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سید جواد امامی
مدیر دفتر تعامالت دانشگاه با شهرداریهای کشور

مقدمه

دفتر همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال1373در دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان دفتر ارتباط با 
صنعت راه اندازی گردیده و در طی سالهای طی شده بستر ارتباطات دانشگاهیان با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور بوده 
است. در طی سالیان اخیر توجه بیشتر مدیران دانشگاه به این حوزه از فعالیتها زمینه ساز توسعه دفتر گردیده است. در حال 
حاضر نیز با توجه به اینکه در قالب برنامه راهبردی دانشگاه برای سالهای 95 الی 99 تعامالت صنعتی، بسیار پررنگتر از پیش 
مد نظر قرارگرفته لذا با نگاهی انبساطی برنامه هایی برای سالهای مذکور پی ریزی گردیده است. برای ادامه پر رنگتر از پیش 
فعالیتها و توسعه جهشی تعامالت دانشگاه با صنایع در طی سال جاری طیف گسترده ای از شیوه های تعامل و همکاری طراحی 
گردیده است که در قالب سبد الگوهای همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران در تعامل با صنایع به مخاطبین بیرونی عرضه 
میشود. این تنوع از الگوها، با این هدف توسعه یافته، که گستره وسیع صنایع کشور از منظر رده و سطح فناوری، میزان قدمت، 
اندازه فعالیت، میزان وابستگی به تجهیزات و ماشین آالت و یا سامانه های نرم و یا نوع مدیریت و مالکیت با هم متفاوت 
هستند، را پوشش داده برای هر صنعتی از هر نوع پیشنهاداتی را در بر داشته باشد. استقبال قابل توجه و روزافزون اساتید، 
آینده ای بسیار  الگوهای همکاری نوید بخش  دانشجویان تحصیالت تکمیلی و شرکتهای وابسته به دانشگاه در کنار تنوع 
روشن و بزرگ در این زمینه از فعالیتها فراروی دانشگاه و صنایع همکار است. به منظور تعریف جامعه صنعتی هدف دانشگاه 
و پی ریزی برنامه راهبردی پیش گفته در انتهای سال 94 مطالعات 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 تالیف این کتابچه 
نیز حاوی 265  قرارداد به مبلغ تجمیعی 1037 میلیارد ریال میباشد، بوده است. به همین منظور هم در سال 95 دفاتر توسعه 

تعامالت دانشگاه با این صنایع و از جمله دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با شهرداریها تاسیس گردید. 
       این دفتر در صدد ایجاد ارتباطات علمی فنی وپژوهشی دانشگاه با شهرداریهای کالنشهرهای کشور و بویژه شهرداری 
تهران بوده و هدف از تاسیس آن آشنایی هریک از طرفین از قابلیتها، ظرفیتها وزمینه های فنی وتخصصی یکدیگر است تا 
در پی آن زمینه تبادل تجارب و مشارکت در انجام پروژه ها را در قالب تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی از هر دو 

طرف فراهم نموده و در تبیین و حل مشکالت و موضوعات مبتال به تشریک مساعی نمایند. 
       آنچه در ادامه مشاهده خواهید نمود، ابتدا تاریخچه و معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران و سپس الگوهای پش بینی شده 
این دفاتر در تعامل با صنایع هدف خود یعنی شهرداری تهران و کالنشهرهای کشور می باشد. در ادامه به معرفی بخشی از 
ظرفیتهای مرتبط دانشگاه که در قالب دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و یا آزمایشگاههای تحقیقاتی متبلور گردیده 

و اینک آمادگی ارائه خدمات به صنایع مختلف را دارند پرداخته شده است.

 



دانشگاه علم و صنعت ایران در نگاهی کوتاه

دانشگاه علم و صنعت ایران، در سال 130۸، با نام هنرسرای عالی و با هدف ایجاد زمینه های الزم برای تحصیالت دوره 
عالی مهندسی در ایران، تاسیس گردید.

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

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

کالس B و ... از طرف سازمانها، صنایع و دستگاههای اجرایی کشور به دانشگاه واگذار گردیده است. 
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 تاسیس نموده و اینک ظرفیت این دفتر نیز در اختیار هدف و ماموریت گسترش سطح و تراز 

همکاریهای دانشگاه با صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی کشور میباشد.
در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت ایران دارای 15 دانشکده، 11 پژوهشکده، 14 مرکز تحقیقاتی، یک موسسه تحقیقاتی، 
9 قطب علمی، پردیس شماره 2، مرکز آموزش الکترونیک و قریب به 100 آزمایشگاه تحقیقاتی است. در 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 
بارزتر واحدهای دانشگاه از منظر صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی پرداخته شده  و به منظور رعایت اختصار، توانمندیهای 
فیزیک،  آهن،  راه  خودرو،  شهرسازی،  و  معماری  عمران،  مواد،  برق،  دانشکده های  در  متعددی  تحقیقاتی  آزمایشگاههای 
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، همکاران تحقیقاتیی نیز در ارائه این خدمات بسته به موضوع 

و مورد دانشگاه را یاری می نمایند. 
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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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اهم زمینه های مشارکت و تعامل با شهرداری ها
با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های دانشگاه و سابقه تعامل  با شهرداری تهران و شهرداری کالن شهرها کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران 
برخوردار از مجرب ترین اساتید و کارشناسان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین وجود آزمایشگاه ها و کارگاه-های تخصصی و مجهز 
به دستگاه های پیشرفته، آمادگی تعامل و مشارکت در زمینه های زیر با هدف مشارکت در پروژه های ملی و عمومی و ارائه سرویس های 

تخصصی در قالب تفاهم نامه، تشکیل کارگروه و عقد قرارداد را دارد.
1. معماری

بررسی و تحلیل معماری موجود با توجه به اثر گذاری بر تمامی فرآیندهای اجرایی، رفتاری و فرهنگی استفاده کنندگان و طرح مفاهیمی 
همچون هویت، خاطره جمعی، تعلق خاطر، پایداری و ساماندهی و سازندگی محیط زیست انسانی از مهمترین رویکرد های آن است که به نیاز 
و ضرورت اصلی زندگی انسان ها و جوامع مختلف به ویژه شهرهای مختلف کشورمان تبدیل شده است. همچنین مفاهیمی همچون پاسداشت 
از میراث معماری، باززنده سازی، معماری سبز، معماری بر اساس مصالح و روش های پیشرفته و با حفظ هویت ایرانی، استفاده از تکنیک های 
جدید نرم افزاری وسخت افزاری معماری از دستاوردهای دانشکده معماری و بخش های تابعه است که آمادگی ارائه آن را در قالب فرآیندهای 

پژوهشی و تخصصی را دارد.
2. شهرسازی

تحلیل و تجزیه نظامات مختلف شهری و بررسی ابعاد مختلف زیست بوم شهری و روستائی و ساختارهای مختلف اجتماعی و فرهنگی شهرها 
و نیز تبیین و تعریف رویکرد نوین شهروندی بر اساس نیازها و کنش های جدید از اهم موارد مطروحه در این بخش بشمار میرود.

همچنین بررسی تحلیلی و تهیه طرح ها و برنامه های مختلف شهری به منظور ساماندهی و سازندگی محیط اجتماعی و زیستی و تبین استاندارد 
های نوین شهری در قالب مطالعات، طرح ها و پروهشهای شهری و منطقه ای از جمله موارد قابل ذکر در این بخش است. موضوعاتی از 
جمله هوشمند سازی شهری، ایجاد نظام یکپارچه، ساماندهی مدیریت شهری، ترافیک و حمل و نقل شهری، نظام مکانیابی عملکردها و 
کاربریهای شهری و توسعه شهرها و روستاها، موارد مربوط به حاشه نشینی و محدوده شهرها و تبیین و تعریف چشم انداز و ماموریت برای 
شهر ها از جمله قابلیت های قابل ارئه  در این حوزه می باشد که در قالب تفاهم و همکاری و ارائه آموزش های تخصصی و نیز عقد قراردادهای 

پژوهشی- اجرائی به شهرداریها و شوراها محترم شهرها ارائه می گردد.
3. زیباسازی)مطلوب سازی شهری(

در این بخش دانشگاه در چارچوب فعالیت  و ماموریت آموزشی پژوهشی خود در دانشکده های معماری و گروه طراحی صنعتی از قابلیت ها 
و سوابق مطلوبی در ارائه الگوهاو طرح های مورد قبول برخوردار می باشد. تجزیه و طراحی و نظارت بر تحلیل و سیمای شهری و معابر و 
فضاهای عمومی شهری، ارائه الگوهای مبلمان و عناصر شهری، طراحی میادین و گروه های اصلی اجتماعی و فرهنگی شهر و تهیه الگوهای 
سیما و نمای خیابان ها اصلی و طارحی الگوی سردر و تابلوی تبلیغاتی فروشگاه ها و سازمان ها، طراحی یادمان های شهری، طراحی تابلوهای 
راهنما و تجهیزات شهری نظیر چراغ برق ،آبخوری و .... بر اساس الگوهای هویتی و فرهنگی از جمله قابلیت های قابل ارائه به سازمان 

شهرداری ها می باشد.
4. ترافیک و حمل و نقل شهری

موضوع ترافیک و حمل و نقل شهری امروزه به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در ساختار شهری، اقتصاد و عملکرد شهرها مطرح می شوند. 
مفاهیم مختلفی همچون سازماندهی ترافیک شهرها، نرخ تولید سفر برای عملکردهای مختلف شهری، کالیبراسیون ترافیک شهری، آلودگی 
هوا، اقتصاد حمل و نقل، زیر ساختهای حمل و نقل و ترافیک و سازماندهی یکپارچه سازی سامانه مختلف حمل و نقل شهری نظیر مترو، 
تراموا، مونوریل، بی آرتی، تاکسی خطی، اتوبوس شهری، تاکسی گردشی وسیستم های جدید حمل و نقل و هوشمند سازی آن از مباحث جدی 

در شهرها و حتی روستاها می باشد.
دانشگاه با برخورداری از مهمترین آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشی و نیز سابقه در خشان در ارائه راه حل های علمی آمادگی دارد تا تواناییها و 

تجربیات خود را در اختیار سازمان ها و شورا های مربوط قرار دهد.
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5. سازه و زلزله

      یکی از مهمترین موضوعات شهری پایداری ساختمان ها در مقابل انواع نیروهای درون داد و برون داد و مقاومت مناسب ساختار و اجرا 
ساختمان در برابر انواع تهدیدها به ویژه بالهای طبیعی می باشد. مفاهیم مطروحه در این بحث شامل استاندارد سازی و روش های ساخت و 
مصالح و نیز مقاوم سازی ابنیه و تاسیسات در مقابل زلزله و بالهای طبیعی نظیر طوفان، رانش، سیل و ..... می باشد. نگاهداشت ساختمان 
ها و ابنیه عمومی و دوام مقاومت آنها به عنوان سرمایه های ملی در چارچوب مبحث مقاوم سازی از جمله این مفاهیم است. همچنین هزینه 
های ساخت و نگهداری نیز از موارد دیگر این مبحث بشمار می رود. دانشگاه با تکیه بر بهترین و مجهزترین تجهیزات و اساتید مّبرز و سوابق 

مطلوب پژوهشی آمادگی دارد با همکاری و تعامل با شهرداری ها به این امرمهم بپردازد.
6. محیط زیست و معماری سبز

این مبحث قابلیت و پتانسیل دانشگاه را در چارچوب رویکرد زیست محیطی و ابعاد مختلف آن در بخش های مختلف شهری و معماری و با 
تکیه بر حفظ منابع و میانی محیط زیست نمودار می سازد. حفاظت از منابع مختلف زیستی نظیر آب، هوا، طبیعت و ... ابعاد مختلف آن از جمله 
موارد قابل طرح در این زمینه است. همچنین موضوع استفاده از انرژی پاک و انرژی-های تجدیدپذیر و استفاده و بهرمندی از انرژی اقلیمی 
و طرح ساختمان ها صفر انرژی و ... و استاندارد سازی بخش های مربوط در این جهت از جمله مواردی است که می تواند در تعامل دانشگاه با 

شهرداری ها مطرح گردد. 
7. آب و پس آب

امروزه پرداختن به مباحث محیط زیست و منابع آب جزء اجتناب ناپذیر مدیریت آب شهری است. افزایش جمعیت، توسعه فضاهای شهری، 
افزایش تنوع آلودگی ها و ... تهدیدی برای کمیت و کیفیت منابع آبی ایجاد نموده اند. در این میان پرداختن به مباحث منابع آب) به عنوان یکی 
از عوامل بقاء محیط زیست( در حوزه های تامین منابع آبی جدید با کمیت و کیفیت مطلوب، بازچرخانی و استفاده مجدد از منابع آبی، مدیریت 
مصرف، کنترل آلودگی های ناشی از روان آب ها، ترمیم و اصالح رودخانه ها .... از چالش های جدی حوزه منابع آب شهری محسوب می گردد.
مباحث و مشکالت نوین حوزه منابع آب شهری منجر به توسعه نگرش نوینی تحت عنوان«واحد آب« که کلیه منابع پاک رودخانه ها، شبکه 
این  برنامه ریزی توسعه شهری در نظر می-گیرد، گردیده است. در  قالب »منبعی واحد« در  را در   ... باران و  های توزیع آب شهری، آب 
راستافعالیت هایی در آزمایشگاه مربوط که شرح آن در ادامه می آید در جهت پرداختن مشکالت حوزه آب شهری انجام می گردد و زمینه های 

مناسبی در جهت تعامل دانشگاه با شهرداری ها و سایر سازمان ها خواهد بود.  
8. مدیریت پسماند شهری

در آستانه ورود به هزاره سوم میالدی و مشکالت و بحران هایی که در حوزه محیط زیست و پسماند شهری بارز شد نگرش توسعه پایدار 
شهری و استفاده ار تکنولوژی ها و فناوری های نوین در این خصوص در مباحث مدیریت، جمع آوری، تفکیک و بازیافت پسماند اهمیت ویژه ای 
یافته است و در این راستا در دانشگاه علم و صنعت ایران با تاسیس دفتر پسماند در حوزه محیط زیست اطالعات علمی و پژوهشی ذخیره شده 
است. که همراه با سوابق اجرایی، پژوهشی زمینه مناسبی در جهت تعامل دانشگاه با شهرداری ها و سایر سازمان های مربوط فراهم می نماید. 

9. مدیریت بحران

امروزه شهرهای مختلف جهان به ویژه کالن شهر ها با وجود تراکم جمعیتی وساختمانهای بلند مرتبه در معرض تهدید بحران های مختلف 
شهری می باشند. حوادثی نظیر آتش سوزی، بحران های اجتماعی، تهاجم نظامی، تروریسم، بالهای طبیعی نظیر سیل و زلزله و ..... تبعات و 
تأتیرات آن بر ساختارها، عملکردها و مدیریت شهری از جمله مباحث مهم قابل توجه در نظامات شهری است. در این موضوع مدیریت قبل از 
بحران و بعد از بحران قابل طرح میباشد و موضوعاتی نظیر پدافند غیر عامل نیز در این بخش به موضوع مدیریت قبل از بحران مربوط می شود.

        لذا با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که اهم آن ذکر شد چارچوب های سخت افزار و نرم افزاری جهت عینیت بخشیدن 
به تعامل دانشگاه و شهرداری ها می تواند در قالب تفاهم نامه تشکیل کارگروه و عقد قرارداد آزمایشگاه ها و کارگاه ها مراکز 
پژوهشی و قطب های علمی فعال و دارای شناسه تحقق یابد. به همین منظور  این امکانات موجود  به شرح ذیل معرفی و ارائه 

می گردد. این امکانات و تجهیزات در صورت توافق صنعت هدف )شهرداری ها( و دانشگاه قابل توسعه و افزایش می باشد.
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معرفی پژوهشکده ها ودانشکده های اصلی و امکانات و توانائی های آن ها در ارتباط با شهرداری ها

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 
انرژی  زمینه  در  کاربردی  و  بنیادی  تحقیق  با هدف  پژوهشکده سبز  اساس،  این  بر  است. 
تجدیدپذیر، فن آوری های مؤثر، تبدیل انرژی، مدیریت انرژی و محیط زیست در سال 137۸ 

کار خود را بصورت فعال آغاز نمود.  
آلودگی  کاهش  و  فسیلی  انرژی  کاهش مصرف  نحوه  بررسی  پژوهشکده  کار  اساسی ترین 

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 کلیه فعالیت های خود را در سه گروه مدیریت انرژی، 
انرژی های تجدیدپذیر و شبکه های هوشمند انرژی سامان داده است که هر گروه با همکاری کلیه اعضاء هیات علمی فعال در زمینه انرژی 
پیل سوختی،  آزمایشگاه  عناوین  با  فعال  تحقیقاتی  آزمایشگاه  دارای سه  پژوهشکده  آن  کاری خود می پردازد. عالوه بر  در حوزه  تحقیق  به 
آزمایشگاه مدیریت انرژی و آزمایشگاه هوشمند سازی شبکه می باشد. پژوهشکده با سازمان ها و مراکز تحقیقاتی ذیربط نیز تماس داشته و 
از تجربیات آنها نیز در صورت لزوم استفاده کرده و تبادل اطالعات انجام می دهد. برای ارتباط با مخاطبین کلیدی از روشهای گوناگون نظیر 
ارائه سمینارهای علمی آموزشی، ارائه کارگاه های آموزشی در صنایع جهت آگاهی مدیران و کارشناسان صنعت و شرکت در برنامه های صدا و 
سیما استفاده می کند. 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. 

 و امکانات و توانائیهای آن ها در ارتباط با شهرداری ها اصلی ودانشکده های اکده هپژوهش معرفی  -2
 

 
 سبز وهشکدهپژ
    

 

تبدیل منابع انرژی به صورت پاک، بهینه و با جلوگیری از آلودگی محیط   
ابی جهت دستی شود.زیست، بزرگترین چالش قرن بیست و یکم محسوب می

به توسعه پایدار در بخش انرژی و تولید انرژی بصورت دوستدار محیط زیست، 
های متعددی در سطح جهانی رو به توسعه است. بر این اساس، روش

پژوهشکده سبز با هدف تحقیق بنیادی و کاربردی در زمینه انرژی 
ت یط زیسهای مؤثر، تبدیل انرژی، مدیریت انرژی و محآوریتجدیدپذیر، فن

 .کار خود را بصورت فعال آغاز نمود 313۱در سال 

 

اساسی ترین کار پژوهشکده بررسی نحوه کاهش مصرف انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست بوده و مسائل فرهنگی،   
 .پردازدمیاقتصادی، اجتماعی را همراه با موضوعات علمی و نوین در نظر گرفته و به حل مشکل انرژی در کشور 

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 کلیه فعالیت های خود را در سه گروه 

های تجدیدپذیر و شبکه های هوشمند انرژی سامان داده است که هر گروه با همکاری کلیه اعضاء هیات انرژیمدیریت انرژی، 
بر آن پژوهشکده دارای سه آزمایشگاه تحقیقاتی فعال با پردازد. عالوهعلمی فعال در زمینه انرژی به تحقیق در حوزه کاری خود می

ها و باشد. پژوهشکده با سازمانریت انرژی و آزمایشگاه هوشمند سازی شبکه میعناوین آزمایشگاه پیل سوختی، آزمایشگاه مدی
هد. برای دمراکز تحقیقاتی ذیربط نیز تماس داشته و از تجربیات آنها نیز در صورت لزوم استفاده کرده و تبادل اطالعات انجام می

های آموزشی در صنایع جهت می آموزشی، ارائه کارگاهارتباط با مخاطبین کلیدی از روشهای گوناگون نظیر ارائه سمینارهای عل
کند. پژوهشکده همواره تالش دارد که های صدا و سیما استفاده میآگاهی مدیران و کارشناسان صنعت و شرکت در برنامه

های حاضر فعالیتانداز بیست ساله کشور همگام سازد. در حال کاری و در راستای تحقق چشمهای انجام شده را بدون دوبارهپژوهش
باشد. های سوختی و هوشمند سازی شبکه میاساسی این پژوهشکده در خصوص مدیریت انرژی در کارخانجات صنعتی، پیل

ای صنعت همسو ها با نیازهنماید تا پژوهشهای مختلف همکاری داشته و همواره تالش میپژوهشکده سبز با صنایع و سازمان
  باشند.
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پژوهشکده مدیریت شهری

معرفی

پژوهشکده مدیریت شهری توانایی ارائه خدمات و مشاوره تخصصی طبق تجربیات و تکنولوژی روز دنیا زیر نظر متحصصان دانشگاه علم و 
صنعت ایران در حوزه های مختلف دارا می باشد. ارائه حدمات در قالب مشاوره های فنی و مهندسی، دوره های اموزشی کوتاه مدت و بلند 

مدت، کنترل کیفی و نظارت و کنترل های آزمایشگاهی می باشد.
حوزه های فعالیت

1. آب و فاضالب

1. فرهنگ سازی و اصالح الگوهای مصرف در بخش خانگی و کشاورزی
2. مدیزیت منابع آب و شبکه های فاضالب شهری و استفاده از مدل های تصمصیم گیری از جمله نظریه بازی ها در بهر برداری بهینه ار 

منابع حداقلی آب  موجود و طراحی و سازماندهی شبکه فاضالب شهری
3. استفاده از سیستم اطالعاتی جغرافیایی )GIS( برای ذخیره ، مدیریت، تحلیل و نمایش اطالعات موجود در سطح زمین و یزیر زمین

4. طراحی و امکان سنجی استفاده از لوله های هوشمند و سنسورهای هوشمند به جای استفاده ار لوله های معمولی.
5. استفاده از روش های نوین تصفیه فقاضالب مانند استفاده  از اشعه ی UV برای تصفیه فاضالب.

2. بافت فرسوده

1. ارائه طرح های توجیهی در راستای نوسازی و بازسازی بافت فرسوده
2. جمع آوری اطالعات و پاالیش آن

3. ارایه راهکارهای جدید و مطابق  با استاندارد جدید شهری در زمینه بازسازی و ساماندهی
4. دید همه جانبه به مسئله و گزینش بهترین راهکار از نظر اقتصادی و زمانبندی

5. پژوهش ارایه راهکار جهت سرزنده سازی بافت
6. ارایه راهکار مشارکتی اجتماعی با توجه با بافت اجتماعی موجود

7. آسیب شناسی بافت های فرسوده و ارائه راهکارجهت متوقف سازی روند پیشروی

3. حمل و نقل شهری و ترافیک

1. انجام مطالعات کاربری زمین و برآورد سفر و ترافیک آینده، بر اساس طرح های توسعه شهری شهرداری ها و شوراهای شهر، به منظور 
ارائه تصویری روشن از عوارض توسعه شهری 

2. سیستم اطالع رسانی جامع حمل و نقلی : اطالع رسانی به رانندگان از وضعیت ترافیکی و زمان سفر مسیرهای ممکنه به مقصدشان، اطالع 
رسانی از راه بندان ها و تصادفات و مسیریابی پیوسته و رائه مسیرهای جایگزین در صورت خروج از مسیر صحیح برای افراد نا آشنا به مسیر های 

شهری، به طول قابل توجهی از حجم مشکالت ترافیکی شهرها خواهد کاست.
3. طرح ریزی و حمایت از سیستم های موجود به اشتراک گذاری وسیله نقلیه car Sharing و فرهنگ سازی

4. بررسی امکان سنجی قیمت گذاری مسیرهای پرتردد بر حسب میزان ) مثال : ساعت( ترددافراد
5. توجه به توسعه پیاده روی و دوچرخه سواری
6. بررسی سیستم های پارکینگ های هوشمند

4. خدمات الکترونیک
1. ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان و ارتباط موثز تر سازمان ها و ارگان های شهری

2. افزایش بهره وری و بهبود همراه با سرعت باال در ارائه خدمات شهری
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3. دسترسی 24 ساعته به خدما شهری و صرفه جویی در وقت و انرژی
4. حذف بروکراسی و افزایش رضایت شهروندان همراه با افزایش مشارکت آن ها در اداره ی شهر

5. اطالع رسانی دقیق و کامل و امکان بهره گیری کلیه شهروندان از خدمات شهری
6. افزایش سطح آگاهی عموم و نشرفرهنگ و عقاید

7. افزایش نظم در فعالیت های شهر با استفاده از سیستم های اطالعاتی جامع
۸. امکان نظارت دقیق بر عملکرد سازمان ها و کارمندان و کاهش فساد اداری

9. حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی و ترافیک شهری
10. تقویت و ایجاد رقلبت تجاری شهر توسط تجارت الکترونیک و همسو کردن سرمایه گذاری ها با نیاز شهروندان و شهر

11. ایجاد زیر ساخت الزم برای توسعه آتی شهر و امکان شهر و امکان در آمد ثابت شهری با وجود یک سیسم با ثبات در گردش سرمایه
5. برنامه ریزی شهری

1.   انحام تکمیل  یا بازنگری مطالعات جامع توسعه شهری و حومه و تدوین سیاستهای آن با تاکید بر حمل و نقل عمومی
2. انجام، تکمیل یا بازنگری مطالعات سازماندهی حمل و نقل شهری و حومه و پایش آن پس از اجرا

3. مطالعه و اصالح کاربریهای مناطق شهری موجود در راستای بهبود تقاضای سفر
4. انجام و یا تکمیل مطالعات روشهای مدیریت سیستم های حمل و نقل در راستای کاهش تقاضای سفر و مدیریت عرضه 

5. مطالعه و اجرای طرحهای روان سازی و اصالح هندسی معابر شهری
6. بوستان و فضای سبز

1. ارائه راه حلی برای تلفیق فضاهای سبز عمومی و کارکردهای فرهنگی، زیست محیطی، ورزشی و آموزشی
2. تغییر نگرش عموم شهروندان از ماربری صرف فراغتی و تفریحی فضاهای سبز به استفاده های چند منظوره

3. تبدیل حضور بی هدف و مخرب برخی استفاده کنند گان از بوستان و پارکهای به حضوری هدفمند و با برنامه و کنترل شده
4. غیر قابل استفاده نمودن فضاهای موجود در پارکها و بوستانها برای افراد خیابان گرد، شرور ، معتاد، بزهکار، مجرم، بیکار، مهاجر، صاحبان 

مشاغل کاذب
5. استفاده از تمامی ظرفیت  و پتانسیل موجود در فضا های نظیر نمایشگاه، سالن نمایش، امکانات بازی و تفریحی و .... جهت آموزش های 

شهروندی
6. افزودن بر سرانه فضاهای فرهنگی شهر از طریق الحاق فضا های بوستان ها و پارک های به سایر فضاهای اجتماعی و فرهنگی موجود

7. حمل و نقل سبک

1. مطالعات امکان سنجی موردی در هر شهر به منظور ایجاد حمل و نقل ریلی درون شهری سبک
2. مقایسه انواع سیستم های حمل و نقل سبک و شخصی کردن بهترین سیستم مطابق با ظرفیت هر شهر

3. طراحی دقیق بهترین سیستم حمل و نقل ریلی سبک برای هر شهر و کلیه محاسبات طراحی و بهترین مسیریابی به منظور پوشش حد 
اکثری شهر مورد نظر

4. طراحی معماری کلیه ایستگاه های مطابق با هویت شهر و تاریخ فرهنگی آن
8. بازیافت زباله

1. بررسی تولید بررسی تولید محصوالت با کیفیت شهری برای پیشرفت
2. امکان سنجی افزایش قیمت اقالم یکبار مصرف و تاکید به اینکه حتی االمکان از این محصوالت استفاده شود.

3. وضع یک قانون و فرهنگ سازی در جهت تفکیک پسماندهای شهری در همان مبدا تولید زباله که باعث کاهش هزینه های بازیافت می شود.
4. بها دادن به صنایعی که در بازیافت مشغول هستند و حمایت این نهاد ها از طریق دولت تا با انرژی به کار خود ادامه دهند.

5. افزایش حجم تحقیق و توسعه در کلیه فعالیت های مدیریت اجرایی پسماند و استفاده از تجربیات کشور های دیگر.
6. طراحی ساخت و استفاده ار محصوالت به گونه ای که تولید پسماند نه کند و بسته بندی محصول به گونه ای که کمترین پسماند را داشته باشد.

7. تشویق به تغییر در الگوی مصرف و معرفی روش های جدید در مدیریت آشپزخانه از طریق سیستمهای اطالع رسانی جمعی مانند صدا و 
سیماو ....
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۸. بستر سازی  برای مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری سازمان
9. صنعت گردشگری

1. توجه به قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری موجود رد کالن شهر ها درتهیه طرح های توسعه شهری
2. گسترش خدمات و امکانات زیر بنایی الزم جهت توسعه متناسب با اصول توسعه پایدار شهری.

3. ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه بروشور هایی که ضمن معرفی جاذبه های گردشگری کالن شهرها، اطالعاتی را در زمینه حفظ محیط زیست 
به گردشگران ارائه دهد.

10. امور فرهنگی و اجتماعی

1. بررسی و درجه بندی کیفیت خدمات موسسات و اجتماعی شهر
2. سبجش اثر بخشی فعالیت های متنوع فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری

3. معرفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کالنشهر های مهم جهان، مشترکات آنها با کالنشهر تخران و راه های بومی شدن ۀنها
4. آمایش شهر از منظر توزیع متوازن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در پهنه شهر نسبت به قابلیت ها و منابع طبیعی و نسانی.

11.زیر ساخت های شهری

1. مطالعات تقاطع غیر هم سطح شهری و حاشیه شهر و کمربندی برای توسعه جاده های . معابر اصلی معضل ترافیکی.
2. طرح مراکز بیمارستانی آموزشی متوسط و بزرگ.

3. طرح مراکز بیمارستانی خدمات چند عملکرده.
4. توسعه آموزش عالی و فرهنگی ایرانی- اسالمی.

5. تهیه طرح های جامع- تفصیلی و تاریخی شهری و همچنین تهیه طرح های هادی روستایی.
6. مطالعات توسعه راههای مراسالتی از باب امنیت و کیفیت به مراکز بزرگ سیاسی و اقتصادی کشور.

7. ایجاد NGO های تخصصی پایدار جهت کیفیت و کمیت مشاغل مورد نیاز اجتماع
۸. ایجاد اجتماع و اقتصاد پویا و کار آمد از طریق توسعه پایدار اجتماعی- اقتصادی

9. مطالعات توسعه هر چه تمام تر طرح های بنیادین توریسم و اکوتوریسم.
10. مطالعات توسعه  زیر ساخت های اطالعاتی و ارتباطی شهری.

11. مطالعات زیر ساخت های الزم برای تداوم زندگی روستانشینان در روستا و توسعه امکانات درجه اول زندگی انان.
12. مطالعات توسعه زیر ساختهای حامل انرژی و برنامه ریزی جهت بهینه سازی استفاده ار آنها

13. طرح آمایش سرزمینی و تهیه سند چشم انداز اقتصادی – علمی – فرهنگی و هنری و رشد همه جانبه آنها به صورت عملیاتی و اجرایی.
12. حومه شهری

1. بررسی مسائل تجاری – سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در حومه شهر
2. امکان سنجی راه های وصول حومه شهر ها به مراکز شهر

3. اماکن سنجی وصل حومه های شهری به شبکه ریلی
13. مبلمان شهری

1. ایجاد راحتی  واسایش) مثا ل نیمکت وصندلی های عمومی(
2. طراحی مبلمانهای  خاص )مثل ایستگاه اتوبوس(
3. ایجاد سبک  در مبلمان ) و تمایز منحصر به فرد(

4. ایجاد حس مباهات برای شهروندان
5. مقاومت و دوام )مثل  استفاده از مبلمان گرافیتی( یا طراحی مناسب

6. استفاده از نانو فناوری و فناوریهای نو
7.طراحی با توجه به اقلیم هر شهر
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دانشکده  مهندسی عمران 
 دانشکده مهندسی عمران  در قسمت  جنوب  غربی  دانشگاه  واقع  و یکی  از موفق ترین واحدهای  آموزشی  و تحصیالت  تکمیلی  این  دانشگاه  
است . در حال  حاضر 47 نفر عضو هیأت  علمی  تمام  وقت  در فعالیت های  آموزشی  دانشکده  شرکت  فعال  دارند. 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 .
و  استادان   برجسته   و  تحقیقاتی  مستمر  و  آموزشی   راستای  فعالیت های   در  واالی  مسئولین   و همت   متعال   به  خداوند  توکل   با  ترتیب   بدین  
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 .

آزمایشگاه های تحقیقاتی 
1. آزمایشگاه تحقیقات ترافیکی

2. آزمایشگاه تکنولوژی بتن 
3. آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

4. آزمایشگاه هیدرولیک
5. آزمایشگاه خاک

6. آزمایشگاه محیط زیست

مراکز تحقیقاتی 
7. مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک

۸. مرکز تحقیقاتی قیر و مخلوط های آسفالتی
9. مرکز تحقیقات حمل و نقل

قطب های دانشکده 
1. قطب علمی پژوهشگاه بنیادین در مهندس سازه:

2. قطب علمی و مدیریت روسازی راه، حمل و نقل و ایمنی
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 آزمایشگاه تحقیقات ترافیکی

 معرفی

ه ایران و تنها آزمایشگاه کشور و خاورمیان در حال حاضر یکی از فعال ترین مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علم و صنعتآزمایشگاه این 
استاد دانشکده مهندسی عمران و همکاری جمعی از  دکتر شریعتآقای تحت نظارت در زمینه مهندسی ترافیک می باشد و 

                                                                                                             دانشجویان و فارغ التحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد که عمدتا  از گرایش برنامه ریزی حمل و نقل می باشد، مشغول است.

 .گاه مجهز به نرم افزار های تخصصی و تجهیزات سخت افزاری می باشدشآزمای این
 

 زمینه های فعالیت تحقیقاتی 
 شبیه سازی خردنگرجریان ترافیک .3

 طراحی و تحلیل زیر سخت های مرتبط با عابر پیاده .5

 امکان سنجی پروژه های سیستم های هوشمند حمل و نقل همگانی .1

 حمل و نقل همگانیبررسی و طراحی پروژه های خطوط  .9

 سازی در حمل و نقلپروژه های مربوط به برنامه ریزی و مدل .9

 ارزیابی شرایط بحران و شبکه اضطراری .0

 شبیه سازی تقاطعات شهر کرج .3

 ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی )باری( .۱

 مطالعات جامع بار مشهد .5
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 مطالعات کالیبراسیون نرم افزارهای شبیه ساز خردنگر جریان ترافیک بر اساس رفتار طراحی رانندگان شهر تهران .33

 مطالعات طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله .35

 مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش .31

 زی و شبیه سازی تردد عابرین پیاده در شهر تهرانمطالعات مدل سا .39

 مطالعات تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران .39

 دماوند -مطالعات مدیریت بزرگراهی محور شهران  .30

 مطالعات مدیریت بزرگراهی محور همت .33
 مطالعات مدیریت بزرگراهی محور آزادگان .3۱
 اد شیرازیمطالعات تکمیلی ترافیکی تونل شهید صی .35
 مطالعات  تاکسیرانی شهر تهران .51
 3159مطالعات تحلیل و برنامه ریزی شبکه جاده ای بر مینای آمار برداری سال  .53

 

آزمایشگاه تحقیقات ترافیکی

معرفی

آزمایشگاه کشور و خاورمیانه در  تنها  ایران و  از فعال ترین مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علم و صنعت  آزمایشگاه در حال حاضر یکی  این 
زمینه مهندسی ترافیک می باشد و تحت نظارت آقای دکتر شریعت استاد دانشکده مهندسی عمران و همکاری جمعی از دانشجویان و فارغ 

التحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد که عمدتًا از گرایش برنامه ریزی حمل و نقل می باشد، مشغول است.
این آزمایشگاه مجهز به نرم افزار های تخصصی و تجهیزات سخت افزاری می باشد.

زمینه های فعالیت تحقیقاتی

1. شبیه سازی خردنگرجریان ترافیک
2. طراحی و تحلیل زیر سخت های مرتبط با عابر پیاده

3. امکان سنجی پروژه های سیستم های هوشمند حمل و نقل همگانی
4. بررسی و طراحی پروژه های خطوط حمل و نقل همگانی

5. پروژه های مربوط به برنامه ریزی و مدل سازی در حمل و نقل
6. ارزیابی شرایط بحران و شبکه اضطراری

7. شبیه سازی تقاطعات شهر کرج
۸. ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی )باری(

9. مطالعات جامع بار مشهد
10. مطالعات بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی منطقه ویژه ماهشهر

11. مطالعات کالیبراسیون نرم افزارهای شبیه ساز خردنگر جریان ترافیک بر اساس رفتار طراحی رانندگان شهر تهران
12. مطالعات طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی شهر تهران برای بحران زلزله

13. مطالعه اثرات ترافیکی طرح افزایش ظرفیت بزرگراه صدر و احداث تونل نیایش
14. مطالعات مدل سازی و شبیه سازی تردد عابرین پیاده در شهر تهران

15. مطالعات تحلیل و امکان سنجی شبیه سازی شبکه آزادراهی شهر تهران
16. مطالعات مدیریت بزرگراهی محور شهران - دماوند

17. مطالعات مدیریت بزرگراهی محور همت
1۸. مطالعات مدیریت بزرگراهی محور آزادگان

19. مطالعات تکمیلی ترافیکی تونل شهید صیاد شیرازی
20. مطالعات  تاکسیرانی شهر تهران

21. مطالعات تحلیل و برنامه ریزی شبکه جاده ای بر مینای آمار برداری سال 1394
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آزمایشگاه تکنولوژی بتن

معرفی

آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده عمران از دیرباز پذیرای دانشجویان مشتاقی بوده که با تالشی خستگی ناپذیر در جستجوی یافتن راه هایی 
برای ساخت بتنی با سطح کیفی باالتر بوده اند. این تالش ها تاکنون افتخارات زیادی را در مسابقات بین المللی برای دانشکده رقم زده است. 
که از آن جمله می توان به کسب مقام اول در مسابقات جهانی ACI اشاره کرد. برای مشاهده دیگر سوابق مرتبط می توانید بخش مربوط به 

انجمن علمی دانشکده را ببینید.
عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی که توسط تیم بتن دانشکده و یا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا انجام می شود  همه دانشجویان 

یک درس با عنوان آزمایشگاه تکنولوژی بتن می گذرانند. در این برنامه آموزشی دانشجویان با مطالب زیر آشنا می شوند:
  نحوه بدست آوردن منحنی دانه بندی سنگدانه ها در آزمایشگاه و کارگاه

  تعیین وزن مخصوص، جذب آب و رطوبت نسبی
  تعیین جرم مخصوص دانه ای و انبوهی سیمان

  تعیین زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن ویکات
  ارزش ضربه ای - میزان مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه
  تعیین مقاومت فشلری مالت ماسه استاندارد سیمان پرتلند

  تعیین و مقایسه مقاومت فشاری و کششی بتن - انواع نمونه های بتنی آزمایشگاهی، آشنایی با مفاهیم کارایی و روانی بتن، تعیین اسالمپ
  روش های عمل آوری بتن و ارتباط آن با نسبت آب به سیمان، تعیین ضریب تراکم

  اندازه گیری میزان حباب هوای موجود در بتن تازه، چگونگی تهیه بتن با مواد هواساز
  انواع آزمایش های غیر مخرب )NDT( ، تعیین مقاومت بتن بوسیله پالس اولتراسونیک، آشنایی با دستگاه مربوطه و طریقه صحیح استفاده از آن

  آزمایش بتن بوسیله چکش اشمیت
  اصول مغزه گیری و بررسی دقیق سازه های بتنی، کالهک گذاری، تعیین چگالی، مقاومت فشاری

BS روش ،ACI انتخاب نسبت های مخلوط بتن )طرح مخلوط(، روش  

 

 آزمایشگاه تکنولوژی بتن
 معرفی

  آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده عمران از دیرباز پذیرای دانشجویان مشتاقی بوده که با تالشی
یافتن راه هایی برای ساخت بتنی با سطح کیفی باالتر بوده اند. این تالش ها تاکنون افتخارات زیادی خستگی ناپذیر در جستجوی 

را در مسابقات بین المللی برای دانشکده رقم زده است. که از آن جمله 
اشاره کرد. برای  ACI می توان به کسب مقام اول در مسابقات جهانی

مربوط به انجمن علمی  مشاهده دیگر سوابق مرتبط می توانید بخش
 .دانشکده را ببینید

عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی که توسط تیم بتن دانشکده و یا 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا انجام می شود همه دانشجویان یک 
درس با عنوان آزمایشگاه تکنولوژی بتن می گذرانند. در این برنامه 

 :ا می شوندآموزشی دانشجویان با مطالب زیر آشن
نحوه بدست آوردن منحنی دانه بندی سنگدانه ها در آزمایشگاه و  -

 کارگاه
 تعیین وزن مخصوص، جذب آب و رطوبت نسبی -
 تعیین جرم مخصوص دانه ای و انبوهی سیمان -
 تعیین زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن ویکات -
 همیزان مقاومت سنگدانه ها در برابر ضرب -ارزش ضربه ای  -
 تعیین مقاومت فشلری مالت ماسه استاندارد سیمان پرتلند -
 انواع نمونه های -تعیین و مقایسه مقاومت فشاری و کششی بتن  -

بتنی آزمایشگاهی ، آشنایی با مفاهیم کارایی و روانی بتن، تعیین 
 اسالمپ

روش های عمل آوری بتن و ارتباط آن با نسبت آب به سیمان،  -
 تعیین ضریب تراکم

اندازه گیری میزان حباب هوای موجود در بتن تازه، چگونگی تهیه  -
 بتن با مواد هواساز

، تعیین مقاومت بتن  (NDT) انواع آزمایش های غیر مخرب -
بوسیله پالس اولتراسونیک، آشنایی با دستگاه مربوطه و طریقه صحیح 

 استفاده از آن
 آزمایش بتن بوسیله چکش اشمیت -
 و بررسی دقیق سازه های بتنی، کالهک گذاری، تعیین چگالی، مقاومت فشاریاصول مغزه گیری  -
 BS ، روشACI انتخاب نسبت های مخلوط بتن )طرح مخلوط(، روش -
 
 
 
 

 

 آزمایشگاه تکنولوژی بتن
 معرفی

  آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده عمران از دیرباز پذیرای دانشجویان مشتاقی بوده که با تالشی
یافتن راه هایی برای ساخت بتنی با سطح کیفی باالتر بوده اند. این تالش ها تاکنون افتخارات زیادی خستگی ناپذیر در جستجوی 

را در مسابقات بین المللی برای دانشکده رقم زده است. که از آن جمله 
اشاره کرد. برای  ACI می توان به کسب مقام اول در مسابقات جهانی

مربوط به انجمن علمی  مشاهده دیگر سوابق مرتبط می توانید بخش
 .دانشکده را ببینید

عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی که توسط تیم بتن دانشکده و یا 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا انجام می شود همه دانشجویان یک 
درس با عنوان آزمایشگاه تکنولوژی بتن می گذرانند. در این برنامه 

 :ا می شوندآموزشی دانشجویان با مطالب زیر آشن
نحوه بدست آوردن منحنی دانه بندی سنگدانه ها در آزمایشگاه و  -

 کارگاه
 تعیین وزن مخصوص، جذب آب و رطوبت نسبی -
 تعیین جرم مخصوص دانه ای و انبوهی سیمان -
 تعیین زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن ویکات -
 همیزان مقاومت سنگدانه ها در برابر ضرب -ارزش ضربه ای  -
 تعیین مقاومت فشلری مالت ماسه استاندارد سیمان پرتلند -
 انواع نمونه های -تعیین و مقایسه مقاومت فشاری و کششی بتن  -

بتنی آزمایشگاهی ، آشنایی با مفاهیم کارایی و روانی بتن، تعیین 
 اسالمپ

روش های عمل آوری بتن و ارتباط آن با نسبت آب به سیمان،  -
 تعیین ضریب تراکم

اندازه گیری میزان حباب هوای موجود در بتن تازه، چگونگی تهیه  -
 بتن با مواد هواساز

، تعیین مقاومت بتن  (NDT) انواع آزمایش های غیر مخرب -
بوسیله پالس اولتراسونیک، آشنایی با دستگاه مربوطه و طریقه صحیح 

 استفاده از آن
 آزمایش بتن بوسیله چکش اشمیت -
 و بررسی دقیق سازه های بتنی، کالهک گذاری، تعیین چگالی، مقاومت فشاریاصول مغزه گیری  -
 BS ، روشACI انتخاب نسبت های مخلوط بتن )طرح مخلوط(، روش -
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آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

در این آزمایشگاه دانشجویان مهندسی عمران قادر خواهند بود در مورد تئوری های مکانیک جامدات و تحلیل ساز ها به تحقیق بپردازند. 
امکانات موجود در این آزمایشگاه این شرایط را فراهم آورده است که دانشجویان بتوانند مشخصات مکانیک مصالح را تعیین و آثار نیرو بر انواع 

مدلهای سازه ای را مورد مطالعه قرار دهند.
فهرست اهم عناوین آزمایشهایی که دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران در این آزمایشگاه انجام می دهند بشرح ذیل است:

1-تحقیق معادله منحنی تغییر شکل تیرها
2- تعیین ضریب ارتجاعی مصالح یک تیر

3-آزمایش پیچش )برای تعیین مدول برشی مصالح(
4- کمانش ستونها

5- تعیین مرکز برش ناودانی
6- خمش نامتقارن تیرها

7- خط تأثیرهای تیر ساده   
۸- قوس سه مفصلی

9-تحلیل قابهای نامعین
10- تغییر شکل تیر های منحنی
11- خط تأثیر قوس دو مفصلی

12- قوس دو سرگیردار

 
 

 ها سازه تحلیل و مصالح مقاومت آزمایشگاه
 

مکانیک جامدات و تحلیل ساز ها به در این آزمایشگاه دانشجویان مهندسی عمران قادر خواهند بود در مورد تئوری های        
تحقیق بپردازند. امکانات موجود در این آزمایشگاه این شرایط را فراهم آورده است که دانشجویان بتوانند مشخصات مکانیک مصالح 

 .را تعیین و آثار نیرو بر انواع مدلهای سازه ای را مورد مطالعه قرار دهند
دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران در این آزمایشگاه انجام می دهند بشرح ذیل فهرست اهم عناوین آزمایشهایی که 

 :است
تحقیق معادله منحنی تغییر -3

 شکل تیرها
 تعیین ضریب ارتجاعی مصالح یک تیر   -5
آزمایش پیچش )برای تعیین مدول برشی -1

 (مصالح
 کمانش ستونها   -9
 تعیین مرکز برش ناودانی   -9
 نامتقارن تیرهاخمش    -0
 خط تأثیرهای تیر ساده   -3
 قوس سه مفصلی   -۱
 تحلیل قابهای نامعین-5

 تغییر شکل تیر های منحنی     -31
 خط تأثیر قوس دو مفصلی     -33
 قوس دو سرگیردار     -35
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آزمایشگاه هیدرولیک 
آزمایشگاه هیدرولیک توسط آقای مهندس حکیما اداره می شود.

برخی از آزمایشاتی که امکانات و دستگاههای الزم برای انجام آنها در آزمایشگاه هیدرولیک 
دانشکده عمران وجود دارد عبارتند از :

  تعیین نیروی برخورد جت آب
  مدرج کردن فشارسنج بوردان
  تخلیه آب از یک دهانه مدور

  تعیین گرانروی یک سیال به کمک آزمایش استوکس
  تخلیه آب از روی سرریزها

  آزمایش سرریز پهن
  اندازه گیری افت انرژی در اثر اصطکاک در طول یک لوله مستقیم

  تعیین مرکز فشار
  دستگاههای اندازه گیری شدت جریان

  اندازه گیری افت انرژی در اجزای یک سیستم لوله
از  آزمایشات مکانیک سیاالت  از  از 40 سال مورد استفاده دانشجویان دانشکده عمران قرار دارد و شامل رنج وسیعی  آزمایشگاه بیش  این 

آزمایشات پایه تا آزمایشات پیشرفته نظیر روشهای اندازه گیری جریان آب در مجاری کانال های روباز می باشد.
این آزمایشگاه دانشجویان رشته مهندسی عمران را در زمینه های تحصیلی آنها به کمک کتاب و نتایج آزمایشات آماده می کند.

 
  زمایشگاه هیدرولیکآ

 
 .می شودآزمایشگاه هیدرولیک توسط آقای مهندس حکیما اداره 

برخی از آزمایشاتی که امکانات و دستگاههای الزم برای انجام آنها در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران 
 : وجود دارد عبارتند از

 تعیین نیروی برخورد جت آب
 مدرج کردن فشارسنج بوردان
 تخلیه آب از یک دهانه مدور

 تعیین گرانروی یک سیال به کمک آزمایش استوکس
 آب از روی سرریزهاتخلیه 

 آزمایش سرریز پهن
 اندازه گیری افت انرژی در اثر اصطکاک در طول یک لوله مستقیم

 تعیین مرکز فشار
 دستگاههای اندازه گیری شدت جریان

 اندازه گیری افت انرژی در اجزای یک سیستم لوله
سال مورد استفاده دانشجویان دانشکده  91این آزمایشگاه بیش از 

دارد و شامل رنج وسیعی از آزمایشات مکانیک سیاالت از عمران قرار 
 .آزمایشات پایه تا آزمایشات پیشرفته نظیر روشهای اندازه گیری جریان آب در مجاری کانال های روباز می باشد

 .ندمی ک این آزمایشگاه دانشجویان رشته مهندسی عمران را در زمینه های تحصیلی آنها به کمک کتاب و نتایج آزمایشات آماده
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  زمایشگاه هیدرولیکآ

 
 .می شودآزمایشگاه هیدرولیک توسط آقای مهندس حکیما اداره 
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 اندازه گیری افت انرژی در اثر اصطکاک در طول یک لوله مستقیم

 تعیین مرکز فشار
 دستگاههای اندازه گیری شدت جریان

 اندازه گیری افت انرژی در اجزای یک سیستم لوله
سال مورد استفاده دانشجویان دانشکده  91این آزمایشگاه بیش از 

دارد و شامل رنج وسیعی از آزمایشات مکانیک سیاالت از عمران قرار 
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آزمایشگاه خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک زیر نظر آقایان دکتر علی اکبر حشمتی رفسنجانی ، دکتر غیاثیان، دکتر کرمی و مهندس 

متین ارائه می شود.
در بسیاری از کارهای اجرایی، بخصوص در پروژه های بزرگ قبل از احداث سازه بر روی خاک باید وضعیت نهشت 
های زمین در زیر سازه مشخص شود.در واقع الزم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده و قابلیت آن به عنوان 
یک مصالح در روبرو شدن با حاالت و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. بنابراین باید پارامترهای 

مکانیکی و مقاومتی خاک را بدست بیاوریم تا بتوانیم در مورد آن قضاوت داشته باشیم و در صورت لزوم مبادرت به اصالح خاک یا طرح مورد 
اجرا بپردازیم.

آزمایشات انجام گرفته بر روی خاک به دو نوع کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. آزمایشات نوع اول با استفاده از نمونه های 
برداشت شده و در آزمایشگاه انجام میگیرند و حال آنکه گروه دوم در محل اجرا می شوند و نسبتا نتیج اطمینان بخش تری را ارائه می کنند 

و البته پرهزینه ترند.
دانشجویان مهندسی عمران در آزمایشگاه مکانیک خاک با هر دو گروه آزمایشات آشنا می شوند و بدین وسیله ارتباط مستقیمی با مطالب نظری 

بحث شده در دروسی نظیر مکانیک خاک، طراحی روسازی راه، پی سازی و ... برقرار نموده و با دید بازتری مبادرت به طراحی می نمایند.
برخی از آزمایشاتی که دانشجویان با آنها در این آزمایشگاه آشنا می شوند عبارتند از :

Ó تعیین درصد رطوبت خاک

Ó   Gs توده ویژه

1. تعیین چگالی بخش جامد خاک
2. بدست آوردن منحنی دانه بندی خاک به روش مکانیکی )روش الک(

3. بدست آوردن منحنی دانه بندی خاک به روش هیدرومتری - برای خاک های رسی
4. آزمایش حدود اتربرگ - شامل حد روانی، حد خمیری، و حد انقباض

5. آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری خاک به روش هد ثابت
6. آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری خاک به روش هد متغیر

7. آزمایش تراکم استاندارد پروکتور - بدست آوردن منحنی هوای صفر - تعیین آب اپتیمم
۸. آزمایش تراکم پروکتور اصالح شده

 )ASTM,D-2167( 9. تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به کمک مخروط ماسه - آشنایی با روش های معادل نظیر بادکنک پالستیکی
و روش دانسیته سنج هسته ای

10. آزمایش برش مستقیم بر روی ماسه
11. آزمایش فشاری محصورنشده

12. آزمایش تحکیم - تحکیم سنج های با حلقه ثابت و متحرک -روش گاریتم زمان - روش جذر زمان -تعیین ضریب تحکیم - تعیین فشار 
پیش تحکیمی و شاخص فشردگی

UU , CD , CU 13. آشنایی با آزمایش های سه محوری
14. آزمایش دانسیته نسبی خاک های دانه ای  
15. آزمایش تعیین درصد ماسه )ارزش ماسه(

CBR 16. تعیین نسبت باربری کالیفرنیا

 آزمایشگاه خاک
 

، دکتر ، دکتر غیاثیان دکتر علی اکبر حشمتی رفسنجانیآزمایشگاه مکانیک خاک زیر نظر آقایان 
 کرمی و مهندس متین ارائه می شود.

در بسیاری از کارهای اجرایی، بخصوص در پروژه های بزرگ قبل از احداث سازه بر روی خاک باید 
های زمین در زیر سازه مشخص شود.در واقع الزم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده و قابلیت آن به وضعیت نهشت 

عنوان یک مصالح در روبرو شدن با حاالت و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. بنابراین باید پارامترهای مکانیکی و 
در مورد آن قضاوت داشته باشیم و در صورت لزوم مبادرت به اصالح خاک یا طرح مورد مقاومتی خاک را بدست بیاوریم تا بتوانیم 

 اجرا بپردازیم.

آزمایشات انجام گرفته بر روی خاک به دو نوع کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. آزمایشات نوع اول با استفاده     
و حال آنکه گروه دوم در محل اجرا می شوند و نسبتا نتیج اطمینان  از نمونه های برداشت شده و در آزمایشگاه انجام میگیرند

 بخش تری را ارائه می کنند و البته پرهزینه ترند.
دانشجویان مهندسی عمران در آزمایشگاه مکانیک خاک با هر دو گروه آزمایشات آشنا می شوند و بدین وسیله ارتباط مستقیمی با 

مکانیک خاک، طراحی روسازی راه، پی سازی و ... برقرار نموده و با دید بازتری مبادرت مطالب نظری بحث شده در دروسی نظیر 
 به طراحی می نمایند.

 برخی از آزمایشاتی که دانشجویان با آنها در این آزمایشگاه آشنا می شوند عبارتند از :
 تعیین درصد رطوبت خاک    

   sG توده ویژه    

 خاک جامد بخش چگالی تعیین .3
 الک( )روش مکانیکی روش به خاک بندی دانه منحنی آوردن بدست .5
 رسی های خاک برای - هیدرومتری روش به خاک بندی دانه منحنی آوردن بدست .1
 انقباض حد و خمیری، حد روانی، حد شامل - اتربرگ حدود آزمایش .9
 ثابت هد روش به خاک نفوذپذیری ضریب تعیین آزمایش .9
 متغیر هد روش هب خاک نفوذپذیری ضریب تعیین آزمایش .0
 اپتیمم آب تعیین - صفر هوای منحنی آوردن بدست - پروکتور استاندارد تراکم آزمایش .3
 شده اصالح پروکتور تراکم آزمایش .۱
 و (ASTM,D-2167) پالستیکی بادکنک نظیر معادل های روش با آشنایی - ماسه مخروط کمک به خاک صحرایی مخصوص وزن تعیین .5

 ای هسته سنج دانسیته روش
 ماسه روی بر مستقیم برش آزمایش .31
 محصورنشده فشاری آزمایش .33
 شارف تعیین - تحکیم ضریب تعیین- زمان جذر روش - زمان گاریتم روش- متحرک و ثابت حلقه با های سنج تحکیم - تحکیم آزمایش .35

 فشردگی شاخص و تحکیمی پیش
 CU , CD , UU محوری سه های آزمایش با آشنایی .31
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آزمایشگاه محیط زیست

دفتر تحقیقات زیرساختهای آبی حوزه شهری )دانشکده مهندسی عمران( 

این دفتر مباحث نوین در مدیریت آب شهری و مولفه های شهرهای سبز را در حوزه آب مورد توجه قرار می دهد. مدیریت آب شهری با در نظر 
گرفتن چرخه کامل آب، یکپارچگی فاکتورهای آبی در فرآیندهای برنامه ریزی برای زمین را نیز مورد توجه قرار می دهد. با این نگرش حاکمیت 
و صنعت برای تطابق هر چه مناسب تر با اقدامات مدیریت آب شهری و برنامه ریزی زمین تشویق می گردند و سودمندی های اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی عائد جامعه می گردد.
مدیریت آب شهری به کلیه آبهای موجود در محیط آب شهری شامل آبهای سطحی طبیعی، آب زیرزمینی، آبهای مورد استفاده برای شرب، 
فاضالب شهری و بهداشتی، روانابها و سیالبهای شهری، آب بازچرخانی شده )لوله های سوم، استحصال رواناب، مدیریت تغذیه سفره های آب 
زیرزمینی و ...(، تکنیکهایی برای ارتقاء و بهبود کارائی استفاده از آب، کاهش نیازهای آبی مصرفی، رودخانه های جاری و نیاز زیست محیطی 
آنها، حفاظت از تاالبهای طبیعی، مناظر آبی و ... در سطح شهر توجه دارد. امروزه رویکردهایی مانند تفکیک فاضالب شهری در دو کالس 
آب خاکستری و آب سیاه، توسعه سیستمهای جمع آوری فاضالب غیر متمرکز، استحصال انرژی از فاضالبها در مقیاس محلی از اقدامات مورد 
توجه در توسعه نگرش مدیریت آب واحد است. عالوه بر این، شناخت بودجه آبی در شرایط طبیعی، پیش و پس از توسعه نقشی کلیدی در 
موفقیت نگرش نوین مدیریت آب شهری دارد. هدف از مدیریت آب شهری ایجاد شهرهای انعطاف پذیر، پویا، حاصلخیز و پایدار است که این 
موارد با چرخه هیدرولوژی شهری در ارتباط هستند. پروژه های تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی این دفتر اهداف زیر را در مدیریت آب شهری 

دنبال می نماید:
1. ایجاد امنیت آبی از طریق استفاده کارا از منابع آب در دسترس

2. حفاظت و ترمیم پیکره های آبی و تاالبها در سطح شهر
3. کاهش ریسک و خرابی ناشی از سیالبهای شهری

4. فراهم نمودن محیطهای عمومی و خصوصی برای استحصال، تصفیه و بازچرخانی آب که منجر به ایجاد منابع آبی جدید و منافع اجتماعی 
و زیست محیطی پویا گردند.

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

7. تجهیز شبکه توزیع آب به حسگرها و ابزار اتوماتیک به منظور مواجهه با آلودگی ناگهانی شبکه
۸. مولفه های طراحی شهری با لحاظ نمودن حساسیتهای آبی

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

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

1-1-1- آزمایشگاه محیط زیست- دفتر تحقیقاتی مهندسی رودخانه  )دانشکده مهندسی عمران(

فرآیند برنامه ریزی شده دخالت انسان در مسیر، خصوصیات، یا دبی رودخانه با هدف دستیابی به برخی منافع )تولید انرژی، کنترل سیالب، 
تامین نیازهای آبی، ایجاد مسیری برای عبور انسان و ...( در قالب مهندسی رودخانه اشاره دارد که از زمینه های تخصصی در حال مطالعه و 
ارائه در این آزمایشگاه تحقیقاتی است.  از اوایل قرن بیستم موضوعات زیست محیطی نیز در دستور کار مباحث مهندسی رودخانه با اهداف 
ترمیم یا حفاظت خصوصیات طبیعی رودخانه ها قرار گرفتند. امروزه بهسازی و ترمیم زوال رودخانه ها )در اثر تغییر خصوصیات هیدرولوژیکی( 
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 آزمایشگاه محیط زیست
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رودخانه است که از دانش هیدرولیک کانالهای باز، انتقال رسوبات، هیدرولوژی، زمین شناسی فیزیکی و اکولوژی سواحل رودخانه بهره می برد. در این 
زمینه تخصصی، مدلسازی زیستگاههای آبی با در نظر گرفتن مباحث نوین مهندسی رودخانه، طراحی مسیرهای عبور ماهیان و مدیریت جریان زیست 

محیطی دنبال می گردد.
1-1-2- آزمایشگاه محیط زیست- دفتر آلودگی خاک )دانشکده مهندسی عمران(

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

میکروبی(، گیاه پاالئی و ... وجود دارد. در این آزمایشگاه تحقیقاتی فعالیتهایی به شرح زیر در خصوص آلودگی خاک صورت میپذیرد 
1. شناسائی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای

2. بررسی میزان ریسک آلودگی خاکها
3. دسترس پذیری بیولوژیکی

4. احیاء خاکهای آلوده با تکنیکهای شیمیائی و فیزیکی
5. ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی روشهای مختلف احیاء خاک

GCM دستگاه جذب اتمی

آلودگی رسوبات در اثر مواد شیمیائی مانند فلزات سنگین، آروماتیکهای چندحلقه ای، شبه فلزات و .... اغلب در پیکره های آبی ساحلی، خورها، خلیجها، 
دریاچه ها، تاالبها و رودخانه ها مشاهده میگردد. رسوبات دریافت کنندگان نهائی خروجی فاضالبهای شهری، صنعتی و/یا کشاورزی هستند. ارزیابی 
شرایط آلودگی رسوبات، شناخت علل و منشاء آلودگی، اقدامات احیاء و بهسازی رسوبات از جمله اقداماتی است که در این آزمایشگاه تحقیقاتی صورت 
میپذیرد. همچنین مطالعات انتقال و سرنوشت رسوبات، شناسایی سایتهای آلوده و پایش آنها، تشخیص و تفکیک نوع آلودگی رسوبات، دسترس پذیری 
بیولوژیکی رسوبات، پوششها و اقدامات بهسازی در محل، پایش بهسازی طبیعی رسوبات آلوده و مدیریت روانهابها و سیالبها از دیگر مطالعاتی است 

که در این دفتر تحقیقاتی صورت می پذیرد.

 

دفتر تحقیقاتی مهندسی رودخانه   -زیستآزمایشگاه محیط -3-3-3
 )دانشکده مهندسی عمران(

 انهرودخ دبی یا خصوصیات، مسیر، در انسان دخالت شده ریزی برنامه فرآیند
 یازهاین تامین سیالب، کنترل انرژی، تولید) منافع برخی به دستیابی هدف با

 رددا اشاره رودخانه مهندسی قالب در...(  و انسان عبور برای مسیری ایجاد آبی،
 تحقیقاتی آزمایشگاه این در ارائه و مطالعه حال در تخصصی های زمینه از که

 احثمب کار دستور در نیز محیطی زیست موضوعات بیستم قرن اوایل از.  است
 هارودخانه طبیعی خصوصیات حفاظت یا ترمیم اهداف با رودخانه مهندسی

 تغییر اثر در) هارودخانه زوال بهسازی و ترمیم امروزه. گرفتند قرار
 یجادا تغییرات به سیستماتیک پاسخی ارائه و( هیدرولوژیکی خصوصیات

 مورد مباحث از ایرودخانه ژئومورفولوژی گرفتن نظر در با رودخانه در شده
 الانتق باز، کانالهای هیدرولیک دانش از که است رودخانه مهندسی در توجه

 بهره رودخانه سواحل اکولوژی و فیزیکی شناسیزمین هیدرولوژی، رسوبات،
 رفتنگ نظر در با آبی زیستگاههای مدلسازی تخصصی، زمینه این در. بردمی

 مدیریت و ماهیان عبور مسیرهای طراحی رودخانه، مهندسی نوین مباحث
 .گردد می دنبال محیطی زیست جریان

 

 

 دفتر آلودگی خاک )دانشکده مهندسی عمران( -زیستآزمایشگاه محیط -3-3-5
 شاورزی،ک پسابهای بکارگیری صنعتی، فاضالبهای تخلیه معادن، شهری، توسعه صنعتی، فعالیتهای اثر در اغلب خاکها آلودگی
 رب مبتنی روشهای با آلوده خاکهای احیاء برای مختلفی روشهای. میگردد ایجاد...  و شیمیایی سموم و کود از مدت دراز استفاده

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

 ایحلقه چند آروماتیک هیدروکربنهای و سنگین فلزات به آلوده خاکهای شناسائی .3
 خاکها آلودگی ریسک میزان بررسی .5
 بیولوژیکی پذیری دسترس .1
 فیزیکی و شیمیائی تکنیکهای با آلوده خاکهای احیاء .9
 خاک احیاء مختلف روشهای محیطی زیست و اقتصادی ارزیابی .9

 

 

GCM دستگاه جذب اتمی 
 آبی ایه پیکره در اغلب....  و فلزات شبه ای، چندحلقه آروماتیکهای سنگین، فلزات مانند شیمیائی مواد اثر در رسوبات آلودگی
 فاضالبهای خروجی نهائی کنندگان دریافت رسوبات. میگردد مشاهده ها رودخانه و تاالبها ها، دریاچه خلیجها، خورها، ساحلی،
 یبهساز و احیاء اقدامات آلودگی، منشاء و علل شناخت رسوبات، آلودگی شرایط ارزیابی. هستند کشاورزی یا/و صنعتی شهری،
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 یبهساز و احیاء اقدامات آلودگی، منشاء و علل شناخت رسوبات، آلودگی شرایط ارزیابی. هستند کشاورزی یا/و صنعتی شهری،

 

دفتر تحقیقاتی مهندسی رودخانه   -زیستآزمایشگاه محیط -3-3-3
 )دانشکده مهندسی عمران(

 انهرودخ دبی یا خصوصیات، مسیر، در انسان دخالت شده ریزی برنامه فرآیند
 یازهاین تامین سیالب، کنترل انرژی، تولید) منافع برخی به دستیابی هدف با

 رددا اشاره رودخانه مهندسی قالب در...(  و انسان عبور برای مسیری ایجاد آبی،
 تحقیقاتی آزمایشگاه این در ارائه و مطالعه حال در تخصصی های زمینه از که

 احثمب کار دستور در نیز محیطی زیست موضوعات بیستم قرن اوایل از.  است
 هارودخانه طبیعی خصوصیات حفاظت یا ترمیم اهداف با رودخانه مهندسی

 تغییر اثر در) هارودخانه زوال بهسازی و ترمیم امروزه. گرفتند قرار
 یجادا تغییرات به سیستماتیک پاسخی ارائه و( هیدرولوژیکی خصوصیات

 مورد مباحث از ایرودخانه ژئومورفولوژی گرفتن نظر در با رودخانه در شده
 الانتق باز، کانالهای هیدرولیک دانش از که است رودخانه مهندسی در توجه

 بهره رودخانه سواحل اکولوژی و فیزیکی شناسیزمین هیدرولوژی، رسوبات،
 رفتنگ نظر در با آبی زیستگاههای مدلسازی تخصصی، زمینه این در. بردمی

 مدیریت و ماهیان عبور مسیرهای طراحی رودخانه، مهندسی نوین مباحث
 .گردد می دنبال محیطی زیست جریان

 

 

 دفتر آلودگی خاک )دانشکده مهندسی عمران( -زیستآزمایشگاه محیط -3-3-5
 شاورزی،ک پسابهای بکارگیری صنعتی، فاضالبهای تخلیه معادن، شهری، توسعه صنعتی، فعالیتهای اثر در اغلب خاکها آلودگی
 رب مبتنی روشهای با آلوده خاکهای احیاء برای مختلفی روشهای. میگردد ایجاد...  و شیمیایی سموم و کود از مدت دراز استفاده

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

 ایحلقه چند آروماتیک هیدروکربنهای و سنگین فلزات به آلوده خاکهای شناسائی .3
 خاکها آلودگی ریسک میزان بررسی .5
 بیولوژیکی پذیری دسترس .1
 فیزیکی و شیمیائی تکنیکهای با آلوده خاکهای احیاء .9
 خاک احیاء مختلف روشهای محیطی زیست و اقتصادی ارزیابی .9

 

 

GCM دستگاه جذب اتمی 
 آبی ایه پیکره در اغلب....  و فلزات شبه ای، چندحلقه آروماتیکهای سنگین، فلزات مانند شیمیائی مواد اثر در رسوبات آلودگی
 فاضالبهای خروجی نهائی کنندگان دریافت رسوبات. میگردد مشاهده ها رودخانه و تاالبها ها، دریاچه خلیجها، خورها، ساحلی،
 یبهساز و احیاء اقدامات آلودگی، منشاء و علل شناخت رسوبات، آلودگی شرایط ارزیابی. هستند کشاورزی یا/و صنعتی شهری،

GCM                               دستگاه جذب اتمی
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1-1-3- آزمایشگاه محیط زیست- دفتر مدیریت پسماند )دانشکده مهندسی عمران(

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

پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت

 ات،رسوب سرنوشت و انتقال مطالعات همچنین. میپذیرد صورت تحقیقاتی آزمایشگاه این در که است اقداماتی جمله از رسوبات
 و وششهاپ رسوبات، بیولوژیکی پذیری دسترس رسوبات، آلودگی نوع تفکیک و تشخیص آنها، پایش و آلوده سایتهای شناسایی
 ینا در که است مطالعاتی دیگر از سیالبها و روانهابها مدیریت و آلوده رسوبات طبیعی بهسازی پایش محل، در بهسازی اقدامات

 .پذیردمی صورت تحقیقاتی دفتر
 دفتر مدیریت پسماند )دانشکده مهندسی عمران( -زیستآزمایشگاه محیط -3-3-1

 زمایشگاهآ در دفتر این. است گردیده جامد زائدات از باالئی حجم تولید سبب مدرن زندگی استانداردهای تغییرات و جمعیت افزایش
 گی،خان پسماندهای مدیریت حوزه ژئوسینتیک، در تحقیقاتی و پژوهشی فعالیتهای ظرفیت و پتانسیل دارای زیست محیط

 دپسمان کاهش و بیمارستانی پسماندهای کشاورزی، پسماندهای صنعتی، پسماندهای ،...( و خورنده سمی،) خطرناک پسماندهای
ماند پس ذخیره و/یا تدفین گردآوری، سایتهای طراحی و انتخاب جداسازی، انتقال، آوری، جمع پسماند، تولید در مدیریت. است دارا

 مباحث در همچنین. است دفتر این فعالیتهای جمله از ها و بهسازی محلهای دفن پسمانددر کنار فعالیتهایی برای تصفیه شیرابه
انجام  .تاس انجام حال در دانشکده ژئوتکنیک تحقیقات مرکز و آزمایشگاه این در پژوهشی فعالیتهای نیز پسماند از انرژی تولید
هایی در خصوص محلهای دفن پسماند شهرهای قزوین، تبریز، پتروشیمی بندر امام، طرح جامع مدیریت پسماند خارک، پروژه

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

 
 پروژه بهسازی محل دفن موجود شهر رشت
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مراکز تحقیقاتی دانشکده مهندسی عمران

مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک

 در سال 13۸2 هجری شمسی مطابق با 2003 میالدی در فضایی با مساحت بیش از 400 متر مربع افتتاح گردید.
  این مرکز یکی از معدود مراکز تحقیقات ژئوتکنیک کشور است که دارای تجهیزات و امکانات مختلف جهت انجام تحقیقات توسعه مرز علم 
و همچنین ارتباط با صنعت می باشد. بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران پایان نامه های 

عملی خود را در این مرکز انجام می دهند. 
بخشی از تجهیزات و امکانات این مرکز به شرح زیر است:

در بخش مدلسازی فیزیکی:
1- دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی  با بازوی یک متر شتاب اسمی 200g و توان Ton-g 12 که به همت اساتید و دانشجویان برای اولین بار 
در جهان در داخل دانشگاه طراحی و ساخته شد. این دستگاه در سال ۸3 راه اندازی گردید و از آن سال تا کنون در حال ارتقا بوده است. عالوه 
بر دست ساز بودن این دستگاه که آن را در دنیا منحصر به فرد می کند برای اولین باردر جهان در سال ۸6 سیستم انتقال آنالین داده ها با 
استفاده از وای فای  جایگزین سیستم Slip Rings  در دستگاه سانتریفیوژ شد. در حال حاضر این دستگاه مجهز به پیشرفته ترین سیستمهای 
ابزار دقیق و ثبت و انتقال داده است. تا کنون تحقیقات بیشماری با استفاده از این دستگاه انجام شده و نتایج آنها در مقاالت معتبر بین المللی 

و ملی ارائه شده است.
2- دستگاه میز لرزه دستی  به طول حدود 2 متر

3- تجهیزات مدلسازی بارگذاری انواع پی های سطحی و عمیق
در بخش آزمایشهای المان:

4- دستگاه پیچ استوانه تو خالی دینامیکی با برند GDS   انگلستان
5- دستگاه سه محوری دینامیکی 

6-دستگاه سه محوری استاتیکی با برند کنترلز ایتالیا 
7-دستگاه سه محوری استاتیکی با برند ELE انگلستان  با قابلیت اعمال

تنشهای همه جانبه حدود 2 مگاپاسکال
۸- دستگاه سه محوری با قابلیت کاv در دماهای باال )حرارت 100 درجه سانتیگراد(

9- دستگاه برش مستقیم به ابعاد 30 در 30 سانتیمتر
10-دستگاههای تک محوری، تحکیم، برش مستقیم و ......
11- سایر تجهیزات الزم برای انجام آزمایشهای ژئوتکنیکی

در بخش آزمایشهای صحرایی:
GDS 12- دستگاه ژئوفیزیکی امواج سطحی با قابلیت شناسایی بسیار دقیق الیه ها تا اعماق حدود 50 متر ساخت شرکت

SPT 13-  دستگاه
این مرکز عالوه بر این دارای بخش بسیار فعال  ژئوتکنیک زیست محیطی است که طی 10 سال گذشته تحقیقات فراوانی از جمله رفتار زباله 

ها و مدفنهای آن و سایر موضوعات از جمله تثبیت در آن انجام شده است.
یک زمینه شاخص تحقیقاتی دیگر این مرکز بررسی رفتار خاکهای کربناته است که با قطعیت می توان گفت این مرکز یکی از مراکز پیش 

رو جهان در این زمینه است.

 مراکز تحقیقاتی دانشکده مهندسی عمران
 

 رکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیکم
 .متر مربع افتتاح گردید 911میالدی در فضایی با مساحت بیش از  5111هجری شمسی مطابق با  31۱5در سال  
تحقیقات ژئوتکنیک کشور است که دارای تجهیزات و امکانات مختلف جهت انجام تحقیقات توسعه این مرکز یکی از معدود مراکز   

مرز علم و همچنین ارتباط با صنعت می باشد. بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران 
 . پایان نامه های عملی خود را در این مرکز انجام می دهند

 :تجهیزات و امکانات این مرکز به شرح زیر است بخشی از
 :فیزیکی مدلسازی بخش در
که به همت اساتید و دانشجویان  Ton-g 35و توان  511g اسمی شتاب متر یک بازوی با  دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی -3

اندازی گردید و از آن سال تا کنون  راه ۱1برای اولین بار در جهان در داخل دانشگاه طراحی و ساخته شد. این دستگاه در سال 
در حال ارتقا بوده است. عالوه بر دست ساز بودن این دستگاه که آن را در دنیا منحصر به فرد می کند برای اولین باردر جهان در 

شد. در  در دستگاه سانتریفیوژ  Slip Rings سیستم جایگزین  سیستم انتقال آنالین داده ها با استفاده از وای فای ۱0سال 
حال حاضر این دستگاه مجهز به پیشرفته ترین سیستمهای ابزار دقیق و ثبت و انتقال داده است. تا کنون تحقیقات بیشماری با 

 .استفاده از این دستگاه انجام شده و نتایج آنها در مقاالت معتبر بین المللی و ملی ارائه شده است
 متر 5 حدود طول به  دستگاه میز لرزه دستی -5
 تجهیزات مدلسازی بارگذاری انواع پی های سطحی و عمیق -1

 :المان آزمایشهای بخش در

 انگلستان   GDS دستگاه پیچ استوانه تو خالی دینامیکی با برند -9
  دستگاه سه محوری دینامیکی -9
  دستگاه سه محوری استاتیکی با برند کنترلز ایتالیا-0
 اعمال قابلیت با  انگلستان ELE دستگاه سه محوری استاتیکی با برند-3

 مگاپاسکال 5 حدود جانبه همه تنشهای
درجه  311در دماهای باال )حرارت  vدستگاه سه محوری با قابلیت کا -۱

 (سانتیگراد
 سانتیمتر 11در  11دستگاه برش مستقیم به ابعاد  -5

 ...... دستگاههای تک محوری، تحکیم، برش مستقیم و-31
 الزم برای انجام آزمایشهای ژئوتکنیکی سایر تجهیزات -33
 :صحرایی آزمایشهای بخش در
 GDS متر ساخت شرکت 91دستگاه ژئوفیزیکی امواج سطحی با قابلیت شناسایی بسیار دقیق الیه ها تا اعماق حدود  -35
 SPT دستگاه  -31

سال گذشته تحقیقات فراوانی از  31است که طی  محیطی زیست ژئوتکنیک  این مرکز عالوه بر این دارای بخش بسیار فعال
 .جمله رفتار زباله ها و مدفنهای آن و سایر موضوعات از جمله تثبیت در آن انجام شده است

ز است که با قطعیت می توان گفت این مرکز یکی ا کربناته خاکهای رفتار یک زمینه شاخص تحقیقاتی دیگر این مرکز بررسی
 .تمراکز پیش رو جهان در این زمینه اس
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مرکز تحقیقات قیرو مخلوط های آسفالتی

معرفی مرکز 

در حال حاضر ریاست مرکز بر عهده جناب آقای دکتر حسن زیاری  عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران می باشد.
.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 اسفالتی 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 اسفالتی 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. 
امید است با استعانت از ایزد منان و همکاری سازمان ها و ارگانها بویژه وزارت راه و ترابری با بهره گیری از تجارب پیشین و پتانسیل فنی و 

تخصصی و آزمایشگاهی این مجموعه گامی موثر در راستای رشد و خودکفایی و استقالل کشور برداشته شود.
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 دانشگاهها، بنیان نهاده 

شده است. در واقع شکل گیری چنین مراکز، گامی ارزشمند در جهت پیوند صنعت و دانشگاه می باشد.

اهداف 

1- توسعه و گسترش پژوهش های کاربردی در زمینه قیر. 
ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مخلوط های  برای  ایجاد زمینه مناسب    -2

آسفالتی. 
منظور  به  کشور  پژوهشی  و  آموزشی  عالی  مؤسسات  با  پژوهشی  همکاری   -3

ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی. 

شرح وظایف مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی

1-  بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی 
2- انجام طرح های پژوهشی،کاربردی و توسعه ای 

3- فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مربوط 
4- انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی 

5- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی 
6- همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مرکز 

7- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط 
۸- انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، کتاب، دیسکت و نظایر آن 

9- انجام فعالیتهای ضروری بمنظور بکارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح کشور 

 تحقیقات قیرو مخلوط های آسفالتی مرکز
 

  مرکز معرفی
عضو هیئت علمی دانشکده   آقای دکتر حسن زیاریجناب ر حال حاضر ریاست مرکز بر عهده د

 . می باشدمهندسی عمران 
بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی ، کاربردی .

علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های وتوسعه ای و انجام خدمات مشاوره 
اسفالتی 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 اسفالتی همکاری در 

یی در راستای اهداف مرکز و انجام فعالیت های انجام پروژه های دانشجو
ضروری به منظور بکارگیری نتایج پژوهشی انجام شده در سطح کشور از 

  .دیگر اهداف این مرکز می باشد
امید است با استعانت از ایزد منان و همکاری سازمان ها و ارگانها بویژه 

سیل فنی و وزارت راه و ترابری با بهره گیری از تجارب پیشین و پتان
تخصصی و آزمایشگاهی این مجموعه گامی موثر در راستای رشد و خودکفایی و استقالل کشور 

 .برداشته شود
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی از اولین مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که در 

لوط های راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و تنگناهای کشور در زمینه های روسازی، قیر و مخ
آسفالتی و همچنین استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاهها، بنیان 

نهاده شده است. در واقع شکل گیری چنین مراکز، گامی ارزشمند در جهت پیوند صنعت و 
 .دانشگاه می باشد

 
  اهداف

  .های کاربردی در زمینه قیرتوسعه و گسترش پژوهش -3
  .های آسفالتیمناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مخلوط ایجاد زمینه  -5
همکاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه قیر و   -1

  .های آسفالتیمخلوط
 

 آسفالتی های مخلوط و قیر تحقیقات مرکز وظایف شرح
  اسایی نیازهای پژوهشیبررسی و شن  -3
  ایهای پژوهشی،کاربردی و توسعهانجام طرح -5
  فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مربوط -1
  های آسفالتیانجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط -9
  های آسفالتیبرگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط -9
  های دانشجویی در راستای اهداف مرکزهمکاری در انجام پروژه -0
  برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط -3
  انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، کتاب، دیسکت و نظایر آن -۱
  کشورانجام فعالیتهای ضروری بمنظور بکارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح  -5
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 . می باشدمهندسی عمران 
بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی ، کاربردی .
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تجارب ارزشمند مدیران کارآمد و صاحب تجربه و اساتید برگزاری همایش 
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یی در راستای اهداف مرکز و انجام فعالیت های انجام پروژه های دانشجو
ضروری به منظور بکارگیری نتایج پژوهشی انجام شده در سطح کشور از 

  .دیگر اهداف این مرکز می باشد
امید است با استعانت از ایزد منان و همکاری سازمان ها و ارگانها بویژه 

سیل فنی و وزارت راه و ترابری با بهره گیری از تجارب پیشین و پتان
تخصصی و آزمایشگاهی این مجموعه گامی موثر در راستای رشد و خودکفایی و استقالل کشور 

 .برداشته شود
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی از اولین مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که در 

لوط های راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و تنگناهای کشور در زمینه های روسازی، قیر و مخ
آسفالتی و همچنین استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاهها، بنیان 

نهاده شده است. در واقع شکل گیری چنین مراکز، گامی ارزشمند در جهت پیوند صنعت و 
 .دانشگاه می باشد
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 . می باشدمهندسی عمران 
بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی ، کاربردی .

علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های وتوسعه ای و انجام خدمات مشاوره 
اسفالتی 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 اسفالتی همکاری در 

یی در راستای اهداف مرکز و انجام فعالیت های انجام پروژه های دانشجو
ضروری به منظور بکارگیری نتایج پژوهشی انجام شده در سطح کشور از 

  .دیگر اهداف این مرکز می باشد
امید است با استعانت از ایزد منان و همکاری سازمان ها و ارگانها بویژه 

سیل فنی و وزارت راه و ترابری با بهره گیری از تجارب پیشین و پتان
تخصصی و آزمایشگاهی این مجموعه گامی موثر در راستای رشد و خودکفایی و استقالل کشور 

 .برداشته شود
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی از اولین مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که در 

لوط های راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و تنگناهای کشور در زمینه های روسازی، قیر و مخ
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قطب های علمی دانشکده مهندسی عمران

قطب علمی پژوهشگاه بنیادین در مهندس سازه

اعضای قطب: 
دکتر علی کاوه ) مدیر قطب(، دکتر محمدحسن بازیار، دکتر گودرز احمدی، دکتر غالمرضا 

قدرتی امیری، دکتر محسنعلی شایانفر، دکتر عیسی سالجقه، دکتر محمد پوالد ساکا
زمینه های تخصصی: 

مفاهیم بنیادین تحلیل سازه ها، تحلیل سازه ها، روش نیروها برای تحلیل سازه ها توپولوژی 
و تئوری گراف های کاربردی، بهینه یابی مسائل ریاضیات ترکیباتی، ترتیب برای کاهش 
نوار، پروفیل و جبهه ماتریس ها، تاشه پردازی، تحلیل سازه ها روش مستقیم تکراری، طرح 

و تحلیل پالستیک سازه ها، طراحی بهینه سازه ها، صلبیت سازه های اسکلتی، روش های اجزاء محدود، روش زیر سازه ها و افراز برای تحلیل 
سازه های بزرگ مقیاس، زیر دامنه های بهینه برای مدل های اجزاء محدود بزرگ مقیاس، سازه های تاشو، شبکه های عصبی در مهندسی 

عمران، آموزش مهندسی، روش های بهینه یابی فراکاوشی و کاربردهای آنها، تقارن و نظم در مکانیک سازه ها.

قطب علمی و مدیریت روسازی راه، حمل و نقل و ایمنی

اعضای قطب: دکتر محمود عامری)مدیر قطب(، دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر فریدون مقدس نژاد، دکتر حسن زیاری، دکتر حمید بهبهانی، 
دکتر شهریار افندی زاده، دکتر افشین شریعت مهیمنی، دکتر امیر کاووسی، دکتر ابوالفضل حسنی.

زمینه تخصصی: سیستم مدیریت یکپارچه ساخت و نگهداری راه ها و فرودگاه ها، مدیریت فن آوری های اطالعاتی، ایمنی ترافیک، روسازی 
راه ها و فرودگاه ها، تکنولوژی آسفالت و مواد روسازی.

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دانشکده معماری و شهرسازی از سال 1347 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته معماری و شهرسازی آغاز نمود و از 
سال 1362 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی .کارشناسی ارشد و دکتری نموده ودر حال حاضر یکی از سه دانشکده بنیانی مطرح 

و تاثیر گذار در حوزه معماری وشهرسازی است.

 قطب های علمی دانشکده مهندسی عمران
 

 پژوهشگاه بنیادین در مهندس سازه قطب علمی

، دکتر محمدحسن بازیار، دکتر گودرز احمدی، دکتر غالمرضا قدرتی دکتر علی کاوه ) مدیر قطب( اعضای قطب:
 امیری، دکتر محسنعلی شایانفر، دکتر عیسی سالجقه، دکتر محمد پوالد ساکا

مفاهیم بنیادین تحلیل سازه ها، تحلیل سازه ها،  تخصصی:زمینه های 
روش نیروها برای تحلیل سازه ها توپولوژی و تئوری گراف های کاربردی، 
بهینه یابی مسائل ریاضیات ترکیباتی، ترتیب برای کاهش نوار، پروفیل و 

پردازی، تحلیل سازه ها روش مستقیم تکراری، ماتریس ها، تاشه  جبهه
پالستیک سازه ها، طراحی بهینه سازه ها، صلبیت سازه  طرح و تحلیل

های اسکلتی، روش های اجزاء محدود، روش زیر سازه ها و افراز برای 
تحلیل سازه های بزرگ مقیاس، زیر دامنه های بهینه برای مدل های اجزاء 
محدود بزرگ مقیاس، سازه های تاشو، شبکه های عصبی در مهندسی 

روش های بهینه یابی فراکاوشی و کاربردهای عمران، آموزش مهندسی، 
 آنها، تقارن و نظم در مکانیک سازه ها.

 

 
 

 قطب علمی و مدیریت روسازی راه، حمل و نقل و ایمنی
دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر فریدون مقدس نژاد، دکتر حسن  دکتر محمود عامری)مدیر قطب(، اعضای قطب:

زیاری، دکتر حمید بهبهانی، دکتر شهریار افندی زاده، دکتر افشین شریعت مهیمنی، دکتر امیر کاووسی، دکتر ابوالفضل 
 حسنی.

 ی اطالعاتی، ایمنیها، مدیریت فن آوری هاها و فرودگاهسیستم مدیریت یکپارچه ساخت و نگهداری راه زمینه تخصصی:
 ها، تکنولوژی آسفالت و مواد روسازی.ترافیک، روسازی راه ها و فرودگاه
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 پژوهشگاه بنیادین در مهندس سازه قطب علمی

، دکتر محمدحسن بازیار، دکتر گودرز احمدی، دکتر غالمرضا قدرتی دکتر علی کاوه ) مدیر قطب( اعضای قطب:
 امیری، دکتر محسنعلی شایانفر، دکتر عیسی سالجقه، دکتر محمد پوالد ساکا

مفاهیم بنیادین تحلیل سازه ها، تحلیل سازه ها،  تخصصی:زمینه های 
روش نیروها برای تحلیل سازه ها توپولوژی و تئوری گراف های کاربردی، 
بهینه یابی مسائل ریاضیات ترکیباتی، ترتیب برای کاهش نوار، پروفیل و 

پردازی، تحلیل سازه ها روش مستقیم تکراری، ماتریس ها، تاشه  جبهه
پالستیک سازه ها، طراحی بهینه سازه ها، صلبیت سازه  طرح و تحلیل

های اسکلتی، روش های اجزاء محدود، روش زیر سازه ها و افراز برای 
تحلیل سازه های بزرگ مقیاس، زیر دامنه های بهینه برای مدل های اجزاء 
محدود بزرگ مقیاس، سازه های تاشو، شبکه های عصبی در مهندسی 

روش های بهینه یابی فراکاوشی و کاربردهای عمران، آموزش مهندسی، 
 آنها، تقارن و نظم در مکانیک سازه ها.

 

 
 

 قطب علمی و مدیریت روسازی راه، حمل و نقل و ایمنی
دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر فریدون مقدس نژاد، دکتر حسن  دکتر محمود عامری)مدیر قطب(، اعضای قطب:

زیاری، دکتر حمید بهبهانی، دکتر شهریار افندی زاده، دکتر افشین شریعت مهیمنی، دکتر امیر کاووسی، دکتر ابوالفضل 
 حسنی.

 ی اطالعاتی، ایمنیها، مدیریت فن آوری هاها و فرودگاهسیستم مدیریت یکپارچه ساخت و نگهداری راه زمینه تخصصی:
 ها، تکنولوژی آسفالت و مواد روسازی.ترافیک، روسازی راه ها و فرودگاه

 قطب های علمی دانشکده مهندسی عمران
 

 پژوهشگاه بنیادین در مهندس سازه قطب علمی

، دکتر محمدحسن بازیار، دکتر گودرز احمدی، دکتر غالمرضا قدرتی دکتر علی کاوه ) مدیر قطب( اعضای قطب:
 امیری، دکتر محسنعلی شایانفر، دکتر عیسی سالجقه، دکتر محمد پوالد ساکا

مفاهیم بنیادین تحلیل سازه ها، تحلیل سازه ها،  تخصصی:زمینه های 
روش نیروها برای تحلیل سازه ها توپولوژی و تئوری گراف های کاربردی، 
بهینه یابی مسائل ریاضیات ترکیباتی، ترتیب برای کاهش نوار، پروفیل و 

پردازی، تحلیل سازه ها روش مستقیم تکراری، ماتریس ها، تاشه  جبهه
پالستیک سازه ها، طراحی بهینه سازه ها، صلبیت سازه  طرح و تحلیل

های اسکلتی، روش های اجزاء محدود، روش زیر سازه ها و افراز برای 
تحلیل سازه های بزرگ مقیاس، زیر دامنه های بهینه برای مدل های اجزاء 
محدود بزرگ مقیاس، سازه های تاشو، شبکه های عصبی در مهندسی 

روش های بهینه یابی فراکاوشی و کاربردهای عمران، آموزش مهندسی، 
 آنها، تقارن و نظم در مکانیک سازه ها.

 

 
 

 قطب علمی و مدیریت روسازی راه، حمل و نقل و ایمنی
دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر فریدون مقدس نژاد، دکتر حسن  دکتر محمود عامری)مدیر قطب(، اعضای قطب:

زیاری، دکتر حمید بهبهانی، دکتر شهریار افندی زاده، دکتر افشین شریعت مهیمنی، دکتر امیر کاووسی، دکتر ابوالفضل 
 حسنی.

 ی اطالعاتی، ایمنیها، مدیریت فن آوری هاها و فرودگاهسیستم مدیریت یکپارچه ساخت و نگهداری راه زمینه تخصصی:
 ها، تکنولوژی آسفالت و مواد روسازی.ترافیک، روسازی راه ها و فرودگاه
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امکانات و فضاهای تحقیقاتی دانشکده

1. کارگاه ها
 این دانشکده دارای 5 کارگاه تخصصی میباشد.

 2. کتابخانه
  کتابخانه دانشکده معماری وشهرسازی با زیر بنای 350 متر مربع ، دارای 11700 جلد کتاب که از این تعداد 6700 جلد فارسی و5000 جلد 

انگلیسی است وعالوه براین دارای 66 مجله فارسی و 3۸مجله انگلیسی وعضو 13 بانک اطالعاتی است.

3. سایت کامپیوتر  
  سایت دانشکده با زیربنای 200متر مربع 30 دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت آماده ارائه خدمات به دانشجویان است . و کل دانشکده 
مجهز به وایرلس میباشد. بانک نرم افزاری آن شامل تمامی نرم ا فزارهای مورد نیاز رشته معماری و شهرسازی و طراحی صنعتی است . 

سرویس دهی کالسهای دیجیتال دانشکده از طریق سایت انجام میشود. 

4. مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی شهید آوینی :
با توّجه به حجم عظیم دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده ) نزدیک به 200 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ( این مرکز تالش می 
کند خدمات پژوهشی از قبیل ، کتاب ، مجلّه ، نرم افزار و ..... در اختیار پژوهشگران قرار دهند. همچنین در این مرکز امکان ارتباط و تعامل 

علمی بین مقاطع ارشد و دکتری و تنظیم تحقیقات مشترک ، هدایت مسئول مرکز و در قالب درس های دانشجویان صورت می گیرد .
1. آرشیو کتاب خانه تخصصی معماری و شهرسازی اسالمی : : 1759 کتاب .

.CD 122 : 2. آرشیو نرم افزارهای اسالمی
3. آرشیوی از فیلم ها و عکس های معماری وشهرسازی

4. آرشیو مجالت : 720 مجله.
5. آرشیو پژوهش دانشجویی : پروژه های دانشجویی مربوط به دروس نظری معماری و حکمت هنر اسالمی با دسته بندی موضوعی :

6. مکاتب و اندیشمندان غرب و اسالم ، معماری اسالمی ، معماری باغ مدرسه بیمارستان و ... به تعداد700پروژه .
7. آرشیو رساله های پژوهشی اساتید: رساله های پژوهشی مربوط به هویت و حکمت هنر اسالمی و طرحهای تحقیقاتی معماری و شهرسازی : 95 رساله.

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
این انجمن علمی در تاریخ 91/۸/14 تحت شماره 30519 و شناسه ملی 10320۸31479 به انجمنهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ملحق شد که تاکنون چهار دوره خود را پشت سر گذارده است و در شرف تشکیل پنجمین دوره هیات مدیره خود می باشد. از جمله خروجی 
های این انجمن که اعضای آن از اساتید و دانشجویان )حداقل کارشناسی ارشد( از تمام ایران می باشند می توان به چاپ مجله علمی- 

پژوهشی و ISC »انجمن معماری و شهرسازی« اشاره کرد که کماکان به فعالیتهای خود ادامه می دهد.
 

گروه های آموزشی
شامل چهار گروه آموزشی:معماری، شهرسازی، مرمت، وطراحی صنعتی می باشد.

1- معماری
کارشناسی معماری
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  کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری
گرایش فن آوری

گرایش فن آوری ضمن توجه به مباحث عمومی رشته معماری به طور مشخص بر طراحی فنی ساختمان و روش های بهینه ساخت آثار معماری 
و استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، ساخت و بهره برداری از بنا تاکید می ورزد.

گرایش مسکن

این گرایش به مسائل مرتبط با مسکن، انجام پژوهش های در ارتباط با حل مشکالت موجود مسکن و آموزش علوم و مهارت های مورد نیاز با 
طراحی واحدها و مجتمع های مسکونی و یکی از کاربردی ترین گرایش ها در حوزه معماری و شهرسازی است.

گرایش  معماری پایدار

گرایش معماری پایدار از یک طرف سعی در حداکثر استفاده از امکانات محیط طبیعی و استفاده بهینه از فن آوری های معاصر و جدید دارد، 
از طرف دیگر به مصرف بهینه منابع، حذف پسماند و کنترل آلودگی های محیطی تأکید می ورزد. این گرایش یکی از جدیدترین گرایش ها در 

سطح ملی و بین  المللی است.
گرایش آموزشی-فرهنگی

  گرایش آموزشی-فرهنگی در دوره کارشناسی ارشد معماری با توجه ویزگی های فضاهای آموزشی و جنبه های معماری خاص و کاربران 
آن در دانشکده شکل گرفته است.

گرایش بهداشتی درمانی

2-گروه شهرسازی
برنامه ریزی شهری ـ برنامه ریزی منطقه ـ طراحی شهری

آغاز به کار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، با تشکیل بخش مهندسی معماری و ساختمان و تزئینات همزمان است. این بخش 
در سال 1347 در دانشگاه شروع به فعالیت نمود. در آن زمان دانشگاه نیز در قالب هنرسرایعالی به فعالیت مشغول بود که از اواخر دهه 1340 

به دانشکده علم و صنعت ایران و در سال 1357 به دانشگاه علم و صنعت ایران ارتقاء یافت.
گروه شهرسازی، پس از تفکیک بخش فوق به بخشهای مهندس ساختمان و مهندس معماری، فعالیت خود را در عرصه های آموزش دروس 
شهرسازی برای رشته کارشناسی معماری گسترش داد. اغلب فارغ التحصیالن معماری دانشکده معماری و شهرسازی حداقل 10 واحد درسی 

خود را در حوزه های شهرسازی سپری ساخته بودند.
در دوران بعد از انقالب اسالمی  و پس از بازگشایی دانشگاهها، گروه شهرسازی با فعالیت بیشتری به کار خود ادامه داد و به تربیت دانشجویان 
کارشناسی ارشد پیوسته معماری در دروس مرتبط با حوزه شهرسازی پرداخت. در عین حال با تکمیل و استخدام کادر جدید هیأت علمی  بیش 

از پیش تجهیز گردید.
گروه شهرسازی از دوران قبل از انقالب اسالمی  تا کنون در قالب یکی از گروههای مستقل آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی به فعالیت 
مشغول بوده است. از سال تحصیلی 7۸- 1377 نیز با راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری 
این گروه در طیف وسیع تری ضمن آموزش دروس شهرسازی برای رشته معماری، به آموزش متخصصان آینده شهرسازی کشور در سطح 

کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز مشغول شده است

3-گروه مرمت
حفاظت و مرمت میراث شهری ـ  حفاظت و مرمت میراث معماری

  دوره ارشد مرمت، در مرحله نخست مقوله حفاظت، ارائه مبانی مرمت و احیاء را مد نظر دارد و در مرحله بعدی به ارائه راه کارها و تجارب 
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سایر کشورهای جهان در این وادی می پردازد. فن شناسی و استحکام بخشی بناها نیز با استفاده از مثالهای موردی مورد ارزیابی قرار می 
گیرد. در نهایت تمرین های مختلفی با مشاهدات عینی و کارگاهی روند حفاظت، مرمت، استحکام بخشی و احیای بناها و بافت های تاریخی 

را آموزش می دهد.

4-گروه طراحی صنعتی
رشته طراحی صنعتی در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1372 ده سال پس از تاسیس این رشته در ایران در دانشکده معماری و شهر 
سازی بعنوان یک گروه آموزشی مستقل تاسیس و با پذیرش 43 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. از تاریخ تاسیس و آغاز بکار این رشته تا 
سال 13۸4 در مجموع 450 نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  پذیرفته شده اند که از این تعداد 234 نفر فارغ التحصیل شده 

و حدود 171 نفر نیز مشغول به تحصیل میباشند.

آزمایشگاه های تحقیقاتی و قطب علمی دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی

   1- آزمایشگاه طرح  و ساخت پیشرفته

1- آزمایشگاه ارگونومی
2- ازمایشگاه مسکن سبز

3- آزمایشگاه مسکن روستایی
4- آزمایشگاه پایداری و ساختمان های صفر انرژی

5- آزمایشگاه شهر هوشمند
6- قطب علمی معماری اسالمی 
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آزمایشگاه طرح  و ساخت پیشرفته

این آزمایشگاه با مدیریت دکتر اخالصی )عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی (در سال 
این  گردید،  تاسیس  بنیان  دانش  تولید  و  و طرح  اجرایی  مهارت های  افزایش  و  دانش  توسعه  با هدف   1392
آزمایشگاه با رویکرد توسعه و بهر برداری از فناوری های نوین طراحی و ساخت شامل: ساخت صنعتی، پیش ساخته 
سازی، طرح و ساخت دیجیتال و مدیریت اطالعات ساختمان مشغول به فعالیت پژوهشی، طراحی و ساخت است. 
آزمایشگاه متشکل از اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته فناوری معماری، دیگر گرایش های معماری، 

طراحی صنعتی و علوم مرتبطاست که با ایجاد هسته ای تخصصی در حوزه های مذکور فعالیت می کنند.

1-کارشناسی معماری

  هدف این رشته آموزش و پرورش دانشجویانی خالق با مهارت های حرفه ای در مجموعه مهندسی معماری در مقطع کارشناسی است. طول 
این دوره حداقل هشت نیم سال می باشد و دانشجویان در سه نیمسال اول، دروس پایه مانند نقشه کشی، طراحی دست آزاد و بیان گرافیکی 
و مقدمات طراحی معماری و همچنین دروس ریاضی، ایستایی، محاسبه سازه های ساختمانی و کامپیوتر را می آموزند. از نیمسال سوم به بعد 
هر نیمسال یک درس طراحی معماری همزمان با دروس طراحی، دروس تاریخ معماری، مباحث مرتبط با مجتمع های زیستی و شهرسازی، 
دروس مربوط به فن ساختمان و مبانی نظری معماری ارائه می شود و در پایان پس از دفاع از پروژه نهایی دانشجویان موفق به اخذ درجه 

کارشناسی معماری می گردند. 
 

2-کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری

1-گرایش فن آوری
گرایش فن آوری ضمن توجه به مباحث عمومی رشته معماری به طور مشخص بر طراحی فنی ساختمان و روش های بهینه ساخت آثار معماری 

و استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، ساخت و بهره برداری از بنا تاکید می ورزد.

2-گرایش مسکن
این گرایش به مسائل مرتبط با مسکن، انجام پژوهش های در ارتباط با حل مشکالت موجود مسکن و آموزش علوم و مهارت های مورد نیاز با 

طراحی واحدها و مجتمع های مسکونی و یکی از کاربردی ترین گرایش ها در حوزه معماری و شهرسازی است.

3-گرایش  معماری پایدار
گرایش معماری پایدار از یک طرف سعی در حداکثر استفاده از 
امکانات محیط طبیعی و استفاده بهینه از فن آوری های معاصر و 
جدید دارد، از طرف دیگر به مصرف بهینه منابع، حذف پسماند 
و کنترل آلودگی های محیطی تأکید می ورزد. این گرایش یکی 

از جدیدترین گرایش ها در سطح ملی و بین  المللی است.

4- گرایش آموزشی-فرهنگ: 
گرایش آموزشی-فرهنگی در دوره کارشناسی ارشد معماری با 
توجه ویزگی های فضاهای آموزشی و جنبه های معماری خاص 

و کاربران آن در دانشکده شکل گرفته است.

 آزمایشگاه طرح  و ساخت پیشرفته
 

)عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی معماری و  دکتر اخالصیمدیریت این آزمایشگاه با 
های اجرایی و طرح و تولید ا هدف توسعه دانش و افزایش مهارتب 3155شهر سازی (در سال 

نوین  هایرد توسعه و بهر برداری از فناوریدانش بنیان تاسیس گردید، این آزمایشگاه با رویک
ه سازی، طرح و ساخت دیجیتال و مدیریت ختو ساخت شامل: ساخت صنعتی، پیش سا طراحی

اطالعات ساختمان مشغول به فعالیت پژوهشی، طراحی و ساخت است. آزمایشگاه متشکل از 
ه با تبطاست کاساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته فناوری معماری، دیگر گرایش های معماری، طراحی صنعتی و علوم مر

 مذکور فعالیت می کنند. ای تخصصی در حوزه هایایجاد هسته

 معماری کارشناسی-1
ای در مجموعه مهندسی معماری در مقطع کارشناسی های حرفههدف این رشته آموزش و پرورش دانشجویانی خالق با مهارت  

کشی، طراحی است. طول این دوره حداقل هشت نیم سال می باشد و دانشجویان در سه نیمسال اول، دروس پایه مانند نقشه
های ساختمانی و دست آزاد و بیان گرافیکی و مقدمات طراحی معماری و همچنین دروس ریاضی، ایستایی، محاسبه سازه

آموزند. از نیمسال سوم به بعد هر نیمسال یک درس طراحی معماری همزمان با دروس طراحی، دروس تاریخ کامپیوتر را می
شود و زی، دروس مربوط به فن ساختمان و مبانی نظری معماری ارائه میهای زیستی و شهرسامعماری، مباحث مرتبط با مجتمع

 . گردنددر پایان پس از دفاع از پروژه نهایی دانشجویان موفق به اخذ درجه کارشناسی معماری می
  

 معماری ناپیوسته ارشد کارشناسی-2

 آوری فن گرایش-1  
های بهینه به طور مشخص بر طراحی فنی ساختمان و روش آوری ضمن توجه به مباحث عمومی رشته معماریگرایش فن  

 .ورزدهای مناسب در طراحی، ساخت و بهره برداری از بنا تاکید میساخت آثار معماری و استفاده از تکنولوژی
 مسکن گرایش-2  

زش علوم و های در ارتباط با حل مشکالت موجود مسکن و آمواین گرایش به مسائل مرتبط با مسکن، انجام پژوهش  
ها در حوزه معماری و شهرسازی ترین گرایشهای مسکونی و یکی از کاربردیهای مورد نیاز با طراحی واحدها و مجتمعمهارت

 .است
 پایدار معماری گرایش-3  

و  ی معاصرهاآوریگرایش معماری پایدار از یک طرف سعی در حداکثر استفاده از امکانات محیط طبیعی و استفاده بهینه از فن  
ورزد. این گرایش یکی از های محیطی تأکید میجدید دارد، از طرف دیگر به مصرف بهینه منابع، حذف پسماند و کنترل آلودگی

 .المللی استها در سطح ملی و بین جدیدترین گرایش

ویزگی های فضاهای فرهنگی در دوره کارشناسی ارشد معماری با توجه -گرایش آموزشی  :فرهنگ-آموزشی گرایش4-  
آموزشی و جنبه های معماری خاص و کاربران آن در 

 .دانشکده شکل گرفته است
 
 
 

 آموزش و پژوهش:

 3151 -برگزاری کارگاه ساختار اینتراکتیو-3

 3159 -برگزاری کارگاه-5

 3150 -برگزاری کارگاه پنتوگراف-1

 برگزاری مسابقه سردر -9

 دلواریبرگزاری مسابقه یادمان رئیس علی -9

 

 مشاوره و طراحی:

 3155 –ه کلگهر سیرجان با رویکرد پیش ساخت صنعتی و پروژه بخشهای اداری و طرح جامع پروژ طراحی 
 

 ساخت و تولید:

 3150 -پروژه یونیت های گردشگری -برنامه گلبول سبز-3

 3150 -پروژه یونیت های درمانی -برنامه گلبول سبز-5

 3150 -یونیت های آموزشیپروژه  -برنامه گلبول سبز-1

 3150 -پروژه یونیت های شناور -برنامه گلبول سبز-9

 3150 -پروژه یونیت های مسکونی -برنامه گلبول سبز-9
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آموزش و پژوهش:
1-برگزاری کارگاه ساختار اینتراکتیو- 1393

2-برگزاری کارگاه- 1394
3-برگزاری کارگاه پنتوگراف- 1396

4-برگزاری مسابقه سردر 
5-برگزاری مسابقه یادمان رئیس علی دلواری

مشاوره و طراحی:
 طراحی و پروژه بخشهای اداری و طرح جامع پروژه کلگهر سیرجان با رویکرد پیش ساخت صنعتی - 1392

ساخت و تولید:
1-برنامه گلبول سبز- پروژه یونیت های گردشگری- 1396

2-برنامه گلبول سبز- پروژه یونیت های درمانی- 1396
3-برنامه گلبول سبز- پروژه یونیت های آموزشی- 1396

4-برنامه گلبول سبز- پروژه یونیت های شناور- 1396
5-برنامه گلبول سبز- پروژه یونیت های مسکونی- 1396
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قطب علمی معماری اسالمی

غالمرضا  دکتر  یاران،  علی  دکتر  قطب(،  کار)مدیر  نقره  عبدالحمید  مهندس  قطب:  اعضای 
فاطمه  پور جعفر، دکتر  بهزادفر، دکتر حمید ماجدی، دکتر محمد رضا  اسالمی، دکتر مصطفی 

مهدیزاده سراج، دکتر اسماعیل شیعه، دکتر محسن فیضی.

زمینه تخصصی: تحقق پذیری معماری و شهر سازی از بعد فرهنگ اسالمی ایرانی، حکمت و روش ها، نظریه پردازی 
در حوزه هویت اسالمی در معماری و شهر سازی، حکمت هنر اسالمی و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی، اصول روش 
های آموزش معماری اسالمی، نقد و تحلیل نظریه ها و سبک های رایج با نگرش اسالمی، اخالق اسالمی و معماری، 
اصالح سرفصل دروس با نگرش اسالمی، بررسی و آسیب شناسی قوانین و اسناد باالدستی، ساختار شهری و منطقه 
ای در دوران شکوفائی تمدن اسالمی ایرانی، نقش فرهنگ در ساختار شهری و محله ای در ایران و محله در فرهنگ 
اسالمی ایرانی، ارتباط بین اقلیم فرهنگ و اقتصاد در حوزه های منطقه ای از دیدگاه مبین اسالم، اقلیم مختلف ایران، 
طراحی شهری مسلمانان و شهر سازی ایرانی اسالمی، شهر هوش مند، مفهموم مکان و مکان سازی، هویت در سرزمین 
های اسالمی، تاثیر معماری اسالمی ایران بر کشورهای همجوار، معماری مشارکتی، تعاونی، معماری درون زا،ارگانیک، 
خوداتکا، معماری دیجیتال، پارامتریک، معماری و مباحث جدید انتقادی، تاریخی و حکمی در حوزه مبانی نظری، هندسه، 

سبک های متفاوت مدرن و سنتی.

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. از 1109 دانشجوی مشغول 
به تحصیل در یکسال گذشته در زمینه مهندسی مکانیک، 454 نفر دانشجوی دوره کارشناسی و 655 نفر دانشجوی 
خورشیدی،  انرژی  اتوماسیون،  و  کنترل  های  سیستم  هیدرودینامیک،  آئرودینامیک،  هستند.  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
CAD/ ،انتقال حرارت کاربردی، بیومکانیک، کامپوزیت، دینامیک ساختاری ، مکانیک شکست و خستگی، مکاترونیک
CAM ، آزمایش عدم تخریب و تعداد بسیاری از سرفصل های دیگر در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت 

تدریس می شود.
آزمایشگاه های دانشگده مهندسی مکانیک

1-آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی)دانشکده مهندسی مکانیک(
2-آزمایشگاه انرژی، آب ومحیط زیست

 

 قطب علمی معماری اسالمی
 
 

دکتر علی یاران، دکتر غالمرضا اسالمی، دکتر مصطفی  مهندس عبدالحمید نقره کار)مدیر قطب(، اعضای قطب:
بهزادفر، دکتر حمید ماجدی، دکتر محمد رضا پور جعفر، دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، دکتر اسماعیل شیعه، دکتر محسن 

 فیضی.
 

تحقق پذیری معماری و شهر سازی از بعد فرهنگ اسالمی ایرانی، حکمت و روش ها، نظریه پردازی   زمینه تخصصی:
در حوزه هویت اسالمی در معماری و شهر سازی، حکمت هنر اسالمی و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی، اصول روش 

سالمی، اخالق اسالمی و معماری، های آموزش معماری اسالمی، نقد و تحلیل نظریه ها و سبک های رایج با نگرش ا
اصالح سرفصل دروس با نگرش اسالمی، بررسی و آسیب شناسی قوانین و اسناد باالدستی، ساختار شهری و منطقه ای 
در دوران شکوفائی تمدن اسالمی ایرانی، نقش فرهنگ در ساختار شهری و محله ای در ایران و محله در فرهنگ اسالمی 

یم فرهنگ و اقتصاد در حوزه های منطقه ای از دیدگاه مبین اسالم، اقلیم مختلف ایران، طراحی ایرانی، ارتباط بین اقل
مند، مفهموم مکان و مکان سازی، هویت در سرزمین های  شهری مسلمانان و شهر سازی ایرانی اسالمی، شهر هوش

نی، معماری درون زا،ارگانیک، خوداتکا، اسالمی، تاثیر معماری اسالمی ایران بر کشورهای همجوار، معماری مشارکتی، تعاو
معماری دیجیتال، پارامتریک، معماری و مباحث جدید انتقادی، تاریخی و حکمی در حوزه مبانی نظری، هندسه، سبک 

 های متفاوت مدرن و سنتی.
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آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی)دانشکده مهندسی مکانیک(

زمینه هاي فعالیت:

برج های  وجود  )با  ترکیبي  و  گاز  بخار،  نیروگاه های  سیکل هاي  بهینه سازي  و  گذرا،  و  پایدار  مدل سازي  طراحي،   -1
خنک کن خشک، تر و هیبرید(.

سوز(،  دوگانه  جمله  )از  تراکمی  اشتعال  گازسوز(،  جمله  )از  جرقه ای  اشتعال  داخلی  احتراق  موتورهای  2-  مدل سازی 
 مدل سازی، تحلیل و انطباق توربوشارژ با موتور دیزل.

3- مدل سازی و انتخاب سیستم های تولید همزمان گرما، سرما و قدرت )CCHP و Co-generation( با محرک های اولیه توربین گاز، موتور 
گازسوز، موتور دیزل، میکروتوربین، پیل سوختی.

4- مدل سازی و تحلیل سیستم های انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، باد و زمین گرمایی.
5- طراحي و بهینه سازي انواع مبدل هاي حرارتي یک فاز و دو فاز، سیستم های بازیافت حرارت )از جمله سیستم های گاز- گاز با هسته ثابت و 

دوار، بویلرهای بازیافت سیکل های ترکیبی(. همچنین مدلسازي، بهینه سازي و ارائه برنامه تمیزکاري شبکه مبدل هاي حرارتي.
6- طراحي، بهسازي، ساخت و نمونه سازي سیستم هاي تأسیسات، تبرید و پمپ حرارتی )زمینی- هوایی- گازسوز( و انجام تست هاي عملکرد 

بر مبناي استانداردهاي مربوطه. همچنین انجام ممیزي انرژي در ساختمان.
7- طراحی و بهینه سازی سیستم های احتراق، مشعل های صنعتی، کوره ها، بویلرها.
 ) ISI مقاالت:  214 مقاله در کنفرانس های داخلی، خارجی و مجالت )52 مقاله

کتاب ها:

موتورهاي احتراق داخلي )ترجمه(، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- چاپ هشتم 1393.
مبادله کن هاي گرما )مبدل هاي حرارتي(- انتخاب، تعیین شرایط عملکرد و طراحی گرمایی )ترجمه و گردآوری(، انتشارات دانشگاه علم و صنعت 

ایران- چاپ 13۸9.
مقدمه ای بر مبادله کن هاي گرما )مبدل هاي حرارتي(- انتخاب، تعیین شرایط عملکرد و طراحی گرمایی )ترجمه و گردآوری(، انتشارات دانشگاه 

علم و صنعت ایران- چاپ 1392.
اختراعات: ساخت ریژنراتور دوار با فین سینوسی، مورد استفاده در تهویه مطبوع – دستگاه تست عملکرد ریژنراتور با موتور فن DC دور متغیر- 

طراحی و ساخت دستگاه تست عملکرد مبدل حرارتی فشرده با هسته ثابت برای بازیافت انرژی 

نام و نام خانوادگی : دکتر سپهر صنایع 
رتبه علمی: استاد، مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی بهینه سازي سیستم هاي انرژي

کارشناس استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران: 
1- تدوین استانداردهای ملی در رشته تخصصی انرژی 
2- نظارت بر اجرای استاندارد در رشته تخصصی انرژی

3- تعیین معیار مصرف انرژیهای حرارتی و  الکتریکی شامل تجهیزات و فرآیندها
تلفن تماس: دفتر: 50-77240540 )داخلي 2915(، یا تلفکس: 77240192  همراه: 091232762۸۸            

  sepehr@iust.ac.ir :دورنویس: 77240192   پست الکترونیکي
زمینه هاي تدریس: کارشناسي: ترمودینامیک کالسیک، موتورهاي احتراق داخلي، طراحي مبدل هاي حرارتي - کارشناسي ارشد و دکتري: 

ترمودینامیک آماري، توربولنس

 

 )دانشکده مهندسی مکانیک(های انرژیسازی سیستمبهینهآزمایشگاه 

 

 

 های فعالیت:زمینه
، کن خشکهای خنک)با وجود برج بخار، گاز و ترکیبی هاینیروگاه هایسازی سیکلپایدار و گذرا، و بهینه سازیطراحی، مدل -1

 تر و هیبرید(.
سازی، مدل، جمله گازسوز(، اشتعال تراکمی )از جمله دوگانه سوز(ای )از سازی موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقهمدل -2

 با موتور دیزل.تحلیل و انطباق توربوشارژ 
های اولیه با محرک (Co-generationو  CCHP)های تولید همزمان گرما، سرما و قدرت سازی و انتخاب سیستممدل -3

 پیل سوختی.توربین گاز، موتور گازسوز، موتور دیزل، میکروتوربین، 
 های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، باد و زمین گرمایی.های انرژیسازی و تحلیل سیستممدل -4
ا گاز ب -های گازهای بازیافت حرارت )از جمله سیستمیک فاز و دو فاز، سیستم های حرارتیسازی انواع مبدلطراحی و بهینه -5

های سازی و ارائه برنامه تمیزکاری شبکه مبدلهمچنین مدلسازی، بهینه های ترکیبی(.هسته ثابت و دوار، بویلرهای بازیافت سیکل
 .حرارتی

های و انجام تست گازسوز( -هوایی -رید و پمپ حرارتی )زمینیتأسیسات، تبهای سازی سیستمطراحی، بهسازی، ساخت و نمونه -9
 .ساختمان در عملکرد بر مبنای استانداردهای مربوطه. همچنین انجام ممیزی انرژی

 ها، بویلرها.های صنعتی، کورههای احتراق، مشعلسازی سیستمطراحی و بهینه -7
 (  ISIمقاله  95مقاله در کنفرانس های داخلی، خارجی و مجالت ) 539  مقاالت:

 ها:کتاب
 .3151 شتمهچاپ  -انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران)ترجمه(،  موتورهای احتراق داخلی

 انتشارات دانشگاهانتخاب، تعیین شرایط عملکرد و طراحی گرمایی )ترجمه و گردآوری(،  -(های حرارتیمبدل)های گرما کنمبادله
 .31۱5چاپ  -علم و صنعت ایران

انتخاب، تعیین شرایط عملکرد و طراحی گرمایی )ترجمه و گردآوری(،  -(های حرارتیمبدل)های گرما کنمبادلهای بر مقدمه
 .3155چاپ  -انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

دستگاه تست عملکرد ریژنراتور با موتور فن  –ده در تهویه مطبوع ساخت ریژنراتور دوار با فین سینوسی، مورد استفااختراعات: 
CD طراحی و ساخت دستگاه تست عملکرد مبدل حرارتی فشرده با هسته ثابت برای بازیافت انرژی  -دور متغیر 

 
 : دکتر سپهر صنایع   و نام خانوادگی نام

 های انرژیسازی سیستمبهینه تحقیقاتی مدیر آزمایشگاهاستاد،  :رتبه علمی
  :کارشناس استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران

 تدوین استانداردهای ملی در رشته تخصصی انرژی  -1
 نظارت بر اجرای استاندارد در رشته تخصصی انرژی -2
 تعیین معیار مصرف انرژیهای حرارتی و  الکتریکی شامل تجهیزات و فرآیندها -3

             153515305۱۱همراه:   33591355 تلفکس: (، یا5539داخلی ) 33591991-91دفتر: تلفن تماس: 
   sepehr@iust.ac.ir پست الکترونیکی:   33591355 دورنویس:

کارشناسی ارشد  -های حرارتی طراحی مبدل، موتورهای احتراق داخلی کارشناسی: ترمودینامیک کالسیک،های تدریس: زمینه
 و دکتری: ترمودینامیک آماری، توربولنس
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آزمایشگاه انرژی، آب ومحیط زیست

معرفی:

مرکز تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران  با مدیرت دکتر حسنعلی پور ) عضو هئیت علمی 
دانشکده مهندس مکانیک( از سال 13۸۸ در پی اعالم نیاز صنعت نفت و گاز کشور، اقدام به تدوین دانش فنی تکنولوژی نوین 

هیترهای سبز در ایران نموده است.
این مجموعه آمادگی دارد تا مراحل طراحی، تامین، نصب و راه اندازی فناوری گرمایش سبز را در صنعت نفت و گاز کشور به انجام رساند تا 

ایمنی باالتر، مصرف انرژی کمتر و قابلیت اطمینان باالتر

گرمایش سبز، تکنولوژی روز دنیا:

½ CGS/TBS استفاده در ایستگاه گاز 
 کاهش چشمگیر هزینه های بهره برداری  ½
 وزن بسیار کمتر و کاهش ابعاد فونداسیون ½
 افزایش قابلیت اطمینان ½
 نصب در فضای کوچکتر ½
 راه اندازی بسیار سریع ½
 30% کاهش مصرف سوخت ½

بهترین جایگزین هیترهای حمامی

 نسبت کاهش ظرفیت= 1:32 ½
½ CLASS I &II قابلیت نصب در محیط های پر خطر 
 پیش گرمایش سوخت توربین های گازی ½
 بی نیاز از نصب دودکش                                     ½
 کنترل اتوماتیک با مکان اتصال به اتاق کنترل ½
 آالیندهای زیست محیطی صفر ½
 کارکرد کامال بی صدا ½

تعمیرات کمتر:
نبود قطعات دوار �
نبود خوردگی �
نبود آب و ضد یخ �

گرمایش محیط های پرخطر 

Ó  تنها سیستم گرمایش احتراق مستقیم در محیط های پر خطر
           به صورت ضد انفجار

Ó بی نیازی از رعایت فاصله ایمنی و امکان نصب در مجاورت پرسنل
Ó بدون آالینده های زیست محیطی و بی نیاز از دودکش
Ó نبود قطعات دوار و هزینه تعمیرات بسیار ناچیز
Ó کاهش مصرف سوخت تا 50 درصد

 
-                
 

 آزمایشگاه انرژی، آب ومحیط زیست
 

 معرفی:
) عضو هئیت علمی  مدیرت دکتر حسنعلی پورمرکز تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران  با 

وین دانش فنی تکنولوژی نوین در پی اعالم نیاز صنعت نفت و گاز کشور، اقدام به تد 31۱۱دانشکده مهندس مکانیک( از سال 
 های سبز در ایران نموده است .هیتر

و گاز کشور به نفت  این مجموعه آمادگی دارد تا مراحل طراحی، تامین، نصب و راه اندازی فناوری گرمایش سبز را در صنعت
 تا ایمنی باالتر، مصرف انرژی کمتر و قابلیت اطمینان باالترانجام رساند 

 

 گرمایش سبز، تکنولوژی روز دنیا:

 CGS/TBSاستفاده در ایستگاه گاز -3

  کاهش چشمگیر هزینه های بهره برداری -5

 وزن بسیار کمتر و کاهش ابعاد فونداسیون -1

 طمیناناافزایش قابلیت  -9

 کوچکترنصب در فضای  -9

 راه اندازی بسیار سریع -0

 کاهش مصرف سوخت 11% -3

 

 بهترین جایگزین هیترهای حمامی

 3:15نسبت کاهش ظرفیت=  -3
 CLASS I &IIقابلیت نصب در محیط های پر خطر  -5

 پیش گرمایش سوخت توربین های گازی -1
                                     بی نیاز از نصب دودکش -9
 اتصال به اتاق کنترلکنترل اتوماتیک با مکان  -9
 آالیندهای زیست محیطی صفر -0
 کارکرد کامال بی صدا -3
 تعمیرات کمتر: -۱
 نبود قطعات دوار -5

 نبود خوردگی -31
 نبود آب و ضد یخ -33

 
-                
 

 آزمایشگاه انرژی، آب ومحیط زیست
 

 معرفی:
) عضو هئیت علمی  مدیرت دکتر حسنعلی پورمرکز تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران  با 

وین دانش فنی تکنولوژی نوین در پی اعالم نیاز صنعت نفت و گاز کشور، اقدام به تد 31۱۱دانشکده مهندس مکانیک( از سال 
 های سبز در ایران نموده است .هیتر

و گاز کشور به نفت  این مجموعه آمادگی دارد تا مراحل طراحی، تامین، نصب و راه اندازی فناوری گرمایش سبز را در صنعت
 تا ایمنی باالتر، مصرف انرژی کمتر و قابلیت اطمینان باالترانجام رساند 

 

 گرمایش سبز، تکنولوژی روز دنیا:

 CGS/TBSاستفاده در ایستگاه گاز -3

  کاهش چشمگیر هزینه های بهره برداری -5

 وزن بسیار کمتر و کاهش ابعاد فونداسیون -1

 طمیناناافزایش قابلیت  -9

 کوچکترنصب در فضای  -9

 راه اندازی بسیار سریع -0

 کاهش مصرف سوخت 11% -3

 

 بهترین جایگزین هیترهای حمامی

 3:15نسبت کاهش ظرفیت=  -3
 CLASS I &IIقابلیت نصب در محیط های پر خطر  -5

 پیش گرمایش سوخت توربین های گازی -1
                                     بی نیاز از نصب دودکش -9
 اتصال به اتاق کنترلکنترل اتوماتیک با مکان  -9
 آالیندهای زیست محیطی صفر -0
 کارکرد کامال بی صدا -3
 تعمیرات کمتر: -۱
 نبود قطعات دوار -5

 نبود خوردگی -31
 نبود آب و ضد یخ -33

 
-                
 

 آزمایشگاه انرژی، آب ومحیط زیست
 

 معرفی:
) عضو هئیت علمی  مدیرت دکتر حسنعلی پورمرکز تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران  با 

وین دانش فنی تکنولوژی نوین در پی اعالم نیاز صنعت نفت و گاز کشور، اقدام به تد 31۱۱دانشکده مهندس مکانیک( از سال 
 های سبز در ایران نموده است .هیتر

و گاز کشور به نفت  این مجموعه آمادگی دارد تا مراحل طراحی، تامین، نصب و راه اندازی فناوری گرمایش سبز را در صنعت
 تا ایمنی باالتر، مصرف انرژی کمتر و قابلیت اطمینان باالترانجام رساند 

 

 گرمایش سبز، تکنولوژی روز دنیا:

 CGS/TBSاستفاده در ایستگاه گاز -3

  کاهش چشمگیر هزینه های بهره برداری -5

 وزن بسیار کمتر و کاهش ابعاد فونداسیون -1

 طمیناناافزایش قابلیت  -9

 کوچکترنصب در فضای  -9

 راه اندازی بسیار سریع -0

 کاهش مصرف سوخت 11% -3

 

 بهترین جایگزین هیترهای حمامی

 3:15نسبت کاهش ظرفیت=  -3
 CLASS I &IIقابلیت نصب در محیط های پر خطر  -5

 پیش گرمایش سوخت توربین های گازی -1
                                     بی نیاز از نصب دودکش -9
 اتصال به اتاق کنترلکنترل اتوماتیک با مکان  -9
 آالیندهای زیست محیطی صفر -0
 کارکرد کامال بی صدا -3
 تعمیرات کمتر: -۱
 نبود قطعات دوار -5

 نبود خوردگی -31
 نبود آب و ضد یخ -33

 خطر گرمایش محیط های پر

تنها سیستم گرمایش احتراق مستقیم در محیط های پر خطر به صورت ضد  -3
 انفجار

 ب در مجاورت پرسنلبی نیازی از رعایت فاصله ایمنی و امکان نص -5

 بدون آالینده های زیست محیطی و بی نیاز از دودکش -1

 نبود قطعات دوار و هزینه تعمیرات بسیار ناچیز -9

 درصد 91کاهش مصرف سوخت تا  -9

 مجهز سیستم کنترل اتوماتیک سیستم  -0

 احتراق کاتالیستی بدون شعله با تابش مادون قرمز -3

 محافظت از یخ زدگی

 تجهیزات ابزار دقیقکاربرد در خطوط لوله و  -3

 قابل نصب به شکل پرتابل -5

 گرمایش ضد انفجار -1

 عملیات حرارتی پوشش خطوط لوله -9

 

 زمینه فعالیت ها:
 10کمتر از COصفر و    xNOسیستم های متداول و با تولید   13 طراحی و ساخت هیترهای تشعشعی کاتالیستس با مصرف -3

ppm  ایستگاه های اتوبوس، اماکن  م از پارک ها، ایستگاه های مترو،در محیط های بسته و باز شهری، اعجهت استفاده
 و ..... BRTعمومی، ایستگاه های 

 ها با انرژی مصرفی صفرطراحی ساختمان -5

به کارگیری سیستم های گرمایش خورشیدی برای استفاده در سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های شهرداری و ... به  -1
 ود و با هدف کاهش مصرف آلودگیصورت ترکیبی با سیستم های موج

انرژی های  های کاهش مصرف انرژی و استفاده ازیی با روشهای نو با هدف آموزش عمومی برای آشناطراحی پارک انرژی -9
 نو

 طراحی خانه های با دیوار و سقف سبز با هدف زیبا سازی منظر شهری و کمک به امر کاهش آلودگی هوای تهران -9

 در سیستم ها و ساختمان ها و ... با هدف باز چرخش کامل ZLDطراحی سیستم های  -0
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Ó  مجهز سیستم کنترل اتوماتیک سیستم
Ó احتراق کاتالیستی بدون شعله با تابش مادون قرمز

محافظت از یخ زدگی

کاربرد در خطوط لوله و تجهیزات ابزار دقیق �
قابل نصب به شکل پرتابل �
گرمایش ضد انفجار �
عملیات حرارتی پوشش خطوط لوله �

زمینه فعالیت ها:

طراحی و ساخت هیترهای تشعشعی کاتالیستس با مصرف 3/1  سیستم های متداول و با تولید NOx   صفر و CO کمتر از ppm 10 جهت . 1
استفاده در محیط های بسته و باز شهری، اعم از پارک ها، ایستگاه های مترو، ایستگاه های اتوبوس، اماکن عمومی، ایستگاه های BRT و .....

 طراحی ساختمان ها با انرژی مصرفی صفر. 2
 به کارگیری سیستم های گرمایش خورشیدی برای استفاده در سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های شهرداری و ... به صورت ترکیبی . 3

با سیستم های موجود و با هدف کاهش مصرف آلودگی
 طراحی پارک انرژی های نو با هدف آموزش عمومی برای آشنایی با روش های کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو. 4
 طراحی خانه های با دیوار و سقف سبز با هدف زیبا سازی منظر شهری و کمک به امر کاهش آلودگی هوای تهران. 5
 طراحی سیستم های ZLD با هدف باز چرخش کامل در سیستم ها و ساختمان ها و .... 6

در پایان:

     امیدواریم که در تعامل مطلوب دانشگاه و شهرداری ها گام های ارزنده در جهت حل مشکالت ملی مبتنی بر راه 
حل های خردمندانه و سودمند برداشته شود و این تعامل سرآغازی برای حرکتی نوین در دانشگاه ها و صنعت باشد و 

الگوی مطلوبی از تعامل صنعت و دانشگاه را به نمایش بگذارد.
و  یابد  این تعامل می تواند درهر دو حوزه به صورت کامل گسترش  از طرفین  امعان نظر هر یک  در صورت  قطعاً 
معضالت شهری در زمینه ای کاماًل تخصصی و پژوهشی طرح شده و دانشگاه نیز در  بستری واقعی و طبیعی مأموریت 

دانش افزایی خود را به منصه ظهور برساند.

 خطر گرمایش محیط های پر

تنها سیستم گرمایش احتراق مستقیم در محیط های پر خطر به صورت ضد  -3
 انفجار

 ب در مجاورت پرسنلبی نیازی از رعایت فاصله ایمنی و امکان نص -5

 بدون آالینده های زیست محیطی و بی نیاز از دودکش -1

 نبود قطعات دوار و هزینه تعمیرات بسیار ناچیز -9

 درصد 91کاهش مصرف سوخت تا  -9

 مجهز سیستم کنترل اتوماتیک سیستم  -0

 احتراق کاتالیستی بدون شعله با تابش مادون قرمز -3

 محافظت از یخ زدگی

 تجهیزات ابزار دقیقکاربرد در خطوط لوله و  -3

 قابل نصب به شکل پرتابل -5

 گرمایش ضد انفجار -1

 عملیات حرارتی پوشش خطوط لوله -9

 

 زمینه فعالیت ها:
 10کمتر از COصفر و    xNOسیستم های متداول و با تولید   13 طراحی و ساخت هیترهای تشعشعی کاتالیستس با مصرف -3

ppm  ایستگاه های اتوبوس، اماکن  م از پارک ها، ایستگاه های مترو،در محیط های بسته و باز شهری، اعجهت استفاده
 و ..... BRTعمومی، ایستگاه های 

 ها با انرژی مصرفی صفرطراحی ساختمان -5

به کارگیری سیستم های گرمایش خورشیدی برای استفاده در سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های شهرداری و ... به  -1
 ود و با هدف کاهش مصرف آلودگیصورت ترکیبی با سیستم های موج

انرژی های  های کاهش مصرف انرژی و استفاده ازیی با روشهای نو با هدف آموزش عمومی برای آشناطراحی پارک انرژی -9
 نو

 طراحی خانه های با دیوار و سقف سبز با هدف زیبا سازی منظر شهری و کمک به امر کاهش آلودگی هوای تهران -9

 در سیستم ها و ساختمان ها و ... با هدف باز چرخش کامل ZLDطراحی سیستم های  -0
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لیست  اهم پروژه های انجام شده با شهرداریهای کشور:

نام کارفرماعنوان قراردادردیف

سازمان پایانه ها و پارک سوارهاي شهرداري تهرانمطالعات محيط زیستي احداث و توسعه پایانه هاي مسافربري اقماري1

تدوین و به روز نمایي ” 2 جلد کتابچه ضوابط و مقررات مبلمان شهري 2
سازمان زیباسازي شهر تهرانشامل:-1 ميله پرچم -2 آبخوري”

مطالعه، تحليل، توسعه، راه اندازي و آموزش سامانه مکانيزه تشخيص 3
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهرانصالحيت و رتبه بندي افراد حقيقي و حقوقي

مطالعه، تحليل، توسعه، راه اندازي و آموزش سامانه مکانيزه تشخيص 4
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهرانصالحيت و رتبه بندي افراد حقيقي و حقوقي

مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهرانتدوین دستورالعمل مدیریت تعمير و نگهداري تونل هاي ماشين روشهري5

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهرانامکان سنجي سامانه پرونده پروژه هاي فني عمران6

شرکت شهر سالمعامل چهارم نظارت بر پروژه هاي سامانه مدیریت HSE شهرداري تهران7

استفاده از خدمات مهندسين مشاور در مطالعات موردي 8
سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهرانسيستم تاکسيراني شهر تهران

تحقيق و پژوهش در مورد مدیریت پروژه ها و بررسي نحوه بکارگيري 9
شهرداری کرجاستاندارد مدیریت پروژه و پياده سازي آن در شهرداري کرج

انجام خدمات مشاوره براي طرح مطالعاتي - پژوهشي الگوي چارچوب 10
شهرداري مشهدطراحي شهري کالنشهر مشهد

انجام خدمات مشاوره براي طرح مطالعاتي - پژوهشي الگوي شهرسازي 11
شهرداري مشهدایراني - اسالمي کالنشهر مشهد

امکان سنجي ميزان موفقيت شبکه هاي راه آهن زیرزميني شهرها به 12
اداره کل تشکيالت و آموزش شهرداري تهراننسبت اتفاقات طبيعي)مطالعه موردي شبکه مترو تهران(

سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهراننظارت مقيم و عاليه باغ ملک13

سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهرانمطالعات مفهومي و طراحي مراحل یک و دو باغ ملک14

اداره کل تشکيالت و آموزش شهرداري تهرانامکان سنجي طرح هاي توسعه شهري15

احياي بافتهاي فرسوده شهر تهران با استفاده از روش 16
صنعتي سازي ساختمان

مرکز آموزش علمي و کاربردي سازمان 
نوسازي شهر تهران

ارائه راهکارهاي طرح هندسي و مدیریت ترافيک شبکه17
شرکت کنترل ترافيک تهران اطراف پل صدر و تونل نيایش

مطالعات شبيه سازي کریدور شهران - دماوند در18
شرکت کنترل ترافيک تهران راستاي مدیریت بزرگراهي

آماربرداري ترافيکي پل طبقاتي صدر و تونل نيایش و شبکه معابر 19
شرکت کنترل ترافيک تهراناطراف پس از راه اندازي 

شهرداري اندیمشکمکان یابي دفع زباله هاي شهري و نيز بازیافت زباله تر و خشک20
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پهنه بندي ژئوتکنيکي ظرفيت بر اساس نتایج SPT گمانه و ارزیابي 21
شهرداري اندیمشکظرفيت باربري مجاز خاک در شهر اندیشمک

22
ترجمه و تاليف کتاب "Universal Principles of design" به 
عنوان " اصول فراگير طراحي - راهبردهایي براي استفاده در عناصر 

مبلمان و محيط هاي شهري"
سازمان زیباسازي شهر تهران

سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهرانطراحي مرحله اول و دوم بوستان خليج فارس منطقه 2318

24
بازنگري و تکميل نقشه هاي فاز دوم طرح و انجام خدمات مشاور 

نظارت مقيم و عاليه در پروژه بوستان بانوان لویزان به مساحت تقریبي 
35 هکتار

سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران

25
اجراي برنامه بررسي آثار،تحقيقات و پژوهش هاي کاربردي محيط 

زیستي و جلب مشارکتهاي مردمي و مجامع علمي کشور در راستاي 
ارتقاء آگاهي هاي محيط زیستي جامعه

سازمان حفاظت محيط زیست

26RPMS سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهرانمطالعات تهيه و توليد سامانه مدیریت روسازي معابر تهران

مطالعه توليد قطعات معابر منطقه مرکزي شهر تهران در 27
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهرانمناطق 10،11،12،13 و14

مطالعات اثرات ترافيکي پل طبقاتي صدر و تونل نيایش و شبکه28
شرکت کنترل ترافيک تهران معابر اطراف پس از راه اندازي

شرکت کنترل ترافيک تهرانآماربرداري از محور همت در راستاي مدیریت بزرگراهي29

شرکت کنترل ترافيک تهرانمطالعات مدیریت بزرگراهي محور همت در راستاي مدیریت بزرگراهي30

شرکت کنترل ترافيک تهرانآماربرداري از محور آزادگان در راستاي مدیریت بزرگراهي31

ارائه خدمات مشاور شامل شامل بروزرساني، بازنگري و تکميل مطالعات 32
سازمان مهندسي و عمران شهر تهرانترافيکي تونل صياد شيرازي

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهرانانجام مطالعات مدلسازي و شبيه سازي تردد عابرین پياده در شهر تهران33

34
مدیریت بر طرح کالن ملي "پایش کيفي ، حفاظت و
 مدیریت آالینده هاي آب ، خاک و هواي کشور"

سازمان حفاظت محيط زیست

- ارائه خدمات مشاوره اي در قالب ارائه راهکارها و سياست هاي حمل 35
شرکت کنترل ترافيک تهرانو نقلي و ترافيکي در جهت کاهش تراکم ترافيک

36
اصالح مقررات و تدوین استانداردهاي ملي برنامه جامع پيشگيري و 

مقابله با آلودگيهاي زیست محيطي آبهاي دریاي خزر ، خروجي فاضالب 
و پساب به آبهاي نواحي ساحلي و دریایي

سازمان حفاظت محيط زیست

تاليف و تدوین 3 کتابچه ضوابط و مقررات با عناوین: -1 کيوسک ها و 37
سازمان زیباسازي شهر تهرانکافوهاي تلفن ثابت شهري -2 نشيمن و نيمکت3 - راهبند


