




دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی وفنــاوری پیشــرفته- کرمــان بــا هــدف تربیــت و تامیــن بخشــی 
ــیاری از  ــا بس ــه ب ــگاه در مقایس ــن دانش ــد. ای ــور، تاســیس گردی ــاز کش ــص موردنی ــای متخص از نیروه
ــول دوران  ــت و در ط ــد اس ــال رش ــوان و در ح ــگاهی ج ــا، دانش ــور و دنی ــی کش ــگاه های صنعت دانش
فعالیــت خــود توانســته اســت بــه صــورت یــک موسســه علمــی پیشــرو در صنعــت، فناوری هــای روز و 
علــوم کاربــردی در عرصــه علــم مطــرح باشــد. هــدف ایــن دانشــگاه، فراهــم نمــودن محیطــی علمــی و 
پویــا بــرای کســانی اســت کــه در راســتای کســب علــم و دانــش تــاش می نماینــد، و پایــگاه و نقطــه 
اتــکاء و اعتمــاد آنانــی اســت کــه واقعیــات و حقایــق علمــی را درک کــرده، بــرای نشــان دادن آن بــه 

ــد. ــش می کنن ــران کوش دیگ
ایــن دانشــگاه شــامل ســه حــوزه: آمــوزش، پژوهــش  و فنــاوری اســت کــه درحــوزه آمــوزش  دارای پنــج 
دانشــکده علــوم و فناوری هــای نویــن، مهندســی بــرق و کامپیوتــر و مهندســی عمــران و نقشــه بــرداری، 
ــوم و  ــگاه عل ــش )پژوهش ــوزه پژوه ــواد و در ح ــک و م ــی مکانی ــیمی و مهندس ــی ش ــیمی و مهندس ش
ــواد،  ــک، م ــوم محیطــی، فوتونی ــار پژوهشــکده عل ــامل چه ــوم محیطــی( ش ــوژی پیشــرفته و عل تکنول
انــرژی وگــروه کامپیوتــر و فنــاوری اطاعــات و 33 آزمایشــگاه پیشــرفته مــی باشــد همچنیــن درحــوزه 
فنــاوری )پــارک علــم و فنــاوری( دارای یــک پــارک و مرکــز رشــد و  مراکــز رشــد اقمــاری در ســطح 
اســتان اســت.  ایــن مجموعــه  مشــتمل بــر ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری، از معــدود مراکــز 
علمــی و فنــاوری کشــور اســت، کــه از قابلیــت تولیــد علــم و تبدیــل آن بــه ثــروت و ایجــاد کارآفرینــی 
ــی،  ــز دانشــگاهی و پژوهش ــا مراک ــی ب ــاط علم ــا ارتب ــگاه ب ــن دانش ــر آن ای ــاوه ب ــت. ع ــوردار اس برخ
صنعتــی داخــل وخــارج از کشــور، برگــزاری ســمینارهای بیــن المللــی و ملــی و کارگاه هــای آموزشــی در 

ــد  ــوب شــرق کشــور حرکــت می نمای ــن در ســطح جن ــد دانشــگاه های کارآفری ــق نســل جدی تحق

معرفــــی
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دانشکده مهندسی برق و کامپیوترحـ

گروه آموزشی  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

       دکتر فاضل شریفی رستم آبادی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

VLSI - Circuit design based on nanotechnology - Low-power 
design - ltiple Valued Logic design - Hardware security

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
با توجه به اهمیت امنیت باال در بسیاری از زمینه ها 

 امنیت سخت افزار میتواند در کاربردهایی که نیاز به امنیت بسیار 
زیادی دارند؛ مورد استفاده قرار گیرد.      

       دکتر حسین مطلبی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

داده کاوی و یادگیــری ماشــین، محاســبات ابــری و گریــد،  ارزیابــی کارایــی 
ــری خطا  تحمــل پذی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
داده کاوی     

      دکتر حمید رضا ناجی
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

Embedded شبکه و امنیت، سیستم های

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
طراحــی و ســاخت سیســتم هــای امنیــت شــبکه و سیســتم هــای 

ــیون صنعتی اتوماس

      دکتر محمد مهدی فقیه
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

 امنیت سایبری، سیستم های عامل، پردازش تصویر

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ارائــه خدمــات امنیــت ســایبری، طراحــی و تولیــد سیســتم های 

ــی نظامی کنترل

       دکترمحبوبه افضلی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

Resource allocation- Fault tolerance-Wireless mesh network--
Cloud computing and mobile cloud computing--Supply chain 
management-Intelligent system on environment-

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
Green and sustainable supply chain
     Information Technology on green environment
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حـ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه آموزشی  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

آزمایشگاه ها

* مرکز تخصصـی آپا

فعالیت در زمینه امنیت سایبری و ارائه خدمات امنیت سایبری در سطح استان کرمان

* امـنیت شبـکه

دارای تجهیــزات تحقیقاتــی امنیــت شــبکه از جملــه ســوییچ، روتــر، فایــروال، IPS/IDS  و 
مدیریــت و مانیتورینــگ ترافیــک  و محتــوای شــبکه و پهنــای بانــد

Embedded سیستم های *

FPGA با Embedded  و بردهای طراحی سیستمهای Agilent دارای تجهیزات اندازه گیری

گروه آموزشی  مهندسی مخابرات و الکترونیک

       دکتر محمد حسین استوار زاده 
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

مایکروویو- موجبر فاصله هوایی- تست غیر مخرب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
تستهای غیر مخرب برای شناسایی عیب ها یا خواص الکتریکی مواد   

       دکتر علی فرحبخش
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــده،  ــای پیچی ــس در محیطه ــواج الکترومغناطی ــی ام ــار و پراکندگ انتش
ــه  ــر پای ــو ب ــن و ادوات مایکروی ــی آنت ــس، طراح ــازی الکترومغناطی نهانس
فنــاوری جدیــد موجبرهــای شــکاف هوایــی، طراحــی سیســتمهای راداری

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
     طراحــی آنتنهــای و ادوات مایکروویــو برای کاربردهــای راداری و لینکهای 
مخابراتــی مــورد نیــاز صنعــت و صنایــع دفاعــی، طراحــی ســاختارهای رادار 

گریــزی و نهانســازی الکترومغناطیــس بــرای کاربردهــای نظامی
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دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه آموزشی  مهندسی مخابرات و الکترونیک

       دکتر مسعود برهمن
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

نانوالکترونیک ، نانوحسگر های گازی، نانوترانزیستورها

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
حسگرهای محیط زیست

      دکتر عصمت راشدی
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

ــی  ــر، بازشناس ــردازش تصوی ــکاری، پ ــازی ابت ــه س ــای بهین ــم ه الگوریت
الگــو، کنتــرل فــازی، شــبکه هــای عصبــی، داده کاوی، یادگیــری ماشــین، 

ــق. ــري عمی یادگی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
پردازش تصویر، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، داده کاوی.

      دکتر سید علی رضوی پاریزی 
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

 آنتــن، موجبرهــای شــکاف هوایــی، موجبرهــای مجتمــع شــده در زیرالیــه، 
قطعــات غیرفعــال مایکروویــو، امــواج میلیمتری، ســطح مقطــع راداری

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 

ــو،  ــات پســیو مایکرووی ــی، طراحــی قطع ــن هــای مخابرات طراحــی آنت
 RCS ــری ــدازه گی ــایت ان ــی س ــن، طراح ــاق آنت ــی ات طراح

      دکتر مهدی کماندار
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

پــردازش ســیگنال دیجیتــال کاربــردی، بازشناســی آمــاری الگــو، پــردازش 
تصویــر، پــردازش گفتــار، پــردازش ســیگنالهای حیاتــی، ســنجش از دور

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــردازش  ــی، پ ــردازش ســیگنال هــای صوت ــر و پ ــردازش تصوی پ

تصاویــر چنــد طیفــی و ابــر طیفــی

      دکتر احسان سلیمانی نسب
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــه  ــع و بهین ــص مناب ــی بی ســیم، تخصی ــرات رادیوی ــوری بی ســیم، مخاب ن
ســازی محــدب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
طراحــی و بهینــه ســازی سیســتم هــای مخابراتــی بیســیم اعــم 

از نــوری و رادیویــی
ش

وز
مـ

ه آ
وز

حـ
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حـ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

آزمایشگاه ها

* سیستم های مخابراتی و الکترونیک

E312 دستگاه اموالتور سیستم های مخابراتی -
 Function Generator دستگاه -

Tektronix اسیلوسکوب دیجیتال ۴ کاناله -
- HP ProLiant DL380 Gen9 Server 

- منبع تغذیه مستقیم ۳۰ ولت
- دستگاه تست حسگری گاز استاتیک

گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

       دکتر روح اهلل فدائی نژاد بهرامجردی
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

انرژی های تجدیدپذیر، حفاظت سیستمهای قدرت، الکترونیک 
قدرت، کیفیت توان   

       دکتر روح االمین زینلی داورانی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

ــای  ــرژی ه ــدرت، ان ــای ق ــتم ه ــداری سیس ــک و پای دینامی
 FACTS ادوات  تجدیدپذیــر، 
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دانشکده مهندسی برق و کامپیوترحـ

گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

- پانل های فتوولتائیک تحت زوایای مختلف
- سیستم ردیابي نقطه بیشینه توان براي پانل خورشیدي

- سیستم پیل سوختی )تخمین پارامتر-طراحی کنترل کننده(

- اموالتور توربین بادی 1/5 کیلو وات
- سیستم خورشیدی با دنبال کننده 1 کیلو وات

- توربین بادی 1۰ کیلو وات
- دستگاه آنالیزور کیفیت توان

       دکتر سعید هاشمی نژاد
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

کیفیت توان و حفاظت سیستم های قدرت

       دکتر حامد زین الدینی میمند
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورها، بهره برداری از سیستم قدرت در 
حضور تولیدات پراکنده و انرژی های نو، بهینه سازی در سیستم های 
قدرت، سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، سیستم های فشارقوی

* سیستـم هـای قدرت

       دکتر محمدعلی باقرزاده کوهبنانی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

تحلیل پایداری و کنترل سیستم های دینامیکی غیرخطی، 
سیستم های هیبرید و سوئیچینگ، سیستم های کنترل مقاوم، 

اتوماسیون صنعتی، کنترل ادوات الکترونیک قدرت

       دکتر حجت اهلل مرادی شهربابکی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

کنترل سامانه های غیرخطی، کنترل مقاوم، تحلیل پایداری و 
پایدارسازی سامانه های دینامیکی، پایداری و کنترل سامانه های 

سویچینگ، زیست شناسی سامانه ای

آزمایشگاه ها

* انرژی هـای تجدیـد پذیـر
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حـ دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

گروه آموزشی مهندسی طراحی و ساخت و تولید        دکتر رضا دهقاني
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

رباتیــک- بیومکانیــک- کنتــرل غیرخطــي- ارتعاشــات غیــر خطــي- آنالیــز 
مــودال

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
رباتیک، بیومکانیک، پایش وضعیت ارتعاشي

 سیستم هاي مکانیکی

       دکتر عماد جمعه زاده
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

طراحی و ساخت قطعات صنعتی، تحلیل تنش و ارتعاشات

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ساخت تجهیزات صنعتی، مهندسی معکوس قطعات صنعتی، پایش 

وضعیت و عیب یابی تجهیزات مکانیکی  

      دکتر محمدرضا کارآموز راوری
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــتخوانی،  ــتنی اس ــک، کاش ــلولی، بیومکانی ــواد س ــه دار، م ــای حافظ آلیاژه
بهینه ســازی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــازه ها و  ــازی س ــی، بهینه س ــزات صنعت ــاخت تجهی ــی و س طراح

ــا صنایع. ــزات مرتبــط ب تجهی

      دکتر مسعود رضائی زاده
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــزات، شــبیه ســازی  ــی تنــش، شــکل دهــی فل آنالیزتنــش، تحلیــل تجرب
سیســتمهای دینامیکــی بــروش المــان گسســته، طراحــی اجــزاء پیشــرفته، 

مکانیــک شکســت

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــوس،  ــی معک ــداری، مهندس ــر و نگه ــت، تعمی ــش وضعی پای
طراحــی و ســاخت قطعــات و تجهیــزات صنعتی، شــبیه ســازی و 
آنالیــز سیســتم هــای مکانیکــی، شــبیه ســازي خطــوط فــرآوري 

مــواد معدنــي

       دکتر علیرضا احمدی
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

محاسبات عددی، ارتعاشات

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مدلسازی فرآیندهای صنعتی
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دانشکده مهندسی مکانیک و مواد
گروه آموزشی مهندسی تبدیل و سیستمهای انرژی

گروه آموزشی مهندسی مواد

       دکتر خسرو الری
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

ــرژی خورشــیدی،  ــال حــرارت تشعشــعی، ان ــال حــرارت مرکــب، انتق انتق
انرژیهــای پــاک، مکانیــک محاســباتی سیســتمهای صنعتــی، تاثیــر آتــش 

بــر ســازه هــای مختلــف، بهینــه ســازی مصــرف انــرژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
انرژیهای تجدید پذیر، انرژی خورشیدی، دینامیک سیاالت 

محاسباتی، کاربردهای انتقال حرارت

       دکتر صابر صادقی
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

انرژیهای تجدیدپذیر،پیلهای سوختی،سیستم های ذخیرهانرژی، 
آنالیزفنی، اقتصادی، زیست محیطی و اگزرژی سیستم های هیبریدی، 

بهینه سازی سیستمهای انرژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
انرژیهای تجدید پذیر، ممیزی انرژی، طراحی و ساخت ساختمان های 

سبز،  طراحی و ساخت سیستم های ذخیره انرژی

       دکتر مرتضی عبدل زاده
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

انرژی خورشیدی
ــای  ــک و کلکتور ه ــف ) فتوولتایی ــتم های مختل ــازی سیس ــبیه س 1- ش

ــیدی( خورش
2- بررسی تجربی سیستم های خورشیدی

انتقال و پخش ذرات 
ــای  ــط ه ــد- گاز( در محی ــا )جام ــول ه ــت ایروس ــازی حرک ــبیه س 1- ش

مختلــف
2- بررسی تجربی رفتار ایروسول هاتحت تاثیر عوامل مختلف

)IAQ( 3-کنترل کیفیت هوای محیط های داخلی
تهویه مطبوع و صنعتی

ــه  ــه مطبــوع و  تهوی طراحــی و شــبیه ســازی کلیــه سیســتم هــای تهوی
ــا،  صنعتــی در مراکــز صنعتــی و بیمارســتان ه

طراحی اتاقک های تمیز و سایر وسایل مرتبط
ساختمان های سبز

ــرژی،  ــه ان ــه مقول ــبز در س ــای س ــاختمان ه ــازی س ــبیه س طراحــی و ش
ــی و آب االیندگ

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 غبارگیرهای صنعتی- غبارنشان ها- طراحی و شبیه سازی تانک 

های لیچینگ، سلول های فلوتاسیون، کوره های اهک، و فیلتر 
پرس ها- طراحی کارخانجات فراوری مواد معدنی- مانیتورینگ 

انرژی- ممیزی انرژی- شبیه سازی دینامیک سیاالت فرایندهای 
صنعتی - پایش تجهیزات و عیب یابی- طراحی و شبیه سازی کامال 

پیشرفته  ادوات صنعتی 

       دکتر هادی ابراهیمی فر
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

مهندسی سطح- خوردگی- پیل سوختی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
علت یابی خوردگی سازه های فلزی و بتنی- عیب یابی سیستم های 
حفاظت کاتدی- انجام تست های خوردگی سازه های فلزی و بتنی- 

انتخاب مواد و پوشش

ش
وز

مـ
ه آ

وز
حـ
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وز
حـ دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

آزمایشگاه ها

* مکانیک محاسباتی

دارای کامپیوترهای مناسب برای محاسبات پیچیده

* طراحی و ساخت پیشرفته

FDM دستگاه پرینتر سه بعدی -
- دستگاه وایرکات

- دستگاه عیب یابی چرخدنده
- دستگاه تست سایش خشک

این آزمایشگاه با کاربری تحقیقاتی و صنعنی می باشد. در این آزمایشگاه تجهیزاتی جهت  اندازه گیری مشخصات  هوا 
و میزان االیندگی )درات و گازها( موجود در هوا وجود دارد که با استفاده از انها کیفیت هوای محیط های داخلی و حارجی 

سنجیده می شود. 

- تست سایش مرطوب
- دستگاه تراش

- دستگاه تست خستگی خمشی
- دستگاه تست خستگی محوری

- ایستگاه کاری )workstation( : مجهز به سیستم محاسباتی با مشخصات زیر

)Solar simulator( شبیه ساز خورشیدی -
- هواگرم کن خورشیدی

* تبدیل و سیستم های انرژی

* کنترل کیفیت هوا

CPU: INTEL XEON e5 - 20 real core, RAM: 32 GB, HDD: 2TB (7200 rpm), SSD: SAMSUNG 500 GB
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دانشکده مهندسی عمران و نقشه بردرایحـ

گروه آموزشی مهندسی زلزله وژئوتکنیک

       دکتر فضل اهلل سلطانی
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

مطالعات زیست محیطی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
      دکتر سید حسام مدنیانجام مطالعات ژئوتکنیکی و زیست محیطی

      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

تکنولوژی و دوام سازه های بتن مسلح

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
رفع مشکالت مربوط به سازه های بتن مسلح به لحاظ ارتقاء کیفیت 

ساخت و افزایش عمر مفید بهره برداری 

      دکترمجتبی قاسمی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

بهسازی خاک ها، خاک مسلح، کاربرد هوش مصنوعی در ژئوتکنیک

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــد  ــر مفی ــش عم ــی، افزای ــای ژئوتکنیک ــازه ه ــازی س پایدارس

ــا ــازی راه ه روس

      دکتر وحید توفیق
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

تثبیــت خــاک، تســلیح خــاک، پــی هــای عمیــق )شــمع( و روش اجــزاء 
محــدود

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
افزایــش ظرفیــت باربــری خــاک در زیــر پــی ســاختمان، ســد و 
راه ســازی بــا مصالــح نویــن و دوســتار محیــط زیســت، اســتفاده 
ــی هــای عمیــق )شــمع( در ســازه هــای ســنگین، اســکله  از پ
هــا، ســکوها، پــل هــا و  ....، اســتفاده از ریاضیــات و روش هــای 
اجــزاء محــدود در حــل مســائل کاربــردی مهندســی ژئوتکنیــک

      دکتر احسان نوروزی نژاد
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

تحلیــل ریســک، تــاب آوری لــرزه ای، میراگرهــا و سیســتم هــای جداســاز 
لــرزه ای

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــازی و  ــت بهس ــکار جه ــه راه ــری و ارائ ــیب پذی ــی آس ارزیاب
ــت  ــی تح ــای حیات ــریان ه ــا و ش ــازه ه ــاب آوری س ــش ت افزای

ــی ــد وجه ــرات چن مخاط
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      دکتر عباس سیوندی پور
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــوش  ــه شناســی مهندســی، ه ــازه، زلزل ــرزه ای س ــی و ل ــل دینامیک تحلی
ــه ــی زلزل ــی در مهندس مصنوع

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها، طراحی لرزه ای سازه های 
ویژه و زیر ساخت های عمرانی، تحلیل خطرپذیری لرزه ای مناطق 
شهری جهت مدیریت بحران پس از زلزله، استفاده از الگوریتم های 

هوش مصنوعی در بهینه سازی سازه ها

     دکتر فرشاد همائی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

ســازه و مهندســی زلزلــه، رفتــار لــرزه ای ســازه ها، اندرکنــش خــاک و ســازه، 
تحلیل هــای احتماالتــی و مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان، بهســازی لــرزه ای 

و مقــاوم ســازی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــای  ــت نیروه ــازه ها تح ــواع س ــار ان ــناخت رفت ــی و ش ارزیاب
ــعه  ــازه ای، توس ــن س ــتم های نوی ــرزه ای سیس ــار ل ــه، رفت زلزل
مدل هــای ســاده شــده حاصــل از تحلیل هــای دینامیکــی 
غیرخطــی بــه منظــور طراحــی ســازه ها، بررســی رفتــار خــاک 
ــای  ــر باره ــت اث ــازه ها تح ــی س ــای نیروی ــر آن در تقاض و تأثی
لــرزه ای، آنالیزهــای احتماالتــی و مبتنــی بــر قابلیت اطمینــان در 

ــازه ها  ــت س ــا و ظرفی ــراورد تقاض ب

ش
وز

مـ
ه آ

وز
حـ دانشکده مهندسی عمران و نقشه بردرای

گروه آموزشی مهندسی زلزله وژئوتکنیک

آزمایشگاه ها

* مکانیـک خاک

- دستگاه نفوذ مخروط برای تعیین روانی خاک
- شیکر برقی ارزش ماسه ای

- چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک
- دستگاه CBR تمام اتوماتیک و مارشال

- دستگاه تک محوری برقی آنالوگ و اتوماتیک
- دستگاه برش مستقیم تمام اتوماتیک

- دستگاه سه محوری دیجیتال اتوماتیک
- دستگاه میز لرزان
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دانشکده مهندسی عمران و نقشه بردرایحـ

گروه آموزشی مهندسی آب

       دکتر محمد نجف زاده
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

آبشســتگی اطــراف ســازه هــای هیدرولیکــی، بررســی خطرپذیــری ســفره 
ــار  ــازی رفت ــبیه س ــی در ش ــوش مصنوع ــرد ه ــی، کارب ــای آب زیرزمین ه

پدیــده هــا

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- طراحــی هیدرولیکــی پایــه هــای پــل کــه در مواقع ســیالب در 

وضعیــت فروریختن هســتند.
- محافظــت از ســازه هــای هیدرولیکــی کــه در معــرض آســیب 

پدیــده مخــرب آبشســتگی هســتند.
- بررســی وضعیــت خطــر پذیــری ســفره هــای آب زیرزمینــی 
ــواع آلودگــی  دشــتهای مختلــف کشــور کــه در تحــت تاثیــر ان

هــای ناشــی از کشــاورزی و صنعتــی هســتند.

       دکتر علی اسماعیلی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

ســنجش از دور راداری و اپتیــک- ســنجش از دور  و فتوگرامتــری بــا 
ــاد ــتفاده از پهپ اس

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
پردازش و تهیه نقشه با استفاده از داده های پهپاد - تجزیه و تحلیل 
داده های چندطیفی سنجش از دوری برای کاربردهای کشاورزی و 

معدنی- راداراینترفرومتری - فتوگرامتری

      دکتر سجاد شهابی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مهندسی و مدیریت منابع آب، هیدرولیک محاسباتی، مهندسی سیاب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- مدیریــت ســیالب- بهره بــرداری از آب هــای ســطحی و 
ــع آب-  ــرداری از مناب ــه در بهره ب ــای بهین ــی- رویکرده زیرزمین

ــالی ــیالب و خشکس ــی از س ــارات ناش ــش خس کاه
- توســعه ی رویکردهــای نویــن در مدیریــت منابــع آب- 

آب منابــع  سیســتم های  بهینه ســازی 

     دکتر سعید نیازمردی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

سنجش از دور فراطیفی، سنجش از دور راداری، پردازش تصویر

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
اســتفاده از روش هــای داده کاوی در کاربردهــای مختلف ســنجش 
ــنجش از دوری  ــی س ــری های زمان ــل س ــه و تحلی از دور، تجزی
مناطــق شــهری و کشــاورزی، طبقه بنــدی و تشــخیص تغییــرات 

گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری
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حـ دانشکده مهندسی عمران و نقشه بردرای

گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری
آزمایشگاه ها

* محاسبات مهندسی ژئوماتیک

ایــن آزمایشــگاه بــا هــدف کمــک بــه دانشــجویان، محققیــن و اســاتید گــروه نقشــه برداری بــرای تهیــه و پــردازش داده هــای مکانــی 
ایجــاد شــده اســت و امکانــات مختلفــی را در محیطــی اســتاندارد اختیــار آنهــا قــرار می دهــد. برخــی از امکانــات قابــل ارائــه در ایــن 

آزمایشــگاه بــه صــورت زیــر اســت:
پهپادهای سنجش از دوری و فتوگرامتری

ــر  ــی روت ــای مولت ــن پهپاده ــی و همچنی ــرداری چندطیف ــرای تصویرب ــت ب ــال ثاب ــای ب ــه پهپاده ــه بردی ب ــبات نقش ــگاه محاس آزمایش
بــرای تهیــه تصاویــر فتوگرامتــری مجهــز اســت. پهپادهــای چندطیفــی می تواننــد داده هــای طیفــی مــورد نیــاز بســیاری از کاربردهــای 
ــای  ــن، پهپاده ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه کنن ــی و ... را تهی ــع طبیع ــهری، مناب ــاورزی، ش ــای کش ــای کاربرده ــی در حوزه ه ــی و مطالعات صنعت

ــوند. ــتفاده ش ــف اس ــای مختل ــا مقیاس ه ــری ب ــق فتوگرامت ــر دقی ــه تصاوی ــرای تهی ــد ب ــری می توانن فتوگرامت
اسپکترومتر

ــایانی  ــک ش ــواد، کم ــق م ــف دقی ــری طی ــا اندازه گی ــد ب ــر می توان ــک نانومت ــت ی ــا دق ــه برداری ب ــروه نقش ــار گ ــپکترومتر در اختی اس
بــه مطالعــات و تحقیقــات طیفــی دانشــجویان در زمینــه  ســنجش از دور بکنــد. 

امکانات پردازشی
ــردازش  ــد، پ ــای قدرتمن ــن کامپیوتره ــباتی و همچنی ــرورهای محاس ــم آوردن س ــا فراه ــک ب ــی ژئوماتی ــبات مهندس ــگاه محاس آزمایش
حجــم بــاالی داده را بــرای دنشــجویان و محققــان میســر نمــوده اســت. ایــن تــوان محاســباتی می توانــد در پــردازش داده هــای راداری، 

توجیــه تصاویــر پهپــاد، پــردازش  حجــم بــاالی داده هــای مکانــی اســتفاده شــود.
امکانات نقشه برداری زمینی

ایــن آزمایشــگاه مجهــز بــه انــواع امکانــات و تجهیــزات نقشــه بردرای ماننــد GPS هــای ایســتگاهی، توتــال استیشــن ها، ترازیاب هــا 
و ... اســت،که در صــورت نیــاز در اختیــار دانشــجویان و محققــان قــرار خواهنــد گرفــت.

گروه آموزشی شیمی
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

      دکتر محمد ماهانی 
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

ــتی-  ــه زیس ــیمی تجزی ــس- ش ــه ای- کمومتریک ــکوپی تجزی اسپکتروس
ــیمی ــوری- نانوش ــگرهای ن ــت حس نانوزیس

       دکتر مهدی یوسفیان 
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

ــک-  ــی دارو- بیوانفورماتی ــباتی- طراح ــوژی محاس ــیمی- نانوتکنول نانوش
ــباتی ــیمی محاس ش
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دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

گروه آموزشی شیمی

     دکتر محمد رحمتی 
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

جداسازی، تصفیه فاضاب، شبیه سازی مولکولی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 تصفیه بیولوژیکی فاضالب های صنعتی و خانگی 

     دکتر حجت تویسرکانی
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

پلیمرهای نو، سنتز پلیمرها، نانوکامپوزیت 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 نانوکامپوزیت ، سنتز کاتالیزور

     دکتر سینا مدیری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــای  ــش ه ــژه؛  پوش ــای وی ــا کاربرده ــی ب ــای نانوکامپوزیت ــش ه پوش
 پلیمــری در انــرژی هــای نــو )ماننــد انــرژی خورشــیدی( و منابــع نــوری

)OLED مانند( 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 پوشش های خودرویی؛ پوشش های حفاظتی در صنایع

 مختلف پلیمرها

گروه آموزشی مهندسی پلیمر

     دکتر هژیر کورکی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

نانوکامپوزیت، مواد ذخیره ساز انرژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
نانوکامپوزیت های الستیکی

        دکتر امیر احسان فیلی منفرد 
      استاديار

زمینـه پژوهشـی

 و  زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

ــوم،  ــال مومنت ــامل انتق ــای ش ــکوپیک سیســتم ه ــازی ماکروس ــبیه س ش
جــرم و انــرژی- واکنــش هــای شــیمیای، انتقــال حــرارت و انتقــال جــرم 
در محیــط متخلخــل- روش شــبکه بولتزمــن- حفــاری و اســتخراج از چــاه 

هــای نفــت و گاز- هــوش مصنوعــی
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گروه آموزشی ریاضی کاربردی
     دکتر محمد مهدی زاهدی

    استاد

زمینـه پژوهشـی

جبر، جبر مرتب، نظریه ماشین، نظریه رمز و کد

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
در برنامه نویسی و تهیه ماشینهای هوشمند که روز به روز نه تنها در 
کشور که در همه جای دنیا از کاربرد و ارزش خاصی برخوردارند. در 

علوم کامپیوتر و به ویژه نظریه هوش مصنوعی و نظریه برنامه نویسی 
زبان که از نیازهای اساسی برای پیشرفت علمی جامعه می باشد.  
همچنین دارای کاربردهای وسیع در علوم زیستی و علوم انسانی و 

محیطهای نیازمند ماشینهای هوشمند 

     دکتر فرزاد دادی پور
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

 آنالیز تابعی، نظریه عملگرها

     دکتر فرید صابری موحد
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

داده کاوی، جبرخطی عددی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مسایل مربوط به داده کاوی و یادگیری ماشین با کاربرد در علوم 

پزشکی و پردازش تصویر که روز به روز جایگاه مهمتر و اساسی تری 
در کشور می گیرند.

     دکترعلیرضا ستارزاده
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

آنالیــز محــدب، بهینــه ســازی، بهینــه ســازی محــدب، بهینــه ســازی غیــر 
همــوار، عملگرهــای یکنــوا، مســایل تعــادل

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
حل مسایل بهینه سازی برخاسته از علوم کامپیوتر مانند داده کاوی 

و یادگیری ماشین، مهندسی برق در زمینه بازیابی تصویر و کنترلهای 
خطی و نیز مسایل بهینه سازی مربوط به اقتصاد

     دکترمینا جمشیدی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

داده کاوی، جبرخطی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مسایل مربوط به داده کاوی و یادگیری ماشین با کاربرد

 در علوم پزشکی

     دکتر حسین محبی
    استاد

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

 آنالیز و بهینه سازی
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دانشکده علوم و فناوری های نوین
گروه آموزشی علوم زمین

     دکتر مجید شاه پسندزاده
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

- بررســی کنتــرل کننــده هــای ســاختاری بــر جایگزینی-دگرشــکلی مــواد 
معدنــی فلــزی بــه ویــژه در مناطــق دگرگونــی

- تکتونیک پرکامبرین و مناطق دگرگونی با دگرشکلی پیچیده
- تکتونیــک نمــک: بررســی ســاختارها، کانــه زایــی و جایگزینــی 

هیدروکربورهــا 
- الگوســازي دگرشــکلي لــرزه اي بــا تلفیــق مطالعــات ژئودتیــک، ریخــت 

زمیــن ســاخت و زلزلــه شناســی
- تحلیل انتقال و چکانش تنش هاي لرزه اي
- فیزیک زلزله و مکانیک گسل هاي لرزه زا

- دیرینه لرزه شناسی و باستان زلزله شناسی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 - بررسی نقش ساختارها در جایگزینی و دگرشکلی کانسارهای 

آهن، مس، کرومیت و سرب-روی 
- فرابینی و تحلیل دگرشکلی کنونی پوسته زمین با  تلفیق مطالعات 

ژئودتیک، ریخت زمین ساخت و زلزله شناسی
- تحلیل خطر زلزله با بررسی های انتقال-چکانش تنش های لرزه 

ای، مکانیک گسل های لرزه زا و دیرینه لرزه شناسی
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     دکترعلیرضا گودرزی 
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

پــردازش داده هــای لــرزه ای بازتابــی - ســری هــای زمانــی ژئوفیزیکــی - 
ــرزه ای بازتابــی- تفســیر داده هــای  ــرزه شناســی مهندســی- عملیــات ل ل
لــرزه ای بازتابــی- چــاه پیمایــی- پروفیــل لــرزه ای قائــم و توموگرافــی لــرزه 
ای- طراحــی عملیــات لــرزه ای بازتابــی - اکتشــاف بــه روش ژئوالکتریــک 
- مــدل ســازی ســونامی - اکتشــاف بــه روش گرانــی ســنجی - ژئوفیزیــک 
پیشــرفته در مهندســی نفــت - فیزیــک ســنگ - تئــوری موجــک- تئــوری 

وارون ســازی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
اکتشاف منابع و معادن - پردازش سیگنال و تصویر- تصویرسازی 

لرزه ای- مدل سازی ژئوفیزیکی

     دکتر افسانه نصرآبادی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــرزه و ــن ل ــر زمی ــل خط ــرزه ای- تحلی ــی ل ــاخت -توموگراف ــرزه زمینس  ل
پهنه بندی لرزه ای - مطالعات اثر ساختگاه - مطالعات ساختار پوسته      دکتر محمدرضا سپهوند

    استادیار

زمینـه پژوهشـی

لــرزه زمینســاخت - توموگرافــی لــرزه ای- تحلیــل خطــر زمینلــرزه وپهنــه 
بنــدی لــرزه ای - مطالعــات اثــر ســاختگاه - مطالعــات ســاختار پوســته

     دکترجمال الدین بنی عامریان
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــیر  ــا- تفس ــازی داده ه ــی- وارون س ــزی و معدن ــارهای فل ــاف کانس اکتش
ــا ــاد نهشــته ه ــن عمــق و ابع ــدان هــای پتانســیل - تخمی می
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گروه آموزشی علوم زمین
     دکتر سعیده کشاورز

    استادیار

زمینـه پژوهشـی

تحلیــل ســاختارهای زمیــن شناســی- میکروتکتونیــک - مطالعــات ریخــت 
زمین ســاختی -تکتونیــک و کانســارزایی

     دکتر میثم کورکی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

اکتشــاف نفــت و گاز- پــردازش ســیگنال و تصویــر -تفســیر  ژئوفیزیکــی- 
ــاه  ــی- چ ــرزه ای بازتاب ــای ل ــیر داده ه ــی- تفس ــرزه ای بازتاب ــات ل عملی
پیمایــی- پروفیــل لــرزه ای قائــم و توموگرافــی لــرزه ای- طراحــی عملیــات 

ــه روش ژئوالکتریــک ــی- اکتشــاف ب ــرزه ای بازتاب ل

آزمایشگاه ها

دستگاه لرزه نگاری درون چاهی
 در پروژه هــای عمرانــِی کــه قــرار اســت یــک ســازه بــر روی ناحیــة مشــخصی 
ــه  ــواد تشــکیل دهندة آن ناحی ــای االســتیک دینامیکــی م اجــرا شــود، مدول ه
اهمیــت خاصــی دارد. چــرا کــه طراحــی ســازه بــر همیــن اســاس انجــام خواهــد 
ــرعت  ــتن س ــار داش ــا در اختی ــن کمیت ه ــبة ای ــای محاس ــی از راه ه ــد. یک ش
ــه دلیــل مزایایــی کــه دارد،  ــا عرضــی اســت. تســت دانهــول ب ــی ی امــواج طول
یکــی از پرکاربردتریــن روش هــای اندازه گیــری ســرعت امــواج االســتیک بــوده 
کــه زیرمجموعــه روش هــای لرزه نــگاری اســت. در اغلــب مــوارد هــدف کلــی از 
انجــام آزمایــش درون چاهــی، تعییــن تیــپ خــاک بــر اســاس آیین نامــة 2800 
ــای  ــبة پارامتره ــا محاس ــش ب ــام آزمای ــس از انج ــه پ ــب ک ــت. به این ترتی اس
دینامیکــی خــاک می تــوان الیه بنــدی و مقاومــت آن را تعییــن کــرد. بــا 
ــوان  ــی می ت ــای عمران ــه در پروژه ه ــر این ک ــاوه ب ــتگاه ع ــن دس ــتفاده از ای اس
تیــپ زمیــن را مطابــق بــا اســتاندارد 2800 ملــی ســاختمان – عمــران تعییــن 
ــرد دارد.  ــز کارب ــن نی ــت راه آه ــفالت و تس ــت آس ــرای تس ــن ب ــرد. همچنی ک
ــا  ــا و ی ــل و جاده ه ــطحی تون ــاختگاه زیرس ــی س ــه بررس ــاز ب ــه نی در صورتیک
اطاعــات لــرزه ای معــادن باشــد هــم می تــوان از تســت دانهــول توســط دســتگاه 
لرزه نــگار درون چاهــی اســتفاده کــرد. کلیــه ی واحدهــای تحقیقاتــی و آموزشــی 
ــای الزم را  ــد آزمایش ه ــی خــود می توانن ــای تحقیقات ــرای انجــام پروژه ه ــز ب نی

بــه کمــک ایــن دســتگاه انجــام دهنــد.

ــای  ــص اعض ــا تخص ــط ب ــای مرتب ــه ه ــع و مجموع صنای
ــن ــوم زمی ــروه عل ــی گ ــات علم هی

- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
- شرکت ملی نفت ایران

- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- مرکز لرزه نگاری کشوری

- ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری
- سازمان انرژی اتمی ایران

- وزارت نیرو
- صنایع فوالد، آلومینیوم، مس، سرب-روی و کرومیت

 دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی
تعیین سطح آب زیرزمینی، ضخامت آبخوان

تعییــن وضعیــت ســنگ بســتر و الیه بنــدی زیرســطحی در مطالعــات ژئوتکنیــک 
ســازه ها

تعییــن محــل گســل ها، درزه هــا و زونهــای خــرد شــده در مطالعــات ژئوتکنیــک 
ســازه ها

تعیین مقاومت زمین به منظور ارزیابی میزان خوردگی خاک
ــی،  ــای معدن ــرای کاوش ه ــی )IP( ب ــش القای ــراه روش قطب ــه هم ــن روش ب ای
تعییــن محــل و عمــق زون هــای کانی ســازی فلــزی ماننــد آهــن، مــس، ســرب و 

روی مورداســتفاده قــرار مــی گیــرد.
دستگاه مغناطیس سنج

ــتگی های  ــرات و شکس ــاده در حف ــی به دام افت ــای زیرزمین ــن آب ه ــت یافت جه
ــن  ــاه آب، همچنی ــاری چ ــه حف ــن نقط ــردن بهتری ــور پیداک ــنگ ها به منظ س
ــاال ماننــد توده هــای  ــواع ناهنجاری هایــی کــه دارای خــواص رســانایی ب دیگــر ان
ــزی،  ــای فل ــده، لوله ه ــون ش ــرق مدف ــای ب ــیب دار، کابل ه ــوص ش ــانا بخص رس
ــرد دارد. ــاد کارب ــرات زی ــی دارای حف ــای رس ــده و خاک ه ــن ش ــای دف زباله ه

ــری  ــی و گرادیومت ــدان مغناطیس ــدت می ــری ش ــرای اندازه گی ــتگاه ب ــن دس ای
مغناطیســی مــواد و ســنگ های زیرســطح زمیــن مورداســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــس  ــارا مغناطی ــس، پ ــنگ های دیامغناطی ــواد و س ــوان م ــب می ت ــن ترتی بدی
و فرومغناطیــس را از یکدیگــر تشــخیص داد. ایــن دســتگاه شــدت میــدان 
مغناطیســی کل زمین بــر حســب نانــو تســا در ایســتگاه های صحرایــی و 
ــه  ــتگاه ب ــر ایس ــا در ه ــد. اندازه گیری ه ــری می کن ــا را اندازه گی ــتگاه مبن ایس
ــا  ــورت پروفیل ه ــج به ص ــود و نتای ــام می ش ــه( انج ــد ثانی ــریع )در ح ــور س ط
و نقشــه های مختلــف مغناطیســی )دوبعــدی و ســه بعدی( ارائــه می گــردد. 
دســتگاه موردنظــر مجهــز بــه یــک سنســور مغناطیســی حــاوی ســیال 
ــاس روش  ــر اس ــوده و ب ــون ب ــد پروت ــرای تولی ــت ب ــد نف ــوری مانن هیدروکرب

ــد. ــل می کن ــون( عم ــته ای )پروت ــی هس ــدید مغناطیس ــی تش فیزیک
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دانشکده علوم و فناوری های نوین
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

ش
وز

مـ
ه آ

وز
حـ

     دکتر علی نگارستانی
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

 (MPGDs( آشکارســازهای هســته ای-  اشکارســازهای گازی میکــرو الگــو
-کاربــرد صنعتــی رادیــو ایزوتــوپ هــا - آشکارســازی گاز رادون - طراحــی 
شــبکه هــای پایــش پیوســته رادن - آشکارســازی میــون و کاربردهــای آن

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- کشــف معــادن بــا اســتفاده از روش هــای هســته ای ، نوســانات 

شــار مئــون و نوترینــو  
- اندازگیری های هسته ای  

- چاه پیمایی و مخزن داری هسته ای 
- مطالعــه ،طراحی، شــبیه ســازی و ســاخت اجــزای شــتابدهنده 
ــرات   ــا تغیی ــه ب ــانگرهای زلزل ــش نش ــاردار پی ــای ذرات ب ه

ــای گاز رادن پارامتره
ــی،  ــواد غذای ــنگین در م ــو و س ــو اکتی ــواد رادی ــخیص م - تش

ــدر  ــواد مخ ــاک و م خ
ــگاز GEM  و THCGEM  در  ــرو م ــازهای میک ــاخت اشکارس - س

مــد SQS جهــت اشکارســازی الفــا، بتــا، ایکــس و گامــا 
- ســاخت اشکارســازهای هســته ای اســتفاده از تجهیزات هســته 
ای در حــوزه امنیتــی، مــواد مخــدر، تشــخیص معــادن، تشــخیص 
مــواد منفجــره، تشــخیص مــواد، مطالعــات زمیــن شناســی و آب 

و هوایــی 
- اســتفاده از هــوش مصنوعــی در طراحــی و ســاخت ابــزاراالت و 

سیســتم هــای هســته ای
- مئون گرافی قلب راکتورها

-  شــبیه ســازی و ســاخت سیســتم هــای انــدازه گیــری شــار 
راکتورهــا

-  تحلیــل امــکان ســاخت راکتورهــای تــوان پاییــن بــا اســتفاده 
از ســوخت مصــرف شــده راکتورهــا

     دکتر محمدرضا رضایی راینی نژاد 
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــک  ــزر- فیزی ــی- لی ــی و ملکول ــک اتم ــته ای- فیزی ــازهای هس آشکارس
ــا - پرتوپزشــکی - شــبیه ســازی -  ــرد پرتوه ــور  - کارب هســته ای - راکت

آشکارســازی گاز رادون 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- تصفیه پسماندها صنعتی و پزشکی بروش هسته ای

- تصویربرداری با پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
- اســتفاده از الگوهــای هــوش مصنوعــی در تحلیــل های هســته 

ای ابــزاراالت هســته ای در پزشــکی
- تشخیص و درمان سرطان با مواد هسته ای

- بهداشت پرتوهای رادیو اکتیو
ــش  ــت کاه ــی جه ــواد غذای ــیر و م ــته ،ش ــی پس - پرتوده

میکــروب ، افالتکســین  و  قــارچ  
- مطالعــات تئــوری و شــبیه ســازی ابــزاراالت و سیســتم هــای 
ــت و  ــاورزی، صنع ــته ای در پزشکی،کش ــای هس ــرل پرتوه کنت

ســالمت
ــا،  ــرون، بت ــی الکت ــه پرتوده ــوط ب ــات مرب ــات و تحقیق - مطالع

ــاورزی  ــکی و کش ــت، پزش ــرون در صنع ــا و نوت گام
- استرلیزاسیون پزشکی  بروش هسته ای

- چگالی سنجی، عمق سنجی و سطح سنجی هسته ای
- نانو حفاظ سازی

- کنترل مراکز هسته ای از راه دور
ــخصی و  ــای ش ــاخت دزیمتره ــازی و س ــبیه س ــی، ش - طراح

ــی محیط
- رادیوگرافی هسته ای بتن

- تلغیظ و لیچینگ اورانیوم از خاک 
- اصالح بذر و کنترل افات بروش هسته ای

ــای  ــا پرتوه ــا ب ــی پلیمره ــی و فیزیک ــواص مکانیک ــود خ - بهب
ــته ای هس

- ساخت مواد رد پای هسته ای
- کاربرد مواد مختلف بعنوان مواد رد پای هسته ای

- عمرسنجی رادیواکتیو
- کشاورزی هسته ای

- بهینه سازی کابل های برق بروش هسته ای
- مطالعات هم جوشی هسته ای سرد و گرم

- تولید رادیو ایزوتوپ ها
- تحلیل راکتورهای زاینده

- اسپالیشن اجزای قلب راکتور
- کوپلینگ کدهای راکتوری
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گروه آموزشی مهندسی هسته ای

- اســتفاده از فیبــر نــوری پوشــش داده شــده بعنــوان 
ای  هســته  و  نوتــرون  آشکارســازهای 

ــا اســتفاده از کدهــای  - آنالیــز مــواد تولیــد شــده در راکتــور ب
هســته ای 

-اثــرات زیســت محیطــی گازهــا و مــواد رادیواکتیــو راکتورهــا و 
مراکــز هســته ای 

- شبیه سازی تولید رادیو داروها توسط راکتور تهران 
- کاهــش پســمان هــای هســته ای بــا راکتورهــای زیــر بحرانــی 

واداشــته بــا شــتابدهنده 
- بررســی عملکــرد راکتورهــا از راه دور  بــا اســتفاده از تغییــرات 

شــار نوترینــو 
- کاربرد مدل های فازی در چیدمان قلب راکتور

ادامه زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی  دکتر محمدرضا رضایی رنژاد

      دکتر احمد اسماعیلی
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

- مطالعــه روی فیزیــک پرتودرمانــی مــدرن بــا اســتفاده از بیــم هادرونــی بــا 
همــکاری مراکــز پرتــون تراپــی اروپا

- بررســی مدیریــت حرکــت تومورهــای توراکــس در پرتودرمانــی خارجــی 
مبتنــی بــر نشــانگرها 

- طراحی و توسعه مدل های پیش بین در ردیابی تومورهای حرکتی
ــی  ــتفاده در پرتودرمان ــورد اس ــکی م ــر پزش ــتر تصاوی ــردازش و رجیس - پ

ــدرن م
- شبیه سازی آشکارسازهای نیمه هادی ترکیبی 

- شــبیه ســازی دزیمتــری داخلــی در مقیــاس میکرودزیمتــری بــا کمــک 
کدهــای مونــت کارلویــی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــا  ــرای ارتق ــوژی ب ــی و انکول ــز پرتودرمان ــا مراک ــکاری ب - هم

ــان ــن درم ــار حی ــگ بیم ــان و مانیتورین ــت درم کیفی
ــی  ــی طبیع ــری پرتوزای ــدازه گی ــرای ان ــی ب ــری محیط - دزیمت

ــتان ــه در اس زمین
- دزیمتــری داخلــی جهــت محاســبه دوز دریافتــی بیمــاران در 
مراکــز تصویربــرداری مختلــف بــا کمــک آشکارســازهای تــی ال 

دی بــا همــکاری دانشــگاه شــیراز 

      دکتر مجید زید آبادی 
      استادیار

زمینـه پژوهشـی

- طراحی کنترل کننده های هسته ای
- طراحی و شبیه سازی سوخت های حلقوی

- راکتور های ماژوالر کوچک
- آب شیرین کن های هسته ای

- طراحی و توسعه راکتور های تحقیقاتی
- باتری های هسته ای

- طراحی و ساخت ابزار دقیق هسته ای
- طراحی سیستم های ایمنی جدید برای راکتور های هسته ای

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــا  ــگام ب ــته ای هم ــن هس ــیرین ک ــاخت آب ش ــی و س - طراح

ــهر ــروگاه بوش ــاز 2 نی ــاخت ف س
ــال آب  ــروژه انتق ــته ای در پ ــن هس ــیرین ک ــی آب ش - طراح

ــارس ــج ف خلی
- طراحــی و امــکان ســنجی ســاخت راکتــور  تحقیقاتــی 

دانشــگاهی
ــر  ــول عم ــا ط ــته ای ب ــای هس ــری ه ــاخت بات ــی و س - طراح

ــال  ــش از 1۰ س بی
- طراحی و ساخت تست لوپ سوخت حلقوی در دانشگاه

- طراحــی و ســاخت ابــزار دقیــق هســته ای مــورد نیــاز معــادن 
و صنایــع اســتان
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       دکتر مهدی تاج الّدینی
       استادیار

زمینـه پژوهشـی

ابزارهــا و سیســتم هــای فوتونیکــی - ســنتز نانــوذرات به روش هــای اپتیکی 
- موجبرهــای نــوری - شــبکه های نــوری - ســلول های خورشــیدی - 

روشــنایی - ابزارهــای اپتوالکترونیکــی - سنســورهای نــوری

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
بهینه سازی سلول های خورشیدی برای افزایش بازده در کویر و 
کوهستان- طراحی سنسورهای نوری پایه سیلیکونی - تولید 
نانوذّرات اکسید فلزی قابل استفاده در صنایع از قبیل مدارات 

مجتمع، داروسازی، و آرایشی و بهداشتی

گروه آموزشی فوتونیک

دانشکده علوم و فناوری های نوین
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

ش
وز

مـ
ه آ

وز
حـ

آزمایشگاه ها

در آزمایشــگاه آشکارســازی، آشکارســازی و دزیمتری، آزمایشــگاه 
راکتــور و آزمایشــگاه فیزیــک هســته ای گــروه مهندســی هســته 
ــش  ــگاری تاب ــف ن ــازی و طی ــت آشکارس ــر جه ــزات زی ای، تجهی
هــای هســته ای پرکاربــرد گامــا، نوتــرون، آلفــا و بتــا و  هــم چنین 
دزیمتــری گامــا و نوتــرون وجــود دارد کــه مــی توانــد بــرای کاربرد 
آموزشــی و انجــام پژوهــش هــای مرتبــط اســتفاده شــود. از جملــه 
آزمایــش هــای قابــل انجــام در کاربــرد آموزشــی ایــن آزمایشــگاه 

مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

- شمارنده گایگر-مولر
- طیف سنجی گاما با آشکارساز سوسوزن

- اندازه گیری کاهش انرژی ذرات باردار در ماده
- روش های همزمانی و اکتیویته مطلق

- دزیمتری با آشکارساز ردپاهای هسته ای
UTRS -1 راکتور آموزشي -

- دستگاههای اشکارسازی گاز رادن
- آشکارسازهای مقیاس ریز

- آشکارسازی رادن با فیبر نوری
- سیستم های پایش گاز رادن

- مرکز پیش نشانگر زلزله با رادن
- باطری های هسته ای

- طیف نگار آلفا
- چشمه های رادیواکتیو

 UTRS  راکتور آموزشی -

راکتــور آموزشــی  UTRS یــک راکتــور MWth 1۰۰ اســت کــه بــه منظور 
ــاي  ــاي و اپراتوره ــته ه ــي هس ــته مهندس ــجویان رش ــوزش دانش ام
ــاي  ــدي ه ــات وتوانمن ــاس امکان ــر اس ــته اي و ب ــاي هس ــروگا ه ه نی
بومــي طراحــي شــده اســت. ایــن راکتــور از نــوع راکتــور آب ســبک 
تحــت فشــار)PWR( بــا فشــار مــدار اولیــه  155 باراســت. قلــب ایــن 
راکتــور، مربعــي و داراي 21 مجتمــع ســوخت مــي باشــد. آب ســبک 
در ایــن راکتــور نقــش کندکننــده، خنــک کننــده و حفــاظ بیولوژیکــي 
را بــر عهــده دارد کــه در دمــاي ۳۰۰/5  درجــه سلســیوس وارد قلــب 
راکتــور شــده و در درجــه حــرارت ۳۰9/5درجــه سلســیوس از قلــب 

خــارج مــي شــود
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     دکترحسن صفری
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

ــش   ــی- انتشــار و ارتعاشــات الکترومغناطیســی - برهم کن ــک کوانتوم اپتی
(Dispersion forces) ــای پاشــندگی ــا- نیروه ــا مولکول ه ــی ب ــور کوانتوم ن

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 امکان همکاری با صنایع اپتیک - امکان سنجی و بهینه سازی

 انتقال امواج

     دکتر محّمدجواد فقیهی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

اپتیک کوانتومی- اّطاعات کوانتومی- اپتیک غیرخّطی- نانوفیزیک

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
امکان همکاري با صنایع الکترونیک شیراز و دیگر صنایع مرتبط 

از طریق کاربرد سامانه هاي درهم تنیده در رادار کوانتومي - امکان 
همکاري با صنایع الستیک از طریق تهیه، تولید و بررسي رفتار 

نانوذّرات مورد استفاده در آن

     دکتر فریبا فتحی راد
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــای  ــرژی ه ــوختی- ان ــای س ــل ه ــا-  پی ــت ه ــگرها-  نانوکاتالیس نانوحس
ــر تجدیدپذی

ش
وز

مـ
ه آ

وز
حـ دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه آموزشی  نانوفناوریگروه آموزشی فوتونیک

آزمایشگاه ها

- دستگاه رسوب دهی بخار شیمیایی 
)Chemical Vapor Deposition- VCD( 

)Electrospinning( دستگاه الکتروریسی -
 )Ultrasonic Homogenizer( دستگاه هموژنایزر التراسونیک -

)Ion Chromatography( دستگاه کروماتوگرافی یونی -
- دستگاه اسپکتروفتومتر ماورابنفش- مرئی

)UV-Visible Spectrophotometer(
)Electrophoresis Capillary( دستگاه الکتروفورز مویینه -

- دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
Performance Liquid Chromatography )High-HPLC(  
 - دســتگاه کروماتوگرافــی مایــع بــا کارایــی فــوق بــاال

)Ultra Performance Liquid )Chromatography(( 
)Centrifuge(دستگاه سانتریفیوژ -

)Oven( دستگاه آون -
)Ultrasonic Bath( حمام التراسونیک -
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پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی اکولوژی

     دکتر صدیقه انوری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

مدیریت منابع آب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 تخصیص بهینه منابع آب در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی 

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

     دکتر رضا حسن زاده
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

مدیریت منابع آب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- مطالعات پایش زیست محیطی فعالیتهای شهری، صنعتی و معدنی،و 

مطالعات پایه منابع آبی، 
- ارزیابی مخاطرات محیطی )زلزله، سیل، زمین لغزه، نشست زمین( با کاربرد 

،)RS( و سنجش از دور )GIS( سیستم اطاعات جغرافیایی
- مطالعات تغییرات سطح زمین )مورفوتکتونیکی، نشست زمین و کاربری 
و پوشش زمین( با تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای و مطالعات توسعه 

شهری و روستایی،
- طراحی پایگاه اطاعات مکانی )Geodatabase( و برداشت اطاعات میدانی 

توسط سیستم های همراه،
- آموزش سیستم اطاعات جغرافیایی )GIS( مقدماتی و پیشرفته

-آموزش سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

     دکتر مهدیه حسینجانی زاده
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

سنجش از دور زمین شناختی، GIS، زمین شناسی اقتصادی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- کاربــرد ســنجش از دور و سیســتم اطاعــات جغرافیایــي در علــوم زمیــن 
بویــژه در نقشــه برداري زمین شــناختي، اکتشــاف کاني هــا، آلودگــي محیــط 
زیســت )زهــاب اســیدی معــادن(، حفاظــت از میراث هــاي زمین شــناختي 

وژئوتوریسم
- طیف سنجی مواد زمینی 

- آموزش سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

     دکتر حامد عامری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

چینه شناسی و فسیل شناسی )تریلوبیت ها و فسیل های گیاهی ایران(

     دکتر محمدجواد حسنی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

علوم زمین شناختی مرتبط با دیرینه شناسی و دیرینه بوم شناسی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
انجام مطالعات پرکاربرد دیرینه شناسی و رسوب شناسی مرتبط با اکتشاف 
نفت و منابع هیدروکربوری. انجام مطالعات زمین شناسی مرتبط با اکتشاف 

مواد معدنی همچون ذغالسنگ، آهن نواری، سرب و روی و کانی های 
تبخیری در استان و کشور
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پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی اکولوژی

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

     دکتر امیر حسین رحیمی نژاد رنجبر 
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

- دیرینه شناسي و بوم شناسي دیرینه
- چینه نگاري

ــای  ــاس آنالیزه ــر اس ــوبی ب ــای رس ــنگ ه ــاره ها و س ــات رخس - مطالع
ــیمیایی ــی و ژئوش پتروگراف

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــاس  ــر اس ــی ب ــی و نفت ــع هیدروکربن ــافی مناب ــات اکتش ــام مطالع - انج
ــی و  ــنگ های مخزن ــی س ــوب شناس ــی و رس ــه شناس ــای دیرین ــز ه آنالی

ســنگ های منشــا.
ــامل  ــوبی ش ــای رس ــار ه ــایی کانس ــات اکتشــافی و شناس ــام مطالع - انج
کانســار هــای ســرب و روی، ســنگ آهــن، اورانیــوم ماسه ســنگ، بوکســیت، 

ــر ــا و پاس ــفات، تبخیری ه فس

     مهندس حسن ساالری
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــزات  ــی فل ــه  آلودگ ــت از جنب ــط زیس ــی محی ــی، آلودگ ــوژی گیاه اکول
ــیلوس ها ــزات، تیوباس ــتخراج فل ــای اس ــگ و باکتریه ــنگین ، بیولیچین س

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- استخراج بیولوژیکي مس از خاکهاي سولفیدي توسط باکتریهاي 

Thiobacillus ferrooxidans و Thiobacillus thiooxidans در راستاي حذف 
SO2 آالینده محیطي

- بیورمدیشن و بیولیچینگ و باکتریهای استخراج فلزات، تیوباسیلوس ها
- امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

- مطالعه آلودگی های محیط زیستی از جنبه فلزات سنگین و ارائه راهکارهای 
حذف این آلودگی ها

     دکتر حکیمه علومی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

آنتــی  فیزیولــوژی گیاهــی، تنش هــای محیطــی، فلــزات ســنگین، 
گیاهــی اکســیدانهای 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- بررسی تاثیرات معدن کاری بر پوشش های گیاهی مناطق

- شناسایی و معرفی گیاهان مقاوم به تنش
- بررسی مواد موثره گیاهی در گیاهان دارویی

     دکتر  ابراهیم محمدی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

زمین شناسی )چینه و فسیل شناسی(

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- بررســی چینــه نــگاری )لیتواســتراتیگرافی، بیواســتراتیگرافی و ســکانس 
اســتراتیگرافی( واحدهــای نفــت دار )هیدروکربن دار( الیگو-میوســن اســتان 

کرمــان و دیگــر نواحــی ایــران
- بررســی فرامینیفرهــای واحدهــای دریایــی الیگو-میوســن اســتان کرمــان 

و دیگــر نواحــی ایــران
- بررســی محیــط دیرینــه ســازندهای نفــت دار )هیدروکربــن دار( الیگــو-

میوســن اســتان کرمــان و دیگــر نواحــی ایــران
- بررســی ارتبــاط پالئوژوگرافــی نهشــته های الیگو-میوســن ایران و نهشــته 

هــای همزمــان حوضــه تتیس
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پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی اکولوژی

     دکترصدیقه محمدی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

مدلســازی فرســایش و رســوب و ســیاب، کاربــرد GIS در مطالعــات زیســت 
محیطــی منابــع آب و خــاک، تغییــر اقلیــم و اثــرات آن

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــرار  ــان در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک کشــور ق ــاور کرم اســتان پهن
دارد و در حــال حاضــر بــا بحران هــای زیســت محیطــی گســترده از جملــه 
ــب  ــی و تخری ــری اراض ــر کارب ــا، تغیی ــوم ریزگرده ــاک، هج ــایش خ فرس
پوشــش گیاهــی، خشکســالی های مکــرر، ســیاب هــای مخــرب، آلودگــی 
هــای صنعتــی و معدنــی ناشــی از فعالیــت صنایــع و معــادن، وقــوع زمیــن 
لــرزه هــای مخــرب، بحــران آب )بــه لحــاظ کیفــی و کمــی(، فرونشســت 
زمیــن مواجــه مــی باشــد کــه موجــب بهــم خــوردن پایــداری اکوسیســتم 
در اســتان، تخریــب ســرزمین و بیابانزایــی شــده اســت. مطالعــات دقیــق و 
کارشناســی جهــت شــناخت ایــن پدیــده هــا و کنتــرل عوامــل موثر بــر آنها 
از الویــت باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن راســتا زمینــه هــای تحقیقــات 
کاربــردی در جهــت رفــع نیازهــای اســتان و کشــور بــه شــرح ذیــل اســت:

ــیاب در  ــالی و س ــای خشکس ــر پدیده ه ــم ب ــر اقلی ــر تغیی ــی اث - بررس
 ســطح کشــور و اســتان و ارائــه راهکارهــای مناســب جهــت مدیریــت ایــن

 پدیده ها
- مدلســازی پدیــده هــای فرســایش و رســوب در مناطــق خشــک کشــور 

ماننــد اســتان کرمــان
ــع آب  ــامل مناب ــت ش ــط زیس ــده محی ــع آالین ــن مناب ــی و تعیی - بررس
ــا  ــور ب ــتان و کش ــطح اس ــاک در  س ــی( و خ ــطحی و زیرزمین ــای س )آبه

GIS اســتفاده از

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

     دکترحسین مظفری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــه، آلودگــی  ــوژی گیاهــی، تنــش هــای گیاهــی، متابولیتهــای ثانوی فیزیول
محیــط زیســت از جنبــه  آلودگــی فلــزات ســنگین در مناطــق شــهری و 

صنعتــی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــد گوجــه فرنگــی، ســویا،  - افزایــش مقاومــت گیاهــان زراعــی مهــم مانن
ــزات  ــوری و فل ــکی، ش ــد خش ــی مانن ــای محیط ــش ه ــه تن ــدم و ... ب گن

ــره ــوم و غی ــکل، آلومینی ــد نی ســنگین و ســمی مانن
- مطالعــه آلودگــی هــای محیــط زیســتی از جنبــه فلــزات ســنگین و ارائــه 

راهکارهــای حــذف ایــن آلودگی هــا
ایــن زمینه هــا و توانایی هــای تحقیقاتــی در راســتای طرح هــای پژوهشــی، 
ــدد  ــاالت متع ــگارش و چــاپ مق ــا، ن ــه ه ــان نام ــی و مشــاوره پای راهنمای
داخلــی و خارجــی، نــگارش گــزارش طــرح هــای تحقیقاتــی اتمــام یافتــه 

می باشــد. 

     دکتر مهدی هنرمند
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

سنجش از دور زمین شناختی، GIS، زمین شناسی اقتصادی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــه  ــی ب ــر معدن ــی در GIS، اکتشــاف ذخائ مدلســازی پتانســیل هــای معدن

ــواره ای ــای ماه ــردازش داده ه ــک پ کم
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     دکترفرزین ناصری 
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــا تاکیــد بــر پوشــش گیاهــی؛  ســنجش از دور و GIS در علــوم محیطــی ب
طیف ســنجی گیاهــی؛ اکولــوژی گیاهــی بــا تاکیــد بــر ارتبــاط مایکوریــزال؛ 

داده کاوی و رایانــش نــرم   

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- بررســی تغییــرات مکانــی- زمانــی پدیده هــای محیطــی  شــامل 
ــای  ــی، آالینده ه ــای آب ــی، محدوده ه ــتره های بیابان ــی، گس ــش گیاه پوش
زیســت محیطی، گســتره های شــهری و تغییــرات جمعیتــی بــا بهره گیــری 

GIS ــنجش از دور و ــوم س از عل
- بررسی روند گسترش و مدل سازی آتش سوزی پوشش گیاهی

ــی در  ــگاهی و میدان ــطوح آزمایش ــی در س ــش گیاه ــنجی پوش - طیف س
ارتبــاط بــا ســامت و رشــد گیــاه و تاثیــر تنش هــا و آالینده هــای محیطــی 
بــا اســتفاده از طیف ســنجی  زمینــی )اســپکترورادیومتر(، هوایــی )پهپــاد و 

هواپیمــا( و فضایــی )ماهــواره(
- بررسی روابط مایکوریزال در گیاهان

ــا اســتفاده از رایانــش  - پیش بینــی و مدل ســازی پدیــده هــای محیطــی ب
نــرم

ــای  ــری روش ه ــا به کار گی ــای ســترگ ب ــه در داده ه ــی نهفت - کاوش آگاه
داده کاوی 

پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی اکولوژی

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

آزمایشگاه ها

* سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور

امکانات:     اسپکترورادیومتر، سیستم کامپیوتری

* فیزیولوژی گیاهی

ــرازو،  ــزر 8۰-، ت ــکن، فری ــدال، بیواس ــات:    کجل امکان
آون،   PH متــر، اســپکتروفتومتر cary5۰، اســپکتروفتومتر 

dual beam

گروه پژوهشی  تنوع زیستي

     دکترآزاده حبیبی 
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

بیماري شناسي گیاهي، سیستماتیک و فیلوژنی قارچ ها 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
بررســي تنــوع زیســتي قارچ هــا - مدیریــت قار چ هــای بیمارگــر گیاهــی و 

قار چ هــای تولیــد کننــده توکســین 

     دکترمریم راشکی قلعه نو
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــرل  ــوژی و کنت ــاورزی )اکول ــی کش ــاورزی- حشره شناس ــی کش بمهندس
ــات( ــی آف ــت تلفیق ــک، مدیری بیولوژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــد  ــه ای( در جهــت تولی ــی و گلخان ــی، زراع ــات کشــاورزی )باغ ــرل آف کنت

ــا.     ــع و جنگل ه ــات مرات ــرل آف ــک و کنت ــوالت ارگانی محص
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پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی  تنوع زیستي

     دکترشهروز کاظمی
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

کنه شناسی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــطح  ــا س ــتیگمایان ت ــان اس ــته ی می ــای راس ــه ه ــه کن ــایی کلی شناس
گونــه )شــامل گونــه هــای مفیــد در کنتــرل بیولوژیــک(، شناســایی ســایر 

ــه( ــا گون ــواده ت ــف - خان ــطوح مختل ــا )در س ــه  ه ــای کن گروه ه

     دکتر محمدرضا لشکری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

حشره شناسی کشاورزی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
رده بندی حشرات- بارکدینگ DNA- سم شناسی آفت کش ها 

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

     دکتر سید مظفر منصوری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

مقاومت گیاهان به آفات و فیزیویوژی حشرات 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
-مطالعه اثرات حشره کشی و دورکنندگی اسانس و عصاره های گیاهی

ــه  ــان ب ــت گیاه ــای مقاوم ــت در ارتق ــای همزیس ــر قارچ ه ــه تاثی - مطالع
آفــات و بیماری هــا

     دکتر محسن مهرپرور
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

اکولوژی و سیستماتیک 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- کنترل تلفیقی آفات محصوالت کشاورزی

- مهارزیستی آفات محصوالت کشاورزی

آزمایشگاه ها

* تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

- هود المینار
- استریومیکروسکوپ 

- میکروسکوپ
- ژرمیناتور
- فریزر8۰-

- آون خشک
- انکوباتور یخچال دار

- فیتوترون
PCR دستگاه -

- یخچال و فریزر
- ترازو

- ورتکس
- هیتر

- قیف برلیز
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پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی  بیوتکنووژی

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

     دکتر ملک حسین اسدی
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

مطالعــه رونوشــت های بلنــد غیــر کدکننــده در ســلول های ســرطانی کــه 
امیــد اســت منجربــه یافتــن تومورمارکــر مناســب بــرای تشــخیص و پیــش 
اگهــی ســرطان شــود. همچنیــن امیدواریــم کــه ایــن بیومارکرهــا بتوانند در 

درمــان هدفمنــد ســرطان موثــر باشــند.  

     دکتر مسعود احمدی افزادی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

- بررســی و شناســایی ژن هــای کاندیــد در تنــش هــای زیســتی و غیــر 
زیســتی

- کشت بافت گیاهی و تاثیر الیسیتورها در فرایندهای زیستی
- بررســی هــای امیکــس )ژنومیکــس، ترانســکریپتومیکس و متابولومیکس 

انتخابی(
- مارکرهای مولکولی و فیلوژنتیک

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- بررســی بیــان ژنهــا: بررســی و شناســایی ژن هــا در برابــر تنش هــا و نحوه 
اســتفاده از روش هــای کاربــردی جهــت ایجــاد مقاومــت بــه بیمــاری هــا یا 
ــردی از  ــا اســتفاده کارب ــا شــوری و ی ــه تنــش هــای خشــکی ی تحمــل ب

نتایــج جهــت مطالعــات بــه نــژادی و مهندســی ژنتیــک گیاهــان
ــز  ــه ری ــت در زمین ــت باف ــای کش ــتفاده از روش ه ــت: اس ــت باف - کش
ازدیــادی گیاهــان بویــژه گیاهــان باغــی اســتان ماننــد پســته و همچنیــن 

ــراض ــع ژنتیکــی و وحشــی در حــال انق ــظ مناب حف
- بررســی هــای امیکــس: مطالعــات ژنومیکــس در مطالعــه تنــوع ژنتیکــی 
گیاهــان مختلــف اســتفاده شــده و از تکنیــک هــای ترانســکریپتومیکس و 
متابولومیکــس نیــز مــی توان در شناســایی ژن هــا و ترکیبات بیوشــیمیایی 

در گیاهــان و ارتبــاط آنهــا بــا فرایندهــای زیســتی بهــره گرفــت.

     دکتر مسعود ترکزاده
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

- تولید پروتئین های نو ترکیب
- طراحی و ساخت بیوسنسورها 

- بررسی و هم کنش های پروتئین با اسید نوکلیک 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
تولید آنزیم های نو ترکیب و پایدار سازی آنها با روش های مختلف 

     دکتر امین باقی زاده
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

ژنتیک بیومتري و بیوتکنولوژي گیاهي

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
اصاح گیاهان داروئی
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پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی   بیوتکنووژی

     دکتر مهدی رحیمی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

مارکرهــای مولکولــی، تجزیــه ژنتیکــی صفــات بــا اســتفاده از روش 
ــی  ــات کم ــده صف ــرل کنن ــای کنت ــایی مکانه ــری، شناس ــای بیومت  ه
QTL mapping و Association mapping، اصــاح گیاهــان زراعــی و باغــی 
از طریــق روش هــای کاســیک و ژنتیــک مولکولــی، مقاومــت بــه تنــش ها 

ی محیطــی، بیــان ژن

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
اصاح گیاهان- تولید بذر

     دکتر مریم عبدلی نسب
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

- انتقال ژن و بیان پروتئین هاي نوترکیب )انساني و دارویي( در گیاه  
) Real Time PCR( بیان ژن -

- کشت بافت گیاهي و سوسپانسیون سلولي  
- تنوع ژنتیکي با نشانگرهاي مولکولي

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- استفاده از سلول گیاه به عنوان بیوراکتور برای بیان پروتئین های نوترکیب 

دارویی
- افزایش متابولیت های دارویی در گیاهان دارویی از طریق کشت 

سوسپانسیون سلولی تحت تاثیر الیسیتور جهت استخراج
- حفظ گونه های گیاهی در معرض خطر از طریق کشت سلول و بافت و 

تکثیر آنها
- تکثیر پایه های گیاهی مقاوم به تنش های زنده و غیر زنده از طریق کشت 

سلول و بافت
- دستیابی به الین های خالص از طریق کشت بافت جهت تاقی در پروژه 

بذور هیبرید

     دکتر محمد مهدي یعقوبي
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

 -کشت سلول/ سلولهاي بنیادي/ بیان ژن/ سرطان

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــي  ــه اســاس ســلولي و مولکول ــا، مطالع ــي ژنتیکــي بیماریه ــه مبان  مطالع
 ســرطان، کشــت و تمایــز ســلولهاي بنیــادي بــه منظــور کاربــرد در

 درمان بیماریه

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

     دکتر  ناهید عسکری
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

جداســازی، کشــت و تمایز ســلولهای بنیادی ، بیولوژی ســلولهای ســرطانی 
و بررســی اثــر داروهــای گیاهــی، شــیمیایی و ســنتزی بــر رده هــای ســلولی 

مختلف، بیوسنســور
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     دکتر الهام رضوان نژاد
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

ژنومیک و ژنتیک و اصاح نژاد دامهای اهلی، طیور و زنبورعسل

     دکتر محمود ملکی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

- به نــژادی گیاهــان زراعــی و دارویــی بویــژه گنــدم در جهــت تحمــل بــه 
ــر  ــز در جهــت افزایــش ســازگاری آنهــا در براب ــده و نی ــر زن تنش هــای غی

تغییــر اقلیــم
- معرفــی بهتریــن ســویه های باکتریایــی و قارچــی بومــی محــرک رشــد 

گیــاه و ســنجش توانایــی بالقــوه آنهــا بــه عنــوان کودهــای زیســتی

     دکتر صفا لطفي
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

بیوشیمی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مطالعــه مهارکننده هــای کولیــن اســتراز )آنتــی کولین اســترازها( ســنتتیک 
ــی  ــی، بررس ــان داروی ــه گیاه ــی، مطالع ــع طبیع ــده از مناب ــا مشتق ش و ی
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــن-دارو ب ــن و پروتئی ــش پروتئین-پروتئی میانکن

بیوانفورماتیکــی

پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی  بیوتکنووژی

ش
هـ

ژو
ه پ
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حـ

     دکتر سعید میرزایی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

- برهمکنش میکروب و گیاه )همزیستی، گره زایی و تثبیت نیتروژن( 
)Transcriptomics, RNAseq( ژنتیک و ژنومیکس گیاهی

- مارکرهای مولکولی و تنوع ژنتیکی
- متابولیت های ثانویه گیاهی در گیاهان دارویی )مواد طبیعی( 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- تنوع ژنتیکی؛ مطالعه تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی بومی استان به 

منظور کاربردهای مختلف
- متابولیت های ثانویه؛ مطالعه متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی 

استان به منظور کشف خواص ضد آفتی )بویژه آفت های مهم گیاهی استان( 
ضد میکروبی و خواص دارویی جدید، و همچنین استحصال مواد موثره 

موردنظر
- ژنومیکس؛ مطالعات بیان ژن در گیاهان به منظور درک مکانیسم های 

دفاع و ژن های موثر در استرس های غیر زنده )شوری و خشکی( که از 
مشکات عمده استان می باشد 

- رهمکنش میکروب و گیاه؛ جدا سازی و شناسایی باکتری های همزیست 
گیاهان خانواده لگوم از جمله یونجه )گیاه علوفه ای(، سویا )دانه روغنی(، 
شنبلیله )گیاه دارویی( به منظور تعیین بهتربن سویه ها به منظور افزایش 

تثبیت ازت و در نتیجه رشد بهینه گیاه

آزمایشگاه ها

* تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

فریزدرایــر،  پی ســی آر،  ریل تایــم  گرادیانــت،  و  معمولــی  پی ســی آر 
بذرشــمار، آســیاب برقی، فریزهــای20- و -80 درجــه، ژرمیناتــور، ژل 
داکیومنــت، الکتروفــورز افقــی، اتــوکاو، الکتروریســی، پی اچ متــر، فرمانتــور، 
ــدر،  ــزا ری پمــپ تخلیــص، فلوســایتومتری، اولتراســونیک، ســانتریفیوژ، االی
میکروتــوم، شــیکر اینکوباتــور، هودالمینــار و شــیمیایی، اینکوباتــور معمولــی 
ــاری،  ــکوپ، بن م ــیون، میکروس ــزر، آون هیبریداس ــال دار، هموژنای و یخچ
ــر، یخ ســاز، اســکن دراپ  ــا پنــج صف ــا دقت هــای ت ــرازو ب ــورco2، ت اینکوبات

ــتایرر، ــر اس ــپکتوفوتومتر، هیت و اس
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پژوهشکده علوم محیطی

     دکتر داریوش افضلی 
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

انــدازه گیــری مــواد بــا روش هــای مختلــف دســتگاهی و ســاخت نانومــواد 
و بررســی کاربــرد آنهــا

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
توســعه روش هــای اســتخراج و فــراوری مــواد- انــدازه گیــری آالینــده هــای 
محیــط زیســت و ســموم محیطــی - انــدازه گیــری آالینــده هــای غذایــی - 

ســاخت مواد نانوســاختارهای 

     دکتر سید مرتضی موسوی راد 
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مهندسی معدن )محیط زیست(

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــی-  ــطحی و زیرزمین ــای س ــی آب ه ــی- آلودگ ــای صنعت ــه آب ه تصفی

ــی ــع معدن ــای صنای ــی آب ه ــی و بهبودکیف بازیاب

گروه پژوهشی محیط زیست     

     دکتر هادی بیت الهی  
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

شیمی تجزیه- الکتروشیمی- نانوشیمی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــا و  ــای آالینده ه ــرای اندازه گیره ــریع ب ــت س ــورهای تس ــاخت سنس تس

مــواد زیســت مهــم

     دکتر عباس قوام
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مدیریت منابع انسانی و مطالعات توسعه ای

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مدیریت پسماند، مدیریت منابع و معادن استان

     دکتر مریم فیاضی 
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مهندسی فناوری نانو گرایش نانو مواد

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در حــذف و پاالیــش آالینــده هــای 

زیست محیطی تصفیه آب و گوگرد زدایی و ...

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ
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     دکتر حسین وحیدی 
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مهندسی محیط زیست با گرایش مدیریت پسماند

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی، ارزیابــی چرخــه عمــر، ایمنــی بهداشــت و 

)HSE( محیــط زیســت

پژوهشکده: علوم محیطی
گروه پژوهشی  محیط زیست

ش
هـ

ژو
ه پ

وز
حـ

آزمایشگاه ها

 Agilent :کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  مدل -
 High Performance Liquid Chromatography)HPLC( 

کاربــرد ایــن دســتگاه بــرای جداســازی و شناســایی اجــزائ ســازنده 
ــا،  ــموم ،قنده ــامل س ــا ش ــر گرم ــدار در براب ــرارو ناپای ــر ف ــواد غی م
ــت و  ــه در صنع ــی رود ک ــه کار م ــک ب ــات بیولوژی ــا، و ترکیب داروه

ــرد دارد. ــوم کارب ــف عل ــای مختل ــه ه زمین
ــرنگ  ــتونهای الزم و س ــاز uv-vis، س ــکار س ــی: آش ــزات جانب تجهی

ــه  ــق نمون ــای تزری ه
Varian Cary 100 :اسپکتروفتومتر        مدل -

از ایــن دســتگاه در شناســایی ترکیبــات آلــی و معدنــی محلــول کــه 
در ناحیــه نــور مرئــی، UV, NIRجــذب دارنــد اســتفاده مــی شــود بــا 

قابلیــت ســریع اســکن طــول مــوج در محــدوده 9۰۰-2۰۰نانومتــر. 

Gas Chromatography)GC(  کروماتوگرافی گازی -
ــات  ــری ترکیب ــدازه گی ــازی و ان ــرای جداس ــتگاه ب ــن دس ــرد ای کارب
فــرار و یــا پایــدار در دماهــای بــاال، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد 
کــه در زمینــه هــای مختلــف بیوشــیمی ، ســم شناســی، داروســازی، و 

تشــخیص طبــی کاربــرد دارد. 
ــرای  ــاز )Nitrogen Phosphorus )NPD  ب ــکار س ــزات جانبی:آش تجهی
Flame Ioni- ــاز  ــکار س ــفر دار، آش ــروژن و فس ــات نیت ــز ترکیب )آنالی
 Electron( ــن هــا، آشــکار ســاز ــرای آنالیــز هیــدرو کرب zation )FID ب
ــای  ــتون ه ــوژن دار، س ــات هال ــز ترکیب ــرای آنالی Capture )ECD ب
 -.)H2( Schmidlin و )N2( Schmidlin مختلــف مویینــه، ژنراتــور گازهــای

Atomic Absorption Spectroscopy  طیف سنجی جذب اتمی
Varian SpectrAA 220 : مدل

ــد و کارا  ــتگاههای مفی ــی از دس ــی یک ــذب اتم ــتگاه ج ــرد: دس کارب
 Mn، Mg،( بــرای انــدازه گیــری انــواع مختلــف فلــزات و شــبه فلــزات
 Li، K، Hg، Ga، Fe، Cd، Cu، Cr، Co، Ca، As، Ag، Al، Zn، V، Ti، Sn، Sb،
Pd، Pb، P، Nb، Ni، Na ( اســت، کــه در نمونــه هــای مختلــف آب، خــاک 
ــورد اســتفاده  ــوری )خــون، پالســما و ...( م و بافتهــای گیاهــی و جان

قــرار مــی گیــرد.
Laborita Hidolph 4003 : مدل   Rotary Evaporator روتاری -

ــا  ــا ب ــوط ه ــازی مخل ــرای جداس ــه ب ــت ک ــتگاهی اس ــرد : دس کارب
دمــای جــوش متفــاوت در خــإ اســتفاده مــی شــود همچنیــن بــرای 

تغلیــظ عصــاره هــای گیاهــی اســتفاده مــی شــود.
Herolab Hicen 21 : مدل    High Speed Centrifuge سانتریفیوژ -

زمینه های کاربردی : مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، پزشکی

     دکتر محبوب صفاری
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

شیمی و آلودگی خاک و محیط زیست

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
شناســایی، پاالیــش و پایــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی آب و خــاک، 
مدیریــت پســماندهای کشــاورزی و شــهری، مدیریــت و اصــاح خاک هــای 

آلــوده و شوری-ســدیمی، کشــاورزی پایــدار و مدیریــت ویــژه مکانــی
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پژوهشکده فوتونیک

ش
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     دکتر علیرضا گنجویی
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

برهمکنــش لیــزر و پاســما، کاربردهــای فناورانــه پاســما و UV، اســتفاده 
از پاســما و UV در حــوزه هــای میکــروب زدایــی آب، هــوا، مــواد غذایــی و 

محصــوالت کشــاورزی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- طراحی و ساخت سیستم های تابشی مبنتی بر برهمکنش لیزر با پاسما و 

کاربردهای صنعتی آن
- طراحی و ساخت موتورهای ماهوراه بر و تروسترها مبتنی بر پاسما

- استفاده از پاسمای تخلیه الکتریکی در بهبود خواص و افزایش طول عمر 
مواد دندانی

- طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته میکروب زدایی آب، هوا، مواد غذایی، 
تجهیزات پزشکی و محصوالت کشاورزی و غیره براساس فناری پاسما و 

UV تابش
- طراحی و تجهیز تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان ها و اماکن 

بزرگ دولتی و خصوصی به سیستم های میکروب زدایی )اشعه UV، گاز ازن 
و پاسما(

- طراحی و ساخت سیستم های مولد آب اکسیژنه مبتنی بر فناوری پاسما
- طراحی و ساخت سیستم های آلودگی زدایی فرآورده های لبنی مبتنی بر 

فناوری UV، پاسما و ازن
- طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری پاسما

     دکتر سیدروح اهلل ثمره هاشمی
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

پردازش سیگنال، رادار، تصویربرداری راداری، لیدار، فراصوت

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- طراحی و ساخت سامانه های راداری

- تصویربرداری راداری
- رادار نفوذ در زمین

- سامانه های فراصوت
- الکترونیک کاربردی و میکروکنترولرها

       دکتر فهیمه شجاعی
      دانشیار

زمینـه پژوهشـی

و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی

شــیمی فیزیــک محاســباتی، محاســبات در زمینــه نانــو، بررســی ســرعت 
ــوری ــورت تئ ــه ص ــا ب واکنش ه

     دکتر آزیتا زندی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

لیزرهای نیمه هادی، سلول های خورشیدی، نانوساختارهای نیمه هادی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــا و ســلول های خورشــیدی  ــرد لیزره ــا کارب ــاط ب ــه در ارتب ــی ک زمینه های

نیمه هــادی می باشــد

آزمایشگاه ها

* آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی ادوات نوری

و  آشــکار ســازها  فیبرهــا،  انــواع  بــا  دانشــجویان  آزمایشــگاه  ایــن  در 
منابــع لیــزری مربــوط بــه بــازه مخابراتــی، مفاهیــم اولیــه و اصــول 
دســتگاههای انــدازه گیــری مشــخصات فیبرنــوری آشــنا مــی شــوند و 
ــود  ــت آموزشــی وج ــوری و یکســری کی ــنج ن ــف س ــل طی ــتگاههای مث دس
ــورد  ــددی در م ــهای متع ــا آزمایش ــا آنه ــد ب ــی توانن ــجویان م ــه دانش دارد ک
فیبرنــوری انجــام دهنــد. از جملــه عناویــن کیتهــای ایــن آزمایشــگاه :
Erbium-Doped Fibre Amplifier EDFA, Glass Fiber Optics, Lidar, OTDR
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* آزمایشگاه الکترونیک

در ایــن آزمایشــگاه دانشــجویان بــا اســتفاده از قطعــات الکترونیکی)انــواع 
ــتفاده  ــا اس ــاخته و ب ــود را س ــاز خ ــورد نی ــای م ــت و...( کیته ــازن، مقاوم خ
منبــع  متــر،  مولتــی  ژنراتــور،  فانکشــن  )اسیلوســکوپ،  دســتگاههای  از 
ــبه  ــود را محاس ــای خ ــری، پارامتره ــدازه گی ــرای ان ــاز ب ــورد نی ــه،.....( م تغذی
ــن آزمایشــگاه  ــد. ای ــرای مراحــل بعــدی کارشــان اســتفاده مــی کنن کــرده و ب
ــان  ــر زم ــا در ه ــی باشــد ت ــر م ــای دیگ ــای آزمایشــگاه ه ــت ه پشــتیبان فعالی
نیــاز بــه اســتفاده از ابزارهــا و قطعــات الکترونیکــی باشــد خدمــات ارائــه دهــد.

از جمله دستگاههای این آزمایشگاه
       Digital  Programmable multimeter
Digital Oscilloscope             
 Spectrum Analyzer

پژوهشکده فوتونیک

ش
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آزمایشگاه ها

* آزمایشگاه لیزر

Co2 laser لیزر دی اکسید کربن
از لیزر موجود برای کارهای آموزشی و پژوهشی، میتوان استفاده کرد.

    He-Ne Laser لیزر هلیوم- نئون
متــداول تریــن نــوع لیــزر اســت کــه داراي انــواع زیــادي ازکاربــرد هــاي 
انــدازه گیــري در  غیــر پزشــکي مــي باشــد بــه عنــوان مثــال بــراي 
فاصلــه  انــدازه گیــري  بــراي   ، ســاختماني  کارهــاي  و  کشــي  نقشــه 
... و  نشــانگرها  در  و  بارکدخــوان هــا   ، هولوگــرام هــا  تولیــد  بــراي   ،

* آزمایشگاه لیزر رنگ

Dye Laser لیزر رنگ
برای شناسائي مواد از راه دور ، طیف نگاري لیزری ، طیف نگاري 

فوتوآکوستیک و لیدار و غیره بکار میرود.
Power/Energy Meter توان سنج نوری

کاربرد آن جهت اندازه گیري توان خروجي لیزر می باشد.
Optical Spectrum Analyzer طیف سنجی نوری 

این دستگاه قابلیت اندازه گیری جامع برای تجزیه و تحلیل طیفی را بصورت 
سریع ، دقیق فراهم می آورد فیلتر کردن مد برای دقت و انعطاف پذیری 

اندازه گیری ذخیره و چاپ نتایج فایل اندازه گیری های خروجی از راه دور 
برنامه های کاربردی برای سرعت بخشیدن به زمانهای تست. 

* آزمایشگاه فیبر نوری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری

آزمایشــگاه تأییــد نمونــه و انــدازه گیــري مشــخصات خطــي فیبــر نــوري بــا حمایــت مرکــز 
ــگاه  ــن آزمایش ــدازي ای ــي راه ان ــدف اصل ــت. ه ــده اس ــدازي ش ــران راه ان ــرات ای ــات مخاب تحقیق
ــدم  ــا ع ــد ی ــور تأیی ــه منظ ــوري ب ــر ن ــي فیب ــاي خط ــري کمیته ــدازه گی ــراي ان ــدي ب ــاد واح ایج
ــاوري  ــه وزارت فن ــت از جمل ــف صنع ــهاي مختل ــده در بخش ــه ش ــه کار گرفت ــوري ب ــر ن ــد فیب تأیی
ــت.  ــي اس ــش خصوص ــي بخ ــران و حت ــن ای ــرکت راه آه ــران، ش ــت ای ــي نف ــرکت مل ــات، ش اطاع
در طــرح ایــن آزمایشــگاه اســتانداردهاي ملــی و بیــن المللــی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــوژی پیشــرفته و  ایجــاد ایــن آزمایشــگاه در پژوهشــکده فوتونیــک مرکــز بیــن المللــی علــوم و تکنول
علــوم محیطــی از ابتــدای ســال 87 شــروع شــد. هــدف از ایجــاد ایــن آزمایشــگاه راه انــدازی مجموعــه 
ای آزمایشــگاهی در پژوهشــکده فوتونیــک اســت کــه قــادر بــه انجــام آزمایشــهای تأییــد نمونــه بــرای 
انــدازه گیــری پارامترهــای مختلــف از قبیــل تضعیــف، مشــخصات هندســی، روزنــه عــددی، پاشــندگی 
رنگــی، پاشــندگی بیــن مــدی، انــدازه میــدان مــد، طــول مــوج قطــع فیبــر، تضعیــف طیفــی، اتــاف 
ــی در  ــن آزمایشــگاه گام ــدازی ای ــب راه ان ــن ترتی ــاف میکــرو خمــش باشــد. بدی ــزرگ خمــش، ات ب
جهــت برنامــه تاییــد نمونــه بــرای صنعــت مخابــرات کشــور اســت. همچنیــن بــا عملیاتــی کــردن ایــن 
آزمایشــگاه امــکان انجــام آزمــون هــای تاییــد نمونــه بــر روی انــواع فیبرهــای نــوری مهیــا مــی شــود.
OTDR
 Optical Time Domain Reflectometer
 MTS8000 دستگاهی برای اندازه گیری تضعیف فیبرنوری می باشد. مدل دستگاه

از شرکت JDSU  می باشد.
POWERMETER & LIGHT SOURCE
این دستگاه برای اندازه گیری توان متوسط از یک پرتو نور پیوسته، می باشد. و از 

آن برای تست کردن توان سیگنال در فیبر های نوری تک مد  و چند مد در شبکه 
بکار می رود.دل دستگاهها OLP-55 و OLS-55  از شرکت JDSU  می باشد.

WS400
Spectral Attenuation, Mode Field Diameter and Cut off Wavelength Meas-
 urement System

دستگاهی برای اندازه گیری تضعیف طیفی و طول موج قطع فیبرهای تک مد 
طراحی شده است. همچنین قطر میدان مد و مساحت موثررا با روش اسکن کردن 
میدان دور اندازه گیری می کند. مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

CD400
Chromatic Dispersion Measurement System

دستگاهی برای اندازه گیری پاشندگی رنگی فیبرنوری می باشد.
CD400
Chromatic Dispersion Measurement System
دســتگاهی بــرای انــدازه گیــری پاشــندگی رنگــی فیبرنــوری مــی باشــد
PMD4000
Polarization Mode Dispersion Measurement System
دستگاهی برای اندازه گیری پاشندگی مد قطبشی فیبرنوری می باشد.مدل دستگاه 

از شرکت PE.fiberoptics می باشد.
 CD400-FGM
Fiber Geometry

دستگاهی برای اندازه گیری مشخصات هندسی و پوشش هندسی فیبرنوری می 
باشد. مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

FUSION SPLICER
دستگاه فیوژن براي اتصال و ارتباطات فیبر نوري تک مد و چند مد در شبکه هاي 

کامپیوتري و شبکه هاي مخابراتي بکار می رود. مدل دستگاه Type39 از شرکت 
SUMITOMO می باشد.

* آزمایشگاه پراکندگی نور دینامیکی
DLS
Dynamic light scattering

این دستگاه برای میزان توزیع سایز ذرات بکار میرود.
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گروه پژوهشی  تبدیل انرژي و انرژي هاي تجدیدپذیر                        

     دکتر فرشید کی نیا 
    دانشیار

زمینـه پژوهشـی

مدیریت انرژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
بــازار بــرق- مدیریــت بــار- بهینــه ســازی و تخمیــن کمیــت هــا - برنامــه 

ریــزی توســعه و انتقــال 

     دکتر علیرضا عسکر زاده
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

مدیریت انرژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
بهینه سازی سیستم های قدرت-انرژی های تجدیدپذیر -

 الگوریتم های فراابتکاری

     دکتر محمد صادق غضنفری
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مهندس آب منابع آب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
مهندسی آب

     دکتر سیدمحمد حجت محمدی
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مکانیک )تبدیل انرژی(

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
ــتم های  ــرژی- سیس ــت ان ــزی و بازیاف ــرژی- ممی ــتم های ان ــل سیس تحلی
ــواد  ــیدی- م ــی و خورش ــیرین کن های حرارت ــرفته- آب ش ــرمایش پیش س

)PCM( تغییــر فــاز دهنــده

     دکتر رضا  عرب آبادیگروه پژوهشی  مدیریت و بهینه سازی انرژی           
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مدیریت انرژی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
انرژی های تجدیدپذیر- محیط زیست
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پیل سوختی و هیدروژن                         

     دکتر حسین امیری
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

مکانیک )تبدیل انرژی(

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
بپیــل ســوختي پلیمــري- انتقــال حــرارت تابشــي - بهینه ســازي و طراحــی 
معکــوس مســایل  انتقــال حــرارت- آب شــیرین کن های خورشــیدي- 

کلکتورهــاي خوشــیدي

     دکتر امیربابک انصاری 
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مکانیک )تبدیل انرژی(

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
شبیه سازی باتری و پیل سوختی- شبیه سازی انتقال حرارت و جرم

شبیه سازی و آنالیز سیستم های  مدل سازی کاهش مرتبه )رتبه کاسته(-
 تولید توان ترکیبی

     دکتر مسعود ایرانمنش 
     استادیار

زمینـه پژوهشـی

مکانیک )تبدیل انرژی(

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
و  انــرژی خورشــیدی  انــرژی-  مدیریــت  و  ممیــزی  بهینــه ســازی 
ــن- ذخیره ســازی ــراق، آالینــده هــا و ســوخت های جایگزی ــرژی- احت  بیوان

 انرژی حرارتی

آزمایشگاه ها

* آزمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی

)MAVOWATT-70( اندازه گیری کیفیت توان
مدیریت و ممیزی انرژی، ارزیابی کیفیت توان
)MAVOWATT-30( اندازه گیری کیفیت توان

 Oscilloscope( ــوان ــت ت ــی کیفی ــرژی، ارزیاب ــزی ان ــت و ممی مدیری
)HMO 3522

 Wireless Monitoring 
wireless نمایش داده های اندازه گیری به صورت

Metrahit Energy
AC , DC اندازه گیری توان الکتریکی در جریان

میز الکترونیک با تجهیزات کامل
میز مجهز منبع تغذیه، اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، مولتی متر 

* آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری انرژی

دستگاه دیتاالگر 16 کاناله
اندازه گیری پارامترهای محیطی به منظور مدیریت انرژی الکتریکی

پیرانومتر
اندازه گیری شدت تابش خورشید

Combustion Analyzer )Testo 327-1(
اندازه گیری پارامترها و محصوالت مربوط به احتراق  

Pressure metre )0 to 2hpa( )Testo 512)2
اندازه گیری همزمان سرعت وفشار

گروه پژوهشی  تبدیل انرژي و انرژي هاي تجدیدپذیر )ادامه(                       

پیل سوختی و هیدروژن                         
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* آزمایشگاه تبدیل انرژی و انرژی های نو

سیستم روشنایی خورشیدی
اندازه گیری پارامترهای کاربردی در انرژی خورشیدی

olar simulator                                          تست سلول های خورشیدی
سیکل تبرید جذبی

تست سیستم سرمایش جذب
سیکل تبرید تراکمی

تست سیستم سرمایش تراکمی
کلکتور خورشیدی هیت پایپ

اسکوتر خورشیدی
پمپ سیرکوالتور

پژوهشکده انرژی
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آزمایشگاه ها

* آزمایشگاه تبدیل انرژی و انرژی های نو

دستگاه دینامومتر و رک کنترل
ازمون الکترو موتور و تست عمر و عملکرد

دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر و دستگاه خوانش هوا به 
سوخت

تست های احتراق
راکتور شیمیایی

تهیه محصوالت از جمله بیو سوختها از مواد خام
دستگاه تست پیل سوختی

تست پیل سوختی
بمب کالریمتر 

اندازه گیری ارزش حرارتی سوختها

ادامه، آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری انرژی
Thermo hygrometer )Testo 625( 

اندازه گیری دما، دمای نقطه شبنم و رطوبت
Thermo meter )Testo 922((                                              اندازه گیری دما
Packet differential Pressure )Testo 510(                       اندازه گیری فشار 

Pressure metre )0 to 2hpa( )Testo 512)2
اندازه گیری همزمان سرعت وفشار

CO2 Measuring )Testo535(5
اندازه گیری میزان غلظت دی اکسید کربن

Dual Contact Tachometer )Testo 470)۰
اندازه گیری سرعت دورانی به دو صورت مکانیکی و اپتیکی

Portable Emissions Analyzer )Testo 350-XL)L
اندازه گیری پارامترها و محصوالت حاصل از احتراق

Thermal Imager)Testo 881(1                             اندازه گیری تصویری دما 

measuring system)Testo 454)4
اندازه گیری پارامترهای محیطی از قبیل دما، سرعت، فشار و ...

D445 ویسکومتر
 اندازه گیری ویسکوزیته سیاالت

دبی سنج اولتراسونیک
اندازه گیری دبی سیاالت
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گروه پژوهشی مواد نو
     دکتر علی بهراد وکیل آباد 

     استادیار

زمینـه پژوهشـی

ــت  ــولفیدی، بازیاف ــیدی و س ــواد اکس ــا، نانوم ــه ه ــواد از باطل ــد نانوم تولی
باتــری هــای لیتیومــی، بیوهیدرومتالــورژی، ســرامیک هــای تقویــت شــده، 
ــورژی.  ــوژی هــای پیشــرفته در هیدرومتال ــرد تکنول شــبیه ســازی، کارب

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- افزایش بازیابی فرایندهای هیدرومتالورژی و بیوهیدرومتالورژی

- تولید ارزش افزوده از باطله های معدنی 
- بازیافت مواد پسماند و دور ریز همانند باتری ها ...

- سنتز انواع نانومواد )انواع اکسیدها، سولفید آهن، سولفید مس، سولفید 
کبالت، سولفید نیکل، نانوکامپوزیت ها و ...(

- سنتز بسترهای کاتالیستی 
- سنتز مواد متخلخل برای حذف کاتالیتیکی آالینده های آلی 

COMFAR تهیه طرح تجاری با نرم افزار -
- تهیه بازدارنده های خوردگی 

- تهیه هیدروژل با توانایی جذب آب، فلزات سنگین در پساب ها، رنگ ها در 
پساب های صنعتی، بارگیری و رهایش دارو 

- سولفورزدایی از کنسانتره های آهن 
- لیچینگ کانسنگ های سولفیدی کم عیار 

- هوش مصنوعی
a.behrad@kgut.ac.ir
https://icst.ac.ir/?siteid=1&pageid=1190&tid=203
https://scholar.google.com/citations?user=5ONwK_sAAAAJ&hl=en

گروه پژوهشی سرامیک

گروه پژوهشی مواد نو

     دکتر الهه مصدق
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

ــا در  ــی آنه ــرد بیولوژیک ــی کارب ــی و بررس ــی و داروی ــات آل ــنتز ترکیب س
درمــان ســلول هــای ســرطانی، ســنتز انــواع نانوحامــل هــا جهــت انتقــال 
ژن/دارو، تثبیــت، پایدارســازی و مهندســی محیــط پیرامــون آنزیــم، طراحی، 

ســنتز و تولیــد نانومــواد و هیبریدمتریــال هــا

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- سنتز و تولید ترکیبات دارویی جدید و بومی سازی روش تولید داروهای 

وارداتی
- سنتز نانومواد پیشرفته

- طراحی و سنتز نانوفیلترهای تصفیه آب، پساب و روغن
- تولید انواع پماد سوختگی با کارایی بیشتر نسبت به نمونه های وارداتی

     دکتر زهرا حسنی
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

شــیمی آلی-شــیمی دارویــی- دارورســانی و ژن رســانی - نانــو حامــل هــا-
مــواد خــود ترمیــم شــونده- بازدارنــده هــای خوردگــی، هیــدروژل 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
* سنتز ترکیبات آلی مورد نیاز صنایع 

* در صنایع داروسازی و پزشکی و آرایشی بهداشتی:
   - سنتز ترکیبات دارویی و مواد با خاصیت های آنتی باکتریال  و ..

   - سنتز نانوحامل های دارویی 
   - سنتز بسترهای مناسب برای زخم پوش ها 

   - سنتز ترکیبات خودترمیم شونده مورد نیاز در صنایع پزشکی 
* تهیه مواد خودترمیم شونده جهت استفاده در پوشش ها در صنایع مختلف

* تهیه بازدارنده های خوردگی 
* تهیه هیدروژل با توانایی جذب آب، فلزات سنگین در پساب ها، رنگ ها در 

پساب های صنعتی، بارگیری و رهایش دارو 
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     دکتر اسد اهلل حسنخانی
     دانشیار

زمینـه پژوهشـی

ســنتز ترکیبــات آلــی، صنعتی و دارویــی 

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
 ســنتز کاتالیســت هــا و مطالعــه کاربــرد آنهــا در انجــام واکنــش هــای شــیمیایی، 
ســنتز پیــش مــاده هــای مــورد نیــاز صنایــع دارویــی، ســنتز ترکیبــات آلــی مــورد 
نیــاز صنایــع مختلــف، ســنتز حــال هــای مــورد نیــاز صنایــع مــس، ســنتز رنگدانــه 

هــای مــورد نیــاز صنایــع 



پژوهشکده مواد
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     دکتر علیرضا محمودیان
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 

- استخراج فلزات رنیوم، طا، نقره، مس، پاالدیوم، آهن، روی
- تولید نمک های سلنات سدیم، پررنات ها

- زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی در جهت رفع نیازهای استان و کشور
- طراحی کارخانه های استخراج مس
- شبیه سازی فرآیندهای متالورژیکی

گروه پژوهشی فلزات
     دکتر مجید لطفعلیان

     استادیار

زمینـه پژوهشـی

هیدرومتالــورژی مس-هیدرومتالــورژی روی-فــرآوری ســرب، روی و مــس- 
فــرآوری ثقلــی

زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 
- طراحی واحد های لیچینگ و تولید کاتد مس
- طراحی فریندهای لیچینگ و تولید کاتد روی

- فرآوری و تولید کنسانتره های سرب، روی و مس
- پرعیار سازی منگنز و کرومیت با روش های ثقلی

- بیولیچینگ منابع سولفیدی مس
- استحصال آلومینا از منابع آلومینو سیلیکاته

آزمایشگاه ها

- دستگاه تست کشش 
- دستگاه تست سختی سنجی فلزات

- دستگاه ضربه
- دستگاه تست خزش

- دستگاه آنالیز لیزری ذرات
- آسیای سیارهای

- آسیای گلوله ای افقی

* آزمایشگاه خواص مکانیکی

* آزمایشگاه متالورژی پودر

- XRD
- Micro-EDXRF

* آزمایشگاه آنالیز مواد

- کوره ذوب
- کوره اتمسفر کنترل

- کوره باکسی

DTA دستگاه -

* کارگاه ریخته گری

* آزمایشگاه  آنالیز حرارتی

STRUERS )UNITOM( دستگاه کاتر -
STRUERS )MINITOM( دستگاه میکروکاتر -

STRUERS )LABOPRESS( 3 دستگاه مانت گرم -
STRUERS Epovac دستگاه مانت سرد -

)STRUERS )LECTROPOL 5دستگاه الکتروپولیش -
STRUERS )ROTOPOL(21دستگاه پولیشرمکانیکی -

- پولیشر مکانیکی  زمین توانا

* آزمایشگاه متالوگرافی
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     دکتر محسن شیخ حسینی 
    استادیار

زمینـه پژوهشـی

 و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 

- شبکه های هوشمند
- طراحی سیستم های مخابراتی با یادگیری عمیق

- تئوری اطاعات
- مخابرات خطوط قدرت

- مخابرات بیسیم

     مهندس مریم آموزگار
    مربی

زمینـه پژوهشـی

 تشــخیص ناهنجاری، پــردازش داده جریانی، یادگیری ماشــین و الگوریتم های 
بهینه سازی جمعیتی

 زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی
داده کاوی و پــردازش داده هــای صنعتــی، پایــش داده و تشــخیص ناهنجاری، 

پــردازش جریــان های شــبکه ای 

     مهندس فرهاد راهداری 
     مربی

زمینـه پژوهشـی

 و زمینه و توانایی تحقیقات کاربردی 

- شبکه های هوشمند - پردازش سیگنال و صوت

STRUERS) DURAMIN 20( میکروسختی سنج -
)IMAGE ANALYZER( میکروسکوپ آنالیزگر تصویری -

 LEICA )Q550MW METALLURGY WORKSTATION)
OLYMPUS )CK40M( میکروسکوپ نوری متالورژیکی -

Zeiss  میکروسکوپ نوری متالورژیکی -
Zeiss استریو ماکروسکوپ نوری متالورژیکی -

pin on disc دستگاه سایش مکانیکی -

* آزمایشگاه میکروسکوپ نوری

آزمایشگاهها

- دستگاه ماکروویو سنتزی
FT-IR دستگاه -

- دستگاه جذب اتمی 
DR5000 دستگاه اسپکتروفتومتری -

- دستگاه فلیم فتومتر
- دستگاه روتاری

* آزمایشگاه شیمی پژوهشکده مواد

- دستگاه کدورت سنج
TLC دستگاه -

TDS و EC دستگاه اندازه گیری -
- دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

اولتراسونیک

CODجهت اندازه گیری DRB200 دستگاه -

گروه پژوهشی کامپیوتر و فناوری اطالعات
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پارک علم و فناوری کرمان با ایجاد برخی زیرساخت ها جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان استان تبدیل به یک مجتمع فناوری گردیده که به 
واسطه آنها توانسته اثرات مثبتی را در پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه به منصه ظهور برساند

مأموریت و اهداف:
ایجاد اشتغال پایدار همراه با توسعه اقتصادی

تشویق فعالیت های اقتصادی با ایجاد شرکت های دانش بنیان
 انتقال و تجاری سازی فناوری های ارزشمند

تشویق، حمایت و ایجاد روحیه کارآفرینی
 تشویق و حمایت از صاحبان ایده و نخبگان

مراکز رشد
نظر به اهداف پارک علم و فناوری کرمان مبنی بر توسعه همه جانبه فناوری و کارآفرینی در استان، در اکثریت شهرستانهای استان مرکز رشد واحدهای فناوری تاسیس 

گردیده تا بتوان از این طریق زمینه پشتیبانی و شکوفاشدن استعدادهای اقتصاد دانش بنیان استان را فراهم نمود. متقاضیان شهرستانی می توانند با مراجعه به این 
واحدها از خدمات پارک علم و فناوری بهرمند شوند.

شهرک علمی و فناوری 
شهرکهای علمی و فناوری مناطق ویژه در دنیا محسوب می شوند که به واسطه آنها هم افزایی قابل مالحظه ای در جهت تولید محصوالت دانش بنیان و شناسایی و نحوه 

ارائه به شرکتهای دانش بنیان و فناور را آسان می کند.
پارک علم و فناوری کرمان با تبعیت از این الگوی موفق جهانی اقدام به راه اندازی شهرک علمی و فناوری در کیلومتر 2۰ جاده کرمان- ماهان نموده است. این شهرک در 
یک استاندارد مطلوب جهانی در زمینه زیرساختهای تعریف شده برای شرکتهای دانش بنیان اعم از کارگاهی، آزمایشگاهی، فن بازار، پشتیبانی از قبیل  آب، برق و گاز  

راه اندازی شده  است.
 در حال حاضر واگذاری  15 قرارداد از اراضی شهرک علمی و فناوری  به شرکتها  فناور انجام شده که به سرعت در حال ساخت و ساز و پیشرفت می باشند.

همجواری با دانشگاه و پژوهشگاه از دیگر نقاط قوت این این شهرک می باشد.
صندوق پژوهش و فناوری

یکی از چالشهای اساسی شرکتهای دانش بنیان در ایران تامین منابع مالی خطر پذیر است که با راه اندازی صندوقهای حمایتی این نقیصه به حداقل ممکن رسید و 
پارک علم و فناوری کرمان جهت پشتیبانی از اکوسیستم فناوری اقدام به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان به کمک نهادهای دولتی و خصوصی نمود تا بتواند 

شرکتهای فناور و دانش بنیان استان  را از بروکراسی مرگبار بانکها نجات و تسریع در حمایتهای مالی را به واقعیت تبدیل نماید.
مرجع منطقه ای  مالکیت فکری

براساس بند 6-5 متن سیاست های کلی علم و فناوری ابالغي از سوي مقام معظم رهبري، »حمایت از مالکیت فکري و معنوي و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات 
مربوط« سیاست کلي حوزه مالکیت فکري تبیین گردیده است، لذا پارک علم و فناوری استان کرمان با توجه به رسالت خود در راستای حمایت از ایده ها، اختراعات و 

واحدهای فناوری موفق به دریافت مجوز مرجع منطقه ای مالکیت فکری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 95/8/17 گردید و موظف است درمنطقه ی تحت 
پوشش و در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابالغ شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارتباط با ارزیابی اختراعات و دانش فنی، 
حمایت مالی از ثبت و انتقال اختراعات و هم چنین فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی مطابق شیوه نامه حمایت مالی از ثبت و واگذاری امتیاز اختراعات و دانش فنی 

سال 92 در این زمینه اقدام نماید.
وظایف مرجع منطقه ای مالکیت فکری

- تعامل با ساختارها و نهادهاي مالکیت فکري همکار در تهران و سایر استانها
- برگزاري کارگاه هاي تخصصي در حوزه مالکیت فکري 

- حمایت مالي از مالکیت فکري
- انجام امور مربوط به ارزیابي تخصصي اختراعات و دانش فني 

- انجام امور مربوط به حمایت از تولید، تدوین و مستند سازي دانش فني 
- تالش جهت بهره برداري از اختراعات تأیید شده و دانش فني، در داخل کشور 

تعامل و نظارت بر فعالیت ارزیابان تخصصي اختراعات و دانش فني
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آدرس وب سایت ایده فناورانه مدیرعامل نام شرکت

www.Soorena.net            
 طراحــی و پیــاده ســازی ســامانه هــای سفارشــی و
ــا ــگاه داده ب  اختصاصــی وب بنیــاد و انجــام داده کاوی پای

ــی ــم تکامل ــتفاده از الگوریت اس
عابد شیخ بهایی اتصال شبکه سورنا

www.ib-eco.com سیستم های اتوماسیون صنعتی و  ابزار دقیق علی قاسمی پور  الکترونیکی بردهای هوشمند
ایرانیان

www.mehr-abad.ir ــطح ــرق در س ــد ب ــای تولی ــتم ه ــاوره سیس ــب و مش  نص
ــگاوات ــد م ــا چن ــووات ت ــد کیل ــد ص ــی از چن نیروگاه محمدعلی پورامیری انرژی های نوین مهرآباد

www.ipno.ir             طراحــی و تولیــد دســتگاه تایــم ســوئیچ و ســایر تجهیــزات 
مرتبــط بــا کنتــرل الکترونیک عباس یزدانپناه ایده پردازان نوآور بوتیا

ــارکنتورهای ــا و فش ــح دم ــای تصحی ــتگاه ه ــاخت دس  س
ــی توربین حمیدرضا منصوری آکام صنعت کارمانیا

www.parspistak.com
ــید و ــک اس ــه هیومی ــا پای ــاورزی ب ــای کش ــد کوده  تولی
ــی ــات فیزیولوژیک ــع معض ــت رف ــاص جه ــوالت خ  محص

ــان و گیاهــان زراعــی درخت
علی حیدری نژاد برافزاکشاورزپارس

pars-cert.com سامانه کشاورزیار هادی گنجوزاده پارس گواه گستر

ــوژی ــه تکنول ــر پای ــون ب ــد خ ــای قن ــتریپ ه ــت اس  تس
آنزیم-الکتــرود و آمپرومتــری سیداحسان حسینی  پدیده عصر علم و فناوری

کریمان

partopajooh.ir  طراحــی و ســاخت تلویزیــون هــای شــهری / تولیــد
بردهــای کنتــرل سیدمهدی علوی پرتوپژوه آینده

www.pbar-co.com تولید کودهای بیولوژیک و ارگانیک روح اله صابری ریسه پرشین بنیان آریا

تولید واکسن و کیت آزمایشگاهی تشخیصی حمید دانشور پزشکی زیست سالک

hamyarsystem.com سیستم و سامانه باشگاه مشتریان و شبکه خرید مهدی طالبی زاده پژوهشگران همیار سیستم

 www.panganco.com  
 تولیــد تجهیــزات الکترونیکــی و ابــزار دقیــق ارتقــاء
 یافتــه شــامل ســطح ســنج هــا، فلومترهــای کانــال بــاز و

ــیم ــی س ــی ب ــزات ارتباط تجهی
علی  اسماعیلی پنگان الکترونیک
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www.psdfco.ir تعمیرات پیشرفته و ساخت قطعات صنعتی عماد جمعه زاده پیشرو صنعت دانش فراز

 توســعه مدیریــت علمــی، آمــوزش و گســترش روش هــای
جدیــد کســب و کار علی خزاعی پیشگامان دانش کارمانیا

www.pkkco.com طراحی و ساخت و تعمیر اینورتورهای صنعتی محمد اسفندیاری  تاسیساتی ساختمانی فرزان
کرمان

 FTTX طرح های توسعه ای در زمینه فیبر نوری و حسین بهرامپور  تعاونی اسالمی مجتمع صنعتی
رفسنجان

www.farzankerman.com
ــی متشــکل از  طراحــی و توســعه سیســتم آموزشــی تعامل
)سیســتم معلم)ســرور(، تبلــت دانــش آمــوزان )کایتنــت ها محسن ترکزاده ماهانی  تعاونی تولیدی و توزیعی

بهارستان رایان

http://ric-co.ir  طراحــی و راه انــدازی خــط تولیــد فــن موتــور ســانتریفیوژ
))کوپــل مســتقیم غالمرضا علینقی لنگری تعاونی دانش بنیان طوفان ساز

www.brc-co.ir کرمان نما- اپلیکیشن جامع راهنمای سفر بهنام شجاع الدینی داتیس پرداز کویر

  B.S.F منوچهر فرود نیا  تولید قطعات پیش ساخته دیوار سبک سازان ماهر جنوب

www.rangdaneh.com
 تولیــد محصــوالت مبتنــی بــر تکنولــوژی نانــو، انــواع
ــت ــال جه ــی باکتری ــت آنت ــا خاصی ــیلور ب ــتربچ نانوس  مس
ــرف ــار مص ــروف یکب ــق و ظ ــاجی و تزری ــات نس کارخانج

بابک شایسته رنگدانه سیرجان

info@itn.ir  open cv پردازش تصویر با استفاده از کتابخانه مهدی احمدی ره آورد پژوهش گستر

www.zarinmedical-inc.com
اتوماسیون فرآیند تولید آتل مجید مالحسینی زرین طب کاال

www.iranlearn.ir. www.
hct.ir

ــات ــا امکان ــازمانی ب ــت وب س ــای تح ــرم  افزاره ــد ن  تولی
ــد ــای جدی ــاوری ه ــتفاده از  فن ــا اس ــاص ب خ محمد جواد رستمی فناوران ارتباطات برتر

پارک علــــم و فناوری 
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kianagre.com کلینیک هوشمند کشاورزی سعید علیپور مقدم  فنی مهندسی کشاورزی کیان
مهر نهاده گستر

 www.karaco.ir دستگاه سورت خرما علی ابراهیمی کارا کرمان

btioasabzkariman2.ir طراحی و تولید دروگر علفچین دو چرخ مهدی حسنی کشت گستر

www.khk.co.ir سامانه هوشمند برداشت آب تانکری سیدمهدی هاشمی کوشا هوشمند کرمان

www.kiasam.com     
محلول پاشی کودهای کشاورزی علی علیزاده کیا سم کارمانیا

)تولید ترکیب اصاح کننده خاک )آنتی سالت حمید علی پور کیمیاکشاورزکرمان

lotus-co.ir )سامانه ارتباط آسان مردم و مسئولین )خادمین مهدی شهاب الدینی لوتوس افزار گستر جنوب

  فرآوری، عمل آوری و بسته بندی انواع میوه و   سبزیجات
ببه روش
IQF 

مهدی یزدانپناه  مجتمع تولیدی نیلی صنعت
کرمان

www.zarazma.com اندازه گیری اکسید های اصلی به روش ذوب قلیایی مجید شکوریان  مطالعات موادمعدنی زرآزما
ماهان

www. epc-mana.com    ــس ــور گری ــن و انژکت ــج روغ ــارژر، کاتری ــو ش ــد تورب  تولی
ــی ــین آالت معدن ــتفاده در ماش ــل اس قاب  معدنکاران اندیشه ساز نمایشگر آیت قره قانی

) امید ) مانا
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www.Qeshmvoltage.com  تولیــد ربــات هــای صنعتــی، ربــات هــای آموزشــی،
تجهیــزات آموزشــی و آزمایشــگاهی در حــوزه رباتیــک امید بارزی  مهندسی برق و الکترونیک قشم

ولتاژ

www.taradod.ir ــل و ــمند حم ــای هوش ــتم ه ــک و سیس ــزات ترافی  تجهی
ــل نق مجید نورانی مهندسی تردد راهنما

http://http//www.hiwa-int.
com

 پایــگاه صــادرات و تجــارت الکترونیــک  بیــن المللــی ایــران
enterbell لیندا سیفی  مهندسی گسترش سامانه های

هیوا

www.neecoenergy.com
 فناوری معتبرسازی و تلفیق داده های فرایند در صنایع
 نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی )خدمات با استفاده از

نرم افزار
محمد مهدی نوذری مهندسین مشاور انرژی نواندیش

parsaero.ir ــر نظامــی و ــواع پهپادهــای ســبک غی ــد ان  طراحــی و تولی
ــی ــای صنعت ــی روتوره مولت موسسه هوا فضا پارس محمدرضا حمیدی

mjsd.ir ")سامانه اطاعات جغرافیایی اصناف)ساجا سعیده صادقی میزبان گستر کرمان

 طراحــی و تامیــن تجهیــزات صنعتــی در قالــب جایگزینــی
و انجــام مهندســی معکــوس محمدرضا غفاری موفق یدک جویان کوشا

www.teleframe.ir  تلــه فریــم- بســته ترکیبــی شــامل نــرم افــزار، ســخت افــزار
و محتــوا بــا امــکان مدیریــت هوشــمند و زمانپذیــر محتــوا فاطمه عالمزاده یکتا ارتباط تعاملی پرتونما

پارک علــــم و فناوری 
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دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته در یک نگاه

حـوزه آمـوزش

حـوزه پژوهش

حـوزه فناوری

دانشکده مهندسی 
برق و کامپیوتر

پژوهشکده
 علوم محیطی

مراکز رشد

دانشکده مهندسی 
عمران و نقشه برداری

پژوهشکده 
فوتونیک

شهرک 
علمی و فناوری

گروه هاگروه هاگروه هاگروه ها گروه ها

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
مهندسی مخابرات و الکترونیک

مهندسی قدرت و کنترل

مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
مهندسی نقشه برداری

مهندسی آب

شیمی
 مهندسی پلیمر 
مهندسی شیمی

مهندسی طراحی و ساخت و تولید
مهندسی مواد

مهندسی تبدیل و سیستم های انرژی

ریاضی کاربردی 
علوم زمین
فوتونیک

 نانوفناوری
 مهندسی هسته ای

دانشکده علوم و 
فناوری های نوین

پژوهشکده 
مــواد

صندوق
 پژوهش و فناوری

دانشـکده شیمی 
و مهندسی شیمی

پژوهشکده
 انرژی

مرجع
 منطقه ای مالکیت فکری

ــکده مهندسی  دانشـ
ــواد مکانیــک و م

گــروه پژوهشــی کامپیوتــر 
و فنــاوری اطالعــات

گروه ها

اکولوژی
تنوع زیستی
بیوتکنولوژی
محیط زیست

گروه ها

لیزر
نیمه هادی ها
فیبر نوری

گروه هاگروه ها

مواد نو
سرامیک 

فلزات

بهینه سازی و مدیریت انرژی
انرژی های تجدیدپذیر و تبدیل انرژی

پیل سوختی و هیدروژن

پارک علم وفناوری
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