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اهي صنعت، معدن ،کشاورزي و خدمات، نیاز هب ایجاد رمازک علمي و آموزشي رد سطح  نسیل اهي رفاوان استان رکمان رد زمینه 
پتا

گاه تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته رد انتهاي زبررگاه هفت  تحصیالت تکمیلي فعالیت کند را اجتناب انپذری مي نمايد. دانش

گاه رد  باغ علوي رد محدوده اي هب وسعت 2500 هکتار و رد افصله 27 کیلومتري رکمان رد جوار شهر اتریخي مااهن رقاردارد. این دانش

مقطع کارشناسي ارشد و دکتري رد هس دانشکده علوم و فناوري اهي نوین، دانشکده مهندسي عمران و نقشه ربداري و دانشکده مهندسي 

ربق و کامپیورت رد زمینه آموزشي و ژپوهشي  فعالیت مي نمايد.

گاه داراي چهار  محیطي انجام مي شود این ژپوهش
گاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم  گاه رد ژپوهش بخش اعظم فعالیت  اهي ژپوهشي دانش

محیطي، فوتونیک، مواد،ارنژي و رگوه ژپوهشي فناوري اطالعات مي باشد. این ژپوهشکده ه اه رد زمینه   اهي  ژپوهشي 
ژپوهشکده علوم 

گاهي و ژپوهشي داخل و خارج از کشور    و    و آموزشي از جمله ارجاي رطح   اهي تحقیقاتي بنیادي و کارربدي، ارتباط علمي با رمازک دانش

ربزگاري سمینار اه و    کارگاه   اهي آموزشي و پذریش دانشجو رد سطح کارشناسي ارشد و دکتري فعالیت دارند.



دانشکده علوم و فناوري هاي نوين

فناوري هاي نوين بعنوان فناوري هاي کليدي و محور توسعه پايدار، از مهمترين يافته هاي انسان در عصر حاضر 
راهگشاي مشکالت بشريت در هزاره سوم مي باشند، موقعيت کشورها نسبت به يکديگر در گرو امکانات بالقوه 
و توانايي آنها در حيطه علوم و فناوري هاي نوين است. هدف از تأسيس اين دانشکده ايجاد و توسعه رشته  های 
جديد بين رشته ای در عرصۀ مهندسی برای همگام شدن با تحوالت صنعتی و فناوری مدرن روز دنيا و مخصوصاً 
ايجاد سهم شايسته در زمينه مهندسی فناوری های نوين و تکوين علم و دانش برای کشور می باشد. در سال های 
به  افزون عرصه های پزشکی، محيط زيست، کشاورزی، صنايع دفاع و صنعت توليد محصوالت  نياز روز  اخير 
خدمات فنی مهندسی با کيفيت باال، ضرورتی جدی محسوب می شود. در اين راستا کاربردهای جديدی  ايجاد 
شده است که با فناوری های رايج نمی توانند به راحتی عملی شوند و در عرصه علوم و فناوری در دنيا رويکردی 
نوين با توسعه رشته های ميان رشته ای در حال شکل گيری است. به عبارت ديگر فناوری های کالسيک نيازهای 
مدرن امروزی را برآورده نمی کنند، بنابراين در تمام رشته ها و مخصوصاً در زمينه رشته های مهندسی تحرکات 
جدی آغاز شده و با توجه به رشد سريع تحوالت و نياز  به تعقيب و همراهی پيشرفت های علمی و صنعتی دنيا 
در اين خصوص ضروری است بايستی برای جبران فاصله موجود و در اختيار گرفتن فناوری های نوين برای 
توليد ثروت و خودکفايی تالشی دوچندان نمود. دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی کرمان با تأسيس دانشکده 
تربيت  با  است  تالش  در  مهندسی  عرصه  در  رشته ای  ميان  رشته های  توسعه  و  نوين  فناوری های  مهندسی 

دانشجويان و انجام فعاليت های پژوهشی جديد در اين راستا گام های موثری بردارد.



دانشکده علوم و فناوري هاي نوين
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دانشکده علوم و فناوري هاي نوين

يکي از شاخه هاي جديد و مهم علوم در سالهاي اخير فوتونيک يا مهندسي نور است. هدف اين علم استفاده از نور )در تمامي طول موجها( به منظور تبديل 
آن به اطالعات است. حوزه کاربردهاي اين فناوري شامل تمامي بخش هاي مورد نياز بشر از جمله هوا و فضا، امور دفاعي و پزشکي مي  باشد. يکي از مهمترين 
کاربردهاي فناوري فوتونيک در ارتباطات و مخابرات نوري است به همين دليل است که بيشترين توسعه و نوآوري در اين شاخه حاصل شده است. با استفاده 
از اين فناوري مي توان به بسياري از مشکالت مهم و تقريباً غيرقابل حل مخابرات الکترونيکي نظير محدوديت عرض باند، ارسال حجم محدود اطالعات بطور 
همزمان و پائين بودن سرعت انتقال فائق آمد. گروه فوتونيک دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتی و فناوري پيشرفته کرمان دارای دو شاخه فوتونيک-فيزيک 

و فوتونيک-مخابرات می باشد.

گروه آموزشي فوتونیک

ارتباط تنگاتنگ و بنيادين مهندسی پالسما با صنايع مورد نياز بشر علوم نظامی و فضايی باعث شده است که هم اکنون به عنوان يک رشته آکادميک در مراکز 
تحقيقاتی و دانشگاهی ساير کشورها جايگاه مستقل پيدا کرده و به عنوان يک رشته مفيد و مطرح باشد. علم پالسما و تخليه الکتريکی در سالهای اخير خيزش 
چشمگيری در عرصه علم و تکنولوژی ايجاد کرده است و با سرعت قابل مالحظه ای رو به رشد است. مواردی که امروزه به وسيله محققان اين رشته مورد 
توجه قرار گرفته است که بعضی از آنها شامل کاربردهای فرآيند های پالسما و تخليه الکتريکی گازی در پردازش مواد و سطوح، ساخت مواد با ابعاد نانومتر، 
ساخت محيط های فعال گازی مانند ليزرهای گازی، انرژی های نوين، مخابرات مايکروويو، رفع آلودگی های زيست محيطی، پيش رانش و تحقيقات فضايی و 
غيره می باشد. همچنين دانش مهندسی پالسما نقشی اساسی در سيستم های با ابعاد بزرگ مانند راکتورهای گداخت و جوش هسته ای، توليد قطعات نانومتری 

و تهيه منابع غنی الکترومغناطيسی، جنگ الکترونيک ايفا می کند.

گروه آموزشي پالسما

رشته زمين شناسي گرايش تکتونيک با هدف آموزش و تربيت دانشجوياني متخصص مي تواند نقش مهمي در برقراري ارتباط علمي هدفمند بين فعاليت هاي 
ريسک  و  کاهش خطرپذيري  زمينه  در  زلزله شناسي  ژئوفيزيک-گرايش  رشته  با  رشته  اين  دانشجويان  و همچنين  علمي  اعضاي هيئت  آموزشي-پژوهشي 
زمين لرزه در منطقه جنوب شرق کشور داشته باشد. دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود با استفاده از تجارب خود براي حل مسائل علوم زمين به 

پژوهش هاي بنيادي و کاربردي در اين زمينه بپردازند.

گروه آموزشی زمین شناسي گرایش تکتونیک



مهندسی مواد يکی از رشته های مهندسی است که به درستی لقب مادر رشته های مهندسی را به خود اختصاص داده است. به جرأت می توان گفت: که اکثريت 
قريب به اتفاق مصنوعات بشری که در اطراف می بينيم، حاصل تالش مهندسان مواد است. اگر به اتومبيل، قطار و هواپيما توجه کنيم، قسمتهای اصلی آنها 
مثل بدنه، شيشه و موتور از مواد تشکيل شده است و به طور کلی تحوالتی که در عرصه علم و صنعت صورت گرفته، به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل 
تالش و پيشرفت در اين رشته مهندسی است. بنابراين، در طراحی و ساخت تقريباً تمام مصنوعات بشری در تيم طراحی يا ساخت، در کنار مهندسان برق، 

مکانيک، شيمی، عمران و صنايع حضور مهندسان مواد الزامی و غيرقابل اجتناب است.
اين رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای اين گرايش ها است: شناسايی و انتخاب و روش ساخت مواد فلزی، شکل دادن فلزات، جوشکاری، استخراج فلزات، 

مهندسی پزشکی- بيو مواد، سراميک، حفاظت و خوردگی مواد و ريخته گری.

گروه آموزشي مواد

دانشکده علوم و فناوري هاي نوين

به کارگيری روش  ها و فنون اصالح نباتات و مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی در کشاورزی به ويژه برای گياهان از جنبه اقتصادی و غذايی اهميت فوق العاده- 
ای دارند؛ بسيار ارزشمند است، زيرا در مقايسه با شيوه  های معمول کشاورزی با هزينه ه ای بسيار کمتر و سرعت عمل بيشتر می  توان به  محصوالتی با کيفيت 
بهتر دست يافت. با بکار گيری علم بيوتکنولوژی و اصالح نباتات می  توان گياهانی را توليد نمود که در مقابل شرايط نامساعد از قبيل خشکی، امالح، حشرات 
و عوامل بيماری  زا مقاوم بوده و با توليد فرآورده هايی با ارزش افزوده بيشتر و عمر انباری طوالنی  تر نقش مهمی در اقتصاد و خودکفايی کشور عزيزمان داشته 
باشد. در راستای رسيدن به اين اهداف و به منظور آموزش متخصصانی در اين زمينه، گروه مهندسي کشاورزی با دو گرايش اصالح نباتات و بيوتکنولوژي 
در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه راه اندازی شده است و دانشجويان مي توانند از امکانات آزمايشگاه هاي سلولي مولکولي براي بکارگيري روش هاي جديد 

استفاده نمايند.

گروه آموزشی مهندسي کشاورزي گرایش اصالح نباتات و بیوتکنولوژي

عزم باالی دولت برای توسعه روش های نانو در کشور در سال های اخير منجر به رشد بسيار سريع فعاليت های نانو در کشور شده است. رشته نانو شيمی از 
رشته های نوپا در کشور می باشد که در حال حاضر در تعداد معدودی از دانشگاه های کشور راه اندازی شده است. دوره کارشناسي ارشد نانوشيمي دوره اي است 
که دانشجو با گذراندن آن با اصول تحقيق آشنا شده و آموزش هاي الزم براي نحوه تعريف و بررسي تحقيق يک موضوع را مي آموزد به نحوي که براي ادامه 

تحصيل در دوره دکتري بتواند به صورت مستقل عمل نمايد.

گروه آموزشی علوم و فناوري هاي  نانوشیمي 



بر گرايش های موجود زلزله شناسی و  گروه ژئوفيزيک دانشگاه در حال حاضر در  شاخه های زلزله شناسی و ژئوديناميک مشغول فعاليت می  باشد و عالوه 
انجام  و  تحصيل  ادامه  برای  فرصت  ايجاد  بر  عالوه  گروه  اين  می شود.  انجام  نيز  ژئومغناطيس  و  ژئوالکتريک  گرايش های  در  دانشجو  پذيرش  لرزه شناسی، 
تحقيقات ژئوفيزيکی برای دانشجويان رشته کارشناسی ارشد ژئوفيزيک در زمينه های زلزله شناسی )توموگرافی لرزه ای، لرزه زمين ساخت و لرزه خيزی گسل های 
فعال، پيش نشانگرهای لرزه ای، فرايندهای تغييرشکل فعال پوسته و ليتوسفر، ديرينه لرزه شناسی( و لرزه شناسی، بر مدل سازي های عددی نيز تاکيد دارد. 
هدف بلند مدت گروه توسعه اين رشته در گرايش های ژئوالکتريک و ژئومغناطيس و هم چنين شاخه های مرتبط شامل: تکتونيک، زمين شناسی مهندسی، 
زمين شناسی زيست محيطی و هواشناسی می باشد. اين گروه در حال حاضر با گروه های سنجش از دور )RS(، سامانه اطالعات جغرافيايی )GIS( و مرکز 

محاسبات عددی دانشگاه نيز همکاری می  نمايد.
برنامه آموزشی رشته ژئوفيزيک به گونه طراحی گرديده است که دانش وسيعی را در زمينه های مختلف علم به دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد اين 
رشته انتقال می دهد. دانشجويانی که در دوره کارشناسی در رشته  هايی همچون فيزيک، زمين شناسی، رياضی و مهندسی معدن تحصيل کرده اند قادر به ادامه 
تحصيل در اين رشته می  باشند. دانشجويان با پيش زمينه زمين شناسی برای تقويت پايه خود يک و يا دو درس در زمينه رياضی و فيزيک می گذرانند. به 
عالوه دانشجويان با پيش زمينه غير زمين شناسی مستلزم به گذراندن دروس زمين شناسی مقدماتی می باشند. نظر به اين که مهارت محاسباتی بخش مهمی 
از کار يک ژئوفيزيکدان را تشکيل می دهد، تمامی دانشجويان بايد دارای دانش و مهارت های کافی در زمينه های محاسباتی و مدل سازی عددی بوده و بر يک 
زبان برنامه نويسی نيز مسلط باشند. دانشجويان در اين رشته عالوه بر گذراندن دروسی که تقريباً تمامی شاخه های اصلی رشته ژئوفيزيک را پوشش می  دهد، 

مستلزم به انجام يک دوره کارآموزی و درس سمينار در قالب يک پروژه تحقيقاتی قبل از دفاع از پايان نامه خود می  باشند.

با توجه به نياز مراکز پژوهشی و صنعتی استان به روش های نوين استخراج، اندازه گيری، سنتز و تقاضای باالی نيروی کار در اين رشته در مراکز صنعتی، تربيت 
نيروهای متخصص در اين رشته کمک بسيار زيادی به تامين نيروی متخصص مورد نياز جامعه می باشد. هدف اصلی اين دوره تربيت افرادی است که دارای 
تفکر خالق و مستقل بوده و توانايي و مهارت احراز مسئوليت شغلي در سطح فردي صاحب نظر در زمينه شيمي تجزيه را داشته باشد و بتواند از توانايي هاي 

خود در جهت رفع نيازهاي جامعه بهره گيرد.

گروه آموزشي ژئوفیزیک

گروه آموزشی مهندسی شیمی

دانشکده علوم و فناوري هاي نوين



امروزه نظريه بهترين تقريب و بهينه سازي است که در بسياري از علوم از جمله صنعت، اقتصاد، مديريت، پزشکي و  انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد و 
کاربردهاي زيادي پيدا کرده است. دانش بهينه سازي به ارائه برخي شرايط در راستاي يافتن بهترين پاسخ براي مينيمم يا ماکزيمم کردن يک مسئله مي پردازد 
و بخصوص بهينه سازي غيرمحدب امروزه داراي کاربردهاي فراواني در انرژي و اقتصاد است و به همين دليل حائز اهميت مي باشد، در واقع اين گرايش آناليز 
عددي از رياضي کاربردي کامال بين رشته اي است و با توجه به اينکه اين دانشگاه، دانشگاه تحصيالت تکميلي و تمام رشته هاي آن فني مي باشند، لذا در 
بسياري از اين رشته ها از جمله عمران)سازه(، برق)انرژي(، فتونيک، ژئوفيزيک، زلزله، IT، GIS و غيره کاربردهاي فراواني دارد و اساتيد و دانشجويان اين 

رشته مي توانند کارهاي تحقيقاتي کاربردي مفيدي با رشته هاي فني که منجر به توليد علم کاربردي شود، داشته باشند.
همچنين نظريه موجک ها که از حدود 25 سال قبل کاربرد آن در مخابرات ، زمين شناسی، اکتشاف معدن، مهندسی پزشکی، عمران و غيره شروع شده است 

يکی از شاخه های رياضی کاربردی است. که می تواند در آينده نيروهای زيادی را بکار گيرد.
 با توجه به صنعتي بودن اين دانشگاه نياز مبرم به داير شدن اين رشته از رياضي احساس مي شد. الزم به ذکر است که متخصصان توانمندي در اين رابطه در 
گرايشهاي کنترل بهينه، موجکها، بهينه سازي و کاربردهاي جبرخطي در اين دانشگاه وجود دارند که مي توان از تمام پتانسيل اين افراد به نحو بهينه استفاده 
کرد و ارتباط خوبي بين اين رشته از رياضي و رشته هاي فني برقرار نمود که در واقع اين استان نياز مبرم به چنين ارتباطاتي و همکاري هاي نزديک ميان 
متخصصان رياضي کاربردي و متخصصان فني و صنعت دارد. الزم به ذکر تربيت نيروهاي متخصص در رشته رياضي کاربردي تا مقطع دکتري در دانشگاه 

تحصيالت تکميلي صنعتي مقدور مي باشد.

امروزه دانش فيزيک اتمی و مولکولی و فن آوری های مربوط به آن به طور چشمگيری توسعه يافته است و در برخی از آنها  فيزيک اتمی و ملکولی نقش اساسی 
و بنيادين ايفا می کند. وجود صنايع بزرگ و متعدد در کشور از قبيل تکنولوژی های وابسته به علوم اتمی، مولکولی، هسته اي و علوم فضايی و دفاعی، و نياز 
روزافزون به توسعه آنها و همين طور ارتقاء از طريق توسعه بخشهای تحقيقاتی، موجبات نياز به نيروی متخصص در رشته فيزيک اتمی و ملکولی را در سطوح 

باال فراهم نموده است. 
راه اندازی دوره دکتری فيزيک– گرايش اتمی، مولکولی به پشتوانه سابقه طوالنی اعضاء هيأت علمي در اين گرايش از رشته فيزيک از ضروريات توسعه علمي 

و پژوهشي اين دانشگاه بوده که محقق گرديده است.

گروه آموزشی ریاضي کاربردي گرایش آنالیز عددي و ریاضي محض گرایش آنالیز 

گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی

دانشکده علوم و فناوري هاي نوين



دانشکده علوم و فناوري هاي نوين

* آزمايشگاه سيتوژنتيک
* آزمايشگاه ژنتيک گياهی

* آزمايشگاه ژنتيک جانوری 
* آزمايشگاه سانتريفوژ سرعت باال 

* آزمايشگاه آناليز دستگاهی 
*  طيف سنجی جذب اتمی 

* آزمايشگاه اندازه گيري افالتوکسين
* آزمايشگاه ادوات نوری
* آزمايشگاه الکترونيک

* آزمايشگاه ليزر 

آزمایشگاه ژئوفيزیک:
آزمايشگاه گروه ژئوفيزيک داراي 10 عدد سيستم رايانه حرفه ای مجهز به سيستم عامل های لينوکس )Ubuntu 10.04( و سرور بسيار قوی مجهز به 

سيستم LINUX SERVER و دستگاه پروتون مگنتومتر GSM-19T جهت برداشت های مغناطيس سنجی زمينی است. 

* آزمايشگاه ليزر رنگ 
* آزمايشگاه تاييد نمونه مشخصات خطی فيبر نوری

* آزمايشگاه خواص مکانيکي مواد
* آزمايشگاه آناليز مواد

* ميکروسکوپ هاي نوري
* آزمايشگاه متالوگرافی

* آزمايشگاه متالورژي پودر
* آزمايشگاه عمليات حرارتي

* آزمايشگاه شکل دهی حالت جامد

الزم به توضيح است که این آزمایشگاه ها بصورت مشترک با پژوهشكده   ها مي باشد که شرح هر آزمایشگاه در پژوهشكده مربوطه ارائه شده است.

آزمایشگاه ها





دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

شکل گيری اوليه دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری فعلی به سال  1387 شمسی بر می گردد. که با سه گروه مهندسي سازه 
- مکانيک خاک و پي و  آب کار خود را شروع کرد. و در سال 1388 با دو رشته مهندسي سنجش از دور و مهندسي GIS تا کنون 
به کار ادامه داده است. با توجه به افزايش کادر تخصصي تجهيز آزمايشگاه تکنولوژي پيشرفته بزودي رشته برنامه ريزي حمل و نقل 
ايجاد خواهد شد. از آنجائيکه در اهداف پنج ساله و ده ساله گسترش دانشکده مد نظر مي باشد رشته هاي جديد نيز در حال راه 

اندازي مي باشد. 

* مهندسي عمران- سازه
* مهندسي عمران- سنجش از دور

* مهندسي عمران- سيستمهاي اطالعات جغرافيايي
* مهندسي عمران- مهندسي آب

* مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي

* مهندسي زلزله
* مهندسي سازه هاي هيدروليکي 

* مهندسي مديريت و ساخت
* مهندسي محيط زيست) گرايش هاي عمومي و مواد زائد و جامد(

* مهندسي معماري
* مهندسي پليمر ) گرايش نانو پليمر( 

رشته ها و مقاطع تحصیلي
کارشناسي ارشد

رشته هاي در حال راه اندازي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري



* مهندسي زلزله
* مهندسي سازه هاي هيدروليکي 

* مهندسي مديريت و ساخت
* مهندسي محيط زيست) گرايش هاي عمومي و مواد زائد و جامد(

* مهندسي معماري
* مهندسي پليمر ) گرايش نانو پليمر( 

گروه آموزشي مهندسی عمران گرایش سازه
مهندسی سازه گرايشی از مهندسی عمران است که با طراحی سيستم های سازه ای به منظور باربری و مقاوم سازي در برابر نيروهای گوناگون وارد بر سازه سروکار 
دارد. مهندسی سازه عمدتاً با طراحی ساختمان ها و سازه های غيرساختمانی سر و کار دارد و همچنين نقشي ضروری در طراحی ماشين آالت در جاهايی که 
يکپارچگی سازه ای بر روی ايمنی و اطمينان پذيری ماشين تأثير دارد؛ ايفا می کند. ساخته های دست بشر، از مبلمان تا تجهيزات پزشکی، از خودرو و غيره 
نياز به حضور مهندس سازه دارد. در حقيقت مهندسی سازه در مورد ساختارهای انتقال بار از اجزاء يک ساختمان يا بنا به محل تکيه گاهی آن مانند پی سازه 

صحبت می کند.

گروه آموزشي مهندسي عمران گرایش سنجش از دور

مهندسی عمران گرایش سیستم هاي اطالعات مکاني

 دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان، چهارمين دانشگاه کشور است که به تربيت نيروی انسانی در اين رشته می پردازد و دارای 
آزمايشگاه سنجش از دور می باشد که دانشگاه از آزمايشگاهي با همين نام نيز بهره مند است. در اين آزمايشگاه يکي از مهم ترين دستگاه هاي الزم براي عمليات 
ميداني به نام اسپکترو راديومتر جهت ارزيابي و معتبرسازي داده هاي ماهواره اي در اختيار پژوهشگران و دانشجويان قرار دارد که در نوع خود منحصر به فرد و 
از نادر دستگاه هاي موجود در ايران مي باشد که قادر است انعکاسات طيفي اجسام را متناظر با سنجنده هاي ماهواره اي در روي زمين با دقت يک نانومتر براي 

2100 طيف الکترومغناطيسي ثبت نمايد.

 اين دانشگاه، سومين دانشگاهی است که در کشور به تربيت نيروی انسانی در رشته سيستم های اطالعات مکانی می پردازد که همچنين دارای آزمايشگاه 
سيستم های اطالعات مکانی نيز می باشد. اين آزمايشگاه مجهز به رايانه هاي مدرن براي پردازش اطالعات مکاني مخصوصا داده هاي مربوط به  راه ها و خصوصيات 
توصيفي آن ها بوسيله نرم افزارهاي GIS مي باشد که در ايجاد پايگاه هاي جديد اطالعات راه ها نقش کليدي دارد؛ انواع GPS  نيز در اختيار پژوهشگران قرار 

مي گيرد.همچنين تجهيزات الزم براي انجام پروژه هاي Mobile-GIS موجود مي باشد.

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

گروه آموزشي مهندسی عمران گرایش آب
اين رشته به منظور تربيت متخصصانی ايجاد گرديده  است که بتوانند در زمينه های شناخت منابع آب، کنترل و بهسازی کيفيت منابع آب اطالعات الزم را به 
دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مديريت پروژه های آب کار کنند. با توجه به اينکه توسعه کشور در زمينه های کشاورزی، صنعتی و 
عمران  بستگی به ميزان آب قابل استفاده دارد می توان صنعت آب را در ايران در زمره صنايع مادر به حساب آورد. هدف اين دوره تربيت دانشجويانی است که 

بتوانند در يکی از گرايش های هيدروليک، هيدرولوژی و مديريت منابع آب متخصص شوند.



گروه آموزشي مهندسی عمران گرایش خاک و پی:
مهندسی ژئوتکنيک يا مهندسی مکانيک خاک و پی يکي از شاخه هاي مهندسی عمران است که در آن بر روی رفتار خاک تحت بارهای وارده از سازه های 
گوناگون مطالعه می شود. در مهندسی ژئوتکنيک از دو علم پايه ای مکانيک خاک و مکانيک سنگ برای مطالعه ی رفتار خاک و سنگ بستر استفاده می شود. 
از جمله موارد مورد عالقه مهندسان خاک و پی می توان به ظرفيت باربری خاک تحت پی، پايداری شيب ها و گودبرداری ها، سازه های خاکی ساخت بشر مانند 
سد خاکی، افزايش قابليت بارگذاری بر روی خاک از طريق تکنولوژی های مختلفی از جمله شمع کوبی، ميخ کوبی در خاک و استفاده از مصالح ژئوسنتتيک 

اشاره کرد.

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

آزمایشگاه تکنولوژي پیشرفته آسفالت
با توجه به اينکه بزودي رشته مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل در دانشکده ايجاد خواهد شد و تعدادي از نيروهاي متخصص آن نيز به دانشکده پيوسته اند 

آزمايشگاه تکنولوژي پيشرفته آسفالت جهت پشتيباني از پروژه هاي تحقيقاتي و اجرايي تجهيز گرديده است که در نوع خود منحصر به فرد مي باشد.
اين آزمايشگاه عالوه بر تجهيزات طرح مارشال دارای دستگاه)UTM )Universal Test Machine  برای انجام تست های پيشرفته طراحی مکانيستيک 
نيز می ياشد. شايان ذکر است که دستگاه UTM از الزامات تعريف و انجام پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و نيز انجام طرح های تحقيقاتی در زمينه 

مخلوط های آسفالتی است که دانشگاه صنعتی کرمان در کنار دانشگاه های علم و صنعت و امير کبير به اين قابليت دست پيدا کرده است. 

آزمایشگاه مکانیک خاک و پی
دارای دستگاه های سه محوری، برش مستقيم و تحکيم است. تهيه تجهيزات آزمايش های غيراشباع و نيز آزمايش های ديناميکی خاک از افق های آتی آزمايشگاه 

می باشد. 

آزمایشگاه سنجش از دور
مجهز به دستگاه اسپکتروراديومتر جهت ارزيابي و معتبرسازي داده هاي ماهواره اي که در نوع خود از نادرترين دستگاه هاي موجود در ايران مي باشد که قادر است 

انعکاسات طيفي اجسام را متناظر با سنجنده هاي ماهواره اي در روي زمين با دقت يک نانومتر براي 2500 طيف الکترومغناطيسي ثبت نمايد.

آزمایشگاه سیستم هاي اطالعات مکاني
مجهز به رايانه هاي قوي جهت پردازش اطالعات و انجام پروژه هاي Web-GIS و Mobile-GIS و همچنين تلفيق کليه داده هاي مکاني مي باشد.

آزمایشگاه ها





دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

اين دانشکده در سال  1387با رشته هاي برق- الکترونيک ، برق - قدرت و مهندسی هسته ای فعاليت خود را آغاز کرد. سپس در 
سال 1388 با پذيرش دانشجو در رشته فناوری اطالعات، گروه کامپيوتر نيز به اين دانشکده اضافه شد .  اين دانشکده همکاری های 
تحقيقاتی متعددی را با صنايع مختلف برق، مخابرات وکامپيوتر برقرار کرده است که اين حرکت، زمينه الزم جهت افزايش قابليت های 

پژوهشی دانشجويان در فرآيند انجام پروژه ها را موجب گرديده است.

گروه هاي آموزشي

    * گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونيک
    * گروه آموزشی مهندسی برق- قدرت

    * گروه آموزشی مهندسی فناوری اطالعات
    * گروه آموزشی مهندسی هسته ای

    * گروه آموزشی مهندسی کامپيوتر- معماری
    * گروه آموزشی مهندسی مکانيک 

    * گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

* مهندسي برق-الکترونيک
* مهندسي برق-قدرت

* مهندسي فناوري اطالعات
* مهندسي هسته اي- رآکتور

* مهندسي هسته اي-  پرتوپزشکي
* مهندسي مکانيک - تبديل انرژي

* مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر
* مهندسي هسته اي-کاربردپرتوها

* مهندسي مکانيک- طراحي کاربردي
* مهندسي برق _ مخابرات

* مهندسي مکانيک - ساخت و توليد

* مهندسي برق- قدرت

رشته ها و مقاطع تحصیلي
دکتريکارشناسي ارشد





دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

آزمایشگاه امنیت و شبکه
 ،Fortigate 110C ، Fortigate 60B،  FortiAnaly 100C،  Cisco ASA ،1800 اين آزمايشگاه شامل اين تجهيزات می باشد: روتر سيسکو 

.Linksys 24، دو دستگاه مودم وايرلسOnline، exinda ،سوئيچ 2960، سوئيچ 3550، دو دستگاه ميکروتيک

آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر
مهم ترين تجهيزات آزمايشگاهی اين مجموعه عبارتند از توربين بادی 10 کيلو وات، دستگاه آناليز کيفيت توان مدل Movowatt70 ، سيستم فتوولتائيک     
و  گرفته اند  قرار  زاويه  تنظيم  قابليت  با  استراکچرهايی  روی  بر  مجزا  به صورت  که   watt80پانل خورشيدی ديش خورشيدی و هشت  وات،  کيلو  يک 
سنسورهای مختلفی از جمله دما، ولتاژ، جريان، تشعشع، سرعت و جهت باد بر روی آن ها نصب شده است که در نهايت اطالعات به دست آمده بر روی 

data logger های مربوطه ثبت می شود و توسط نرم افزار قابل برداشت و استفاده می باشد.

آزمایشگاه سیستم هاي اطالعات مکاني
اين آزمايشگاه مجهز به رايانه هاي مدرن براي پردازش اطالعات مکاني مخصوصا داده هاي مربوط به راه ها و خصوصيات توصيفي آن ها بوسيله نرم افزارهاي 

GIS مي باشد که در ايجاد پايگاه هاي جديد اطالعات راه ها نقش کليدي دارد

Embedded آزمایشگاه سیستم هاي
اين آزمايشگاه داراي تجهيزات پيشرفته در زمينه طراحي و ساخت سيستم  هاي Embedded بر اساس FPGA از جمله دستگاه هاي اندازه گيري قابل 
برنامه ريزي و IP- based پيشرفته سري Agilent, بردهاي Xilinx و PowerPC, Micro Blaaze و Altera و ابزارهاي شبيه سازي وسنتر از جمله 

Quartus Modelsim,ISE و Max Plus می باشند.

آزمایشگاه ها





پژوهشکده علوم محيطی

پژوهشکده علوم محيطي با داشتن موافقت نامه قطعي از سال 1380 فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي خود را در قالب چهار گروه 
تخصصي اکولوژي، بيوتکنولوژي، تنوع زيستي و محيط زيست آغاز نموده است. اين پژوهشکده به منظور تحقق اهداف تعيين 
شده و رسيدن به اولويت هاي مورد نظر با تکيه بر نيروهاي هيات علمي متخصص و کارشناسان ورزيده و ياري گرفتن از تمامي 
محققان شايسته در سطح کشور و با توجه به تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي موفق شده است در اين مدت طرح هاي تحقيقاتي 

زيادي را در زمينه هاي مورد نظر به اجرا رساند.

* اصالح و بهبود صفات مهم اقتصادی گياهان زراعی و دامها با استفاده از تکنيک های پيشرفته مولکولی)بيوتکنولوژی کشاورزی(
* مطالعه و کاربرد تکنيک های پيشرفته مولکولی در زمينه ژنتيک انسانی ، تشخيص و درمان بيماری ها به کمک روش هايی              

همچون سلول درمانی   و ژن در مانی)بيوتکنولوژی انسانی(.
* طراحی و ساخت دارو ها و محصوالت نو ترکيب

* مطالعه مکانيزم های مقاومت به تنش های محيطی در گياهان و راه های مقابله با آنها.
* استفاده از توانايی تکنيک های مختلف GIS  و RS در مطالعات زيست محيطی و مدل سازی فرايندها.

* مطالعه همه جانبه اکوسيستم ها.
* مطالعه و ارزيابی محيط زيست و ارائه راه کار جهت مديريت مبتنی بر توسعه پايدار و رفع مشکالت زيست محيطی.

* بررسی تنوع زيستی جانوری و گياهی در سطح منطقه ای و ملی.

مهمترین اهداف پژوهشکده



پژوهشکده علوم محيطی

گروه پژوهشی اکولوژی
اهداف و زمینه های فعالیت

انجام پروژه های مرتبط با GIS و سنجش از دور در زمينه های مختلف از جمله اکتشاف محدوده های معدنی، امکان سنجی جهت ايجاد واحدهای توليدی 
مختلف، امکان سنجی انجام پروژه های مختلف راهسازی، سدسازی، منابع طبيعی، زيست محيطی، شهری و ترافيک که به نوعی با GIS و RS در ارتباط 

باشند
* سنجش ترکيبات فعال گياهی شامل فالونوئيدها، آنتوسيانين و ترکيبات فنلی به همراه سنجش فعاليت آنزيم ها

* سنجش آالينده های گياهی 
* بررسی شرايط تنش های محيطی بر عملکرد گياهان

* کنترل آفات کشاورزي با بررسي و طراحي برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات )IPM( از مهمترين اهداف پژوهشکده می باشد.
* بررسي و شناسايي فسيل هاي گياهي و جانوري ايران و پي جويي چينه هاي مستعد ذخاير معدني بويژه مواد هيدروکربوري.

* مطالعه عوامل کنترل بيولوژيک آفات پرورش انبوه و رهاسازي آنها مطالعه اکولوژي جمعيت آفات و بررسي مکانيزم هاي مقاومت ارقام مختلف گياهي.

* توليد واريته های جديد گندم دوروم هگزاپلوئيد و تتراپلوئيد با تحمل به شوری
* توليد ترکيبات با ارزش دارويی، غذايی و صنعتی از ميکروارگانيسم

* شناسايی ژن های مؤثر در برخی از بيماری های دام و طيور
* توليد کيت های تشخيصی و پيش آگهی در سرطان معده و سرطان سينه

* کشت و جداسازی انواع سلول های جانوری

گروه پژوهشی بیو تکنولوژی
اهداف و زمینه های فعالیت



پژوهشکده علوم محيطی

گروه پژوهشی تنوع زیستی

گروه پژوهشی محیط زیست

اهداف و زمینه های فعالیت

اهداف و زمینه های فعالیت

* بررسی پوشش گياهی کرمان، مطالعه تاکسونومی، سيتوژنتيک و مولکولی گياهان ايران
* شناسايی ترکيبات شيميايی اسانس و مطالعه اثرات ضد باکتريايی و قارچی گياهان دارويی با تأکيد بر روی گياهان اندميک در کرمان

* بررسی سيستماتيک کنه ها و حشرات

* آالينده ها زيست محيطی
* طراحی و توسعه استانداردهای محيط زيست

* اقتصاد محيط زيست
* طراحی محيط زيست 
* آموزش محيط زيست 

* پسماندهای ويژه
* حقوق و مديريت محيط زيست

* محصوالت ارگانيک
* شيمی سبز

* کشاورزی اکولوژی
* تغييرات آب و هوا

* تنوع زيستی
* تکنولوژی های نوين )نانوتکنولوژی و بيوتکنولوژی( در محيط زيست



 در اين آزمايشگاه برای مشاهده اجسام و موجوداتی که ضخامت و تراکم ندارند از ميکروسکوپ های نوری استفاده می شود زيرا اساس کار ميکروسکوپ 
های نوری عبور و يا انتقال از جسم مورد مطالعه است و به علت تفاوت در ميزان جذب نور بخش های مختلف جسم شکل و ساختمان را می توان در زير 
ميکروسکوپ تشخيص داد اين روش معمول ترين روش مشاهده سلول ها بوده و قدرت تفکيک آن0.20 ميکرون می باشد اين آزمايشگاه مجهز به 13 

ميکروسکوپ نوری به شرح  ذيل می باشد
* ميکروسکوپ نوری مدل axiostar plus با حداکثر بزرگنمايی 1000x، برای مشاهده نمونه های بابرش نازک

* ميکروسکوپ نوری مدل leica galen  با حداکثر بزرگنمايی 1000x، برای مشاهده نمونه های بابرش نازک
* ميکروسکوپ نوری مدل axioskop 2 plus با حداکثر بزرگنمايی 1000x،  با قابليت اتصال به دوربين و وضوح مناسب برای مشاهده نمونه های بابرش 

نازک
* ميکروسکوپ تشريحی مدل stemi 2000 –c برای مشاهده نمونه هاي نسبتا ضخيم مثال ديدن تمام يا قسمتی از سطح بدن يک حشره مورد استفاده 

قرار می گيرد و قابليت اتصال به دوربين ديجيتال را دارد.
* ميکروسکوپ تشريحی مدل stemi sv 11 عالوه بر ديدن نمونه های نسبتا بزرگ برای شمارش تعداد کلنی های باکتری استفاده می شود و قابليت 

اتصال به دوربين
   غيرديجيتال  و مانيتور را دارد.

* ميکروسکوپ متالوگراف axiotech با حداکثر بزرگنمايی 1000x برای مشاهده نمونه های فلزی
* ميکروسکوپ متالوگرافaxiolab با حداکثر بزرگنمايی 1000x برای مشاهده نمونه های فلزی

* ميکروسکوپ های فلور سانت 
 انواع خاصی از ميکروسکوپ های نوری که منبع نور آنها پرتوهای فرا بنفش است . برای مشاهده نمونه زير اين ميکروسکوپ ها بخش ها يا مولکول های ويژه 
داخل سلول با مواد فلورسانت يا نور افشان رنگ آميزی می شوند . زمانی هدف تشخيص ماکرومولکول خاص يا جايگاه در سلول باشد،روش های معمولی 
رنگ آميزی که به طور عام رنگ ميکنند قابل استفاده نيست . برای رنگ آميزی اختصاصی ، معموال از مکمل های اختصاصی متصل به موتد فلورسانت 
استفاده می شود . روش فلورسانت نور را در طول موج فرابنفش جذب می کنند و در طول موج بلندتری در طيف مرئی تابش می کنند . تصويری که ديده 
می شود حاصل نور تابش شده از نمونه است . رودامين و فلورسئين دو نوع از رنگ های معمول فلورسانت هستند که به ترتيب نور قرمز و سبز از خود تابش 

می کنند . ميکروسکوپ  فلورسنت موجود در آزمايشگاه دارای مشخصات ذيل می باشد :
 ميکروسکوپ فلورسنت مدل axioplan2imaging با حداکثر بزرگنمايی 1000x و قابليت اتصال به کامپيوتر و پرينتر.

آزمایشگاه سیتوژنتیک

پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها





پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی 

دراين آزمايشگاه
Horizontal Electrophoresisالكتروفرز افقی

زمينه کاربردی دستگاه: ژل گذاری و جدا کردن نمونه های زيست مولکولی از کاربردهای اين دستگاه می باشد. اساس اين فن استفاده از جابجايی ذرات بار در 
يک محيط مايع نيمه جامد تحت تأثير يک پتانسيل برای جداسازی ذرات و ترکيبات مختلف به ويژه پروتئين و پلی نوکلئوتيدها است. جسمی که دارای بار 

مثبت است به طرف قطب منفی و جسمی که دارای بار منفی است به طرف قطب مثبت حرکت می کند. در الکتروفرز افقی از ژل آگارز استفاده می نمايند. 

Vertical Electrophoresisالكتروفرز عمودی
 ژل گذاری و جدا کردن نمونه های زيست مولکولی از کاربردهای اين دستگاه می باشد. اساس اين فن استفاده از جابجايی ذرات بار در يک محيط مايع نيمه جامد 
تحت تأثير يک پتانسيل برای جداسازی ذرات و ترکيبات مختلف به ويژه پروتئين و پلی نوکلئوتيدها است. جسمی که دارای بار مثبت است به طرف قطب منفی 

و جسمی که دارای بار منفی است به طرف قطب مثبت حرکت می کند. در الکتروفرز افقی از ژل پلی آکريل آميد استفاده می نمايند. 

)Spectrophotometer( اسپكتروفتومتری
 از اين دستگاه در شناسايی ترکيبات آلی و معدنی محلول که در محدوده طول موج 820-200 جذب دارند استفاده می شود

. )مدل WPA )Bio Wave-S2100 Diod Array( از کشورانگلستان(

 )Centrifuge( سانتریفيوژ
دستگاهی است که در آن با استفاده از نيروی گريز از مرکز مواد را از يکديگر جدا می کنند. در اين دستگاه محفظه ای که مواد جداشدنی در آن قرار دارد معموالً 

به کمک يک موتور به سرعت حول يک محور می چرخد. سه سانتريفيوژ دراين آزمايشگاه وجود داردکه مشخصات آنها به شرح زير است
1- مدل  13Sigma-1 از کشور آلمان با تنظيم دور حداکثر 13000u/min  با روتور مخصوص ميکروتيوپ

2- مدل15Sigma-1 از کشور آلمان با تنظيم دور حداکثر 15000u/min با روتور مخصوص ميکروتيوپ
3- مدل Bp-505 class 2.5 از شرکت بهداد با تنظيم دور حداکثر 6000u/min با روتور مخصوص لوله



پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها

)Autoclave( اتوکالو
 دستگاهی است که با استفاده از بخار آب تحت فشار عمل استريليزاسيون را انجام می دهد. از اين دستگاه در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ در آزمايشگاه 

موجود است.

آب مقطرگيری:برای تهيه آب مقطر يکبار تقطير استفاده می شود. اين دستگاه با مدل GFL 2001/4 از کشور آلمان می باشد.

آسياب:جهت خردکردن مواد خشک مختلف استفاده می شود. اين دستگاه با مدل Wagtech 3303 Laboratory mill از کشور انگليس موجود می باشد.

ژل اسكن )Gel scan 2000(: برای جداکردن قطعات مختلف DNA استفاده می شود. اين دستگاه از شرکت Corbett research می باشد.

ژل داک )Gel doc(: محفظه ای با تابش نور مرئی و نور UV، جهت عکسبرداری از نمونه های ژل آگارز استفاده می شود. اين دستگاه قابليت اتصال به دوربين 
و کامپيوتر را دارد. مدل G:Box از شرکت Syngene در آزمايشگاه موجود است.

سونيكاتور: 
دستگاهی که جهت خرد کردن و هموژنايز کردن مواد استفاده می شود اين دستگاه با مدل UP200S از کشور آلمان در آزمايشگاه موجود است.

آون: جهت خشک کردن مواد مختلف و وسايل استفاده می شود. مدل موجود در آزمايشگاه Oven 50 از شرکت بهداد است.

ترموسایكر: دستگاهی که با ايجاد چرخه های مختلف دمايی امکان تکثير قطعات خاص اسيد نوکلئيک را فراهم می کند. از اين دستگاه سه نمونه در آزمايشگاه 
به شرح زير وجود دارد:

1- ترموسايکلر گراديانت Mastercycler gradient Eppendorf از کشور آلمان با 96 خانه )يکعدد(
2- ترموسايکلرمعمولی Mastercycler Eppendorf از کشور آلمان با 96 خانه )دو عدد(

Redtime PCR -3 دستگاهي که براي بررسي بيان کمي ژن استفاده مي شود مدل موجود در آزمايشگاه ساخت شرکت Corbett Research  از کشور 
استراليا است.

انكوباتور یخچال دار: يک ابزار آزمايشگاهي براي کشت و رشد دادن نمونه هاي زنده به کار مي رود. انکوباتورهاي موجود در آزمايشگاه انکوباتور يخچال دار 
)Redtime PCR( و انکوباتور )Alemert( مي باشد.

آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی 





پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری 

در اين آزمايشگاه
:Scan Drop اسكن دراپ

 )UV-VIS( در محدوده طول موج های ,RNA  )DNA( زمينه کاربردی دستگاه: از اين دستگاه برای خواندن ميزان جذب نوری نمونه های زيستی
270-190 جهت حجم های درحد نانو استفاده می شود.

)DE-2(الکتروفورز دو بعدی
زمينه کاربردی دستگاه: در زمينه مطالعات پروتئو ميکسی در طرح های تحقيقاتی در رابطه با روشهای الکتروفورز پروتئين ها

:)Water bath(حمام آب گرم، بن ماری
زمينه کاربردی دستگاه:  بن ماری يا حمام آب گرم با کمک آب و تنظيم دمای مورد نظر محيطی جهت دادن حرارت غير مستقيم به نمونه ها و ايجاد 
دماي مناسب براي شروع و جريان آزمايش بکار گرفته مي شود.و اين دستگاه بطور وسيع  در انجام آزمايشات بيوشيمی کاربرد دارد. حرارت آب مخزن اين 

دستگاه تا حدود 100 درجه می رسد.

 :)Water bath( حمام آب گرم
دستگاهی است که بطور وسيع در انجام آزمايشات بيوشيمی کاربرد دارد. حرارت آب مخزن اين دستگاه تا حدود 100 درجه می رسد.

:)water bath shaker(بن ماری شيكردار
زمينه کاربردی دستگاه: ايجاد حرارت غير مستقيم همراه با هم زدن مايعات بدون استفاده از مگنت. 

 :)Oven(آون
زمينه کاربردی دستگاه: ايجاد دماهای باال برای خشک و استريل کردن وسايل خشک و حرارت دادن در طول آزمايش. 

آون هيبریداسيون:
زمينه کاربردی دستگاه: ايجاد دمای الزم وحرکت وشرايط دورانی برای واکنش های دورگ سازی وايجاد رطوبت، دما و شرايط مناسب رشد برای کشت
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)Incubator( انكوباتور
زمينه کاربردی دستگاه: انکوباتور )Incubator(: يک ابزار آزمايشگاهی است که در آزمايشگاه ها برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها يا 
ميکروب ها به کار می رود. اين وسيله با کنترل رطوبت، دما، ميزان اکسيژن و دی اکسيد کربن شرايطی مناسب برای رشد ميکروارگانيسم های زنده فراهم 

می کند.
 

:Eliza Reader   ال ایزاریدر 
زمينه کاربردی دستگاه: ELISA يک تکنيک زيست شيميايي است، که در ايمني شناسي به منظور تعيين وجود آنتي بادي يا آنتي ژن در يک نمونه به 

کار گرفته مي رود. کاربرد اين تکنيک در پزشکي و آسيب شناسي به عنوان يک ابزار تشخيصي همانند به کارگيري کنترل کيفيت در صنعت است.

:microtom ميكروتوم
زمينه کاربردی دستگاه: تهيه برش های ميکروسکوپی با ضخامت ميکروبی از بافت ها.

:Spectrophotometer اسپكتروفتومتر
زمينه کاربردی دستگاه : اسپکتروفتومتر دستگاهی است که برای اندازه گيری غلظت ماده رنگی محلولها چون اندازه گيری اوره – اسيد اوريک و نظير آن 

به کار می رود . 
اسپکتروفتومتر جذب نور را به وسيله يک ماده مايع در طول موجهای گوناگون اندازه گيری می کند . بدينوسيله اجزای  يک ماده مجهول را می توان 

مشخص کرد يا غلظت تعدادی از مواد معلوم را اندازه گيری نمود.
دستگاه اسپکتروفتومتر از دو قسمت اسپکترومتر) تشکيل طيف ( و فتومتر) نورسنجی ( تشکيل شده است. اسپکترومتر بخشی است که نور ثابت با طول 

موج دلخواه به وجود می آورد و شامل منبع نور – عدسی – شکافها - منوکروماتور می باشد.
از اين دستگاه در شناسايی ترکيبات آلی و معدنی محلول که در محدوده طول موج 820-200 جذب دارند استفاده می شود.

:Water distilling آب مقطرگيری
زمينه کاربردی دستگاه: تهيه آب مقطر يک بار تقطير

آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری 
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ترازو
 زمينه کاربردی دستگاه: اندازه گيری وزن نمونه

ترازوهايی با دقت 0/1 گرم، 0/001 گرم و 0/0001 گرم در اين آزمايشگاه وجود دارد. 

)FREEZER )-80( فریزر
زمينه کاربردی دستگاه: برای نگهداری طوالنی مدت نمونه ها استفاده می شود. 

)refrigerator Incubator (انكوباتور یخچالدار
زمينه کاربردی دستگاه: ايجاد رطوبت ودما و شرايط مناسب برای کشت در دمای پايين.

)Incubator shaker(شيكر انكوباتور
زمينه کاربردی دستگاه: ايجاد رطوبت، دما، نور و شرايط مناسب همراه با هوادهی  و هم زدن برای نمونه های مايع در دور مناسب. 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری 

یخ ساز )Ice maker(     زمينه کاربردی دستگاه: تهيه يخ  

 )Heater & Magnetic Stirrer (هيتراستيرر
زمينه کاربردی دستگاه: دستگاهی جهت گرم کردن و هم زدن )با کمک مگنت( محلول ها است.

 
  )Heater block( هيتربالک

زمينه کاربردی دستگاه: دستگاهی که برای گرم کردن مواد داخل ميکروتيوپ با دمای مشخص استفاده می شود. 

   )Centrifuge  refrigerator(سانتریفيوژ یخچالدار
زمينه کاربردی دستگاه:  دستگاهی است که در آن با استفاده از نيروی گريز از مرکز مواد را از يکديگر جدا می کنند. در اين دستگاه محفظه ای که مواد 
با تنظيم دور حداکثر u/min 15000با روتور مخصوص  به کمک يک موتور به سرعت حول يک محور می چرخد.  جداشدنی در آن قرار دارد معموالً 

ميکروتيوپ



پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها

 )mini  Centrifuge (مينی سانتریفيوژ
زمينه کاربردی دستگاه: رسوب گيری نمونه و جداسازی مواد از يکديگر

 ) Hemojenayzer( هموژنایزر
زمينه کاربردی دستگاه: جهت يکنواخت کردن محيط آزمايش و توزيع مناسب ذرات و هموژنيزه وخرد کردن مواد کاربرد دارد.

    )Laminar flow hood( هودالمينار
زمينه کاربردی دستگاه: ايجاد اتاقک استريل اين هود از انواع هودهای ميکروبی و کشت سلول است که فضايی استريل مناسب کشت را فراهم می کند 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری 

اتاق کشت سلول
CO2 انكوباتور

زمينه کاربردی دستگاه: اين دستگاه با ايجاد شرايط دمايی و ميزان فشار CO2 مناسب محيط ايده آل جهت نگهداری و کشت سلول های موردنظر فراهم 
می آورد.

)Mini Centrifuge( مينی سانتریفيوژ
زمينه کاربردی دستگاه: با استفاده از اين دستگاه می توان نمونه های مختلف را رسوب گيری و از هم جدا نمود.

)Invert Microscope( ميكروسكوپ معكوس
زمينه کاربردی دستگاه: با استفاده از اين ميکروسکوپ ميتوان نمونه های زنده زيستی را بررسی و مشاهده نمود.

اتاق فلوسیتومتری
)Flowcytometer( دستگاه فلوسيتومتر

زمينه کاربردی دستگاه: روش دستگاهي بسيار سريع و قدرتمند و يک تکنولوژی بيوفيزيکی بر اساس ليزر است که برای جداسازی، شمارش سلول، 
تشخيص بيومارکر و مهندسی پروتئين با عبور دادن سلول ها به صورت تک تک از مقابل ليزر استفاده می شود. اين دستگاه، امکان آناليز چندپارامتری 

هم زمان مشخصه های شيميايی و يا فيزيکی را تا هزاران ذره در هر ثانيه فراهم می کند.





آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
در اين آزمايشگاه

Atomic Absorption Spectrometer طيف سنج جذب اتمی
دستگاه جذب اتمی يکی از دستگاههای مفيد و کارا برای اندازه گيری انواع مختلف فلزات و شبه فلزات است، که در نمونه های مختلف آب، خاک و بافتهای 

گياهی و جانوری )خون، پالسما و ...( مورد استفاده قرار می گيرد.
قابليتها: تعيين غلظت عناصر در نمونه های مختلف و کاربرد در زمينه های مهندسی، علوم پايه و کشاورزی. کنترل دستگاه بصورت کامال نرم افزاری و از طريق 

کامپيوتر بوده و دارای توانايی تصحيح جذب زمينه بصورت خودکار می باشد.
 Al, Ag, As,Au, Ca, Co, Cr, Cu, Cd, Fe, Ga, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, P, Pd,(دارای 30 المپ کاتدی توخالی   -      

Pt,Pb, Sb,Se,Si, Sn, Ti, V, Zn( و استانداردهای محلول عناصر.
) ppb و ... در حد Hg, As, Se اندازه گيری عناصر ( VGA مجهز به سيستم هيدريد   -      

      -   مجهز به سيستم کوره گرافيتی )GTA( ، که بسيار حساستر از روشهای شعله ای است. مقدار نمونه مصرفی در حد ميکروليتر بوده و بسياری از 
نمونه ها مانند حاللهای آلی، مايعات دارای غلظت باال و سرم خون مستقيما توسط کوره گرافيتی آناليز می شوند.

نمونه های مورد استفاده: محلول آماده سازی شده از نمونه های آب، خاک، بافت گياهی و جانوری، خون و پالسما و .. 
ppm, ppb :واحد اندازه گيری

تجهيزات جانبی: سيستم نمونه گذاری اتوماتيک،  کمپرسور هوا و کپسول های الزم
.)Chiller( خنک کن ،)VGA-77( سيستم توليد بخار ،)GTA-110 series(کوره گرافيتی ،)Flame-110 series( دستگاه های جانبی: سيستم شعله

   Spectrophotometer Cary50 اسپكتروفتومتر
نمونه های مورد اندازه گيری نمونه های محلول و مايع

از اين دستگاه در شناسايی ترکيبات آلی و معدنی محلول که در محدوده نور مرئی، UV و NIR جذب دارند استفاده می شود. 
قابليتها:  با محدوده طول موج 700-200 نانومتر، با قابليت اسکن سريع طول موج، يک جايگاه سل، قابل استفاده جهت آزمايشات روتين  شيميايی با قابليت 

استفاده از چند طول موج به طور همزمان. 
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 UV-VIS   Cary500  :آشكارساز

نمونه های مورد اندازه گيری: نمونه های محلول و مايع
قابليتها:  با محدوده طول موج 3200-150 نانومتر، حساسيت عالی با قابليت اسکن سريع طول موج، 12 جايگاه سل، توانايی تنظيم دمای محل قرار گرفتن 

سل، قابل استفاده در زمينه های مختلف پزشکی، بيوشيمی و صنعت 

NIR  UV-Vis    Cary Eclipse-:آشكارساز
نمونه های مورد اندازه گيری: نمونه های محلول و مايع

قابليتها: با محدوده طول موج 900-200 نانومتر با قابليت اسکن سريع طول موج، يک جايگاه سل، قابل استفاده برای کارهای فلورسانس

Fluorescence :آشكارساز
تجهيزات جانبی دستگاه: سل های کوارتزی در حجم های دويست و پانصد  ميکروليتر و 3 ميلی ليتر.

High Performance Liquid Chromatography )HPLC( دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
نمونه های مورد استفاده: نمونه های محلول و مايع

اين دستگاه برای جداسازی و شناسايی اجزاء سازنده مواد غير فرار و ناپايدار در برابر گرما شامل سموم، قندها، داروها و ترکيبات بيولوژيک بکار می رود که 
در صنعت و زمينه های مختلف علوم کاربرد دارد. اين دستگاه قابليت تشخيص بااليی دارد و از نظر دقت، صحت و سرعت آناليز از جمله بهترين ها در دنيا 

می باشد و اجزاء يک ترکيب را از نظر کيفی و کمی البته با در دست داشتن شاهد جداسازی و اندازه گيری می کند.
تجهيزات جانبی: آشکارساز UV-VIS و فلورسانس، ستونهای الزم و سرنگهای تزريق نمونه

پژوهشکده علوم محيطی
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Ultra High Performance Liquid Chromatography )UHPLC (دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بسيار باال
نمونه های مورد استفاده: نمونه های محلول و مايع

اين دستگاه برای جداسازی، شناسايی و اندازه گيری کمی اجزاء سازنده مواد غير فرار و ناپايدار در برابر حرارت؛ شامل انواع سموم، قندها، ويتامين ها، داروها 
و ترکيبات بيولوژيک گوناگون به کار می رود.

ويژگيهای منحصر به فرد اين نوع کروماتوگرافی مايع با کارايی بسيار باال، از جمله؛ وجود پمپ هايی با توانايی ايجاد فشار بسيار باال )1000bar ( و مصرف 
حجم بسيار کم نمونه )در حد 5-1 ميکروليتر( سبب بهبود جداسازی، افزايش حساسيت و کاهش زمان آناليز در اين سيستم نسبت به HPLC شده است.

واحد اندازه گيری: ppb و کمتر
تجهيزات جانبی: آشکارساز UV-VIS از نوع)Multiple Wavelength Detector )MWD( ، ستون های الزم و سرنگهای تزريق نمونه

Ion Chromatography )IC(  دستگاه کروماتوگرافی یونی
اين دستگاه يک نوع HPLC است که امکان جداسازی سريع و شناسايی کمی و کيفی آنيونهای مختلف موجود در نمونه های گوناگون، خصوصا آب را فراهم 
می سازد. اصول اين دستگاه بر مبنای جداسازی و اندازه گيری با آشکارساز هدايت سنج بوده، که اين آشکارساز به همراه يک فرونشاننده اتوماتيک حد تشخيص 
بسيار خوبی برای آناليز آنيونها را دارا می باشد، لذا بر اين مبنا بسياری از مزاحمتها در حين آناليز حذف خواهد  شد. اين روش در مقايسه با ساير روشها از 

زمان کمتر و همچنين حد تشخيص پايينتری برخوردارست.
قابليتها:  تجزيه و تحليل کمی و کيفی آنيونهای گروه اول و دوم )فلور، کلر، برم، نيترات، نيتريت، فسفات، فسفيت، سولفات، سولفيت(

 Conductivity with Auto Suppressor آشكارساز: هدایت سنجی
واحد اندازه گيری: ppm  نمونه های مورد استفاده: نمونه های محلول و مايع

Amino Acid Analyzer :آمينو اسيد آناليزر
نمونه های مورد استفاده: نمونه های محلول و مايعاين دستگاه برای شناسايی و اندازه گيری اسيد آمينه های آزاد و اسيد آمينه و پپتيدهای هيدروليز شده از 
پروتئينها در مايعات فيزيولوژيک، مورد استفاده قرار می گيرد، اين دستگاه در تحقيقات بيوشيميايی، صنايع غذايی، دارويی و آزمايشگاههای تشخيص طبی 

کاربرد دارد.
قابليت: اندازه گيری و شناسايی اسيد آمينه ها و پلی آمينهای مختلف )اسپرمين، اسپرميدين، پوترسين، هيستيدين و ...( را دارد.

ppm, ppb :واحد اندازه گيری
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آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

Bioscan    دستگاه
اين دستگاه يک نوع HPLC تحت کنترل کامپيوتر جهت آناليز کربوهيدراتها، الکلها و قند الکلها می باشد.

قابليت: تجزيه و تحليل کمی و کيفی کربوهيدراتهايی مانند گلوکز، فروکتوز، ساکارز، مانيتول، الکلها و قند الکلها در ماتريسهای مختلف از جمله نوشيدنيها، 
آب ميوه، شير عسل، شکالت و آدامس.

ppm :واحد اندازه گيری

Amperometric :آشكارساز
نمونه مورد استفاده: محلول و مايع

Gas Chromatography )GC( دستگاه کروماتوگرافی گازی
نمونه های مورد استفاده: محلول و گاز

اين دستگاه برای جداسازی و اندازه گيری ترکيبات فرار و يا پايداردر دماهای باال، مورد استفاده قرار می گيرد که در زمينه های مختلف شيمی تجزيه، بيوشيمی، 
سم شناسی، داروسازی و تشخيص طبی کاربرد دارد. کروماتوگرافی گازی بطور مستدل از دقيق ترين و حساس ترين روشهای کروماتوگرافی است که بطور کلی 
با اين روش می توان اجزاء موجود در يک مخلوط را از نظر کيفی و کمی، البته با در دست داشتن شاهد جداسازی نمود، دو مدل از اين سيستم در آزمايشگاه 

اين مرکز موجود می باشد.
قابليتها:  

-           اندازه گيری برخی پارامترهای آلی و معدنی در محيط زيست
اندازه گيری و جداسازی تعدادی سموم کلره و فسفره و نيتروژن دار  -

اندازه گيری برخی آالينده های فرار زيست محيطی  -
ppm, ppb :واحد اندازه گيری

تجهيزات جانبی: آشکارساز Nitrogen Phosphorus(NPD( برای آناليز ترکيبات نيتروژن و فسفر دار، آشکارساز 
 Flame Ionization(FID( برای آناليز هيدروکربنها، آشکارساز ECD )Electron Capture ( برای آناليز ترکيبات هالوژن دار، ستون های مختلف 

.Schmidlin(H2(وN2(Schmidlin(ژنراتور گازهای ،Packed مويينه و



پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها

High speed centrifuge Ultra Centrifuge دستگاه سانتریفيوژ با سرعت باال
اولترا سانتريفوژ دستگاهی است که توسط نيروی گريز از مرکز، ذرات معلق را با چرخش توسط يک موتور الکتريکی، از مايع جدا می کند. همچنين می تواند باعث 

تفکيک دو مايع با تراکم متفاوت شود. در اين دستگاه لوله های نمونه نسبت به محور دوران دارای زاويه ثابت می باشند.
Higen 21 :مدل

دور:  21000rpm  يا g × 54000 ، دما:  40 تا 20- درجه سانتيگراد قابليتها: 

UltraSonic System   پاک کننده و حمام اولتراسونيک
حمام اولتراسونيک، روشی موثر با کارآيی باال، همراه با تنظيم درجه حرارت و تنظيم زمان برای شستشو و جرم زدايی از ابزار و قطعات آزمايشگاهی و صنعتی با 

استفاده از امواج اولتراسونيک می باشد.
قابليت: کاربرد متنوع جهت:

GC و  HPLCاحيا کردن انواع فيلترهاو لوله های آزمايشگاهی و تميز کردن کارتريج های ستون های دستگاههای -
- گاز زدايی از محلول ها و...

- تميز کردن قطعات صنعتی ظريف و جواهرات.
قابليت:

KW 0.138 و - Hz 50-60

 Rotary Evaporator
دستگاهی است که برای جداسازی مخلوطهای با دمای جوش متفاوت در خالء استفاده می شود و همچنين برای تغليظ عصاره گياهان مورد استفاده قرار می گيرد.

Test sieve Shaker شيكر الک
قابليتها:    - جهت دانه بندی انواع مواد آزمايشگاهی صنعتی و تشخيص طبی 

              - قابل استفاده جهت الک های با استاندارد بين المللی 
              - حرکت دورانی شتاب دار 

              - دارای الکهای با قطر منافذ بين 38 ميکرومتر تا 16 ميليمتر

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی



پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها

  )Preparative HPLC(دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال تهيه ای
امروزه آناليز ترکيبات به کمک تکنيک کروماتوگرافی مايع با کارايی باال )HPLC( يکی از روش های متداول پيشنهاد شده در  صنعت و زمينه های 
مختلف علوم بوده و در مراکز آموزشی و تحقيقاتی تهيه دارو مورد استفاده قرار می گيرد. تخليص مواد به کمک تکنيک های کروماتوگرافی مايع نظير 
کروماتوگرافی تهيه ای )Preparative HPLC( از روش های پرکاربرد برای خالص سازی مواد دارويی گرانقيمت و پروتئين های فعال بيولوژيک است. 
 HPLC از اين دستگاه معموال برای جداسازی و تخليص اجزا مختلف يک ترکيب شيميايی حاصل از يک عصاره طبيعی استفاده شده و در مقايسه با
معمولی يا analytical از ستونهای بزرگ و ميزان جريان و مصرف شوينده و نمونه بسيار بيشتری استفاده می شود. در کروماتوگرافی معمولی جداسازی 
کيفی و کمی ترکيبات صورت می گيرد ولی در کروماتوگرافی تهيه ای جداسازی و تخليص ترکيبان کمياب و با ارزشی مانند آنزيمها، انواع متابوليتها و 

ترکيبات طبيعی استفاده می شود که در زمينه بيوتکنولوژی، سم شناسی و داروسازی کاربرد دارد.
نمونه های مورد استفاده: نمونه های محلول و مايع 

Capillary electrophoresisکاپيالری الكتروفورزیز
نمونه های مورد استفاده: نمونه های محلول و مايع الکتروفورز جزء تکنيک های اصلي جداسازي ملکول ها در آزمايشگاه ها است. جداسازي با الکتروفورز به 
توزيع بار در ملکولي که جداسازي مي شود بستگي دارد. الکتروفورز قابليت جداسازي انواع آنيونها، کاتيونها، ارگانيک اسيدها و اوليگونوکلوتيدها را دارد. 
در دستگاه کاپيالری الکتروفور جداسازي تکنيک مهاجرت الکتروني در لوله موئينه باريک به وسيله اعمال ميدان الکتريکي قوي در محلول بافر صورت 

می گيرد. در اين روش جداسازي بر پايه تفاوت در سايز و بار آناليت است.
مزاياي اين روش نسبت به روشهای تجزيه ای ديگر شامل موارد زير است:

1- جداسازي خوب 
2- زمان جداسازي کوتاه مدت

3- مقدار نمونه مورد نياز بسيار کم 
4- هزينه تجزيه اي اندک

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی





پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه گروه اکولوژی

)ASD از کمپانی FieldSpec 3 دستگاه طيف سنج )مدل
 اسپکتروراديومتر فيلدسپک 3 نوع خاصی از طيف سنج است که انرژی تابانده و بازتابيده شده را اندازه می گيرد. اين دستگاه طيف سنجی چندکاره است که در 

بسياری از زمينه های کاربردی که نياز به اندازه گيری انعکاس، عبور، تابش و بازتابش می باشد مفيد واقع می شود.
کاربردها: روش ها و تکنيک های طيف سنجی مرئی- مادون قرمز نزديک و مادون قرمز کوتاه، ابزار و روش های ارزان و سريعی در اکتشاف معدنی و به نقشه 
درآوردن منابع زمينی، بررسی پوشش گياهی مانند ميزان کلروفيل، کشاورزي مانند تفکيک گونه هاي گياهي و مبارزه با آفات گياهي ، مطالعات مربوط به آب 
و مواد ارگانيکی آن، محيط زيست و معدن، شناسايی ترکيبات و محتويات پديده ها و اشيا مانند محتويات سنگ ها، خاک، برف، مواد مصنوعی دست ساز بشر، 
شناسايی تمام انواع مواد ارگانيکی و غيرارگانيکی و محتويات آنها، شناسايی ترکيبات با تطابق و مقايسه طيف ماده ناشناخته با طيف مرجع و در نهايت تلفيق 

با داده های دورسنجی مهيا می کنند.

)Gerhardt از کمپانی Vapodest 50s دستگاه کلدال )مدل
 روش کلدال يا کجلدال روشی برای اندازه گيری کمی پروتئين و نيتروژن در مواد مختلف است. آزمايش اندازه گيری پروتئين شامل 3 بخش است. بخش اول 
شامل مرحله هضم می باشد که در اين مرحله ماده غذايی در اسيد سولفوريک غليظ در حضور 2 کاتاليزور جوشانده شده که در اينجا حرارت باعث تسريع در 
عمل هضم می شود .  بخش دوم شامل مرحله تقطير می باشد که در اين مرحله ماده غذايی که در مرحله اول کاماًل هضم گرديده در اين مرحله ازت موجود در 
محلول حاصل بصورت گاز آمونياک آزاد می شود که اين گاز که بصورت بخار می باشد پس از عبور از مبرد به مايع تبديل  شده و وارد اسيد  بوريک موجود در 
ارلن می شود و تشکيل بورات آمونيوم را می دهد. بخش سوم شامل مرحله تيتراسيون می باشد که در اين مرحله بورات آمونيوم تشکيل شده در مرحله قبل را با 

اسيد هيدروکلريک 0/1 نرمال تيتر می کنيم. پس از انجام اين مراحل نوبت به محاسبات می رسد.

)Gerhardt از کمپانی Soxtherm-Multistat/SXPC دستگاه سوکسله تمام اتوماتيک )مدل
عصاره گير سوکسله دستگاه آزمايشگاهی است که برای استخراج چربی از مواد جامد طراحی شده  است. با اين حال، کاربرد سوکسله به استخراج ليپيدها محدود 
نمی شود. نمونه در مخزن سوکسله )Soxhlet Thimble( و هگزان،  در بالن ريخته می شود که در اثر حرارت، حالل بخار شده و روی نمونه ريخته می شود 
اين چرخه وقتی که مخزن سوکسله پر شد از طريق سيفون نازک شيشه ای دوباره به بالن بر می گردد و به اين ترتيب اين چرخه انجام می شود تا زمانی که 

بتوان چربی کل موجود در ماده را استخراج و اندازه گيری کرد.





پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه پیش نشانگرهاي زلزله و علوم و فنون هسته اي

آشكار ساز RAD7 professional ) سه عدد(  همراه با 
 RAD H2O- Water Accessory-

RAD Aqua- continuous Radon  in water Accessory

 RAD7 آشكار ساز تخصصي
اين آشکار ساز از نوع فعال)active(، قابل حمل و نقل براي اندازه گيري غلظت گاز رادن ومحصوالت آن)دخترانش(استفاده مي شود. اين سيستم اندازه گيري 
از نوع آشکارسازهاي نيمه هادي مي باشآشکارسازي ذرات آلفا ناشي از واپاشي رادون و يونش ناشي از آنها در نيمه هادي ها از جمله سيليکن، اساس کار آشکار 
ساز RAD7  را تشکيل مي دهد.يکي از ويژگي هاي آشکار سازهاي نيمه هادي اين مي باشد که توانايي اندازه گيري انرژي هاي ذرات آلفا را نيز دارند از اينرو 

مي توان با استفاده از آنها ذرات آلفاي ناشي از واپاشي گاز رادون نسبت به ذرات آلفاي ساطع شده از عناصر ديگر سري واپاشي تفکيک کرد.  

دستگاه HVMCA مدل NT-124  شامل High Voltage ، امپلي فایر  و MCA دو هزار کانالي، براي جمع آوري طيف  به همراه آشكار ساز 
یدور سزیم )CsI)Tl  داراي  بيس و پري امپلي فایر.

:CsI)Tl( و آشکارساز يدور سزيم NT-124 آزمايشات قابل انجام با دستگاه آناليزور چندکانالي مدل
هدف ازانجام اين آزمايشها اسپکتروسکوپي گاما وآشنا کردن دانشجويان با بعضي از تکنيکهاي اساسي در اندازه گيري پرتوهاي گاما مي باشد. 

1- کاليبراسيون انرژي
 2- آناليز انرژي يک چشمه گاماي ناشناخته

Cs137 و Co60 3- آناليز طيفهاي  
  4- محاسبه توانايي توان تفکيک اسپکترومتر

  5- پرتوزايي گسيلنده گاما )روش نسبي(
 6- پرتوزايي گسيلنده گاما )روش مطلق(

 7- ضريب جذب جرمي



آزمایشگاه پیش نشانگرهاي زلزله و علوم و فنون هسته اي

پژوهشکده علوم محيطی

آزمایشگاه ها

  Window با NT-960 شامل تایمر، کانتر و هاي ولتاژ تا 1500 ولت همراه با آشكار ساز گایگر مولر مدل  NT-112 مدل CTHV  دستگاه
ميكا براي آشكار سازي تابش گاما و بتا و آلفا .

*آزمایشات پایه اي فيزیک هسته اي قابل انجام با آشكارساز گایگرمولر:
هدف از انجام اين آزمايشها آشنايي دانشجويان با آشکارساز گايگرمولر مي باشد. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود که در واقع اين نوع آشکارساز به دليل 
حساسيت باال، استفاده آسان و ارزان بودن داراي کاربرد فراواني در صنايع هسته اي مي باشد. سري آزمايشات زير به گونه اي طراحي شده است که تمامي 

جنبه هاي مختلف کاري با اين نوع آشکارساز را پوشش مي دهد.
1-آشنايي با آشکارساز گايگرمولر و تعيين ناحيه کار آن

2- تعيين نيمه عمر
 3- مطالعه زمان مرگ گايگر و تصحيح آن

 4- تحقيق قانون عکس مجذور فاصله 
 5- استاتيستيک شمارش

6- اندازه گيري برد ماکزيمم ذرات بتا و براورد انرژي آن
7-  اندازه گيري ضريب جذب اشعه گاما و تعيين نيمه ضخامت درسرب

.Zn 65و Am 241و Co60 و Cs 137  کيت چشمه آزمایشگاهي
*چشمه آزمايشگاهي موجود عبارتند از کيت چشمه هاي : Cs 137 و Co60 وAm 241 وZn 65  که در پژوهشکده علوم هسته اي سازمان انرژي 
اتمي ايران بر طبق استاندارد هاي بين المللي ISO-1677 تهيه شده اند. اکتيويته اين چشمه ها در حدود 5 تا 10 ميکرو کوري مي باشد. چشمه هاي 

فوق همواره درشيلد) حفاظ( سربي نگهداري  مي شوند.





اين پژوهشکده متشکل از چهار گروه ليزر، فيبر نوري، نيمه هادي ها و نانوفوتونيک است که به منظور تحقق اهداف تعيين 
شده بر مبنای اساسنامه پژوهشگاه از سال 1380  با موافقت اصولی فعاليت خود را آغازو در سال 1383 موافقت قطعی را از 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری کسب نموده است . در حال حاضر اين پژوهشکده با اعضاي هيئت علمي تمام وقت ونيمه 

وقت به فعاليت پژوهشي و آموزشي مورد نظر مي پردازد.  

* گسترش علم و مهندسي فوتونيک
و  ليزرهاي ساخته شده  بکارگيري  و  متفاوت  توان هاي  و  موج  با طول  مختلف  ليزرهاي  روي  بر  مطالعات  و  توسعه  * ساخت، 

خريداري شده در طرح هاي مختلف 
* مطالعه و توسعه پايه اي در اپتيک کوانتومي 

* مطالعه و توسعه فيزيک نيمه هادي در جهت مطالعه انواع ليزرهاي نيمه هادي و ساخت آنها و همچنين مطالعه برروي آشکار 
سازهاي نيمه هادي 

* مطالعه و ساخت فيبرنوري و بررسي کاربردهاي فيبر در جهت رفع مشکالت مخابراتي کشور
* مطالعه و پژوهش در زمينه نانوفوتونيک به منظور رسيدن به تکنولوژي قطعات ديجيتالي فوتوني و نهايتاً پردازنده هاي فوتونيکي 

* تربيت نيروي متخصص در زمينه هاي فعاليت پژوهشکده

پژوهشکده فوتونيک

مهمترین اهداف پژوهشکده



پژوهشکده فوتونيک

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ادوات نوری

آزمایشگاه الکترونیک

اوليه  مفاهيم  مخابراتی،  بازه  به  مربوط  ليزری  منابع  و  سازها  ،آشکار  فيبرها  انواع  با  دانشجويان  آزمايشگاه  اين  در 
دانشجويان  که  دارد  وجود  آموزشی  کيت  يکسری  و  می شوند  آشنا  فيبرنوری  مشخصات  اندازه گيری  دستگاههای  اصول  و 
: آزمايشگاه  اين  کيتهای  عناوين  جمله  از  دهند.  انجام  فيبرنوری  مورد  در  متعددی  آزمايش های  آنها  با  می توانند 
Erbium-Doped Fibre Amplifier EDFA

 Glass Fiber Optics
Lidar
OTDR

در اين آزمايشگاه دانشجويان با استفاده از قطعات الکترونيکی)انواع خازن، مقاومت و...( کيتهای مورد نياز خود را ساخته و با 
استفاده از دستگاه های )اسيلوسکوپ، مولتی متر، منبع تغذيه ،.....( مورد نياز برای اندازه گيری، پارامترهای خود را محاسبه کرده 
و برای مراحل بعدی کارشان استفاده می کنند. اين آزمايشگاه پشتيبان فعاليتهای آزمايشگاههای ديگر می باشد تا در هر زمان 

نياز به استفاده از ابزارها و قطعات الکترونيکی باشد خدمات ارائه دهد.
از جمله دستگاههای اين آزمايشگاه: 

Digital  Programmable multimeter  
Digital Oscilloscope 
Spectrum Analyzer 1GHz



آزمایشگاه لیزر

آزمایشگاه لیزر رنگ

   Co2 laser ليزر دی اکسيد کربن
 از ليزر موجود برای کارهای آموزشی و کاربرد صنعتي نظير برش و جوش ميتوان استفاده کرد.

 He-Ne Laser ليزر هليوم- نئون
 متداول ترين نوع ليزر است که داراي انواع زيادي از کاربرد هاي غير پزشکي مي باشد به عنوان مثال براي اندازه گيري در نقشه کشي و 

کارهاي ساختماني ، اندازه گيري فاصله، توليد هولوگرام ها ، بارکدخوان ها و نشانگرها و …

Dye Laser ليزر رنگ
 برای شناسائي مواد از راه دور ، طيف نگاري ليزری ، طيف نگاري فوتوآکوستيک و ليدر و غيره بکار ميرود.

Power/Energy Meter  توان سنج نوری
 کاربرد آن جهت اندازه گيري توان خروجي ليزر می باشد.

Optical Spectrum Analyzer طيف سنجی نوری
اين دستگاه قابليت اندازه گيری برای تجزيه و تحليل طيفی را بصورت سريع ، دقيق فراهم می آورد. فيلتر کردن مد برای دقت و انعطاف 
پذيری اندازه گيری، ذخيره و چاپ نتايج فايل اندازه گيری های خروجی از راه دور،  برنامه های کاربردی برای سرعت بخشيدن به زمان 

های تست. 

پژوهشکده فوتونيک

آزمایشگاه ها



آزمایشگاه تایید نمونه و اندازه گیري مشخصات خطی فیبر نوری
آزمايشگاه تأييد نمونه و اندازه گيري مشخصات خطي فيبر نوري با حمايت مرکز تحقيقات مخابرات ايران راه اندازي شده است. 
تأييد  يا عدم  تأييد  منظور  به  نوري  فيبر  اندازه گيري کميتهاي خطي  براي  واحدي  ايجاد  آزمايشگاه  اين  اندازي  راه  اصلي  هدف 
شرکت  ايران،  نفت  ملي  شرکت  اطالعات،  فناوري  وزارت  جمله  از  صنعت  مختلف  بخشهاي  در  شده  گرفته  کار  به  نوري  فيبر 
است.  گرفته  قرار  نظر  مد  المللی  بين  و  ملی  استانداردهاي  آزمايشگاه  اين  در طرح  است.  و حتي بخش خصوصي  ايران  آهن  راه 
 87 سال  ابتدای  از  محيطی  علوم  و  پيشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه  فوتونيک  پژوهشکده  در  آزمايشگاه  اين  ايجاد 
انجام  به  قادر  که  است  فوتونيک  پژوهشکده  در  آزمايشگاهی  ای  مجموعه  اندازی  راه  آزمايشگاه  اين  ايجاد  از  هدف  شد.  شروع 
پاشندگی  عددی،  روزنه  هندسی،  مشخصات  تضعيف،  قبيل  از  مختلف  پارامترهای  گيری  اندازه  برای  نمونه  تأييد  آزمايشهای 
خمش  ميکرو  اتالف  خمش،  بزرگ  اتالف  طيفی،  تضعيف  فيبر،  قطع  موج  طول  مد،  ميدان  اندازه  مدی،  بين  پاشندگی  رنگی، 
است.  کشور  مخابرات  صنعت  برای  نمونه  تاييد  برنامه  جهت  در  گامی  آزمايشگاه  اين  اندازی  راه  ترتيب  بدين  می باشد. 
شود. می  مهيا  نوری  فيبرهای  انواع  روی  بر  نمونه  تاييد  های  آزمون  انجام  امکان  آزمايشگاه  اين  کردن  عملياتی  با  همچنين 

OTDR )Optical Time Domain Reflectometer( 
دستگاهی برای اندازه گيری تضعيف فيبرنوری می باشد.       مدل دستگاه MTS8000 از شرکت JDSU  می باشد.

POWERMETER & LIGHT SOURCE
اين دستگاه برای اندازه گيری توان متوسط از يک پرتو نور پيوسته، می باشد. و از آن برای تست کردن توان سيگنال در فيبر های نوری تک مد  و چند 

مد در شبکه بکار می رود. مدل دستگاهها OLP-55 و OLS-55  از شرکت JDSU  می باشد.

WS400 (Spectral Attenuation, Mode Field Diameter and Cut off Wavelength Measurement System) 
دستگاهی برای اندازه گيری تضعيف طيفی و طول موج قطع فيبرهای تک مد طراحی شده است. همچنين قطر ميدان مد و مساحت موثررا با روش 

اسکن کردن ميدان دور اندازه گيری می کند.  مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

پژوهشکده فوتونيک

آزمایشگاه ها





CD400 )Chromatic Dispersion Measurement System(
دستگاهی برای اندازه گيری پاشندگی رنگی فيبرنوری می باشد.

PMD4000 (Polarization Mode Dispersion Measurement System)
دستگاهی برای اندازه گيری پاشندگی مد قطبشی فيبرنوری می باشد.

مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

CD400-FGM  (Fiber Geometry)
دستگاهی برای اندازه گيری مشخصات هندسی و پوشش هندسی فيبرنوری می باشد.

مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

FUSION SPLICER  
دستگاه فيوژن براي اتصال و ارتباطات فيبر نوري تک مد و چند مد در شبکه هاي کامپيوتري و شبکه هاي مخابراتي بکار می رود.

مدل دستگاه Type39 از شرکت SUMITOMO می باشد.

آزمایشگاه تایید نمونه و اندازه گیري مشخصات خطی فیبر نوری

پژوهشکده فوتونيک

آزمایشگاه ها





پژوهشکده مواد

اين پژوهشکده در سال 1380 موافقت اصولي خود را از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دريافت نمود و  در قالب سه گروه 
پژوهشی فلزات، سراميک و مواد نو با هدف فراهم سازي امکانات جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و تربيت نيروي متخصص و 

کارآمد و برقراري ارتباط علمي با ساير مراکز پژوهشی در راستای اساسنامه پژوهشگاه تاسيس گرديد.

* فراهم سازی امکانات الزم و محيطی مناسب جهت انجام طرح های تحقيقاتی و پژوهشی در زمينه متالورژی، سراميک، مواد 
نو، فرآوری مواد و ايجاد تکنولوژی جديد و پيشرفته در زمينه های مذکور.

* ارتباط متقابل علمی و فنی با صنايع به منظور ايجاد طرح های تحقيقاتی مرتبط با مشکالت صنايع و رفع نياز آنها.
* تربيت محقق از طريق برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری.

* ايجاد، انتقال و ارتقاء دانش فنی از طريق برگزاري سمينارها وهمايش های علمي تخصصی در سطوح ملی و بين المللی.
*کمک در حل مشکالت صنايع فوالد با ارائه و يا همکاری در بکارگيری روش های نوين در توليد فوالد به عنوان مهمترين فلز 

صنعتی با توجه به پتانسيل نيروی انسانی کارآمد و تجهيزات مدرن.
* برقراري ارتباط با مراکز پژوهشي، صنعتي، خدماتي و آموزشي براي شناسايي پتانسيل های پژوهشی  توليد مواد نو و کاربرد 

اين مواد در جهت رفع نياز و مشکالت کشور.

مهمترین اهداف پژوهشکده



پژوهشکده مواد

* ساخت و بکارگيری آلياژها، سراميک ها،کامپوزيتها، نيمه هادی ها و پليمرهای جديد که دارای خواص بهبود يافته نسبت به مواد معمولی می باشند.
* شناسايی و آناليز مواد و ترکيبات با ارزش در باطله های معدنی و منابع استان و راه های تبديل آنها به محصوالت جديد و تصفيه پسابها و فاضالب های 

صنعتی به مواد مهندسی جديد با ارزش افزوده.
* سنتز و بکارگيری روشهای جديد در ساخت مواد آلی و معدنی برای کاربردهای خاص نظير صنايع پزشکی و دارويی، کاتاليستها، حفاظت مواد و بيو مواد.

* سنتز و بررسی عملکرد بازدارندگی ترکيبات آلی جديد جهت جلوگيری از خوردگی فلزات و آلياژها در صنعت.

* شناخت و بررسی خواص )فيزيکی ، شيميايی و مکانيکی( و سنتز سراميک های پرکاربرد در صنعت) شامل کاربردهای دمای باال، مقاوم به خوردگی و ... (.
* ساخت الکتروسراميک ها و تعيين خواص آنها

* شناخت و بکارگيری دير گدازه های پيشرفته با خواص مطلوبی همچون مقاومت به خوردگی ، مقاومت به شکست ، مقاومت به خزش و غيره.

* ساخت و بررسی خواص فيزيکی، شيميايی و مکانيکی فوالدهای پيشرفته
* بررسی و خواص فيزيکی ، مکانيکی و شيميايی آلياژهای توليد شده با فرايندهای متالوژيکی غير تعادلی

* سنتز و بررسی خواص آلياژهای سبک
* ساخت و بررسی خواص فيزيکی و شيميايی و مکانيکی ترکيبات بين فلزی

گروه پژوهشی مواد نو
اهداف و اولویتهای تحقیقاتی

گروه پژوهشی سرامیک
اهداف و اولویتهای تحقیقاتی

گروه پژوهشی فلزات
اهداف و اولویتهای تحقیقاتی



پژوهشکده مواد

آزمایشگاه ها

در اين آزمايشگاه از انواع ميکروسکوپ های نوری می توان جهت گرفتن تصاوير ريز ساختار بهره گرفت و با کمک نرم افزارها می توان اطالعاتی در باب توزيع 
و شکل فازها در ساختارهای مختلف دست پيدا کرد.

دستگاه ريز سختی سنج: با کمک اين دستگاه می توان ميکروسختی انواع نمونه ها را بدست آورد. اين دستگاه قابليت انجام اين تست در زمان و نيروهای 
انتخابی را دارا می باشد.

در اين آزمايشگاه فرايند آماده سازی نمونه های فلزی و سراميکی از برش تا مرحله پوليش کاری انجام می شود. دستگاههای برش، برش دقيق، پوليش، 
الکتروپوليش و مانت )سرد و گرم( از جمله تجهيزات اين آزمايشگاه است.

اين آزمايشگاه توانايی آلياژسازی مکانيکی و تهيه پودر انواع مواد معدنی و فلزی و قابليت ارائه خدمات به صنايع معدنی و فلزی و کارخانجات توليد سيمان را 
دارد.

از جمله تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه می توان به آسياب سياره ای)با قابليت برنامه ريزی و کنترل اتمسفر( و آسياب ضربه ای )جهت خردايش نمونه ها 
و سنگ های معدنی( اشاره نمود.

)Laser Particle Size Analyzer(  دستگاه ليزری اندازه گيری ذرات
 برای تعيين منحنی توزيع اندازه ذرات پودر مورد استفاده است که در محدوده 20 نانومتر تا 2 ميليمتر به دو صورت تر و خشک آماده سرويس است.  

آزمایشگاه میکروسکوپ های نوری 

آزمایشگاه متالوگرافی 

آزمایشگاه متالورژی پودر 





پژوهشکده مواد

آزمایشگاه ها

در اين آزمايشگاه رفتار فلزات و آلياژها در اثر اعمال نيروبررسی ميشود که اين اعمال نيرو به روشهای مختلف و بعضا در شرايط محيطی خاص انجام ميگيرد.
تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه :

دستگاه تست کشش
 با استفاده از داده های اين دستگاه که با اعمال نيرو ی تک محوری کششی و يا  فشاری به نمونه استاندارد فلزی و اندازه گيری نيرو وتغيير طول نمونه 
بدست می آيد  ميتوان ضمن رسم منحنی تنش - کرنش ميزان استحکام تسليم نمونه استحکام نهايی نمونه کرنش شکست نمونه و غيره را تعيين کرد. 

شرکت سازنده اين دستگاه اينسترون انگلستان است و ظرفيت آن 30 تن می باشد.

دستگاه تست ضربه
 اين دستگاه با اعمال نيرو بصورت ضربه به نمونه استاندارد به دو روش ايزود و شارپی و همچنين اعمال نيرو بصورت ضربه- کششی ميزان انرژی جذب شده 

توسط نمونه را محاسبه ميکند شرکت سازنده اين دستگاه زوئيک  آلمان است و ظرفيت آن 450 کيلو ژول می باشد.

دستگاه تست خزش
 اين دستگاه با اعمال نيروی ثابت به نمونه در دماهای باال و در مدت زمانهای طوالنی و ثبت تغيير طول نيرو و زمان می توان رفتار فلزات را در شرايطی را  

که مکانيزم خزش در فلزات فعال ميشود را  بررسی کرد. شرکت سازنده اين دستگاه زوئيک  آلمان است و ظرفيت آن 50 کيلو نيوتن و ماکزيمم دمای کوره 
آن 1100 درجه سانتيگراد  می باشد.

دستگاه سختی سنج:
 اين دستگاه با استفاده از يک فرو رونده يک نقطه اثربر سطح نمونه ايجاد می کند و با توجه به عمق و سطح ونيروی اعمال شده عدد سختی فلز را تعيين 

ميکند. شرکت سازنده اين  دستگاه اينسترون انگلستان است و قادر به اندازه گيری سختی فلزات به 3 روش ويکرز برينل و راکول می باشد. 

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد



پژوهشکده مواد

آزمایشگاه ها

در اين آزمايشگاه با استفاده از اشعه ايکس اناليز کيفی و تعيين فازهای نمونه و همچنين آناليز کمی عناصر يک نمونه بصورت نقطه ايی انجام ميگيرد

تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه :

XRD
اين دستگاه می تواند با استفاده از اشعه ايکس بصورت کيفی ترکيبات يک نمونه کريستالی را شناسايی کند نمونه می تواند بصورت پودر يا رسوب روی 

الم و يا بالک باشد عالوه بر تعيين ترکيبات موجود در يک نمونه ازداده های بدست آمده از اين دستگاه ميتوان فواصل صفحات بلوری محاسبه سطح زير 
منحنی تعيين اندازه دانه های نمونه ثوابت بلوری ترکيبات موجود در نمونه و غيره را بدست آورد. شرکت سازنده اين  دستگاه بروکر آلمان و مدل آن      

D8ADVANCE می باشد.

Micro-EDXRF
اين دستگاه می تواند با استفاده از اشعه ايکس عناصر موجود در يک نمونه را بصورت کمی اندازه گيری کند از مزيت های اين دستگاه سرعت باال عدم نياز 
به آماده سازی نمونه و همچنين امکان آناليز نقطه ايی نمونه است و از محدوديتهای آن عدم دقت کافی در مورد مواد معدنی و آلی است بطوريکه در اين 

موارد نتايج بصورت کيفی قابل اطمينان است. . شرکت سازنده اين  دستگاه يونيسانتيس آلمان و مدل آن XMF-104 می باشد و قابليت آناليز عناصر 
آلومينيوم تا اورانيوم  در رنج PPM  تا 100 درصد را دارد.

آزمایشگاه آنالیز مواد

اين آزمايشگاه توانايی انجام عمليات حرارتی در شرايط مختلفی همچون: اتمسفر کنترل شده، تحت خالء و گرمايش کنترل شده را دارا بوده و مطالعات و 
کارهای تحقيقاتی در زمينه عمليات حرارتی انواع فلزات و آلياژها و و قابليت ارائه خدمات به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی را دارد.

آزمایشگاه عملیات حرارتی



پژوهشکده مواد

آزمایشگاه ها

در اين آزمايشگاه دستگاه نورد با ظرفيت 15 تن موجود است که توانايی نورد انواع ورق ها را دارا بوده و مجهز به حسگر ثبت نيروی اعمالی توسط 
غلطک ها به نمونه و رسم منحنی نيرو بر حسب زمان می باشد.

در اين آزمايشگاه با کمک ميکروسکوپ نيروی اتمی Atomic Force Microscope((می توان تصاويرسه بعدی از سطوح تهيه نمود.  اين دستگاه در 
حالت های تماسی و غير تماسی )contact or non-contact mode( Lateral و MFM Lattral قابليت سرويس دهی دارد.

آزمایشگاه شکل دهی حالت جامد

آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

آزمایشگاه شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دستگاهی
کاربرد دستگاه : اندازه گيری عناصر سنگين ، کلر آزاد، سولفات، نيترات، سختی آب...            Spectrophotometer  DR 500:دستگاه *
کاربرد دستگاه : اندازه گيری عناصر سنگين در محلول بر اساس المپ موجود دستگاه                            Atomic  Absorption:دستگاه *

Na,k,Ba * دستگاه:Flame Photometer                                        کاربرد دستگاه : اندازه گيری يونهای  
* دستگاه:Turbildimeter                                               کاربرد دستگاه : اندازه گيری ميزان کدورت موجود در آب و محلول ها

COD  کاربرد دستگاه :  آماده سازی نمونه برای اندازه گيری                                    DRB 200 دستگاه: دستگاه هضم *
PH, TDS, .Solinity, Conductivity کاربرد دستگاه :اندازه گيری                                                     hq4od دستگاه: سری *

کاربرد دستگاه: دانه بندی مواد جامد * شيكر الک      
کاربرد دستگاه: جدا سازی مخلوط ها با دمای جوش متفاوت * دستگاه روتاری      

کاربرد دستگاه: مخلوط کردن ترکيبات، جرم زدايی * دستگاه حمام اولترا سونيک    
کاربرد دستگاه: اندازه گيری نقطه ذوب ترکيبات * دستگاه نقطه ذوب     

 اين آزمايشگاه قابليت ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان های فعال در زمينه آب و فاضالب را دارا می باشد





پژوهشکده انرژی

مسأله تأمين انرژی مورد نياز جوامع يکی از مهمترين دغدغه های قرن گذشته و حال کشورهای جهان می باشد که به سمت يک 
بحران رو به افزايش ميل می کند. پيشرفت و توسعه کشورها، تامين آسايش و امنيت جوامع بشری در گرو تامين انرژی پايدار 
است در قرن حاضر که به نام قرن انرژی پاک نام گذاری شده است بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که منشاء هر دو آنها مربوط 
به انرژی است. يکی آلودگی محيط زيست ناشی از مصرف سوخت های فسيلی و ديگری کاهش نگران کننده منابع انرژی فسيلی 
است. اين بحران ها اختصاص به منطقه جغرافيايی خاصی نداشته و همه کشورها با آن درگير می باشند. در راستای کمک به حل 
اين بحران ها و با توجه به پتانسيل های منطقه ای انرژی های تجديدپذير و ضرورت بهره وری بيشتر از منابع انرژی فسيلی به منظور 
فراهم سازی امکانات مناسب جهت انجام پروژه های تحقيقاتی مرتبط با انرژی و تربيت نيروهای متخصص و کارآمد، پژوهشکده 
انرژی از سال 1383 فعاليت خود را آغاز کرده است و در شهريور ماه 1384موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت علوم وتحقيقات 

و فناوری با سه گروه پژوهشی بشرح ذيل گرديد:
* مديريت و بهينه سازی انرژی 

* انرژی های تجديد شونده و تبديل انرژی 
* پيل سوختی و هيدروژن

از جمله مهمترين اهداف پژوهشکده انجام مطالعات و تحقيقات بنيادی، کاربردی و توسعه ای در زمينه های زير می باشد:
* استفاده از منابع انرژی جايگزين و تجديد پذير پايدار و اقتصادی

* کاهش آالينده های زيست محيطی ناشی از مصرف نادرست انرژی
* مديريت انرژی و بهينه سازی مصرف انرژی با توجه به محدوديت منابع انرژی فسيلی

* کاهش وابستگی به منابع نفتی به عنوان منبع توليد انرژی و افزايش بهره  وری از اين منابع
* تربيت نيروهای متخصص و پژوهشگر در زمينه های مرتبط با انرژی در قالب دوره های کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش محور 

مهمترین اهداف پژوهشکده



پژوهشکده انرژی

گروه پژوهشی مدیریت و بهینه سازی انرژی

گروه پژوهشی تبدیل انرژی و انرژی های تجدیدپذیر

اهداف و زمینه های فعالیت

اهداف و زمینه های فعالیت

* انجام مطالعات مصرف بهينه انرژی و بررسی قابليت جايگزينی انواع انرژی به روش مميزی انرژی. 
* مطالعات و محاسبات ريسک سرمايه گذاری در مديريت انرژی با توجه مسائل مديريتی و اقتصادی.

* بهره برداری بهينه از انرژی های موجود و دستيابی به ترکيب بهينه انواع انرژی و سهم آنها در سبد کاالی مصرف کننده.
* تدوين استراتژی مصرف انرژی مربوط به صنايع در يک برنامه بلند مدت.

* تعيين راهکارهای کاهش تلفات مصرف انرژی با تمهيدات مورد نظر در بخش های توليد، انتقال و توزيع انرژی.
* کاهش تلفات انرژی الکتريکی در فرآيند توليد، انتقال و توزيع آن.

* افزايش امنيت شبکه و بهبود قابليت اطمينان در بخش های توليد،انتقال و توزيع.
* استفاده از روش های هوشمند مديريت در بخش مديريت انرژی.
* ارائه خدمات اطالع رسانی در زمينه توليد و مصرف انواع انرژی.

* توليد نرم افزارهای مناسب مديريت توليد و مصرف انرژی.

* استفاده از انرژی های تجديد پذير و پاک به منظور کمک به حفظ محيط زيست و آلودگی کمتر.
* کمک به تأمين انرژی حرارتی و الکتريکی از طريق استفاده از انرژی های تجديد پذير خصوصاً برای مراکز دور از دسترس شبکه تامين منابع انرژی.

* پتانسيل سنجی منابع انرژی تجديدپذير با شيوه های نوين و قابليت اعتماد باال.
* احداث پارک انرژی شامل مجموعه ای از پايلوت های کاربرد انرژی های تجديدپذير شامل نيروگاه های خورشيدی و بادی، ساختمان و ... . 

* بررسی و مطالعه استفاده از سوخت های جايگزين زيستی و احداث آزمايشگاه های بيو انرژی، سوخت و احتراق و موتور.
* بکارگيری سيستم های پيشرفته تبديل انرژی از جمله سيستم های هيبريد، موتور استرلينگ، سيستم توليد پراکنده و توليد همزمان حرارت، برودت و الکتريسيته.

* احداث آزمايشگاه انرژی های تجديدپذير به عنوان آزمايشگاه مرجع منطقه ای.
* مدلسازی و بهينه سازی احتراق در موتورهای احتراق داخلی، کوره های صنعتی، بويلرها و مشعل ها.



پژوهشکده انرژی

گروه پیل سوختی و هیدروژن
اهداف و زمینه های فعالیت

* بررسی های فنی اجزاء پيل سوختی، ساخت نمونه آزمايشگاهی 
* طراحی، ساخت و نصب، راه اندازی آزمايشگاه پيل سوختی 

* انجام امور آزمايشی کاربرد مرتبط با انتقال بار الکتريکی و امکان سنجی در استفاده از پيل های سوختی در سيستم های مختلف تبديل انرژی از جمله در 
خودروها، نيروگاه ها و ....

* بررسی فنی- نظری روش ترمو شيميايی توليد هيدروژن و استفاده از روش های مختلف برای توليد هيدروژن از منابع فسيلی و منابع انرژی تجديد شونده.
* بررسی و طراحی روش های مختلف ذخيره سازی، مايع  سازی و استفادة هيدروژن و ايمن سازی آن در سيستم های مختلف انرژی،

* احداث يک واحد توليد هيدروژن، واحد ذخيره سازی تحت فشار هيدروژن و واحد مايع سازی هيدروژن.
* مطالعه و تحقيق بر روی احتراق کاتاليستی هيدروژن و هيدروژن سوز کردن خودروها

آزمایشگاه ها
* آزمايشگاه مديريت و بهينه سازی انرژی

* آزمايشگاه اندازه گيری سيستم های انرژی
* آزمايشگاه تبديل انرژی و انرژی های نو

* آزمايشگاه سوخت و احتراق و موتور )در شرف راه اندازی(
* آزمايشگاه بيو انرژی )در شرف راه اندازی(



تجهیزات آزمایشگاهی

خدمات قابل ارائه

پژوهشکده انرژی

آزمایشگاه ها

* آناليز و مميزی انرژی در صنعت و ساختمان
* ارزيابی مولدهای انرژی های تجديدپذير نظير باد و خورشيد

* اندازه گيری پارامترهای محيطی مورد نياز در مديريت انرژی الکتريکی
* جمع آوری، ذخيره سازی و پردازش اطالعات دستگاه های اندازه گيری و تحليل نتايج آزمايشگاهی

* مديريت و بهينه سازی سيستم های انرژی
* آناليز احتراق و اندازه گيری آالينده های احتراق صنعتی

* اندازه گيری پارامترهای سرعت، فشار، رطوبت و دما در کانال های هوارسانی و محيط
* اندازه گيری مشخصات سوخت های مايع شامل ويسکوزيته، ارزش حرارتی و ...

* مدلسازی و شبيه سازی سيستم های انرژی شامل انرژی های تجديدپذير با نرم افزارهای موجود
* آناليز فرايند احتراق و اندازه گيری پارامترهای عملکرد در موتورهای احتراق داخلی و کوره های صنعتی

Testo 327-1, Testo 350-XL دستگاه های آناليز احتراق و گازهای آالينده شامل *
* دستگاه های اندازه گيری پارامترهای محيطی )فشار، دما، سرعت، رطوبت و ... ( شامل

Testo 512, Testo 625, Testo 922, Testo 510, Testo 535, Testo 454, Testo 881
* دستگاه جمع آوری، ذخيره و پردازش نتايج اندازه گيری آزمايشگاهی شامل ديتاالگر 16 کاناله

Mavowatt 20, 30, 70, Metrahit Energy دستگاه های اندازه گيری کيفيت توان شامل *
* ميز الکترونيک مجهز به وسايل اندازه گيری پارامترهای جريان الکتريکی )منبع تغذيه AC, DC، اسيلوسکوپ، فانکشن ژنراتور، مالتی متر(

* دستگاه های اندازه گيری مشخصات سوخت مايع شامل بمب کالريمتر و ويسکومتر 
* دستگاه های اندازه گيری دبی جريان سيال شامل دبی سنج اولتراسونيک و دبی سنج روتاری





 گروه پژوهشی فناوري اطالعات

کتابخانه و مرکز اطالع رساني

در راستاي دستيابي به اهداف پژوهشگاه در جهت توسعه علوم وفناوري در زمينه IT فعاليت هاي اين گروه در دو حوزه پژوهش 
و آموزش در مقاطع تحصيالت تکميلي و اولويت بخشي به پژوهش در قالب محورهاي مختلف بشرح زير متمرکز شده است.

* انجام پژوهش هاي بنيادي ، کاربردي و توسعه اي در رابطه با IT و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته در اين زمينه
* توسعه تحقيقات بين رشته ای جهت اعتالی کاربرد و جايگاه فناوری اطالعات در بين علوم ديگر

* برگزاري کارگاه هاي آموزشي ، سمينارهاي علمي و دوره هاي تحقيقاتي به منظور ارتقاء سطح علمي و محققين
* اجرای طرحهای صنعتی و ارتباط نزديک با صنعت جهت رفع برخی مشکالت موجود و يا ارتقا سطح کيفی فعاليتهای آنها 

* تجهيز و تکميل آزمايشگاه هاي پژوهشي و ارائه خدمات پژوهشي مشاوره اي و آزمايشگاهي به مراکز مختلف آموزشي، صنعتي، 
توليدي و اجرايي

جهت دستيابی به اين اهداف محورهای عمده پژوهشی اين گروه به شرح ذيل تعيين شده است:
سيستمهای هوشمند  •

شبکه و سيستم های چند رسانه ای  •
سيستمهای ديجيتال  •

امنيت اطالعات  •
مهندسی نرم افزار  •

به منظور استفاده محققين و دانشجويان مقاطع تحصيالت تکميلي از جديد ترين کتابها ، مراجع و مقاالت علمي ، کتابخانه اي با 
امکانات به روز در دانشگاه در نظر گرفته شده است اين کتابخانه شامل بيش از 17000 جلد کتاب شامل 14000 کتاب التين و 
بقيه فارسي و 1000 جلد پايان نامه و گزارش طرح و نزديک به 700 حلقه CD  مي باشد مجموعه  کتابخانه تحت وب بوده و 

از طريق سايت اينترنتي دانشگاه قابليت جستجو رزرو را دارا است.





مديريت ارتباط با صنعت

دانشگاه و صنعت به عنوان دو بخش پويا و محوری جامعه، نيازمند همکاری متقابل و موثر هستند. با به هم پيوستن دانشگاه و صنعت، دانشگاه ها و پژوهشگران 
قادر خواهند بود با ارتقای سطح همکاری های دوجانبه، به حل مشکالت و چالش هاي پژوهشی، صنعتی و تحقيقاتی کشور کمک کنند و راه را برای پيشرفت 
سريع و موثر دانشگاه در مسيرنمای نقشه جامع علمی و فناوری کشور هموار نمايند. در دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فنآوری پيشرفته وپژوهشگاه 
علوم و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی، اين مسئوليت خطير بر عهده مديريت ارتباط با صنعت دانشگاه است. اين مديريت در واقع نقش پل ارتباطی 

دانشگاه با مجموعه های برون سازمانی در حوزه های پژوهشی و فناوری با سازمان ها، صنايع و معادن کشور است.
در حال حاضر اين مجموعه دانشگاهی و پژوهشی با مراکز صنعتی و علمی و پژوهشی بيش از 40تفاهم نامه دارد، همچنين در اين مجموعه بيش از 40 طرح 

برون دانشگاهی به اتمام رسيده و 15 طرح در حال اجرا ميباشد. 
اهداف و وظايف واحد ارتباط با صنعت عبارتند از

* برنامه ريزی در سطوح ميانی به منظور حرکت صحيح و سريع دانشگاه در مسيرنمای نقشه جامع علمی و فناوری کشور
* برنامه ريزی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و فناوری متناسب با اولويت های تحقيقاتی کشور 
* برنامه ريزی و تالش در جهت گسترش ارتباطات ملی و بين المللی در حوزه ارتباط دانشگاه و صنايع

* نيازسنجی صنايع کشور و سازمان های برون دانشگاهی 
* فرهنگ سازی و ايجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه های صنعتی به دانشگاه 

* اطالع رسانی و پشتيبانی سازمانی، حقوقی و قراردادی در خصوص انجام طرح های تحقيقاتی برون سازمانی 
* تالش در راستای ارتقای سطح تعامل دانشجويان با مراکز صنعتی و معدنی کشور

* ايجاد بستر مناسب جهت بهره گيری از فناوری های مورد نياز به ويژه فناوری های نوين
* تالش در جهت بهبود کارايی و اثربخشی طرح ها و پروژه ها در حوزه فناوری

* تالش در جهت جلب و توسعه منابع مالی دانشگاه از طريق انعقاد قرارداد های پژوهشی با مجموعه های برون سازمانی
* کمک به توسعه کمی، کيفی و تجاری سازی محصوالت پژوهشی فناورانه

* حمايت از ابتکارات و اختراعات در حوزه فناوری و برقراری ارتباط با موسسات، صندوق های حامی نظير بنياد ملی نخبگان، صندوق حمايت از پژوهشگران و ...
* ايجاد زمينه تبادل اطالعات علمی و فنی بين دانشگاه و واحدهای صنعتی 

* برنامه ريزی و هماهنگی جهت انجام بازديدهای علمی و تحقيقاتی دوره ای اعضاء هيأت علمی، کارشناسان و دانشجويان از مراکز فنی و صنعتی کشور
* دعوت از مسئولين و متخصصين صنايع جهت بازديد و آشنايی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه و تعميق بيشتر روابط

* انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با صنايع و سازمان های مرتبط 



واحد فناوری اطالعات و انفورماتيک

واحد فناوری اطالعات و انفورماتيک دانشگاه تحت نظارت مستقيم ریاست دانشگاه، وظيفه ایجاد و توسعه بسترهای ارتباطی و اطالعاتی الزم 
به منظور انجام پژوهش های موثر اساتيد و دانشجویان را بر عهده دارد. این واحد با فراهم کردن زیرساخت های داده ای )اینترنت، اینترانت(، 

راه اندازی سرویس های تحت شبكه، ایجاد و توسعه شبكه های محلی، راه اندازی و پشتيبانی سيستم های سخت افزاری و نرم افزاری نقش خود 
را در مسير شكوفایي علمی و فناوری دانشگاه بازی می کند. تهيه و تدوین برنامه هاي حوزه فناوري اطالعات در قالب سياست ها و برنامه هاي 

کالن دانشگاه و اجرای برنامه های مصوب از مهمترین وظایف این واحد به شمار مي آید.

تحليل، طراحي، توسعه و پشتيباني زيرساخت داده ای )اينترنت - اينترانت( و شبکه پرديس )Campus LAN( دانشگاه از وظايف اين واحد به شمار می رود. 
مجموعه دانشگاه دارای 5 بلوک اداری، يک ساختمان آموزش و 4 بلوک خوابگاه دانشجويی می باشد که بلوک های اداری و ساختمان آموزش دارای نزديک به 
600 نود فعال شبکه می باشند. بخش عمده ای از شبکه دانشگاه بر بستر سرويس ها و نرم افزارهای متن باز )open source( مانند FreeBSD طراحی و پياده 
سازی شده است. از مهمترين ويژگی های برتر سيستم عامل های تحت يونيکس  )Unix-like operating system( می توان به پايداری، امنيت و قابليت 

اطمينان اين گونه سيستم ها اشاره کرد.

تحليل، توسعه و پشتيبانی نرم افزارهای مورد نياز و اتوماسيون فرايندهای اجرايی دانشگاه از وظايف اين واحد می باشد. از مهمترين مجموعه نرم افزارهای 
اتوماسيون داخلی می توان به موارد زير اشاره کرد:

نرم افزاراتوماسيون اداری 
اين نرم افزار کليه مکاتبات اداری، مديريت آرشيو اطالعات و دبيرخانه را تحت شبکه انجام می دهد. نرم افزار با رويکرد BPM )مديريت فرايندهاي کاري( 
طراحی شده و داراي رابط کاربر چند زبانه )فارسي، انگليسي،آلماني، ترکي و دري( می باشد. همچنين با تعريف کاربران با سطوح مديريتي سازمان امکان اتصال 

و تبادل اطالعات با ساير سيستم هاي اتوماسيون اداري با رعايت استاندارد ECE امکان پذير است.

سيستم اتوماسيون امور مالی
اين سيستم کليه امور حسابداری، اعتبارات و حقوق کارکنان سازمان را شامل می گردد. قابليت های زير از ويژگی های اين سيستم است: تهيه انواع سند وگزارش 

حسابداری، آرشيو مشخصات و محاسبه حقوق کارکنان

واحد زیرساخت و شبکه دانشگاه

واحد نرم افزار و اتوماسیون داخلی دانشگاه
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سيستم اتوماسيون انبار و اموال
اين سيستم کليه نيازمندی های مربوط به ورود و خروج کاال و انبار گردانی را پشتيبانی می نمايد. همچنين پشتيبانی از نظام حسابداری تعهد، گزارش گيری 

ايستا و شناور از عمليات سيستم و پيوند باسيستم های پرسنلی، انبار و تدارکات داخلی از ديگر خصوصيات اين سيستم است.

سيستم اتوماسيون کارگزینی 
 اين سيستم امورمربوط به استخدام کارکنان را پشتيبانی می نمايد. ثبت اطالعات کامل و سوابق کارکنان، تعريف پارامتريک و صدور احکام کارگزينی، تهيه انواع 

گزارشات آماری از مشخصات فردی و حکمی پرسنل و تعريف کاربران با سطوح دسترسی مختلف از ويژگی های اين سيستم است.

سيستم اتوماسيون تغذیه  
اين سيستم مجموعه ای از نرم افزار / سخت افزار مبتنی بر کارت های بدون تماس هوشمند می باشد. توسط اين نرم افزار می توان عمليات پرداخت هزينه و رزرو 

غذا را به راحتی و  با کمترين زمان از طريق شبکه انجام داد.

سيستم جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی )سيستم گلستان(
سيستم جامع گلستان کليه امور اجرايي و مديريتي دانشگاه را در بخش هاي آموزش، پژوهش و امور دانشجويي به صورت مکانيزه پشتيباني مي نمايد. اين امور 

شامل موارد زير می شود:
1- امور آموزشی از زمان پذيرش تا تسويه حساب دانشجو در دانشگاه شامل ثبت نام، اخذ واحد، دريافت کارنامه آموزشی، امور فارغ التحصيلی و ساير موارد

2- امور پژوهشی شامل ثبت سوابق پژوهشی اساتيد و ساير پژوهشگران و همچنين محاسبه امتياز فعاليت های پژوهشی جهت ارتقاء، برخورداری از فرصت 
مطالعاتي، دريافت پژوهانه )گرانت( و ساير موارد

3- امور دانشجويی عمليات مربوطه به مديريت خوابگاه دانشجويي ، اعطای وام دانشجويی، درخواست کار دانشجويي. 
همچنين در راستاي پاسخگويي به کاربران مختلف از جمله مديران، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گزارشهاي گوناگوني در اين سيستم قابل استخراج مي باشد. 

سيستم صدور فيش حقوقی
 اين سيستم شامل نرم افزارتحت شبکه می باشد که توسط واحد انفورماتيک طراحی و راه اندازی شده است. کارکنان دانشگاه می توانند اطالعات کليه 

فيش های حقوقی خود تا ماه جاری از اين سيستم دريافت نمايند.

واحد نرم افزار و اتوماسیون داخلی دانشگاه



پرتال از مهمترين ابزار معرفی بخش های مختلف دانشگاه، ارائه قابليت ها و توانمندی ها، گزارش فعاليت های دانشگاه از جنبه های مختلف و ارائه خدمات به 
کاربران به صورت مجازی می باشد. پرتال اصلی دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فناوری پيشرفته و زير مجموعه های آن شامل وب سايت دانشگاه 

معاونت ها،  آن،  زيرمجموعه های  و  دانشگاه  )www.msp.ir( می باشد. معرفی  فناوری  و  علم  پارک  و   )www.icst.ac.ir( پژوهشگاه   ،)www.kgut.ac.ir(
دانشکده ها، اطالعات همايش ها، پروفايل اعضای هيات علمی، اخبار و اطالعيه ها و آرشيو فايل از مهمترين بخش های پرتال می باشد.

سايت دانشجويی دارای80 سيستم جهت دسترسی دانشجويان به اينترنت و همچنين اجرای نرم افزارهای کاربردی مورد نياز آنها می باشد. اين سايت در روزهای 
کاری دانشگاه از ساعت 8 الی 21 و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الی 18 آماده سرويس به دانشجويان می باشد.

ويدئوکنفرانس يک فناوری منحصر به فرد است که برقراری ارتباط صوتی و تصويری )به صورت زنده( افراد را در مکان های مختلف با فواصل مختلف امکان پذير 
می نمايد. گستردگی جغرافيايی و کمبود نيروی انسانی متخصص در علوم مختلف و افزايش هزينه های کاری از سوی ديگر منجر به عدم دسترسی دانشگاه به 
همۀ منابع مورد نياز شده که با اين فناوری اين امکان به خوبی ميسر گشته است. واحد ويدئو کنفرانس دانشگاه با برقراری ارتباط مستقيم با دفتر دانشگاه واقع 

در شهر تهران امکان تشکيل کالسهای آموزشی را برای دانشجويان فراهم نموده است.

آموزش کارکنان به منظور ارتقای مهارت های کارکنان، افزايش بهره وری و سازگاری بيشتر کارکنان با سيستم های سخت افزاری و نرم افزاری انجام می شود. 
از اين رو برنامه ريزی جهت آموزش درصدر اولويت های دانشگاه قرار دارد. در اين راستا دانشگاه دوره های آموزشی مهارت های 7 گانه ICDL ، اينترنت، شبکه 

و ... را برای کارکنان برگزار می کند.

مجموعه دانشگاه دارای حدود500 کامپيوتر جهت استفاده دانشجويان در سايت دانشجويی و خوابگاه ها، اعضای هيات علمی و کارمندان می باشد. کليه خدمات 
پشتيبانی سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه اين سيستم ها توسط واحد سخت افزار و پشتيبانی انجام می شود.

پرتال دانشگاه

سایت دانشجویی

واحد ویدئو کنفرانس

واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان

واحد پشتیبانی فنی )سخت افزار، نرم افزار و شبکه(

واحد فناوری اطالعات و انفورماتيک



مجموعه سالن های همایش دانشگاه با هدف برگزاری سمينارها و کارگاه های آموزشی و سخنرانی 
های علمی در سال 1387 بطور کامل به بهره برداری رسيده است. در این مجموعه تعدادی سالن 
وفضاهای چند منظوره پيش بينی شده است که مهمترین آنها عبارتند ازسالن هایی  با ظرفيت 
های 800  و 300 نفره ، همراه با امكانات  پيشرفته صوتی و تصویری وامكان ترجمه همزمان، 
سالن های 100و150 نفره با تجهيزات صوتی و تصویری برای ارائه مقاالت علمی در سمينار ها و 
فضاهای چند منظوره که می توان از آنها برای برگزاری کارگاه های آموزشی، فضای ارائه پوستر  

و ، برگزاری نمایشگاه های مختلف استفاده نمود.

مجموعه سالن های همايش



پارک  علم و فناوری استان کرمان



پارک علم و فناوری استان کرمان

در راستای برنامه های توسعه ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران  و در چارچوب ماموريت های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با هدف 
گسترش فعاليت های دانش بنيان و ارتقای سطح فناوری در منطقه شکل گرفته است. وجود ظرفيت هاي منطقه اي فراوان در استان به ويژه منابع طبيعي 
سرشار و اقليم چهارفصل آن ، پتانسيل باالي صنعتي، معدني و کشاورزي و برخورداري از منابع انساني متخصص در سايه ي دانشگاه ها و مراکز آموزشي و 
پژوهشي ، پارک علم و فناوري استان کرمان را  به عنوان اولين پارک علم و فناوري منطقه جنوب شرق کشور داراي جايگاه و اعتبار ويژه اي کرده است. 
توجه به موضوع ايجاد پارک علم وفناوري در اساسنامه پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي به عنوان سازمان موسس ضمن تقويت جايگاه 

قانوني پارک، گواه اهتمام و نگاه توسعه اي و آينده نگر بنيان گذاران و مسئولين مجموعه مي باشد.

* حمايت ازايجاد و توسعه شرکت هاي کوچک ومتوسط مبتني برفناوری های پيشرفته
* ايجاد ساختارهای موردنيازبراي حمايت از افراد خالق و نوآور

* تحقق ارتباط صنعت ودانشگاه به منظورارتقای سطح فناوري وبهره گيري ازپتانسيل هاي موجود دردانشگاه ها
* ايجادزمينه هاي الزم جهت آشنايي صاحبان ايده وفناوري با سرمايه گذاران براي تسهيل روند تجاري  سازي نتايج تحقيقات

* ايجادارتباط مستقيم وتنگاتنگ با ديگرپارک هاي فناوري دنيا
* ارتقای فرهنگ نوآوري ورقابت سازنده ميان شرکت هاي حاضردرپارک ومؤسسه هاي مبتنی برعلم و دانش

* ترغيب واحدهاي تحقيق وتوسعه صنايع به سرمايه گذاري درتوليد وتجاري سازي دانش
* فراهم کردن زمينه جذب متخصصين و نخبگان در فناوري هاي نوين

* توسعه همکاري هاي بين المللي جهت تسريع روند انتقال فناوري و حضورموثرشرکت ها دربازارهاي جهاني
* ايجاد محيط امن اقتصادي از طريق کاهش ريسک سرمايه گذاران

* آموزش دانش آموختگان کارآفرين، خالق و نوآور جهت ايجاد و راه اندازي کسب و کار 
* ترويج و اشاعه تفکر کارآفريني در بين جامعه دانشگاهي 

* انجام مشاوره هاي راهبردي- مديريتي درزمينه ايجاد و توانمندسازي شرکتهاي کوچک و متوسط
* ايجاد، تجهيز و توسعه مراکز رشد و کارآفريني به عنوان پيشگام و قطب اصلي پارک علم و فناوري

* انجام مطالعات بين رشته اي به منظور توسعه کاربرد فناوريهاي نوين در بخش هاي مختلف خدماتي، صنعتي و کشاورزي کشور
* ايجادبسترمناسب برای جذب سرمايه گذاري خارجي وجذب دانش فني در جهت توسعه فناوري شرکت هاي بومی

اهداف کالن





پارک علم و فناوری استان کرمان

* بيوتکنولوژی کشاورزی و پزشکی
* ليزر، فوتونيک و فيبر نوری 

* نانو تکنولوژی
* فناوری اطالعات و ارتباطات

* انرژی های تجديد پذير

زمینه های فعالیت

* شرکتهای فناورخصوصی
* شرکتهای کوچک ومتوسط ارائه دهنده محصول يا خدمت مبتنی برفناوری

* واحدهای غيرتوليدی وياتوليدی درحد نيمه صنعتی،پايلوت ويا حداکثر توليدی سبک
* شرکتهای فناورموفق خارج شده ازمراکزرشد

* شرکتهای خارجی يا بين المللی عالقمند به سرمايه گذاری درزمينه فناوری های مورد توجه پارک

انواع موسسات مورد حمایت

* واحد تحقيق و توسعه شرکت ها ومؤسسات خصوصی يا دولتی فعال درزمينه فناوری های مورد توجه پارک
* انجمن ها، نهادها،مراکزتحقيقاتی پژوهشی مستقل وياوابسته به دانشگاه ها و دستگاه های اجرايی:

* مراکز تحقيقاتی، پژوهشکده ها وگروههای پژوهشی مستقل ويا وابسته به دانشگاه ها و دستگاه های اجرايی
* نهادها،انجمن هاو تشکلهای دولتی ياغيردولتی مرتبط با فناوری های مورد توجه پارک که هدف آنها گسترش علم وفناوری ونوآورياست. )NGOها،خوشه 

های صنعتی،کانون های کارآفرينی،دفاترارتباط با صنعت دانشگاه هاو ...(

واحدهای تحقیق وتوسعه وابسته به صنایع دولتی وغیردولتی



مراکز وابسته

1- مرکز رشد واحدهای فناوری کرمان
مرکز رشد واحدهای فناوری کرمان به عنوان يکی از اولين مراکز رشد کشور در سال 1381 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری فعاليت خود را 

در راستای اهداف تبين شده که مهم ترين آن فراهم نمودن بستر الزم جهت ايجاد، رشد و توسعه شرکت های دانش بنيان است آغاز نمود.

2- مراکز رشد اقماری
شورای پارک علم و فناوری استان کرمان در تاريخ 88/7/14 مصوب نمود که به  منظور توسعه فعاليت مراکز رشد فناوری و در راستای استفاده بهينه از 
پتانسيل ها و ظرفيت های ويژه استان و با توجه به تقاضای مکرر مسئولين شهرستانها با ايجاد و توسعه مراکز رشد در شهرستان هايی که از ظرفيت علمی، 
فناوری و صنعتی مناسبی برخوردار باشند موافقت می شود. در همين راستا پارک علم و فناوری کرمان با توجه به قابليت های مديريتی و کارشناسی خود 
و با تکيه بر ظرفيت ها و امکانات موجود، اقدام به راه اندازی مراکز رشد اقماری در شهرستان های جيرفت، زرند، رفسنجان، سيرجان، بافت و بم هم چنين 

برنامه ريزی مرکز رشد در ساير شهرستان های استان نيز در حال انجام است. 
در حال حاضر تعداد 9 مرکز رشد اقماری وابسته به پارک علم و فناوری استان کرمان  به شرح زير مشغول فعاليت هستند 

1-مرکز رشد اقماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد جيرفت
2-مرکز رشد اقماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند

3-مرکز رشد اقماری دانشگاه آزاد اسالمی کرمان
4-مرکز رشد اقماری فرمانداری ویژه شهرستان سيرجان

5-مرکز رشد اقماری فرمانداری شهرستان بم
6-مرکز رشد اقماری دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بافت

7-مرکز رشد اقماری دانشگاه  آزاد اسالمی شهرستان رفسنجان
8-مرکز رشد اقماری دانشگاه پيام نور

پارک علم و فناوری استان کرمان



مزایـای استقرار

* بهره مندی از مزايای قانون شرکت های دانش بنيان شامل معافيت های مالياتی، قوانين ويژه کار و ...
* قرارداشتن دريک مجتمع تحقيقاتي و فناوري واستفاده ازمزاياي همجواري واحدهاي فناوري بايکديگر

* تسهيل ارتباط بين متخصصين و واحدهاي مستقردرپارک
* صرفه جويي اقتصادي وکاستن ازهزينه هاي باالسري شرکت ازقبيل زمين،ساختمان،دسترسي به اينترنت پرسرعت،کتابخانه،سالن کنفرانس،اتاق جلسه، 

رستوران و ...
* برخورداری ازخدمات عمومي و پشتيبانی

* امکان شرکت در سمينارهاوکارگاه هاي آموزشي
* تعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

* دسترسي به زيرساختهای مناسب واستاندارد مجموعه پارک
* برخورداری از امکانات کتابخانه با بيش از 15 هزار جلد کتاب

* استفاده از پتانسيل و امکانات پژوهشکده هاي متعدد 
* امکان معرفی و حضور در نمايشگاه ها و همايش های ملی و بين المللی با حمايت پارک

* امکان استفاده از فضاهای کارگاهی پارک علم و فناوری در سايت اصلی و ساختمان های وابسته به پارک در کرمان

پارک علم و فناوری استان کرمان





پارک علم و فناوری استان کرمان

واحدهای تحقیق وتوسعه وابسته به صنایع دولتی وغیردولتی

زمینه های فعالیت

مطالعات انجام شده در مورد عملکرد موسسات نوپای فناور و شرکتهای کوچک و متوسط،نشان دهنده نقش موثرآنها درکارآفرينی وتوسعه فناوری و اقتصادی 
جوامع می باشد. اين گونه مؤسسات که عمدتاً توسط دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه ها شکل می گيرند به داليلی همچون کمبود سرمايه، فقدان 
تجربه و آموزش های مرتبط، ضعف در بازاريابی و جذب منابع مالی در همان سال های اوليه راه اندازی و شکل گيری با شکست روبرو می شوند. از سوی 
ديگر مطالعات نشان می دهد درصد بااليی ازشرکت هايی که سال های اوليه شکل گيری )3 سال اول( را با موفقيت طی می کنند به فعاليت خود در آينده 

نيز ادامه خواهند داد.
مرکز رشد واحدهای فناوری کرمان، به عنوان يکی از اولين مراکز رشد کشور در سال 1381 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری فعاليت خود را 

در راستای اهداف تبيين شده که مهمترين آن فراهم نمودن بستر الزم جهت ايجاد، رشد و توسعه شرکت های دانش بنيان است، آغاز نمود. 
اين مرکز که ساختمان اصلی آن در زمينی به وسعت 2200 متر مربع در مرکز شهر و در کنار يخدان مؤيدی يکی از بناهای تاريخی و زيبای شهر کرمان 

واقع شده است، در سال 1386 موفق به اخذ مجوز قطعی گرديد.
وجود يک ساختار مديريتی کوچک و کارا، انجام وظايف بر مبنای يک سيستم فرآيندی بهينه شده و تعامل مناسب با واحدهای فناور مستقر از مهمترين 

ويژگی های مرکز رشد فناوری کرمان محسوب می شود.

* فناوری اطالعات و ارتباطات
* بيوتکنولوژی کشاورزی و پزشکی

* برق و الکترونيک
* فرآوری مواد معدنی 

* کشاورزی
* زيست فناوری

* صنايع شيميايی و معدنی
* اتوماسيون انرژی های نو

* مواد و متالورژی
* صنايع بسته بندی

* نانو فناوری

مرکز رشد واحدهای فناوری کرمان


