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جهاددانشگاهیدر باره

نگاهی اجمالی به جهاددانشگاهی•
1404سند چشم انداز در افق •
برنامه هاي توسعه جهاددانشگاهی•
مصوبه نقش جهاددانشگاهی در اجراي نقشه جامع علمی•



دانشگاهیجهادبهاجمالینگاهی
با،تاساسالمیانقالبمباركمولودرهبریمعظممقامتعبیربهكهدانشگاهیجهاد

شكیلت(ره)خمینیامامآن،كبیربنیانگذاروجهانیبزرگانقالباینآرمانهایازجانبههمهالهام
وفناوریدانش،ارائهدنبالبهجامعهتخصصینیازهایوواقعیمشكالتشناختمبنایبروشده

انیایراسالمیالگویتحققراستایدرآننیازموردفرهنگیزیرساختایجادوسازیتجاری
.استبنیاندانشپیشرفت
دارایوفرهنگیانقالبعالیشوراینظرتحتغیردولتیوعمومیینهاددانشگاهیجهاد

یهروحشكوفاییوتحقیقاتگسترشماموریتاب1359سالدركهاستمستقلحقوقیشخصیت
وانشگاهدمیانپلیایجادوجامعهسطحدرفرهنگیامورتوسعهاتكایی،خودبهنیلبراینوآوری

.گردیدتأسیسكشورخدماتی،صنعتیبخش
وعلوممختلفهایزمینهدرتحقیقاتیهایپروژهاجرایوهدایتطریقازماموریتاین
بهدانشگاهیجهادراستاایندر.میگیردصورتتحقیقاتنتایجازبرداریبهرهپیگیریوفناوری

پردازدمیزیرموارد
فناوریتدوینوتولید•
تحقیقاتنتایجسازیتجاری•
تخصصیهایآموزشورسانیاطالعطریقازدانشانتشار•
خودباوریواسالمیاصیلفرهنگتوسعه•
كارآفرینیترویج•



درباره جهاددانشگاهي

منابع مالي
خدماتفروشوكارفرمايیآموزشیوپژوهشیقراردادهايطريقازجهاددانشگاهیساالنهبودجهاز%80ازبيش

.ميگرددتأمينعمومیوخصوصیهايبخشبهفناوريمحصوالتو

.میشودصرفتوسعهايوفرهنگیفعاليتهايدرعمدتاًكهمیدهدپوششرابودجهاز%20ازكمتردولتیاعتبارات

خدماتتنوع
درارمتنوعیخدماتتاميدهدراقابليتايندانشگاهیجهادبهسازمانی،پذيريانعطافوايرشتهچندماهيت
دماتخاينازنوعچندينياويکمتقاضیاستممکنكارفرماهر.نمايدارائهفناوريوعلومهايزمينهازبسياري
.باشد

مطالعاتپايه،امکانسنجیوتدويناستراتژي•
تحقيقوتوسعه•
خدماتتوليد•
خدماتمديريت•
آموزش•
محصوالتوخدماتروتين•
همايشها،فرهنگسازيواطالعرسانی•



درباره جهاددانشگاهي

منابع انساني

تفکيکهبتحصيلیمدركواستخدامیرستهاستخدام،نوعبرحسبجهاددانشگاهیحاضرحالانسانینيرويتعداد
.باشدمیذيلجداولشرحبه

مجموعقراردادي پاره وقتقراردادي تمام وقتپيمانيرسمي

1005884458410417514

تعداد نيروي انساني جهاددانشگاهي برحسب نوع استخدام

تعداد نيروي انساني جهاددانشگاهي برحسب رسته استخدامي

مجموعغيرهيأت علميهيأت علمي

67768377514

تعداد نيروي انساني جهاددانشگاهي برحسب مدرك تحصيلي

فوق ليسانس وليسانسفوق ديپلمديپلممزير ديپل
دكتري حرفه اي

مجموعدكتري تخصصي

5461348945257116903187514



چشم انداز بیست ساله 

:1404افقدر
اسالمیهویتباانقالبیاستنهادیجهاددانشگاهی•
كارآمدومتعهدانسانیمنابعازبرخوردار•
كشوردرموثروبخشالهام•
فرهنگوفناوریعلم،توسعهدرپیشگام•
المللیبینوملیعرصهدرسازندهتعاملبا•



چشم انداز بیست ساله 
ی ، جهاددانشگاهی نهادی است انقالبی، با هویت اسالمی ، برخوردار از منابع انسان1404در افق 

ا تعامل متعهد و كارآمد، الهام بخش و موثر در كشور، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ ب
المللیسازنده در عرصه ملی و بین

:اسالمیهويتباانقالبیاستنهاديدانشگاهیجهاد
یروپ،(ره)خمینیامامحضرتواسالمیانقالباهدافومدافعارزشهاآرمانها،بهملتزمومعتقد-

تیغیردولعمومینهادساختاربافرهنگی،انقالباهدافبهمتعهدنظام،رهبریوفقیهوالیت
:کارآمدومتعهدانسانیمنابعازبرخوردار

ومعیجكارروحیهدارایپذیر،مسئولیتخودباور،پرتالش،خالق،متخصص،انقالبی،مومن،-
جهادیفرهنگبهملتزم
:کشوردرمؤثروبخشالهام

وائیخوداتكخودباوری،بهنیلجهتدرفرهنگیوعلمیپویاییواندیشینودربخشالهام-
اسالمی-ایرانیهویتتقویت

لهایحراهارائهكشور،اجتماعیوفرهنگیعلمی،نیازهایومسائلها،چالشتشخیصدرمؤثر-
كشورگیریتصمیموسازیتصمیمنظامدرتأثیرگذاروهوشمندانه



:پیشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ
:پیشگام در

توسعه قطبهای علم و فناوری برای گسترش مرزهای دانش-
و تولید فناوریهای نوین“تحقیق و توسعه”-
جذب توان علمی نخبگان-
ریزی شده و بكارگیری نتایج حاصلهپژوهشهای كاربردی برنامه-
تولید، جذب و بومی سازی فناوریهای مورد نیاز-
المللیتوسعه دانشگاه غیردولتی معتبر بین-
آفرینتوسعه آموزش عالی و تخصصی با رویكرد تربیت منابع انسانی متعهد، كارآمد و كار-
های انقالب اسالمی و انقالب فرهنگیصیانت از ارزش-
ه و سلوك ارتقاء و تعمیق معرفت دینی و ترویج فضائل اخالقی در میان جوانان در پرتو اندیش-

(ره)دینی، اجتماعی و سیاسی حضرت امام خمینی 
منطبق با زمانایرانی با رهیافتی زیبایی شناسانه، بدیع و-تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسالمی-
هنری و تقویت روحیه خودباوری دانشجویان-پرورش خالقیتها و استعدادهای فرهنگی-
فرهنگی و ظرفیت سازی برای ایفای -ها، طرحها و راهبردهای اثر بخش علمی ارائه ایده-

های ملی در مسیر توسعه فرهنگی كشورنقش



:تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی
از طریق،

ح های فناوری و صنعتی در سطوهمكاری موثر با دستگاهها و مراكز علمی،  فرهنگی و مجموعه-
استانی و ملی برای ایفای نقشهای برجسته در كشور

یات و ها و مراكز تحقیقاتی معتبر جهان برای تبادل تجربپژوهشی با دانشگاه-همكاری علمی -
دستیابی به دانش و فناوریهای نوین

دور های فناوری و صنعتی برای تولید ارزش افزوده و صگسترش همكاری بین المللی در حوزه-
محصوالت و خدمات  علمی، فنی و صنعتی

رای همكاری گسترده فرهنگی با دانشگاهها و مراكز فرهنگی جهان به ویژه كشورهای اسالمی ب-
ایرانی-افزایش شناخت متقابل و معرفی مظاهر تمدن اسالمی

المللی برایگسترش همكاری با مراكز علمی و فرهنگی، سازمانها و نهادهای مدنی ملی و بین-
های فراروی جوامع اسالمی و كشورهای منطقهمشاركت در حل چالش



:مالحظات
ی و شایان ذكر است كه در تدوین برنامه های توسعه جهاد دانشگاهی، اهداف، سیاستهای كل

ا اجرای ای كه بشود، به گونهشاخصهای كمی كالن هر برنامه بر اساس این سند تنظیم می
رنامه و ب. بینی شده در این سند نائل شودها، این نهاد به جایگاه و نقش پیشمجموعه برنامه

.رددگهای سالیانه نیز، متناسب با اهداف و الزامات این سند تدوین و تصویب میبودجه
در شرایط در فرآیند دستیابی كشور به اهداف سند چشم انداز و متناسب با تغییرات اساسی

ه های كشور، محتوای سند جایگاعلمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و اهداف و برنامه
.گیردجهاد دانشگاهی نیز حسب نیاز مورد بررسی و بازنگری قرار می

د و سند جایگاه جهاد دانشگاهی در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در یكص-
.به تصویب هیات امناء رسید86/4/4یكمین جلسه مورخ 



جهاددانشگاهیتوسعههايبرنامه
همچنینونهاداینایاساسنامهاهدافتحققهدفباجهاددانشگاهیتوسعههایبرنامه-

امنایهیأتتصویبباوتدوین1404افقدرجهاددانشگاهیجایگاهسنداهدافتحقق
.آیندمیدراجرابهجهاددانشگاهی

هدفاباستانیبومیهایمزیتوملینیازهایاساسبرشاخصوگزینهایفعالیتداشتن•
جهاددانشگاهیسازمانیواحدهایكلیهبرایمرجعیتبهرسیدن

تایجننمودنكاربردیوفناورانهوعلمیشاخصهایفعالیتانجامدركشورتوانالگوسازی•
تحصیالنالفارغاشتغالبهكمکوآموزشیفرهنگی،تأثیرگذارهایفعالیتانجامكناردرآنها

هادانشگاه

:مالیمنابع-
كمکصورتبهعمومیبودجهازدرصد30-20سقفتا•
انیاستوملیسطحدرهاسازمانوهاوزارتخانهسایرفناورانهوپژوهشیمنابعازاستفاده•
كارفرماییایحرفهقراردادهایعقد•
تخصصیآموزشهای•

:برنامهاجرايزمانبندي-
ساله3صورتبهپنجمتااولبرنامه•
96سالابتدایازساله5صورتبهتوسعهششمبرنامه•



ستگاه هایدباتعاملنحوهازصحیحیتعریفبنیان،دانشوعلمیكاریکبابایددانشگاهیجهادمسؤوالن
بهوطمربخانه هایبتواننددقیقهدف گذارییکاساسبرتادهندارائهتعاملاینمدیریتومختلف

(رهبریمعظممقام).كنندپردرستیبهكشورعلمینقشهبزرگجدولدرراخود



رمأموریت های جهاددانشگاهي در اجرای نقشه جامع علمي کشو



رمأموریت های جهاددانشگاهي در اجرای نقشه جامع علمي کشو



رمأموریت های جهاددانشگاهي در اجرای نقشه جامع علمي کشو



رمأموریت های جهاددانشگاهي در اجرای نقشه جامع علمي کشو



استفادهبامنتخبعمرانییاوایتوسعههایطرحدرفناوریتوسعهوانتقالمدیریت•
وهادانشگاهوبنیاندانشهایشركتصنعتی،بزرگهایشركتظرفیتاز

ورنامهبسازمان)ذیربطمراجعپشتیبانیوحمایتتصویب،باپژوهشیمؤسسات
(بودجه

یابیدستوپژوهشیملیكالنهایطرحاجرایبرایملیفناوریوپژوهشنهادایجاد•
ویبتصودانشگاهیجهادپیشنهادبهمنتخبهایحوزهدرداراولویتهایفناوریبه

شركتوپژوهشیمؤسساتوهادانشگاهظرفیتازحداكثریاستفادهباذیربطمراجع
بنیاندانشهای

وملیسطحدرپیشرفتههایمهارتونوینتخصصیهایآموزشتوسعهدرمشاركت•
منتخبهایحوزهدراسالمجهانوكشورنیازهایبرتأكیدباالمللیبین

رمأموریت های جهاددانشگاهي در اجرای نقشه جامع علمي کشو



منتخبهایحوزهدرآموختگاندانشتوانمندسازیوشغلیهدایتنظامدهیسامان•
ذیربطمراجعهماهنگیوپشتیبانیحمایت،با

بااوریفنوعلمموفقالگوهایترویجوخودباوریروحیهوكارآفرینیفرهنگارتقاء•
كشوردانشگاهیجامعهبرتأكید

سازینهادینهوهادانشگاهدرایرانی–اسالمیفرهنگتعمیقوگسترشدرمشاركت•
اسالمینوینتمدنگیریشكلراستایدرعلمگفتمان

حوزهردمناظرهونقدوپردازینظریههایكرسیارتقایوتعمیقترویج،درمشاركت•
منتخبهای

رمأموریت های جهاددانشگاهي در اجرای نقشه جامع علمي کشو

هاقدامات اجرايی پیاده سازي مصوب



:حوزه هاي فعالیت
پژوهش و فناوري-
آموزش-
فرهنگ-
اشتغال و کارآفرينی-



ساختار سازمانی
نمودار سازمانی

هیأت امنا
رئیس جهاددانشگاهی

شوراي علمی
شوراي هماهنگی

واحدهاي جهاددانشگاهی
پژوهشکده ها و پژوهشگاه هاي جهاددانشگاهی

گروهاي پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی
مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی

پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد
مؤسسات و مراکز فرهنگی

مراکز آموزشی
مرکز اطالعات علمی

سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان
مرکز ملی ذخاير ژنتیکی و زيستی ايران

شرکت هاي وابسته

سازمان و تشکیالت



رئیس جهاد دانشگاهی

دكترحميدرضاطيبی

+98-21-66409786:تلفن
+98-21-66411575:فکس

hrtayebi@acecr.ac.ir:ايميل



سازمان و تشكيالت

سازمانيساختار
ردمیگيزيرصورتشرحبههاسازمانوتشکيالتازمندينظامشبکهوسيلهبهجهاددانشگاهیهايفعاليت

امناهيأت•
جهاددانشگاهیدفترمركزي•
كشورسراسردراستانیواحدهايهمچنينوتهراناصلیدانشگاههايبامرتبطجهاددانشگاهیواحدهاي•
جهاددانشگاهیپژوهشکدههايوپژوهشگاهها•
هاپژوهشکدهوواحدهادهندهتشکيلاجزايمهمترينعنوانبهتخصصیخدماتمركز120وپژوهشیگروه132•
رشدمراكزوفناوريوعلمپاركهاي•
فرهنگیمراكزومؤسسات•
آموزشیمؤسسات•
جهاددانشگاهیشهدايتحقيقاتیمجتمع•
علمیاطالعاتمركز•
آموختگاندانشاشتغالوفناوريسازيتجاريسازمان•
وابستهشركتهايومؤسسات•



سازمان و تشكيالت

سازمانينمودار
هيأت امنا

رئيس جهاددانشگاهي

مراكز رشد و پاركهاي
علم و فناوري سازمانها و واحدها

پژوهشگاهها و 
پژوهشكده ها

شركتها و 
مؤسسات

دانشگاهها و 
مؤسسات 

آموزش عالي

دبيرخانه هيأت امنا، 
دفتر همكاريهاي علمياداره كل حوزه رياستاداره كل روابط عموميشوراها و مجامع

ادارهكلحراستو ارتباطات بين الملل

ي و معاونت پشتيبانهمعاونت هماهنگي و توسعمعاونت فرهنگيمعاونت آموزشيمعاونت پژوهش و فناوري
امور مجلس

اداره كل راهبري 
پژوهش و فناوري

تخصصي دفتر 
فني مهندسي 

وعلوم پايه

دفتر تخصصي 
پزشكي

دفتر تخصصي
كشاورزي

ي دفتر برنامه ريز
و توسعه آموزشي

و دفتر نيازسنجي
پروژه يابي 

آموزشي

اداره كل نظارت و 
گسترش مراكز 

آموزشي

اداره كل امور 
آموزشي

دفتر برنامه 
ريزي و توسعه 

فرهنگي

دفتر مطالعات
فرهنگي

اداره كل راهبري 
فرهنگي

دفتر برنامه  ريزي و 
نظارت راهبردي

اداره كل توسعه 
سرمايه گذاري و امور 

اقتصادي

اداره كل امور واحدها، 
پژوهشكده ها، سازمان ها و 

مراكز

اداره كل فني و 
طرحهاي عمراني

اداره كل منابع 
انساني و امور 

اداري

اداره كل توسعه 
فناوري اطالعات

اداره كل امور 
مالي

دفتر 
بودجه،تشكيالت

و روشها

دفتر امور حقوقي
و قراردادها

دفتر امور مجلس

دفتر تخصصي
علوم انساني

دفتر پروژه هاي
خاص



سازمان و تشكيالت

جهاددانشگاهيرئيس

هماهنگيشوراي

شوراي علمي
)بهمنظورتعيينخطمشیونظارتبرفعاليتهايعلمیوپژوهشیوفرهنگی(
رئيس،معاونآموزشی،معاونپژوهشیومعاونفرهنگیجهاددانشگاهی-1
راتوسهنفرازاعضايهيأتعلمیوپژوهشیارشدجهاددانشگاهیبنابهپيشنهادگروههايعلمیومطابقمقر-2

تعاريفمصوبآموزشعالیكشور
دونفرازصاحبنظرانفرهنگیجهاددانشگاهیبهانتخابرئيس-3
دونفرازمسئوالنمراكزپژوهشیوفرهنگیوابستهبهجهاددانشگاهیبهانتخابرئيس-4

دفتر مركزي جهاددانشگاهي



سازمان و تشكيالت

جهاددانشگاهيواحدهاي
.شودمیتلقیپاييندرمقياسجهاددانشگاهیمجموعهازنماتمامايآينهعنوانبهواحدهر
.مینمايندفعاليتتهراناصلیهايدانشگاهباارتباطدرواحد12

.هستندارتباطدرمنطقههايدانشگاهباهركدامكهداردوجودكشورسراسردراستانیواحد31همچنين

فهرست واحدهاي مستقر در تهران

واحدنامرديفنام واحدرديف

شهيدبهشتی7الزهرا1

صنعتیشريف8صنعتیاميركبير2

علومپزشکیتهران9علومپزشکیشهيدبهشتی3

عالمهطباطبايی10تربيتمدرس4

علموصنعت11تهران5

هنر12خواجهنصيرالدينطوسی6



سازمان و تشكيالت

فهرست واحدهاي مستقر در استان ها

نام واحدرديفواحدنامرديفنام واحدرديف

كردستان21خراسانشمالی11آذربايجانشرقی1

كرمان22خراسانرضوي12آذربايجانغربی2

كرمانشاه23خوزستان13(اراك)مركزي3

وبويراحمدكهکيلويه24زنجان14البرز4

گيالن25سمنان15اردبيل5

گلستان26انسيستانوبلوچست16ايالم6

لرستان27اصفهانصنعتی17اصفهان7

مازندران28فارس18بوشهر8

هرمزگان29قزوين19چهارمحالوبختياري9

همدان30قم20خراسانجنوبی10

يزد31



سازمان و تشكيالت

پژوهشكده ها و پژوهشگاه هاي جهاددانشگاهي
(پژوهشگاه3پژوهشكده در قالب 9-پژوهشگاه3پژوهشكده و 25)

(علومانسانی،علوماجتماعی،علومتوسعه:پژوهشکدههاي)پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي •
(یتکوينبيوتکنولوژي،مثلتوليدپزشکی،سلولیعلوم:هايپژوهشکده)رويانناباروري،وسلوليعلومپژوهشگاه•
،لمثتوليدبيوتکنولوژي:پژوهشکدههاي)سيناابندانشگاهي،جهادپزشكيعلومنوينهايفناوريپژوهشگاه•
(بيوتکنولوژينانو،منوكلونالآنتیبادي•
شيميايیصنايعتوسعهپژوهشکده•
برقپژوهشکده•
تکنولوژيتوسعهپژوهشکده•
بهداشتیعلومپژوهشکده•
غذايیموادفناوريوعلومپژوهشکده•
پژوهشکدهعلومپايهكاربردي•
ومعماريپژوهشکدهفرهنگ،هنر•
پژوهشکدهگياهاندارويی•
پژوهشکدهمحيطزيست•
پژوهشکدهمطالعاتتوسعه•
پژوهشکدهتکنولوژيتوليد•
پژوهشکدهفناورياطالعاتوارتباطات•
پژوهشکدهبرنامهريزيوتوسعه•
پژوهشکدهسرطانپستان•
پژوهشکدهگردشگري•
پژوهشکدهبيوتکنولوژيصنعتی•
پژوهشکدهفرآوريموادمعدنی•



سازمان و تشكيالت
جهاددانشگاهيشهدايتحقيقاتيمجتمع
اليتفعتحقيقاتیمجتمعدرزيرواحدهايحاضرحالدر.استگرفتهقرار(قزوين-كرجاتوبان)هلجرددرهکتار87/5مساحتبه

:میكنند

دارويیگياهانپژوهشکده

شيميايیصنايعتوسعهپژوهشکده

الکترونيکوبرقپژوهشکده

معدنیموادفرآوريپژوهشکده

شيميايیهايپايلوت

دارويیگياهاننمونهمزارعوهاگلخانه

وصنعتیصنعتینيمهمحصوالتتوليدهايكارگاه

البرزفناوريوعلمپارك



سازمان و تشكيالت



سازمان و تشكيالت

پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد

مركزرشددرحالفعاليتهستندكهعناوين19پاركعلموفناوريو3درحالحاضردرجهاددانشگاهی
.آنهابهشرحذيلمیباشد

سال تأسيسعلم و فناورينام پاركرديف

1386(كرمانشاه)جهاددانشگاهیپاركعلموفناوري1

1387(البرز)پاركعلموفناوريجهاددانشگاهی2

1396پاركعلموفناوريهاينرموصنايعفرهنگی3

فهرست پارك هاي علم و فناوري



پارك علم و فناوري هاي نرم و صنايع فرهنگی



سازمان و تشكيالت

پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد
فهرست مراكز رشد

سال تأسيسنام مركز رشدرديفسال تأسيسنام مركز رشدرديف
1390غربمركزرشداسالمآباد138111مركزرشدرويش1

1390مركزرشدسنقروكليائی138312مركزرشدكرمانشاه2

1390وارتباطاتمركزرشدفناورياطالعات138613مركزرشدهرمزگان3

1390مركزرشدكنگاور138714مركزرشدگياهاندارويی4

والتمركزرشدكشاورزيوصنايعتبديلیمحص138715مركزرشدخراسانشمالی5
سردسيريروانسر

1391

والتمركزرشدكشاورزيوصنايعتبديلیمحص138816مركزرشدزيستفناوريابنسينا6
گرمسيريسرپلذهاب

1391

مركزرشدگياهاندارويیومحصوالتكشاورزي138817مركزرشدبيوتکنولوژيرويان7
ايالم

1391

138918مركزرشدلرستان8
مركزرشدفرآوردههايگياهاندارويیاردبيل

1392

1392واحدهايفناورمحالتونيمورمركزرشد138919مركزرشدواحدهايپيشرفتهمخابرات9

1390مركزرشدكشاورزيمدرناروميه10



مؤسسات و مراكز فرهنگي

خبرگزاريدانشجويانايران(ISNA)

خبرگزاريقرآنیايران(IQNA)

علموفرهنگخبرگزاري(SINA PRESS)

سازمانانتشاراتجهاددانشگاهی

سازماندانشجويانجهاددانشگاهی

سازمانفعاليتهايقرآنیدانشجويانكشور(ISKA)

مركزافکارسنجیدانشجويانايران(ISPA)

مركزگردشگريعلمیـفرهنگیدانشجويانايران(ISTTA)

دانشجويیامام،واليتفقيهوانقالباسالمی-مركزفرهنگی

مؤسسهقرضالحسنهدانشجويانايران(ISFA)

سازمان و تشكيالت



«یک دانشجو، یک خبرنگار»

اهداف و سیاستها
انجمن دانشجويان خبرنگار

(ايسنا)خبرگزاري دانشجويان ايران 

(ه ایسنامقام معظم رهبری خطاب ب)« .موفق باشید... شاءاان. اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید»
((ره)امام خمینی)«.قلم و بیان خويش را براي تعالی اسالم، کشور و ملت خود به کار گیريد»

گیري از با بهرهاي است از يک تالش مسئوالنة دانشجويی براي ساختن ايرانی مستقل و آباد کهايسنا جلوه
، (ره)یهاي ارزشمند امام خمینخواه جوانان و با توجه ويژه به انديشهسرماية تفکر، صداقت، روح ترقی

ايشی و به صورت آزم( پیام مقام معظم رهبري به ايسنا)، با مخابرة اوّلین خبر خود 1378آبان سال 13در 
د رسانی نهادر شانزدهم آذرماه همان سال، همزمان با روز دانشجو، به صورت رسمی گام به عرصة اطالع

.و انحصار خبرگزاري در ايران را شکست و پس از ايرنا، اوّلین خبرگزاري بود که به وجود آمد
بی، روي ، اخبار را به زبانهاي فارسی، انگلیسی و عر(ايسنا)در حال حاضر خبرگزاري دانشجويان ايران 

.دهدسايت قرار می



:اهداف و سیاستها

و ( ره)هاي حضرت امام خمینیتولید و ارسال اخبار با توجه به آرمانهاي انقالب اسالمی، انديشه•
مقام معظم رهبري

بوط به آنهاشناسانه به مسائل ايران، منطقه و جهان و انتقال صحیح اخبار مرنگاه تحلیلی و آسیب•
سرعت در انتشار اخبار با نهايت دقت، صداقت و امانتداري•
زا در افکار عمومی و نیز از افراط و تفريط در اين زمینهپرهیز از ايجاد تنشهاي آسیب•
تالش در جهت ايجاد روحیة امیدواري در جامعه و تقويت وحدت در میان اقشار مردم•
بازتاب واقعی اخبار و پرهیز از افراط و تفريط در انتشار اخبار•
می ها و افکار در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالبازنمايی همه جانبه و بی طرفانة انديشه•

ايران
ترسیم جايگاه ويژة دانشگاهها و دانشجويان•
پوشش صحیح و بی طرفانة اخبار مربوط به رويدادهاي مختلف جامعه و دانشگاه•
دهدالشعاع قرار میبررسی مشکالتی که زندگی مردم را تحت•



:انجمن دانشجويان خبرنگار

دانشجويان اين انجمن نیز از بخشهاي ايسناست که با هدف ايجاد فضاي مناسب براي فعالیت
مختلف مند به حرفة خبرنگاري و همچنین تأمین نیروي انسانی مورد نیاز در بخشهايعالقه

و همزمان با آغاز به کار اين 1378، در سال «يک دانشجو، يک خبرنگار»خبري با شعار 
ر، همکاري رسانه تأسیس شده و تاکنون با هزاران نفر از دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشو

یز اي نداشته است که از میان آنها، برخی براي فعالیت در همین مجموعه جذب شده و عده
.اندهاي گروهی کشور، به فعالیت خبري مشغولدر ساير رسانه

دارد انجمن دانشجويان يکی از بخشهاي اصلی اين خبرگزاري است و در همین راستا سعی
هاي ورهمند به فعالیت خبري فراهم کند تا پس از طی دشرايطی را براي دانشجويان عالقه

جمن شود، به کسب تجارب علمی در اين انآموزشی که توسط معاونت آموزشی برگزار می
.ل شونداي نزديک، به يکی از فعاالن بخش خبر و رسانه تبديبپردازند و احتماالً در آينده



(:ایكنا)خبرگزاری قرآنی ایران 

، با نشانی 1382، به عنوان تنها خبرگزاری تخصصی قرآنی جهان، از آبان ماه سال (ایكنا)خبرگزاری قرآنی ایران 
سوژه »و « رویداد محوری»رویكرد كلی 2این خبرگزاری كه با . اندازی شده استراهwww.Iqna.irاینترنتی 
سال اوّل فعالیت خود، بیش از 5پردازد، در طول ، به تولید و انعكاس اخبار قرآنی از سراسر جهان می«محوری

.خبر تولید و بر روی خروجی پایگاه خبری خود، ارسال كرده است000/300
شعبة 10شعبة داخلی، 20زبان زندة دنیا در قالب 32خبر به 700در حال حاضر به توانمندی تولید روزانه « ایكنا»

تولید روزانه ریزی استراتژیک خود، بنا دارد تا بهشعبة سازمانی، دست یافته است و بر اساس برنامه3خارجی و 
.ش دست یابد.هـ1390زبان زندة دنیا تا سال 35خبر در قالب 1200

:اهداف
ی بخشی، تولید و تقویت جریانهای فكری و فرهنگی، ارتقای فرهنگ مفاهیم قرآنرسانی، آگاهیاطالع

:گروههاي خبري
، ITو فعالیتهای قرآنی، ادب، هنر، اجتماعی، سیاسی، اندیشه و علم، وبالگ: گروه خبری با نامهای11ایكنا دارای 
.باشدالملل، عكس و خبرنگاران افتخاری میگزارش، بین

:زبانها
رتبة اوّل از نظر تنوع زبانی، در بین خبرگزاریهای رسمی جهان اسالم 

یایی، تركی زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، اردو، اسپانیولی، آلبان32تولید و انعكاس روزانه اخبار قرآنی به 
ندی، آلمانی، پشتو، استانبولی، تایی، بلغاری، تامیل، ماالیو، روسی، چینی، بنگالی، قرقیزی، تاجیكی، سواحیلی، ه
الیاییهوسایی، ازبكی، تركمنی، فیلیپینی، بوسنیایی، قزاقی، میانماری، فوالنی، رومانیایی، آذری، ایت

http://www.iqna.ir/


:شعب
خبار فارسی اندازی شعب تولید اایكنا برای تولید اخبار قرآنی و دینی مناطق و كشورهای مختلف، اقدام به راه

.كرده است كه این شعب، در داخل و خارج ایران استقرار دارند
:شعب داخلی

تان، چستان، فارس، همدان، زنجان، مازندران، آذربایجان شرقی، كرمانشاه، كردسمركزی، قم، سیستان و بلو
اردبیل، كرمان، خراسان جنوبی، هرمزگان، اصفهان، سمنان

:المللیشعب بین
تانزانیاجنوب شرق آسیا،باكو، استانبول، منطقة بالكان، سوریه، لبنان، افغانستان، قرقیزستان، اردن، 

(:رايحه)نامة خبري تحلیلی ويژه
است كه در ( اایكن)، ازجمله فعالیتهای مكتوب خبرگزاری قرآنی ایران «رایحه»نامة خبری تحلیلی انتشار ویژه

های ای است از مطالبی كه در هر شماره، به فراخور زمان و موضوع مورد بررسی در سرویسحقیقت، گنجینه
رای مختلف خبری ایكنا، همچون رویدادهای بزرگ قرآنی و همچنین پاسداشت مقام شخصیتهای قرآنی، ب

.گیردمندان قرار میدسترسی موضوعی و آسان، به صورت مكتوب در اختیار عالقه
:خبرنگاران افتخاري

خبرنگار 2500سرویس خبرنگاران افتخاری، بخش دیگری از این مجموعة قرآنی است كه با عضویت 
كند و از افتخارات ارزشمند خبر تولید می60خبرنگار فعال از میان آنان روزانه 140افتخاری و حدود 

ی ، رؤسا(العالیمدظله)ای خامنه... ا، عضویت افتخاری مقام معظم رهبری، حضرت آیت(ایكنا)خبرگزاری 
.باشدمحترم جمهوری اسالمی ایران و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی می



:سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

خشها و جهاددانشگاهی، فعالیتهای گستردة خود را در عرصة كتاب و كتابخوانی، در ب
اجرای. ای و سراسری ساماندهی كرده استهای متعدد و در قالب طرحهای منطقهزمینه

ان، بخش اساسیِ  طرحهای كتاب و كتابخوانی در هفتة كتاب جمهوری اسالمی ایر
دائمی ایجاد انجمنهایبرگزاری میزگردهای نقد و بررسی كتاب، برپایی جشن كتاب،

انشجویی ها و پژوهشهای برتر دنامهكتاب، برپایی نمایشگاههای كتاب و انتخاب پایان
جشنوارة ملی، از مهمترین 2در قالب ( دوره14)و كتاب سال دانشجویی ( دوره11)

.طرحهای مربوط به كتاب و كتابخوانی در حوزة فرهنگی است
باشد و شعبه در سراسر كشور می23اكنون دارای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی هم

.عنوان كتاب منتشر كرده است592/2تاكنون بیش از 
ه به سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، تشكیالتی وابسته به جهاددانشگاهی است ك

ریزی، نظارت و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور منظور سیاستگذاری، برنامه
.انتشاراتی جهاددانشگاهی، تشكیل شده است

ی و ریزی، ایجاد هماهنگهدف از تأسیس این سازمان، تمركز در سیاستگذاری و برنامه
صوص وحدت رویه، انجام فعالیتهای تولیدیِ ترویجی، تبلیغی و كمک آموزشی در خ

وری هثار دانشگاهی، انضباط تشكیالتی و نیز افزایش بهرفرهنگ مكتوب با تأكید بر آ
.فعالیتهای انتشاراتی جهاددانشگاهی است



:وظايف سازمان 

تدوین سیاستها و اولویتهای انتشاراتی جهاددانشگاهی•
مدت و بلندمدت امور انتشاراتی جهاددانشگاهیریزی كوتاهبرنامه•
چاپ و انتشار كتب و نشریات علمی، فرهنگی و تخصصی•
رسانیبرگزاری نمایشگاههای كتاب و اطالع•
ادی كتابتشكیل گروههای تخصصی به منظور بررسی ابعاد علمی و اقتص•
ایجاد شبكة پخش و توزیع كتاب•
تشكیل صندوق تعاون•
تیهمكاری و مشاركت با سازمانها و نهادهای انتشاراتی دولتی و غیر دول•



:سازمان دانشجويان جهاددانشگاهی
شور به منظور سازماندهی مطلوب و توسعة مشارکت دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ک

رزشهاي هاي اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در راستاي تقويت فرهنگ و ادر زمینه
هها، سازمان دانشجويان خصوص در نسل جوان و دانشجويان دانشگااسالمی در جامعه و ب

جهاددانشگاهی تأسیس شده است که، هدف آن ايجاد زمینه براي کشف، شکوفايی و اعتالي 
آنان استعدادهاي اجتماعی، سیاسی، هنري، علمی و فرهنگی دانشجويان و ارتقاي همکاري و مشارکت

.باشدالذکر میهاي فوقدر زمینه
قابل ذکر است که خبرگزاري دانشجويان ايران، مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران و صندوق

اند و اندازي و فعال شدهالحسنه دانشجويان ايران، از جمله مراکزي هستند که در اين سازمان راهقرض
.باشندطور مستقل، مشغول ارائه خدمات فرهنگی میدر حال حاضر، به

–اد طرح ملی نکوداشت مقام است: اند ازفعالیتهاي شاخص سازمان دانشجويان جهاددانشگاهی عبارت
ها تارهطرح ملی ديدار با س–( مهرباران)زدايی برپايی همايشهاي دانشجويان فعال در عرصة محرومیت

جشنوارة فرهنگی –(www.studentcity.ir)اندازي شهر مجازي دانشجويان ايران راه–
هاي اندازي اردوراه–هاي آموزشی سخن آشنا طراحی و تولید بسته–دانشجويی حمايت از محرومان 
-« ینوارث»زدايیِ انتشار نشرية دانشجويی ـ تحلیلیِ محرومیت–جهادي با مشارکت دانشجويان 

زدايی رسانی محرومیتاندازي پايگاه اطالعاجراي طرح آموزشی دينداري در دنیاي معاصر، راه
(www.mehrbaran.ir)دانشجويان ايران 

ود توانند با مراجعه به سازمان دانشجويان جهاددانشگاهی واحد خود، افکار و طرحهاي خدانشجويان می
ان را مطرح و پس از تصويب در شوراي مرکزي اين سازمان که تنی چند از اعضاي آن، از دانشجوي

.عضو همین واحد خواهند بود، آنها را اجرا کنند



:وظايف سازمان دانشجويان 

بسط و گسترش فرهنگ مکتوب با تأکید بر انتشار آثار دانشجويان•
یاسی و انجام مطالعات و پژوهشهاي دينی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و برپايی همايشهاي س•

معارف اسالمی
شناختی در قالب مراکز مشاوره با همکاري استادان و متخصصان مربوطهاي روانارائه مشاوره•
ارائه خدمات گوناگون به مناطق محروم از طريق برپايی اردوهاي دانشجويی بويژه در شرايط•

اضطراري و وضعیتهاي ويژه
منظور حمايت مالی از دانشجويانتشکیل صندوق همیاري به•
المللی دانشجويی در چارچوب اهداف سازمانبرقراري ارتباطات بین•
سازي براي اشتغال حین تحصیل و پس از تحصیل دانشجويانزمینه•
هاي علمی و فرهنگیشناسايی، معرفی و حمايت از استعدادهاي برتر دانشجويی در عرصه•
ی با هاي ورزشسازي اوقات فراغت و اهتمام به پرورش جسم و روح دانشجويان از طريق برنامهغنی•

تأکید بر ورزشهاي طبیعی و کوهنوردي
...(امدادگري و )مدت کاربردي ويژة دانشجويان هاي آموزشی کوتاههمکاري در برگزاري دوره•
مبارزة فرهنگی با فقر و فساد و تبعیض•
محیطیهاي زيستمشارکت در برنامه•



(ايسپا)مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران 

سی ، به منظور انجام نظرسنجی در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیا1380ماه سال ایسپا در اردیبهشت
.در جهاددانشگاهی تأسیس شد

پروژة نظرسنجی در كل كشور انجام داده و این مهم، با كمک 1500ایسپا از زمان تأسیس تاكنون، حدود 
ن مركز شعب ایسپا در سراسر كشور، بازوی توانمند ای. دانشجوی آموزش دیده انجام شده است6000حدود 

.ودشاند و به كمک آنها، اجرای طرحهای پیمایشی، بسرعت محقق میهای نظرسنجی بودهدر انجام پروژه
افزار مخصوصبا طراحی نرم)گیری گروه های مطالعاتی به همراه توانمندیهای ایسپا در زمینة نمونه

ت تا سازی روشهای جدید ورود اطالعات، امكاناتی را برای این مركز فراهم آورده اسو نیز بومی( گیرینمونه
.های معتبری را گردآوری كندداده

ی از سال فعالیت خود به منظور توسعة دانش نظرسنجی در كشور، عالوه بر انتشار بسیار7ایسپا طی 
اورها و كندوكاوهایی در ب»كتاب مرتبط با موضوع نظرسنجی منتشر كرده كه 10فرمایی، گزارشهای خویش

ندین باشند، همچنین برگزاری چ، از مهمترین آنها می«نگرشهای جامعة ایرانی و روشهای طراحی پرسشنامه
جمله فعالیتهای و جشنوارة ابوریحان، از...( سمینار نظرسنجی الكترونیكی، سمینار پانل و )سمینار تخصصی 

.شاخص در زمینة توسعة این دانش بوده اند



گروههاي مطالعاتی ايسپا

گروه مطالعات تحقیقات بازار-1
پروژة تحقیقاتی انجام شده70حدود 

گروه مطالعات مسائل فرهنگی و اجتماعی-2
طرح پژوهشی انجام شده50حداقل 

گروه مطالعات مسائل شهري-3
طرح نظرسنجی انجام شده 40حداقل 

گروه مطالعات رفتار انتخاباتی-4
نظرسنجی انتخاباتی انجام شده150حداقل 

گروه مطالعات پاية افکارسنجی و افکار عمومی-5
گرشهاي ترجمة کتاب تخصصی طراحی پرسشنامه، تدوين و انتشار کتاب کندوکاوهايی در باورها و ن

نجی در اندازهاي نظرسها در جهان، چالشها و چشمجامعة ايرانی، تهیه و انتشار وضعیت انتشار نظرسنجی
دي بر ايران، نگرش غربیها و مسلمانان به يکديگر، پیمايش ملی فرهنگی ـ سیاسی مردم ايران، درآم

هايی تابروشهاي کمکی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی و ترجمة پیمايش نگرشهاي جهانی، از جمله ک
.هستند که اين گروه تولید و منتشر کرده است



:مرکز گردشگري علمی ـ فرهنگی دانشجويان ايران

راستاي به منظور برداشتن گامهاي مؤثر براي توسعة صنعت گردشگري کشور در
پر شکوه توسعة پايدار اين صنعت و همچنین شناساندن هر چه بیشتر ارکان و مظاهر

کوفايی تمدن و فرهنگ میهن اسالمی به نسل جوان، بويژه دانشجويان کشور که به ش
شود، استعدادها و بروز خالقیتهاي علمی ـ فرهنگی اين نسل منجر می

دهه تجربه و دستاوردهاي فرهنگی خود، اقدام به 2جهاددانشگاهی بر اساس 
.تأسیس مرکز گردشگري علمی ـ فرهنگی دانشجويان ايران کرد
ين و ريزي، تدواين مرکز بر اساس اولويتهاي فرهنگی کشور و به منظور برنامه

اي هاي سیاحتی و زيارتی و انجام فعالیتهاي ويژة گردشگري براجراي برنامه
.دانشجويان در ابعاد فرهنگی، آموزشی و علمی، تشکیل شده است

در اردوي سیاحتی، زيارتی، علمی و فرهنگی برگزار شده که400/11تاکنون بیش از 
.انداز دانشجويان سراسر کشور، شرکت کرده000/25اين اردوها، بیش از 



:هاي طراحی و اجرا شده برنامه

روز ـ چهارمین دورة همايش ملی، فرهنگی و گردشگري خلیج همیشه فارس، به منظور گرامیداشت1
فارس و توسعة گردشگري در سواحل آنملی خلیج

ـ طراحی و اجراي زنگ ملی گردشگري در کشور، با همکاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان 2
میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري

دوره اردوهاي ايران؛ مرز پر گهر، در جهت تقويت روحیة خودباوري و آشنايی با هويت4ـ برگزاري 3
هها، ملی و اسالمی و شناخت توانمنديهاي ايران اسالمی اعم از مراکز علمی، آموزشی، سدها، نیروگا

طبیعی، تاريخی، باستانی، فرهنگی و اجتماعیکارخانجات، میراث
دوره کارگاهی کد اخالق جهانگردي2ـ برگزاري 4
شناسیدوره ايران2ـ برگزاري 5
«.ینیمايران را بب»:  هاي گردشگري ايران با شعارـ برگزاري اوّلین جشنوارة عکس دانشجويی جاذبه6
ـ برگزاري اوّلین دورة کويرنوردي و کويرشناسی دانشجويان ايران7
انشجويی هاي دنامهفارس و معرفی پايانجغرافیاي جهانگردي، مجموعه مقاالت خلیج: ـ انتشار کتابهاي8

با موضوع میراث فرهنگی و گردشگري



:مرکز فرهنگی ـ دانشجويی امام، واليت فقیه و انقالب اسالمی

، از بدوهاي ناب بنیانگذارجمـهوري اسـالمی ايرانفعالیتهاي ترويجی و تبلیغی در خصوص انديشه
راهبرديتأسیس جهاددانشگاهی و به طور ويژه پس از ارتحال آن رهبر يگانه، يکی از اولويتهاي کاري و

، با تکیه بر1383از سال "اسالمیمرکز فرهنگی ـ دانشجويی امام و انقالب"اين نهاد بوده و تأسیس 
ت امامهاي حضرعنصر دانشجو و مشـارکت دادن دانشـجويان در تمامی فعالیتهاي مرتبط با انديشه

نو شأ( ره)و انقالب اسالمی و فضاسازي مناسب با رعايت جايگاه معنوي حضرت امام( ره)خمینی
.دانشگاهها، پاسخی به نیازهاي فکري جوانان، دانشجويان و دانشگاهیان بوده است

:  اهداف 
شان و مجاهدتهاي اي( ره)آشنايی نسل جوان دانشگاهی با زندگی، آثار و انديشه هاي حضرت امام•
سالمیبهره گیري از ابزارهاي فرهنگی و هنري براي تبیین اهداف، آرمانها و دستاوردهاي انقالب ا•
انشگاه و نقش حوزه و د( ره)تبیین زمینه هاي شکل گیري انقالب اسالمی به رهبري حضرت امام•
نصر و پاسخ به نیازهاي دانشجويان و دانشگاهیان با توجه به ع( ره)طرح روزآمد انديشه هاي امام•

زمان و مکان 
نشگاهها و ايجاد تحول اساسی در دا( ره)تبیین همراهی تاريخی جنبش دانشجويی با حضرت امام•
به عنوان يک الگوي فرهنگی ممتاز ( ره)ترويج فرهنگ ساده زيستی امام•
(  ره)فراهم سازي انس بیشتر دانشگاهیان با آثار و تألیفات امام•
پژوهش در ابعاد مختلف سیرة نظري و عملی ايشان •
(ره)هاي امامتوسعة زمینه هاي مشارکت دانشگاهیان در ترويج انديشه•



:المیوظايف مرکز فرهنگی ـ دانشجويی امام، واليت فقیه و انقالب اس

و مـدت و بلنـدمـدت فرهنـگی، ترويجی و تبلیغی، مطالعاتیهـاي میـانتـدوين و اجـراي برنامـه•
هاي حضرت امام و انقالب اسالمیآموزشی درزمینة انديشه

قالب هاي امام و انهاي علـمی، فرهنـگی، ادبی و هنري مرتبط با انديشهبرگـزاري مسـابقات و جشـنواره•
اسالمی در سطح دانشگاههاي کشور

هنـري-طـراحی و اجـراي سمیـنارها، میزگـردها و همايشـهاي فرهنـگی•
-ان نامهتشويق دانشجويان به مطالعات و پژوهشهاي علمی مرتبط با امام و انقالب اسالمی و حمايت از پاي•

هاي دانشجويی در موضوعات ياد شده
، (ره)هاي حضرت امامبسـترسـازي مـناسـب براي رشـد دانشـجويان پیشـتاز و عالقـمـند به انديشه•

اي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگی و هنريِ تخصصی با موضوع امام و انقالب اسالمی با همکاري نهاده
فرهنگیِ دانشگاهی و دانشگاهها

(هر)عنوان يکی از آرمانهاي حضرت امامترويج فرهنگ خدمت به محرومین و اقشار مستضعف جامعه به•
منظـور و انقالب اسالمی به( ره)برقراري ارتباط با مراکز فرهنـگی و پژوهشـی مرتبـط با حضـرت امام•

مندي از تجـربیات آنان و انجام فعالیتـهاي مشتركبهـره
هاي شهتعـامل با مراکز و شخصـیتهاي دانشگاهی و صاحبنظران داخلی و خارجی در ترويج افکار و اندي•

(ره)امام خمینی
(  ره)مامهاي حضـرت اارتـباط با دانشـجـويان خـارج از کـشـور به منـظـور آشـنا کردن آنهـا با انديشـه•

از طـريق در اختیار قرار دادن کتب و نشريات به زبان خارجی و نیز دعوت از آنان براي حضـور در 
شوداردوهـايی که در داخـل کشور برگزار می

منظور ه هاي متنـوع بارتبـاط با دانشـجـويان خـارجی شـاغـل به تحـصـیل در ايران و برگزاري برنامـه•
(ره)هاي حضـرت امامآشـنايی آنـان با انديشـه

المی در ايجـاد پايگـاه اينتـرنتی به منظـور اطـالع رسـانی فعـالیتهايی با مـوضـوع امام و انقالب اس•
دانشگاهها



مراكز آموزشي

تهران-دانشگاهعلموفرهنگ

يزد-دانشگاهعلموهنر

مؤسسهآموزشعالیجهاددانشگاهیاستانخوزستان

(يزد،اشکذر،اردكان)مؤسسهآموزشعالیجهاددانشگاهیاستانيزد

مؤسسهآموزشعالیجهاددانشگاهیاستاناصفهان

مؤسسهآموزشعالیجهاددانشگاهیاستانكرمانشاه

43شعبهمركزآموزشعالیعلمیكاربردي

واحدآموزشیدرپژهشکدههاوسازمانهايتابعهجهتارايهآموزشهايكوتاه38مركزآموزشیو135بيشاز

مدتعمومیوتخصصی

سازمان و تشكيالت



های جهاد دانشگاهیآموزش

هاي دوازده گانه اجرايی معاونت آموزشیرئوس برنامه
موزشی جهاد دانشگاهیفعالیت هاي آرويکرد آينده 

توانمندي ها و فعالیت هاي شاخص

وشخصیتساختنمتناسبوافرادتربیتجهاددانشگاهیهايآموزشهدفتريناساسی
راالزمآيیکارتااستکشورفرهنگیواقتصاديعلمی،وتحوالتدگرگونیباآنانهايقابلیت

کسب،هاستآنيعهدهبهشغلیواجتماعیوظايفپیشبرددرکهنقشیايفايوپذيرشبراي
.نمايند

هاي بلند مدت رسمیآموزش•
هاي کوتاه مدتآموزش•



آموزش هاي رسمی بلند مدت جهاد دانشگاهی

برتمركزرسمی،مدتبلندآموزشیهایدورهدرجهاددانشگاهیرویكرد
بااهیدانشگجهادتخصصیهایپژوهشكدههمكاریباتكمیلیتحصیالتهایدوره

شاملحاضرحالدركهاستپژوهشیهاییافتهونتایجكردنكاربردیهدف
دوره9ورویانپژوهشكدههمكاریباتكوینیشناسیزیستدكترای

هنر،پژوهشمدیریتمالی،مهندسیفرهنگی،مطالعات)ارشدكارشناسی
وصی،خصحقوقتكوینی،شناسیزیستبالینی،روانشناسیاجرایی،مدیریت
برنامهدرروندایناستامیدكهشودمی(عمرانمهندسیوصنایعمهندسی
.بگیردتریبیششتابدانشگاهیجهادآتیآموزشی
:شوندمیدنبالزیرهایقالبدردانشگاهیجهادرسمیمدتبلندهایآموزش

:عاليآموزشمؤسساتودانشگاهها-1
تهراندرفرهنگوعلمدانشگاه-
واردکانيزد،شهرهايدردانشکدهسهبا)يزداستانهنردروعلمدانشگاه-

(اشکذر
تان،خوزساصفهان،استانهايدر)مستقلانتفاعیغیرعالیآموزشمؤسسه6-

(همدانوگیالنرضوي،خراسانکرمانشاه،

:کاربردی-علميعاليآموزشمراکز-2
کاربرديعلمیعالیآموزشمرکز43-



علوم انسانی مهندسی هنر و معماری گردشگری علوم پایه

دکتری
حقوق خصوصی•

روانشناسی بالینی•

دکتری
سازه-مهندسی عمران

دکتری دکتری
گردشگریمدیریت

دکتری
یکگرایش ژنت-حیواناتبیولوژی

کارشناسی ارشد

•MBA

حقوق جزا و جرم•

حقوق خصوصی•

مدیریت و برنامه ریزی  آموزش عالی•

علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی•

مدیریت ورزشی•

تربیت بدنی•

مدیریت رسانه•

کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار•

مکانیک خاک -مهندسی عمران•

عمران مهندسی زلزله•

مهندسی سازه عمران•

مهندسی مالی•

ینمهندسی صنایع و زنجیره تام•

کارشناسی ارشد

پارچهطراحی•

پژوهش هنر•

نقاشی•

گرافیک•

کارشناسی ارشد

مدیریت گردشگری•

بازاریابی و گردشگری•

اکوتوریسم•

برنامه ریزی گردشگری•

برنامه ریزی گردشگری•

گردشگری مذهبی•

کارشناسی ارشد

ریاضیات در امور مالی•

آمار در ریاضیات•

ولیزیست شناسی سلولی و مولک•

زیست شناسی حیوانات•

کارشناسی
روان شناسی•

حقوق•

مدیریت صنعتی•

مدیریت امور فرهنگی•

حسابداری•

مدیریت کسب و کار•

کارشناسی
مهندسی عمران•

مهندسی صنایع•

مهندسی نرم افزار•

مهندسی الکترونیک•

کارشناسی•
معماری

طراحی داخلی•

گرافیک•

نقشه کشی•

طراحی پارچه و لباس•

طراحی لباس•

کارشناسی

مدیریت گردشگری

کارشناسی

آمار

مقاطع تحصیلی و رشته هاي دانشگاه علم و فرهنگ



سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان

مشاركتدرايجادزمينههايمناسببراياشتغالبيشتردانشآموختگاندانشگاهی:مأموريت

:وظايف
برنامهريزيدرامرتسهيلاشتغالدانشآموختگاندانشگاههاومؤسساتآموزشعالی
ارائهخدماتمشاورهايدرزمينهمأموريت
ارائهآموزشهايموردنيازدرجهتمأموريت
اطالعرسانیازطريقارائهخدماترايانهاي،برگزارينمايشگاه،انتشاركتبونشريات
كمکنرمافزاريبهامرخوداشتغالیدانشآموختگاندانشگاههاومؤسساتآموزشعالیمنطبقبااهدافسازمان
مطالعهوارائهطرحهاياشتغالزابهدستگاههاياجرايیذيربط

:فعاليت ها
مطالعاتوتحقيقاتكاربردي
توانمندسازينيرويكار
اطالعرسانیشغلی
ايجادوگسترشمراكزرشدوپاركهايعلموفناوري

:دريافت كنندگان خدمات
سياستگذاراناشتغالكشور،كارفرمايان،كارجويان،سرمايهگذاران،دانشجويانودانشآموختگان

سازمان و تشكيالت



شركتهاي وابسته

سازمان و تشكيالت

استقرارمحلزمينه فعاليتنام شركترديف

تهرانخدماتبانکخونبندنافسلولهايبنياديشركتفناوريبنياختههايرويان1

اصفهانخدماتمشاورهايونظارتپروژههايعمرانیشركتمهندسينمشاورتالشنقشجهان2

3
شركتمهندسیبهنيانجنوب

خدماتآزمايشگاهیمکانيکخاكوژئوتکنيک
مشاورهونظارتبرپروژههايعمرانی

اهواز

4
شركتجاهدشاريز

خدماتمشاورهطراحی،نظارتواجرايپروژهها،
عمرانی

كرمانشاه

5
شركتزمينكاوگستر

مهندسیژئوفيزيکومهندسیمعدن
(اكتشاف،استخراجوفرآوري)

تهران

اصفهانژئوفيزيکومطالعاتمعدنیشركتزميننگارصفه6

7
شركتفناوريرايانهاسراء

خدماتمشاورهايونظارت،آموزشیوپژوهشی،
طراحی،توليددرزمينههايالکترونيک

شيراز

تهرانخدماتمشاورهوساختشركتمهندسينمشاورفجرتوسعه8

تهرانتجاريسازيدانشفنیشركتدانشبنيان9



افتخارات

فناوريوعلمدرخوارزمی،المللیبینجشنوارهجايزه24-
رازيپزشکیعلومتحقیقاتیجشنوارهجايزه22-
خوارزمیجوانجشنوارهجايزه3-
ملیپژوهشیوعلمیهايجشنوارهدرجايزه100ازبیش-



تماس با ما

1270ايران، تهران، خیابان انقالب اسالمی، پالك 
14155-4364: صندوق پستی

0098-21-66462002: شماره تلفن
0098-21-66400730: فکس
info@acecr.ac.ir: ايمیل

www.acecr.net: سايت



فناوريوپژوهش
پروژهایاجروهدایتبهدانشگاهیجهاد،دانشتولیدازبومیالگوییارائهواتكاییخودبهنیلمنظوربه

.پردازدیمتحقیقاتنتایجازبرداریبهرهپیگیریوفناوریوعلوممختلفهایزمینهدرتحقیقاتیهای

:هافعالیتتنوع
استراتژيتدوينوجامعهايطرحسنجی،نظرسنجی،امکانمطالعات
ايتوسعهوکاربرديبنیادي،تحقیقات
مهندسیوپايهمفهومی،طراحی

صنعتینیمهتولیدوسازينمونه
تدوين دانش فنی و مستند سازي

خدمات مديريتی و حمايت فنی از تولید و بهره برداري انبوه

:فعالیتهايزمینه
پايهعلوم
مهندسیوفنی

پزشکی
اجتماعیوانسانیعلوم

طبیعیمنابعوکشاورزي



فرهنگیهايفعالیت

ی را در گیري و تکوين، فعالیت فرهنگجهاددانشگاهی ماهیتاً يک نهاد فرهنگی است و از آغاز شکل
مر و حضور و مشارکت دانشجويان، اصل ثابت و ويژگی مست. هاي خود قرار داده استصدر برنامه

یب زير تعیین اهداف فرهنگی جهاددانشگاهی، به ترت.مستقیم فعالیتهاي فرهنگی در جهاددانشگاهی است
:شده اند
تعمیق گرايش و باورهاي دينی و آگاهیهاي سیاسی نسل جوان، بويژه دانشجويان–
لها و تبلیغ و ترويج آرمانها و ارزشهاي انقالب اسالمی به منظور جلوگیري از انقطاع نس–

مقابله با تهاجم فرهنگی
رشد خالقیت و پرورش استعدادهاي هنري و ادبی نسل جوان بويژه دانشجويان–
يژه ايجاد زمینه براي تقويت روحیة خودباوري و هويت ملی و مشارکت فعال جوانان، بو–

دانشجويان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور

جهاددانشگاهیفرهنگیهايسازماندرنیزوجهاددانشگاهیواحدهايدرفرهنگیهايفعالیت
.شوندمیپیگیري



سرزمینآمايشوطبیعیکالبدي،مطالعات
3مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست سد کارون -
علیامطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست و پايین دست سد گتوند-
تهیه طرح تفصیلی اجرائی مديريت منابع طبیعی تجديد شونده در-

آبخیز بارون واقع دراستان آذربايجانغربی6و4و 3و 2زير حوزه هاي 



دامیمنشابابیولوژيکهايفرآورده
FBSگوسالهجنینسرم•

خون دفیبرينه گوسفند•
(بیماري آبزيان)واکسن استرپتوکوکوزيس •
فرآورده هاي خونی، سرم و پالسماي خرگوش•



ايرانسنگینوسبکدامهاينژاداصالح

سازيشبیهفناوريازاستفادهباشیريبزهاينژاداصالح•
اولنسلهماندرباالاقتصاديوژنتیکیتوانبادامبهدستیابی•
فناوريزيستپژوهشکدهدرباالتوانباهايجنینتولیدتکنیکسازيبومی•

جهاددانشگاهیرويانپژوهشگاه
کمترمصرفوبیشترتولیدباشیرينژادبزشدهاصالحگلهايجاد•



ايرانسنگینوسبکدامهاينژاداصالح

نظورهمدووگوشتیشیري،نژادهايدرگوسالهجنینتولید•
ژنتیکیاصالحسرعتافزايش•
نتیکیژآزمونازاستفادهباداممثلیتولیدآيندهتشخیص•

Genomic selection

ازتفادهاسباممتازژنتیکیخصوصیاتازتخمکاستحصال•
OPUروش



:خاكوآبطبیعی،منابع

آبخیزداری و حفاظت خاك•
مرتعداری و پوشش گیاهی•
•GIS وRSدر منابع طبیعی
بیابان زدایی•
تعیین شاخص فرسایندگی رگبارهای مناطق مختلف كشور•
RSو GISمطالعه شوری و بررسی تغییرات آن در اراضی شور كشور با استفاده از تكنیكهای •

تهیه مدل فرسایش خاك در اراضی مختلف كشور•
امكان سنجی و تهیه مدل های سری زمانی برای پیش بینی جریان های طبیعی و دائمی•
بررسی اثر سوپر جاذبها به افزایش دور آبیاری محصوالت كشاورزی در مناطق خشک•



3مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست سد کارون •
مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست و پايین دست سد گتوند علیا•
مطالعات استرات  ژيک حوزه آبخیز حبله رود استانهاي سمنان و تهران•
پروژه مطالعاتی کنترل سیل حوزه آبخیز تنگ کنشت•
تعیین شاخص فرسايندگی رگبارهاي استان کرمانشاه•
طرح توجیهی ـ اجرايی آبخیزداري ايوانغرب•
طرح توجیهی ـ اجرايی آبخیزداري سراب ـ ايوان•
هاي باراندوز چاي و گدارچايطرح توجیهی مديريت منابع طبیعی تجديد شونده حوزه  رودخانه•
اخیرهايهاي مهم استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و به ويژه خشکسالیالعمل چشمهعکس•
رودحوزه رودخانه هلیل-هاي داراي آمار و فاقد آمارهاي برآورد سیالب در حوزهکالیبره نمودن روش•
بیدکنترل سیل حوزه کندوله و مله•
کنترل فرسايش و رسوب در حوزه چرمله و شاعران•
(استان زنجان)اجرايی آبخیزداري اردجین –طرح تفصیلی •
(استان زنجان)دره اجرايی آبخیزداري گوزل–طرح تفصیلی •
(استان زنجان)اجرايی آبخیزداري تشوير –طرح تفصیلی •
(استان مرکزي)اجرايی آبخیزداري فرسمانه –طرح تفصیلی •

آبخیزداري و حفاظت خاك



GIS  وRSدر منابع طبیعی

های استان كرمانشاهها در تعدادی از حوزهبندانیابی آبمطالعه، طراحی و مكان•
RSو GISمطالعه شوری و بررسی تغییرات آن در اراضی شور كشور با استفاده از تكنیكهای •

طرح پژوهشی بررسی اثر كمی پارامترهای موثر بر رسوب وارائه مدل ریاضی مناسب•
ترین مدل طرح پژوهشی بررسی اثر كمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب•

بینی رشد طولی خندقهاپیش



مرتعداری و پوشش گیاهی

وجودبررسی و تدوین بهترین دستورالعمل ارزیابی مرتع با استفاده از روشهای م
در استان زنجان( طرح19)تهیه طرح های مرتعداری

در استان زنجان( طرح6)بازنگری طرح های مرتعداری
طرح بررسی گونه های سریع الرشد درختی در مناطق مختلف ایران

طرح نگهداری و حفظ درختان كهنسال شهر تهران
گدارچای ارومیه-طرح توجیهی منابع طبیعی باراندوز



بیابان زدایی
واقع در استان تهران( نجم آباد)زدايی ساوجبالغ تهیه طرح اجرايی بیابان

، خصوصیات فیزيکی خاك و پوشش N.P.Kطرح پژوهشی تاثیر شدت هاي چراي دام بر عناصر 
گیاهی در مراتع نیمه بیابانی ساوجبالغ

طرح پژوهشی مقاومت به شوري در تاغ ، گز و پده



:باغبانی
بیولوژیکكودهای•
بیولوژیكیكنترل•
خوراكیوصنعتیقارچ هایزیست فناوری•
فناوری تكثیر رویشی گردو•
تكثیر گیاهان با روش كشت بافت•
تولید گلخانه ای•
بذرهای هیبریدی•
ارزیابی فیزیولوژیكی و فیتوشیمیایی روناس ایران•
تولید نهال•
عاری از ویروس سیب زمینی از ویروس ( ریزغده)تولید میكروتیوبر •
ی و گیاهان درختان میوه ای، محصوالت سبزی و صیف)فیزیولوژی و اصالح گیاهان باغبانی •

(زینتی
RAPDبررسی تغییرات ژنتیكی سیر ایران به وسیله توده های نشانگر مولكولی •



میکوريزيکود•
کود ازتو باکتر •
(2بارور )کود زيستی فسفاته •
رمبومی ريزوبیوم لگومینوزاهايوجداسازي سويهشناسايی•
منتخب هايهمزيستی سويهشرايطسازيجداسازي،تکثیروبهینه•

قارچ میکوريزي
ورمی کمپوست•

کودهاي بیولوژيک



(گالبیدرخت)آتشکضد•
آفاتکنترلبرايمیکروارگانیسم هاطبقه بندي•

کنترل بیولوژيکی



گردوپیوندينهالتولیدوتکثیر•
کاريسرشاخه طريقازگردوقديمیباغاتاصالح•
بافتکشتطريقازگردورويشیتکثیر•
بهارهديررسسرمايخسارتازناشیمشکالتحلوسالهردرتولیدپايداري•
مدرنباغداريسمتبهحرکتوباغاتبرداشتوداشتعملیاتشدنپذيرمکانیزه•
برابردوحدودعملکرد–زودباردهی•
فشارتحتآبیاريهايسیستمباسازگاري•

گردوتکثیر رويشی فناوري 



بافتکشتروشباگیاهانتکثیر

بافتتكشروشبامالینگسیبتكثیر



ايگلخانهتولید

یکهیدروپونروشبهفرنگیتوتایگلخانهتولید



هیبريديبذرهاي

خيار در مركز ذخاير ژنتيكي و زيستي ايرانتوليد بذر هيبريد 

بومييژنتيكذخايربرمبتنيباال،عملكردباهيبريدبذرتوليد



علوم و فناوري مواد غذايی

فرآوری مواد غذایی•

كیفیت و ایمنی مواد غذایی•

افزودنی های غذایی•



فرآوري مواد غذايی
فرآورده  هاي غذايی نوين اکسترودشده سین بايوتیک•
تولید و بهینه سازی فراورده های غذایی مختلف از سویا•
های لبنیطرح جامع اصالح، بهبود و توسعه فناوری فراورده•
بندی مواد غذاییهای بستهاستفاده از ضایعات كارخانجات غذایی بر مبنای كالژن در تهیه فیلم•
بررسی اثر دی استیل بر روی زمان نگهداری خامه پاستوریزه•
خشک نوزادان كاهش خصوصیات آلرژی زایی كازئین شیر از طریق هیدرولیز آنزیمی به منظور استفاده در شیر•
استخراج اینولین از منابع گیاهی بومی ایران به كمک فناوری فراصوت•



فرآوري مواد غذايی
تولید ماست منجمد كم چرب•
تولید ماست منجمد سین بایوتیک•
تولید فیلم خوراكی ضد میكروبی بر پایه ایزوله پروتئینی آب پنیر•
بهبود كیفیت و كاهش زمان خشک كردن میوه جات با استفاده از فناوری فراصوت•
بهینه سازی سانتریفوژهای معمولی جهت تولید ماست تغلیظ شده•
تولید پنیر اصالح شده با آنزیم طعم پنیر•
تولید اسید الكتیک از ضایعات كارخانجات آرد•

فعالیت ضد میكروبی
فیلم خوراكی تولیدشده

   

 

نمونه ماست منجمد كم چرب  
با افزودن شیره خرما



تهیه شیر سویا به عنوان مكملی برای شیر مادر و استفاده عموم•
تعیین بهترین روش تولید و فرموالسیون شیر سویا•
طراحی و برآورد اقتصادی واحد تولیدی نیمه صنعتی شیر سویا•
بررسی امكان تولید پنیر سویا در ایران•
تهیه و تولید ایزوله پروتئینی سویا •
بهینه كردن تهیه ماست سویا مطابق با ذائقه ایرانی •
سته بندی و انتخاب بهترین نوع ب( گازدار و بدون گاز)تعیین فرموالسیون نوشیدنی سویا •
بررسی تركیبات شیمیایی، خواص فیزیكی و حسی بستنی سویا •
انجام مطالعات اولیه و تولید آزمایشگاهی مایونز سویا •

نمونه مایونز سویا تولیدشده

وياهاي غذايی مختلف از سسازي فراوردهتولید و بهینه



کیفیت و ايمنی مواد غذايی
ا های لبنی بآمیز در شیر و فرآوردههای مخاطرهبررسی و كنترل آالینده•

رویكرد غذای سالم
ی در سطح شهر تعیین وضعیت آلودگی میكروبی بستنی های صنعتی و سنت•

مشهد
استخراج تركیبات آنتی اكسیدانی از گلبرگ زعفران•
حد افزایش كارایی خطوط تولید فرآورده های تخمیری لبنی در یكی وا•

تولیدی از طریق كنترل باكتریوفاژ ها
فیت رفع مشكالت واحد صنعتی تولیدكننده دوغ به منظور افزایش كی•

محصول

تشخیص نوع باكتریوفاژ در نمونه های 
یک كارخانه فراورده های لبنی



کیفیت و ايمنی مواد غذايی

های مولد بر برخی باكتری( Zizphora Kakuti)مطالعه اثر ضد میكربی گیاه كاكوتی •
فساد در بیماری زائی مواد غذائی در محیط كشت و اثر آن در زمان نگهداری 

محصوالت لبنی
ود و ارائه تعیین میزان باقیمانده گوگرد در كشمش به منظور پایش وضعیت موج•

را ه كار برای اصالح فرآیند تولید



افزودنی هاي غذايی
تولید رنگ های خوراكی با منشاء طبیعی•
ولیدیفرموالسیون روغن سرخ كردنی با ویژگی های پایداری باال برای یكی از واحدهای ت•
تولید همبرگر رژیمی كم چرب به سفارش یک واحد تولیدی•
بهینه سازی سوسیس رژیمی •
كی كنترل شدهبهبود كیفیت و افزایش زمان ماندگاری نان با استفاده از فرایند تخمیر الكتی•
تولید چیپس سیب زمینی كم چرب با پوشش هیدروكلوئیدی•



افزودنی هاي غذايی
غالت بهینه سازی فرموالسیون چند نوع اسنک بر پایه سیب زمینی و•

برای ارتقاء ارزش تغذیه ای
تولید ماكارونی با رنگ طبیعی كوركومین•
یموس بهبود خصوصیات ماندگاری سس مایونز با استفاده از عصاره ت•

وولگاریس
هیدرولیزه و بهبود خصوصیات ماست پروبیوتیک با استفاده از كازئین•

WPC

ای چهای مجاز خوراكی جهت بهبود میزان رنگ و طعمیافتن افزودنی•
ایران

آزمون رنگ ماكارونی 
با رنگ طبیعی كوركومین آزمون رنگ سنجی 

رنگ كوركومین استخراج شده



زيست فناوري قارچ هاي صنعتی
به نژادي قارچ هاي صنعتی •
مه ایدستیابی به دانش فنی و تولید نژادهای دو رگ قارچ های دك•
دستیابی به دانش فنی تولید اسپاون مادری در كشور•

Mycelium Cultureخوراكیقارچتولیدكنندگانبهعرضهبرایتولیدشدهاسپاوننمونه



زيست فناوري قارچ هاي صنعتی

ای سفیددر قارچ خوراكی تكمههای كنترل كننده صفات كمیبررسی عمل ژن•
ستعیین بهترین محیط كشت جهت رشد سویه مولد رنگ موناسكوس پرپورئو•
ه ایشناسایی باكتری های دخیل در فرآیند كمپوست سازی در قارچ های خوراكی دكم•
تولید قارچ خوراكی دارویی شی تاكه•



یاهی های گها و سلولهای حیوانی و انسانی و دانهها و سلولشناسایی ، تهیه و گردآوری میكروارگانیسم•
از منابع بومی و غیربومی

DNAتهیه بانک •

ناوریهای مورد استفاده در مطالعات زیست فتهیه ، كنترل و گردآوری ناقلهای نوكلئوتیدی و میزبان•
تعیین همچنین كنترل كیفی ووهای موجود در مراكز پژوهشی و دانشگاهی كشورپشتیبانی از بانک•

های آنها هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه
ه منظور حفظ شوند بهای جدید كه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تهیه میها و سلولثبت میكرو ارگانیسم•

مالكیت معنوی آنها
ر حفاظت از های الزم به مراجع قانونی ذی صالح برای تصویب به منظونامهتهیه و پیشنهاد قوانین و آیین•

ذخایر زیستی و ژنتیكی كشور
وره بندی و ثبت اطالعات علمی و تخصصی ذخایر موجود در مراكز پژوهشی و دانشگاهی كشتدس•
امین نیاز ها و ذخایر سلولی به منظور تایجاد بانک و شبكه اطالعاتی الكترونیک از همه میكروارگانیسم•

مراكز علمی ، دانشگاهی ، پژوهشی و صنعتی كشور
ایجاد ارتباط و تعامل علمی با مراكز و بانكهای مرتبط و معتبر بین المللی •

رانايزيستیوژنتیکیذخايرملیمرکز



ايرانزيستیوژنتیکیذخايرملیمرکز

سلولهايانسانیوجانوري•

ميکروارگانيسمها•

بيولوژيگياهی•

بيولوژيمولکولی•



:ابالغ ماموریت ایجاد زیست بانک 

انکبزيستايجادماموريتابالغ
رهبريمعظممقامسوياز











رانین فوق سبک ایبدون سرنشیماین هواپیاول-سبکبال
سورتی پرواز موفق در زمستان، تابستان و مناطق كویری، كوهپایه ای و دریایی70با بیش از 

:یسه رکورد جهانيدارا•
(AR = 45).بال یحداكثر نسبت منظر–

(L/D)یكینامیرودیحداكثر راندمان ا–

ک دهمی)به وزن محموله یحداقل توان مصرف–
(لوگرم محمولهیک كییاسب بخار به ازا

توسط انواع رادار ويریر قابل رهگیغ
یو حرارتیصوتيآشکارسازها

UAVسبک ترین پهباد آسیایی فوق سبک : سبک بال



سبکبال اولین هواپیماي  بدون سرنشین فوق سبک ايران

.توسط نفرینیستگاه كنترل زمیت حمل ایقابل•
.قهیدق5توسط نفر در كمتر از یقابل مونتاژ و دمونتاژ فور•
.قابل حمل توسط نفر•
.  متر15طول باند پرواز كمتر از •
.ینیستگاه زمیر و اطالعات به ایت ضبط و ارسال تصاویقابل•



هواپیماي نیروي انسانی



طراحی وساخت تجهیزات وقطعات-فناوري خأل باال 

(متربا دقت دهم نانو)الکتريک در خالء باالهاي نازك فلز ودياليه نشانی اليه•
سیستم مگنترون اسپاترينگ •
خأل باالنشانی تبخیر با پرتو الکترون اليهسیستم•
ادوات اليه نازك•



أل باالخنشانی تبخیر با پرتو الکترون اليهسیستم

مشخصات دستگاه
میلیمتر27سوراخ فیدترو به قطر 12لیتر، دو پنجره ديد، درب در باال، 110:استیل، حجم :  محفظه•
میلی بار10-6محدوده : فشارنهايی•
دقیقه40: یاتپمپ مکانیکی وديفیوژن يا توربومولکوالر ، زمان تخلیه براي شروع عمل: سیستم تخلیه•
اتوماتیک براي حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطاي کاربرنیمه: عملکرد•
پنوماتیک الکترونی: باالبرمحفظه•
رنگ الکترواستاتیک: کابینت ها•



أل باالخنشانی تبخیر با پرتو الکترون اليهسیستم

اهتجهیزات جانبی نصب شده روي دستگ
درجه پرتو270، گردش 3kwمنبع پرتو الکترونی مغناطیسی•
براي منبع پرتو الکترونیkw3 ،kV 6منبع تغذيه •
با منبع DCو 1kw ،RFاينچ، 3کاتد مگنترون اسپاترينگ، •

DC 1kwتغذيه 

وات600مگاهرتز،  RF :13.56منبع تغذيه •
ACبا منبع تغذيه A250: منبع تبخیر مقاومتی •

تله ازت مايع•
سنج کريستالی کامپیوتريضخامت•
گردان برقی با امکان کنترل دورنمونه•
PIDبا کنترلر دماي( از نوع تابشی) کن نمونهگرم•

کاربردها
فناوری نانو•
اپتیک •
میكروالكترونیک•
ابررسانایی•
فیلترهای نوری•
اپتوالكترونیک•
آینه های لیزر•
الیه های دی الكتریک•
پوشش های سخت•
پوشش های تزئینی•



میکروالکترونیک
ـ رتیکل براي تجهیزات اپتیکی

ـ آشکارساز مادون قرمز فتوکانداکتیو
ـ لیتوگرافی با پرتوهاي نوري و الکترونی
ـ میکروفتولیتوگرافی سطوح فلزي کروي

فلزات و شیشهروي ظريفشیمیايیـ ماشینکاري
ادوات مخابرات نوري اليه نازك-
ادوات ريز مخابراتی-



فرآوری مواد معدنی

عیب یابی و بهینه سازی فرایند كارخانجات فرآوری مواد معدنی•
كسب دانش فنی تولید فلزات با ارزش از منابع ثانویه•
تبدیل دانش به فناوری تولید فلزات•
تحقیق و توسعه به منظور حل مشكالت صنایع فرآوری كشور•
بهنیه سازی مصرف آب و انرژی در صنایع فرآوری•
شركت در مناقصات داخلی به منظور طراحی و ساخت كارخانجات •

فرآوری در قالب كنرسیوم با شركتهای داخلی و خارجی



ر تولید فلز گالیم از محلول با
در گردش شركت آلومینا

ــدن و  ــید مولیب ــد اكس تولی
ــــتهای  ــــل از كاتالیس نیك
مستعمل پتروشیمی



ی جایگزینی بتنهای پلیمر
بجای تروارس های چوبی 
در پایانه نفتی خارك

نصب دستگاه آنالیزور دانه
بندی دركارخانجات 
فرآوری



فرآوری مواد فلزی

طراحی وساخت دستگاههای پایلوت متالورژی ثانویه•
تهیه آلیاژهای آهنی وغیر آهنی•
تهیه هاردنرها•
تهیه فلزات خالص •
قالب های انجماد ریخته گری پیوسته و نیمه پیوسته •
سیستم انجماد سریع به روش چرخش مذاب در خألطراحی وساخت •

هدف
اولیه و مواد( غیر آهنی/آهنی )دست يابی به دانش فنی تهیه وتولید نیمه صنعتی آلیاژ هاي ويژه  فلزي •

سوپرآلیاژها از طريق فرآوري مستقیم يا با استفاده از تکنیکهاي خاص استخراج 
ازمواد فوق به وسیله فرآيندهاي شکل دهی و روشهاي مختلف ساختتولید قطعات و محصوالت صنعتی•



ويهطراحی وساخت دستگاههاي پايلوت متالورژي ثان

:كوره تصفیه الكتریكی توسط سرباره •
ESR (Electro Slag Refining)50كیلوگرم
ESR (Electro Slag Refining)200كیلوگرم
ESR (Electro Slag Refining) آزمایشگاهی

ESC (Electro Slag Casting)تجهیزات •

ESCM (Electro Slag Crucible Melting)تجهیزات •



تهیه آلیاژهاي آهنی وغیر آهنی

:آلیاژهاي مغناطیسی•
•(Supermalloy)  Ni-Mo-Fe مغناطیس نرم
•Fe-Niمغناطیس نرم
•Fe-Al مغناطیس نرم
•Fe-Si مغناطیس نرم
•W-Crسختمغناطیس
•W-Cr-Co سختمغناطیس

:آلیاژهاي مقاوم به حرارت•
•Fe-Cr-Al كاربرد در مقاومتهای حرارتی و مبدل كاتالیستی
•Inconel  كاربرد در ساخت پره های توربین و تجهیزات درون چاهی

:فوالدهاي آلیاژي•
...(زره ها و )كاربرد در صنایع نظامی 4340•

:آلیاژهاي پايه مس•
•Cu-Crهای مقاومتی و نقطه ایكاربرد در جوش
•Cu-Cr-Ni-Tiفضاكاربرد در صنایع هوا
•Cu-Cr-Ni-Si (روش هزلت)كاربرد درخط ریخته گری پیوسته مس



هارد نرهاتهیه 

•Ni-C مواد اولیه تهیه سوپر آلیاژ
•Ni-Mo  مواد اولیه تهیه سوپر آلیاژ
•Al-Tiکننده مواد اولیه تهیه آلیاژهاي تیتانیم و ريزدانه
•Fe-Ti مواد اولیه تهیه آلیاژهاي آهنی
•Fe-Cr (  با کربن بسیار پايین)فوالدهاي خاص مواد اولیه تهیه



تهیه فلزات خالص
% Fe 99.7: (High Pure Fe)آهن خالص 

% Cu 99.99:  (OFHC)مس خالص



وستهقالب هاي انجماد ريخته گري پیوسته و نیمه پی

(روش ریخته گری پراپرزی)چرخ مسی  -
(روش ریخته گری هزلت)دمبلوك -
كریستالیزاتور تیوبی یكپارچه و چهارتكه-
(ترمز دینامیكی)مقاومت های فوالدی -
قطعات صنعتی-



چرخ مسی  

(روش ريخته گري پراپرزي)



دمبلوك

روش ريخته گري هزلت

دمبلوك



بی کريستالیزاتور تیو
يکپارچه و چهارتکه



مقاومت هاي فوالدي 
(ترمز دينامیکی)



قطعات صنعتی و تولیدی

ESCMبه روش  St 52ساخت بدنه شیر صنعتی •
ساخت و تولید قطعه پیش فرم محفظه احتراق•
ساخت و تولید قطعات موج بر•
های قوس الكتریک و تولید پدهای نگهدارنده الكترود كورهساخت•
ساخت و تولید تسمه فوالدی دستگاه كاستینگ واحد ذوب آلومینیوم•
ساخت دستگاه خردكن مواد ناریه معدن گل گهر•
اینچ بخار4ساخت و تولید شیر تخلیه خروسكی •
ساخت پوسته پیش گرم مولد بخار•
ساخت و تولید بوش دیسک ترمز •
ساخت نگهدارنده چرخ مسی روش پروپرزی•
ساخت شابلون های صنعتی ساخت دستگاه ریشک كوب•
ساخت و تولید قرقره الومینیومی پنجره واگن•
یونت پشت كامی و ساخت چرثقیل دستیطراح•



سیستم انجماد سريع به روش چرخش مذاب در خأل

لمغناطیس هاي نرم آمورف و نانوکريستا



سرامیکیويژهقطعاتومواد

مرکز خدمات تخصصی سرامیک 



انواع جرم هاي نسوز آلومینايی و آلومینوسیلیکاتی
های ریختنیمجر

های پاشیدنیجرم
های عایقمجر

های ویبره ای خشکمانواع جر
های باند شیمیاییمانواع جر

های كوبیدنی و پالستیک مجر

کاربرد
های قوسی شكل، سقف و كف كلیه هیترهانسوزكاری قسمت

های كاتالیستیآستركشی دیواره میانی و كف كوره
FCCژنراتور واحدهای / آستركشی دیواره و كف راكتور

كاری قسمت خروجی گاز محفظه احتراق واحدهای گوگردسازیعایق
های گازسوز واحدهای گوگردسازینسوزكاری كوره

های واحد اتیلنشكل، سقف و كف كورههای قوسیآستركشی قسمت
های واحد آمونیاكنسوزكاری دیواره كوره

سرامیکیويژهقطعاتومواد



سرامیکیويژهقطعاتومواد
نسوز ( پريکست)انواع قطعات پیش ساخته 

انواع قطعات پریكست به صورت سیمان متوسط، كم سیمان، بسیار كم سیمان و بدون سیمان
های مختلفها و اندازهانواع قطعات پریكست با شكل

کاربرد
در صنایع فوالد سقف دلتای كوره قوس الكتریكی،  ول بلوك پاتیل و قطعات بلوك مشعل 

در صنایع سیمان، سیكلون ها ، كلساینر و رایز داكت، گریت كولر و لوله مشعل كوره

آلومینايیفرول 
خواص

%94-99.8جنس آلومینای 

gr/cm3  3.8-3.2دانسیته 
دارای استحكام مكانیكی باال

مقاومت به شوك حرارتی مطلوب
مقاوم به سایش

C1850○دیرگدازی 
C1600○دمای كاركرد نرمال

کاربرد
ع در صنایمحل اتصال جوش صفحات اگزوز دیگ بخار، بویلر حرارتی ضایعات و مبدل حرارتی دما باالحفاظت از

پتروشیمی و واحدهای استحصال گوگرد در پاالیشگاه های نفت و گاز 



سرامیکیويژهقطعاتومواد

انواع پکینگ هاي سرامیکی
Rashing )پركن حلقوی راشینگ  Ring)

Croos)پركن حلقوی دو تیغه  Partition Ring) 

Intalox)پركن زینی اینتالوكس  Saddle)

(Ceramic Ball)پركن كروی سرامیكی 

(Lessing Ring)پركن حلقوی تک تیغه 

Brel)پركن زینی برل Saddle) 

(Pall Ring)پركن حلقوی پال 

خواص
سختی سطح بسیار باال

وزن مخصوص كمتر نسبت به فلزات
های پایین تعمیرات و نگهداریسهولت و هزینه

خنثی بودن و عدم واكنش با مواد مختلف شیمیایی
عدم تغییر فاز و حفظ خواص مكانیكی در دماهای باال

درصد تخلخل باز صفر و تخلخل بسته كنترل شده 



مركز اطالعات علمی
وهشیپژ–ساماندهی و پردازش اطالعات و مقاالت علمی منتشر شده در نشريات علمی پایگاه اطالعات علمی برای

پژوهشی كشور-جستجو و ارائه چكیده مقاالت نشریات علمی -
مقاالت(Full Text)دسترسی به متن كامل -
ISIمعرفی و ارائه مقاالت نشریات ایرانی نمایه شده در -

دسترسی به مجموعه مقاالت محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی-
از طریق شاخص (JCR)پژوهشی كشور –های استنادی نشریات علمی سرویس گزارش-

(Immediacy Index)شاخص آنی و(Impact Factor)تاثیر 
معرفی نشریات و نویسندگان مقاالت پر استناد -
و رهگیری پیشرفت كار (Online Submission)سرویس ارسال الكترونیكی مقاالت -

نویسندگانتوسط

www.sid.ir

http://www.sid.ir/


صنایع نفت، گاز پاالیش و پتروشیمی-
توانمنديهاصنایع حمل ونقل ریلی شهری و بین شهری-

برخی از فعالیتهاي صنعتی منتخب

امکانات



توانمنديها

نظام هاي مهندسیمجموعه کامل -

طراحی،مهندسی خريد، ساخت، مديريت پروژه-

:چرخه کامل فناوري از پژوهش تا تولید-
ز تولید صنعتی نیازسنجی، پژوهش، مقیاس آزمایشگاهی، تولید نیمه صنعتی، پشتیبانی ا

:مستندسازي کامل-
دانش فنی؛ طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی



Engineering Disciplines:

- Civil and structure

- Electrical

- Mechanical

- Instrumentation

- Process

- Piping

- Communication

- Geo-engineering

- Metal Processing 



دکلهاي حفاري•
بازوهاي بارگیري نفت خام•
دستگاه لوله مغزي سیار•
مته هاي حفاري•
(  جت غوطه ور چرخان)سامانه پیشگیري از تشکیل رسوب در کف مخازن  نفتی •
سامانه تست گیربکس هلیکوپتر•
فیلتر الکترواستاتیک•
برج خنک کن•
فیلتر کیسه اي•

مهندسی مکانیک

آزمايشگاه ها و کارگاه ها



بقیهبهبتنسفیلتراينبرترمزيت.سازدمیجداآنازراگازدرموجودذراتالکتريکی،میدانيکايجادباکهاستدستگاهی
کندمیايجادهواجريانمسیردرکمتريفشارافتکهاينستفیلترها

مناسبیلترفاينازاستفادهدارندپايینیسازيجدابازدهديگرفیلترهايکهمیکرونيکازکمترذراتسازيجدابرايهمچنین
ازعبورازپسهوادرمعلقذراتاولمرحلهدر.دهدمیانجامراذراتسازيجداعملیاتمرحلهدوطیدستگاهاين.باشدمی

توسطاندرسیدهخوداشباعباربهکهذراتايندوممرحلهدر.شوندمیبارداراستفیلتردرکوچکیناحیهکهتخلیهکروناي
رودمیرکابهذراتاينبارسازيخنثیجهتکهالکتروديکسويبهوگرديدهجداهواجريانازقويالکتريکیمیدانيک

.شوندمینشینتهمناسببستريکرويبرخودباردادندستازباآنجادروکردهحرکت

(Electro Static Precipitator)فیلتر الکترواستاتیک



(Electro Static Precipitator)فیلتر الکترواستاتیک

Grate Cooler ESP – سیمان داراب 

طراحی و ساخت

Kiln/Raw Mill ESP- سیمان 

داراب



(Electro Static Precipitator)فیلتر الکترواستاتیک

بهینه سازي

قبل و بعد از بهینه سازي–مس خاتون آباد 



فیلترهاي کیسه اي و بگ هاوس

به.استمیلیمتر1800-6000ومیلیمتر140-200قطربهعموديهايکیسهشاملکهباالراندمانباغبارگیرسیستمهاياز نوعی
میعبورآندرونازغبارجريانودهندمیقرارهمکناردرموازيطوربهفلزيمحفظهيکدرراهاکیسهازتعداديمعمولطور
ندمانرادارايشوندطراحیمناسبطوربهاگروروندمیکاربهمیکرونيکحدودقطرباذراتیبرايفیلترهانوعاينکند

بودخواهنددرصدي99.7فیلتراسیون



فیلترکیسه اي



:قالب هاي صنعتی

:طراحی و ساخت

:قطعات خودرو سمند



دکلهاي حفاري

مشخصات فني:
API 4Fسازهدكلبراساساستاندارد•

API 4Fواستاندارد Swing Upسازهدكلازنوع•

اسببخار2000:توانوروديدراوركس•
فوت20000حداكثرتا:عمقحفاري•
فوت150:ارتفاعدكلازكف•
پايه3:ايستايیلولهحفاري•
فوت29.5:ارتفاعسازهرويفلورازسطحزمين•
پوند1000000:بارقالب•

•Top Driveتن500بهقدرت
"1/2 37ميزدوار•

سهسهدستگاهرفتوبرگشتی:پمپهايگلحفاري•
باDCاسببخاربادوعددموتور1600گانههركدام

اسببخار1100ظرفيت

كاربردهاي محيطي
20-:دما C _ +50 C

90≥رطوبت%
سرعتباد<Km/h110

1500≥ ارتفاعازسطحدرياm



دکلهاي حفاري

مونتاژ دکل هاي حفاري در اهواز



دکلهاي حفاري

مونتاژ دکل هاي حفاري در اهواز



:اندازه گیري ابعادي دقیق



مهندسی فرآيند

:از تحقیق تا تولید-سیکل کامل فناوري
انبوه، حمايت ازتولیدتولید نیمه صنعتینیاز سنجی، پژوهش، نمونه آزمايشگاهی، طراحی صنعتی، 

:سیستم جامع مستند سازي
تدوين دانش فنی، طراحی مفهومی، پايه و مهندسی، برنامه ريزي تولید



جردهلجهاددانشگاهی،شهدايتحقیقاتیمجتمع

سايت مهندسی فرآيند در هلجرد



رايدواحد پايلوت سولفوريل کل



تترا استیل اتیلن دي آمین
کیلوگرم در روز100واحد پايلوت، 



واحد پايلوت اولؤکمیکال ها
(تن در سال1000)



ناتواحد پايلوت سولفوساکسی
تن در سال500



واحد پايلوت کلروبنزن
تن در سال500



لورآمید و سوپرآمید
دانش فنی و تولید نیمه صنعتی



:ساختمان های صنعتی 

سیلوی زاهدانسیلوی گناباد 



صنايع غذايی اصفهانکارگاه نیرو محرکه

:ساختمان های صنعتی 



بندر انزلی-سازمان بنادر وكشتیرانی



:ساختمان پژوهشگاه رویان 



برج خنک کن

.باشدمییکالكترواستاتفیلترهایبهورودیگازسازیخنکهدفكهباشدمیتجهیزاتیجزءكنخنکبرج
تبادلیجهنتدروسردوگرمجریانبینبیشترتماسسطحایجادمبنایبركن هاخنکبرجتمامكاراساس

آنجادرودهشمنتقلبرجباالیبهلوله هاییتوسطآبكن هاخنکبرجدرعموما.می باشددواینبینحرارتی
نوعبهتوجهباسیرماینطولدركهمی افتدجریانبهبرجپایینسمتبهآبفشانهاییبایاوطبیعیبصورتیا

.می كندبرخورددیگرجریانبامختلفشیوه هایبهبرج



بانک ژن گیاهان دارویی•

هرباریوم گیاهان دارویی•

بیوتكنولوژی گیاهان دارویی•

داروییگیاهانایبوته/علفیهایگونهنشاءقطعهمیلیون15ازبیشتولیدتوانایی-1
داروییگیاهانخشبیهایگونهنهالاصلهمیلیون1ازبیشتولیدتوانایی-2
تولیدیوتحقیقاتیمزرعههكتار10ازبرخورداری-3
مربعمتر15000مساحتبهداروییگیاهانگلخانه35ازبرخورداری-4
اصفهانمدرسشهیدمجتمعدرتولیدیمزرعههكتار300ازبرخورداری-5

گیاهان دارويی 



بانک ژن گیاهان دارويی
كد از گیاهان 420در این مجموعه با هدف مقابله با فرسایش ژنتیكی و از بین رفتن ذخایر توارثی

یون در محیط های مصنوعی تحت عنوان بانک ژن به صورت یک كلكس( گیاه 200شامل )دارویی 
بذری با شرایط خاص نگهداری میشود

:نروشهاي حفاظت ذخاير توارثی گیاهان دارويی در بانک ژ
(  درجه سانتی گراد-18فریزرهایی با دمای )حفاظت بذور در سردخانه ها •
حفاظت آزمایشگاهی•
(كلكسیون) حفاظت در مزرعه•
حفاظت در رویشگاه طبیعی و خارج از رویشگاه طبیعی•



دارويیگیاهانهرباريوم

ا  مساحتی این هرباریوم سامانه ای پویا برای شناسایی گونه های بومی و غیر بومی بوده كه ب•
1385نمونه  فعالیت خود را  از خرداد 40000متر مربع و گنجایشی با  حدود 800بالغ بر 

.  آغاز نموده است

. نمونه گیاهی خشک شده در هرباریوم وجود دارد 2500هم  اكنون بیش از  •



بیوتکنولوژي گیاهان دارويی
داروییانكشت سوسپانسیون و مهندسی متابولیت های ثانویه گیاه-1
دارویی مهمانكشت بافت و ریز ازدیادی گیاه-2
داروییاناصالح و مهندسی ژنتیک گیاه-3
مولكولیبررسی تنوع ژنتیكی تعدادی از گیاهان دارویی مهم با استفاده از ماركرهای-4
سیتوژنتیكی جمعیت های گیاهان داروییبررسی-5



یاهیمطالعات فیتوشیمیايی و فرموالسیون فرآورده هاي گ
جداسازی و خالص سازی تركیبات طبیعی  -1
شناسایی ساختار تركیبات شیمیایی -2
آنالیز و تعیین مقدار تركیبات دارویی -3
استانداردسازی فرآورده های طبیعی-4
فرموالسیون فرآورده های دارویی-5
یبررسی اثرات سیتوتوكسیک گیاهان داروی-6
بررسی اثرات آنتی اكسیدانی گیاهان دارویی-7
تولید عصاره ها واسانس های دارویی-8



اثرات بیولوژيک گیاهان دارويی
ت ایزولهفاز سلولی و باف، بررسی اثرات ضد دیابتی گیاهان دارویی در فاز حیوانی-1
و هپاتیتبررسی اثرات بالینی گیاهان دارویی در درمان دیابت-2
داروییان و مزمن گیاهمطالعه سم شناسی حاد-3
مطالعه محافظت كبدی گیاهان دارویی-4



تولید فرآورده هاي دارويی و د منوش هاي گیاهی
داشتی داروهایی گیاهی و فرآورده های آرایشی و بهتولید و بسته بندی گیاهان دارویی،•

مرتبط با گیاهان دارویی
(به روش كلد پرس)تولید انواع اسانس ها، عصاره ها و روغن های گیاهی•
یتولید انواع بذر، نشاء و نهال گیاهان داروی•



گیاهیهايعصارهتولید
این واحد در راستای تامین برخی از عصاره های 
استاندارد مورد نیاز صنعت داروسازی كشور در 

6000در فاز اول با مخزنی به ظرفیت 1388مهرماه 
. لیتر شروع به فعالیت نمود



گیاهیداروهایوداروییگیاهانباآشنایی•
بیماریهادرماندرداروییگیاهانكاربردمبانیآموزش•
ایگلخانهتولیداتتكنولوژیكارگاه•
داروییگیاهانبرداشتوداشتكاشت،تكثیر،روشهایباآشنایی•
داروییگیاهانبافتكشت•
هیدروپونیکكشتمبانیواصول•
صنعتیخوراكیقارچهایپرورش•
ژربراگلهیدروپونیکپرورش•
رزگلهیدروپونیکپرورش•
داروخانهتكنیسینمقدماتیآموزش•

دارويیگیاهانآموزش



آموزشیکارگاههاي
Real-Timeآموزشیكارگاه• PCR

چربیبافتازبنیادیسلولهایكشتواستخراجروشباآشناییآموزشیكارگاه•
آزمایشگاهیحیواناتباكاروآشناییآموزشیكارگاه•
موشاستخوانمغزازبنیادیسلولهایكشتواستخراجروشباآشناییآموزشیكارگاه•
PCRروشوDNAجداسازیعملیهایروشباآشناییآموزشیكارگاه•

آناستفادهمواردو(ارگان)بافتیپرفیوژنآموزشیكارگاه•
(مقدماتی)PCRروشهایانواعبرایپرایمرطراحیباآشناییآموزشیكارگاه•
(مثلیدتولیدستگاه)آزمایشگاههیكوچکموشدرجراحیاصولباآشناییآموزشیكارگاه•
RT-PCRروشوcDNAتهیه،RNAاستخراجآموزشیكارگاه•



تجهیزات اپتیکی•
قطعات اپتیکی دقیق•
خدمات اپتیکی•

اپتیک



لنزومتر•
و جراحیمیکروسکوپ آزمايشگاهی•
انکسار سنج چشم پزشکی•
پروژکتور نمودار•
ساز و انتقالهاي اپتیکی تصويرسیستم•
چشمی و شیئی میکروسکوپ•
قطعات و لنزهاي تشخیص و درمان در چشم •

:ازقبیلپزشکی

Four Mirror

عدسیهاي ويتراکتومی
Suture Lysisعدسیهاي

تجهیزات اپتیکی



:ساخت و تولید انواع
عدسی•
آينه•
رمنشو•
صفحه•
پنجره•
تیکلر•

قطعات اپتیکی دقیق



کیآزمايش واندازه گیري محافظ چشم، تجهیزات و قطعات اپتی•
عینک هاي آفتابی و عینک هاي حساس به نور خورشید–
عینک هاي محافظ–
لنزهاي درون چشمی–
عینک هاي شنا–
عینک هاي اسکی–
محافظ هاي چشم–
تمامی انواع قطعات و عناصر نوري–

پتیکیاتعمیرات تجهیزات •
میکروسکوپ

تلسکوپ
لنزومتر

تجهیزات آموزشی

خدمات اپتیکی



 F5طراحی و تولید کارت هاي الکترونیکی سیستم ناوبري هواپیماي•

طراحی و ساخت سکوي پرتاب نیوماتیک هواپیماي بدون سرنشین •
اولین هواپیماي بدون سرنشین فوق سبک ايران•
تهیه مواد اصالح طرح و بهبود کیفیت موشک کاتیوشا و بومی کردن دانش فنی تولید و•

اولیه
(Base Bleed)طراحی، نمونه سازي و راه اندازي خط تولید مهمات دوربرد بیس بلید •
نمونه سازي، تولید انبوه و احداث کارخانه عايق حرارتی يک نوع راکت نظامی•
ساخت يک نوع حسگر مجاورتی مادون قرمز•
طراحی و ساخت شبکه کامپیوتري پدافند هوايی راداري •
طراحی و ساخت خلبان خودکارهواپیماي بدون سرنشین•

مقدسدفاعونظامیصنايع



تدوين دانش فنی سامانه رديابی نوري اجرام فضايی•
F4و  F5وF14نوسازي و بازسازي راکت موتور صندلی خلبان هواپیماي •

کنترل از راه دور بولدوزر•
کنترل از راه دور قايق تندرو•
شناسايی سیستم و رمز گشايی تلکس غنیمتی•
: مطالعات انسانی، اجتماعی و فرهنگی•

جنگ روانی–
بازسازي مناطق جنگزده–
ادبیات دفاع مقدس–

(شبکه شنود مخابراتی دشمن)طراحی و ساخت سیستم راديو مونیتورينگ •

مقدسدفاعونظامیصنايع



بیوتکنولوژي

دامیمنشابابیولوژیکهایفرآورده•
بیولوژیکكودهای•
بیولوژیکكنترل•
میكروبیفرآورده های•
صنایع نفتبیوتكنولوژی در •
بیولوژی دریا•
مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران•



دامیمنشابابیولوژيکهايفرآورده
FBSگوسالهجنینسرم-

خون دفیبرينه گوسفند-
(  بیماري آبزيان)واکسن استرپتوکوکوزيس -
محصوالت خونی، سرم و پالسماي خرگوش-



میکوريزيکود•
کود ازتو باکتر •
(2بارور )کود زيستی فسفاته •
رمبومی ريزوبیوم لگومینوزاهايوجداسازي سويهشناسايی•
منتخب هايهمزيستی سويهشرايطسازيجداسازي،تکثیروبهینه•

قارچ میکوريزي
ورمی کمپوست•

کودهاي بیولوژيک



(آنتی آتشک گالبی)آتشک آنتی•
ه آفاتهاي مختلف با کاربرد مبارزه علیو جداسازي میکروارگانیسمشناسايی•

کنترل بیولوژيک



هاي میکروبیفرآورده

تی و فنتهاي با کاربرد در صنايع غذايی، بهداشتهیه میکروارگانیسم•
(PHB)پلی هیدرکسی بوتیرات •

بیوسورفکتانتها•
بومی تولیدکننده آنزيم آمیالزووجداسازي سوششناسايی•



هاي لودگیهاي نفت خوار به منظور تصفیه آاستفاده از باکتري
(شامل فازهاي مايع ويا جامد)نفتی 

-ه آلودگیو تولید صنعتی پودر میکروبی تجزيه کنندطراحی 
هاي نفتی

هاي نفتیساخت ماشین بازيافت و زيست پااليی پسماند
ايه و تولید ماده پراکنده ساز لکه نفتی با پطراحی 

(BioOSD)میکروبی 
رفع آلودگی هاي هیدروکربوري از آب هاي زيرزمینی

صنايع نفتبیوتکنولوژي در 



هاي نفتیهاي نفت خوار به منظور تصفیه آلودگیاستفاده از باکتري
(شامل فازهاي مايع ويا جامد)

حفاریروغنیگلكارخانه



کسر مخازن تصفیه میکروبی مجهز به می
و لوله هاي هوادهی

هاي نفتیهاي نفت خوار به منظور تصفیه آلودگیاستفاده از باکتري
(شامل فازهاي مايع ويا جامد)



ه هاي نفت خوار باستفاده از باکتري
هاي نفتیمنظور تصفیه آلودگی

(شامل فازهاي مايع ويا جامد)

پیت پسماند قبل و بعد از اجراي 
عملیات تصفیه پسماندهاي مايع





تیهاي نفهاي نفت خوار به منظور تصفیه آلودگیاستفاده از باکتري
(شامل فازهاي مايع ويا جامد)
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تیهاي نفهاي نفت خوار به منظور تصفیه آلودگیاستفاده از باکتري
(شامل فازهاي مايع ويا جامد)

جامعایپسماندهتصفیهبرایشدهطراحیبالگبیو



شامل فازهاي )هاي نفتیهاي نفت خوار به منظور تصفیه آلودگیاستفاده از باکتري
(مايع ويا جامد

خاک منطقه
خاک + کامپوست 

کامپوستکامپوستمنطقه

Concarpusگیاهنهالكاشت erectusشدهتصفیهجامداتدر

ازبعدروزدو
كاشت

هفتهدوازبعد



ساخت ماشین بازيافت و زيست پااليی پسماندهاي نفتی

بازیافت و پاكسازی لجن های مخازن ذخیره نفت و فراورده های نفتی

مدیریت پسماندهای حفاری

بازیافت و پاكسازی گودال های پسماند



ساخت ماشین بازيافت و زيست پااليی پسماندهاي نفتی

وانالزدايي، اليروبي و بازيافت پساب و پسماند نفتي در جزيره مشاوره، انتقال دانش، لجنپروژه 



یهاي نفتطراحی و تولید صنعتی پودر میکروبی تجزيه کننده آلودگی

یدروكربنی آالینده های ه( پاكسازی بیولوژیكی)زیست پاالیی به منظور •

نفتی در خاك و آب 

:حاوی

باكتریایی طبیعی تجزیه كننده نفت بومی ایران •

بیوسورفاكتانت های میكروبی•

آنزیم های میكروبی •

افزودنیهای معدنی •



(BioOSD)طراحی و تولید ماده پراکنده ساز لکه نفتی با پايه میکروبی 

:نمحصول بیوتكنولوژی میكروبی از باكتریهای طبیعی بومی ایرا

امحاء لكه های نفتی در محیط های دریایی

جلوگیری از تأثیر لكه های نفتی بر سواحل

تسریع روند تجزیه بیولوژیكی تركیبات نفتی در دریا



تنوع فیتوپالنكتونها•
شناسائی موجودات دریایی به عنوان بیواندیكاتور زیستی•
ارزیابی آلودگی آبهای شیرین و شور دریا•
حفاظت از گونه های آب شیرین و شور دریا و زیستگاههایشان•
جهت تشخیص آلودگیGISنقش •
یعییک سیستم حمل و نقل به عنوان مدلی برای ارزیابی آسیب به منابع طب•
ارزیابی جنگلهای مانگرو در خلیج فارس•
شناسائی خودكار لكه های نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای •
ه های سنجش شناسایی آلودگی هیدروكربنی از میدان نفتی بورگان با استفاده از داد•

از دور
تاثیر سطوح فلزات نادر و مواد مغذی بر روی فیتوپالنكتونها•
اثرات مخازن نفتی روی اجتماعات موجودات دریایی•

بیولوژي دريا



یاهی های گها و سلولهای حیوانی و انسانی و دانهها و سلولشناسایی ، تهیه و گردآوری میكروارگانیسم•
از منابع بومی و غیربومی

DNAتهیه بانک •

ناوریهای مورد استفاده در مطالعات زیست فتهیه ، كنترل و گردآوری ناقلهای نوكلئوتیدی و میزبان•
تعیین همچنین كنترل كیفی ووهای موجود در مراكز پژوهشی و دانشگاهی كشورپشتیبانی از بانک•

های آنها هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه
ه منظور حفظ شوند بهای جدید كه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تهیه میها و سلولثبت میكرو ارگانیسم•

مالكیت معنوی آنها
ر حفاظت از های الزم به مراجع قانونی ذی صالح برای تصویب به منظونامهتهیه و پیشنهاد قوانین و آیین•

ذخایر زیستی و ژنتیكی كشور
وره بندی و ثبت اطالعات علمی و تخصصی ذخایر موجود در مراكز پژوهشی و دانشگاهی كشتدس•
امین نیاز ها و ذخایر سلولی به منظور تایجاد بانک و شبكه اطالعاتی الكترونیک از همه میكروارگانیسم•

مراكز علمی ، دانشگاهی ، پژوهشی و صنعتی كشور
ایجاد ارتباط و تعامل علمی با مراكز و بانكهای مرتبط و معتبر بین المللی •

رانايزيستیوژنتیکیذخايرملیمرکز



ايرانزيستیوژنتیکیذخايرملیمرکز

سلولهاي انسانی و جانوري•

میکروارگانیسم ها  •

بیولوژي گیاهی •

بیولوژي مولکولی•



هیبريديبذرهاي

خيار در مركز ذخاير ژنتيكي و زيستي ايرانتوليد بذر هيبريد 

بومييژنتيكذخايربرمبتنيباال،عملكردباهيبريدبذرتوليد



فنآوريوپژوهشمعاونت
آموزشیمعاونت
هماهنگیمعاونت
فرهنگیمعاونت
اشتغالمعاونت

معاونت پشتیبانی و امور مجلس
اداره کل روابط عمومی

المللدفتر همکاريهاي علمی و ارتباطات بین

رئیس جهاددانشگاهی

دفترمرکزي جهاددانشگاهی



فتو حوزه باالدستی صنعت نزمین شناسی 

لرزه نگاري-
تجزيه و تحلیل پتروفیزيکی-
مدل سازي استاتیک سه بعدي مخزن-
بیوتکنولوژي در صنعت نفت-
مهندسی مخزن-
آنالیز عدم قطعیت-
تحلیل حوضه رسوبی-
زمین شناسی و معدن-
ژئوفیزيک-
زمین شناسی محیط زيست-



لرزه نگاري
لرزه نگاری دوبعدی وسه بعدی•
مدل سازی پوسته و تبدیل دامنه•
تجزیه و تحلیل ویژگی های لرزه•



زيکیتجزيه و تحلیل پتروفی
ارزیابی داده های پتروفیزیكی•
تجزیه و تحلیل الگ های تصویر•
پهنه بندی پتروفیزیكی•



زنمدل سازي استاتیک سه بعدي مخ
مدل سازی ساختاری•
مدل سازی سطحی•
مدل سازی پتروفیزیكی•
تخمین ذخایر•



بیوتکنولوژي در صنعت نفت
آلودگی هایپاكسازیمنظوربه(میكروجلبکباكتری،)خوارنفتباكتری هایازاستفاده•

(جامدومایعفازهایشامل)نفتی
حفاریپسماندهایبیولوژیکمدیریت•
نفتصنعتدربیوتكنولوژیكاربردبررسی•
زدیادادر(قارچ هاوریزجلبکباكتری،)میكروبیبیوسورفكتانت هایازاستفاده•

نفتمخازنازبرداشت
ودگی هایآلمیزانباآن هاپراكنشارتباطبررسیونفتیمناطقمیكروبیفلورتهیه•

مناطقآندرموجودهیدروكربنی



مهندسی مخزن
مطالعات پایه مخزن•
شبیه سازی دینامیک•
EORتجزیه و تحلیل •



آنالیز عدم قطعیت

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در مدل ایستای مخزن•
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در محاسبه حجم•

توسعه نرم افزار
زیكییک پلت فرم تعاملی آنالیز داده های پتروفی: الگ مستر



تحلیل حوضه رسوبی
و(افیپالینواستراتیگرژئوشیمی،پتروگرافی،)رسوبیحوضهجامعمطالعه•

میادینوجنوبیپارسدرسیاهوسرچاهان،زاكین،فراقان،سازندچینه نگاری
مجاور

درازنمخكیفیتكنترل كنندهعواملودیاژنزبررسیرسوبی،حوضهمدلسازی•
وكیشدرنگ،چاه هایوگلشنمیدانگهكم،كوهدرفراقانسازندماسه سن های

فردوسی
فراقانسازند(OوC)پایدارایزوتوپ هایژئوشیمیودفنتاریخبازسازی•

موادازهاستفادبامخزنسنگبالقوهمنبعجنوبییکپارسوفردوسیبه عنوان
كربناتسیمانورسخاكمعدنی

قمسازندسكانسیچینه نگاری•
گلشنچاهدرفراقانسازندچینه نگاریمطالعات•
وبی،جنپارسدرنگ،گلشن،میادیندرپالزوئیکتشكیلدفنتاریخمطالعه•

زیرهوكیشفینو،سلمان،فردوسی،
نفتاكتشافدرآلیژئوشیمیهایتكنیکازاستفاده•
ازاستفادهباژئوفیزیكیعمقبرآورددرجدیدومرسومهایروشبررسی•

میدانپتانسیل
نفتاكتشافدرالكترومغناطیسیهایروشازاستفادهمطالعه•
دادهتولیددادهپایگاهوگازونفتدرمایعاجزاءتحلیلوتجزیهافزارنرم•



اکتشاف نفت

Petroleum Exploration

سكانسینگاریچینه•
Sequence stratigraphy

نفتاكتشافدرآلیژئوشیمیكاربرد•
Application of organic geochemistry techniques in petroleum exploration

مدلسازی حوضه رسوبی، بررسی دیاژنز و عوامل كنترل كننده كیفیت مخازن•
Sedimentary basin modeling, diagenesis and reservoirs quality study

بررسی كاربردهای نوین خودپذیری مغناطیسی در اكتشاف نفت •
Investigation of recent innovations of magnetic susceptibility on petroleum exploration

:Field of activity:                                                                                                     فعالیتزمینه

هفناوريهايكسبشد



توسعه میادين نفت و گاز

Oil And Gas Fields Development  

مخزنپتروفیزیکوژئوفیزیک:فعالیتزمینه
Field of activity: Reservoir  Petrophysics  and  Geophysics

مطالعه و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه سازی تولید در میادین•
Comprehensive field study and oil recovery scenarios and optimization in oil  fields

ای تكرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزنهای لرزهسنجی استفاده از برداشتامكان•
Feasibility Study of using repeated seismic surveys with varying acquisition geometries for investigating dynamic reservoir 

properties 

مطالعه امكانسنجی استفاده از مدلسازی فیزیک سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن •
Feasibility Study of using rock physics modeling for seismic reservoir characterization

مطالعه كاربرد مدل سازی فیزیک سنگ در سرشت  نمایی مخازن كربناته•

Study of rock physics  modeling  application in carbonate reservoir characterization

جهت شناسایی مستقیم هیدروكربن AVOمطالعه كاربرد تحلیل •
Study of AVO (Amplitude versus Offset) application in direct hydrocarbon indication

های ازدیاد برداشت حرارتی و كاربرد آن در شبیه سازی مخازن نفت سنگینمطالعه روش•

Study of thermal oil recovery Methods and its application in heavy oil Reservoir Simulation

مطالعه كاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت نمایی مخزن•

Study of time-lapse seismic  analysis  application in reservoir characterization   

دستیابی به دانش فنی الزم جهت بهینه سازی فرآیند توسعه و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز:هدف 

Objective: To acquire the technical knowledge necessary to optimize the development process and enhance oil and gas recovery

from reservoirs   

هفناوريهايكسبشد



و معدنزمین شناسی
ژئوشیمی

رسوبشناسی 
تکتونیک

هیدروژئولوژي
زمین شناسی اقتصادي

GISسنجش از دور و 

اکتشاف و زمین شناسی معدن

GIS مدل سازی ریاضی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بر مبنای



ژئوفیزيک
(Seismic)لرزه نگاری 

(Geoelectric)ژئوالكتریک 

(Magnetometry)مغناطیس سنجی 

(IP)پتانسیل خود القایی 

(Gravimetry)ثقل سنجی 



زمین شناسی محیط زيست
.شربتبیین متدولوژی تعیین حریم كیفی چاه های•
ر پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت جوین د•

DRASTICمقابل آلودگی با استفاده از روش های 

.GODSو 
تحقیق بررسی روند تغییرات كیفی آب زیرزمینی و•

برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده 
.بجستان یونسی

برای ارزیابی DRASTICتهیه و واسنجی مدل •
خطر آفت كش های موجود در آب زیرزمینی 

.شوشتر



GISسنجش از دور و 

به نیترات با بندي آسیب پذيري و خطر پذيري آبخوان دشت بهبهان نسبتروش تلفیقی پهنه•
GISاستفاده از مدل و 

محدوده Modflow 2000و کد GISمدلسازي جريان آب زيرزمینی بر مبناي تلفیق •
مطالعاتی سیب سوران

GISانديمشک با استفاده از –بیالن هیدروکلیماتولوژي محدوده مطالعاتی دزفول •

GISبیالن هیدروکلیماتولوژي محدوده مطالعاتی بهبهان با استفاده از •

GISبیالن هیدروکلیماتولوژي محدوده مطالعاتی شوشتر با استفاده از •

GISانديمشک به کمک –مدل تلفیقی آبهاي سطحی و زيرزمینی محدوده دزفول •

GISمدل تلفیقی آبهاي سطحی و زيرزمینی محدوده بهبهان به کمک •

GISمدل تلفیقی آبهاي سطحی و زيرزمینی محدوده شوشتر به کمک •

پذيري آبخوان دشت جوين در مقابل آلودگی با استفاده از روشهايبندي آسیبپهنه•
DRASTIC وGODS





ی بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي جهاد دانشگاه
(1386تیر  25پژوهشکده رويان، ) 

جهاددانشگاهی، فقط يک نهاد 
ت، نیست بلکه يک فرهنگ اس

يک سمت گیري است و هرچه
معه گ را در جانبتوانیم اين فره

وي گسترش دهیم کشور را بس
ی پیش استقالل و سربلندي حقیق

برده ايم

جهاد دانشگاهی بايد حرف 
گزين، حرف برتر را به میدان 

آورد

جهاد دانشگاهی ازجاهايی 
است که ما به آن امیدواريم 

براي آينده علمی کشور

فیلم



جهاد دانشگاهی تبلور خودباوري ملت ماست

هی بازديد رياست محترم جمهوري از نمايشگاه دستاوردهاي جهاد دانشگا
(  1386مرداد 18پژوهشکده رويان، ) 



اقتدار علمی را به جهان ثابت کردجهاد دانشگاهی 

هی بازديد رياست محترم جمهوري از نمايشگاه دستاوردهاي جهاد دانشگا
(  1393مرداد 25پژوهشکده رويان، ) 



تحقیق در ساخت آلیاژ آمالگام دندان•
طراحی و ساخت فیلترالکترواستاتیک•
هاي پیزو الکتريک درمقیاس آزمايشگاهیساخت سرامیک•
يابی ادبیات عصر جديدريشه•
(Base Bleed)متريمیلی155اندازي خط تولید گلوله سازي و راهطراحی، نمونه•

سازي، تولید انبوه و احداث کارخانه عايق حرارتی يک نوع راکت نظامینمونه•
طراحی و ساخت کوره القايی فورج فرکانس متوسط تريستوري•
تفاده در استدوين تکنولوژي و تولید انبوه فوالد مخصوص کم آلیاژ و تمیز قابل •

فرآيندهاي کشش عمیق سرد
بیلرزنگرهدستگاه ساخت •
دو کیلوواتراديويی  موج متوسططراحی و ساخت فرستنده•
هاي تغذيه صنعتی با ضريب اطمینان باالطراحی سیستم•

خوارزمیالمللیبینجشنوارهبرگزيدههايطرح



شارقويفآزمايشگاهیتجهیزاتمجموعهتولیدوطراحیفنی،دانشبهدستیابی•
فوالديهايلولهتولیدخطوطاتوماسیونهايسیستمساختوطراحی•
قرمزمادونمجاورتیحسگرنوعيکساخت•
صنعتیپرقدرتالکترواپتیکقويفشاريکسوسازسیستمطراحی•
توريترانزيستمامراديويیمتوسطموجمگاواتيکفرستندهساختوطراحی•
اتوماتیکنیمهفیزيکینشانیاليهسیستمساختوطراحی•
کلرايدسولفوريلصنعتینیمهتولید•
حفاريهايدکلکنترلوبرقسیستمساختوطراحی•
موازيپرقدرتهايUPSساختوطراحیتکنولوژيبهيابیدست•
ريسیذوبروشبهکبالتپايهآمورفمغناطیسیآلیاژهايتولیدفناوري•

خوارزمیالمللیبینجشنوارهبرگزيدههايطرح



رنیاسکیزوفدرماندرغیردوپامینیرسپتورهايبرمبتنیجديددارويیهايپروتکل•
واعمطوربهانسرطبهمبتالبیماراندرزندگیکیفیتگیرياندازهپرسشنامهروايیوپايايی•

اخصطوربهپستانسرطانبهمبتالبیماراندر
آزمايشگاهیلقاحباانساناسپرمهستهبلوغمختلفهايتستبینارتباط•
هايژنتیآنهايگیرندهبقايزنجیرهمتغیرناحیههايژنالیگوکلونالومنوکلونالاستفاده•

BنوعمزمنلنفوسیتیلوسمیدرتوموربامرتبطT(DVـTCR)هايسلول

آزمايشگاهیمحیطدرآنتمايزوجنینیبنیاديهايسلولتولید•
و1384سالهايدر)دانشگاهیجهادناباروريسلولیعلومتحقیقاتمرکز:برگزيدهمرکز•

1388)
بهاروندحسین:برگزيدهمحقق•
رادپوررامین:نوينهايفناوريگروهجوانمحقق•
فصلنامه پزشکی ياخته:مجله علمی ـ پژوهشی برگزيده•
مونوکلونالباديآنتیتحقیقاتمرکز:برگزيدهمرکز•
کمتراکمباکشتروشباشدهجداموشیمزانشیمیبنیاديهايسلول•
شبهاجسامبهزتمايطولدرانسانیجنینیبنیاديسلولهايترنسکريپتوموپروتئوممقايسه•

جنینی

يرازپزشکیعلومتحقیقاتیدرجشنوارهجهاددانشگاهیبرگزيدههايطرح



خوارزمیجوانجشنوارهدرجهاددانشگاهیبرگزيدههايطرح

ایراندردانشجوییجنبشساختاروماهیتبررسی1381•
ایراندرCBAVDبیماریبهمربوطهایجهشبررسی1385•
خودروبرایالكترونیکدندهتعویضسیستمساختوطراحی1386•



رسانیاطالعودانشنشر

پژوهشی-علمینشريات•
(گذشتهسالدرکتاب47)علمیهیاتاعضايتوسطکتاب970ازبیشتالیف-کتاب•

7835)ملیوالمللیبینوپژوهشیعلمیمجالتوهاهمايشدرمقاله14512ارائه:مقاالت•
درمقاله3809وپژوهشیوعلمیمجالتدرمقاله2868المللی،بینمقاله6677ملی،مقاله

اختراع454وISIمقاله330ازبیشو(علمیسیمنارهاي

کاربازارنامههفته•
ايسناخبرگزاري•
قرآنیخبرگزاري•
سیناخبرگزاري•
هاهمايش•



یپژوهش-علمینشريات
“شیمی و مهندسی شیمی ايران”فصلنامه •
•Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering  (ISI)

“  گیاهان دارويی”صلنامه ف•
(به دو زبان)“ايران مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر”فصلنامه •
“  بیماري هاي پستان”فصلنامه •
“  شناسی ايرانزمین”فصلنامه •
•Cell Journal (Yakhteh) (ISI)

•International Journal of Fertility & Sterility  (ISI)

در زمینه علوم بهداشتی“پايش”فصلنامه •
“پزشکیلیزر”فصلنامه •
•Reproduction and Infertility 

“  پژوهش زبان و ادبیات فارسی”دوفصلنامه •
•Iranian Journal of Mathematical Science and Informatics

•Avicenna Journal Of Medical Biotechnology

ت نظريپژوهش سیاس•
اسالمی-مطالعات شهر ايرانی•



علمینشريات
پژوهیاسالم•
اقتصاددانشاندازهايچشم•
هنروفرهنگدرپژوهش•
تکنولوژيتوسعه•
فناوريرشد•
شناسیباستان•
جامعهوفرهنگجوانان،پژوهش•
کريمقرآنايرشتهمیانهايپژوهش•
قرآنرايحه•
توسعهمطالعات•
ديداريهنرهايپژوهشنامه•
شهريتوسعهپژوهش•
(علوم زيستی و حرکتی در ورزش)ورزش دانشگاه انقالب •
تحقیقات علوم اجتماعی•



)به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری(هیأت امناء

(رئيسهيأتامناء)رئيسجهاددانشگاهی-1
وزيرعلوم،تحقيقاتوفناورييانمايندهايشان-2
وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشکیيانمايندهايشان-3
يانمايندهايشانمعاونبرنامهريزيونظارتراهبرديرئيسجمهور-4
دبيرشورايعالیانقالبفرهنگی-5
آنشورارئيسنهادنمايندگیمقاممعظمرهبريدردانشگاههايايکیازاعضاءشوراينمايندگانمقاممعظمرهبريدردانشگاههابهانتصاب-6
سهنفرازشخصيتهايعلمی،فرهنگیواجتماعیيااعضايهيأتعلمیدرجهاددانشگاهیبهپيشنهادرئيسجهاددانشگاهی-7



شوراي علمی جهاددانشگاهی
)به منظور تعیین خط مشی و نظارت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی و فرهنگی(

رئیس ، معاون آموزشی ، معاون پژوهشی و معاون فرهنگی -1
جهاددانشگاهی 

ه سه نفر از اعضای هیأت علمی و پژوهشی ارشد جهاددانشگاهی بنا ب-2
ی پیشنهاد گروههای علمی و مطابق مقررات و تعاریف مصوب آموزش عال

كشور 
دو نفر از صاحب نظران فرهنگی جهاددانشگاهی به انتخاب رئیس -3
گاهی به دو نفر از مسئوالن مراكز پژوهشی و فرهنگی وابسته به جهاددانش-4

انتخاب رئیس 



:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

ICTپژوهشكده علوم انسانی                                  مركز خدمات تخصصی 

پژوهشكده علوم اجتماعی                                مركز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی 

.ی پژوهشكده علوم توسعه                                   مركز خدمات تخصصی شهری و روستای

:عناوين مهمترين فعالیتهاي صورت گرفته 

عنوان طرح پژوهشی 165بیش از  راهبری و هدایت•

ی مرتبط با موضوعات مشاورههاطرحنامهارائه و مشاوره تخصصی 60انجام بیش از •

پژوهشی و اجرایی كشور-با سازمان های علمیتفاهم نامه15انعقاد بیش از•

...تخصصی و -پژوهشی، علمی-لمیعبا درجات مقاله 277حدود انتشار •

عنوان کتاب 20چاپ و انتشار •

.همايش ، نشست و کارگاه آموزشی 110برگزاری بیش از  •



مراکز آموزشی

تهران-دانشگاه علم و فرهنگ•
يزد-دانشگاه علم و هنر•
دانشکده علوم پايه و فناوري هاي نوين علوم پزشکی•
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان خوزستان•
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان•
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان كرمانشاه•
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان همدان•
رشتجهاددانشگاهیعالیآموزشمؤسسه•
كاشمرجهاددانشگاهیعالیآموزشمؤسسه•
كاربردی -شعبه مركز آموزش عالی علمی43•
ارایهجهتتابعههایسازمانوهاپژهشكدهواحدها،درآموزشیمركز130ازبیش•

تخصصیوعمومیمدتكوتاهآموزشهای



باوفرهنگیانقالبعالیشورایمصوباساسنامهدرمندرجوظایفواهدافبراساسجهاددانشگاهی
تأسیسباعالیآموزشحوزهدرراخودآموزشیفعالیتفناوری،وتحقیقاتعلوم،وزارتمجوز

وكسبمستمرفعالیتسال12ازپس.نمودآغاز1372سالدرجهاددانشگاهیعالیآموزشمؤسسه
سهجلدرعلوموزارتعالیآموزشگسترششورایالزم،شرایطاحرازپیدروآموزشیموفقیت های

فرهنگوعلمدانشگاهبه(تهران)جهاددانشگاهیعالیآموزشمؤسسهارتقایبا84/11/15مورخ
كمکآموزشی،فضایمترمربع20000حدوددرفرهنگوعلمدانشگاه.آوردعملبهقطعیموافقت
لیتكمیتحصیالتواحدمعماری،هنرودانشكدهمركزی،ستادی،ساختمان هایشاملاداریوآموزشی

.دارداختیاردررویانپژوهشكدهوتكنولوژیتوسعهپژوهشكده،2شمارهو1شماره

:دانشكده های دانشگاه در حوزه های مختلف و تحصیالت تكمیلی شامل موارد ذیل می شوند

دانشکده علوم انسانی
دانشکده هنر و معماري
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده گردشگري
دانشکده علوم پايه



علوم انسانی مهندسی هنر و معماري گردشگري علوم پايه

دکتري
حقوق خصوصی•
روانشناسی بالینی•

دکتري
سازه-مهندسی عمران

دکتري دکتري
گردشگریمدیریت

دکتري
یکگرایش ژنت-حیواناتبیولوژی

کارشناسی ارشد

•MBA
حقوق جزا و جرم•
حقوق خصوصی•
مدیریت و برنامه ریزی  آموزش عالی•
علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی•
مدیریت ورزشی•
تربیت بدنی•
مدیریت رسانه•

کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار•
مكانیک خاك -مهندسی عمران•
عمران مهندسی زلزله•
مهندسی سازه عمران•
مهندسی مالی•
نمهندسی صنایع و زنجیره تامی•

کارشناسی ارشد

پارچهطراحی•
پژوهش هنر•
نقاشی•
گرافیک•

کارشناسی ارشد

مدیریت گردشگری•
بازاریابی و گردشگری•
اكوتوریسم•
برنامه ریزی گردشگری•
برنامه ریزی گردشگری•
گردشگری مذهبی•

کارشناسی ارشد

ریاضیات در امور مالی•
آمار در ریاضیات•
ولیزیست شناسی سلولی و مولك•
زیست شناسی حیوانات•

کارشناسی
روان شناسی•
حقوق•
مدیریت صنعتی•
مدیریت امور فرهنگی•
حسابداری•
مدیریت كسب و كار•

کارشناسی
مهندسی عمران•
مهندسی صنایع•
مهندسی نرم افزار•
مهندسی الكترونیک•

کارشناسی•
معماری

طراحی داخلی•
گرافیک•
نقشه كشی•
طراحی پارچه و لباس•
طراحی لباس•

کارشناسی

مدیریت گردشگری

کارشناسی

آمار

مقاطع تحصیلی و رشته هاي دانشگاه علم و فرهنگ





دانشگاه علم و هنر
عالیآموزشزمینهدرراخودفعالیتیزداستانجهاددانشگاهیعالیآموزشموسسهنامبادانشگاهاین
آموزشمركزیمؤسسهازشعبه ایصورتبهفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتمجوزبا1375سالاز

سالدر.استآمدهدرمستقلمؤسسهیکعنوانبه1381سالازونمودآغازدانشگاهیجهادعالی
عالیآموزشموسسه345بینازفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتگسترششورایموافقتبا1392

خدماتنونهم اكدانشگاهاین.یافتارتقاءهنروعلمدانشگاهبهموسسهپنجمینبهكشورغیرانتفاعی
سهدرپایهعلوموانسانیعلوممهندسی،وفنیمعماری،وهنردانشكدهچهاردرراخودآموزشی

تاسذیلجدولشرحبهدانشگاهتحصیلیهایرشته.دهدمیارائهاشكذرواردكانیزد،شهرستان



انسانيعلوم مهندسيوفني معماريوهنر

ارشدكارشناسي

حسابداري

صنعتيمديريت

جهانگرديمديريت

بازرگانيمديريت

ماليمهندسي–مالي

ارشدكارشناسي

صنايعمهندسي

كامپيوترمهندسي

اطالعاتفناوريمهندسي

معماريمهندسي

عمرانمهندسي

مكانيکمهندسي

شناسيزيست

ارشدكارشناسي

تصويريارتباط

فرش

پارچهولباسطراحي

دستيصنايع

هنرپژوهش

كارشناسي

صنعتيمديريت

ماليمديريت

بازرگانيمديريت

حسابداري

بانكيامورمديريت

انگليسيزبان

روانشناسي

كارشناسي

كامپيوترمهندسي

صنايعمهندسي

برقمهندسي

عمرانمهندسي

مكانيکمهندسي

معماريمهندسي

غذاييصنايعمهندسي

پزشكيمهندسي

شناسيزيست

ورزشيعلوم

كارشناسي

معماريمهندسي

دستيصنايع

(گرافيک)تصويريارتباط

فرش

نقاشي

اسالميهنر





موسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی

خوزستانعالیآموزشمؤسسه•
اصفهانعالیآموزشمؤسسه•
كرمانشاهعالیآموزشسسهؤم•
رشتعالیآموزشمؤسسه•
كاشمرعالیآموزشمؤسسه•
همدانعالیآموزشمؤسسه•



مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردي جهاد دانشگاهی

امع بر اساس موافقت نامه مبادله شده با دانشگاه ج•
علمی ـ كاربردی 

های شغلی انتقال دانش كار و ایجاد مهارت:هدف •
ای، رشد استعدادهای ذاتی افراد برای و حرفه

تصدی مشاغل و ارتباط دانش و مهارت شاغلین
برایجهت گیریاز هر نوع مدرك گرایی و یدور•

انجام كار مورد نظر 
عرضه محورتقاضا محور در مقابل آموزشآموزش•
ها با شاخص كار آفرینیرزیابی خروجیا•



هاي کوتاه مدتآموزش

فرهنگودانشسطحارتقاءبهكمک:هدف•
مههاستفادهبرایمناسبزمینهایجادجامعه،
درموجودتخصصیوعلمیتوانازجانبه

نشاغلیدانشسطحارتقاءبهكمکوجامعه
زایشافمنظوربههادانشگاهالتحصیالنفارغو

هاآنكارآئی
وعمومیمدتكوتاههایآموزشقالبدر•

دولتكاركنانهایآموزشوتخصصی
كوتاهتخصصیآموزشیمركز130ازبیش•

وپژوهشكدهواحد،45بهوابستهمدت
رددانشگاهیجهادبهوابستهپژوهشگاههای

سراسركشور
آموزشیدوره600ازبیش•
فراگیر در سال500،000بیش از •
ه آموزش حدود پنج میلیون نفر در ده•

گذشته
آموزش های بین المللی

آموزش هاي مجازي



آموزش کارکنان دولت

درسالهاياخيربخشقابلتوجهیازفراگيرانآموزشهاي
کيلجهاددانشگاهیراكاركناندولتدرقالبنظامآموزشكاركنانتش

رحباموافقتسازمانمديريتوبرنامهريزيكشورودراجرايط.دادهاند
مجموعا82ً-85نظامجديدآموزشكاركناندولت،طیسالهاي

.توسطجهاددانشگاهیبرايكاركنانمحترمدولتبرگزارشدهاست
:برخیازفعاليتهايآموزشیجهاددانشگاهیعبارتنداز

مركز6دورهدر89دورههايآموزشیمعادنبخشخصوصی،جمعاً•
.استان

كارگاههايآموزشیتحتعناوينمديريتموادزايدجامدومبانی•
(.استانكشور19بهصورتمنطقهايدر)آتشنشانی

البرگزاريدورههايبدواستخدامكاركنانشركتملیگازايرانازس•
درسطحكشوردرزمينههايآموزشهايتخصصی،عمومی،91الی86

فنیوغيرفنی
برگزاريآزموناستخدامیبانکصنعتومعدندرسراسركشور•
برگزاريدورههايفنیوغيرفنیسازمانراهداريوحملونقل•

جادهايجهتكليهرانندگان،ميهماندارانومديرانرستورانهايبين
راهی



آموزش کارکنان دولت

برگزاريدورههايآموزشیمديرانوكارشناسانحقوقیدستگاههاياجرايیكشور•
آموزشهايعمومیوتخصصیكاركنانشركتملیگازايران•
آموزشهايشهرداران،كاركنانشهرداريهاودهياريهادرسراسركشور•
برگزاريدورهطراحیدربهايضدانفجاربرايمجتمعصنايعدفاع•
كارگاهمبانیوكلياتپدافندغيرعاملويژهمديران•
كارگاهآموزشیتحليلبدافزارهاينسلجديدويژهمعاونينومديرانفاواسازمانهايدولتیو•

غيردولتی
حفاظتالکترومغناطيسدرحوزهپدافندغيرعامل•
پيشگيريومبارزهباسرقتاطالعاترايانهاي•
استانداردسازيآموزشمشاغلدستگاههاياجرايی•



هاي مجازيآموزش

دجدیپارادیمیعنوانبهالكترونیكیهایآموزش•
ساختهمتحولراآموزشحوزهاطالعات،عصردر

كمبودآموزش،بهجامعهروزافزوننیازهای.است
هایهزینهوآموزشیمراكزواقتصادیامكانات

ربرامتخصصانشود،میآموزشصرفكهزیادی
اطالعات،هایآوریفنكمکباتاداشتهآن

كهنمایندابداعآموزشبرایجدیدیهایروش
رالیتقاباینهمچنینوبودهباكیفیتواقتصادی

تحترازیادیفراگیرانهمزمانكهباشدداشته
.دهدقرارآموزش

یرمسدرداشتهتالشهموارهكهنیزجهاددانشگاهی•
هایمحیطوهاروشتغییروروزآوریفن

تغییراتروندباهمگامنماید؛حركتآموزشی
تنسبمجازیوالكترونیكیهایآموزشباجهانی

اماقدروزنیازبامتناسبوجدیدخدماتارائهبه
دننموفراگیرمنظوربهجهاددانشگاهی.استنموده

خدماتكشور،سطحدرالكترونیكیهایآموزش
سایتطریقازراخودالكترونیكیآموزش

www.cel.irنمایدمیارائهمندانعالقهبه.

http://www.cel.ir/


ــامؤسســه• يکــیازمعتبرتــرينمؤسســههاي)NIITعقــدقــراردادآموزشــیب
هندوبرگزاريدورههـاي(كشورجهانفعاليتدارد50بينالمللیكهدربيشاز

آموزشیبادوگرايشمهندسیشبکهومهندسینرمافزاركامپيوتر
قـاتليـزربرگزاريآموزشهايمشتركدرزمينهليزرپزشکیباانسـتيتوتحقي•

مسکو
دورههايآموزشفلوشيبليزريباكشورآلمانبرايدندانپزشکان•
 AIIDدورههايآموزشمشتركدندانپزشکیبامؤسسه•

دورههايآموزشینرمافزاربادانشگاهكلگريكشوركانادا•
دورههايآموزشطبسنتیبادانشگاههمدردهندوستان•
لـیدورههايآموزشیكارفرينیومهارتهايكسبوكارباسازمانهايبينالمل•

ILOو...
دورههايآموزشتخصصیايمپلنتباانجمنايمپلنتكانادا•

هاي بین المللی آموزش



موزشی جهاد دانشگاهیفعالیت هاي آرويکرد آينده 

.مراكزآموزش عالیدرآموزشیجدیدهایایجادظرفیت•
.  های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعهتوسعه دوره•
.آموزش عالیهای كز آموزش علمی كاربردی به موسسهامرتوسعه •
.  های آموزشی عالی آزاد كوتاه مدتتوسعه دوره•
.  المللیبینتخصصی یآموزشهای توسعه دوره•
.های مجازیتوسعه آموزش•
های كاربردی در تدوین دوره های آموزشیاستفاده از نتایج پژوهش•

.  جدید
ا هبین موسسات آموزشی با پژوهشكدهنزدیکو همكاری ارتباط،تعامل•

ولتی و دستگاه های اجرایی دو مراكز علمی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی
.و غیر دولتی



هاي دوازده گانه اجرايی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهیرئوس برنامه

هاي نوين آموزشی ها و دورهکارگیري روشبه-7
زايی و اعم از مجازي، کارآفرينی، اشتغال

ز مدت تخصصی با همکاري مراکهاي کوتاهدوره
.بین المللی

آموزش ضمن خدمت اعضاء جهاد دانشگاهی در -8
ت کارشناسی ارشد معادل در رشته مديري: قالب

پژوهش، کاردانی در رشته امور اداري و 
.هاي آموزشیکارگاه

هاي آموزشیسازي وهدايت کلیه فعالیتهماهنگ-9
جهاد دانشگاهی از طريق ايجاد تشکیالت 

.مناسب
فضاي ايجاد تشکیالت مناسب فرهنگی و بهبود-10

.اخالقی و معنوي در مراکز آموزشی
هاي مختلف اعم ارائه خدمات آموزشی به شیوه-11

.از ترمیک، کارگاهی، سمینار و غیره
.زشتأمین خدمات عمومی و پشتیبانی حوزه آمو-12

هاي استانداردسازي، نظارت و ارزشیابی فعالیت-1
.آموزشی

لند مدت، بوتجهیز مراكز آموزش كوتاهایجاد،توسعه-2
ز مدت، علمی كاربردی و ضمن خدمت با استفاده ا

.های نوین در داخل و خارج از كشورآوریفن
.هاي آموزشینیازسنجی و تدوين دوره-3
هاي جذب،سازماندهی و ارتقاء اعضاي طرح-4

.هیأت علمی جهاددانشگاهی
ک تأسیس دانشگاه جهاددانشگاهی با مشارکت ي-5

دانشگاه خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و 
.دکتري تخصصی

مستندسازي و اطالع رسانی از طريق تجهیز و-6
هاي آموزشی، انتشار اندازي وب سايتراه

نشريات اطالع رسانی، بروشور و پوسترهاي
.  تبلیغاتی



سراسرردآموزشیمركزبزرگترينوپيشرفتهترينترين،متنوعترين،گسترده•
كشور

هايدورهتدوينواجرايیهايدستگاهوجامعهسطحدرنيازسنجیمستمرانجام•
كاربازارنيازهاياساسبرجديد

كشورسراسردرآموزشیواحدهايگستردگی•
كشورسراسردرآموزشیفضايمربعمتر300.000ازبيشبرخورداري•
آموزشیگروه7دردورهعنوان700ازبيشتصويبوتدوينطراحی،•
يقاتتحقواستانداردسازمانازملیسطحدريکدرجهآموزشیمراكزتأييديهاخذ•

كشورصنعتی
حسطدردولتكاركنانويژهتخصصیوعمومیآموزشیهايدورهبرگزاريمجري•

جمهوريرئيسانسانیسرمايهومديريتتوسعهمعاونتازكشور
هايآموزشيکپارچهسامانهازبرخورداريوروزآموزشیفناوريهايبکارگيري•

مجازي

توانمنديها و فعالیت هاي شاخص



توانمنديها و فعالیت هاي شاخص

رايیاجهايدستگاهكاركنانويژهاستخدامبدوآموزشیهايدورهبرگزاريمتولی•
كشوردربزرگهايشركتو

اجرايیهايدستگاهوسازمانوزارتخانه،157ازبيشبانامهتفاهموقراردادعقد•
خصوصیودولتی

-علمیعالی،آموزشزمينهدرآموزشیهايفعاليتازهمزمانبرخورداري•
مدتكوتاهپيشرفتهتخصصیوتخصصیكاربردي،

شغلمحور،پژوهشمحور،مهارتمحور،دانشآموزشیهايفعاليتارائهامکان•
محورمحصولومحور

محورمهارتمحور،پژوهشتکميلیتحصيالت•

دورصوپيشرفتهتخصصیوعالیالمللیبينهايآموزشمراكزباارتباطات•
مشتركگواهی



سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان

شگاهیالتحصیالن دانهای مناسب برای اشتغال بیشتر فارغمشاركت در ایجاد زمینه: ماموريت
یک فارغ التحصیل، یک كارآفرین: اندازچشم

:وظايف
ها و مؤسسات آموزش عالیآموختگان دانشگاهریزی در امر تسهیل اشتغال دانشبرنامه-1
ای در زمینه ماموریت  ارائه خدمات مشاوره-2
های مورد نیاز در جهت ماموریتارائه آموزش-3
ای، برگزاری نمایشگاه، انتشار كتب و نشریاترسانی از طریق ارائه خدمات رایانهاطالع-4
آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطبق افزاری به امر خوداشتغالی دانشكمک نرم-5

با اهداف سازمان
زا به دستگاههای اجرایی ذیربطهای اشتغالمطالعه و ارائه طرح-6



سیستم هاي الکتريکی

DCو ACمنابع تغذیه غیر قابل قطع •

ترانسفورمرهای خاص  •
سیستم برق و كنترل دكلهای حفاری•
مهندسی فشار قوی•
اینورتر ها و كنورتر ها•
ماشین های الكتریكی•
الءمنبع تغذیه ولتاژ باال جهت الیه نشانی در خ•
متروركتیفایرهای ایستگاه های •

باالو ترانسفورماتورهای جریان ركتیفایرها •
نمک زدایی نفت خام•
سیستم رانش مترو•



Dcو ACمنابع تغذيه غیر قابل قطع 

و شارژرهاركتیفایرها •
یوپی اس های صنعتی•



ركتیفایرها و شارژرها

ركتیفایرها و شارژرهای صنعتی بدون محدودیت در توان نامی

:مشخصات فنی

:صنعتی
V, 50 Hz/60 Hz 380: ولتاژ ورودی

تک فاز: فاز
kVA 10: توان ظاهری – 350 kVA

kV up to 140 kV DC 50: پیک ولتاژ  بدون بار

± 30): امپدانس ولتاژ 5)%

– 200: جریان خروجی 2500 mA

DMCRحفاظت شده توسط رله 

غیرقابل نفوذ
نوع قابل استفاده در صنعت نفت

كنترلر برپایه میكروپروسسور
HV/LVكابینت های كنترل 



UPSهای صنعتی
قابلیتها

(تک فاز و سه فاز)مبدل و یو پی اس های صنعتی آنالین •
Load Shareو StandbyHotبا آرایشهای تک، دوبل، موازی، •

كیلو ولت آمپر سه 500كیلو ولت آمپر تكفاز و 250قدرت باال حداكثر تا •
فاز

كیفیت، بازدهی و اطمینان باال•
كیفیت توان باال•
اعوجاج كم خروجی•
زمان پاسخ به بار پله سریع•
NEMAو IEC ،IPSقابل تطبیق با استانداردهای •

اهم پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام
پاالیشگاههای نفت اصفهان، بندرعباس، آبادان و شازند اراك•
پاالیشگاه گاز ایالم•
پارس جنوبی18و 17، 12، 10، 9، 8، 7، 6فازهای •
...توسعه سكوهای نفتی سلمان، سیری، الوان و •
ندر پتروشیمی های تبریز، كرمانشاه، خارك، مروارید، كاویان و طرح ب•

پتروشیمی پارس
نیروگاه تانا كشور كنیا•
نیروگاه سنگ توده كشور تاجیكستان•

:مشخصات فنی

مرحله ای آنالین2تكنولوژی تبدیل  -
كنترل كننده چند پردازنده ای-
IGBTشارژر و اینورتر با ساختار -
%3ها رمونیک جریان ورودی كمتر از -
0/99با ضریب توان ورودی بیشتر از -
% (3≥ و بار غیر خطی % 2≥ بار خطی)اعوجاج هارمونیكی خروجی -
%(98و حالت اقتصادی بیشتر از %  94حالت عادی بیشتر از )با راندمان باال -
سیستم هوشمند مدیریت ، نظارت و تست باتری-
حفاظت در برابر اتصال كوتاه واضافه بار-
كنترل اتوماتیک و دستی جهت جایگزینی برق شهر-
سهولت در افزایش توان دستگاه-
با قالبیت موازی سازی و اطمینان باال -
(RS 232 / 485, MODBUS, SNMP)قابلیت ارتباطی پیشرفته -
دستگاه 8موازی سازی تا -
دارای پورت ارتباطی-
قابلیت انطباق و كاركرد با دیزل ژنراتور-
Cold Startقابلیت -
قابلبت فرمان قطع اضطراری-
نمایشگر گرافیكی-
رخداد500قابلبت ضبط -
راه اندازی مجدد اتوماتیک-

UPSهای استاندارد



الءمنبع تغذیه ولتاژ باال جهت الیه نشانی در خ

:مشخصات فني

V / 50 Hz / 3 Ph 380:  ولتاژ ورودی-
– 0:  ولتاژ خروجی- 30 KV DC / 0 – 4 ADC
رآیند با قابلیت تنظیم و تثبیت ولتاژ و جریان و ف PLCتوسط : روشهای كنترل-
روغنی-هوا خنک : خنک كنندگی-
دائم كار: رژیم كاری-

:کاربرد

ام الیه نشانی یكنواخت بر روی اجس-
تولید فلزات با درجه خلوص باال-



Industrial Rectifier and Charger with no Limitation in Power Rating.

یكسوسازها و شارژرها



االیكسوسازهای ولتاژ ب

ما ایستگاه فرستنده رادیویی سازمان صدا و سی16جایگزین ركتیفایرهای قدیمی 
KV DC 16 ~ 14: ولتاژ

kW ~ 400 MW 3.5: قدرت



AC/DC No Break System with rated Power of Inverter up to 80kW and no limitation in Power rating of Charger. 



Sinusoidal Single-Phase and Three-Phase Voltage Stabilizer up to 200A, Harmonic Free, load 
independent. 

Input Voltage: 220 / 380 V +/- 15%

Output Voltage:220 / 380 V +/- 0.5%

Output Voltage Control: Continuous

Efficiency: 98%

Fully Sinusoidal Wave Form

Harmonic Free

Load Independent

نوسیتثبیت كننده ولتاژ سی



Application:

-Quality Control Test

-Speed Control of Fan

-Variable AC and DC Power Supplies

-Temperature Control

-Lighting Control

Technical Specification:

- Input Voltage: 220 / 380 V, 50 Hz

- Output Voltage: 0 ~ 250 /430 V, 50 Hz

- Max Output Current:10 ~ 1000 A

ترانس متغیر



Technical Specification:

-Current Limit: 0 ~ 400 A DC

-Voltage Limit: 0 ~ 150 V DC

-Outdoor Application: from –20 to 50 and high Humidity

-Automatic Control of Output Voltage

-Production based  on BS and IEC Standard

Control Methods:

-Step Type

-Continuous Transformer Type

-Electronic Type

-Intelligent Type

حفاظت كاتدیک



:مشخصات فني

محركبرقیدكل حفاري با : نوع دكل

اسببخار1100دودستگاهموتور : DRAW WORKSراهانداز-

اسببخار1100سهمجموعهپمپگلهريکشاملدودستگاهموتور:راهاندازپمپگل-

اسببخار1100يکدستگاهموتور:راهاندازميزدوار-

اسببخار1100يکدستگاهموتور:راهاندازتاپدرايو-

(دوردردقيقه1200هرتز،60كيلوولتآمپر،1900)كيلووات1330هريکبهقدرت3512Bچهاردستگاهازنوعكاترپيالرمدل:ديزلژنراتورهاياصلی-

وات400بهقدرت3406يکدستگاهكاترپيالرمدل:ديزلژنراتورهاياضطراري-

آمپر1800وجريان DCولت750پنجواحدباحداكثرولتاژخروجی:DCدرايورهايموتورهاي-

VAC / 60 Hz/1330 kW 600چهارواحدباتوان:واحدهايكنترلديزلژنراتورها-

هرتز60ولتمتناوب،480اسببخار،100تاقدرتحداكثر ACدستگاهموتور55ازنوعكشويیباقابليتتغذيهAC :واحدكنترلموتورهاي-

كيلوولتآمپر180كيلوولتآمپرويکدستگاهبهقدرت1250يکدستگاهبهقدرت:ترانسفورماتورهايقدرت-

تنی10واحد2:تهويهمطبوع-

متر3.7وارتفاع3.15،عرض12.72طول:اتاقتاريکتوان-

-PLC:زيمنسS7-300

سیستم برق و کنترل دکلهاي حفاري
SCR & MCC System

سيستم كنترل نسل سومسيستم كنترل نسل دومسيستم كنترل نسل اول



Voltage Stabilizer

Sinusoidal Single-Phase and Three-Phase Voltage Stabilizer up to 200A, Harmonic Free, load 
independent. 

Input Voltage: 220 / 380 V +/- 15%

Output Voltage:220 / 380 V +/- 0.5%

Output Voltage Control: Continuous

Efficiency: 98%

Fully Sinusoidal Wave Form

Harmonic Free

Load Independent



Variable Autotransformer: 10 to 1000 Amp

Application:

-Quality Control Test

-Speed Control of Fan

-Variable AC and DC Power Supplies

-Temperature Control

-Lighting Control

Technical Specification:

- Input Voltage: 220 / 380 V, 50 Hz

- Output Voltage: 0 ~ 250 /430 V, 50 Hz

- Max Output Current:10 ~ 1000 A



لتاژ این دستگاه تست به منظور انجام آزمون های فشار قوی درفركانس قدرت روی تجهیزات و ادوات برقی تا سطح و
1kVA / 75 kVAC در داخل آزمایشگاه و قابل حمل

قوی جهاد این دستگاه در مركز مهندسی فشار. بهره برداری می گردد( محل قرارگرفتن وسیله تست شونده)در داخل سایت 
دانشگاهی علم و صنعت طراحی وساخته

گاه تست و وسیله به منظور بهره برداری از دستگاه تست فشارقوی داشتن رعایت حریم ولتاژ متناسب با ابعاد دست.شده است 
تست شونده یک اصل می باشد،

.همچنین داشتن سیستم ارتینگ مطمئن با حداقل مقاومت زمین الزامی است
:دبرخی از كاربردهای دستگاه تست پرتابل فشارقوی مطابق با استانداردهای بین المللی به شرح ذیل می باش

(داخل آزمایشگاه و سایت)در هر موقعیت  33kVتا سطح ولتاژ  LV&MVتست تحمل عایقی تابلوهای •
33kVتا سطح ولتاژ  LV&MVتست تحمل عایقی كلیدهای •

33kVتا سطح ولتاژ  LV&MVتست تحمل عایقی انواع مقرهای •

500pFتست تحمل عایقی وسیله   های تست   شونده با ضرفیت خازنی حداكثر •

CT & PTتست تحمل عایقی •

در فركانس قدرت برای هر نوع تجهیز الكتریكی تا جریان 75kVاعمال ولتاژ فشارقوی •

Hipot-تجهیزات تست فشارقوي پرتابل 

:مشخصات فنی

up 75 kV rms: ولتاژ نامی-

up 1 kVA: قدرت نامی-

up 13 mA: جریان نامی-

up 50 Hz: فركانس-

5≈ درصد ولتاژ اتصال كوتاه -
DCقابلیت تولید ولتاژ -

در داخل كارخانه و در محل نصب LV , MVانجام انواع تست های عایقی -
وزن سبک-
كاربری آسان-



ترانسفورماتورهاي خاص

:مشخصات فنی

ركتیفایر ترانسفورماتوهای جریان باال•
ركتیفایر ترانسفورماتورهای ولتاژ باال•
تهاتوترانسفورماتورهای قابل تنظیم پیوس•
منابع تغذیه تزریق جریان اولیه•
ترانسفورماتورهای نوع خشک•
منابع تغذیه افزایش ولتاژ•
ركتیفایرهای پست تركشن مترو•



:مهندسی برق فشار قوي

(و ايمپالسAC ،DC)سیستم هاي تست مدوالر -
سیستم تست فرکانس قدرت-
سیستم تست ايمپالس انرژي باال-
سیستم تست ولتاژ باال رزونانسی-
یدستگاه اندازه گیري تخلیه جزيی ديجیتال-
تشخیص و آنالیز-
تجهیزات تست قابل حمل ولتاژ باال -
سیستم تست ژنراتور جريان ايمپالس-
تجهیزات تست اتصال کوتاه-
خدمات تست ولتاژ باال -
کنترل کیفیت تجهیزات فشار قوي-
قطعات برق فشار قوي-
آزمايشگاه ها-



kV 600تست پاور فرکانسي  ACسيستم 

kV 600:  ولتاژ نامي-
kVA 200:  قدرت نامي-
mA 330:  جريان نامي-
Hz 50:  فركانس-

kV 800تست  پاور فرکانسي  ACسيستم 
kV 800:  ولتاژ نامي-
kVA 800:  قدرت نامي-
A 1:  جريان نامي-
Hz 50:  فركانس-

تجهیزات تست ولتاژ باال



KV/180 KJ 1800ژنراتور ايمپالس انرژي باال 

Impulse 1800 KV



تجهیزات تست اتصال کوتاه



:فنیمشخصات

دیودی: نوع یكسوساز-
مجموعه پل سه فاز در تمام موج موازی2: آرایش یكسوسازی-
محیط بسته: محیط نصب-
IP 20:  درجه حفاظت تابلو-
هوا خنک با گردش طبیعی: نوع خنک كنندگی-
up to 1500 V: ولتاژ نامی خروجی-
up to 4000 KW: قدرت نامی خروجی-
up to 4500 A:  جریان نامی خروجی-
IEC 146 class VI:  استاندارد تست-
°40: بیشینه دمای محیط-

ركتیفایر پست های تراكشن مترو



(خط تولید)مترو ركتیفایر پست های تراكشن 



متروركتیفایر پست های تراكشن 
(تأییدیه ها)



يان باالترانسفورماتورهاي جر–رکتیفاير 

...وتلفاتج،موتولیدراندمان،مانندركتیفایرهادرنیازموردپارامترهایبهدستیابیمنظوربهمحصولاین
.استشدهتولیدوطراحی

درنیازردموتغییرایجادبهقادروشودمیهادی هانیمهوترانسفورماتورهاتركیبازمختلفیانواعشامل
.استتریستوریروش هایواتوترانسفورماتورهابه وسیلهخروجیجریانوولتاژ

:کاربرد

(ستیلاومسروی،آلومینیوم،)آهنیغیرفلزاتتولید•

آلومینیومكردنآنودیزه•

CLتولید•

:فنیمشخصات

پالس48و6،12،24:پالستعداد•

پیوسته:كارظرفیت•

هوا/آبوروغن:كنندهخنک•

PLCبه وسیلهاتوماتیکواتوماتیکنیمهدستی،:كنترلنوع•

ولت20000-380:ورودیولتاژ•

كیلوآمپر40تا:خروجیجریان•

DCكیلوولت140تا:خروجیولتاژ•



نمک زدايی نفت خام به روش الکترواستاتیکی

(بشکه در روز25به ظرفیت )پايلوت نمک زدايی الکترواستاتیکی نفت خام 



سیستم رانش مترو

:شامل

مبدل،گیربكسموتور،)ناوگانمحركهوكنترلسیستم

(باتریشارژوفازسهبرقمبدلموتور،دوركنترل

:کاربرد

مترو

برقیشهریبینقطارهای

كشتی

دریاییزیر

برقیخودروهای



سیستم رانش مترو

گیربکس موتورالکتريکی

مبدل کنترل دور موتور مبدل برق سه فاز و شارژ باتري



:فرستنده های رادیویی توان باال

كیلووات1000موج متوسط تا -

كیلووات20وی اچ اف تا /اف ام-

فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی

(آر دی اس ) مدوالتور  

مخابرات



(آر دی اس ) مدوالتور  

دهای رادیویی فرستنانتقال اطالعات دیجیتال به همراه صوت دربا قابلیت( آر دی اس ) دستگاه مدوالتور
به زبان فارسی( اف ام ) باند 

89كسب رتبه دوم پژوهشهای كاربردی گروه برق و كامپیوتر بخش دانشجویی و آزاد جوان خوارزمی سال 



سیمایوصداسازمانحمایتباوكشوردرباراولینبرای1373سالازترانزیستوریمتوسطموجرادیوییفرستنده هایساخت
بارستندهفدستگاهیكصدازبیشتاكنونوشدآغازخواجه نصیرواحددرمتخصصانوكارشناسانتوسطایراناسالمیجمهوری
.شده استراه اندازیونصبهمجواركشورچندنیزوكشورمختلفنقاطدروتولیدواتكیلو1000الی1قدرتهای

کیلووات1000فرستنده هاي راديويی توان باال موج متوسط تا 

ارزمی كسب رتبه های دوم تحقیقات كاربردی و دوم ابتكار در پانزدهمین جشنواره بین المللی خو

:نوآوري هاوفنیمشخصات
%90ازبیشراندمانباسوئیچینگفناوری-
جامدحالتماسفت هایباالیعمرطول-
PWMمدوالسیونفناوری-

مدوالرتمامطراحی-
برنامه ریزیقابلسی هایآیازاستفادهباماژولدرخطاكنترل-
نگهداریوتعمیرراه اندازی، ونصبسهولتواطمینانقابلیت-
واتكیلو1000فرستنده هایدرسریوموازیتوانازتركیبی-
برققدرتدرنوساناتجبران-
2.4MVAتوانبرای20KV/260Vتواننوآورانهترانسفورماتور-

آمپر6000جریانبرایاندوكتانسفیلتربامگاوات2.4یكسوكننده-
PCباارتباطدرسیستمبرنظارتوكنترل-



کیلووات20تا 1وي اچ اف / فرستنده هاي راديويی اف ام
هافرستندهعمومیويژگی
فرستندهكاریمحیطبامتناسبومستحكممكانیكیساختار
رادیوییهایایستگاهمحیطوفرستندهتوانبامتناسبگرماتبادلوتهویههایسیستم
نیادروزتكنولوژیازاستفادهباشدهطراحیباال،اطمینانقابلیتوراندمانباكنندگیتقویتمدارات

رزروعملكردقابلیتگرفتننظردرباتوانكنندهتركیبوكنندهتقسیمهایقسمتخوببسیارپارامترهای
(رشیسفاصورتبه)مختلفهایتواندرركداخلدرشوندهنصببارساختگیبهفرستندهبودنمجهز

دیجیتالوآنالوگانواعدردنیاروزتكنولوژیازاستفادهباپیشرفتهاكسایترهایازاستفاده
مدوالسیونواكسایتربخشدرشدهتاییدواستانداردرادیوییوصوتیپارامترهای

دنیاروزتكنولوژیازاستفادهباپیشرفتهمانیتورینگوكنترلهایسیستم
VSWRودماافزایشجملهازممكنخطاهایانواعبرابردركنندهتقویتوفرستندهحفاظت

(سفارشیصورتبهاساسبرIP)دور،راهازكنترلهایسیستم
Automatic)خودكارصورتبهخروجیتوانكنترلوقرائتجهتپیشرفتهمدارات Power Control)
GSMهمراهتلفنیشبكهطریقازفرستندهمانیتورینگقابلیت

RDSپروتكلبادیجیتالیاطالعاتپخشامكان

فرستندهكردنخاموشیاوبرققطعباآنهاتغییرعدموشدهانجامتنظیماتسازیذخیره
اكتیونوعازPFCمداراتبهمجهزباالراندمانبااستانداردسوئیچینگتغذیهمنابع

(كمتواندرفارشیسصورتبه)سازیایزولهترانسبافرستندهتوانبامتناسبفازتکیافازسهبرقازاستفاده
سیماوصداكارشناسانتوسطشدهتعیینهواییوآبشرایطدرساعته24فعالیت



:کیلو وات20فرستندهمشخصات 
4000Wتنظیمقابلخروجیتوان• - 22000WبانددرFM

ترانزیستورهایجدیدنسلازاستفادهباHot-Plugخنکمایعواتیكیلو5/2كنندهتقویتهایماژول•
LDMOS

كنندهتقویتهایماژولدرفازسهآرایشواكتیوFCبهمجهزباالراندمانباسوئیچینگتغذیهمنابعازاستفاده•
خنکمایعداخلیAbsorberبهمجهزگایسل،-ویلكینسونتكنولوژیباواتكیلو10قدرتكمباینرعدد2•
3dBتكنولوژیباواتكیلو20قدرتكمباینرعدد1• CouplerبهمجهزAbsorberخنکمایع
حفاظتیهایسیستمبهمجهزپیشرفتهخنکمایعواتكیلو25لوددامی•
داصكمبسیارجغدیهافنبهمجهزباالبسیارحرارتتبادلظرفیتبااستیلتمامحرارتیمبدل•
RDSارسالسیستمبهمجهزدستی،وخودكارسوئیچقابلیتبادیجیتالاكسایترعدددوازاستفاده•

GSMطریقازمانیتورینگوIPطریقازكاملكنترلقابلیتبافرستندهكنترلجامعسیستم•

راندمانبیشترهرچهافزایشجهتپیشرفتهولتاژوفازتغییرهایسیستمبهمجهز•
هوشمندعملكردباHybrid-Close(open)آرایشباجدیدپمپركسیستم•
فرستندهمختلفهایقسمتدرتوانگیرنمونهجدیدساختارهای•
دنیاحفاظتیوالكتریكیتجهیزاتبهترینازاستفاده•
فرستندهصوتیمانیتورینگجامعماژول•

:واتكیلویک:سیماوصداسازمانسفارشبهتولیديFMهايفرستندهساختآمار
10:واتكیلودهدستگاه،10:واتكیلوپنجدستگاه،160:واتكیلودودستگاه،90

:برنامهششواتبیستدستگاه،50:واتدویستدستگاه،1:واتكیلوبیستدستگاه،
دستگاه2:كامپكتواتكیلونیمودوودستگاه200



آنالیز و طراحی آنتن دو رفلكتوری افست •
( (Courgated Hornsآنالیز هورن های شیار دار شده •

آنالیز و ساخت آنتنهای اسالت رشته ای •
با كاربری ارسال  ( Line of site)گیگا هرتز جهت ارتباطات دید مستقیم 5/2ساخت آنتنهای پارابولیک باند •

و دریافت از طریق رادیو دیجیتال 
مگاهرتز 800باند ساخت و تولید آنتنهای پارابولیک یا بیضوی•
 UHF/VHFآنتنهای یاگی •

BTSآنتن های •

آنتن وفیدر



حذف هزینه باالی ایجاد سایتهای پیشرفته صدا و سیما در روستاها •
كاهش هزینه نگهداری و كنترل تجهیزات نصب شده در ایستگاه ها•
HDكانال استانی با كیفیت 31كانال ملی و 24امكان دریافت •

كانال رادیویی استانی 31كانال رادیویی ملی و  15امكان دریافت •
پوشش سریع هزاران روستا در مدت زمان چند ماهه•
..عدم نیاز به زیرساخت هایی نظیر جاده، زمین، ساختمان، محوطه، دكل، كولر و•
عدم نیاز به تامین برق مجزا و همچنین ساخت چاه ارت•
پروژهسرعت باال در اجرای •
قیمت پایین اجرای پروژه و همچنین خرید تجهیزات•
طراحی ضدآب تجهیزات، عدم استفاده از فن و یا دیگر قطعات فرسوده شونده•
حفاظت آمپلی فایر در برابر رطوبت و توان برگشتی بیش از حد مجاز•
سیماكامل با سیستم صدا و همخوانی •
نصب، تعمیر و نگهداری آسان •

تايیفرستنده تلويزيون ديجیتال روس



Technical Specifications and Innovations:

- Switching technology with efficiency greater than 90% 

- Long-life solid-state MOSFETs 

- PWM modulation technology 

- Fully modular design 

- In-module error control using programmable ICs. 

- Reliability and ease of installation, repair and maintenance 

- Combination of serial and parallel power in 1000KW transmitter. 

- Compensation of fluctuations in mains power 

- Innovative 20KV/260V power transformer for 2.4MVA power 

- 2.4MW rectifier with innovative filter inductance for 6000A current 

- Control and monitoring system in connection with PC



Switched Mode Chargers
Output: 48V/75A and 48V/150A

- Current inrush protection

- Galvanic isolation

- Full-bridge topology

- Soft-switching using ZVS and 

ZCS methods

- Line filters in input and output

- Power factor correction

- Plug-in units

شارژر های سوییچینگ



ماشین هاي الکتريکی

VPIبا استفاده از رزین و روش های ( كیلو ولت15تا )طراحی و ساخت كویل های ولتاژ باال -

طراحی بهینه ماشین های الكتریكی با توجه به سر و صدا، ارتعاش، توزیع جریان و انتقال حرارت القایی-
كیلووات با كنترل جریان45كنترل سرعت موتور تا -



تركشنموتورانواعساختوطراحی
ر و ساخت كلكتور های انواع الكتروموتوطراحی -
با دور باالDCطراحی و ساخت الكتروموتورهای -



IGBT based, medium and high frequency



فناوری اطالعات
مركز داده های اینترنت

كنترل تردد و دسترسی

سیستم های ردیابی خودكار

كنتورهای هوشمند آب و گاز

راه كار احراز هویت مستحكم



راه کار احراز هويت مستحکم
امنیت راه كار احراز هویت جهاد دانشگاهی خواجه نصیر، ره یافتی متفاوت و كم هزینه برای ارتقای سطح

از داخلی طراحی دسترسی به منابع رایانه ای می باشد كه برای اولین بار در داخل كشور و با در نظر گرفتن نی
.و توسعه یافته است

استفاده هدف از ارائه این طرح، ایجاد چهارچوبی مدرن برای احرازهویت دوگانه می باشد كه به جای
.یردها، از رسانه های ارزان تر و قابل دسترس تری مانند تلفن ثابت و تلفن همراه بهره می گ Tokenاز



Internet Data Centerمركز داده های اینترنت 

كشورداخلپایگاههای اطالع رسانی خصوصی و دولتی در ود زیرساخت مناسب جهت میزبانی تارگاههای اینترنتیاجای

 :مركزدادهارائه مشاوره و اجرا در پیاده سازی قسمتهای مهم

ساختمان مركز داده•
( BMS)سیستم مدیریت هوشمند سایت كامپیوتر •
تاسیسات نیروی برق دائمی و قابل اطمینان •
تاسیسات تهویه و خنک كننده ها•
تجهیزات تامین كننده امنیت فیزیكی•
سیستم های اعالم و اطفاء خودكار حریق•
(NOC)مركز كنترل و مدیریت شبكه •
تجهیزات امنیت شبكه •



کنترل تردد و دسترسی
آوردهرویارخودكهایسیستمبهخودمراجعینوكارمنداندسترسییاترددكنترلبرایدنیادرسازمانهابیشترامروزه

وسازمانکیدروندسترسیكردنامنانسانی،منابعازكمتراستفادهخطا،كاهشبهتوانندمیهاسیستمگونهاین.اند
مقولهاهمیتهبتوجهبا.گردندمیبررسیوثبتهادسترسیكلیههاسیستمدراین.نمایندشایانیكمکهاهزینهكاهش
سترسیدهمچنینونقلیهوسایلمانندسازمانیمرورهایودیگرعبوروسازمانمختلفقسمتهایدرافرادتردددرامنیت
.می باشدضروریامریدسترسیكنترلسیستم هایوجودسازمان،مختلفهایالیهبهافراد

مزاياي سیستم کنترل تردد ساخت جهاد دانشگاهی 
یكپارچگی سیستم•
پشتیبانی داخلی •
 (customizable)امكان تطبیق سیستم با نیازهای سازمانها •

واسط كاربری كامال فارسی و آسان نرم افزار مركزی •
امكان اعالم هشدار به صورت پیام در داخل رایانه، پیام كوتاه و پست الكترونیک •
...  اتصال با دیگرمحصوالت داخلی جهت استفاده خاص سیستم مانند تشخیص چهره و •



کنترل تردد و دسترسی
:مشخصات فنی

– 190منبع تغذيه 240 V AC           50-60 Hz

V DC 24ولتاژ کاري

Watt 40توان مصرفی در حالت آماده به کار

Watt 420الهتوان مصرفی در حین باز و بسته شدن ب

- 0دماي کارکرد 45' C

C'دماي نگهداري 55–25-

%80حداکثر حداکثر رطوبت کارکرد

%95حداکثر حداکثر رطوبت نگهداري

(در حالت کارتخوان)تردد20حداقلتعداد تردد در دقیقه

(در حالت سنسور )تردد 40حداکثر 



سیستم های ردیابی خودكار

RFIDردیابی واگن های باری با استفاده از سیستم های شناسایی رادیویی

ت سیستم جمع آوری اطالعات برای ردیابی خدما
نیروهای انسانی در خط مونتاژ موتور خودرو



كنتورهای هوشمند آب و گاز

.عدم نیاز به كالیبراسیون كوتاه مدت•
GPRSدارای دیتاالگر داخلی با قابلیت ارسال اطالعات از طریق •

.با آنتن اكتیو داخلیGPSو دارای 
.سال5دارای باطری داخلی با تضمین كاركرد سیستم برای حداقل•
.عدم امكان دستكاری و تخلف سخت افزاری•
+1%سنجش مقدار آب عبوری با دقت •
نترل امكان صدور فرمان قطع و وصل توسط كنتور و سیستم ك•

.BROUDCASTمركزی و پشتیبانی از امكان 
با های زمانی مختلفبندی با تعریف بازهقابلیت اعمال سهمیه•

.دوره زمانی20حداكثر 
ابق با دارای پورت نوری جهت ارتباط با قرائت گر دستی محلی مط•

.(IEC62056-21)استاندارد 
.IP68(1 METER, 1 HOUR)درجه حفاظت حداقل •
.هزینه اولیه مناسب•



اينورتر ها و کنورتر ها
رکتیفاير جريان باال

رکتیفاير قدرتی ولتاژ باال
انتقال قدرت ولتاژ باال، جريان مستقیم

الکتروموتورهاي دور متغیر



االركتیفایر جریان ب



رکتیفاير قدرتی ولتاژ باال

Voltage Rating: 14 ~16 kV DC

Power Rating: 400 kW~ 3.5 MW



یمانتقال قدرت ولتاژ باال، جريان مستق

:مشخصات فنی
KVA / 7 KV 100:  نوع پايلوت

:صنعتی
تک جهت: نوع

MVA 1:  توان خروجی

بر اساس تریستور نوری–الكتروپالس 12: ركتیفایر
IGBTبر اساس سری اپتیک -  VSIسه فاز الكترو :  اینورتر

 kV AC 20فاز 3: ولتاژ ورودي

V AC 400فاز  3: ولتاژ خروجی

±: DCولتاژ  10 kV DC



الکتروموتورهاي دور متغیر
:مشخصات فنی

مگا وات2تا : توان خروجی
كیلو ولت6.6تا : ولتاژ خروجی

%97≤ راندمان 
جایگزین توربین های گازی

افزایش بهره وری انرژی
بهینه سازی هزینه های نگهداری



الکتروموتورهاي دور متغیر

محل نصب در تلمبه خانه ری به شاهرود



الکتروموتورهاي دور متغیر

تبا حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت و مدیرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفVFDافتتاح پروژه 



Industrial Rectifier and Charger with no Limitation in Power Rating.

یكسوسازها و شارژرها



االیكسوسازهای ولتاژ ب

ما ایستگاه فرستنده رادیویی سازمان صدا و سی16جایگزین ركتیفایرهای قدیمی 
KV DC 16 ~ 14: ولتاژ

kW ~ 400 MW 3.5: قدرت



برق، کنترل، فناوري اطالعات و ارتباطات
مخابرات-

سیستم های حفاظت قدرت-

ترانسفورمرهای خاص  -

برق و كنترل دكلهای حفاری-

مهندسی فشار قوی-

اینورتر ها و كنورتر ها-

ماشین های الكتریكی-

شارژر های سوییچینگ-

فناوری اطالعات-

اتوماسیون صنعتی-
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-:سیستم های حفاظت قدرت Rectifier & Charger

- Uninterruptible Power Supplies (UPS)



-:سیستم های حفاظت قدرت Rectifier & Charger

- Uninterruptible Power Supplies (UPS)

UPS  میدان گازی پارس جنوبی10و9صنعتی، فازهای



Rectifier & Charger

Industrial Rectifier and Charger with no Limitation in Power Rating.



Uninterruptible Power Supplies (UPS)

Industrial UPS (on-Line & off-Line) up to 150 kW with load Sharing Capability.



AC/DC No Break System with rated Power of Inverter up to 80kW and no limitation in Power rating of Charger. 



(SCR & MCC System) برق و كنترل دكلهای حفاری



Voltage Stabilizer

Sinusoidal Single-Phase and Three-Phase Voltage Stabilizer up to 200A, Harmonic Free, load 
independent. 

Input Voltage: 220 / 380 V +/- 15%

Output Voltage:220 / 380 V +/- 0.5%

Output Voltage Control: Continuous

Efficiency: 98%

Fully Sinusoidal Wave Form

Harmonic Free

Load Independent



Variable Autotransformer: 10 to 1000 Amp

Application:

-Quality Control Test

-Speed Control of Fan

-Variable AC and DC Power Supplies

-Temperature Control

-Lighting Control

Technical Specification:

- Input Voltage: 220 / 380 V, 50 Hz

- Output Voltage: 0 ~ 250 /430 V, 50 Hz

- Max Output Current:10 ~ 1000 A



Cathodic Protection Transformer  Rectifier

Technical Specification:

-Current Limit: 0 ~ 400 A DC

-Voltage Limit: 0 ~ 150 V DC

-Outdoor Application: from –20 to 50 and high Humidity

-Automatic Control of Output Voltage

-Production based  on BS and IEC Standard

Control Methods:

-Step Type

-Continuous Transformer Type

-Electronic Type

-Intelligent Type



ترانسفورمرهاي خاص



:مهندسی برق فشار قوي
تجهیزات تست فشار قوي-
تجهیزات اندازه گیري فشار قوي-
کنترل کیفیت تجهیزات فشار قوي-
قطعات برق فشار قوی-



AC, DC and Impulse Modular Systems

300 kV AC, 420kV DC and 380 kV Impulse

تجهیزات تست فشار قوي



Digital Impulse Recorder
Partial Discharge Detector

Digital Impulse Voltmeter -DIV Digital Peak Voltmeter -DPV

تجهیزات اندازه گیري فشار قوي



Capacitive Voltage Divider (CVD)

قطعات برق فشار قوی



کنترل کیفیت تجهیزات فشار قوي



- MW / AM Transmitters up to 1000KW

- VHF / FM Transmitters up to 2 KW

- Antenna and Feeder Systems

االفرستنده های رادیویی توان ب



MW radio transmitters 

solid-state high-power MW radio transmitters 

with output powers from 1 to 1000 kilowatts 



VHF / FM Transmitters up to 2 KW



Antenna and Feeder Systems
Parabolic VHF, UHF, Microwave antennas

BTS antennas

Coaxial feeders, horns



Technical Specifications and Innovations:

- Switching technology with efficiency greater than 90% 

- Long-life solid-state MOSFETs 

- PWM modulation technology 

- Fully modular design 

- In-module error control using programmable ICs. 

- Reliability and ease of installation, repair and maintenance 

- Combination of serial and parallel power in 1000KW transmitter. 

- Compensation of fluctuations in mains power 

- Innovative 20KV/260V power transformer for 2.4MVA power 

- 2.4MW rectifier with innovative filter inductance for 6000A current 

- Control and monitoring system in connection with PC



Switched Mode Chargers
Output: 48V/75A and 48V/150A

- Current inrush protection

- Galvanic isolation

- Full-bridge topology

- Soft-switching using ZVS and 

ZCS methods

- Line filters in input and output

- Power factor correction

- Plug-in units

شارژر های سوییچینگ



- Design and manufacturing of high-voltage (up to 15KV) coils 
using resin rich and VPI methods 

- Optimum design of electrical machines considering noise, 
vibration, flow distribution and heat transfer Induction

- Motors speed control up to 45 KW with current control

ماشین هاي الکتريکی



IGBT based, medium and high frequency



Internet Data Center Services

فناوری اطالعات



Access Control
Automatic access control system for personnel

فناوری اطالعات



Automatic Tracking Systems



اينورتر ها و کنورتر ها

رکتیفاير جريان باال•
رکتیفاير قدرتی ولتاژ باال•
اينورتر قدرتی ولتاژ باال •
•HVDC Light



High Current Rectifiers



High Voltage Power Rectifier

Voltage Rating: 14 ~16 kV DC

Power Rating: 400 kW~ 3.5 MW



100 kW – 7kV   HVDC – Light Pilot System

High voltage Power Inverters



HVDC Light



مواد شیمیايی

شیمی کشاورزي
مواد فعال سطحی

مواد ويژه
مواد مصرفی در صنايع نفت، گاز و پتروشیمی



:شیمی کشاورزي

بنتازونـ سم علف کش 
ـ سم کنه کش کلوفنتزين

کاربندازيمـ سم قارچ کش 
کلروبنزنـ حشره کش 



:مواد فعال سطحی
لورامید و سوپرآمیدـ 

ـ كوكو آمیدو پروپیل بتائین
80و 60، 20سوربیتان استرهای ـ  
سولفوساكسیناتـ 
تترا استیل اتیلن دی آمینـ 



:مواد ويژه
ـ سديم فلوروفسفات
ـ آزودي کربن آمید

ـ هگزا متا فسفات
ـ نیو فتالیمید

ـ سولفو بنزآمید
سولفوريل کلرايدـ 

ـ سولفاتیازول



مواد ويژه مصرفی در صنايع نفت، گاز و پتروشیمی

(دمولسیفاير)مواد تعلیق شکن نفتی ـ 
کربن فعالـ

سیلیکاژلـ 
(ABSبراي واحد )پتاسیم الئورات ـ 
گلیسرول مونو استئاراتـ 

(براي کارخانجات پلی استايرن)HCو FCـ تثبیت کننده 
ـ تري کلسیم فسفات

(HDS)کاتالیست گوگرد زدايی هیدروژنی نفتا  ـ 

(مقیاس بنچ)ـ سیمان گوگردي 



دمولسیفایر

خامنفتازنمکآبجداسازی•
حدودمیزانبهكشوردرنمكزداییواحد22حدوددرمصرف•

سالدرتومانمیلیارد110تا100ارزشبهبشكه50000
،(ایرانقارهفالتشركت)ابوذرچهارحوزهدرپروژهاجرای•

خیزنفتمناطقشركت)آسماری–اهوازوحكیمهبیبی
(جنوب



كربن فعال
ساختارباسطحی،كنندهجذبموادازسرییکفعالكربن

دوجوزیادیروزنه هایآنداخلیساختاردركهاستكریستالی
داخلدر.شودنمیحلشده ایشناختهحاللهیچدرودارد

زیكشاورضایعاتانواعازتجاریمقیاسدرفعالكربنكشور
ربنكتجاریمقیاسدركشوردرباراولینبرای.شودمیتولید
فناوریاولینوشودمیتولیدمعدنیقیرهایازمعدنیپایهبافعال
.استطبیعیقیرهایحوزهدرشدهایجاد

m2/gr1100-800مخصوصسطح•
mg/gr1000-800یدیعدد•
4-10اسیدیته•
gr/cm355/0-4/0مخصوصوزن•
درصد8-12خاكستر•
80تا6مش•



رايدواحد پايلوت سولفوريل کل



تترا استیل اتیلن دي آمین
کیلوگرم در روز100واحد پايلوت، 



واحد پايلوت اولؤکمیکال ها
(تن در سال1000)



واحد پايلوت سولفوساکسینات
تن در سال500



واحد پايلوت کلروبنزن
تن در سال500



لورآمید و سوپرآمید
دانش فنی و تولید نیمه صنعتی



(GMS)گلیسرول مونو استئارات 
واحد پايلوت



پتاسیم الئورات 
تن در سال20, واحد پايلوت



سیلیکاژل



HDS Operational:

Pressure: 15 bar

LHSV: 4.2 hr-1

WHSV: 3 kg/lit.hr

H2/Oil : 175 N lit/lit



امکانات واحد پايلوت ـ هلجرد



مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی



80و 60، 20سوربیتان استر 



سم قارچ کش 
کاربندازيم



تولید نیمه صنعتی
سم علف کش بنتازون



:پزشکی و سالمت

:فعالیت زمینه هاي 
تکنولوژي سلولی-
کیبیوتکنولوژي ونانوتکنولوژي در حوزه پزش-
سالمت عمومی-
ژنتیک سرطان پستان-
پستانبیماريهاي-
داروهاي گیاهی-
درمان سلولی-
باروري و ناباروري-
لیزر پزشکی-



تکنولوژي سلولی

:فنی يابی به دانشدست
های بنیادین جنینیسلول-
های بنیادین بالغسلول-
های بنیادین بند نافسلول-
همانندسازی حیوانات-
(tPA)محصوالت مهندسی سلولی -

سلول درمانی-

پژوهشگاه رويان

جشنواره بین المللی، تحقیقاتی باروري ناباروري 
کنگره بین المللی سلول هاي بنیادي 

رمانبکارگیري موثر يافته هاي پژوهشی در سلول هاي بنیادين براي د: هدف ما

و ارتقاء سطح سالمت جامعه



نانوتکنولوژي در حوزه پزشکی/بیوتکنولوژي

آنتی باد ی های تک دودمانی-
آنتی باد ی های چنددودمانی-
های بیولوژیک و نوتركیبفرآورده-
فرآورده های مهندسی بافت-
فرآورده های نانوبیولوژی -



Polyclonal Antibodies Products

Anti Human Ferritin

Anti Human IgA )α-chain Specific)

Anti Human IgD )δ-chain Specific)

Anti Human IgG )γ-chain Specific)

Anti Human IgM )μ-chain Specific)

Anti Human Kappa light chain

Anti Human Lambda light chain   

Anti Human Ig

Anti Mouse Ig

Anti Rabbit Ig

Anti Sheep Ig



احداث مجتمع تولید آنتی بادي هاي منوکلونال درمانی

ابدیگراتوایمیونهایبیماریوسرطانجملهازالعالجصعبهایبیماریبرخیدرمانامروزه•
هبودیبونیستبخشرضایتچندانپرتودرمانیودرمانیشیمیمانندرایجوكالسیکروشهای

سازمانویناسابنپژوهشگاهمشاركتبامنوكلونالهایبادیآنتیتولیدمجتمع.نداردتوجهیقابل
كهراطرحهدفداروهایسالدرویالهزار60تولیدظرفیتباایرانصنایعنوسازیوگسترش

.كردخواهدتولیدهستندوارداتیهمگی
د به برخی دستاوردهای احداث این مجتمع كه به عنوان طرح كالن ملی مصوبه هیات دولت می باش•

: شرح ذیل است 

كاهش نیاز داخلی به واردات داروهای استراتژیک جهت درمان بیماری های صعب العالج و ارتقای•
سطح سالمت جامعه

درصد مشابه وارداتی 60صرفه جویی ارزی قابل توجه ، قیمت داروهای تولیدی این مجموعه حدود •
آن است

نفر400اشتغال زایی برای حدود •



Anti Human Ferritin

Code No

1. Rabbit Anti Human Ferritin ARC - 1001

2. Rabbit Anti Human Ferritin ARC - 1002

Peroxidase Conjugate



Anti Human IgA )α-chain Specific)

1. Rabbit Anti-Human IgA )α-chain Specific) SPH 127

Affinity isolated antibody

2. Sheep Anti Human IgA )α chain Specific) SPH 126

Affinity isolated antibody 

3. Sheep Anti-Human IgA )α-chain Specific) SPH 513

Serum 

4. Rabbit Anti-Human IgA )α-chain Specific) SPH A254

Peroxidase Conjugate    

5. Sheep Anti-Human IgA )α-chain Specific) SPH FA304

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

6. Sheep Anti-Human IgA )α-chain Specific) SPH A253

Peroxidase Conjugate



Anti Human IgD )δ-chain Specific)

1. Rabbit Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH 123

Affinity isolated antibody 

2. Sheep Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH 122

Affinity isolated antibody 

3. Sheep Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH 510

Serum 

4. Rabbit Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH FD998

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

5. Rabbit Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH D999

Peroxidase Conjugate 

6. Sheep Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH FD887

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

7. Sheep Anti-Human IgD (δ-chain Specific) SPH D888

Peroxidase Conjugate 



Anti Human IgG )γ-chain Specific)

1. Rabbit Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH 125

Affinity isolated antibody 

2. Sheep Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH 124

Affinity isolated antibody 

3. Sheep Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH 512

Serum 

4. Rabbit Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH FG303

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

5. Rabbit Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH G252

Peroxidase Conjugate 

6. Sheep Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH FG302

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

7. Sheep Anti-Human IgG (γ-chain Specific) SPH G251

Peroxidase Conjugate 



Anti Human IgM )μ-chain Specific)

1. Rabbit Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH 121

Affinity isolated antibody 

2. Sheep Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH 120

Affinity isolated antibody 

3. Sheep Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH 511

Serum 

4. Rabbit Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH FM665

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

5. Rabbit Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH M666

Peroxidase Conjugate 

6. Sheep Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH FM776

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

7. Sheep Anti-Human IgM )µ-chain Specific) SPH M777

Peroxidase Conjugate



Anti Human Kappa light chain

1. Rabbit Anti-Human Kappa light chain SPH 128

IgG Fraction

2. Rabbit Anti-Human Kappa light chain SPH 515

Serum

3. Sheep Anti-Human Kappa light chain ARC K501

Affinity isolated antibody

4. Sheep Anti-Human Kappa light chain ARC K502

Peroxidase Conjugate



Anti Human Lambda light chain  

1. Rabbit Anti-Human lambda light chain SPH 129

IgG Fraction

2. Rabbit Anti-Human lambda light chain SPH 514

Serum

3. Sheep Anti-Human lambda light chain ARC L501

Affinity isolated antibody

4. Sheep Anti-Human lambda light chain ARC - L502

Peroxidase Conjugate



Anti Human Ig

1. Rabbit Anti Human Ig SPH 107

2. Rabbit Anti Human Ig (Mouse Ig Ads ) SPH 113

3. Rabbit Anti Human Ig F(ab)'2 fragment SPH 131

4. Sheep Anti Human Ig ARC-H503

5. Sheep Anti Human Ig (Mouse Ig Ads) ARC-H504

6. Rabbit Anti Human Ig Serum SPH 500

7. Sheep Anti Human Ig Serum ARC 600

8. Rabbit Anti Human Ig SPH F506

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

9. Rabbit Anti Human Ig SPH 505

(Mouse Ig Ads)     Peroxidase Conjugate

10. Rabbit Anti Human Ig SPH 606

F(ab)'2 fragment      Peroxidase Conjugate

11. Sheep Anti Human Ig ARC – FH507

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

12. Sheep Anti Human Ig ARC – FH509

(Mouse Ig Ads)

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

13. Sheep Anti Human Ig ARC – HH501

Peroxidase Conjugate

14. Sheep Anti Human Ig ARC – HH502

(Mouse Ig Ads)        Peroxidase Conjugate

15. Sheep Anti Human Ig ARC – 508

F(ab)'2 fragment          Peroxidase Conjugate



Anti Mouse Ig
1. Rabbit Anti Mouse Ig SPH 114

2. Rabbit Anti Mouse Ig (Human Ig Ads)
SPH 115

3. Sheep Anti Mouse Ig SPH 103

4. Sheep Anti Mouse Ig (Human Ig Ads)
SPH 110

5. Sheep Anti Mouse Ig (Human Ig Ads)
SPH 132

F(ab)'2 fragment 

6. Sheep Anti Mouse Ig (Human Ig Ads)
SPH F301

Fluorescein Isothiochyanate (FITC) Conjugate

7. Rabbit Anti Mouse Ig ARC - 901

Peroxidase Conjugate

8. Sheep Anti Mouse Ig SPH 101

Peroxidase Conjugate

9. Sheep Anti Mouse Ig (Human Ig Ads)
SPH 102

F(ab)'2 fragment Peroxidase Conjugate



Anti Rabbit Ig

1. Sheep Anti Rabbit Ig SPH 105

2. Sheep Anti Rabbit Ig SPH 111

(Mouse Ig Ads)

3. Sheep Anti Rabbit Ig SPH 225

Peroxidase Conjugate



Anti Sheep Ig

1. Rabbit Anti Sheep Ig SPH 106

2. Rabbit Anti Sheep Ig SPH 112

(Human Ig Ads)

3. Rabbit Anti Sheep Ig SPH 224

Peroxidase Conjugate



– Nestin (4G10-B3)

– Human ERBB2 (Her2) (1G6-B12)

– Factor VII (1F1-B11), (3C7-F11)

– Receptor tyrosine kinase Ror1 (1A8-B10)

– Fibromodulin (2C2-A1)

– PRELP (1C10-C11)

– Opticin (2G5-D2)

– Sortilin (2D8-E3)

– Leptin (2F11-E10), (1F5-G5)

– Beta-actin (4E5-A10)

– Ferritin2C9-F9, 3A3-D7, 5F8-C9, 1H9-A9, 2A4-B7, 1A3-B9

–Prostate Specific Antigen (PSA) 2C8-E2, 2G2-B2, 2D6-E5, 2G3-E2, 

2F9-F4

–Sperm Surface Antigen (ASA) 3B12-F10, 3B6-F11, 3D3-D6, 1C3-C11, 

2B2-B10

–Proclatin 3B6-F2

Monoclonal Antibody Products



Human Basic Fibroblast Growth Factor (BFGF)
• A critical component of human embryonic stem cell culture medium

• Necessary for the cells to remain in an undifferentiated state

• Production method : In vitro gene expression

نوترکیبوبیولوژيکهايفرآورده

انسانفیبروبالستیرشدفاکتورپروتیین



گاوپوستوگوسفندانسان،ازشدهاستخراج1نوعکالژن-1
(MenSCs)قاعدگیخونازمشتقبنیاديهايسلول-2

ابريشمفیبروينداربست-3
Bombyxابريشمالیاف-4 Moriشدهصمغ زدايی
آمنیوتیکغشاهاي-5

بافتمهندسیمحصوالت



• Quantum Dots

• Magnetic Nanoparticles

• Synthesis of Gold/Silver Nanoparticles using Plant Extract

• Biodiesel production from vegetable oil

• Magnetic-activated cell sorting (MACS) column

• Protein A column cromatography

• Chitosan based dressings (film, hydrogel and nanofiber)

نانوبیولوژيفرآورده هاي



Embryonic Stem Cells

Cell Lines:
- 8 Mouse ES Cell Lines

- 4 Human Es Cell Lines

- 1 Monkey ES Cell Line

- Cell Differentiation: 
- Neural Cell

- Beta Cell

- Germ Cell

- Liver 

- Proteomics hESC-derived neurons

نیهاي بنیادين جنیسلول



Osteoblasts

Neurons from mesenchymal Stem Cells

Adult Stem Cells

- Differentiation
- Neural Cell

- Beta Cell

- Germ Cell

- Liver 

- Clinical Trial
- Cornea

- heart

- Liver

- Transplantation
- Spinal Cord

- Beta Cells

- MS

الغهاي بنیادين بسلول



Multi-potent Progenitor Cells

Cord Blood Stem Cells

- Cord Blood Bank

- General Bank

- Private Bank

- Differentiation

- Transplantation

نافهاي بنیادين بندسلول



اولین حیوان شبیه سازي شده در خاور میانه–رويانا 

همانندسازي حیوانات

DNA fingerprints comparison



اولین بز شبیه سازي شده در خاور میانه–حنا 

همانندسازي حیوانات



همانندسازي حیوانات

اور میانهاولین گوساله شبیه سازي شده در خ–بنیانا 



همانندسازي حیوانات

«منگول»و « شنگول»
نوترکیب هاي تراريخته تولیدي حامل ژن تولید پروتئینبزغاله

Bانسانی موثر در درمان مبتاليان هموفیلی نوع 



(tPA)محصوالت مهندسی سلولی 

براینوتركیبپروتئین هایتواندمیكهخاورمیانهوایرانتراریختهبزاولین
.شدمتولدرویانپژوهشكدهدر1389دی20دركند،تولیدهموفیلیدرمان

شدهایجادآنمژنودرژنتیكیتغییریکكهمی شودتعریفحیوانیبه عنوانتراریختهحیوانات
ترشحایبرژنحاویكهاستحیواناتیتولیدتراریختهحیواناتتولیدازاصلیهدف.است
میفادهاستانسانهایبیماریدردرمانتواندمیكهباشندخودشیردرهاپروتئینازبرخی
.شود

مینوژنپالسفعال كنندهاستخراجبرایحاضرحالدرتراریختهخوك هایوگوسفندگاو،بز،
سرمآلبومین،-αالكتالبومینفیبرینوژن،،IIXانعقادیفاكتور،αتریپسینآنتی،(tPA)بافتی

Iنوعكالژنانسانی، / IIدارودتولی..می شوندتولیدآنهاشیرازمونوكلونالهایبادیآنتیو
تولیدازكمتربسیارهزینه  ایباوسودپروصرفهبهمقرونروشیکتراریختهدامشیراز

.استبافتكشتروش هایازاستفادهباآزمایشگاهدرمشابهداروهای

اولین  بزهای  تراریخته



Royan International Research Award
Reproductive Biomedicine & Stem Cells Biology and Technology



: اپیدمیولوژي و سالمت عمومی 
شی، اداري، آموز)برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابی برنامه هاي بهداشتی -

...(غربالگري، 
(شامل دوره هاي درمان جمعی و خانوادگی)سالمت روانی -
تحقیقات اپیدمیولوژيک-
مديريت سالمت در بالياي طبیعی-
بهداشت محیط و حرفه-
عوامل اجتماعی سالمت-
سالمت و توسعه پايدار-



پستانسرطان
انسرطآگهیپیشمولکولیمارکرهايارزيابی•

آنکلینیکیارزشوپستان
Her2دهگیرنضدبادیآنتیبیانوكلونینگبیان•

E.coliدر

مارانبیدرپستانسرطانریسکهایمدلارزیابی•
ایرانی

:فعالیت هاي تحقیقاتی
بیماران ایرانی مبتال سرطان پستانDNAبانک نمونه های بیولوژیک بافت، 

آزمایشگاه ژنتیک تجهیز شده
2و1در بیماران مرحلهErژن در عود سرطان پستان در بیماران نود منفی و 21مطالعه بیان •

:خدمات قابل ارائه 
كلینیک فامیلی سرطان

خدمات و تحقیقات كلینیكی



بیماران ايرانی مبتال به DNAبانک نمونه هاي بیولوژيک بافت و 
سرطان پستان

:هدف
پستانطانسرمولكولیهایجنبهنگرشباآیندهتحقیقاتتسهیل

:فعالیتها
سرطانیبافتنمونه150ازبیشآوريجمع
پستانسرطانبیمارانازDNAنمونه150ازبیشآوريجمع

خانوادهاعضايو



•Real Time PCR

•Gel Documentation

•Thermocycler

•Laminar flow 

•Gel Electrophoresis 

•Shaker Incubator

آزمايشگاه ژنتیک سرطان پستان

تانآنالیز بیان مارکرهاي تشخیصی، پیش آگهی و پاسخ به درمان در سرطان پس•
آنالیز موتاسیون هاي ژنهاي دخیل در سرطان پستان•



کلینیک فامیلی سرطان

ا سرطان مشاوره ژنتیک خانم های با سابقه فامیلی مثبت سرطان پستان ی-
تخمدان

و BRCA1تعیین ریسک و مدیریت و تعیین احتمال جهش در   ژنهای-
BRCA2

BRCA2و BRCA1ژنهایتعیین جهش در -



خدمات کلینیک

پستانبیماريهاي
:  آگاهی عمومی-1

آموزش 
(كالسهای آموزشی و جلسات آموزش عمومی )آموزش عمومی 

(كنگره دو ساالنه)آموزش تخصصی 
:  آمار و زمینه هاي تحقیقاتی-2

غربالگري
:پژوهش در زمینه هاي 

تشخیص
درمان

بازتوانی
كیفیت زندگی

:ثبت اطالعات بیماران کلینیک-3
تدوين پروتکل هاي درمانی و پیش آگهی-4
انتشارات-5

فصلنامه بیماریهای پستان
كتابچه های آموزشی

:رسالت
هدایتوجامعهملموسنیازهایشناخت

جهتكاربردیوهدفمندهایپژوهش
هراارائهوبیماراندرمانوضعیتبهبود
النكسیاستگذاریبهكمکجهتبهحل

زمینهایندركشوری



:تانپسبیماريهايکلینیکخدمات
پستانبیماريهايدرمانوتشخیص•
پستانسرطاندرمانوتشخیص•

تشخیصیگرافیمامو
تشخیصیسونوگرافی

ايمداخلهبرداريتصوير•
استریوتاكتیکبیوپسی
سونوگرافیهدایتتحتبیوپسی
WIREباضایعاتكردنلوكالیزه

سونوگرافیهدایتباكردنلوكالیزه
بیوپسی•

درشتسوزنبابیوپسی
جراحیبابیوپسی



درمان سرطان پستان
جراحی

ماستکتومی راديکال تعديل شده
جراحی حفظ پستان

بیوپسی غده لنفاوي نگهبان

شیمی درمانی
پرتودرمانی

هورمون درمانی
پیگیري بیماران

:بازتوانی
کلینیک لنف ادم

کلینیک مشاوره و روانپزشکی
مشاوره ژنتیک

کلینیک زنان



سرطان پستانتشخیص و درمان بیماريهاي

درمانی در مورد–افزایش سطح دانش و آگاهی كادرهای بهداشتی -
دركشور Breastوضعیت سرطان 

افزایش سطح دانش و آگاهی بانوان كشور  در خصوص معاینات-
Breastادواری و تشخیصی  زود رس بیماریهای 

ط بیماران ارائه  روشهای  تشخیصی  و درمانی  بهینه با توجه  به شرای-
و امكانات درمانی موجود

به ارائه خدمات كیفی در امر تشخیص و درمان بیماریهای پستان-
نیازمندان 



گیاهان دارويی

كشت سوسپانسیون و مهندسی متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی-
كشت بافت و ریز ازدیادی گیاهان دارویی مهم-
ولكولیبررسی تنوع ژنتیكی تعدادی از گیاهان دارویی مهم با استفاده از ماركرهای م-

داروهای گیاهی، درمان گیاهی



داروهاي گیاهی، درمان گیاهی
بومادران-
بابونه-
گزنه-
علف چای-
آویشن-
گل همیشه بهار-
گل ساعتی-
، درمان كبد بیماری های التهابی و 2عامل كاهنده قند خون برای دیابت نوع : لیورسیل-

كبد چرب
درمان آلزایمر و تهییج: ملیتروپیک-
درمان سوء هاضمه: شربت دوسین-

گل همیشه بهار
بومادران

ملیتروپیک لیورسیل

http://www.imp.ac.ir/main panel/gallery/11/Achillea.JPG


داروهاي گیاهی، درمان گیاهی

تونیک های گیاهی

چای سبز چای آنتومینا چای ضد دیابت

چای سنا چای ترش



گیاهان دارويی
یاهیمطالعات فیتوشیمیایی و فرموالسیون فرآورده های گ•

اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی•

تولید فرآورده های دارویی و د منوش های گیاهی•

تولید عصاره های گیاهی•



یاهیمطالعات فیتوشیمیايی و فرموالسیون فرآورده هاي گ
جداسازی و خالص سازی تركیبات طبیعی  -1
شناسایی ساختار تركیبات شیمیایی -2
آنالیز و تعیین مقدار تركیبات دارویی -3
استانداردسازی فرآورده های طبیعی-4
فرموالسیون فرآورده های دارویی-5
یبررسی اثرات سیتوتوكسیک گیاهان داروی-6
بررسی اثرات آنتی اكسیدانی گیاهان دارویی-7
تولید عصاره ها واسانس های دارویی-8



اثرات بیولوژيک گیاهان دارويی
ت ایزولهفاز سلولی و باف، بررسی اثرات ضد دیابتی گیاهان دارویی در فاز حیوانی-1
و هپاتیتبررسی اثرات بالینی گیاهان دارویی در درمان دیابت-2
داروییان و مزمن گیاهمطالعه سم شناسی حاد-3
مطالعه محافظت كبدی گیاهان دارویی-4



تولید فرآورده هاي دارويی و د منوش هاي گیاهی
داشتی داروهایی گیاهی و فرآورده های آرایشی و بهتولید و بسته بندی گیاهان دارویی،•

مرتبط با گیاهان دارویی
(به روش كلد پرس)تولید انواع اسانس ها، عصاره ها و روغن های گیاهی•
یتولید انواع بذر، نشاء و نهال گیاهان داروی•



گیاهیهايعصارهتولید
این واحد در راستای تامین برخی از عصاره های 
استاندارد مورد نیاز صنعت داروسازی كشور در 

6000در فاز اول با مخزنی به ظرفیت 1388مهرماه 
. لیتر شروع به فعالیت نمود



Regenerative Medicine

سلو ل  درمانی در سكته قلبی

درمانیسلول

درمان لک وپیس•
سلول درمانی بیماری های قلب•
سلول درمانی ضایعات قرنیه•
سلول درمانی ضایعات  استخوان•
سلول درمانی بیماری های كبد•



%40: میزان موفقیت در طول انتقال

ناباروريوباروري

(: آمار در هر سال)خدمات بالینی 
پذيرش8000بیش از •
IVFو  ICSIچرخه 4500•
، هیستروسکوپی(لیزر و طبیعی)الپاراسکوپی 600بیش از •

(تشخیصی و عمل)
•500TESE  وPESA

•2400 IUI
سونوگرافی35،000بیش از •
دهانه رحم 360cercullageبیش از •
واريکوسلکتومی200بیش از •
D & Cتشخیصی 300بیش از •

500Hystrosonographyبیش از •
داپلر رنگی مطالعه فوق العاده در زوج هاي نابارور2000بیش از •
120PGDبیش از •



یپزشکلیزر
طراحی، تدوین و اجرای پژوهش های بالینی در زمینه كاربرد لیزر در بیماری های•

پوست، جراحی و بازتوانی
یطراحی، تدوین و اجرای پژوهش های مبتنی بر استفاده بهینه از لیزرهای پزشك•
طراحی، تدوین و اجرای جامعه پژوهشی مبتنی بر تحقیقات كاربردی لیزر•
اجرای برنامه های آموزشی كوتاه مدت حرفه ای لیزر ویژه جامعه پزشكی•

“پزشکیلیزر”فصلنامه 



پوستیاختالالتدرلیزركاربرددرتخصصیخدماتاجرای•
فتودینامیکدرماندرتخصصیخدماتاجرای•
قدرتكملیزركاربرددرتخصصیخدماتاجرای•
ویتیلیگوضایعاتپیگمانتاسیوندرماندرلیزردكاربر•
دیابتیپایمزمنهایزخمدرماندرلیزردكاربر•
جلدیبدخیمضایعاتدرمانیفتودینامیک•
استخوانمغزپیوندودرمانیشیمیورادیوتراپیازناشیدهانیموكوزیتدرمان•
...پمفیگوس،آفت،جملهازمخاطیضایعاتدردكاهش•
لیزریموادبیو•



آسم و آلرژي



آسم و آلرژي



سالمندي

طرح ملي شهرک سالمندی

مرکز خدمات تخصصي طب سالمندی یا: فاز پایلوت 

مرکز جامع توانبخشي سالمندان اندیشه



گروه هاي پژوهشی تخصصی طب سالمندي

گروه ارتقاء 
يكيفيت زندگ

و توانبخشي 
سالمندان

گروه 
توانبخشي
سالمندان

گروه طب 
سنتي و 
سالمندي

گروه 
دندانپزشكي 

سالمندان

گروه 
روانشناسي 

سالمندي



(دم)مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل  



:شامل“ دم”واحدهاي مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل 

پزشکیعمومیومتخصص
دندانپزشکی
(خدماتوصلسرم،تزريقات،پانسمان،سونداژو)پرستاري...
(نمونهگيريوچکاپ)آزمايشگاه
فيزيوتراپی،كاردرمانی،گفتاردرمانی،ماساژدرمانی
(راديولوژي،سونوگرافی)تصويربرداري
تغذيه
طبسنتی،حجامتو..
فتوتراپی
شنوايیسنجی
اجارهوفروشتجهيزاتپزشکی
طبكار
آمبوالنس
خدماتمراقبتدرمنزل



برنامه تدوين شده مرکز دم جهت اجراي  طرح چکاپ سالمت
: کارکنان در سازمانها و شرکتها شامل

: مرحله اول شامل
BMIاندازهگيريقدووزنو(الف

انجامآزمايشخونوادرار(ب
ECGگرفتننوارقلب(پ

انجاماديومتري(ت

انجاماپتومتري(ج
انجاماسپيرومتري(د
سينهانجامراديوگرافی(ه

:مرحله دوم شامل
:ويزيتپزشکیعمومیوتشکيلپروندهسالمتوتوصيهبهمواردذيل

اقداماتتشخيصیتکميلیمتناسبباجوابهايپاراكلينيکومعايناتبالينی(الف
ارجاعجهتمشاورههايتخصصی(ب
توصيههايعمومیازجملهاصالحسبکزندگیوتوصيههايايمنیمحيطكاروسالمتشغلی(ج
اقداموارجاعجهتدرمان(د
تدوينبرنامهغربالگريدورهايدرآينده(ه



يتوانمندی های جهاددانشگاهي  درصنعت ریل



قطعات، تجهیزات و خدمات مكانیكی•

تجهیزات برقی •

تجهیزات كنترلی مدرن•

خدمات مدیریتی•

ساخت واگن مولد برق•

مشاوره،•

ردیابی رادیویی اتوماتیک ادوات ناقله•

فعالیت های راهبردی در صنعت ریلی•

سویل، سازه و معماری•

زمینه هاي فعالیت



قطعات، تجهیزات و خدمات مختلف مکانیک

اجزا مولد هاي برق واگن هاي ژنراتور سرخود•

هیتر هاي بخار واگن هاي مسافري •

قطعات ترمز•

(مقاومت فوالدي)تولید نیمه صنعتی فوالد آلکرم •

قطعات توربوترن•

خدمات مشاوره، نظارت و بازرسی•

ساخت تجهیزات کنترل کیفیت•



ساخت قطعات و تجهیزات متنوع مکانیکی درتیراژهاي مختلف

جر بهكه من) تدوين دانش فني و توليد قطعات متعدد مكانيكي مربوط به واگن هاي مسافري به شرح ذيل 
(دريافت لوح تقدير از شركت رجاء گرديده است 

مجموعقطعات و تجهيزات نامرديف

:لغزندهضد1
رانندهبادامک،ميلراهنما،بوشراهنما

عدد8000

:سوپاپ2
،3راهنمايسوپاپ،3Mتونسوپاپ،2SHسوپاپ،ميلسوپاپتسريع

ترمز42راهنمايسوپاپوسوپاپجريانتسريع

عدد8500

دستگاه120غربیآلمانبخارهيتر3

عدد2100گاردانميلهوبلندوكوتاهگاردانمجموعه4

عدد1000واگنترمزگلويیشتر5

عدد100كششقالبجايگاه6

دستگاه1كرجآهنراهسفارشبهديزلبرگردانموتورفيکسچرساخت7

عدد2000اسپانيايیسوراخهدورابطميله8

عدد2000دارشيبرينگ9



عناوين برخی از خدمات مهندسی مکانیک

.سرخودژنراتورهايواگندرگاردانبرايفرامينوابزارساخت•
.خودسرژنراتورهايواگنبرايدندهجعبهفنیمشخصاتتهيه•
دندهجعبهپوستهعدد200ودندهجعبهعدد60ساختبرنظارت•
مسافريهايواگندرهاصندلیحركتمکانيزمتدوين•
برقمولدواگنبهمسافريهايواگنتبديلبرايايسازهديناميکیواستاتيکیتحليل•
ژنراتورواگنبهمسافريواگنتبديلفنیشرايطتأمين•
مسافريواگنهايتهويهگاردانخرابیعمدهعللبررسیوتحقيق•
وترنتورببهمربوطهاترانسميشن،اتصاالتبوژي،ترمزديسکت،محوروچرخقطعاتپرداختوماشينکاريخدمات•
یالستيکقطعاتبادگيري،نقلوحمل،گريريختهوآناليز،گيرياندازهمعکوسمهندسیخدمات•

بوژيقطعات،هاپلينگ،اورينگ
MWMيابیعيبخدمات•

CONMECديزلپارسبرقمولدهايتستروشوكنترلمشخصاتتعيينوفنیمشخصاتتهيه•

توربوترنآستازووتورموتوربينهاي(اندازيراهوتعميروبررسی)صفرفازاجرايبرنظارت
برقمولدواگنبهمسافريواگنتبديلفنیشرايطتأمين•
وترنتوربپاششنودرايواكسلمطبوعتهويهاگزوزنگهداريوتعميردستورالعملتدوينوآوريجمع•
توربوترنتعميراتیهايدستورالعملومستنداتتهيه•



طراحی و ساخت انواع موتور تركشن•

طراحی ملی سیستم رانش برقی مترو•

با دور باالDCطراحی و ساخت الكتروموتورهای •

•

طراحی و ساخت قطعات یدكی•

•18KVA20KVA9.5KVA

•

•AC/DC , UPS

برقیتجهیزاتساختوطراحی



طراحی و ساخت انواع موتور تركشن

تعمیرات و ساخت کلکتور هاي انواع الکتروموتور•
فرم دادن کويل هاي آرمیچر•
بانداژ کردن به همراه ترمز براي ايجاد کشش در نوار بانداژ•
V.P.Iالك کاري به روش •

کوره گذاري•
تعويض شفت تراکشن موتور•
مونتاژ تراکشن موتور•

بازسازي تركشن موتور هاي لوكوموتيو



بازسازي ترکشن موتور هاي لوکوموتیو



روطراحی ملی سیستم رانش برقی مت

:تجهيزات
اينورتركشش موتور-
اينورتر برق كمكي-
موتور كشش-
TCMSسيستم -

مترواجراي طرح کالن ملی طراحی و ساخت سیستم رانش برقی قطار



باالدورباDCالكتروموتورهایساختوطراحی



مولد بخار4625و 4744طراحي و ساخت الكتروموتورهاي 

واگن های مولد بخار قطارهای مسافربری رجا: موارد کاربرد
یزیكیقابلیت نصب افقی، عمودی و در شرایط نامتعادل ف:ويژگی

مقاوم در مقابل لرزش و رطوبت 

:4744مشخصات فنی الکتروموتورهاي 
(DC)ولت74: ولتاژ ورودی•
آمپر96: جریان ورودی•
اسب بخار7/5: توان خروجی•
دور بر دقیقه3000: دور نامی•

:4625مشخصات فنی الکتروموتورهاي 
(DC)ولت74: ولتاژ ورودی•
آمپر61: جریان ورودی•
اسب بخار4: توان خروجی•
دور بر دقیقه1800: دور نامی•
Aدارای فیدبک كنترلی•



يدکیقطعاتساختوطراحی

طراحی و تولید رکتیفاير واگنهاي آلمانی

مبدلجريانACسهفازبهDC

تبديلولتاژسهفازخروجیژنراتورواگنمسافريبهولتاژDC

آمپر150جريان

ولت300ولتاژ



يدکیقطعاتساختوطراحی

طراحی و تولید رکتیفاير واگنهاي دانمارکی

برايتبديلجريانACسهفازبهDC

برايتبديلولتاژسهفازخروجیژنراتورواگنمسافريبهولتاژDCاستفادهمیشود.

ولتمیباشد300آمپروولتاژآن200جرياناينركتيفاير.



يدکیقطعاتساختوطراحی

طراحی و ساخت رگوالتورهاي واگنهاي آلمانی 

:مشخصات
(ولت137تا134)ثابتنگهداشتنولتاژخروجیركتيفايردرمحدودهمجاز•
قطعكردنتحريکدرصورتپايينآمدنسرعتقطارازحدمجاز•
ولت135قطعتحريکدرصورتباالرفتنولتاژاز•
عدموابستگیبهباتري•



يدکیقطعاتساختوطراحی

MSPطراحی و ساخت رله هاي نیمه هادي 

خارجردوداشتهقرارعاديروشنايیحالتدرمعينولتاژمحدودهدركهمسافربريواگنروشنايیكنترلرله
.بردمیاضطراريحالتبهراواگنروشنايیمعينيبازهاز

ولتاژبازهيدروباشدمیآمپر50اضطراريحالتدروبودهآمپر100نرمالحالتدررلهاينتحملجريان
.داردقراراضطراريحالتدراينصورتغيردرونرمالحالتدرولت30تا10



يدکیقطعاتساختوطراحی

Steamطراحی و ساخت رله هاي نیمه هادي 

فاقد قطعات متحرك مكانیكی
 در هنگام قطع و وصل شدن( آرك ) بدون جرقه
فاقد هر گونه اتصال اتصال الكتریكی كه به مرور زمان خراب میشود
بدون حالت القایی
بدون ایجاد سرو صدا
سرعت زیاد عملكرد
مدت زمان كاری زیاد عمر طوالنی
مقاومت مكانیكی در برابر لرزش و ضربه
روشن و خاموش شدن فقط در زمانهای عبور از صفر و در نتیجه ایجاد نویز بسیار كم
عدم نیاز به تعمیرات و نگهداری



9.5KVAو 18KVA،20KVAساخت، تعمير و بازسازي ژنراتور واگن 

ژنراتور آلمان غربی
دور بر دقیقه1000الی 700: دور موتور

ولت106: ولتاژ خروجی
آمپر109: جریان خروجی

كیلو ولت آمپر20: توان خروجی
مورد استفاده در قطارهای مسافربری

ژنراتور آلمان شرقی
دور بر دقیقه1000الی 700: دور موتور

ولت155: ولتاژ خروجی
آمپر100: جریان خروجی

كیلو ولت آمپر18: توان خروجی
مورد استفاده در قطارهای مسافربری

ژنراتور دانمارکی
ولت38تا 22: ولتاژ خروجی

آمپر245: جریان خروجی
دور بر دقیقه1000الی 700: دور نامی
كیلوولت آمپر9/5:  توان نامی

مورد استفاده در قطارهای مسافربری



ركتیفایر پست های تراكشن مترو
دیودی: نوع یكسوساز-
مجموعه پل سه فاز در تمام موج موازی2: آرایش یكسوسازی-
محیط بسته: محیط نصب-
IP 20:  درجه حفاظت تابلو-
هوا خنک با گردش طبیعی: نوع خنک كنندگی-
up to 1500 V: ولتاژ نامی خروجی-
up to 4500 KW: قدرت نامی خروجی-
up to 3000 A:  جریان نامی خروجی-
IEC 146 class IV:  استاندارد تست-
40: بیشینه دمای محیط-



AC/DC , UPS های صنعتی

•Industrial Online UPS & Converter System

•Single, Doubles, Parallel, Hot Standby & Load Share UPS 

•High Power (Up to 250 KVA for single phase and 500 KVA for three phase systems)

•High Efficiency & Reliability

•High Power Quality

•Low Output Distortion

•Fast Step Load Response Time

•Compatible With IEC, IPS, NEMA Standards



طراحی و ساخت تجهیزات کنترلی مدرن

واگنهاياستفادهموردکنترلیتابلوهايانواعساختوطراحیمشاوره،
مسافريوبخاربرق،مولد

تابلوي تهويه سالن مسافري•
تابلوي حفاظت ديزل ژنراتور•
، مونیتورينگ دما، توربیندستگاه هاي متعدد میکروپروسسوري کنترل و•

...ژنراتور، ترمز، آنتی پاتیناژ، حضور راننده،



تدوین دانش فنی، راه اندازی و مدیریت راهبری قطار توربوترن•
تهیه شناسنامه فنی قطعات با رویكرد درخت محصول•
.تهیه بانک اطالعاتی از مواد و قطعات بوژی چند نوع واگن•
تهیه بانک اطالعات پرسنلی كاركنان•
كنترل و نظارت بر تعمیرات داخلی و برقی قطارهای اعزامی از ایستگاه•
دستگاه واگن مسافری400كنترل و نظارت روزانه و بطور متوسط •
تاندارد تهیه ساختار درختی از قطعات برق وكنترل واگنهای مسافری پارسی بر اساس اس•

25002DIN

طرح تشكیل شركتهای شستشوی واگنها•
طرح تأسیس شركتهای بازاریابی ریلی•
نحوه توسعه كمی و كیفی مراكز نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی•
طرح صدور ادوات و تجهیزات ریلی ساخته شده در كشور•

مدیریت، مهندسی صنایع و راهبری صنایع ریلی



طرح شبكه بازیافت مواد زائد راه آهن•
خدمات اطالع رسانی كارشناسی و نظارتی به اداره كل خدمات ایستگاهی•
نظارت و كنترل امور راهبردی قطارهای مسافری در تهران•
انجام امور تحویل واگنهای مسافری در تهران•
تهیه گزارشات كنترل پروژه•
خدمات نظارت و كنترل امور راهبری و تحویل و تحول واگنهای مسافری•
نظارت بر تهیه و تدوین طرح استاندارد سازی در ایستگاههای راه آهن•
موافقتنامه بازرسی گاردان واگن اكسپرس•
(سازمان و محصول)مطالعه و بررسی عارضه یابی مشكالت •
شبیه سازی مصرف انرژی برای محورهای ریلی•
انجام مطالعات امكان سنجی احداث شهركهای صنعتی ریلی•
ه تهیو انجام مطالعات الزم جهت طراحی شناسنامه فنی قطعات با رویكرد درخت محضول•

قطعه4000اطالعات شناسنامه فنی و ورود اطالعات نرم افزار برای حدود كسری

مدیریت، مهندسی صنایع و راهبری صنایع ریلی



ترنتدوين دانش فنی، راه اندازي و مديريت راهبري قطار توربو

تدوين دانش فنی تجهیزات و قطعات-
تهیه بانک اطالعاتی قطعات-
تعمیر و بازسازي اجزا-
راه اندازي مرحله اي و نهايی -
تهیه دستورالعمل هاي نگهداري و راهبري-
مديريت تعمیر و نگهداري-
مديريت راهبري-
ساخت تجهیزات جايگزين مدرن-
همکاري جهت واگذاري به بخش خصوصی-



ERPتهیه شناسنامه فنی قطعات با رويکرد درخت محصول و ورود به نرم افزار 

(ايريکو)شرکت صنايع ريلی ايران خودرو 

ارخانهاین پروژه به منظور گردآوری متمركز داد ه ها جهت استفاده از اطالعات به روز برای تمامی بخشهای ك
با ایجاد كامل درخت محصول در این. و حذف وابستگی به فرد جهت كسب اطالعات، انجام شده است

.پروژه، میزان نیاز به هر قطعه در ساخت محصول نهایی به طور دقیق مشخص می شود
.پروژه شامل سه فاز اجرایی می باشد

.شناسایی نرم افزار و مطابقت قابلیت های آن با نیازهای كارفرما: فاز صفر
هایبررسی قطعات، تعیین كسری اطالعات، استخراج مشخصه های فنی مورد نیاز و ایجاد فر م: فاز اول

.مناسب جهت ورود این مشخصه ها به نرم افزار
.تكمیل كسری اطالعات با توجه به نیاز كارفرما: فاز دوم
لهایورود اطالعات مشخصه های فنی و سایر اطالعات مورد نیاز به نرم افزار، پیوست نمودن فای: فاز سوم

.مورد نیاز و ساخت درخت محصول



ساخت واگن مولد برق



ساخت واگن مولد برق

موارد کاربرد
مولد انرژی الكتریكی برای انواع واگن های مسافربری

...(سرمایش، گرمایش، روشنایی )

:مشخصات
استفاده از دو دیزل ژنراتور موازی و كنترل هوشمند آنها
به صورت : توان خروجیStandby (2*500kw)وPrime(2*444kw)
ولت660ولت با 380:ولتاژ خروجی
فركانس خروجی:HZ 50یاHZ 60
 تابلو كنترل و توزیع برق باPLC
 روز90سیستم نظارت دوربین مدار بسته در روز و شب و ذخیره سازی تا
 كیلوگرم 300سیستم اطفاء حریق اتوماتیک و دستیCO2

حرارت-شعله-سیستم اعالم دود
 مدیریت و ثبت انژی توسطHMIلمسی
 امكان ردیابی توسطGPS

اجاق مایكروویو-پخش صوت و تصویر-نیم كوپه راهبری شامل یخچال



ساخت واگن مولد برق

:مديريت سیستم کنترل اتوماتیک
هروشن كردن دیزل ها در صورت افزایش بار و یا خرابی ژنراتور پای
سنكرون كردن ژنراتور با باس بصورت خودكار
اتصال ژنراتور به باس در صورت افزایش بار پایدار
 تقسیم بارLoad Sharing بصورت پیوسته بین ژنراتورها
قطع ژنراتور از باس در صورت كاهش بار پایدار
خاموش كردن دیزل در صورت كاهش بار پایدار
ثبت و گزارش توان و انرژی تولیدی توسط ژنراتورها



برقی کردن خطوط ريلی•

خطوط ريلی درون شهريمشاوره در زمینه طراحی و ساخت•

طراحی در زمینه خطوط منوريلمطالعات و•

خدمات مشاوره در بخش ريلی برون شهري•

مشاوره، طراحی و ساخت در خطوط ريلی درون شهري و برون شهري



یبرقی كردن خطوط ریل

(RS)متروركتیفایرپستتجهیزاتساختو(مهندسی)طراحی•

وساختتكنولوژیودانشانتقالمدیریتو(چهارمعامل)طرحمدیریت•

كشوربرقیآهنخطوطاحداث

تكنولوژیودانشانتقالارزشمدیریت•



(RS)متروركتیفایرپستتجهیزاتساختو(مهندسی)طراحی

برقیقطارهایالكتریكیتغذیهشبكهطراحیومطالعات•

شهریهایمترودرسازیكسوهایپستاجرایوطراحیمطالعه،•

متروقطارهایدراستفادهموردموتورهایتركشنكنترلسیستمساختوطراحی•

اهداف
مترورسانیبرقشبكهكاملسازیپیادهبرایداخلیتوانمندیایجاد•
بخصوصوكشورداخلدراجراییهایپتانسیلوجودباتوجهقابلارزخروجازجلوگیری•

جهاددانشگاهی



خطوط ريلی درون شهريمشاوره در زمینه طراحی و ساخت

فاصل میدان آزادي تا فرودگاه مهرآبادحدمترو طراحی مسیرمطالعات و-

مطالعات ژئو فیزيک مسیر خطوط مترو تهران-



برنامه ريزي شهري

طراحی سیستم مونوريل از ديدگاه

شهرسازي ، حمل و نقل ، معماري و سازه

طراحی شهري
مطالعات جامع حمل و نقل ريلی 

شهري

معماري

سازه



پیش بینی الگوهاي تردد در شهر و تعیین کريدورهاي تردد و حمل و نقل شهري-

مکانیابی و طبقه بندي ايستگاهها و بررسی عوامل توسعه اراضی پیرامون ايستگاهها-

مکانیابی جمعیت در شهر

طراحی شهري

لخلق فضاهاي شهري جديد و ايجاد خوانايی بیشتر جاذبه هاي شهري توسط مونوري-

ارتقاي سطح گردشگري شهري و دسترسی به میراث فرهنگی از طريق مونوريل-

تقويت هويت شهري و يا خلق هويت جديد توسط مونوريل-



طراحی معماري در سیستم مونوريل

طراحی معماري خطوط و ايستگاهها  -

رعايت اصول زيبايی شناسی در  طراحی سیستم مونوريل-

صیبررسی و روش حل مشکل مشرف بودن سیستم مونوريل به فضاهاي خصو-



طراحی سازه سیستم مونوريل

مطالعات زمین شناسی ژئوتکنیک و زلزله در مسیر احداث مونوريل -

طراحی مهندسی مسیر و طراحی و ساخت سازه پی ها، ستونها، تیرها و ايستگاهها-

تیرها

ستونها

ايستگاهها

سازه هاي ويژه



خدمات مشاوره در بخش ريلی برون شهري

مشاوره و پیمان مديريت شرکت رجاء



خدمات مشاوره در بخش ريلی برون شهري



خدمات مشاوره در بخش ريلی برون شهري

ايرانیطراحی داخلی واگن ها و ايستگاهها با توجه به شرايط و قابلیت هاي فرهنگی، هنري

طرح ايستگاههاي بین راهی راه آهن کرمان ـ زاهدان



رديابی راديويی اتوماتیک ادوات ناقله

برايAEIمناسب وانتخاب تجهیزات( RFID )مطالعه فناوري شناسايی با استفاده از امواج راديويی •
رديابی ناوگان ريلی کشور

محور پايلوتريلی دربراي رديابی آالت ناقلهAEIسازي تجهیزات مشاوره و نظارت بر پیاده•
سیرجان–آباد حسن



فعالیت هاي راهبردي در صنعت ريلی

گان اين بندي نظرات  نخبو جمعها ها، فرصتهمايش ملی صنعت ناوگان ريلی کشورـ چالشبرگزاري •

گزار در قالب قطعنامه پايانی همايشتحقیقات و سیاستبردار، صنعت،صنعت اعم از بهره

تدوين نقشه راه ايجاد صنعت طراحی و ساخت واگن مترو•

تدوين نقشه راه ايجاد صنعت طراحی و ساخت موتور لوکوموتیو•



همايش ملی صنعت ناوگان ريلی کشور ـ چالش ها، فرصت ها

:لزوم تدوين استراتژي ملی تأمین ناوگان ريلی کشور براساس اصول زير 
برداران،  استفاده از نظرات كارشناسی كلیه مراكز مرتبط شامل مراكز علمی و تحقیقاتی، بهره•
. گذاری و مالیسازان سرمایهصنعت ناوگان، صنایع مرتبط، كارشناسان و تصمیم•
ود های بالفعل و بالقوه موجاستفاده حداكثر از توان علمی و صنعتی كشور و بكارگیری ظرفیت•
یر اعمال سیاستگزاری واحد و استانداردسازی و پرهیز از پراكنده كاری و تنوع غیر ضروری ناوگان و ز•

های آنمجموعه
توسعه مستمر تحقیقات هدفمند و رصد مستمر تكنولوژی جهانی•
تأمین منابع مالی متنوع برای صنایع داخلی•
سازی تأكید بر رفع موانع خصوصی•



:چشم انداز
دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات ناوگان ریلی درون شهری و ایجاد برند ایرانی

سرفصلها
پیش بینی تعداد ناوگان مورد نیاز•
توانایی فعلی دانش فنی طراحی و ساخت ناوگان ریلی•
روشهای پیشنهادی برای خودكفایی در ساخت واگن درون شهری•
سیاست گذاری متمركز و ساختار سازمانی پیشنهادی•

تدوين نقشه راه ايجاد صنعت طراحی و ساخت واگن مترو



ساخت تجهیزات•

نرم افزار و فناوري اطالعات و ارتباطات•

مواد شیمیايی و کاتالیست ها•

حوزه باالدستی صنعت نفت•

•HSE

مطالعات انرژي•

مديريت و اقتصاد•

میصنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشی



مکانیکی

الکتريکی

کنترل و ابزار دقیق

انرژي هاي نو

ساخت تجهیزات



موادشیمیايی

کاتالیستها

سرامیک هاي صنعتی و ديرگدازها

مواد شیمیايی و کاتالیست ها



دكل های حفاری خشكی

دستگاه لوله مغزی سیارو لوله های آن

تولید كالف لوله مغزی سیار

بازوهای بارگیری نفت خام

تجهیزات كنترل كننده آالینده های صنعتی هوا

برج خنک كن                                                        

حفاریهایمته

(چرخانورغوطهجت)نفتیمخازنكفدررسوبتشكیلازپیشگیریسامانه

سرچاهیشیرهایاندازه گیریفرامینوقطعات

چاهیدرونپمپ های

درون چاهیابزار

ریفرمرهایتیوب

مکانیکی



دکل حفاري

مشخصات فني:
API 4Fسازهدكلبراساساستاندارد•

API 4Fواستاندارد Swing Upسازهدكلازنوع•

اسببخار2000:توانوروديدراوركس•
فوت20000حداكثرتا:عمقحفاري•
فوت152:ارتفاعدكلازكف•
پايه3:ايستايیلولهحفاري•
فوت36:ارتفاعسازهرويفلورازسطحزمين•
پوند1000000:بارقالب•

•Top Driveتن500بهقدرت
"1/2 37ميزدوار•

1600سهدستگاهرفتوبرگشتیسهگانههركدام:پمپهايگلحفاري•
اسببخار1100باظرفيتDCاسببخاربادوعددموتور

كاربردهاي محيطي
20-:دما C _ +50 C

90≥رطوبت%
سرعتباد<Km/h110

1500≥ ارتفاعازسطحدرياm

فناوريكسبشده



دستگاه لوله مغزي سیار

No. Item Specification

1 Transport Base 3-Axle Main Trailer + 2-Axle Accessory Trailer

2 Maximum Injector Pulling Capacity 80,000 lbs

3 Maximum Wellhead Pressure 10,000 psi

4 Tube OD 1 ¼” – 2 ½” (Typically 1 ½”)

5 Maximum Tube Length (for 1 ½” Tube) 6,000 m

6 Total CTU Weight 54,000 Kg

7 Hydraulic Power Pack Engine 450 hp

8 Working Capability On-Shore / Off-Shore (Skid Mount)

9 Control Cabin Electric/Hydraulic

10 Hose Reel Length 42 m (140 ft)

فناوريكسبشده



تولید کالف لوله مغزي سیار

انتقالفناوري

قيمتوزنطول كالفابعاد لوله
تعداد مصرف ساالنه

(94)

قطر”½
2.8mmضخامت

4000~6000m16~20 ton110000 ~120000$110

كاربرد:
API 4Fسازهدكلبراساساستاندارد•

چاهانگيزش•
اسيدكاري•
نيتروژنزدن•
چاهروانجريانجهتدرونچاهیسيالكردنسبک•
دكلعملياتجهتچاهكشتن•
ازچاهنمودارگيري•

(4"و3.12")قطركمبالولههايدرون...(سيمان،مگنست،)موانعحفاري•
fishingتکميلیرشتهدرونيابیمانده•

تکميلیرشتههايدرونوايرالينهايپالگآوردنبيرونوگذاشتن•
فشاردارچاههايدرونسيمانپالگگذاشتن•
آسفالتیموانععفرجهتدرونچاهیپمپاژحالل•
مشبکكاري•

•Under Rean(گشادكردنچاه)كردنچاه



كاربرد:
سايرياخامنفتانتقالبرايشدهكنترلوپذيرانعطافارتباطیايجادجهتاستفاده•

.بالعکسياكشتیبهاسکلهازمشابههايفرآورده

فنيمشخصات:
.اينچ12قطرومتر20ازبيشطولبابازو5بودندارا•

تجهيزات:
QC/DCكشتیازسريعوراحتجداسازيواتصالجهت

ERSجهتحفظايمنیدرمواقعاضطراري
خودكارDrainسيستم
جهتمونيتورينگموقعيتبازوPMSسيستم

كنترلازراهدورراديويی
سيستمهشدار

مزايا:
.ندباشنفتازپربازوهاكهشرايطیدراتوماتيکكامالًبهصورتبارگيريبازوهايجداشدن•
جديدطراحیدراضطراريشرايطعملياتحيندربازوهاانفصالزمانكاهش•
عملياتحيندربازوهاحركتمانيتورينگقابليت•
عملياتحيندربازوبرواردهنيروهايمانيتورينگامکان•
متربرثانيه12امکانبارگيرينفتباسرعت•

بازوهاي بارگيري نفت خام

فناوريكسبشده



تجهیزات کنترل کننده آالينده هاي صنعتی هوا

:كاربرد
...واههاپااليشگآلومينيوم،مس،سيمان،قبيلازمختلفصنعتیمنابعازناشیهواهايآلودگیپاكسازي•

بعدازبهينهسازيقبلازبهينهسازي

(برقوكنترلبازسازيسيستمهايمکانيک،)بازسازيكاملدودستگاهالکتروفيلترواحدكتكراكرپااليشگاهآبادان

فناوريكسبشده



بقیهبهبتنسفیلتراينبرترمزيت.سازدمیجداآنازراگازدرموجودذراتالکتريکی،میدانيکايجادباکهاستدستگاهی
کندمیايجادهواجريانمسیردرکمتريفشارافتکهاينستفیلترها

مناسبیلترفاينازاستفادهدارندپايینیسازيجدابازدهديگرفیلترهايکهمیکرونيکازکمترذراتسازيجدابرايهمچنین
ازعبورازپسهوادرمعلقذراتاولمرحلهدر.دهدمیانجامراذراتسازيجداعملیاتمرحلهدوطیدستگاهاين.باشدمی

توسطاندرسیدهخوداشباعباربهکهذراتايندوممرحلهدر.شوندمیبارداراستفیلتردرکوچکیناحیهکهتخلیهکروناي
رودمیرکابهذراتاينبارسازيخنثیجهتکهالکتروديکسويبهوگرديدهجداهواجريانازقويالکتريکیمیدانيک

.شوندمینشینتهمناسببستريکرويبرخودباردادندستازباآنجادروکردهحرکت

فیلتر الکترواستاتیک

فناوريكسبشده



فیلتر الکترواستاتیک

Grate Cooler ESP – سیمان داراب 

طراحی و ساخت

Kiln/Raw Mill ESP- سیمان داراب 

فناوريكسبشده



فیلتر الکترواستاتیک

بهینه سازي

قبل و بعد از بهینه سازي–مس خاتون آباد 

فناوريكسبشده



فیلترهاي کیسه اي و بگ هاوس

به.استمیلیمتر1800-6000ومیلیمتر140-200قطربهعموديهايکیسهشاملکهباالراندمانباغبارگیرسیستمهاياز نوعی
میعبورآندرونازغبارجريانودهندمیقرارهمکناردرموازيطوربهفلزيمحفظهيکدرراهاکیسهازتعداديمعمولطور
ندمانرادارايشوندطراحیمناسبطوربهاگروروندمیکاربهمیکرونيکحدودقطرباذراتیبرايفیلترهانوعاينکند

بودخواهنددرصدي99.7فیلتراسیون

فناوريكسبشده



فیلترکیسه اي

فناوريكسبشده



برج خنک کن

.باشدمییکالكترواستاتفیلترهایبهورودیگازسازیخنکهدفكهباشدمیتجهیزاتیجزءكنخنکبرج
تبادلیجهنتدروسردوگرمجریانبینبیشترتماسسطحایجادمبنایبركن هاخنکبرجتمامكاراساس

آنجادرودهشمنتقلبرجباالیبهلوله هاییتوسطآبكن هاخنکبرجدرعموما.می باشددواینبینحرارتی
نوعبهتوجهباسیرماینطولدركهمی افتدجریانبهبرجپایینسمتبهآبفشانهاییبایاوطبیعیبصورتیا

.می كندبرخورددیگرجریانبامختلفشیوه هایبهبرج

فناوريكسبشده



:کاربرد

حفاريچاههاينفت•

:                                                   مشخصات فني

اينچ17½ : اندازهمته•

دندانهفوالديسختشدهبهوسيلهتنگستنكاربيد:نوعدندانه•

”Regular Pin API7 5/8:نوعاتصالمته•

پوند60000تا15000:وزنرويمته•

دوربردقيقه350تا50:سرعتدورانی•

مته دندانه اي سه کاجی

فناوريدرحالكسب



:فنيمشخصات
1:شدهطراحیSRJسيستموروديگشتاور• N.m

5:خروجیگشتاور• KN.m

400:گيربگسوروديدور• rmp

54.5m:متر109قطرباخاصمخزنبراينازلپاششطول•

UNSآلياژ:SRJسيستمبدنهجنس• C95500–برينل200سختیبا
سايشوخوردگیبهمقاوم–
UNSآلياژ:ايمپلرجنس• C95500–برينل200سختیبا
دقيقگريريختهروشبا-سايشوخوردگیبهمقاوم–
Wormجنس• Shafts58تاكاريسختقابليتبا–1.5752آلياژيفوالداز:ها HRC

SKFشركتهايبلبرينگ:گيربکسبنديياتاقاناجزا•

(Splash)ترشحی:گيربکسروغنکاريروش•
EP:گيربکسبرايمناسبروغننوع• 320

SRJسيستماصلیمحوركردنبندآببرايآلويهاستبلوزيسيلمکانيکالازاستفاده•

1260:وروديفلوي• m3/hr

46.2:نازلازخروجیجتسرعت• m/sec

18.9وروديفشار• Kgf/ cm² :

729:هاپرهچرخشسرعت• rpm

3.29:نازلكاملدوريکزمان• sec

45:پاكسازيشعاعدرجتاديتشکيلزمان• sec

تي سامانه پيشگيري از تشكيل رسوب در كف مخازن  نف
(   جت غوطه ور چرخان)

فناوريدرحالكسب



قطعات و فرامين اندازه گيري شيرهاي سرچاهي

دستاوردها                                                                                                                            :

بهبودروشهايساختوتوليد،رفعگلوگاههاودوبارهكاريها•

يريازطراحیوساختفرامينكنترلیبهمنظورافزايشدقت،سرعتتوليدوكمکبهجلوگ•

معيوبشدنمحصوالت

بهمنظورايجادزبانمشتركGD&Tافزايشقابليتافراددرخواندنواستفادهازتلرانسهاي•

بينطراح،سازندهوكنترلكننده

باالرفتنسطحعلمی•

اصالحقطعاتنامنطبق•

يندتوليدشيرهاآمستندسازيفر•

فناوريآينده



پمپ درون چاهی

Submersible PumpپمپشناورESPTechnical Specification of ESP Motorمشخصاتفنیيکنمونهموتور

فناوريآينده



:اورشات-
:سايزهاي مورد نظر جهت ساخت

اينچ 3,4

انتقالفناوري



سیستم برق و كنترل دكل های حفاری

ترانسفورماتورهای خشک

UPS های صنعتی، شارژرهای صنعتی

ركتیفایرهای آمپر باال

ترانس ركتیفایرها

DCسیستم انتقال برق  

ترانس متغیر

تثبیت كننده ولتاژ سینوسی

یكسوسازها و مبدل ها                                                                                                   

الكتروموتورهای دور متغیر 

الکتريکی



سیستم برق و کنترل دکلهاي حفاري
:مشخصات فني

محركبرقیدكل حفاري با : نوع دكل
اسببخار1100دودستگاهموتور : DRAW WORKSراهانداز-

اسببخار1100سهمجموعهپمپگلهريکشاملدودستگاهموتور:راهاندازپمپگل-

اسببخار1100يکدستگاهموتور:راهاندازميزدوار-
اسببخار1100يکدستگاهموتور:راهاندازتاپدرايو-
كيلووات1330هريکبهقدرت3512Bچهاردستگاهازنوعكاترپيالرمدل:ديزلژنراتورهاياصلی-

وات400بهقدرت3406يکدستگاهكاترپيالرمدل:ديزلژنراتورهاياضطراري-

آمپر1800وجريان DCولت750پنجواحدباحداكثرولتاژخروجی:DCدرايورهايموتورهاي-

VAC / 60 Hz/1330 kW 600چهارواحدباتوان:واحدهايكنترلديزلژنراتورها-

اسببخار100تاقدرتحداكثر ACدستگاهموتور54ازنوعكشويیباقابليتتغذيهAC :واحدكنترلموتورهاي-

كيلوولتآمپر180كيلوولتآمپرويکدستگاهبهقدرت1250يکدستگاهبهقدرت:ترانسفورماتورهايقدرت-

:ابعاداتاقكنترل-

متر12.72:طول-

متر3.15:عرض-

متر3.7:ارتفاع-

- S7مدل PLCتجهيزسيستمكنترلبه-- 300

سيستم كنترل نسل سومسيستم كنترل نسل دومسيستم كنترل نسل اول



باالولتاژركتیفایرترانس

Technical Specification:

- Input voltage: 380 V, 50 Hz/60 Hz

- Apparent power: 10 kVA-350 kVA

- No load peak voltage: 80 kV up to 140 kV DC

خشکترانسفورماتورهای

فناوريكسبشده



خشکترانسفورماتورهای

- Technical Specifications
- Input voltage: up to 1000 V/ 50 Hz/ 1 or 3 Ph
- Output voltage: up to 1000 V/ 50 Hz/ 1 or 3 Ph
- Rating power: 2.5 kVA-3.5 MVA
- Conductor Type: copper & Aluminum
- Single/three phases
- Buck & Boost (one/three phases)
- Auto Transformers

فناوريكسبشده



UPS هاي صنعتی، شارژرهاي صنعتی

:                                                                                                                            مشخصات 
(تکوسهفاز)مبدلهاويوپیاسهايصنعتیآنالين-
 Load shareو Hot Standbyيوپیاسهايتک،دوبل،موازي،–
كيلوولتآمپرسهفاز500كيلوولتآمپرتکفازو250قدرتباالحداكثرتا-
باقابليتاعتمادوراندمانباال-
كيفيتقدرتباال-
اعوجاجخروجیپايين-
زمانپاسخبهبارپلهسريع-
 IEC , IPS , NEMAسازگاربااستانداردهاي-

: مشتريان
پروژههاينفتوگاز-
پااليشگاهها-
مجتمعهايپتروشيمی-
نيروگاهها-

فناوريكسبشده



UPS هاي صنعتی، شارژرهاي صنعتی
نمونه پروژه هاي ا نجام شده

فناوريكسبشده

سپتروشيمي پار

دانپاالیشگاه آباونپتروشيمي مار

مامپتروشيمي بندر ا دریا10و 9پارس جنوبي فازهای دریا8و 7و 6پارس جنوبي فازهای 

ستاننيروگاه سنگ توده تاجيك نيانيروگاه تانا ک



(  آلکالیمورد استفاده جهت کارخانه هاي کلر)رکتیفايرهاي آمپر باال

:مشخصات فني

 V 20000 / 380:ولتاژورودي

KA 20تا:جريانخروجی

KV DC 140تا:ولتاژخروجی

دائمكار:رژيمكاري

توسطآبوروغن:خنکكنندگی

PLCدستی،نيمهاتوماتيکوتماماتوماتيکتوسط:نوعكنترل

فناوريكسبشده



ترانس رکتیفايرهاي حفاظت کاتديک

:کاربرد

زنحفاظت در مقابل خوردگي در سازه هاي فوالدي مانند خطوط لوله نفت و گاز، بنادر و مخا

:مشخصات فني

V/ 380 V/ 1 or 3 Ph 220:ولتاژورودي-

 ADC 400 ~ 0:جريانخروجی-

 VDC 250 ~ 0:ولتاژخروجی-

در حال بهره برداري1372دستگاه از سال 1000بیش از 55وIP:54درجه-

فناوريكسبشده



ترانس رکتیفاير غبارگیرهاي صنعتی

:مشخصات فني
 V / 50 Hz / 60 Hz 380: ولتاژ ورودي-
تک و سه فاز-
- 10: توان ظاهري- 350 KVA 
80: پيک ولتاژ بي باري- -140 kV DC
± 30: درصد امپدانس ولتاژ- 5 % 
- 200: جريان خروجي- 2500 mA
DMCRمجهز به رله -
Hermetic:  نوع مخزن-
خنک كنندگي توسط روغن-
مجهز به كنترل كننده ميكروپروسسوري -
داراي تابلوي تغذيه و كنترل -

انترانس رکتيفایرهای پاالیشگاه آبادترانس رکتيفایرهای کارخانه سيمان تهران

فناوريكسبشده



DCسیستم انتقال برق 

:مشخصات فني

:نمونهصنعتی

يکطرفه:تيپ-

MVA 10-1:قدرتخروجی-

±:خطانتقال DCولتاژ- 10 KV DC 

پالسهباروشالکترواپتيکوبراساستريستور12:بخشيکسوساز-

والکترواپتيک IGBTباتکنولوژي VSIفازباروش3:بخشاينورتر-

 Kv AC 20فاز3:ولتاژورودي-

كاربرد

گازونفتدريايیسکوهايبهرسانیبرق•

جزايربهرسانیبرق•

العبورصعبمناطقبهرسانیبرق•

ديگركشورهايبهبرقفروش•

فناوريكسبشده



الکتروموتورهاي دور متغیر 

 MW 2تاقدرت:توانخروجی•

 kV 6.6تاولتاژ:ولتاژخروجی•

(%97باالي)باالراندمان•

:كاربرد

گازيتوربينهايبرايمناسبجايگزينی•

انرژيمصرفسازيبهينه•

نگهداريوتعميرهايهزينهسازيبهينه•

:مشخصات فني

فناوريدرحالكسب



الکترواستاتیکینمک زدايی به روش

:فنیمشخصات
متر18:طول

متر3.5:قطر

آب%15:ورودی

آب%1:تحویلیخروجی

سانتیگراددرجه65:ورودیدمای

سانتیگراددرجه50:خروجیدمای

بار5:طراحیفشار

روزدربشكههزار55تاحداكثر:ظرفیت

:کاربرد
نفتازنمکآبوآبجداسازی

فناوريآينده



دستگاه سیارصحت سنج سیستم های اندازه گیری خودكار

خامنفتسازیذخیرهمخازنكفدرشدهجمعپروفیلدهندهنمایشسیستم

GeofloوPanalarmالكترونیكیكارت های

مكانیكیایپرهمیترینگدستگاه

محاسباتیافزارنرمومیترينگمجموعه

توربینتستوكنترلسیستم

کنترل و ابزار دقیق



دستگاه سیار صحت سنج

كاربرد:

نفتصدورپايانههايكردنكاليبره•

مايعاتحجماندازهگيريتجهيزاتصحتبررسی

:مشخصات فني

گالنآمريکا300:حجمتانک•
گالنبردقيقه200:حداكثردبی•
PLCتمامخودكاربااستفادهاز:سيستمكنترل•
گالن0.025:دقتتانک•
%0.02:عدمقطعيتتانک•
جابجايیمثبت:نوعدبیسنج•
گالن0.005:دقتدبیسنج•
%0.02:تکرارپذيريدبیسنج•

فناوريكسبشده



سیستم نمايش دهنده رسوبات کف مخازن

قشهنايجادولگهاتعريفامکانباجغرافيايیمکانيابسيستمبودندارا•

مخازن

بهطالعاتابیسيمارسالامکانوبیسيمگيرندهفرستندهسيستمبودندارا•

مخزنپايين

زنمخرويبرجانبیحافظهدستگاهكمکبهخاماطالعاتذخيرهسازيامکان•

لجنسکناقابليتباكارااولتراسونيکسيستموسبکمکانيکیسيستم•

مخزنكفلجننمايشقابليت•

فناوريكسبشده



کارت هاي الکترونیکی 

:GeoFloدستگاه

ميترينگازدستگاه هايانتقالينفتمقدارمحاسبهواندازه گيري-

...وميترينگچگالي،فشار،دما،سنسورهايازمختلفيورودي هايداراي-

سيستمدرمقاديرثبتولحظه ايگزارشارائهونمايش-

Panalarm:دستگاه

قرارميگيرداستفادهمورددهندههشداردستگاهيکبعنوان-

اسکلهدرشدهنصبتجهيزاتمجموعهازوروديسيگنالهايدريافت-

الرمسيگنالهاينمايشودريافت-
 
چراغ/صوتيهشدار،بصورتوا

الرمهايمونيتورينگوکنترلبرايکنترلاتاقدراستفاده-
 
اسکلها

فناوريكسبشده



دستگاه میترينگ پره اي مکانیکی

 كاربرد:

ودرميادينورودي(بنزينوگازوئيل)اندازهگيريحجمفرآوردههاينفتی•

خروجی،پااليشگاه،انبارنفت،خطسيروتوزيعوبارگيري

مشخصات فني:

درجهاي180اينچ،مدلدوپرهايواتصال4ساختدستگاهدرسايز•

ليتر10000ليتردر25دقتبسيارباالباحداكثرخطايمجاز•

فناوريكسبشده



مجموعه میترينگ و نرم افزار محاسباتی

:كاربرد و مشخصات فني 

اندازه گيري و محاسبه مقدار نفت انتقالي ازدستگاه هاي ميترينگ•

. . .داراي ورودي هاي مختلفي از سنسورهاي دما، فشار، چگالي، ميترينگ و •

نمايش و ارائه گزارش لحظه اي و ثبت مقادير در سيستم•

فناوريكسبشده



توربینکنترل و تست سیستم 

كاربرد:

راهاندازي،كنترلوتستانواعموتورهايتوربوشفتوتوربوجت•

ثبتكليهدادههايمهمكنترلیوتستتوربين•

 مشخصات                                                                                                                            :

قويجهتدسترسیآساناپراتوربهوضعيتتستوكنترلتوربينHMIداراي•

فناوريكسبشده



نيروگاه هيبريدي

آب شيرين كن خورشيدي براي آبهاي شور  

(تأمين آب شرب)خورشيدي HDسيستم آب شيرين كن 

انرژي هاي نو



نیروگاه هیبريدي   

عدمنيازبهسوختهايفسيلیومشکالتسوخترسانی•

كاهشهزينههايبرقرسانیبهمناطقمحرومودورافتاده•

مستقلازشبکهسراسريبرق•

تعرفهثابت•

سادگینصبوراهاندازي•

طولعمربااليسيستم•

قابليتجابجايی•

سادگیبهرهبرداريونگهداري•

دارايخروجیتکفازوسهفاز•

قابليتتغييرظرفيتباتوجهبهنيازكاربر•

به صورت كيلووات ساعت در روز با تركيب سلول هاي خورشيدي و توربين هاي بادي، 50احداث نيروگاه با ظرفيت حداقل 
مستقل از شبكه با قابليت پشتيباني سيستم براي حداقل سه روز و خروجي سينوسي كامل تک فاز

فناوريكسبشده



آب شیرين کن خورشیدي

:  آب شيرين كن خورشيدي براي آبهاي شور•
حدتادرياآبكيفيتبهبودppm1000تاppm2000استفادهجهت

كشاورزيبخشدر

آبتأمين)خورشيديHDكنشيرينآبسيستم•
:(شرب

آبمکعبمتر5تادستگاهظرفيتافزايشبابزرگهايمجتمعنيازتأمين
روزدرشيرين

ليترهرازايبهريال100حدوددردستگاهشيرينآبتوليدهزينهبرآورد
آب

مخزنازي،گ/برقیپشتيبانسيستمباپکيجكنترلی،مدارساختوطراحی
استراكچرو
آبحتیشوريدرجههرباآبهرباسازگاري

دريا
آبريزدورگونههرفقدان
خورشيديانرژيبراساسكاملطراحی

فناوريكسبشده



نرم افزار

فناوريهايآينده

نرم افزارهاي باالدستي صنعت نفت
 طراحي نرم افزار تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي با عنوانWell Logging

هاي ژئوالكترومغناطيس              تدوين نرم افزار بومي جهت  پردازش و مدلسازي مستقيم و معكوس داده
(EM-Package)افزاري توليد بسته نرم)
ماژولتعييننمونهسنگ
ماژولشبيهسازيهوشمندخواصسيالمخزن
پيشبينیزمانميانگذر

اجراي فاز صفر توسعه نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز بخش باالدستي صنعت نفت

نرم افزارهاي پايين دستي صنعت نفت
مانيتورينگ/نرمافزارانبارداري
اتوماسيونمياديننفتیوخطوطلوله
طراحیوپيادهسازيزيرساختيکپارچهسازيسيستمهاياطالعاتی
سيستممديريتناوگانبررويخودروهايسبکوسنگين



بومی سازي مواد ويژه مصرفی در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی

هفناوريهايكسبشد

مواد شيميایي

(دمولسیفاير)مواد شکننده امولسیون نفتی
افزايه هاي سیمان حفاري

DRAپلیمر 

صمغ زانتان

امولسیفاير قیر تندشکن و کندشکن

Nalco 8539ضد خوردگی معادل 

کندکننده خوردگی دوفازي و سه فازي

000و 80، 60، 20اسپن هاي )انواع استرهاي سوربیتان

HSو FCسانمیکس 

(  ABSبراي واحد )پتاسیم الئورات 

10100و پلورونیک 1500آنتی فومهاي آمرال

آنتی استاتیک مورد مصرف در واحد پلی استایرن انبساطی

فتی سوپ

کربن فعال

ايزوبوتیل استات

قیر طبیعی تصفیه شده

سولفوساکسینات



بومی سازي مواد ويژه مصرفی در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی

هفناوريهايكسبشد

فرآيندهاي شيميايي
(ppm)قدم 15دستيابي به دانش فني طراحي واحد شيرين سازي نفت خام تا ميزان 

المللیبيناستانداردهاياساسبرقدم15تاخامنفتH2Sكاهش•
استباالتربسيارH2Sميزاننفتیميادينازبسياريدرحاضرحالدر•
ملیشركتباپژوهشیايپروژهقالبدرايرانشيميايیصنايعتوسعهپژوهشکده•

وتهيافدستنظرموردفنیدانشبهآبتيمور،ميدانبرايوجنوبخيزنفتمناطق
.استشدهتاييدميدانیهايتستاساسبروكارفرماطرفازروشكارايی

ازدهیبخصوصدرقبلیمفروضاتسازي،شيرينفرآيندطراحیبرعالوهپروژهايندر•
.استگرديدهاصالحميدانیمشاهداتاساسبرتجهيزات



کاتاليستها

کاتالیست هاي واحد هیدروتريتینگ

...(پرك، کروي، انديکاتوردار ايمن، با دانسیته پايین و )انواع سیلیکاژل مصرفی در صنايع نفت و گاز 

آلومینا-تهیه نانو ذره آلفا و گاما

کاتالیست هاي همرسوبی

پايه کاتالیست کروي گاما آلومینا

پايه کاتالیست اکسترود گاما آلومینا

(سیلیکا آلومینا، سیلیکاي کلوئیدي)پايه کاتالیست 

کاتالیست هاي حذف گوگرد در صنايع پااليشگاهی

در صنعت پااليش گازTGTکاتالیست 

تهیه نانو ذرات مس، نقره و طال در اشل صنعتی جهت تهیه کاتالیست هاي صنعتی

NiO/SiO2 ,CuCl2, Cu/SiO2

ZnO, CuO, NiO, TiO2نانوکاتالیستهاي  ,Al2O3, 

کاتالیست  ريفرمینگ نفتا

کاتالیست هاي فلزات گرانبها جهت هیدروژناسیون و دهیدروژناسیون

بومی سازي مواد ويژه مصرفی در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی

هفناوريهايكسبشد



بومی سازي مواد ويژه مصرفی در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی

هفناوريهايكسبشد

نسوزها

(درجهسانتیگراد1550و1400،1540دمايكاربردي)مقاومبهخوردگیانواعنسوزهايشاموتی

(درجهسانتیگراد1820و1650،1750دمايكاربردي)انواعنسوزهايآلومينی

%90هايريختنیباآلومينايبااليجرم

نازلسراميکیباپرسفيوزآلومينا

:دانش فني های به دست آمده

اگريگيتآلوميناسيليکاتیسبکبرايكاربرددرديرگدازهايمنوليتيک

نسوزهايريختنیسنگينبراياستفادهدرواحدهايگوگرد،اتانول،آمونياك،خطوطانتقال،بويلرهاوبلوكمشعلها

...برايواحدهايالفين،آروماتيک،بويلرها،رفرمراولآمونياكوASTM-C401استانداردS،R،Qعايقهاينسوزكالس

توليدقطعاتويژهنسوزاعمازبلوكمشعل،روزنهديدواشکالخاصآلومينايی

%98هاينسوزكمسيمانوفوقكمسيمانومعمولیدرردهشاموتتاآلومينايجرم

هايعايقآلومينيايیساختفوم



مطالعات اکتشاف نفت

مطالعات توسعه میادين نفت و گاز

صنايع نفت و محیط زيستبیوتکنولوژي در 

حوزه باالدستی صنعت نفت



اکتشاف نفت

وشیمی، پتروگرافی، ژئ)چینه نگاری سكانسی، تحلیل حوضه های رسوبی و مطالعه جامع حوضه رسوبی •
(  پالینولوژی

شبیه سازی و مدلسازی مخازن هیدروكربوری•
كاربرد ژئوشیمی آلی در اكتشاف نفت•
كاربرد میانبارهای سیال در اكتشاف میادین نفت و گاز•
مدلسازی حوضه رسوبی، بررسی دیاژنز و عوامل كنترل كننده كیفیت مخازن•
بررسی كاربردهای نوین خودپذیری مغناطیسی در اكتشاف نفت •

:فعالیتزمینه

هفناوريهايكسبشد



اکتشاف نفت

هفناوريهايكسبشد

ارزيابي جامع كيفيت مخازن هيدروكربوري

ارزيابي ژئوشيميايي و تعيين سيستم هيدروكربوري ميادين نفتي

توانمنديمدلسازيمخازنهيدروكربوريبااستفادهازروشهايژئوشيميايیوژئوفيزيکیدرراستايدستيابیبه:هدف 
ازديادبرداشتازمخازننفتوگازدانشفنی



زمطالعات توسعه میادين نفت و گا

مخزنپتروفیزیکوژئوفیزیک:فعالیتزمینه

مطالعه و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه سازی تولید در میادین•

ک مخزنای تكرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیهای لرزهسنجی استفاده از برداشتامكان•

مطالعه امكانسنجی استفاده از مدلسازی فیزیک سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن •

های ازدیاد برداشت حرارتی و كاربرد آن در شبیه سازی مخازن نفت سنگینمطالعه روش•

مطالعه كاربرد مدل سازی فیزیک سنگ در سرشت  نمایی مخازن كربناته•

جهت شناسایی مستقیم هیدروكربن AVOمطالعه كاربرد تحلیل •

مطالعه كاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت نمایی مخزن•

دستیابی به دانش فنی الزم جهت بهینه سازی فرآیند توسعه و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز:هدف 

هفناوريهايكسبشد



ازمطالعات توسعه میادين نفت و گ
ناليز مغزه و آزدياد بردآشت

 
زمايشگاه آ

 
آ

(برش،شستشووخشکكردنمغزه)مجموعهكاملآمادهسازيمغزه•
دستگاهاندازهگيرياشباع•
دستگاهاندازهگيريتخلخلودانسيتهمغزه•
دستگاهاندازهگيريتراوايیمطلقباگاز•
(مقطعگيري،ميکروسکوپ)تجهيزاتجهتمطالعاتزمينشناسی•
:مجموعهكاملسيالبزنیمغزهشامل•
بررسیاثرتزريقگازبهصورتامتزاجیوغيرامتزاجیدرمخازن-
تزريقمتناوبآبوگاز-
تزريقآببههمراهسورفکتانت-
تزريقآببههمراهنانومواد-

:تجهيزات آزمايشگاه

هفناوريهايكسبشد



(امدجومایعفازهایشامل)نفتیآلودگی هایپاكسازیمنظوربهخوارنفتباكتری هایازاستفاده•
درموجودربنیهیدروكآلودگی هایمیزانباآن هاپراكنشارتباطبررسیونفتیمناطقمیكروبیفلورتهیه•

مناطقآن
حفاریگلحوضچه هایپسابدرشوریبهبودجهتبومیسیانوباكتری هایپتانسیلبررسی•
نفتخازنمازبرداشتازدیاددر(قارچ هاوریزجلبکباكتری،)میكروبیبیوسورفكتانت هایازاستفاده•
حفاریپسماندهایبیولوژیکمدیریت•

بیوتکنولوژي در صنايع نفت و محیط زيست

هفناوريهايكسبشد

 NCBIژن در بانک102ثبت بین المللی 



استفاده از باکتري هاي نفت خوار به منظور پاکسازي آلودگی هاي نفتی

(شامل فازهاي مايع يا جامد)

حفاریروغنیگلكارخانه

پیت پسماند قبل و بعد از اجراي
مايععملیات تصفیه پسماندهاي
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درTPHغلظتکاهش
دهشتصفیهجامدات

ايباکتري هبوسیله
خوارنفت

طراحی و تولید نمونه پودري محصول میکروبی جهت رفع آلودگی هاي نفتی فاز مايع و جامد

هفناوريهايكسبشد



بیوتکنولوژي در صنايع نفت و محیط زيست

هفناوريهايكسبشد

(Bio-OSD)تولید ماده پراکنده کننده لکه نفتی با پایه میکروبی 
Microbial Oil Spill Dispersant (Bio-OSD)

: معرفی محصول

Bio-OSDی اییرا  محصولی است که از بیوسورفکتانت های میکروبیی باکترییایی طبیعیی بیوم

تولییید شییده و  ییادر اسییت لکییه های نفتییی را در محیط هییای دریییایی پراکنییده نمییوده و عییالوه بییر 

تی را در دریا جلوگیری از تأثیر لکه های نفتی بر سواحل، روند تجزیه بیولوژیکی ترکیبات نف

.تسریع می نماید

: روش کاربرد

اییی  محصییول را می تییوا  بسییته بییه محییل و نییوا  لییودگی می تییوا  بصییورت محلییول پاشییی بییا 

اسیییتفاده از تجهییییزات اسیییپری نمیییود  اسیییتاندارد بصیییورت دسیییتی، از طریییی  هواپیماهیییای 

زمییا  . مخصییوو و یییا بییا اسییتفاده از  ای  هییای ویییژه مهییار  لییودگی دریییایی اسییتفاده نمییود

ز اثربخشییی اییی  محصییول دییری هنیید د یقییه بییوده و اسییتفاده از اییی  محصییول بالفاصییله بعیید ا

.ریزش نفت در دریا توصیه می شود



بیوتکنولوژي در صنايع نفت و محیط زيست

هفناوريهايكسبشد

طراحي و توليد نمونه پودري 
محصو ل ميكروبي جهت                

رفع آلودگي هاي نفتي                        
فاز مايع و جامد 



HSE

هواوخاكآب،ازهاآلودگیرفعزمینهدرمحیطیزیستهایطرحاجرای

عملیاتیویژهمناطقوجزایردرپسماندمدیریت
الكترواستاتیکفیلترازاستفادهباصنعتیواحدهایدرهواآلودگیازجلوگیریطرحهای

انرژیممیزیوانرژیمصرفسازیبهینه
نوهایانرژیهایپروژه

خوارنفتهایباكتریازاستفادهباخاكوآبازنفتیهایآلودگیرفع
زیستمحیطحفاظتدرRSوGISاطالعات،فناوریازاستفاده

زیستمحیطشناسیزمینودریابیولوژی

نانكاركبهداشتوایمنیزیست،محیطرویبرآناثراتبررسیوهاآلودگیانواعسنجشهایطرحاجرای
ویژهمناطقدرخصوصبهكاركنانروانیوجسمیسالمتبررسیهایطرحاجرای
كاركنانبهداشتوایمنیزمینهدراستانداردهااجرایوهانامهآیینوهادستورالعملتدوین

هفناوريهايكسبشد



مطالعات انرژي

كشورCNGهایجایگاهاحداثناظرومشاور•
پاكتوسعهمكانیسم•
انرژیمصرفسازیبهینهوانرژیممیزیهایطرحاجرای•
سوختمصرفسازیبهینههدفبازمیندركاربرینقلوحملاستانداردهایتدوین•
هیبریدینیروگاهساختوطراحی•
طبیعیگازمنابعدارایكشورهایسایروایراندرCNGازاستفادهگسترشوتوسعهمیزانخصوصدرپژوهشومطالعه•
طبیعیگازوگاز-نفتمصرفهایشاخصتدوینوگردآوری•
1390تا1385سالازانرژی،ونقلوحملاطالعاتكتابتدوین•

مدل سازی انرژی، های تجدیدپذیر و جایگزینانرژی، عرضه و تقاضای انرژی:فعالیتزمینه

هفناوريهايكسبشد



مديريت و اقتصاد

ارتقاءوافزایشسرمایهطرح"هایپروژهزیروپروژهجهتكارشناسیوعلمیمشاورهخدماتانجام•
(نفتملیشركتفناوریوپژوهشمدیریت:كارفرما)”ایراننفتملیشركتفناوریوعلمی

داخلصصینمتخونخبگانفنیوعلمیتجاربازاستفادهباراهكارارائهوتحلیلوتجزیهارزیابی،خدمات•
ازفادهاستعنوانتحتاصلیقراردادموضوعبارابطهدرالمللیبینموفقتجربیاتوكشورازخارجو

گازوفتنمنتخبمیادینازفناوریوپژوهشمشاورعنوانبهتحقیقاتیمؤسساتودانشگاه هاتوانمندی
(نفتملیشركتفناوریوپژوهشمدیریت:كارفرما)

(پتروشیمیصنایعملیشركت:كارفرما)كشورپتروشیمیصنعتدرنگاریآینده•

دانشبكهشپایلوتسازیپیادهوپتروشیمیصنایعملیشركتدردانشمدیریتجامعطرحسازیپیاده•
(پترشیمیصنایعملیشركت)پتروشیمیصنعت

(جنوبخیزنفتمناطقملیشركت:كارفرما)ایرانجنوبخیزنفتمناطقسالهیكصدتاریخبررسی•



عمجتمدرزیرواحدهایحاضرحالدر.استگرفتهقرار(قزوین-كرجاتوبان)هلجرددرهكتار87/5مساحتبه
:كنندمیفعالیتتحقیقاتی

داروییگیاهانپژوهشكده-
شیمیاییصنایعتوسعهپژوهشكده-
شیمیاییهایپایلوتـ
داروییگیاهاننمونهومزارعهاگلخانهـ
وصنعتیصنعتینیمهمحصوالتتولیدهایكارگاهـ
فناوریوعلمپارك-

مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی



مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی

Research Complex of ACECR



واحد پايلوت ـ مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی



واحد پايلوت ـ مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی

(TAED)تترا استیل اتیلن دي آمینواحد پايلوت  واحد پايلوت گرانوالتور واحد پايلوت استريفیکاسیون



اهیمجتمع تحقیقاتی شهداي جهاد دانشگ-يارد مونتاژ دکلهاي حفاري خشکی جهاد دانشگاهی 



مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی-کارگاه ساخت و مونتاژ مرکز مبدلها و منابع تغذيه 



مرکز خدمات تخصصی ماشین هاي الکتريکی فشار قوي ـ مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی

ACماشین الکتريکی استقرار هسته در درون پوستهACسیم پیچی استاتور ماشین الكتریكی



مرکز خدمات تخصصی ماشین هاي الکتريکی فشار قوي ـ مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی

DCماشین الکتريکی تراکشن DCتراکشنآرمیچر ماشین الکتريکی



مرکز مهندسی و بازرسی جهاد دانشگاهی

كنترلمداركفنیساختقطعات،تجهيزاتومواد
نظارتحينساختوكنترلاجرايمراحلمختلف
بازرسیوكنترلكيفینهايیقطعات
صدورگواهينامهوبيمهقطعاتبازرسیشده
متدويندانشفنیساختقطعات،تجهيزاتشاملترسي

وليد،نقشه،تعيينجنسموادبهكاررفته،پيشنهادروشت
ارائهدستورالعملاجرايمراحلتکميلیروشمونتاژو

دستورالعملبازرسیحينساخت
بازطراحیوبهينهسازيعملکردتجهيزات
طراحیتجهيزاتوقطعاتجديدباتوجهبهكاربردآنها
ارائهمشاورۀفنیبهكارخانههاوكارگاههايتوليدي



ینی خود را التحصیالن دانشگاهی در آینده را تشخیص داده و بر همین اساس حوزه اشتغال و كارآفرجهاد دانشگاهی  نیاز اشتغال فارغ

.  دهداندازی كرد كه در تمامی واحدهای جهاد دانشگاهی فعالیتهایی شامل موارد زیر را انجام میراه1379در سال 

مطالعات و تحقیقات كاربردی-1

توانمندسازی نیروی كار -2
رسانی شغلی اطالع-3

مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری-4

التحصیل، يک کارآفرينيک فارغ:چشم انداز 

انشگاهیالتحصیالن دهاي مناسب براي اشتغال بیشتر فارغمشارکت در ايجاد زمینه:وظايف

کارآفرينیواشتغال

:دريافت کنندگان خدمات 
سیاستگذاران اشتغال كشور، كارفرمایان، 

گذاران، دانشجویان و كارجویان، سرمایه
التحصیالنفارغ



:مطالعات و تحقیقات کاربردي

ری هـای انجـام شـده بـه منظـور كـاهش نـرخ بیكـاهای صورت گرفتـه و نیازسـنجیبا عنایت به بررسی

العـاتی و آموختگان و همچنین بسترسازی جهت ایجاد و توسعه اشتغال بـرای ایشـان، فعالیتهـای مطدانش

:شودتحقیقاتی در راستای محورهای ذیل تعریف و انجام می

ها و راهكارهای موثر در ایجاد اشتغال در كشوربررسی ابعاد، مولفه-

توانمندسازی نیروی كار-
توسعه اشتغال و كارآفرینی-
كسب و كارهای كوچک و متوسط -

های تیپ شغلیتهیه و تدوین طرح-
اهم دستاوردهامطالعات و تحقیقات پیرامونی                               -



آموختگان دانشگاهیطرح پژوهشی مرتبط با اشتغال دانش64تهیه و تدوین. 1

آموختگان دانشگاهی طرح تیپ و الگویی اشتغال زا برای دانش45تهیه و تدوین . 2

در زمینه راهنمای كارآفرینی( درس91شامل )جلد كتاب 34تهیه و تدوین . 3

های اشتغال و های نسبی و فرصتتهیه و اجرای طرح بررسی و شناسایی مزیت-4
طرح تیپ شغلی10ارائه راهكارهای عملیاتی و تدوین كشور و كارآفرینی در دو استان 

سازی توسعه منطقه روستایی نمونه با تاكید بر اشتغال و تهیه و اجرای طرح مدل-5

و ارائه راهكارهای عملیاتیكشوركارآفرینی در دو استان 

اهم دستاوردهاي مطالعات و تحقیقات کاربردي



:توانمندسازي نیروي کار

یطراحی، تدوين و اجراي برنامه هاي توانمندسازي در حوزه کار،  اشتغال و کارآفرين
اندازی نفر جهت توانمندسازی متقاضیان راه85.000دوره و كارگاه برای بیش از 3100طراحی، تدوین و اجرای بیش از •

بنگاههای اقتصادی كوچک و زودبازده 
طراحی، تدوین و اجرای اولین الگوی ملی آموزشی كارآفرینی گام به گام •
های مهارتهای كسب و كار و كارآفرینی تدوین و اجرای دوره•
نفر  450دوره تربیت مربی كارآفرینی برای 18تدوین و اجرای بیش از •
آموختگانارائه خدمات مشاوره در حوزه كارآفرینی و كسب وكار ویژه دانش•



سته آموزشی کارآفرينی گام به گامتدوين الگو و تهیه ب
جاربتسازیبومیوبررسیمطالعه،متعدد،دوره هایبرگزاریوتدوینازپسدانشگاهیجهاد

الگویرایج،هایروشازتلفیقیوكارآفرینیخبرگانومدرسینازنظرخواهیكشورها،سایر

مهارتهایآموزشهایتوسعهدرموثربرنامه هایازیكیعنوانبهراگامبهگامكارآفرینیآموزشی

سراسردرفراگیرنفر130.000ازبیشنیزتاكنونوارائهوتدوینكارآفرینیوكاروكسب

.شدندبهره مندگامبهگامكارآفرینیالگویمزایایازكشور



:اطالع رسانی شغلی

بهیكارآفرینواشتغالزمینهدراطالعاتارائهوپردازشذخیره،گردآوری،فرآیند
زیرشرحبههارسانهاینكهتخصصیهایرسانهطریقازبازاركارمخاطبین

:باشدمی

(  www.jobiran.com)آموختگان آموزش عالی رسانی شغلی دانشپایگاه اطالع-

 (www.jobportal.ir )نظام جامع اطالع رسانی اشتغال -

www.Itjob.irو اشتغال ICTرسانی پایگاه اطالع-

مركز اطالع رسانی بازاركار -

ترویجی، فصلنامه و سایتهای معرفی از دیگر -های داخلی علمیهمچنین نشریه
.باشدخدمات و دستاوردهای این حوزه می



ودانشجویاننیازموردخدماتواطالعاتكلیهكهمكانیزهویكپارچهسیستماولین
درراانكارفرمایهمچنینوشغلیهایمسیرترسیموكاریابیامردرراالتحصیالنفارغ

وهتوسعجهتدرراشاغلینونیازهابامنطبقومتخصصانسانیینیرواستخدام
زیررحشبهامكاناتیدارایپایگاهایندیگربخشهای.نمایدمیارائهشغلیپیشرفت

:باشدمی
مشاوره شغلی•
هاي آموزشیمنابع و فرصت•
آزمون و سنجش الکترونیکی•

عالیآموزشآموختگاندانششغلیرسانیاطالعپايگاه
)www.jobiran.com)



زی، تعیین نظام جامع اطالع رسانی اشتغال نظامی است كه به سیاستگذاری، برنامه ری•
.استاندارد و هدایت امر اطالع رسانی در حوزه اشتغال كشور است

هدف این پورتال ها سیاست گذاری بر هماهنگ سازی نظام های فرعی كه از نظر-
عملكرد و استراتژی هر یک در حوزه  از حوزه های چندگانه اشتغال 

.این فرایند با شناسایی، جذب و پردازش منابع اطالعاتی انجام می پذیرد-

www.jobportal.irرسانی اشتغالنظام جامع اطالع



www.ITjob.irو اشتغالICTرسانی پايگاه اطالع

ی ارائه اطالعات درخصوص بازار نیروی كار، معرفی مشاغل، آموزشها•
وسط های كوچک و متكسب وكار، مطالعات و تحقیقات، معرفی بنگاه

ICTدر حوزه ... و 



رسانی بازارکارمرکز اطالع

  www.bazarekar.ir: سايتوب-

...ها، اخبار و نامهارائه اطالعات مربوط به استخدام، رزومه، آگهی، قوانین، آئین

:  نامههفته-
ا، اخبار و هنامهرسانی اشتغال مربوط به استخدام، رزومه، آگهی، قوانین، آئیننشریه ویژه اطالع

..

:تلفن گويا-
غال، اخبار های اعطا كننده تسهیالت اشترسانی در خصوص مراكز كاریابی، معرفی سازماناطالع

نامه بازاركار های استخدامی مندرج در هفتهو نتایج آزمون



سیستم کنترل ايستگاه ماشینکاري دقیق خط تولید سرسیلندر

اتوماسیون صنعتی



اتوماسیون خط تولید لوله هاي فوالدي درز جوش
رتبه سوم ابتکار از جشنواره خوارزمی

اتوماسیون صنعتی



وی پرایدسیستم كامپیوتری كنترل كیفیت ابعادی در خط تولید شاتون خودر

اتوماسیون صنعتی
اندازه گیري ابعادي دقیق



نولوژي باالآالت صنعت نساجی کشور در ارتباط با سرعت و تکروز نمودن ماشینه مطالعه و بررسی در خصوص ب•
نساجی و پوشاكصنعتهاي زيربخش70در بیش از طرح هاي زود بازدهمطالعه پیش امکان سنجی سرمايه گذاري•
پروپیلنتولید نخ مورد مصرف تريکو بافی از الیاف بريده پلی•
و مقايسه خصوصیات اياي با استفاده از تغذيه مستقیم فتیله کارد شده پنبهتولید نخ در سیستم ريسندگی چرخانه•

آن با نخ تولید شده از روش متداول در سیستم ريسندگی مذکور
پوديـهاي تاريبینی رفتار مکانیکی پارچهافزار پیشي نرمتهیه•
مطالعه در زمینه منسوجات مورد مصرف در پزشکی•
ش ظرفیت مطالعه و بررسی در خصوص استفاده از اليه ژئوتکستايل در بستر خاکی و روسازي راه با هدف افزاي•

باربري روسازي و کاهش عمق شیارهاي ناشی از چرخ وسايل نقلیه؛
هاها و راهژئوتکستايل جهت تقويت آسفالت خیابان•
گیري بتنپروپیلن براي قالبپارچه پلی•
پوشاك محافظ در برابر حرارت و پاشش مذاب•

طراحی و تولید تور پرورش ماهی در قفس•

منسوجات صنعتی



ش مذاب دست يابی به دانش فنی تولید پارچه هاي مقاوم در برابر حرارت و پاش
(البسه ضد آتش) 

پوشاك محافظ در برابر حرارت و پاشش مذاب



 در رفمصمورد پارچه دست يابی به دانش فنــی تولید
در بستر و کرانه آبراهه هاگیري بتنقالب

ي بتنگیرپروپیلن براي قالبپارچه پلی



Super Knotهای ـ كسب دانش فنی تولید تور با گره

ها، بر اساسها و طنابهای مكانیكی مشطراحی ساختار تورها و ویژگیـ 
نروژNS 9415استاندارد 

تحكام باال ـ استحكام باال نسبت به وزن تور به دلیل استفاده از نخ دارای اس
مناسبو طراحی ساختار بافت 

اسبمنهای مجاور به دلیل ساختار بافت ـ عدم تسری پارگی مش به مش
وسط ها تفولینگ جهت جلوگیری از گرفتگی مشـ تكمیل با ماده آنتی

...  ها، بارناكل، صدف و جلبک
بافتـ ثبات ابعادی مش ها با توجه به ساختار 

طراحی و تولید تور پرورش ماهی در قفس

تورهايقفسپرورشماهیدردريا(بافتودوخت)توليد



o عدد تور توليد شده با كيفيت باال در100نصب در حدود  :

شركتتالشگرانالبرزكاسپين،جهادنصر)ـدريايخزر

كردستان،شركتآبزياكسيركوثروابستهبهبنيادشهيد

(واشخاصحقيقیپرورشدهندهدردريايخزر

(بهجهادنصركرمانوابستهشركتطاليهدارانامينقشم)ـدريايخليجفارس

(بهجهادنصراصفهانوابستهگروهبينالمللینصرسپهر)4ـدرياچهپشتسدكارون

طراحی و تولید تور پرورش ماهی در قفس



پلیمرمهندسی 

؛پتروشیمی تبریزEPSدر واحد  GPPSتولید محصول جدید •
پذیر؛های زیست تخریببررسی مطالعاتی فیلم•
طرح راهبردی مطالعاتی پلیمرهای هادی الكتریسیته و كاربرد آنها؛•
های بازیافت قطعات كامپوزیتی؛بررسی فرایند و روش•
؛Aspenافزار سازی واحد رفرمینگ با نرمشبیه•
با تالک و كربنات كلسیم در پتروشیمی اراك؛پروپیلن تولید آلیاژهای پلی•
آمید ـ خاك رس؛بررسی خواص مكانیكی و نفوذپذیری نانوكامپوزیت پلی•
پتروشیمی تبریز؛ABSكاهش زمان پلیمریزاسیون امولسیون بوتادین در واحد •



معدنمهندسی 

افزار تعیین محدوده معادن روبازسازی نرمطراحی و پیاده•
:گذاری در معادن كوچک مس تا مراحلبررسی و مطالعات فنی و اقتصادی سرمایه•

الف ـ معدن و كنسانتره و ب ـ هیدرومتالورژی 
جوری دستی و اتوماتیکهای سنگضوابط و معیارها و دستورالعمل•
های ژئومكانیكی حفریات معدنیمعیارها و دستورالعمل طراحی•
های تولیدی و وارداتی كشورسنگتحقیق و پژوهش در مورد كیفیت زغال•
نگی آهن چغارت و چگوهای حاصل از فرآوری كانسنگ معدن سنگمطالعه و بررسی عناصر نادر خاكی در باطله•

هاجدایش آن
هاای تونلپذیری لرزهتدوین دستورالعمل مطالعات آسیب•
شناسایی فلزات سنگین در منابع آب شرب روستاهای هشترود آذربایجان شرقی •
های اكتشافی باریت رازوجرگالن، عناصر پلی متال در غرب رودخانه هراز، انجام خدمات نظارت بر طرح•

الی كوهیان های نیمه قیمتی در استان سیستان و بلوچستان، ذخایر سیلیس نیریز، طیابی سنگپتانسیل
مهور جبازنگری و اصالح نهایی نشریات معدنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس•



مطالعات اجتماعی

آسیب های خانواده•
مناسبات نسلی و شكاف اجتماعی •
جوانان•
خلق و خوی ایرانیان•
اقوام غرب ایران •
اقوام و هویت ایرانی•
نظرسنجی•



جوانا 
دینی جوانان–تدوین سند هویت ملی •
بررسی روابط بین نسلی در ایران و جهان•
جوانان و هویت ایرانی؛ همسازی عناصر دینی و ملی•
بررسی بحران هویت دختران جوان ایرانی•
شناخت خرده فرهنگ جوانان، كاركردها و آثار آن•
بررسی میزان و علل اختالط دختر و پسر دانشجو•



نسلهامناسبات نسلی در ایران، ابعاد و عوامل گسست و پیوند•
ونیهای تلویزیبررسی الگوهای روابط بین نسلی در سریال•
رسانه و مناسبات نسلی•
رمان و مناسبات نسلی•
روانشناسی نسل سوم انقالب اسالمی•

یاجتماعشکافونسلیمناسبات



مطالعات فرهنگ 

مصرف فرهنگی •
رسانه ها•
مديريت فرهنگی•
اوقات فراغت•



جريان هاي ادبی در ايران

1207-1285گرایی عوامل و عناصر بومیها، بررسی زمینه•
1300-1320گرایی در ادبیات منثور  عوامل و عناصر بومیها، بررسی زمینه•
بررسی و تحلیل ادبیات داستانی سیاسی معاصر•
جریان شناسی ادبیات بومی در تاریخ معاصر•
بررسی وتحلیل پیامهای جهانی ادبیات فارسی•
بررسی و تحلیل رویكردهای عمده ادبیات داستانی جنگ•
بازآفرینی میراثهای فارسی•



”بشریهایبررسی تطبیقی نگاه مولوی و متفكران ملل دیگر به درد و رنج•
بنیاد های نثر معاصر فارسی•
ریشه های ادبیات عصر جدید•
1320بررسی ادبیات فارسی از مشروطه تا شهریور  •

جريان هاي ادبی در ايران



اقتصاد ايران و رقابت پذيري

بر اشتغال در بخش W.T.Oبررسی اثرات الحاق ایران به•
حمل و نقل

ی نقش و میزان رقابت پذیری نیروی كار در رقابت پذیر•
اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی

ذیریبررسی عوامل موثر بركارایی بازار سرمایه در رقابت پ•
تاثیر تجارت الكترونیكی بر رقابت پذیری•
پذیری اقتصاد ایران در فرآیند نقش دولت در رقابت•

شدنجهانی
بررسی رقابت پذیری زنجیره عرضه كشمش و زعفران•
یعتأثیر ادغام نظام تولید و توزیع در نوسازی بخش توز•

RAISIN



RAISIN

زعفرانوكشمشعرضهزنجیرهپذیریرقابتبررسی



تحول در نظام آموزش و پرورش

آموزانبررسی مبانی و اصول پرورش تفكر در دانش•
طرح جامع ارتقاء هویت دینی و ملی دانش آموزان در برنامه های درسی•
آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش•
خاستگاه اداب و مهارتهای زندگی در متون منظوم و منثور ادب فارسی و•

چگونگی استفاده از ان در برنامه های درسی
سیمای پیامبر اعظم در برنامه های درسی•
برنامه ریزی درسی منطقه ای و بین رشته ایمطالعه و طراحی نظام •
بررسی و تجزیه و تحلیل سند ملی آموزش و پرورش•
بررسی میزان زمان استفاده دانش آموزان از رسانه های غیر درسی •



تحول در نظام آموزش و پرورش

ایحرفهوفنیهایآموزشدرانارائهنحوهوایحرفهاخالقبنیادینابعادوهامولفهشناسایی•
آموزشیریزیبرنامهوپژوهشسازمانمدیرانتجربیاتسازیمستند•
پرورشوآموزشدراسالمیودینیهویتتقویتراهكارهای•
اموزاندانشدردینیارزشهایكردندرونیراهكارهایشناسایی•
تربیتوتعلیمهاینظامتدریسمتداولهایروشواهدافدرتفكرپرورشتطبیقیمطالعه•
آموزاندانشوكودكاندرتحقیقروحیهایجادبامرتبطعواملبررسی•
كودكروانشناسیدیدگاهازبازیزمینوبازی•
واطالعاتزمین،علومشیمی،فیزیک،،ریاضی:هایزمینهدرعلومموزهاحداثبهمربوطمطالعاتانجام•

...وانرژیومادهغذایی،منابعفناوری،
آموزانبررسی میزان و نحوه استفاده اینترنت در میان دانش•
آسیب شناسی حوزه تعلیم و تربیت•



اقتصاد ايران و رقابت پذيري •
کسب وکارهاي  متوسط و کوچک•
توسعهاقتصاد•
شهریاقتصاد•
و رفاهاقتصاد•
اشتغال و کارآفرينی•

کارووکسباقتصاد



طراحی نظام ارزيابی عملکرد مديريت در واحدهاي صنعتی•
بع و هندسی مجدد فرآيندهاي اصلی و کلیدي معاونت توسعه مديريت، منام•

امور مجلس وزارت بهداشت
جاطراحی و اجراي پروژه توسعه نیروي انسانی شرکت قطارهاي مسافري ر•
تی ايران هاي نفبررسی میزان رضايتمندي کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده•
بندي مهمانداران قطارهاهاي مهماندار مطلوب و طبقهتعیین شاخص•
ها و راهکارهاي روانشناسی صنعتی و سازمانی براي افزايشارائه شاخص•

وري در صنايع هواپیمايی ايرانبهره
بررسی علل پايین بودن بهره وري نیروي کار•

وري و تعالی عملکردبهره



3مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست سد کارون •
مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست و پايین دست سد گتوند علیا•
وکرمانشناسی و تدوين احکام و ضوابط مسکن روستايی استان هاي بوشهر، کردستان، هرمزگانگونه•
(احیاءبافت قديم شهر کرمان)طراحی بافت قديم کرمان•
(شهرداري تهران12محدوده شرقی صابون پزخانه واقع در منطقه )تهیه طرح منظر شهري •
واقع در استان تهران ( نجم آباد)زدايی ساوجبالغ تهیه طرح اجرايی بیابان•
آبخیز بارون 6و4و 3و 2تهیه طرح تفصیلی اجرائی مديريت منابع طبیعی تجديد شونده در زير حوزه هاي •

واقع دراستان آذربايجانغربی
تهیه شناسنامه و مستندسازي پروژه هاي بازسازي جنگ تحمیلی•
(سد سیروان)مطالعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، امنیتی و جمعیتی رودخانه هاي مرزي کشور •

3سد كارون 

سرزمینآمايشوطبیعیکالبدي،مطالعات

سیروانسد 



نظارت و ارزيابی سیستمی•
مطالعات کالبدي، طبیعی و آمايش سرزمین•
وري و تعالی عملکردبهره•
مديريت استراتژيک•
اجراي طرح هاي ملی•

ريزيبرنامهومديريت



نظارت و ارزيابی سیستمی
ست چالش های مدیران مناطق نفت خیز جنوب در سند چشم انداز توسعه بی

ساله كشور



مديريت استراتژيک

يريتمدتوسعهدرخصوصسازانتصمیمومتخصصینهايديدگاهشناسايی•
کشور

درانرژيمديريتبرايشدهايجادساختارهاياثربخشیپیرامونتحقیق•
آنبهبودراهکارهايارائهوصنعت

ارائه مهاجرين جنگ وبازسازي وتدوين تجربیات مديريت بحران دراداره امور•
پیشنهاداتی پیرامون الگوي بهینه

مديريت بحران زلزله بم( مستندسازي)تدوين تجربیات •



هطرح هاي ملی در حال اجرا با سازمان برنامه و بودج

سازمان مجري عنوان طرح
جهاد دانشگاهي مشهد ارتوانمندسازي ساكنانِ سكونتگاه هاي غيررسمي شهر چابه

گردشگريپژوهشكده  پيشنهاد پيمايش ملي ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسي 
گردشگري در ايران

سازمان تجاري سازي فناوري و 
اشتغال 

آسيب شناسي و شناسايي فرصت ها و زمينه هاي اشتغال و 
رشته تحصيلي دانشگاهي20كارآفريني در 

سازمان تجاري سازي فناوري و 
اشتغال

نتدوين برنامه جامع هدايت شغلي دانشجويان و دانش آموختگا

پژوهشكده مطالعات توسعه  شناسايي موانع كسب و كار شركتهاي دانش بنيان
ات پژوهشگاه علوم انساني و مطالع

اجتماعي 
و طراحي سامانه ملي پااليش سرمايه انساني و توسعه انساني

گزارش دهي ساالنه بر اساس برنامه ششم توسعه
واحد استان مركزي هاي توسعه اجتماعي در استان هاي كشورشاخص

واحد البرز پيمايش ملي خانواده



هطرح هاي ملی در حال اجرا با سازمان برنامه و بودج

سازمان مجري عنوان طرح
پژوهشگاه علوم انساني  رانطرح ملي سنجش و تحليل فضاي سرمايه گذاري در اقتصاد اي

پژوهشكده مطالعات توسعه  تبيين بازماندگي از تحصيل در ايران
پژوهشگاه علوم انساني  تدوين گزارش هاي ملي و منطقه اي و استاني سند چشم انداز 

جمهوري اسالمي
واحد تربيت مدرس شناسايي عوامل و موانع توسعه صنايع كوچک و متوسط در 

ايراناقتصاد
پژوهشكده فناوري اطالعات سامانه هوشمند مديريت زنجيره ارزش گياهان دارويي

تربيت مدرس هاي پژوهش طراحي و استقرار راهكار مديريت دانش در سازمان
محور

پژوهشكده فناوري اطالعات و 
ارتباطات 

طراحي و پياده سازي سامانه پايش ملي رسانه



هويت و طبقات اجتماعی

مطالعه ویژگیها و ماهیت جنبش دانشجویی در ایران



هويت و طبقات اجتماعی•
مطالعات دولت و نهادهاي سیاسی•
تحول در نظام آموزش و پرورش•
توسعه منطقه اي•
توسعه تکنولوژي•
تغییرات اجتماعی•
جريان هاي ادبی در ايران•

توسعهمطالعات



هويت و طبقات اجتماعی

بررسی و سنجش هویت ملی ایرانیان•



مطالعات دولت و نهادهاي سیاسی

آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی•
ارزیابی كمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی•
تأثیر جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی ایران•
تأثیر جهانی شدن بر حاكمیت ملی در ایران•
فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن برای دولت های رانتی•
تأثیر جهانی شدن بر حقوق و نهادهای مدنی در ایران•
عوامل مؤثر بر قاچاق كاال و ارائه روشها و راهكارهای الزم جهت مقابله با آن•
بررسی تطبیقی گمرك ایران با چند كشور منتخب جهان•



يتوسعه منطقه ا
78ارزیابی عملكرد طرح توسعه محور شرق سال •
تأثیر تحوالت جمعیتی روستاها بر توسعه پایدار•
(م رهبریبه توصیه مقام معظ)اقتصادی جنوب شرق آسیا  شناسی راهبردهای توسعهآسیب•
مناطق نفت خیز جنوب ایرانبررسی تاریخ یكصد ساله •





توسعه تکنولوژي

مطالعات تدوين نقشه جامع فناوري کشور•
تدوين راهبرد صنايع الکترونیک کشور•



تغییرات اجتماعی

بررسی نگرش ها و ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی•
راهكارهای درونی كردن ارزش های دینی•
تبیین نسبت دین و شادی•
بررسی تغییرات و تحوالت فرهنگی•
بررسی فرهنگ سیاسی ایرانیان •
بررسی علل ضعف فرهنگ كار•



نظرسنجی
مطالعات تحقیقات بازار

پروژة تحقیقاتی انجام شده70حدود 

مطالعات مسائل فرهنگی و اجتماعی•
طرح پژوهشی انجام شده50حداقل 

مطالعات مسائل شهري•
طرح نظرسنجی انجام شده40حداقل 

مطالعات رفتار انتخاباتی•
نظرسنجی انتخاباتی انجام شده150حداقل 

مطالعات پاية افکارسنجی و افکار عمومی•
امعة ايرانی، ترجمة کتاب تخصصی طراحی پرسشنامه، تدوين و انتشار کتاب کندوکاوهايی در باورها و نگرشهاي ج

یها و اندازهاي نظرسنجی در ايران، نگرش غربها در جهان، چالشها و چشمتهیه و انتشار وضعیت انتشار نظرسنجی
حقیق در علوم مسلمانان به يکديگر، پیمايش ملی فرهنگی ـ سیاسی مردم ايران، درآمدي بر روشهاي کمکی و کیفی ت

اجتماعی و ترجمة پیمايش نگرشهاي جهانی



اشتغال و کارآفرينی

ورها و راهكارهای موثر در ایجاد اشتغال در كشبررسی ابعاد، مولفه•
توانمندسازی نیروی كار•
توسعه اشتغال و كارآفرینی•
كسب و كارهای كوچک و متوسط •
های تیپ شغلیتهیه و تدوین طرح•
مطالعات و تحقیقات پیرامونی•

آموختگان دانشگاهیطرح پژوهشی مرتبط با اشتغال دانش64تهیه و تدوین•
آموختگان دانشگاهیطرح تیپ و الگویی اشتغال زا برای دانش45تهیه و تدوین •
در زمینه راهنمای كارآفرینی( درس91شامل )جلد كتاب 34تهیه و تدوین •
ارآفرینی های اشتغال و كهای نسبی و فرصتتهیه و اجرای طرح بررسی و شناسایی مزیت•

طرح تیپ شغلی10ارائه راهكارهای عملیاتی و تدوین كشور و در دو استان 
و سازی توسعه منطقه روستایی نمونه با تاكید بر اشتغالتهیه و اجرای طرح مدل•

و ارائه راهكارهای عملیاتیكشوركارآفرینی در دو استان 



تحول در نظام مديريت شهري کشور •
روزآمد سازي شهرها بر اساس ارزشهاي اسالمی•
مسئله شناسی علمی و شهروندمداري•
بافت هاي فرسوده شهري•
شهر الکترونیک و تجارت الکترونیک •
بهسازي سکونتگاههاي غیررسمی•
مديريت پسماند شهري•
فراتحلیل مسائل حاد شهري کشور•
رساماندهی منظرشهري در اقلیم هاي مختلف کشو•
تهیه اطلس جامع ابنیه و بافت شهر اسالمی•
مطالعه و بررسی اثرات مسکن مهر بر شهرها•

روستايیوشهريمديريت



آمايش سرزمین ويژه مناطق مرزي•
اسکان موقت در حوادث غیر مترقبه•
آسیب شناسی مکان گزينی شهرهاي جديد•
بررسی مظاهر فرهنگی در سیماي شهر•
ابعاد انسانی و اجتماعی برنامه هاي توسعه و عمران•
ضوابط و مقررات شهرهاي اسالمی•
معرفی شهرهاي زيارتی جهان اسالم•
راهکارهاي استفاده از فن آوري نوين در طرحهاي •

شهري
ارزيابی اجتماعی و فرهنگی طرحهاي عمرانی•
هر تدوين راهنماي استفاده از مصالح بومی در عمران ش•

و روستايی

(2)روستايیوشهريمديريتوعمران



تدوين اصول برنامه ريزي کالبدي طرحهاي گردشگري •
الگوي بهینه کالبدي مجتمع هاي مسکونی •
آسیب شناسی نظام ساخت و ساز در شهر•

ارزيابی سیاست انبوه سازي مسکن شهري•

(3)روستايیوشهريمديريتوعمران



سومین همايش ملی مديريت پسماند شهري



ال توسعهمطالعه و امكانسنجی  تطبیقی تحول در نظام مدیریت شهری كشور با كشورهای نمونه در ح•
طراحی الگوی جامع نظام مدیریت شهری كالنشهرها در شرایط موجود ، گذار و افق •
رنامه تحول در نظام جامع مدیریت شهری در كشور ، سرآغاز اثرگذاری و بهینه سازی تحول در نظام  ب•

ریزی كشور
بازنگری و تدوین قانون نوین شهرداریها•
خالء های نهادی در نظام مدیریت شهری كشور•
هاایجاد ساختارهای پژوهش در نظام شهرداری•
ارزیابی فعالیتهای فرهنگی شهرداری•
كوچک سازی و تعیین اندازه شهرداری تهران و برون سپاری فعالیتها•
تدوین نظام كنترل و نظارت راهبردی برای شهرداری تهران•
بررسی ظرفیتهای افزایش درآمد و تامین مالی شهرداری تهران•
روابط شهرداری با حاكمیت و مشاركت مردمی•
(عامل چهارم)های شهرداری و تحویل آنها نظارت بر نحوه انجام پروژه•

کشورشهريمديريتنظامدرتحول



بنیادهاي نظري شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی•
مبانی شهر اسالمی•
شناسی شهرهاي ايرانمسئله•
شهري در ايرانگذاري ، مديريت و برنامه ريزيسیاست•
طراحی شهري و معماري اسالمی•

اسالمیارزشهاياساسبرشهرهاسازيروزآمد
(اسالمیشهرسازيومعماريهايپروژهمجموعه)
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بررسی موانع توسعه حقوق شهروندی از نظر ساكنین كالن شهر تهران•
بررسی ضوابط و مقررات توزیع رانت اقتصادی زمین در طرح های توسعه شهری •
یت  تحلیل علمی اطالعات جمع آوری شده  از سیستم های موجود پاسخگوئی و  شفاف•

..(و137، 1888)
الگوهای حاكمیت خوب شهری و سنجش میزان آن •
نظام سنجش كیفیت زندگی•
طراحی و اجرای مكانیزم های دیدبان داوطلبانه•
ایهویت شهری، بخصوص هویت محله•
های اجتماعی در شهر تهرانآسیب•
در بین شهروندان( مداریاخالق)روشهای بسط و تعمیق زیست اخالقی •
بررسی موانع و مشكالت بخش خصوصی در ارائه خدمات شهری•

شهروندمداريوعلمیشناسیمسئله



فراتحلیل مسائل حاد شهر ي

ترافیک•
مسکن•
بافتهاي فرسوده•
اسکان غیر رسمی•
نظام جامع ارزيابی عملکرد شهرداري•
•.....



بازنگری رویكرد نظری و معیارهای شناسایی بافت فرسوده شهری•
اهیم و  بررسی و نظرسنجی دیدگاه ساكنین نواحی فرسوده شهر تهران درخصوص مف•

ابعاد فرسودگی
برنامه احیا و باز زنده سازی بافت با ارزش و فرهنگی شهر بروجرد•
تهیه طرح تدوین راهنمای كاربرد مصالح بومی در اجرای پروژه های عمرانی •

روستایی
تهیه برنامه راهبردی و ساماندهی بافت فرسوده و ناكار آمد شهر ازنا•
ریبررسی بنیادهای نظری اسكان غیر رسمی در ایران با تاكید بر مدیریت شه•
تجارب جهانی بهسازی سكونتگاههای غیررسمی•
مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری•

شهریفرسودههایبافت



شهر الکترونیک و تجارت الکترونیک 
با اهداف کاهش ترافیک ، آلودگی و غیره



یریت بررسی بنیادهای نظری اسكان غیر رسمی در ایران با تاكید بر مد•
شهری

تجارب جهانی بهسازی سكونتگاههای غیررسمی•
تهیه طرح تدوین راهنمای كاربرد مصالح بومی در اجرای پروژه های •

عمرانی روستایی

غیررسمیسکونتگاههايبهسازي



گردشگری مذهبی•
خدمات گردشگری•
مدیریت شهری در گردشگری•

گردشگری



شرح خدمات طرح جامع جهانگردی•
در ایرانگردشگریای بر راههای توسعه مقدمه•

گردشگریخدمات



طبیعیهاياکوسیستمومديريتشناخت•
سرزمینآمايشوطبیعیکالبديمطالعات•
پسماندمديريت•
یصنعتوبهداشتیفاضالبتصفیههايسیستم•
هواهايآاليندهکنترل•
خوارنفتهايباکتري•
RSواطالعاتفناوري• , GISزيستمحیطحفاظتدر
زيستمحیطشناسیزمین•
زيستمحیطفرهنگارتقا•
دريابیولوژي•

زيستمحیط



طبیعیهاياکوسیستمومديريتشناخت
:توانمندي ها و زمینه هاي فعالیت و تحقیق

ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های توسعه ای•
ارزیابی توان اكولوژیک و آمایش سرزمین تعیین كاربری ها•
و اثرات اقتصادی آنها...( اكوتوریسم ساحلی و ) ارزیابی اثرات زیست محیطی  توریسم و اكوتوریسم•
مدیریت استراتژیک حوزه های آبخیز و توسعه شهری •
مدیریت زیست محیطی اكوسیستم های خشكی و آبی •
....مطالعات زیست محیطی پیرامون حیات وحش وهمچنین توسعه شهری و روستایی ، پاركهای شهری •

آزادراه همناطق حفاظت شد



برخی از تحقیقات و پروژه هاي انجام شده
ارزیابی اثرات زیست محیطی كارخانه سیمان نی ریز و كارخانه سیمان غرب تربت جام•
ارزیابی زیست محیطی مجتمع فوالد گیالن و كارخانه شمش بندر انزلی•
ارزیابی اثرات زیست محیطی كارخانه كمپوست یزد و كمپوست قائمشهر•
گزارش ارزیابی زیست محیطی مخازن نفتی•
ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه برق و مجتمع فوالد تربت حیدریه •
رشت-ارزیابی زیست محیطی پروزه آزار راه قزوین•
ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن بهداشتی پسماند های شهری شهر سمنان•
ارزیابی اثرات محیط زیستی استخر پرورش ماهی •
بررسی اثرات زیست محیطی طرحهای گردشگری در نواحی ساحلی استان•
ارزیابی اثرات توسعه شهركهای صنعتی در استان گیالن•
(EMP)برنامه پایش محیط زیستی منابع آب و تصفیه فاضالب شهر های رشت و انزلی •

بررسی توان اكوتوریسم در مناطق حفاظت شده و حاشیه رودخانه های مهم استان گیالن•

ترش-ارزیابی زیست محیطی پروزه آزار راه قزوین ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار
كارخانجات سیمان در  سطح كشور



سرزمینآمايشوطبیعیکالبديمطالعات

3مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست سد کارون •
مطالعات اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حوزه باالدست و پايین دست سد گتوند علیا•
واقع در استان تهران ( نجم آباد)زدايی ساوجبالغ تهیه طرح اجرايی بیابان•
آبخیز بارون 6و4و 3و 2تهیه طرح تفصیلی اجرائی مديريت منابع طبیعی تجديد شونده در زير حوزه هاي •

واقع دراستان آذربايجانغربی
(سد سیروان)مطالعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، امنیتی و جمعیتی رودخانه هاي مرزي کشور •

3سد كارون  سیروانسد 



پسماندمديريت
زمینه هاي فعالیت و تحقیق

ح استان و مطالعات و طرح های مربوط به مواد زائد جامد شهری و روستایی و پسماندهای صنعتی خطرناك و بیمارستانی درسط•
كشور

... .مواد زائد جامد شهری، صنعتی و( دفن بهداشتی و مهندسی)مكانیابی جایگاههای دفع •
تحقیقات در زمینه انتخاب گزینه های مناسب مدیریت مواد زائد جامد و ارائه راهكارها•
مطالعات كنترل آلودگی انواع  زباله سوزهای شهری، صنعتی و بیمارستانی•

:برخی از تحقیقات و پروژه هاي انجام شده 
GISمكان یابی دفن مواد زاید خطرناك در استان گیالن با استفاده از •

بررسی وضعیت زباله های درمانی استان گیال•
مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرستان سمنان •
طراحی محل دفن زباله شهرستان های رستم آباد ، منجیل ، لوشان ، توتكابن و رودبار و لنگرود•
طرح جامع مدیریت زباله های روستایی استان گیالن•

مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرستان سمنان طراحی محل دفن زباله رستم آباد 



پسماندمديريت

کارگاه هاي آموزشی
برای )مدیریت پسماندهای جامد شهری •

(انشهرداریها در گیالن، مازندران و گلست
ع تولید تحلیل كمی و كیفی و بررسی مناب•

زباله
یدستورالعمل های بهداشتی و محافظت•



:توانمندي ها و زمینه هاي فعالیت و تحقیق
ه هواطراحی و نظارت بر اجرا و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضالب بهداشتی و صنعتی و سیستم های تصفی•
بررسی وضعیت مصارف آب، انرژی و موادجهت كاهش مصارف آن در محیط های مسكونی و صنعتی•
ارائه كنترل اتوماتیک سیستم های تصفیه•

:برخی از تحقیقات و پروژه هاي انجام شده 
طراحی و ساخت سیستم بوگیر بخش فرآوری ضایعات كشتارگاه مرغ•
طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضالب دامپروری و كشتارگاه •
شركت نیپون كوئی ژاپن-طرح تصفیه فاضالب روستایی برای مناطق روستایی با تراكم جمعیت باال •
مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر های آستانه اشرفیه و رودسر•
پروژه طرح تصفیه خانه پساب شركت كنسروسازی دام و دریا•
ماهشهر-بررسی لجن كارخانه پتروشیمی شهید تندگویان •
ارو، شركت آذر طراحی ونظارت تصفیه خانه فاضالب فومن شیمی، كاسپین تامین، روغن كشی گنجه، حوله برق المع، سبحان د•

آب اراك

ماهشهر-بررسی لجن كارخانه پتروشیمی شهید تندگویان 

صنعتیوبهداشتیفاضالبتصفیههايسیستم



(Electro Static Precipitator)فیلتر الکترواستاتیک

Grate Cooler ESP – سیمان داراب 

طراحی و ساخت

Kiln/Raw Mill ESP- سیمان 

داراب



(Electro Static Precipitator)فیلتر الکترواستاتیک

بهینه سازي

قبل و بعد از بهینه سازي–مس خاتون آباد 

فیلترکیسه اي



1393خرداد -ديدار  رئیس جهاد دانشگاهی، مديران و اعضاي هیئت علمی جهاد دانشگاهی با مقام معظم رهبري

جهاد دانشگاهی، نهادي مهم است زيرا هم با دانشگاه به عنوان سنگر علم و مرکز پیشرفت علمی کشور 
.مرتبط است و هم داراي تالش جهادي است و در مقابل موانع و مزاحمت ها از حرکت نمی ايستد



(فازهاي مايع يا جامد) استفاده از باکتري هاي نفت خوار به منظور پاکسازي آلودگی هاي نفتی 

حفاریروغنیگلكارخانه

یه پیت پسماند قبل و بعد از اجراي عملیات تصف
پسماندهاي مايع

Waste pit before and after the          

liquid waste treatment 
operations
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غلظتکاهش TPH جامداتدر
بوسیلهشدهتصفیه

خوارنفتباکتري هاي

طراحی و تولید نمونه پودري محصول میکروبی جهت رفع آلودگی هاي نفتی فاز مايع و جامد

Design and production of powder samples of microbial product for bioremediation of petroleum pollutions in liquid and solid p

Oil- based drilling plant

TPH decrease in polluted soils 

treated by oil-degrading 
bacteria

Liquid and solid phases) )The Use of Oil-Degrading Bacteria To Clean Up Oil Pollution



نفتیهايآلودگیتصفیهمنظوربهخوارنفتهايباکتريازاستفاده



RSواطالعاتفناوري , GISزيستمحیطحفاظتدر
:زمینه هاي فعالیت و تحقیق

GIS&RSبررسی و شناسایی پتانسیل عرصه های طبیعی موجود با استفاده از ابزار •

در مكانیابی های مختلف مثل كاربرد های صنعتی و توریسمGIS&RSتوان سنجی ابزار •
در زمینه محیط زیست شهری و صنعتی در جهت حفظ محیط زیستGIS&RSسنجش توان •
بر پایه هوش مصنوعیGIS&RSباال بردن سطح تصمیم گیری های موثر به كمک •

:برخی از تحقیقات و پروژه های انجام شده 
Arcرقومی سازی و تهیه بانک اطالعاتی نقشه خاكشناسی استان گیالن در محیط • GIS

GISمدلسازی فرسایش خاك برای جنگلهای اسالم با استفاده از •

GISبررسی آلودگی تاالب انزلی به كمک داده های ماهواره های و درونیابی در •

GISارزیابی توان كاربری اكوسیستم در حاشیه رودخانه های مهم استان با استفاده از•

GISبررسی سازگاری بامبو با شرایط اقلیمی استان گیالن با استفاده از •

:کارگاه هاي آموزشی
•Arc GIS مقدماتی و پیشرفته
GPSمختصات سنجشی و •

•RS(سنجش از دور)
•GISدر فضای سبز شهری

GISمدلسازی فرسایش خاك برای جنگلهای اسالم با استفاده از 



زيستمحیطشناسیزمین

تبیین متدولوژی تعیین حریم كیفی چاه های شرب•
ل پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت جوین در مقاب•

GODSو DRASTICآلودگی با استفاده از روش های 

ق برای بررسی روند تغییرات كیفی آب زیرزمینی و تحقی•
یعلت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونس

برای ارزیابی خطر آفت DRASTICتهیه و واسنجی مدل •
كش های موجود در آب زیرزمینی شوشتر



زيستمحیطفرهنگارتقا

دغدغه زيست محیطی در بدنه دانشجويی و دانشگاهی ترويج •
معرفی فعالیت گروه هاي فعال دانشجويی در زمینه محیط زيست •
توانمندسازي دانشجويان جهت انجام فعالیت هاي زيست محیطی •
ايجاد بستري براي ارتباط تعامل و انتقال تجربه میان گروه هاي دانشجويی •
تشويق گروه هاي فعال دانشجويی در زمینه محیط زيست و حمايت از آنان •
معرفی فعالیت ها و خدمات نهادهاي مسئول در عرصه حفاظت از محیط زيست •
ی تر در محیط دانشگاهحمايت از گروه هاي دانشجويی حامی محیط زيست جهت حضور پررنگ•
يی در ايجاد بسترهاي اجرائی الزم براي فعالیت زيست محیطی دانشجويان و گروه هاي دانشجو•

دانشگاه



تنوع فیتوپالنكتونها•
شناسائی موجودات دریایی به عنوان بیواندیكاتور زیستی•
ارزیابی الودگی ابهای شیرین و شور دریا•
حفاظت از گونه های آب شیرین و شور دریا و زیستگاههایشان•
جهت تشخیص آلودگیGISنقش •
ارزیابی جنگلهای مانگرو در خلیج فارس•
شناسائی خودكار لكه های نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای •
تاثیر سطوح فلزات نادر و مواد مغذی بر روی فیتوپالنكتونها•
اثرات مخازن نفتی روی اجتماعات موجودات دریایی•

بیولوژي دريا



زیستیهایتودهازاستفادهباطالذراتنانوتولید•
تصویرپردازشتكنیکوMLPعصبیشبكهازاستفادهبامعدنیمادهعیارتعیین•
هیدرومتالورژیروشبهخودرومستعملكاتالیستهایازپالتینیومگروهفلزاتبازیابی•
آزمایشگاهیمقیاسدرگیرنرمهدستگاه•
آهنسنگفرآوریكارخانههایباطلهازجانبیمحصوالتاستحصال•
اهیآزمایشگمقیاسدرفلوتاسیونمركزوازگریزنیرویتركیبازاستفادهبامعدنیموادجدایش•

(سانتریفیوژیفلوتاسیون)
باالخلوصدرصدباآنتیموانسولفید•
معدنیموادبندیدانهایلحظهگیریاندازههوشمندسیستم•

:فعالیتمحورهاي
معدنیموادفراوریكارخانجاتپایهمهندسیطراحی•
مختلفایهسنگكانسنجیخصوصیتوفلزاتغیروفلزاتاستحصالمختلفروشهایبررسی•

آنهافرآوریقابلیتارزیابیبمنظور
صنعتیوآزمایشگاهیفازدرمعدنیخامموادازفلزاتاستحصالواستراتژیکمعدنیموادتعیین•
معدنیموادفرآوریهایكارخانهحوالیدرشدهانباشتههایباطلهازمعدنیموادبازیابی•
پایلوتوآزمایشگاهیمقیاسهایدراولیهمطالعاتانجام•

معدنیموادفرآوری



تیزیسهایتودهازاستفادهباطالذراتنانوتولید

طالذراتنانوتولیدبرایكاهندهعملوزیستیتودهعنوانبهگندمازاستفاده•

مترنانو50تا5بینشدهتولیدطالیذراتنانواندازهمحدوده•



تكنیکوMLPعصبیشبكهازاستفادهبامعدنیمادهعیارتعیین
تصویرپردازش



روشبهودروخمستعملكاتالیستهایازپالتینیومگروهفلزاتبازیابی
هیدرومتالورژی



آزمایشگاهیمقیاسدرگیرنرمهدستگاهساختوطراحی



درمركزیآهنسنگشركتفرآوریكارخانههایباطلهازاستفاده
آنازجانبیمحصوالتاستحصالوصنایع



ومركزازگریزنیرویتركیبازاستفادهبامعدنیموادجدایش
(یوژیسانتریففلوتاسیون)آزمایشگاهیمقیاسدرفلوتاسیون



آنكانسنگاز(85-%98)باالخلوصدرصدباآنتیموانسولفیدتولید
خاصصنایعدراستفادهمنظوربه



موادبندیدانهایلحظهگیریاندازههوشمندسیستمساختوطراحی
معدنی

اهیآزمايشگمقیاسدردستگاهخروجیازشمايی



فرهنگ جهادي

ديناليه مفروضات بنیا

اليه ارزش هاي حمايت شده

االيه مصنوعات و برساخته ه



فرهنگ جهادي

اليه مفروضات بنیادين
ارزش شناسی اسالمی •
معرفت شناسی اسالمی •
انسان شناسی اسالمی •
جهان بینی توحیدی•
مكتب اسالم •
(ره)اندیشه امام خمینی •
انقالب اسالمی •



فرهنگ جهادي

اليه ارزش هاي حمايت شده 
خودباوری •
صداقت و یكرنگی •
شهادت، جسارت و ریسک پذیری•
استقالل طلبی و خوداتكایی •
سخت كوشی و خستگی ناپذیری •
آرمانگرایی •
ایثار، فداكاری و تنزه طلبی •
قناعت و ساده زیستی •
پویایی و سرعت عمل •
پرهیز از دخالت مسائل سیاسی در كار •
عدالت محوری •
حفظ كرامت انسانی •
پیروی از امام و رهبری •
دشمن ستیزی •



فرهنگ جهادي

اليه مصنوعات و برساخته ها 
ساختار سازمانی ساده و پویا •
مدیریت مشاركتی •
سادگی محیط كار و دوری از تشریفات •
تمركز بر پاسخ به نیازهای جامعه •
فاصله كم بین طبقات سازمانی •
وابستگی كم به بودجه دولتی •
خوشنامی اعضاء •
انجام كارهای بزرگ و پرمخاطره •
عملكرد فرادستگاهی •
وجهه اسالمی و انقالبی •
جو صمیمت، دوستی و محبت•



:فنيمشخصات
1:شدهطراحیSRJسيستموروديگشتاور• N.m

5:خروجیگشتاور• KN.m

400:گيربگسوروديدور• rmp

54.5m:متر109قطرباخاصمخزنبراينازلپاششطول•

UNSآلياژ:SRJسيستمبدنهجنس• C95500–برينل200سختیبا
سايشوخوردگیبهمقاوم–
UNSآلياژ:ايمپلرجنس• C95500–برينل200سختیبا
دقيقگريريختهروشبا-سايشوخوردگیبهمقاوم–
Wormجنس• Shafts58تاكاريسختقابليتبا–1.5752آلياژيفوالداز:ها HRC

SKFشركتهايبلبرينگ:گيربکسبنديياتاقاناجزا•

(Splash)ترشحی:گيربکسروغنکاريروش•
EP:گيربکسبرايمناسبروغننوع• 320

SRJسيستماصلیمحوركردنبندآببرايآلويهاستبلوزيسيلمکانيکالازاستفاده•

1260:وروديفلوي• m3/hr
46.2:نازلازخروجیجتسرعت• m/sec

18.9وروديفشار• Kgf/ cm² :

729:هاپرهچرخشسرعت• rpm

3.29:نازلكاملدوريکزمان• sec
45:پاكسازيشعاعدرجتاديتشکيلزمان• sec

:ویژگي هاومزایا
ميکسرجايگزين•
ثانيه30تاتانکكفازنفتیلجنهايحذف•
برقدرصرفهجويی•
ذخيرهشدهنفتدقيقميزاناندازهگيري•
تخليهطولدرمخزنازنفتكاملزهكشی•
نفترويبرغيرضروريعملياتحذف•
نگهداريوراهاندازي،تعميرنصب،پايينترهزينه•
باالدوامباسادهساختار•

(چرخانورغوطهجت)نفتيمخازنكفدررسوبتشكيلازپيشگيريسامانه



وابستهزاتتجهيوبالگردموتوربالگرد،گيربکسدوارتجهيزاتتستكارگاه•

1موتورهايتست• MW5تاMW

مکانيکیوالکتريکیبستهحلقهصورتبهانرژيمصرفكاهشهايسيستم•

%80تاانرژيمصرفكاهش•

تست گيربكس هليكوپترسامانه 



كاربرد:
انتقالبرايشدهكنترلوپذيرانعطافارتباطیايجادجهتاستفاده•

.بالعکسياكشتیبهاسکلهازمشابههايفرآوردهسايرياخامنفت

فنيمشخصات:
.اينچ12قطرومتر20ازبيشطولبابازو5بودندارا•

(دواردريايیبازويتعادلوزنهدو)DRCMA:تعادلنوع•
ميليمتر6500:بلندكنندهطول•
ميليمتر10850:كشتیداخلبخشطول•
ميليمتر9300:كشتیخارجبخشطول•

تجهيزات:
•QC/DCكشتیازسريعوراحتجداسازيواتصالجهت
•ERSاضطراريسيستممواقعدرايمنیحفظجهتDrainخودكار
بازوموقعيتمونيتورينگجهتPMSسيستم•
راديويیدورراهازكنترل•
هشدارسيستم•

مزايا:
كهشرايطیدراتوماتيکكامالًبهصورتبارگيريبازوهايجداشدن•

.باشندنفتازپربازوها
دراضطراريشرايطعملياتحيندربازوهاانفصالزمانكاهش•

جديدطراحی
عملياتحيندربازوهاحركتمانيتورينگقابليت•
عملياتحيندربازوبرواردهنيروهايمانيتورينگامکان•
ثانيهبرمتر12سرعتبانفتبارگيريامکان•

بازوهاي بارگيري نفت خام



بازوهاي بارگيري نفت خام

بازوی بارگیری نصب شده در جزیره خارگ



گروه پژهشی132: تعداد گروه هاي پژوهشی•

مركز خدمات تخصصی120: تعداد مراکز خدمات تخصصی•

گروه هاي پژوهشی ومراکز خدمات تخصصی



UPSهاي صنعتی



UPS هاي صنعتیAC/DC

دریا8و 7و 6فازهای 
پارس جنوبی

دریا 10و 9فازهای 
پارس جنوبی



UPS هاي صنعتیAC/DC

خشكی10و 9فازهای پتروشیمی بندرامام
جنوبیپارس 



UPS هاي صنعتیAC/DC

پاالیشگاه آبادانپتروشیمی مارون پتروشیمی پارس



UPS هاي صنعتیAC/DC

نیروگاه سنگ توده در كشور تاجیكستان



UPS هاي صنعتیAC/DC

نیروگاه تانا در كشور كنیا



(Coiled Tubing)دستگاه لوله مغزي سیار
:کاربرد

ه هافعال كردن چااستفاده در عملیات تعمیری و تكمیلی چاه به ویژه اسیدكاری و تزریق انواع مواد شیمیایی و حالل ها جهت افزایش نفوذپذیری و•
جابجایی سیال ستون چاه به منظورزنده سازی و یا كشتن چاه•
رفع موانع و شستشوی درون چاهی به وسیله حالل های مناسب•
تزریق سیمان به چاه های تعمیراتی برای پیش گیری از نشتی گاز یا آب•
انتقال ابزار به اعماق چاه برای انواع عملیات احیا، تعمیرات واندازه گیری •
مته كاری و حفاری درون چاهی•
انتقال انواع محلول ها به اعماق چاه•
سیمان كاری جداره داخلی چاه •

مقادیر عنوان ردیف
محور و تریلر لوازم 3تریلر اصلی 

محور2جانبی  پایه حمل و نقل 1

پوند80.000 2 كننده حداكثر ظرفیت كشش تزریق
Psi 10.000 حداكثر فشار سرچاهی 3

(اینچ1.5نمونه )اینچ 2.5تا 1.25 قطر خارجی لوله 4

متر6.000
1.5برای لوله )حداكثر طول لوله 
( اینچ 5

كیلوگرم54.000 CTUمجموع وزن  6

اسب بخار450 موتور پاورپک هیدرولیكی 7

(نصب روی ماشین)دریا /خشكی قابلیت كار 8
هیدرولیكی/الكتكریكی كابین كنترل 9

(فوت140)میلیمتر 42 طول قرقره شلنگ 10



(صخره اي، الماسه، مغزه گیري)مته های حفاری 
مته داندانه ای سه كاجی

:کاربرد

حفاريچاههاينفت

:                                                   مشخصات فني

اينچ17½ : اندازهمته

دندانهفوالديسختشدهبهوسيلهتنگستنكاربيد:نوعدندانه

"Regular Pin API7 5/8:نوعاتصالمته

پوند60000تا15000:وزنرويمته

دوربردقيقه350تا50:سرعتدورانی



(صخره اي، الماسه، مغزه گیري)مته های حفاری 

خط تولید مته حفاري




