرکزي ایرانارائه خدمات علمي مرتبط با نرم افزارهاي تخصصي مهندسي نفت و شیمي12۸
پتروشیمي بندر امامبررسي آماري و تخمین طول عمر قطعات روتور توربین گازي129
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميبررسي نحوه غیرفعال شدن کاتالیست صنعتي نیکل در واکنش ریفورمینگ متان و بازیافت آن130
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميبررسي اثر حضور فلزات قلیایي و قلیایي خاکي در ساختارهاي پروسکایني کاتالیست واکنش ریفورمینگ متان131

تدوین دانش فني تولید صنعتي نسوزهاي سیلیکون کاربایدي با اتصال نیتریدي جهت کاربرد در دیگهاي الکترولیز 132
 flagship شرکت فرآورده هاي نسوز پارسآلومینیوم

شرکت نفت فالت قاره ایرانبهینه سازي چاه به منظور تعیین مسیر چاههاي انحرافي و افقي و بهینه سازي طول افقي چاهها 133
شرکت ملي نفت ایراندریافت اطالعات علمي و فن آوریهاي نوین در خصوص توصیف و شبیه سازي مخازن134
شرکت پترو جمبررسي و ارزیابي رفتار ساختمان هاي با تولید قطعات صنعتي شرکت پترو جم135
شرکت ملي نفت ایرانتعریف محورها و تعیین اولویت هاي پژوهشي جهت همکاري با مدیریت پژوهش و فن آوري شرکت ملي نفت ایران136
شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایرانبررسي انتقال نفت خام فوق سنگین به کمک سیستم هاي امولسیوني137

شرکت مهندسي و توسعه نفتتوسعه نرم افزار طراحي جداکننده هاي دوفازي و سه فازي13۸

139 M3با استفاده از گالس بابل ساخت داخل با کیفیت محصوالت شرکت PCF 50-45 تهیه گل حفاري سبک با وزن
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوببراي 15 حلقه چاه توسعه اي 

140 )stripper(شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبمطالعه و برررسي راههاي مناسب جهت جداسازي هیدروژن سولفوره همراه نفت در مقایسه با برج

مدلسازي ، تست و بررسي فني و اقتصادي چیلرهاي جذبي 5 تن گازسوز جهت تامین سرمایش و آب گرم بهداشتي 141
شرکت ملي گاز ایرانمستقل خانگي و اداري

شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميبررسي و ساخت پلي اکریلونیتریل)PAN( به روش پلیمریزاسیون142
شرکت ملي گاز ایرانطراحي مفهومي منطقه ویژه فناوري هاي نوین صنعت گاز143

طراحي مدل براي شبکه فشارهاي سرچاهي چاه هاي تولیدي مخزن دار خوین به منظور دستیابي به حداکثر دبي تولید 144
شرکت نفت و گاز ارونداناز مخزن

شرکت ملي گاز ایرانساخت و ارزیابي یک نمونه غشاء سرامیکي به منظور شیرین سازي گاز طبیعي145
146PE شرکت گاز استان تهرانبررسي اثرات تخریبي بر روي شیرهاي پلي اتیلن و تغییر مواد
شرکت ملي گاز ایرانطراحي سیستم ارزیابي واحدهاي تحقیق و توسعه )R&D (در شرکت ملي گاز ایران147
شرکت انتقال گاز ایرانارائه نقشه راه براي طرحهاي پژوهشي شرکت انتقال گاز 14۸
مطالعات کمي و کیفي و بررسي وضعیت سیستم هاي نم زدا و احیاء گالیکول و ارائه روشهاي مناسب و قابل اجرا 149

 BTEX جهت جلوگیري از انتشار ترکیبات
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

شرکت گاز استان مرکزيبررسي و تحلیل سامانه آنالیز گر مونیتورینگ مکاني شبکه توزیع گاز150
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبمحاسبه پخش نیرو و دما در طول تیغه هاي متحرک و ثابت توربین هاي سوالرسنتار151
152PHAST و آنالیز پیامد به کمک نرم افزار HAZOP شرکت نفت فالت قاره ایرانآنالیز فرآیندي به روش
153 HSEشرکت نفت فالت قاره ایرانتهیه و تدوین شاخصها و نظام ارزیابي عملکرد
شرکت نفت فالت قاره ایرانمدل سازي و بهینه سازي فرآیند فرازآوري پیوسته گاز در میدان سلمان154
شرکت انتقال گاز ایرانتعیین پارامترهاي اساسي در انتخاب روغن هاي روانکار توربوکمپرسور و بررسي علل رسوب گذاري در سیستم روغن کاري155
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منطقه 4 عملیات انتقال گاز طراحي و پیاده سازي شبکه مانیتورینگ ایستگاه هاي تقویت/تقلیل فشار منطقه چهار عملیات انتقال گاز156
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشوربررسي بهینه سازي مصرف انرژي در کارخانجات سیمان با استفاده از مدلسازي و بهینه سازي تجهیزات اصلي فرآیندي157
شرکت ملي گاز ایرانطراحي و پیاده سازي سیستم اندازه گیري و امتیازدهي به عوامل کلیدي موفقیت شرکتهاي گاز استاني15۸
159 CFD شرکت پایانه هاي نفتي ایرانشناسایي تاثیر عوامل ترمودینامیکي و عملیاتي بر میترهاي توربیني و اولتراسونیک با استفاده از شبیه سازي
شرکت ملي نفت ایرانارزیابي پروژه ها و عملکرد پژوهش و توسعه شرکت ملي نفت ایران160
شرکت انتقال گاز ایرانبررسي مطالعه روشهاي جداسازي ذرات جامد و مایعات )دوفازي و MIST( در شبکه انتقال گاز161
شرکت نفت و گاز پارسارزیابي فني و اقتصادي سیستم هاي تولید برق و حرارت واقع در منطقه نفت و گاز پارس162
بررسي فني و اقتصادي جایگزیني شمعکها و یا سوخت شمعکها در مشعل هاي فعال در واحدهاي بهره برداري براي 163

مناطق نفتخیز جنوب جهت کاهش اتالف سوخت
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

تحقیق ،بررسي و طراحي نمونه آزمایشگاهي هیترهاي تشعشعي جایگزین هیترهاي حمامي در ایستگاه هاي تقلیل 164
فشار گاز

شرکت گاز استان تهران

165CFD با استفاده از شبیه سازي CTA شرکت پتروشیمي شهید تندگویانبررسي عملکرد اسپارجرهاي راکتورهاي اکسیداسیون واحد
تدوین ،طراحي ، ایجاد نرم افزارو بانک اطالعاتي شناسنامه شاغل، کارگاهها،حوادث و رخداد شغلي و امکان سنجي 166

ارزیابي ریسک فاکتورها ارگونومیک در شرکت نفت فالت قاره
شرکت نفت فالت قاره ایران

صنایع پتروشیمي)اسپک(تهیه و بررسي ویژگي هاي فیزیکي - مکانیکي و کاربردي نانو کامپوزیت هاي هیبریدي پلي پروپیلن /میکا/نانورس167
شرکت ملي گاز ایران خدمات پشتیباني و اجراي سیستم مانیتورینگ بهره وري شرکت هاي گاز استاني در دوره هاي 13۸7 و 16۸13۸۸
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورمطالعه استانداردهاي جهاني مرتبط با مصرف سوخت و آالیندگي حمل و نقل ریلي169
پتروشیمي مبینکاهش آالینده هاي صوتي در واحد هواي شرکت پتروشیمي مبین170
شرکت گاز استان تهرانپیاده سازي سیستم ارزیابي ادارات گاز مناطق تهران و شهرستان هاي استان تهران 171
پتروشیمي مبیناجراي طرح پایلوت طراحي،ساخت و نصب اتاقک اکوستیک مربوط به واحد هواي یک در شرکت پتروشیمي مبین 172
محاسبه عمر و تست میداني خستگي لوله هاي گاز در محل خروجي کمپرسور و بازیاب ایستگاه تقویت فشار قم)سایت 173

1 و 2(و ایستگاه شهید مصطفوي اهواز
شرکت انتقال گاز ایران

تعیین عایق ها و دیگر گدازهاي مصرفي در شرکت کیمیاي پتروشیمي بندر امام و تعیین ساز و کارهاي خوردگي و 174
فرسایشي آن ها و ارائه راه حل براي جایگزیني موادي با کارایي باالتر و طراحي مناسب تر 

شرکت کیمیا پتروشیمي بندر امام

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبيبررسي امکان بازیابي گازهاي ارسالي به فلر در مواقع راه اندازي و توقف فرآیند در پنج پاالیشگاه مجتمع گاز پارس جنوبي175

مطالعات امکان سنجي از دیدگاه فني ، اقتصادي ، اجتماعي و فاز یک احداث قطار شهري در مسیر شهرک بعثت به 176
سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي ماهشهر

شرکت پترو پارسبررسي ابزارها و اطالعات ضروري جهت حصول به دانش فني شیرین سازي گاز به کمک حالل هاي آمین177
17۸13X شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمياجراي پروژه سنتز مولکوالر سیو
شرکت نفت پارسشناسایي فرآیندهاي نو در تولید روغن پایه نفتي و ارتقاي سطح کیفیت روغن179
1۸0 CFD پژوهشگاه صنعت نفتطراحي بهینه سامانه اختالط بنتونیت در گوگرد مذاب با استفاده از روش
سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي مطالعه و بررسي نشست در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي و تدوین دستورالعمل ترمیم و اصالح مناطق نشست یافته 1۸1
سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي مطالعات بهبود وضعیت ترافیکي و ایمني منطقه ویژه ماهشهر1۸2
مطالعه و ارزیابي زنگ زدگي و خوردگي تاسیسات و سازه هاي فلزي در سطح سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي 1۸3

و ارائه راهکار هاي اجرایي
سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي 

بررسي و امکان استفاده از سیستم هاي CCHP)با ارائه روش مدل سازي ( در نقاط خاص استان مازندران ) شش نقطه 1۸4
مورد مطالعه (

شرکت گاز استان مازندران

شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميتدوین دانش فني ساخت کاتالیست هاي وانادیم پنتا اکسید مورد کاربرد در فرآیند اکسیداسیون ارتوزایلن به فتالیک انیدرید1۸5
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شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميشکل دهي مولکوالر سیو X 13 با هدف به کار گیري آن در صنعت پتروشیمي1۸6
شرکت پایانه هاي نفتي ایرانبرگزاري دوره آموزشي و کارگاهي سیستم هاي نفت و گاز به مدت دو روز1۸7
1۸۸CFD با استفاده از تکنیک هاي CTA شرکت پتروشیمي شهید تندگویانشبیه سازي انجام واکنش در راکتور اکسیداسیون واحد
شرکت گاز استان خراسان رضويدستیابي به دانش فني و ساخت واحد پایلوت بوزدایي بشکه هاي حاوي بودارکننده با استفاده از ازن1۸9
شرکت پژوهش و فناوري پتروشیميسنتز ) دستیابي به فرآیند سنتز (آدپتیک اسید در مقیاس آزمایشگاهي190
شرکت انتقال گاز ایرانانجام مطالعات شناسایي مخاطرات در کل ایستگاههاي تقویت فشار گاز )حداکثر 6۸(191
پتروشیمي بندر امامسنتز یک کاتالیست جدید بر پایه زئولیت H-ZSM5 براي ایزومریزاسیون انتخابي زایلین ها به نوع پارا192
سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي مطالعات و راه اندازي سامانه پایش دائمي نشست و خرابي ها و مدیریت تعمیر و نگهداري پي ها و معابر منطقه ویژه اقتصادي193

پتروشیمي تبریزمدل تعالي مدیریت دارایي هاي فیزیکي در صنایع نفت، گاز و پتروشیمي194
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانارتقاء سیستم پایش وضعیت و عیب یابي براي مجموعه سه الکترو پمپ هاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران195

196
مشاوره و نظارت بر طرح پژوهشي " بومي سازي و توسعه دانش فني طراحي و ساخت توربین گاز توسعه یافته با توان 

باالتر از 25 مگاوات )تا 30مگاوات( با قابلیت کسب نشان ملي"
شرکت ملي گاز ایران

سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشورممیزي سوخت و انرژي در حوزه ناوگان ریلي کشور و ارائه راهکارهاي کاهش مصرف سوخت  197
شرکت پایانه هاي نفتي ایرانبرگزاري دوره آموزشي و کارگاهي سیستم هاي اندازه گیري نفت و گاز به مدت دو روز19۸
شرکت ملي گاز ایرانمطالعه براي ساماندهي استراتژي ها، تدوین شاخص ها و توسعه سیستم ارزیابي واحدهاي بازرسي فني شرکت ملي گاز ایران199

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایرانطراحي و تامین یک دستگاه نمونه بردار نیمه خودکار فراورده از مخزن نفتکش200
شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایرانسولفورزدایي گازوئیل با استفاده از سونو راکتورهاي لوله اي201

شرکت گاز استان کرمانارزیابي اثرات زلزله بر دو ایستگاه CGS و TBS در شرکت گاز استان کرمان202

تدوین دانش فني سنتز نانوجاذب هاي زئولیتي به منظور حذف ترکیبات گوگردي از واحد MTBE/ راکتور 203
D-2007A/B/C

پتروشیمي بندر امام

شرکت پاالیش گاز ایالمشبیه سازي Cold Box با استفاده سیاالت محاسباتي و هوش مصنوعي204
انجام طرح پژوهشي درخصوص حذف رطوبت از گاز کلر تولیدي شرکت پتروشیمي اروند با استفاده از یک ستون پر 205

شده از زئولیت و بررسي عوامل مؤثر بر فرآیند حذف رطوبت 
شرکت پتروشیمي اروند

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبيارزیابي فرهنگ ایمني در مجتمع گاز پارس جنوبي و ارائه راهکارهاي بهبود آن 206

ارزیابي شدت، میزان آلودگي زیست محیطي و پهنه بندي جیوه در رسوبات خوریات اطراف پتروشیمي بندر امام و ارائه 207
پتروشیمي بندر امامبرنامه پایش



64Niodpc_stc@iust.ac.ir


