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مقدمه
توسعه علوم و فناوریهای نوین میانرشتهای در جهان ،مسئوالن وقت دانشگاه تهران را به این سمت سوق داد تا نماد آموزش عالی کشور از قافله جریان
علمی جهان عقب نماند ،بنابراین پس از بررسیهای الزم تصمیم گرفته شد تا دانشکدهای با مأموریت جدید جهت جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام
پژوهشهای کاربردی میانرشتهای به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی و ترویج باور کارآفرینی در بین دانشآموختگان
و با چشمانداز و اهداف بلند ایجاد شود؛ بنابراین دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در تاریخ  5بهمن  1388به تصویب هیئتامنای دانشگاه
تهران رسید و در تاریخ  30فروردین  1390به دست رئیس جمهور وقت افتتاح گردید .البته جذب هیئتعلمی و دانشجو از نیمه دوم سال  1389آغاز
شده بود .در حال حاضر ،چارت سازمانی دانشکده به شرح زیر است.

این کتابچه با هدف معرفی دانشکده علوم و فنون به دانشگا هیان عزیز طراحی و تدوین شده است .در این راستا ،ابتدا بخشهای تخصصی دانشکده و
اعضای هیئتعلمی دانشکده معرفی میگردند .در ادامه نیز دستاوردهای آموزشی و پژوهشی و همچنین امکانات پژوهشی این دانشکده ارائه شده است.
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بخشهای تخصصی دانشکده
دانشکده علوم و فنون نوین در حال حاضر دارای چهاربخش تخصصی «مهندسی علوم زیستی» « ،بینرشتهای فناوری» « ،مهندسی هوافضا» و
«انرژیهای نو و محیط زیست» میباشد که بخش مهندسی علوم زیستی شامل سه زیربخش «مهندسی پزشکی» « ،بیوتکنولوژی» و «نانوبیوتکنولوژی»
و بخش بینرشتهای فناوری شامل دو زیربخش «علوم و فناوری شبکه» و «مکاترونیک و ریزفناوری» است .این دانشکده در مجموع در  31رشته
کارشناسی ارشد و  11رشته دکتری دانشجو میپذیرد.

بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی
بهکارگیری علوم و فنون مهندسی برای توسعه فناوریهای نوین در ارتباط با فرایندهای زیستی در صنایع را مهندسی علوم زیستی مینامند .مهندسی
علوم زیستی با بهرهگیری از جدیدترین و پیشرفتهترین فناوریها ،سعی در حل چالشهای مختلف در زمینههای پزشکی و بیولوژیک در جهت ارتقاء
سطح زندگی بشر دارد .زمینههای مهندسی علوم زیستی بسیار وسیع بوده و دانشگاههای معتبر جهان ،رشتههای مرتبط با گرایشهای آن را ایجاد کرده
و دانشجویان برتر خود را تشویق به ادامه تحصیل در این گرایشها می نمایند .در این راستا ،گروه مهندسی علوم زیستی در دانشکده علوم و فنون
دانشگاه تهران تأسیس شده است .اهداف این گروه حرکت در مرزهای دانش در حوزههای نوین علوم زیستی و توسعه فناوریهای کاربردی در کشور
مطابق با برنامههای توسعه ،سند چشمانداز و نقشه جامع علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از جدیدترین و پیشرفتهترین فناوریها
در جهت ارتقاء سطح زندگی و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور است.

زیربخش بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی به کاربرد علوم و فناوریهای بهکارگیری موجودات زنده و اجزای آنها و یا سامانهها ی بیولوژیکی برای تولید محصول و یا ارائه خدمات
مورد نیاز بشر میپردازد .گسترش نفوذ این فناوری پیشرفته ( )High techدر عرصههای مختلف زندگی روزمره موجب شده که در اسناد ملی فرادستی
از جمله سند چشمانداز ایران  1404و نقشه جامع علمی کشور یکی از چند فناوری راهبردی و اولویتدار کشور تعیین شده است .این فناوری پیشرفته
و دارای ارزش افزوده فراوان توانسته است خدمات نوآورانه ارزشمندی در حوزههای گوناگون شامل صنعت ،محیط زیست ،پزشکی و کشاورزی ارائه نماید
و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه یک رکن مهم در توسعه اقتصاد دانشبنیان و همچنین نقشی اساسی برای کسب اقتدار و برتری
بخشی در کشورها دارد .زیربخش بیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران با  8نفر عضو هیئتعلمی در دو حوزه تخصصی بیوتکنولوژی
صنعت و محیط زیست و مهندسی زیست پزشکی فعالیت مینماید.
این زیربخش از سال  1390تاکنون پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایشهای زیر میباشد .راهاندازی رشتههای متناظر دکتری و همچنین
دوره کارشناسی ارشد مهندسی متابولیک در حال پیگیری هستند.

مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته

1

بیوتکنولوژی میکروبی

*

2

بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

*

3

مهندسی شیمی  -زیست پزشکی

*

کارشناسی ارشد
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رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست دورهای آموزشی و پژوهشی است که در طی آن ،مجموعهای از علوم و فنون در زمینههای
مهندسی ژنتیک و زیستفناوری مولکولی ،فناوری تخمیر و کشت سویههای صنعتی برای تولید فراوردههای زیستی ،روشهای جداسازی و خالصسازی
محصوالت زیستی ،اصول مهندسی در طراحی فرایندهای زیستی و کاربرد زیستفناوری در محیط زیست ارائه میشود .دانشآموختگان این دوره
میتوانند نیاز تخصصی کشور را تا حد زیادی در زمینه زیستفناوری صنعتی و محیط زیست ،به ویژه در زمینه توسعه و طراحی فرایندهای باالدستی و
پاییندستی تأمین نمایند.
رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی فصل مشترک رشتههای مهندسی و پزشکی بوده و در واقع کاربرد رشتههای متفاوت مهندسی در پزشکی است.
این کاربردها میتواند در قالب مهندسی شیمی ،مهندسی برق ،مهندسی مکانیک و مهندسی مواد در پزشکی مطرح شود .در تمام گرایشهای فوق سعی
بر این است تا با نگرشی مهندسی بر فرایندهای بدن ،سامانهای را طراحی کرد که بتواند جایگزین اندام خاصی از بدن شود و یا اینکه با مدل کردن رفتار
طبیعی بدن ،امراضی را که بر اثر اختالل رفتاری اندام خاصی به وجود میآیند کشف و مداوا کرد .از دیگر اهداف مهندسی پزشکی ،ساخت دستگاههایی
است که با روشهای گوناگون ،تشخیص بیماری را آسان کرده و یا با ارائه سامانههایی ،درمان را عملی و یا مؤثرتر نماید .بدیهی است که برای رسیدن
به اهداف باال ،افزون بر آشنایی با مسائل فیزیولوژی و آناتومی ،الزم است بر اصول مهندسی در سامانههای زنده و بدن انسان نیز کامالً مسلط بود.
دراینبین ،مهندسین شیمی با توجه به آشنایی با مفاهیمی همچون پدیدههای انتقال جرم ،حرارت و سیاالت ،ترمودینامیک ،ترموسینتیک و خواص
مهندسی پلیمرها ،از پیشینه قویتری جهت بهکارگیری آنها در راستای اهداف مهندسی پزشکی برخوردار میباشند.

زیربخش مهندسی پزشکی
رشته مهندسی پزشکی ترکیبی از علوم پزشکی و علوم مهندسی است که رسالت آن حل مشکلهای کلینیکی با استفاده از توانمندیهای مهندسی
میباشد .مجموعه پیشرفتهای مختلف در زمینهی مهندسی باعث پیدایش روشهای نوین در حوزه پزشکی (پیشگیری ،تشخیص و درمان) گردیده
است و روزبهروز نیز در حال گسترش میباشد .توسعه دانش در حوزههایی نظیر الکترونیک ،مکانیک ،مواد و همچنین علوم بینرشتهای باعث ایجاد
گرایشهای مختلف مهندسی پزشکی از جمله بیوالکتریک ،بیومکانیک ،بیومتریال و مهندسی بافت شده است .رشته مهندسی پزشکی دانشکده علوم و
فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای زیر میباشد.

مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته
کارشناسی ارشد

دکتری

1

مهندسی پزشکی  -بیومتریال

*

*

2

مهندسی پزشکی – مهندسی بافت

*

3

مهندسی پزشکی  -بیومکانیک

*

زیربخش نانوبیوتکنولوژی
زیربخش نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای زیر
میباشد.
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مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته

1

نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)

*

2

ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

*

کارشناسی ارشد

دکتری

*

نانوزیست فناوری یک زمینة میانرشتهای است و هدف آن نیز مهندسی ،ساخت و دستکاری سامانهها در ابعاد یک تا صد نانومتر با الهام از ابزارهای
نوین برای شناخت دنیای ریز حاکم بر سامانههای زیستی است .این علم ،پلی مابین فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و علوم مهندسی بوده و معرف حوزه
نوین از علوم میانرشتهای است که به یک قطب برتر علمی در قرن  21تبدیل شده است .این فناوری همچنین حد واسطی بین نانوفناوری و زیستفناوری
بوده که ترکیب این فناوریها باعث تولید نسل جدیدی از مواد و سامانههایی شده است که در حوزههای مختلفی همچون پزشکی ،محیط زیست و
کشاورزی کاربرد فراوانی دارد .نانوزیست فناوری چشمانداز جدیدی برای دانشجویان و پژوهشگرانی که در سیستمهای فیزیکی و زیستی در مقیاس نانو
و کاربرد آن در پزشکی و صنعت فعالیت دارند فراهم آورده است.
زیست الهام (بیومیمتیک) حوزهی نوینی از علم است که در آن عناصر ،مدلها ،سیستمها و فرایندهای طبیعی مطالعه میشود و از آنها برای حل
مشکالت انسانی به طور خالقانه الگوبرداری میشود .در یک تعریف خاص ،زیست الهام به عنوان استراتژی آگاهانه طراحان و مهندسین برای مشاهده و
یادگیری از اصول طراحی طبیعت توصیف میشود .عبارت بیومیمتیک برای اولین بار توسط  Otto Schmittدر سال  1957معرفی شد که در تحقیق
دکترای خود وسیلهای فیزیک طراحی کرد که عمل الکتریکی اعصاب را تقلید مینمود .بیومیمتیک از واژه یونانی بیومیمسیس ( )Biomimesisمرکب
از  Bioبه معنی حیات و  Mimesisبه معنی تقلید مشتق شده است .علیرغم اینکه الهام و الگوگیری از خلقت در مقیاسهای مختلف امکانپذیر
است ،در بیشتر موارد ،بیومیمتیک در سطح میکروسکوپی و مقیاس مولکولی دنبال میشود .علت عمده این گرایش آن است که بسیاری از ویژگیهای
برتر طراحی در خلقت در مقیاس نانو یافت میشوند.

معرفی اعضای هیئتعلمی بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی

دکتر بابک اکبری کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی
شریف اخذ کرده است .پایاننامه دکترای ایشان در حیطه نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری تقویت شده با خاک رس
بوده است .ایشان از سال  1391در بخش مهندسی پزشکی گروه مهندسی علوم زیستی در دانشکده علوم و فنون نوین
در زمینههای بیومتریال و مهندسی بافت مشغول فعالیت بوده است .عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان بررسی و بهبود
خواص بیومتریالهای بر پایه ترکیبات پلیمری است و در حوزههای پلیمرهای حافظهدار ،ایمپلنتهای پلیمری و اصالح
سطح بیومتریالهای پلیمری مشغول تحقیقات هستند .ماحصل فعالیتهای ایشان تاکنون بیش از  25مقاله ،ترجمه یک
کتاب ،فارغالتحصیلی  20دانشجوی کارشناسی ارشد و  3دانشجوی دکتری و تدریس درس  6عنوان دروس تخصصی رشتههای بیومتریال و مهندسی
بافت میباشد .ایشان بسیار عالقهمند به انجام تحقیقات کاربردی در راستای حل مشکالت جامعه و صنعت کشور عزیزمان ایران میباشد و تاکنون نیز
با چند شرکت و مؤسسه همکاریهای مشترکی داشته است.
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دکتر علی پورخلیل فارغالتحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته پلیمر به ترتیب از دانشگاههای امیرکبیر و
تربیت مدرس و دکتری مهندسی شیمی  -زیست پزشکی از دانشگاه فنی آخن آلمان میباشند .ایشان در مدت قریب
به  6سال در دانشگاه فنی آخن و سایر مجامع علمی بینالمللی و صنعتی در قلب اروپا در سالهای  ،2016-2011در
حوزههای مورد نیاز کشورمان ،با تحقیق و پژوهش در آزمایشگاههای دانشگاه و در ارتباط نزدیک و تعریف پروژههای
پژوهشی  -صنعتی با صنعت پیشرو دنیا در حوزه تخصصی بهخصوص شرکتهای مطرح بینالمللی از جمله Membrana
و  ،B Braunبا گذراندن دوره های تخصصی علمی و مهارتی و با حضور مؤثر در کنفرانسهای متعدد بینالمللی تجارب
ارزشمندی کسب کردند .در این دوره ،ایشان بر روی  3حوزه تخصصی طراحی ،ساخت و بهینهسازی مدار مورد استفاده برای اندامهای مصنوعی مانند
صافی های دیالیز و اکسیژناتور و بررسی پارامترهای مختلف در میزان خونکافت ،بررسی مکانیزمهای خونکافت و مدلسازی پارامترهای مؤثر ،بررسی و
مدلسازی انتقال جرم در سیستمهای تماس دهنده غشایی (گاز-گاز ،گاز-مایع و مایع -مایع) بهخصوص در اندامهای مصنوعی ،سیستمهای توانبخشی
و کمک ورزشی تمرکز داشتهاند .فعالیتهای آموزشی ایشان از سال  97در دانشکده آغاز و از سال  99نیز هم در حوزه آموزشی و هم پژوهشی دنبال
شد .در این مدت دو پروژه در مهندسی بافت و بهخصوص داربستهای مورد نیاز و همچنین در حوزههای نانوبیو میمتیک تعریف شده است.
در کنار فعالیتهای آکادمیک و صنعتی ایشان ارتباطات مفید و مؤثری با بدنه آکادمیک و صنعت اروپا بهخصوص در کشور آلمان و بلژیک برقرار کردهاند،
ایشان تجربه مشابه در جهت تعریف همکاری بین سازمان پژوهشهای علمی -صنعتی ایران و مرکز  IORAبا دانشگاههای  RWTH Aachenآلمان و
 KU Leuvenبلژیک در حوزههای پزشکی ،تصفیه آب داشتهاند که نهایت ًا در سال  1396منجر به انعقاد تفاهمنامهای بین  IORAو دانشگاه RWTH
 Aachenشد.
با توجه به آشنایی و فعالیت ایشان در زنجیرههای توسعه فناوری و مکانیزمهای ارتباط دانشگاه با صنعت در آلمان ،عالقهمند هستند که مکانیزم "بومی"
و مشابهی در این زمینه با کمک سایر اساتید مجرب در دانشگاه تهران راهاندازی کنند .در زنجیرههای توسعه فناوری و مکانیزمهای ارتباط دانشگاه با
صنعت در آلمان ،مراکز مختلفی از جمله Leibniz ،Helmholtz Association of National Research Centers ،Max Planck Society
 Associationو  Fraunhofer Gesellschaftرا شامل میشود که هر یک در این زنجیره نقش مستقل و منحصربهفردی را در کنار دانشگاه و صنعت
بازی می کنند .بعضی از این ارکان در ایران معادلی ندارند و مانند یک حلقه مفقوده ،نبود آنها در ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت اختالل ایجاد
کرده است .تالشهای فوقالذکر میتواند به رفع این نیاز کمک کند.
برخی از خروجیهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی انجام شده در قالب پنج مقاله  ،ISIیک کتاب انگلیسی ،دو  Chapter bookانگلیسی ،یک پتنت
آمریکایی  ،US Patentدو پتنت  ،PCTهشت ثبت اختراع داخلی ،حضور و ارائه شفاهی در بیش از  10کنفرانس بینالمللی در اروپا و ارائه بیش از
 10پوستر در کنفرانسهای تخصصی بینالمللی میباشد .همچنین در این مدت دو محصول نهایی و به بازار ارائه شدهاند )1 :شبیهساز ارتفاع برای تقویت
توان هوازی ورزشکاران قهرمانی بر مبنای کاهش فشار جزئی گازهای تنفسی دریافتی کاربر (اطالعات بیشتر در )www.Syner.meو  )2سیستم
گاززدایی از مایع با استفاده از تماس دهندههای غشایی گاز-مایع در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی .ماژولهای غشایی مورد استفاده در این سیستم بر
اساس پتنتهای انجام شده پوششدهی میگردند.
در حوزه اجرایی ،عضو غیرموظف در هیئتمدیره شرکت پایندان و هلدینگ انرژی گستر سینا (حوزه فعالیت نفت ،گاز و انرژی) و همچنین تأسیس
شرکت دانشبنیان ستارگان نوآور سپهر پارس در حوزه جداسازی گاز از مایع با استفاده از تماس دهندههای غشایی را در کارنامه دارند.
در حوزه فعالیتهای آموزشی ،سابقه تدریس دروس  Biomaterialsو  Polymer scienceرا در گروه  .Biomedical Engدانشگاه FH Aachen
و همچنین سابقه فعالیت به صورت  TAدر دروس  Artificial Organs ،Physiologyو  Special aspects of Artificial Organsرا در
طول سالهای  92تا  95به زبان انگلیسی و در مقطع کارشناسی ارشد را داشتهاند .در دانشکده نیز از سال  97تجربه تدریس دروس ریاضیات مهندسی
پیشرفته ،مهندسی پلیمر ،زیست موادها و مهندسی بافت را دارند.
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دکتر زهرا حاجی حسن مدرک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته بیوشیمی از دانشگاه تهران و با
رتبه ممتاز در تمامی مقاطع اخذ نموده است ،عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان «تولید فاکتورهای رشد نوترکیب با
استفاده از میزبانهای یوکاریوتی و پروکاریوتی» میباشد و در حال حاضر در زمینه تولید داروهای نوترکیب و ایمنی
درمانی سرطان فعالیت دارند .یافتههای پژوهشی ایشان تاکنون منجر به چاپ  30مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر
و ارائه  47مقاله در همایشهای معتبر ملی و بینالمللی شده است .به عالوه ایشان در همین زمینه تخصصی ،دارای
چندین جلد کتاب میباشند که دو جلد از آنها توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یک جلد توسط دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسیده است.
دو ثبت اختراع ملی ،سه طرح کاربردی و 10نمونه محصول که در سالهای مختلف در نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار» وزارت علوم
ارائه شده است ،از دیگر دستاوردهای پژوهشی ایشان میباشد.

دکتر سید مرتضی حسینی فارغالتحصیل دکتری شیمی تجزیه در سال  1384از دانشگاه تربیت مدرس میباشد .عنوان
طرح تحقیقاتی ایشان «طراحی و ساخت روشهای تشخیصی سریع برای بیومارکرهای کلینیکی و انواع آلودگیهای
غذایی و زیستمحیطی» میباشد .در طی این مدت در دانشگاه تهران 12 ،دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی و 30
دانشجو ارشد نانوبیوتکنولوژی از آزمایشگاه ایشان فارغالتحصیل شدهاند  .اولین دانشجو دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه
تهران به راهنمایی ایشان با دو مقاله  IF=7فارغالتحصیل شده است .ایشان جزء یک درصد دانشمند برتر  ISIدر رشته
مهندسی شیمی در سال  1390-1386با  220مقاله ) ISI(150 Q1میباشند .ایشان همچنین ،به عنوان پژوهشگر
برتر علوم پایه در جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی در سال  ، 1399جشنواره بینالملل دانشگاه تهران و جشنواره
پژوهشی دانشگاه تهران انتخاب شدهاند و مجری چندین پروژه و پروژه منتخب جاده ابریشم در حال حاضر میباشند .از افتخارات دانشجویان آزمایشگاه
ایشان میتوان به کسب عنوان رساله برتر در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران ،ایده برتر در جشنواره پارک فناوری برتر دانشگاه تهران و مخترع برتر
جشنواره مخترعین استان البرز و تهران اشاره کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس  nanobiosensorlab.comمراجعه فرمایید.
دکتر علی حسین رضایان قیهباشی ،در شهریور  1358در شهرستان کلیبر-استان آذربایجان شرقی متولد شد .ایشان
تحصیالت خود را تا اخذ دیپلم در زادگاه خود گذراند و پس از شرکت در کنکور سراسری ،در مقطع کارشناسی رشته
شیمی محض دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-تبریز ( )1378-1382پذیرفته شد .وی کارشناسی ارشد ()1382-1384
و دکتری تخصصی ( )1384-1388خود را در رشته شیمی آلی زیر نظر دکتر احمد شعبانی در دانشگاه شهید بهشتی
به اتمام رساند و در سال  1388به عنوان دانشجوی نمونه کشور برگزیده شد.
در سال  1389به عنوان عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد .دروس تخصصی که در مقطع کارشناسی
ارشد و دکتری در رشته نانوبیوتکنولوژی توسط ایشان تدریس میشود شامل :روشهای اتصال زیستی اصول مهندسی سطح ،اصول نانوفناوری ،مهندسی
پلیمر ،روشهای شناسایی نانوبیوساختارها ،مبانی رهایش کنترل شده دارو و کارآفرینی در مهندسی زیستی است .ایشان در چهارمین جشنواره آموزش
دانشگاه تهران ( )1396به عنوان استاد برگزیده آموزشی انتخاب شدند و در همان سال ( )1396به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا پیدا کردند.
در حوزه پژوهش تمرکز فعالیتهای ایشان در زمینه سنتز و اصالح سطح نانو ساختارها و بررسی کاربرد آنها در زمینه تشخیص و درمان بیمارها میباشد.
پس از فعالیت  5ساله در حوزههای مختلف نانوبیوتکنولوژی ،در حال حاضر تیم تحقیقاتی وی بر روی تشخیص و درمان بیماریهای عفونی (از جمله
سپسیس) و آلودگیهای باکتریایی آب با استفاده از سامانههای میکروفلوئیدیک و تلفیق آن با زیستحسگرهای تشخیصی بر پایه نانوساختارها متمرکز
شده است .از دیگر عالقهمندی وی در حوزه پژوهش طراحی ،ساخت و ارزیابی داربستهای پلیمری در حوزه مهندسی بافت میباشد که در این حوزه
چندین دانشجوی مهندسی پزشکی-زیست مواد و مهندسی شیمی-زیست پزشکی فارغالتحصیل کردهاند .ایشان تاکنون راهنمایی  27پایاننامه
کارشناسی ارشد 10 ،رساله دکتری و یک طرح پسادکتری را برعهده داشتهاند که حاصل آنها چاپ بیش از  82مقاله بینالمللی  ،WOSبیش از 40
سمینار تخصصی ملی و بینالمللی ،یک ثبت اختراع ملی ،ترجمه  4جلد کتاب ،چاپ  5مقاله علمی-پژوهشی فارسی ،اجرای  9طرح پژوهشی و نظارت
بر  3پروژه علمی میباشد .وی همچنین داوری مقاالت بینالمللی ،ثبت اختراع و طرحهای پژوهشی متعددی در کارنامه خود دارد.
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از نظر بینالمللی در پایگاه وب او ساینس
h-Index=28, Citations: 2096, Published papers: 82
https://publons.com/researcher/3595742/ali-hossein-rezayan/publications/
دکتر رضایان در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مسئولیت های اجرایی متعددی نیز در دانشگاه تهران بر عهده داشتهاند که از جمله میتوان به
انتصاب وی به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم زیستی برای سه دوره ،نماینده هیئت ممیزه دانشگاه تهران برای دو دوره ،معاون اداری و مالی سازمان
توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه به مدت  2.5سال اشاره کرد .عالوه بر این در حال حاضر از شهریور  1399ایشان به عنوان رئیس دانشکده علوم و فنون
نوین دانشگاه تهران از طرف اعضای هیئتعلمی دانشکده انتخاب شدهاند.

دکتر حسین صباحی ،زاده شهرستان بجستان از توابع استان خراسان رضوی و فارغالتحصیل رشته فیزیولوژی گیاهان
زراعی بهصورت مشترک از دانشگاه تربیت مدرس  -دانشگاه هوهنهایم آلمان می¬باشد .ایشان در آلمان در زمینه تولید
کودهای نانو و میکرو ،پروژه موفقی را به سرانجام رساند که حاصل آن چاپ چندین مقاله در مجالت معتبر دنیا بود .بر
این اساس ،نامبرده با وجود فارغالتحصیلی در رشته زراعت  -شاخه فیزیولوژی گیاهان زراعی ،به شدت عالقهمند به
رشته نانوتکنولوژی کشاورزی شد؛ لذا پس از فارغالتحصیلی و استخدام در پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید
بهشتی ،اغنا نشده ،لذا بعد از  4سال کار پژوهشی در این پژوهشکده ،به بخش نانوبیوتکنولوژی در گروه مهندسی علوم
زیستی دانشگاه تهران پیوست .نامبرده از سال  1389تاکنون عضو هیئتعلمی این گروه میباشد که حاصل تالش بیوقفه و سرشار از عشق و عالقه
ایشان به کاربرد نانو در کشاورزی ،انجام چندین پروژه تحقیقاتی مصوب در ستاد نانو و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه ساخت کودهای نانو
و میکروی با رهایش کنترل شده و سنتز میکرو و نانو سامانههای دارورسانی به تقلید از طبیعت میباشد .یکی از پروژههای شاخص ایشان که موفق به
ورود به صنعت پتروشیمی شده است ،ساخت کود اوره کند رهاست که در حال حاضر در حال انعقاد تفاهمنامه بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
و پتروشیمی پردیس عسلویه بهعنوان بزرگترین پتروشیمی کشور ،جهت تولید کود اوره کند رها میباشند .دو پروژه موفق دیگر نامبرده که خاتمهیافته
و مصوب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میباشد و در حال ورود به صنعت و بازار میباشند ،استفاده از گرده گیاه زعفران بهعنوان یک سامانه
دارورسانی دهانی بسیار کارا و دیگری خالصسازی پلی فنلهای گیاهی پوست میوه انار با استفاده از نانو صفحات مونت موری لونیت (نانوذرات رس)
میباشد .برای اطالعات بیشتر در زمینه رزومه پژوهشی نامبرده میتوانید به صفحه شخصی ایشان به آدرس /https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hsabahi :
مراجعه نمایید.

دکتر جواد محمدنژاد آروق فارغالتحصیل کارشناسی زیستشناسی از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد و دکتری
بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در سالهای  1384،1380و  1389میباشند .ایشان طرحهای
مختلف در حوزه کیتهای تشخیص طبی انجام داده و با شرکتهای حوزه کیتسازی و آزمایشگاههای تشخیص طبی
ارتباط علمی دارند .چاپ بیش از  55مقاله در مجالت بینالمللی و ملی که اکثر آنها  WOSبوده و بیشتر  Q1و تعداد
کمی  Q2و  Q3میباشند ،تالیف و ترجمه بیش از  30جلد کتاب در زمینه بیوشیمی بالینی و بیولوژی سلولی و مولکولی
که برخی از آنها به چاپ های هشتم رسیده و از پرفروش ترین کتاب های علمی و دانشگاهی کشور هستند از دیگر
فعالیتهای پژوهشی ایشان میباشد .همچنین ایشان تاکنون راهنمایی و مشاوره بیش از  50دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزههای بیوشیمی،
نانوبیوتکنولوژی و مهندسی بافت بر عهده داشتهاند .اچ ایندکس ایشان طبق سایت اسکوپوس برابر  14و طبق سایت اسکوالر برابر  15میباشد.
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دکتر بهمن وحیدی در تاریخ  1360/11/17در خانوادهای فرهنگی در شهر رشت از استان گیالن دیده به جهان گشود.
دکتر وحیدی فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی پزشکی -بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشند .زمینههای
تحقیقاتی ایشان بر محوریت مکانیک سیاالت زیستی ،مکانیک سلول و بافت ،کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی و
تحلیل برهمکنش سیال  -سازه در سیستمهای زیستی از جمله سیرکوالسیون حیاتی میباشد .تألیفات دکتر وحیدی
مشتمل بر چاپ  56مقاله در مجالت معتبر علمی پژوهشی معتبر بینالمللی و ملی ،چاپ و ارائه دهها مقاله در کنفرانس-
های معتبر تخصصی ملی و بینالمللی و یک کتاب با عنوان «بیومکانیک ترومبوز و آمبولی» میباشد .همچنین ،داوری مقاالت معتبرترین مجالت علمی
 پژوهشی بینالمللی تخصصی مهندسی پزشکی در زمره فعالیتهای علمی ایشان بوده است .راهاندازی و اجرای رشته مهندسی پزشکی  -بیومکانیکدر مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشگاه تهران از سال  ، 1392ارائه طرح درس و تدریس دروس بیورئولوژی و همورئولوژی ،مکانیک بافت،
مکانیک سلولی ،مکانیک سیاالت زیستی ،مبانی بیومکانیک و مهندسی سلولهای بنیادی در مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته-گرایشهای مهندسی
پزشکی (مهندسی بافت ،بیومتریال و بیومکانیک) برای نخستین بار در دانشگاه تهران از جمله اقدامات شایان توجه ایشان بوده است.
از افتخارات ایشان از زمان پایان مقطع دکتری (و در آغاز کار در دانشگاه تهران) تاکنون میتوان به فارغالتحصیل رتبه اول دکتری مهندسی پزشکی از
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) ،دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری ،برگزیده بنیاد ملی نخبگان کشور از بین دانشجویان نمونه
کشوری مقطع دکتری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،کسب اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان ایران ،کسب عنوان مقاله
برگزیده بیومکانیک در بیست و ششمین همایش ملی و چهارمین همایش بینالمللی مهندسی زیست پزشکی ایران ( ،)ICBME2019راهنمایی
پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزیده شده به عنوان پایاننامه شایسته تقدیر در بیست و هفتمین همایش ملی و پنجمین همایش
بینالمللی مهندسی زیست پزشکی ایران ( )ICBME2020کسب عنوان مقاله برتر (رتبه نخست) در حوزه سیاالت زیستی در بیست و هفتمین همایش
ملی و پنجمین همایش بینالمللی مهندسی زیست پزشکی ایران ( )ICBME2020اشاره کرد.
در حوزه اجرایی سرپرست گرایش بیومتریال ،مسئول راهاندازی و سرپرست گروه پژوهشی مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی و سیاالت زیستی ،مسئول
راهاندازی آزمایشگاه مهندسی پزشکی-بیومکانیک ،سرپرست راهاندازی گروه مهندسی پزشکی ،سرپرست آزمایشگاه محاسبات گروه مهندسی علوم
زیستی ،عضو ستاد راهبردی فناوری سلولهای بنیادی بازساختی دانشگاه تهران را در کارنامه دارند

دکتر ژامک نورمحمدی که فارغالتحصیل کارشناسی در رشته مهندسی مواد-سرامیک ،کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی پزشکی-بیومواد و دکتری در رشته مهندسی مواد پیشرفته -بیومواد میباشند ،در زمینه زیست مواد و
داربستهای مهندسی بافت فعالیت دارند .ایشان تمام مقاطع تحصیلی را با رتبه ممتازی به پایان رساندهاند .در حال
حاضر عضو هیئتعلمی بخش تخصص مهندسی علوم زیستی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت هستند.
ایشان دو کتاب مرجع درسی با عناوین کاربرد کامپوزیت در مهندسی پزشکی و کاربرد سرامیکها در مهندسی پزشکی
میباشند که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیدهاند که کتاب کاربرد سرامیکها در مهندسی پزشکی
برنده جایزه کتاب سال  1386شده است .همچنین از ایشان بیش از  50مقاله علمی-پژوهشی و  8ثبت اختراع منتشر شده است .ایشان در تدوین 46
استاندارد ملی در زمینه کاشتنیهای جراحی مشارکت داشتهاند.

دکتر فاطمه یزدیان فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی شیمی -طراحی فرایند صنایع نفت از پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری مهندسی شیمی-
بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس میباشند و در زمینه بیوتکنولوژی صنعتی و مهندسی زیست
پزشکی فعالیت دارند ،عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان «تولید فراوردههای بیولوژیک ،پایش و پاالیش در سامانه
ال شناخته
کنترل شده» است .ایشان در حوزهی «طراحی ،ساخت و راهاندازی بیوراکتور در مقیاس صنعتی» از افراد کام ً
شده در کشور هستند و در این زمینه ،ساخت چند بیوراکتور به صورت مشترک با سازندگان کرهای در کارنامه ایشان
دیده میشود .همچنین ایشان در راهاندازی دانشکده علوم و فنون نوین در سال  1388همکاری داشته و جز کمیته فرهنگی ارتقا بودهاند و در طی
سالهای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئتعلمی از سال  1389تاکنون ،مدیریت بیش از  8پروژه صنعتی را به عهده داشتهاند .عالوه بر
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این ،ایشان دارای  200مقاله منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی هستند که بسیاری از آنها نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی و همکاری ایشان با
بخش صنعت کشور میباشد .همچنین در زمینة شبیهسازی در مقیاس ماکرو و نانو ،ایشان دارای مقاالت معتبر هستند .هم چنین ایشان دارای یک
کتاب در زمینه «کامسول در فرایندهای زیستی» میباشند که توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  1396به چاپ رسیده است .برای اطالعات
بیشتر میتوانید به وبسایت  google scholarمراجعه فرمایید.

دکتر آزاده غائی فارغالتحصیل رشته نانوفناوری از پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،هماکنون دانشیار بخش
تخصصی مهندسی علوم زیستی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران میباشد .ایشان پروژههای متعددی در زمینه
سیستمهای پلیمری کنترلکننده رهایش دارو و مهندسی بافت انجام داده است .از دیگر موضوعات تحقیقات ایشان میتوان
به توسعه ساخت غشاهای همودیالیز اشاره نمود .ایشان دو کتاب در خصوص غشاها و کاربرد غشاها در مهندسی پزشکی
و همچنین بیش از  50مقاله علمی معتبر و فصل کتاب منتشر کردهاند .برخی از یافتههای پژوهشی ایشان از قرار زیر است:
ساخت نانوذرات فلزی -آلی مختلف؛ نانوذرات ژانوس آنتیباکتریال؛ غشاهای همودیالیز اصالح شده.

دکتر اشرفالسادات حاتمیان فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف در سال  1376و
کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی به ترتیب در سالهای  1379و  1388از دانشگاه تربیت
مدرس میباشند .ایشان از سال  1379به عنوان کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی بهپاک وابسته به
توسعه صنایع بهشهر مشغول به کار بود که حاصل فعالیت رسمی ایشان راه اندازی خط تولید لیستین گرید غذایی و دارویی
از روغنهای خوراکی برای اولین بار در کشور و بی بو کردن پروتئینهای بافتدار گیاهی و نیز دهها پروژه کوچک دیگر بود.
به دلیل عالقهمندی به فعالیتهای پژوهشی حوزههای دانشگاهی با دیدگاههای صنعتی و تجاری از سال  1390تاکنون به عنوان عضو هیئتعلمی بخش
تخصصی مهندسی علوم زیستی در حوزه بیوتکنولوژی و زیست پزشکی در دانشکده علوم و فنون نوین مشغول به فعالیت میباشند .حاصل تالش این
چند سال راهنمایی و مشاوره نزدیک به  50پایاننامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری و نیز انجام چندین طرح با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
صندوق پژوهشگران کشور و شرکت پخش و پاالیش نفت کشور بوده است .مهمترین حوزه انجام فعالیتهای پژوهشی ایشان که با هدف و دیدگاه
تجاریسازی و تولید صنعتی صورت گرفته است تولید متابولیتهای دارویی از قارچهای دارویی کشور در فرمانتور و استفاده از آن در سامانههای نانویی
با هدف درمان بیماریهای حوزه دیابت ،سرطان و نیز پانسمانهای حوزه سوختگی و زخمهای دیابتی و ضدعفونیکنندهها بوده است .عالوه بر این
تمرکز زیادی نیز در پژوهشهای ساخت سامانههای نانویی در درمان بیماری سیستمهای عصبی به خصوص آلزایمر توسط ایشان صورت گرفته است
که در مجموع حاصل فعالیتهای این حوزهها چاپ بیش از  50مقاله بینالمللی و ملی و  140کنگره و چاپ  5کتاب بوده است .همچنین در زمینه
فعالیتهای تجاری ایشان عضو هیئت مؤسس گروه صنعتی مبتکران با دارا بودن چندین محصول در حوزه عایق و پوشش و نیز محلولهای ضدعفونی
کنده نانویی موجود در بازار و شرکت مبتکران رهاورد سالمت ایرانیان (مرسا) میباشند.

دکتر محمد میر دریکوند ،دکترای بیوتکنولوژی خود را در سال  2008( 1387میالدی) با درجه عالی از دانشگاه پاریس
 11فرانسه (یکی از دانشگاههای عالی اروپا در زمینه علوم زیستی) اخذ نمود .ایشان تمام مراحل تحصیلی از مدرسه تا
دانشگاه را با درجه ممتاز و رتبههای  1و  2در محضر معلمان و استادان علمی برجسته و متعهد به اخالق حرفهای و
مسئولیتپذیری اجتماعی در مؤسسات علمی دارای استانداردهای باالی کیفی و حرفهای گذرانده است و بنابراین عمل به
آموختهها در نزد آنها را وظیفهای اکید و اصولی میداند.
دکتر میر از سال  1391در بخش مهندسی زیستی دانشگاه تهران در زمینه تخصصی بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی دارد .همچنین تجربیاتی در زمینه مطالعات راهبردی و مدیریت نوآوری در بیوتکنولوژی دارند .کارهای پژوهشی و پایاننامههایی در زمینه
تولید پیگمنتهای باکتریایی ،پاکسازی زیستی آالیندهها از پسابهای پتروشیمیایی و مناطق نفتی ،بازدارندگی گرفتگی غشاها در تصفیه پساب با
روشهای زیستی و تولید برق زیستی از باکتریها دارند .ایشان همچنین از پیشتازان در معرفی و ترویج حوزههای جدید راهبردی و اولویتدار
بیوتکنولوژی به جامعه علمی و نهادهای اجرایی کشور از جمله زیستشناسی مصنوعی ( ،)synthetic biologyمهندسی متابولیک و اقتصاد زیستی
است؛ هرچند که در دو مورد نخست تاکنون پروژه عملیاتی نداشتهاند و  3پروژه اولویتدار ارائه شده بین  5تا  7سال پیش به دلیل ضعف تصمیمگیران
در درک از این حوزهها با اقبال روبرو نشد.

معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

12

دانشکده علوم و فنون نوین

نتایج این فعالیتها تاکنون در قالب حدود  30مقاله در مجالت و کنفرانسهای علمی ،یک کتاب دوجلدی ،ثبت  6توالی ژنی در بانک جهانی ژنوم12 ،
پایاننامه کارشناسی ارشد و  10گزارش جامع راهبردی و تحلیلی ملی در زمینه آخرین پیشرفتهای علمی  -فناوری و اقتصاد زیستی نشر یافته است.
اغلب گزارشها راهبردی و تحلیلی در تصمیمگیریهای ستاد توسعه زیستفناوری نقش مبنایی و اثرگذار داشته است و منجر به اقدامات خوبی در
سطح ملی شده است.
ایشان در زمینه مدیریتی و اجرایی نیز تجربیات موفقی از جمله سابقه چند سال مدیریت دفتر طرحهای کالن فناوری دانشگاه تهران ،رئیس دبیرخانه
(معاون) ستاد توسعه زیستفناوری و عضویت در کمیتههای متعدد ملی و دانشگاهی را در کارنامه دارد.
البته دکتر میر در باورهای استداللی خاص با نشر مقاله یا کتاب و یا هر اثر علمی دیگری صرف ًا در خدمت ارتقای درجه علمی فردی بسیار مخالف است
و معتقد است که ارزشهای علمی و حرفهای واقعی بر مبنای تکالیف و وظایف در قوانین و برنامههای ملی به نافع و نافذ بودن در رفع نیازهای اولویتدار
علمی  -فناوری جامعه و یا حرکت در مرزهای نوآوری و دانش جهانی و همچنین توجه اکید همزمان به وظایف نسل پروری نظام دانشگاهی بستگی
دارد .این باور که وظیفه نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور بهویژه در مراکز علمی برتر همچون دانشگاه تهران ،فقط انجام کارهای فاخر اولویتدار و یا در
تراز جهانی برای خدمت به رفع نیازهای کشور و توجه اکید همزمان به نسل پروری با سه رکن همتراز علمی  -فرهنگی  -اجتماعی است ،باید به وظیفه
اکید برنامهای و گفتمان غالب در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور تبدیل شود تا نظام دانشگاهی بتواند نقش و جایگاه کارآمدی و مسئولیتپذیری
اجتماعی واقعی خود را ایفا نماید .البته شرایط و امکانات کنونی از جمله ضعف مفرط در نظام تشخیص و تأمین بودجه و واگذاری درست پروژههای
پژوهشی دچار اشکاالت اساسی است و به بازنگری جامع و عملی نیاز دارد.

دکتر محمد برشان تشنیزی دانشآموخته کارشناسی زیستشناسی سلولی و مولکولی در سال  1380از دانشگاه شیراز،
کارشناسی ارشد بیوشیمی در سال  1383و دکتری بیوشیمی در سال  1388از دانشگاه تهران میباشند .حوزه تخصصی و
عالقهمندی ایشان مهندسی پروتئین و تولید پروتئینهای صنعتی و دارویی است .دکتر برشان تاکنون راهنمایی  18دانشجوی
کارشناسی ارشد را برعهده داشتند و پروژههای تحقیقاتی متعددی در حوزه تولید آنزیم ،پروتئینهای دارویی و محصوالت
ثانویه در سیستمهای پروکاریوتی و یوکاریوتی – بهویژه مخمر و قارچهای رشتهای  -زیر نظر ایشان اجرا و به نتیجه رسیده
است .از مجموعه تیم تحقیقاتی ایشان تا به امروز  17مقاله در مجالت معتبر بینالمللی چاپ شده و دو کتاب مرجع "سلوالز :کلید انرژی" و " زیست
حسگر :مبانی و کاربردها" توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران منتشر شده است .فناوری آنزیم ،مهندسی پروتئین ،فرآوری پاییندستی
در زیستفناوری و بیوانفورماتیک از جمله درسهایی هستند که توسط دکتر برشان به صورت ساالنه در دانشکده علوم و فنون نوین ارائه میشود.

دکتر مهرداد خاک بیز فارغالتحصیل دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف و مقطع دکتری دانشگاه
تهران در رشته مهندسی مواد میباشد .ایشان در زمینه توسعه مواد پیشرفته با کاربردهای مختلف مهندسی پزشکی و
بیومواد فعالیت دارند .عمده فعالیت تحقیقاتی دکتر خاک بیز در سالهای اخیر به فرآوری نانوبیومواد جهت کاربردهای
مختلف پزشکی مخصوص ًا دارورسانی هدفمند در بدن ،بیومواد دندانی شامل کامپوزیتها و ایمپلنتهای دندانی و نیز تولید
بیومواد زیستتخریبپذیر جهت تولید ایمپلنتهای زیستتخریبپذیر بوده است .عالوه بر این در حوزه مهندسی بافت
انجام چندین پروژه جهت تولید رگهای قلبی و نیز اصالح سطح مواد جهت به حداکثر رساندن میزان زیست سازگاری با بافت بدن انجام دادهاند .بخشی
از فعالیتهای آموزشی ایشان شامل تدوین و ارائه دروس کاربرد نانوبیومواد در پزشکی و بیومواد فلزی بوده است .دکتر خاک بیز همواره بر روی همکاری
با دانشگاههای خارجی متمرکز بوده و هماکنون با سه دانشگاه در کشورهای کانادا ،آمریکا و چین در حال همکاری متقابل در حوزههای بینرشتهای در
بخش مهندسی پزشکی میباشند که ماحصل آن شامل تبادل دانشجو ،چاپ چندین مقاله و پروژه مشترک بوده است .ماحصل تحقیقات چندینساله
ایشان در حوزه مهندسی پزشکی شامل راهنمایی بیش از  22دانشجوی کارشناسی ارشد و سه دانشجوی مقطع دکتری و چاپ  50مقاله علمی و
پژوهشی و نیز ارائه  20مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی و دو اختراع بوده است .عالوه بر این با مجالت بینالمللی در داوری مقاالت همکاری
نموده و همچنین به عنوان هیئت تحریریه عضویت داشتهاند .دکتر خاک بیز ارتباط مستمری با صنایع و مراکز مرتبط کشور داشته و به صورت طرحهای
پژوهشی و ارائه دورهها و کارگاههای آموزشی ،همکاریهای متعددی را با این مراکز انجام دادهاند.
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دکتر فرامرز مهرنژاد فارغالتحصیل کارشناسی زیستشناسی از دانشگاه اصفهان در سال  1377و کارشناسی ارشد و دکتری
بیوفیزیک از دانشگاه تربیت مدرس در سال  1385میباشد .حوزه تخصصی و عالقه ایشان بیوفیزیک ساختاری است .پروژههای
تحقیقاتی زیر نظر ایشان در زمینه بررسی ساختار ،دینامیک و عملکرد پپتیدها و پروتئینهای دارویی با رویکرد انکپسوله
کردن آنها در داروسازی و دارورسانی میباشند و برای انجام پروژههای تحقیقاتی خود از روشهای مختلف آزمایشگاهی و
مدلسازی مولکولی استفاده میکنند .تا به امروز راهنمایی نه دانشجوی دکتری و  40دانشجوی کارشناسی ارشد را به عهده
داشتند .از مجموعه تیم تحقیقاتی ایشان بیش از  60مقاله در مجالت مختلف خارجی به چاپ رسیده است .بیوفیزیک سلولی و مولکولی ،مهندسی
پروتئین و مدلسازی مولکولی از جمله دروسی هستند که دکتر مهرنژاد ساالنه در دانشکده علوم و فنون نوین ارائه میکنند .ایشان همچنین دو دوره
فرصت مطالعاتی را در انستیتو پاستور پاریس (سال  2007-2008در گروه بیوانفورماتیک ساختاری) و دانشگاه آلبرتا (سال  2020-2019در دانشکده
داروسازی و فارماسیوتیکس) گذراندهاند.

دکتر علی ابوئی مهریزی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه
صنعتی امیرکبیر هستند .ایشان عمده فعالیتهای علمی خود در طول مدت حضور در دانشکده علوم و فنون نوین را بر روی
طراحی وسایل و مواد پزشکی و آزمایشگاهی در تماس با بافت انسان و نمونههای بیولوژیکی با رویکرد مهندسی در مقیاس
میکرو ( )Micro Engineeringمتمرکز نموده است .عمده فعالیتهای آموزشی ایشان به این شرح میباشد :تدریس دروس
مباحث ویژه بیومتریال (مقطع دکتری) ،روش اجزای محدود در بیومکانیک (ارشد بیومکانیک) ،مدلسازی و شبیهسازی
سیستمهای بیولوژیکی و مکانیک محیطهای پیوسته (ارشد بیومکانیک).
فعالیتهای پژوهشی ایشان در دو شاخه طراحی ،ساخت و ارزیابی انواع پلتفرمهای بیومیکروفلوییدیک با کاربردهای پزشکی و آزمایشگاهی از جمله
ساخت تراشه برای تولید نانوذرات و میکروذرات حاوی دارو و فاکتورهای رشد انسانی ،ساخت تراشه برای کاربردهای بیوسنسوری و تشخیصی ،ساخت
تراشههای اختالطگر ،ساخت تراشههای جداسازی سلولهای سرطانی در گردش خون و همچنین طراحی ،ساخت و ارزیابی انواع ساختارهای متخلخلها
(دارای تخلخلهای میکرونی) با کاربردهای پزشکی از جمله ایمپلنتها و داربستها و استنتهای قلبی-عروقی متمرکز شده است .در این راستای بیش
از  20دانشجوی ارشد و دکتری فارغالتحصیل شدند که برخی از پروژهها دستاورد آن چاپ بیش از  25مقاله در مجالت معتبر بینالمللی ( )WOSو
همچنین ثبت یک پتنت داخلی و یک پتنت بینالمللی بوده است .همچنین ایشان موظف دو کتاب به زبان انگلیسی (انتشارات  McGraw-Hillو
جهاد دانشگاهی امیرکبیر) در حوزه مهندسی پزشکی هستند .درضمن ایشان دارای سه طرح تحقیقاتی خاتمهیافته با مرکز تحقیقات تروما بیمارستان
سینا و شرکت خصوصی نانوزیستفناور اکسیر هستند.
دکتر علی ابوئی مهریزی در مدت فعالیت خود در دانشکده علوم و فنون نوین به منظور فراهم نمودن بستر الزم برای اجرای پروژهای دانشجویان اقدام
به راه اندازی "آزمایشگاه بیومیکروفلوییدیک و بیومواد متخلخل" و تجهیز آن نمودند .ایشان به مدت  2سال در معاونت علمی ریاست جمهوری "عضو
کارگروه ارزیابی و تایید دانشبنیان بودن" کاالهای تولیدی شرکتهای حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بودند .همچنین ایشان ناظر فنی سه پروژه
ملی "ساخت ربات سینا"" ،ساخت دستگاه نویگیشن جراحی" و "ساخت گاما کمرا" بودند .عضویت در "کارگروه ملی ترویج علم میکروفلوییدیک" به
مدت سه سال ،عضویت در "کارگروه حمایت از تولید" اداره کل تجهیزات پزشکی کشور و ارزیابی دهها ثبت اختراع داخلی در حوزه ساخت تجهیزات و
وسایل پزشکی نیز از دیگر اقدامات ایشان در این مدت بوده است .در حال حاضر ایشان مدیر زیربخش تخصصی مهندسی پزشکی دانشکده علوم و فنون
نوین هستند.

دکتر هادی تابش فارغ التحصیل کارشانسی رشته مهندسی پزشکی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
سال  2002با معدل  17.16و با رتبه یک میباشد .در این دوره تحقیقات ایشان تجزیه تحلیل کامپیوتری صدای قلب
متمرکز بوده است.
دکتر تابش پس گذراندن دوران خدمت سربازی در بیمارستان ولیعصر(عج) ،جهت ادامه تحصیل به آلمان رفته و در
دانشکده پزشکی دانشگاه آخن آلمان  ،RWTH Aachen Universityکارشناسی ارشد مهندسی پزشکی خود
را در سال  2007میالدی با رتبه ممتاز دریافت کرد .سپس ایشان پروژه دکترای خود را در حیطه مدلسازی و شبیهسازی عملکرد اکسیژناتور (ریه
مصنوعی) فیمابین دانشکدههای مهندسی شیمی و پزشکی دانشگاه آخن آلمان به انجام رسانید و در سال  2013مدرک دکترای خود را با درجه
 magna cum laudeدریافت نمود.
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دکتر تابش پس از فارغالتحصیلی در سال  2013و بازگشت به ایران ،به عنوان عضو هیئتعلمی گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین
دانشگاه تهران مشغول فعالیت شد .ایشان تحقیقات متعددی در زمینههای مختلف مهندسی زیست پزشکی از جمله سیستمهای نوین دارورسانی،
داربستهای مهندسی بافت برپایه زئولیت ،مدلسازی و شبیهسازی فرایندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک و پزشکی از راه دور به انجام رساندهاند .نتیجه
پژوهشهای ایشان به صورت چند محصول آماده تجاریسازی و تحقیقات بالینی و مقاالت متعدد در مجالت و همایشهای معتبر داخلی و بینالمللی
به چاپ رسیده است .عالوه بر این دکتر تابش به عنوان عضو فعال انجمن اروپایی اندامهای مصنوعی ( European Society for Artificial
) )Organs (ESAOاز سال  2011در کنگرههای سالیانه آن شرکت نموده است.
دکتر تابش تالش دارد با همکاری اساتید فرهیخته دانشکده هسته پژوهشی مهندسی زیست پزشکی در دانشکده ایجاد کرده و تحقیقات انجام شده در
این راستا را تجمیع کرده و به سمت تجاریسازی سوق دهند.

دکتر فرشته رحیمی دانشآموخته رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف است که مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری خود را در این دانشگاه به پایان رسانده است .موضوع پایاننامه ایشان ،در مقطع کارشناسی ارشد،
خواص الکتریکی الیههای نازک و در مقطع دکتری ،حسگرهای الکتریکی گاز بر پایه الیههای متخلخل نانوساختاری
است .وی همچنین دوره پسادکتری خود را نیز در همین دانشکده با موضوع حسگرهای اپتیکی گاز بر پایه الیههای
نازک نانوساختاری گذرانیده است .وی هماکنون به عنوان عضو هیئتعلمی در رشته نانوبیوتکنولوژی و رشته
نانوزیستالهام در گروه مهندسی علوم زیستی در حال فعالیت آموزشی و پژوهشی است .موضوع پژوهشی مورد
عالقه ایشان که به صورت متمرکز بر روی آن فعالیت مینمایند ،زیستحسگرهای تکالیه ،چند الیه و بلورهای فوتونی بر پایه ساختارهای متخلخل
نانومتری است که بر اساس تغییر ضریب شکست کار میکنند.

دکتر مهدی رهایی جهرمی در سال  1389در دانشکده علوم و فنون نوین مشغول به فعالیت شدند .حوزه فعالیت پژوهشی
ایشان شامل مهندسی زیستی (نانوزیست پزشکی ،زیست حسگر و تشخیص زیستی با استفاده از ابزارهای زیستی و نانویی
و با هدف تشخیص و پیشآگهی از بیماریهای انسانی) ،ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی مولکولی و طراحی و سنتز
مکملهای غذایی گیاهی و غذا داروها میباشد .دستاوردهای پژوهشی (کتاب ،مقاله ،کنفرانس و ثبت اختراع) شامل 45
مورد مقاله منتشر شده در مجالت معتبر بینالمللی ( WOSو  8 ،)ISIمورد مقاله منتشر شده در مجالت معتبر داخلی،
 1مورد ترجمه کتاب 27 ،مورد مقاله ارائه شده در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی 2 ،مورد ثبت اختراع داخلی2 ،
مورد برگزاری و مسئولیت در کارگاه آموزشی 7 ،مورد طرح و گرنت تحقیقاتی و مطالعاتی بوده است .در حوزه آموزشی،
تاکنون  12عنوان درسی تدریس شده است و  7دانشجوی دکتری و  22دانشجوی کارشناسی ارشد تحت راهنمایی و مشاوره ایشان ،فارغالتحصیل
شدهاند .سوابق کاری و فعالیتهای اجرایی ایشان متنوع بوده و شامل موارد پیش رو میباشد :معاونت اجرایی ،دانشجویی و فرهنگی ،دانشکده علوم و
فنون نوین ( ،)1399-1397مشاور رئیس دانشکده در امور بینالملل ،دانشکده علوم و فنون نوین ( ،)1398-1396مسئول آموزشهای آزاد دانشکده
علوم و فنون نوین ( ،)1390-1389مسئول آزمایشگاه کشت بافت گیاهی و تولید آزمایشگاه متابولیتهای ثانویه (از  1397تاکنون) ،فعالیت تحقیقاتی
در مؤسسه مهندسی زیستی و فناوری نانو استرالیا ( ، )AIBNبریزبن ،استرالیا ( ،)1387-1386فعالیت تحقیقاتی در دانشگاه کوئینزلند و ، CSIRO
بریزبن ،استرالیا ( ،)1387-1386مدیر گروه بیوتکنولوژی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران -دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری ( ،)84عضو
حقوقی کمیته  9نفره کمیته پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری کشور  -معاونت علمی ریاست جمهوری ( ،)89-87دبیر علمی سومین کنگره بینالمللی
دانشجویان بیوتکنولوژی (اردیبهشت  ،)92دبیر اجرایی اولین کنگره کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی ( ،)1385دبیر علمی اولین کنگره فناوریهای
نوین ایران (الکترونیک) ( ،)1394عضو کمیتههای علمی و اجرایی کنگرههای بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران از سال  1381به بعد .در خصوص جوایز و
افتخارت ،موارد منتخب شامل  -1رتبه اول علوم پایه پزشکی در جشنوارههای آکادمی علوم پزشکی ایران (-2 ،)1398کسب جایزه بهترین مقاالت
دانشجویی در جشنواره مجالت علمی دانشجویی ایران (-3 ،)1386رتبه اول ورودی رشته تحصیلی (کنکور کارشناسی) ( )1373و-4رتبه چهارم در
آزمون ورودی کارشناسی ارشد ( ،)1379میباشد.
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دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده در سال  1375در رشته کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شد .ایشان فارغالتحصیل سال  1382کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-
صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس سال
 1388میباشند .از سال  1380وی فعالیتهای خود را در همکاری با شبکه تازهتأسیس تحلیل گران
تکنولوژی ایران که به ایتان معروف بود شروع نمود و در راهاندازی گروه بیوتکنولوژی و پس از آن گروه
مدیریت فناوریهای نوین نقش بسزایی داشت .این امر باعث شد که خیلی سریع به تیم راهاندازی و تأسیس
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری وارد شده و مسئولیت کارگروه توسعه فناوری و تولید ستاد
را به عهده گرفت .نتیجه تالشهای تیمی این کارگروه موفقیت در انجام طرحهای بسیاری از جمله نانوفیلتراسیون آب ،توسعه نانو در صنایع نساجی،
کامپوزیت ،ساختمان ،خودرو و همچنین برگزاری اولین نمایشگاه توانمندیهای نانو در ایران و چندین دستاورد که در آن زمان در کشور کامالً بینظیر
و استثنایی بود شد .همزمان در سال  1384با تأسیس گروه صنعتی مبتکران در حوزه توسعه و تولید محصوالت دانشبنیان در زمینه ساختمان ،نساجی
و محصوالت آنتیباکتریال و ضد عفونی کننده فعالیت نموده است که حاصل این فعالیتها تا به امروز چندین محصول در حوزه عایق و پوشش و نیز
محلولهای ضدعفونی کنده نانویی موجود در بازار میباشد .ایشان از سال  1390عضو هیئتعلمی بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی در حوزه
نانوبیوتکنولوژی میباشد .حاصل فعالیتهای این چند سال راهنمایی و مشاوره نزدیک به  50دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری و بیش از  50مقاله
بینالمللی و ملی در حوزه دارورسانی هدفمند برای درمان سرطانها و ساخت سامانههای حامل دارو برای درمان آلزایمر و همچنین پانسمانهای
پیشرفته برای بهبود زخمهای حاصل از سوختگیهای شدید و نزدیک  100کنگره ،چندین کتاب تألیف و ترجمه 3 ،اختراع ملی و بینالمللی و دهها
طرح کاربردی میباشد .با توجه به سوابق درخشان او در حوزه فناوریهای نوین ،توسعه و تولید و همچنین مدیریت فناوری در سال  1391به عنوان
مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران و مدیر نظام عرضه و تقاضای علم و فناوری این دانشگاه برگزیده شد .پس از چندی در سال  1393از سوی شورای
عالی عتف به عنوان مدیر یکی از طرحهای کالن انتخاب شد .همچنین از دیگر فعالیتهای ایشان در این سالها مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی،
مدرس دورههای مدل کسب و کار در  12دوره توانمند سازی فناوری نانو ستاد نانو ریاست جمهوری و مدرس  3دوره بینشهای تجاری سازی و کسب
و کار در انجمن نانو پزشکی تهران ،عضو گروه موسس شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر سامان سرمایه نانو ،عضو هلدینگ آستان قدس رضوی و
شرکت مدیریت فن آوری و نواوری رضوی و عضو هیئت موسس شرکت مبتکران رهاورد سالمت ایرانیان (مرسا) می باشد.

دکتر جواد محمدی فارغالتحصیل رشته ریاضی از دبیرستان شهید مفتح (خوارزمی سابق) در تهران میباشد .ایشان در
رشته پزشکی در سال  68وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و در سال  76از این دانشگاه فارغالتحصیل شدند .دکتر
محمدی در سال  84در رشته ایمونولوژی در دانشگاه کارولینسکا (مرکز علمی جایزه نوبل پزشکی) در استکهلم سوئد در
مقطع  PhDپذیرش گرفت و در سال  2009از این دانشگاه فارغالتحصیل شد .وی هم اکنون با مراکز متعدد علمی مانند
پژوهشگاه رویان ،پژوهشگاه ابن سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرکز تحقیقات نقص ایمنی
و دانشگاه کارولینسکا و دانشگاه بصره در عراق همکاری علمی دارند .ایشان به همراه افراد برجسته علمی از دانشگاههای
برتر آمریکا ،اروپا و آسیا از مؤسسین مرکز تحقیقات نقص ایمنی و مجله Immunology and Genetics Journal
(که در  ISCنمایه شده است) و نیز شرکت دانشبنیان پادزا-پادتن پژوه که تولید کننده مونوکلونال آنتی بادی و پلی کلونال آنتی بادی برای تشخیص
و درمان انواع سرطان است میباشد .دکتر جواد محمدی هم اکنون عضو هیئتعلمی گروه علوم زیستی ،بخش مهندسی پزشکی بوده و در تابستان 99
کتاب  Bio-Engineering Approach to Cancer Diagnosis and Treatmentرا توسط انتشارات الزیویر چاپ نمود .دکتر محمدی بیش
از  60مقاله علمی در نشریات بینالمللی دارد و  H-indexایشان در  Google scholarبرابر  21میباشد.

دکتر حسن جلیلی دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین در گروه مهندسی علوم زیستی بوده که دوره کارشناسی خود
بهعنوان دانشجوی ممتاز در دانشگاه شیراز در رشته صنایع غذایی سپری نموده و دورههای تحصیالت تکمیلی در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری را در همان رشته با گرایش بیوتکنولوژی به ترتیب در دانشگاههای تربیت مدرس و تهران به
اتمام رسانده است .وی با کارخانجات دارویی و شرکتهای دانشبنیان تخصصی بیوتکنولوژی ارتباط روز افزونی داشته
و پایاننامههای خود را با محوریت فرایندهای زیستی راهنمایی مینماید .با شیوع کرونا جهت مقابله با این بیماری در
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ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مشغول فعالیت گردید که ابتدا در حوزه تشخیص و سپس در حوزه تولید داروهای مؤثر بر این ویروس فعالیتهای
مستمری را به انجام رسانید .دکتر حسن جلیلی در حال حاضر مدیر پروژه واکسن کووایران برکت بهعنوان اولین واکسن ایرانی کرونا مشغول فعالیت
هستند.

دکتر عبدالرضا مسگر دکتری خود را در رشته مهندسی پزشکی -بیومتریال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384
کسب کرده است .از زمینه¬های پژوهشی وی می¬توان به بیوسرامیک¬ها ،داربست¬های مهندسی بافت ،ترمیم زخم،
شیشه¬های زیست فعال و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی بیومتریال اشاره نمود .بیوسرامیک¬ها و زیست سازگاری
از جمله دروس آموزشی هستند که توسط ایشان تدریس می¬شود.

دکتر مهدی ضرابی با تخصص حشرهشناسی عضو محترم هیئتعلمی بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی میباشند.

معرفی دانشکده علوم و فنون نوین
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بخش تخصصی بینرشتهای فناوری
بخش تخصصی بینرشتهای فناوری خود شامل دو زیربخش مجزای «علوم و فناوری شبکه» و «مکاترونیک و ریزفناوری» است.

زیربخش علوم و فناوری شبکه
تحول فناوری اطالعات ،مفاهیم گذشته را تغییر داده و مفاهیم جدید جایگزینی را پدید آورده است .در حقیقت ،بهکارگیری این فناوری جایگاه کشورها
را در صحنه رقابتهای سیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد .ازاینرو است که در سند نقشه جامع علمی کشور ،فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان
فناوریهای اولویت الف کشور مطرح شده است .تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز در سالهای اخیر از جایگاه و نقش خطیر این فناوری حکایت
دارد .در این راستا دانشکده علوم و فنون نوین ،زیر بخشی با نام «علوم و فناوری شبکه» برای کمک به ایجاد توانمندیهای الزم در جهت دستیابی به
این فناوری در کشور تأسیس کرده است و در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای زیر میباشد.

مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته

1

مهندسی فناوری اطالعات پزشکی

*

2

مهندسی فناوری اطالعات  -سامانههای شبکهای

*

3

مهندسی فناوری اطالعات  -سیستمهای
چندرسانهای

*

4

علوم و فناوری شبکه

*

5

زبانشناسی رایانشی

*

6

علوم کامپیوتر  -علوم تصمیم و دانش

*

7

مهندسی فناوری اطالعات  -مدیریت سیستمهای
اطالعاتی

کارشناسی ارشد

8

مهندسی
کامپیوتری
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فناوری

اطالعات

-

شبکههای

دکتری

*

*
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زیربخش مکاترونیک و ریزفناوری
مکاترونیک
امروزه جهت طراحی بسیاری از سیستمهای پیچیده که شامل زیر سیستمهای مختلف و شاخههای علمی متفاوت هستند دانش مهندسی سیستمی
مورد نیاز است .مهندسی مکاترونیک ،در حقیقت کاربردی از مهندسی سیستم در سامانههای الکترومکانیکی است .این گرایش در حقیقت تلفیقی از
مهندسی مکانیک ،الکترونیک ،کامپیوتر و کنترل است و در حوزههایی نظیر اتوماسیون ،رباتیک ،بینایی ماشین ،مهندسی پزشکی ،سیستمهای سرو و
ابزار دقیق ،سیستمهای کنترلی و اندازه گیری ،مهندسی خودرو ،کنترل ماشین به کمک کامپیوتر ،سیستمهای خبره ،مهندسی هوافضا و غیره کاربرد
دارد.
با توجه به نیاز روزافزون صنعت به استخدام نیروهای ماهر در زمینه مهندسی مکاترونیک ،تربیت نیروی انسانی در این زمینه بیش از پیش اهمیت یافته
است .در همین راستا زیربخش مکاترونیک و ریزفناوری در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران تأسیس شده است.

ریز فناوری
با توجه به توسعه روزافزون میکرو و نانوفناوری در سطح جهان ،قابلیتهای باالی این تکنولوژی در ساخت و بهرهبرداری از سیستمهای پیچیده در ابعاد
کوچک با بازدهی و قابلیت اطمینان باالتر و همچنین افزایش نیاز صنایع مادر نظیر صنایع نظامی ،نفت و گاز و پتروشیمی ،خودروسازی به سیستمهای
میکرونانو در قالب انواع میکرو حسگرها ،میکرو محرکها و غیره ،و توانمندی بالقوهای که در کشور وجود دارد ،گروه میکروفناوری در دانشکده علوم و
فنون نوین دانشگاه تهران تأسیس شده است .هدف از راهاندازی این گروه تربیت متخصصانی است که قابلیت تعریف ،طراحی ،اجرا و تحلیل سیستمهای
میکرونانو را با توجه به نیازها و امکانات داخل کشور داشته باشند تا به نحو مؤثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور در زمینهی این تکنولوژی برتر
باشند.
گروه ریزفناوری دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران فعالیت خود را با جذب دانشجو در رشته ی میکرونانوالکترومکانیک در مقطع کارشناسی ارشد
در سال  1392آغاز نموده است .در حال حاضر زیربخش «مکاترونیک و ریزفناوری» پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایشهای زیر میباشد.

مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته

1

مهندسی مکاترونیک

*

2

سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک

*

3

مهندسی فوتونیک  -نانوفوتونیک

*

کارشناسی ارشد
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معرفی اعضای هیئتعلمی بخش تخصصی بینرشتهای فناوری

دکتر محمد خوانساری مدارک کارشناسی مهندسی نرمافزار ،کارشناسی ارشد مهندسی سختافزار و دکتری مهندسی
کامپیوتر را از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب در سالهای  1377 ،1375و  1387دریافت
کرده است .او یکی از مشارکتکنندگان اصلی راه اندازی مرکز پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه
صنعتی شریف است .ایشان دارای بیش از  20سال سابقه فعالیتهای اجرایی – پژوهشی در حوزه فناوری اطالعات است
که از آن جمله میتوان به راهبری سیستمهای اطالعرسانی مدیریت در نهاد ریاستجمهوری ،مشارکت در پروژه پژوهشی
مشترک با دانشگاه فنی وین ،پژوهشگر و معاون گروه پردازش سیگنال و چندرسانهای مرکز تحقیقات مخابرات ،مدیر
طرح ملی نرمافزارهای آزاد/متن باز (لینوکس فارسی) در کل چهار سال انجام طرح ،ریاست پژوهشکده فناوری اطالعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
(پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات) ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران ،رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات) و تأسیس اولین پارک تخصصی علم و فناوری  ICTبا ابالغ وزیر در مدت دو سال را نام برد.
او دارای یک بورس تحقیقاتی از مؤسسه  DAADآلمان است و دبیری سه دوره از سمپوزیوم بینالمللی مخابرات ( )ISTرا بر عهده داشتهاند .به عالوه،
در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه نرمافزارهای آزاد/متنباز در بیش از  60همایش و سمینار و کارگاه ملی و بینالمللی مانند همایش توسعه تجارت
سازمان ملل در ژنو ،اجالس جامعه اطالعاتی سازمان ملل تونس و برنامه توسعه سازمان ملل در دهلینو به ارائه سخنرانی پرداخته است.
انجام طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه فاوا در ارتباط با صنعت ،راهنمایی بیش از  60دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ،تألیف و ترجمه شش
کتاب و حدود  100مقاله در کنفرانسهای و مجالت معتبر بین المللی تخصصی از نتایج کارهای پژوهشی ایشان است .ایشان به مدت دو سال عضو
هیئتعلمی گروه مهندسی فناوری اطالعات پردیس بینالملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش بودهاند و از سال  1390به عنوان عضو هیئتعلمی
گروه علوم و فناوری شبکه در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مشغول به آموزش و پژوهش میباشد .ایشان مؤسس دو گرایش بینرشتهای
«مهندسی سامانههای شبکهای» و «علوم و فناوری شبکه» به ترتیب در کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر در کشور
هستند .زمینههای پژوهشی ایشان عبارتاند از :علوم شبکه و شبکههای پیچیده ،شبکههای سنسور بیسیم چندرسانهای IoT ،چندرسانهای ،فناوری
اطالعات سالمت ،نرمافزارهای آزاد/متنباز.
ایشان از اردیبهشت  98به عنوان معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی به خدمت مشغول هستند .برای اطالعات تکمیلی
به صفحه ایشان در سایت دانشکده به آدرس  https://fnst.ut.ac.ir/~m.khansariمراجعه فرمایید.

دکتر مهدی تیموری فارغ التحصیل کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
در رشته مهندسی برق میباشند و در زمینهی طراحی و پیادهسازی سیستمهای پشتیبان تصمیم در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات و با مرتبه علمی دانشیار در حال فعالیت هستند .عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان امنیتسنجی
ال
شبکههای ارتباطی رادیویی است .در حوزه تخصصی «شناسایی کور سیستمهای مخابراتی» ،ایشان یکی از افراد کام ً
شناخته شده در کشور هستند .در این زمینه ،چند محصول نرمافزاری بسیار کاربردی حاصل همکاری وی به عنوان
مجری دانشگاه با بخش صنعتی کشور بوده است .ایشان آزمایشگاه تئوری اطالعات و کدینگ ( )ITCدانشگاه تهران را
در سال  1392راه اندازی نمودند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه هستند .در طی سالهای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئتعلمی
از سال  1390تاکنون ،ایشان مدیریت بیش از  10پروژه دانشبنیان صنعتی را به عهده داشتهاند .عالوه بر این ،ایشان دارای  40مقاله منتشرشده در
مجالت علمی -پژوهشی هستند که بسیاری از آنها نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی و همکاری ایشان با بخش صنعت کشور است .همچنین ،در زمینه
نظریه اطالعات و کدینگ ،ایشان دارای یک کتاب مرجع درسی دوجلدی (ترجمه و تصحیح) با نام «کدگذاری تصحیح خطا» هستند که توسط انتشارات
دانشگاه تهران در سال  1396به چاپ رسیده است .برای اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس  http://itc.ut.ac.irمراجعه فرمایید.
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دکتر هادی ویسی فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز ،کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه
صنعتی شریف در رشته مهندسی کامپیوتر به ترتیب در سالهای  1384 ،1382و 1390میباشند .عنوان طرح جامع
تحقیقاتی ایشان «پردازش عالئم و دادهها با روشهای بازشناسی الگو» است و آزمایشگاه پردازش عالئم و دادهها
( )DSP.UT.AC.IRدانشگاه تهران را راهاندازی و تجهیز نمودهاند ایشان در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه
هستند .عالوه بر این ایشان در راهاندازی رشته زبانشناسی رایانشی (بینرشتهای و با همکاری دانشکده ادبیات و علوم
انسانی) همکاری داشته و مسئول اجرای این رشته میباشند .از جمله فعالیتهای پژوهشی ایشان میتوان به چاپ 34
مقاله در مجالت علمی -پژوهشی ،ارائه  40مقاله در کنفرانس ملی و بینالمللی ،ترجمه  3کتاب مرجع درسی ،کتاب «شبکههای عصبی مصنوعی» چاپ
پنجم ،کتاب «پردازش گفتار» و کتاب «پردازش زبان طبیعی»  ،ثبت  3اختراع و  83مورد داوری و نظارت (اختراعها ،طرحهای فناوری ،مقاالت) اشاره
کرد .ایشان تاکنون راهنمایی و مشاوره  63دانشجوی تحصیالت تکمیلی را برعهده داشتهاند و کمکهای ایشان به دانشجویان/فارغالتحصیالن تحت
نظارت در راهاندازی کسبوکار خود (استارتاپ) مبتنی بر پژوهش دانشگاهی منجر به ایجاد سه شرکت زاناپرداز :جمعآوری ،پردازش و تحلیل اطالعات
متنی فضای مجازی ،خوانا :سامانه تبدیل تصاویر به متن الکترونیکی و خواندن آنها (تبدیل به گفتار) و ئاسوسافت :پردازش زبان کٌردی (تاکنون
دادگانهای مختلفی جمعآوری شده و دو محصول بازشناسی گفتار کردی و غلطیاب امالیی کردی تهیه شده است) شده است .ایشان تاکنون مجری 6
پروژه پژوهشی کاربردی از صنعت و مراکز حمایتی از پژوهش بوده و در حال حاضر در حال انجام پروژه «احراز هویت راه دور با چهره» میباشند .عالوه
بر این ایشان عضو مؤسسان و سهامداران شرکت دانشبنیان عصر گویش پرداز -نخستین شرکت فعال در پردازش گفتار فارسی با بیش از  15سال سابقه
و  14عنوان محصول دانشبنیان و عضو سهامداران و مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان سپید سیستم شریف  -شرکت فعال در حوزه بیومتریک
(تشخیص چهره ،اثر انگشت و  )...با بیش از  10سال سابقه و  5عنوان محصول دانشبنیان هستند .الزم به ذکر است که ایشان در برنامههای مرتبط با
فناوری و پژوهش مانند ارزیابی و نظارت بر شرکتهای دانشبنیان و طرحهای آنها ،داوری اختراعهای جشنوارههای رویش بنیاد ملی نخبگان و جوان
خوارزمی ،حضور در نمایشگاههای پژوهش ،حضور در مسابقات علمی و برگزیدگی در برخی از آنها ،عضو کارگروههای ارزیابی اختراعات و رویدادهای
بنیاد ملی نخبگان حضور فعال دارند.
دکتر ویسی در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در امور اجرایی دانشگاه نیز همکاری داشتهاند و از این جمله میتوان به معاون علمی مؤسسه
لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران اشاره کرد .برای اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس /https://dsp.ut.ac.ir/en
مراجعه فرمایید.

دکتر مصطفی صالحی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران ،کارشناسی
ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکترای مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه صنعتی شریف با
رتبه ممتاز اخذ نموده و در سال  1391به عنوان عضو هیئتعلمی وارد دانشگاه تهران شدهاند .ایشان با عنوان پسادکتری
و فرصت مطالعاتی در دانشگاه های بولونیای ایتالیا و تلکام سود پاریس فرانسه به کار و تحقیق بر روی چند پروژه در
سطح اتحادیه اروپا مشغول بودهاند .دو ثبت اختراع ( ،)EU/US-Patentبیش از  60مقاله در مجالت و کنفرانسهای
معتبر و فعالیتهای تحقیقاتی مشترک با دانشگاههای خارجی ( ،)RMIT, KCL, Uppsala, IMTدر سوابق پژوهشی
ایشان دیده میشود .وی مؤسس آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری و اطالعاتی ( )COINدانشگاه تهران بوده و در حال حاضر با مرتبه دانشیار در دانشکده
علوم و فنون نوین تهران مشغول به تدریس و تحقیق میباشد .همچنین ایشان از سال  1398به عنوان معاون سامانههای اطالعاتی در مرکز فناوریهای
دیجیتالی دانشگاه تهران پست اجرایی دارند .عالوه بر این ،ایشان محقق غیر مقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( )IPMنیز هستند .زمینههای تحقیقاتی
ایشان علوم شبکه و تحلیل کالنداده با تمرکز بر روی پایش محتوای فضای مجازی و همچنین فناوریهای نوظهوری همچون اینترنت اشیا و رایانش
فراگیر میباشد .وی تاکنون مؤسس چند استارتآپ و شرکت موفق دانشبنیان بوده است و عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران میباشد.
برای اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس  https://coinlab.ut.ac.irو  https://it.ut.ac.irمراجعه فرمایید.
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دکتر علیرضا رضائی نفر چهارم مسابقات علمی کشور در سال  1373و منتخب مدال نقره المپیاد ریاضی ایران در سال
 1374و منتخب المپیاد فیزیک ایران در سال  1375میباشند .دکتر رضائی در سال  1376با رتبه  8در رشته مهندسی
برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته میشود و با راهنمایی مشترک دکتر موبد از دانشکده برق و دکتر روستا آزاد از
دانشکده مهندسی شیمی جایزه بزرگ اشلوم برگر ،با عنوان بهترین پروژه لیسانس دانشگاه صنعتی شریف در سال 1380
را دریافت میکند و این پروژه با نام «طراحی و ساخت بیو رآکتور برای کاربرد محصوالت غذایی» به عنوان اختراع برتر
ثبت میشود .ایشان همچنین به عنوان دانشجوی نمونه کشور در سال  1388انتخاب شدند.
دکتر رضائی از سال  1392به عنوان عضو هیئتعلمی بخش مهندسی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران پذیرفته شده است و در
سال  1393آزمایشگاه «رباتهای سیار هوشمند» که بر روی پروژه های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی تمرکز دارد را ،راهاندازی نمودند .در حال
حاضر با کمک اساتیدی از دانشگاههای استرالیا و انگلیس پروژههایی در حوزه سالمت و درمان در این آزمایشگاه تعریف شده و از هوش مصنوعی و
یادگیری ماشین برای هر چه بهتر شدن این پروژهها استفاده میشود و فاندهای بینالمللی نیز به دانشجویان تحت سرپرستی این آزمایشگاه و اساتید
همراه آن ،داده میشود .یکی از پروژههای برتر این آزمایشگاه تشخیص زودهنگام عفونت خون (سپسیس) با پیشبینی  12ساعت قبل از اتفاق افتادن
آن است که در یکی از ژورنالهای برتر جهان چاپ شده است و به صورت نرمافزار یادگیری ماشین در اختیار است.
در کنار کارهای پژوهشی دکتر رضائی به عنوان کارگزار فن بازار ملی ایران ،کار جذب سرمایه برای استارتاپها و طرحها از طریق شبکه فرشتگان طنین
 tanintec.comو انتقال فناوری  ttotec.comو بازاریابی و فروش محصوالت فناوری و دانشبنیان  taninera.comرا نیز انجام داده و در سال
 1399به عنوان یکی از فن بازارهای برتر کشور شناخته شده و در همین سال شرکت دانشبنیان طیف نگار یکتا نوین (طنین) در حوزه تجاریسازی
را به ثبت میرساند و مجوز مجله پژوهش در نواوری و اختراعات  renetec.irرا نیز دریافت مینماید.

دکتر جواد کوهسرخی زاده شهرستان کوهسرخ ،از توابع استان خراسان رضوی و اولین فارغالتحصیل دکترای نانوفناوری
گرایش نانوالکترونیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال  1388است .ایشان تمام مقاطع تحصیلی را با رتبه ممتاز
به پایان رساندهاند .در حال حاضر عضو هیئتعلمی بخش تخصص بینرشتهای فناوری و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی
«ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو» هستند .در ارائه دروس تخصصی حوزه  MEMSو سنسورها در دو رشته مهندسی
سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیکی و مهندسی فتونیک مشارکت دارند .یافتههای پژوهشی ایشان تاکنون منجر به
چاپ  42مقاله در مجالت معتبر و ارائه  65مقاله در همایشهای معتبر ملی و بینالمللی شده است .در کنار انتشار
یافتههای پژوهشی ،بعضی از دستاوردهای ایشان منجر به ثبت اختراعات ملی ( 6اختراع) و بینالمللی ( 1اختراع) شده است ایشان مجری  5طرح
پژوهشی در دانشگاه و بالغ بر  11طرح در شرکت دانشبنیان با مدیریت خودشان هستند .یکی از افتخارات ایشان توسعه حوزه لیتوگرافی خصوصاً در
زمینه تجهیزات و فرایندها است که یکی از مهمترین آنها ،ارائه روش جدید برای الگوبرداری از سلولها با تکنیکهای نوری است که در سال  2019در
مجله  ACS Applied Materials & Interfacesبه چاپ رسیده شده است .فعالیت ایشان در شرکت دانشبنیان منجر به ساخت کلیه تجهیزات مورد
نیاز کشور در حوزه فتولیتوگرافی شده است که نیاز پژوهشی کشور به این تجهیزات راهبردی را پوشش داده است .ایشان جایزه ایده برتر در نمایشگاه
یافتههای پژوهشی دانشگاه تهران و جایزه استاد برتر در جذب منابع مالی را به خود اختصاص دادهاند .ایشان همچنین ،داور چندین مجله ،همایش و
همایش ملی و بینالمللی هستند که در کنار داوری مقاالت و طرحهای پژوهشی و صنعتی ،مسئولیتهای اجرایی از قبیل :مدیر دبیرخانه طرحهای کالن
دانشگاه تهران ،مدیر علمی طرح کالن ملی و معاون گروه مکاترونیک را برعهده دارند .ایشان عالوه بر این در کارگروههای تخصصی ،ارزیابی و
سیاستگذاری علم و فناوری و همچنین کمیتههای علمی و فناوریهای نوظهور همکاری دارند.
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دکتر علی رضا نیک فرجام در سال  1353در تهران متولد گردید .ایشان فارغالتحصیل دکتری برق با گرایش الکترونیک
از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دارای پسادکتری نانوفناوری از دانشگاه صنعتی شریف میباشند و در
حال حاضر عضو هیئتعلمی بخش تخصص بینرشتهای فناوری و راهانداز و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی «سیستمهای
میکرو و نانو الکترومکانیک» هستند .همچنین در ارائه دروس تخصصی در حوزههای نانوفناوری ،ادوات الکترونیک و
سنسورها در دو رشته مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیکی و مهندسی نانوفتونیک مشارکت دارند .یافتههای
پژوهشی ایشان تاکنون منجر به چاپ  60مقاله علمی پژوهشی معتبر بینالمللی و ارائه  67مقاله در همایشهای معتبر
ملی و بینالمللی شده است .همچنین مفتخر به راهنمایی پایاننامه نمونه دانشجویی در بیست و چهارمین جشنواره
پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز گردیدهاند .از ایشان  7اختراع نیز به ثبت رسیده است .ایشان مجری  8طرح
پژوهشی در دانشگاه و تعداد بیشتری در شرکت دانشبنیان با مدیریت خودشان هستند که از میان آنها میتوان به ساخت شیشههای هوشمند ،ساخت
پوششهای هوشمند چند طیفی ،ساخت دستگاه میکروگازکروماتوگرافی ،ساخت دستگاه تشخیص محل دقیق نشتی گاز خطوط زیرزمینی ،ساخت
دستگاه تشخیص انعقاد خون ،ساخت کیت تشخیص دیگوکسین ،ساخت کیت و دستگاه جداسازی و تشخیص سلولهای سرطانی ،ساخت انواع
حسگرهای نوری و شیمیائی منحصربهفرد و غیره اشاره نمود .تمامی این موارد برای اولین بار در ایران و بعض ًا برای اولین بار در دنیا میباشند .ایشان
همچنین ،داور چندین مجله ،همایش و همایش ملی و بینالمللی بودهاند .ایشان به عنوان دبیر کمیته فنی بینالمللی  TC113در تدوین  20استاندارد
بینالمللی و  4استاندارد ملی در حوزه نانو الکترونیک نقش مؤثری داشتهاند .در کنار دهها مورد داوری مقاالت و طرحهای پژوهشی و صنعتی و اختراعات،
سمتهای اجرائی متعددی نیز در دانشکده (راهاندازی و سرپرستی رشته میکروالکترومکانیک و مدیریت بخش مکاترونیک و ریز فناوری) و خارج دانشگاه
(عضو کمیته برق و الکترونیک ایران ،عضو کمیته میکروفلوئیدیک معاونت علمی فناوری ،عضو کمیته استاندارد نانوفناوری و غیره) داشتهاند.

دکتر محمد طهماسبی پور فارغالتحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری مهندسی مکانیک -ساخت و تولید به
ترتیب از دانشگاههای تبریز ،صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس میباشند .ایشان آزمایشگاه «فناوریهای میکرو
نانوساخت» راهاندازی نمودهاند .از دستاوردهای پژوهشی ایشان میتوان به انتشار حدود  100مقاله در ژورنالها و
کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی ،کسب رتبه سوم پژوهشهای کاربردی در جشنواره بینالمللی خوارزمی ،دریافت
جایزه دانشمند جوان از آکادمی جهانی علوم ( ،)TWASکسب مدال طال از سازمان فرهنگی اکو ( ،)ECOدریافت
گرنت پژوهشی ویژه استادیاران جوان از بنیاد ملی نخبگان و دریافت گرنت پژوهشی ویژه استادیاران جوان از بنیاد ملی
نخبگان و انجام دو طرح پژوهشی کاربردی ملی اشاره کرد.
طراحی و ساخت اولین میکروشتاب سنج فلزی در دنیا ،یک سیستم نانوموقعیت دهی دومحوره یکپارچه برای اولین بار در دنیا ،دستگاه میکروجوشکاری
اولتراسونیک ،دستگاه میکروجوشکاری مقاومتی ،یک سیستم آزمایشگاه بر روی دیسک برای جداسازی اجزا خون ،میکرومحرک و میکروپمپ
نانوکامپوزیتی الکترومغناطیسی ،میکروسنسور جریان الکتریکی ،کوره مایکروویو صنعتی ،یک دستگاه تولید نانومواد و دو نوع سنسور نانوفوتونیکی برای
تشخیص مولکولهای زیستی از نتایج کارهای پژوهشی ایشان میباشد.
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دکتر حسن حاج قاسم فارغالتحصیل مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه آرکانزاس آمریکا میباشد .ایشان در حال
حاضر عضو هیئتعلمی بخش تخصصی بینرشتهای فناوری و سرپرست آزمایشگاه «مشخصهیابی» در دانشکده علوم و
فنون نوین هستند .فعالیتهای آموزشی ایشان در دانشکده شامل تدریس دروس روشهای شناسایی نانومواد ،رشد مواد
و روشهای ساخت ،میکروفلوئیدیک  ،فیزیک الکترونیک و مدارات خوانش سنسورهای ممز است .ایشان بیش از 60
مقاله علمی پژوهشی و بالغ بر  30مقاله نیز در کنفرانسهای علمی ارائه دادهاند .همچنین مجری چندین طرح بزرگ
صنعتی و ملی در کشور بودهاند .عالوه بر فعالیتهای آکادمیک ،ایشان تا به حال مسئولیتهای اجرایی متعددی برعهده
داشتهاند که از آن جمله میتوان به رئیس پژوهشکده نیمههادی ،رئیس مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک و دبیر
ستاد میکروالکترونیک کشور اشاره کرد .ایشان همچنین در بخشهای صنعتی و بنگاههای کسبوکار اقتصادی نیز مسئولیتهای مختلفی برعهده
داشتهاند .ازجمله به مدت  5سال به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره هلدینگهای نسبتاً بزرگ حوزه  ICTکشور فعالیت داشتهاند .پس از تجربیات
نسبتاً موفق در حوزههای علمی ،اجرایی و بنگاههای کسبوکار صنعتی ،تمرکز نامبرده طی چند سال اخیر در کنار فعالیتهای دانشگاهی حمایتهای
مادی و معنوی و ارائه راهنماییهای الزم و انتقال تجربیات به جوانان فارغالتحصیل نخبه کشور در جهت کارآفرینی و راهاندازی کسبوکارهای دانشبنیان
مورد نیاز کشور معطوف گردیده که نتیجه آن تا این لحظه تأسیس  5شرکت موفق دانشبنیان در بخشهای مختلف برق و الکترونیک و تجهیزات
پزشکی میباشد .اکثر این شرکتها موفق به جذب سرمایه فازهای دوم و حتی سوم سرمایهگذاری شدهاند و حتی یکی از این شرکتها آماده عرضه
سهام خود به بازار بورس میباشد .
فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی ایشان در حال حاضر متمرکز بر روی پروژههایی است که ظرفیت تجاریسازی در داخل کشور را دارد و دانشجویان
پروژههای خود را به نحوی اجرا میکنند که پس از فارغالتحصیلی بتوانند به صورت مشترک با دیگر دانشجویان به شکل شرکت دانشبنیان در این
بخش فعالیت نمایند و یا در دیگر شرکتهای دانشبنیان بهسرعت جذب گردند .برای نمونه  3نفر از دانشجویانی که پروژه کارشناسی ارشد خود را با
ایشان اخذ نمودند و در سال  99فارغالتحصیل شدند دقیقاً در همان موضوع پروژه خود به صورت مشترک توانستند مستقالً از دیگر سرمایهگذاران
داخلی جذب سرمایه نمایند و شرکت دانشبنیان خود را با موضوع ساخت دستگاههای تشخیص پزشکی سریع بر پایه میکروفلوئیدیک و MEMS
تأسیس نمایند و کارهای پروژه خود را به شکل تجاری دنبال کنند .الزم به ذکر است دانشجویانی که پروژههای خود را در بخشهای تعریف شده با
ایشان اخذ مینمایند در طول انجام پروژه نگاه و مالحظات تجاریسازی را نیز فرامیگیرند  ،به همین دلیل این دانشجویان پس از اتمام تحصیل خود
بهسرعت جذب بازار کار در داخل کشورمی شوند و فقط تعداد اندکی به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل مهاجرت مینمایند.

دکتر محمد محمدی مسعودی مدرک دکترای خود را از دانشگاه گنت بلژیک دریافت نموده و مدتی نیز به عنوان
پسادکتری در دانشگاه گنت مشغول به فعالیت علمی بوده است .در دانشگاه صنعتی شریف نیز یک سال به عنوان
پسادکتری و یک سال هم عضو هیئتعلمی مهمان در دانشکده برق به فعالیت پژوهشی پرداخته است .ایشان در طول
فعالیتهای پژوهشی دوره دکتری به ساخت ادوات الکترواپتیکی با استفاده از نانو ذرهها و کریستالهای مایع پرداخته
که ماحصل آن ساخت الیه نازک فیلترهای نوری ،پالرایزر ،نوردهنده خطی ،سوئیچهای نوری با سرعت باال ،و لیزرهای
الیه نازک بوده است .ایشان برای اختراع فیلمهای الیه نازک نوردهنده خطی جایزه جهانی یورودیسپلی در سال 2015
را دریافت نمودهاند .ایشان دارای بیش از  30مقاله در مجالت علمی و همایشهای بینالمللی و دو اختراع بینالمللی هستند .ایشان عضو کمیته علمی
همایش اپتیک و فوتونیک ایران در سالهای  98و  99بودهاند و هماکنون تمرکز گروه پژوهشی ایشان بر روی ساخت سنسورها و ادواتی است که با
دقت باال در حوزه بیو کاربرد داشته باشند .عالوه بر این در آزمایشگاه ایشان بر روی بازیابی بویایی افرادی که به خاطر کرونا بویایی خویش را از دست
دادهاند ،تشخیص زودهنگام آلزایمر ،تشخیص گازهای سمی ،ساخت کیتهای تشخیص سریع ،ساخت ادوات اپتیک از جمله فیلترهای نوری ،ریتاردرها
و  ...ساخت عینکهای هوشمند ،ساخت لباس هوشمند فعالیت تحقیقاتی صورت میپذیرد.
برای اطالعات بیشتر میتوانید به سایت آزمایشگاه نانوبیوفوتونیک ( )nanobiophotonics.ut.ac.irمراجعه فرمایید.
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دکتر خلیل عالیپور ،مدارک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری خود را با رتبهی ممتاز به ترتیب در سالهای ،1381
 1383و  1389در رشتهی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین اخذ نموند و از سال  1392در دانشگاه
تهران به عنوان استادیار آغاز به فعالیت کرده و از سال  1397به عنوان دانشیار به فعالیتهای خود در دانشگاه ادامه
داده اند .تخصص ایشان رباتیک ،دینامیک و کنترل بوده و در حال حاضر دروسی را در حوزهی رباتیک ،و کنترل خودکار
ارائه میدهند .ایشان با همکاری دو نفر از اعضای هیئتعلمی رشته ی مهندسی مکاترونیک ،آزمایشگاه «رباتهای
خدمترسان پیشرفته ( »)Advanced Service Robotsرا راهاندازی نمودهاند .از ایشان تاکنون ،مقاالت متعددی در
مجالت و کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی در حوزة رباتیک و کنترل به چاپ رسیده است .همچنین به عنوان داور،
با چندین مجلهی مشهور پژوهشی در حوزههای رباتیک و سیستمهای هوشمند ،همکاری دارند .عالوه بر این ،با دو همایش بینالمللی IEEE
) International Conference on Robotics and Automation (ICRAو International Conference on Robotics and Mechatronics

) (ICRoMبه عنوان دبیر تخصصی یا عضو کمیتهی علمی ،همکاری داشتهاند.

دکتر بهرام تارویردیزاده فارغالتحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری مهندسی مکانیک به ترتیب از دانشگاههای
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشگاه تهران و دانشگاه تهران میباشند .زمینهی پژوهشی ایشان توسعه
سیستمهای مکاترونیکی و رباتیکی و کنترل آن با استفاده از سیگنالهای بدن کاربر برای توانبخشی افراد معلول،
کمتوان و یا حادثهدیده در اثر برخی از حوادث ،بیماریها و سکتهها ،توسعه سیستمهای مکاترونیکی و رباتیکی برای
کمک به پزشکان و جراحان (این طرح با همکاری مشترک با اساتید و محققان دانشگاه صنعتی شریف ،انجام شد که
یکی از محققان این طرح بعداً به عضویت هیئتعلمی دانشگاه  Rowanپیوست و طرح مذکور را در قالب اخذ گرنت از
دولت ایاالت متحده آمریکا ،بهصورت پروژه تحقیقاتی تعریف کرده و در آنجا توسعه داد) ،توسعه سیستمهای مکاترونیک
برای کاربردهای ترکیبی توانبخشی همراه با سرگرمی و طراحی و ساخت سیستمهای مکاترونیکی برای اخذ سیگنالهای حیاتی جهت کاربرد در کنترل
سیستمهای رباتیکی مورد تعامل با افراد و همچنین سنجش میزان استرس (یکی از فعالیتهای پژوهشی انجام شده در این حوزه ،اخذ سیگنالهای
حیاتی شخص و استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی جهت سنجش میزان استرس افراد است) میباشد.

دکتر علیرضا هادی فارغالتحصیل دکتری از پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی مکانیک
میباشند .ایشان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در همین رشته و به ترتیب در دانشگاههای صنعتی اصفهان
و تربیت مدرس گذراندهاند و به طور تخصصی در زمینه طراحی و پیادهسازی سیستمهای مکاترونیکی کاربردی پژوهشی
مینمایند .این پژوهشها که همگی در راستای نیازهای روز جامعه و صنعت صورت میگیرد ،در حوزههای سیستمهای
رباتیک بازرسی محیطهای غیرقابلدسترس ،رباتهای پزشکی و شبیهسازهای تعاملی طبقهبندی میشوند .در حوزه
تخصصی «رباتهای بازرسی خطوط لوله» ،ایشان یکی از افراد شن اخته شده در صنعت کشور هستند و در این زمینه،
ایشان مؤسس یک شرکت موفق دانشبنیان بوده که محصوالت مختلفی را با کاربرد بازرسی و بازسازی خطوط لوله و
چاه به صنعت ارائه نموده است و یکی از شرکت های پیشرو در کشور در تولید این فناوری بوده است .همچنین ثبت 5
اختراع ملی از دستاوردهای ایشان در این حوزه میباشد .ایشان یکی از مؤسسین آزمایشگاه «رباتهای خدمترسان پیشرفته» بوده و در حال حاضر
سرپرست این آزمایشگاه هستند .در طی سالهای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئتعلمی از سال  1391تاکنون ،ایشان راهنمایی و مشاوره
 30پایاننامه را بر عهده داشتهاند .عالوه بر این ،ایشان دارای  28مقاله منتشرشده در مجالت علمی-پژوهشی هستند .از افتخارات پژوهش و فناوری
ایشان ،کسب رتبه شرکت فناور برتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال  1396و کسب رتبه سوم در جشنواره
جوان خوارزمی با طرح «طراحی و ساخت اولین ماشین فرز  CNCدر ایران با مکانیزم ربات موازی تریگالید» در سال  1386بوده است.
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دکتر سامان هراتی زاده دانشآموختهی دانشگاه صنعتی شریف در رشته هوش مصنوعی است .او در بیست سال گذشته
در زمینههای یادگیری ماشین ،علوم شبکه و کالنداده ها مشغول آموختن ،آموزش و پژوهش بوده است و در این
حوزهها پروژه های صنعتی متعددی را نیز اجرا کرده است .وی مؤسس و سرپرست آزمایشگاه دادهکاوی است که در
آن فعالیتهای پژوهشی در حوزههای متنوع کاربردی از جمله تحلیل و پیشبینی بازارهای مالی و توسعه سیستمهای
توصیهگر به انجام میرسد .دکتر هراتی زاده در سالهای اخیر تدریس دروس یادگیری ماشین ،دادهکاوی و کاوش
دادگان انبوه را برعهده داشته است و عالیق پژوهشی وی توسعه روشهای یادگیری عمیق و مدلسازی و تحلیل شبکهای دادهها را شامل میشود.

دکتر سماء گلیائی ،فارغ التحصیل از رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی
شریف و همان رشته در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس هستند .پیشزمینه دانش و پژوهشهای ایشان در زمینه
علوم مرتبط با کامپیوتر و الگوریتمهاست و در این راستا در دوران دانشآموزی و دانشجویی در مسابقات المپیاد
دانشآموزی کشوری و جهانی و همچنین در مسابقات برنامهسازی  ACMدر غرب آسیا و جهان مقام کسب کردهاند.
زمینههای پژوهشی ایشان شامل دو محور اصلی بیوانفورماتیک و محاسبات نامتداول است .به صورت خاصتر ایشان به
ابداع و بررسی روشهایی الگوریتمی برای حل مسئله های بیوانفورماتیکی ،و مخصوص ًا در زمینه سرطان ،در زمینه
بیوانفورماتیک میپردازند .در این راستا مقالهها و الگوریتمهایی منتشر کردهاند .در زمینه محاسبات نامتداول که ادامه
زمینه رساله دکتری ایشان است ،با همکاری با برخی اساتید دانشگاه اورلئان فرانسه نوآوریهایی در زمینه بررسی جهانشمولی محاسبات ماشین
سیگنال را در قالب مقالههایی ارائه کردهاند.

دکتر هادی زارع که فارغالتحصیل دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته علوم داده میباشند ،در زمینهی تحلیل
داده و کاوش دادگان و شبکههای اجتماعی در حوزههای مختلف کاربردی فعالیت دارند .در حال حاضر تمرکز ایشان بر
روی «کاوش و خالصهسازی دادگان انبوه شبکهای با استفاده از روشهای یادگیری ماشین» میباشد و در این زمینه در
حال انجام طرحهای کاربردی با مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان میباشند .ایشان دانشجویان مختلف دکتری و
کارشناسی ارشد در حوزه مهندسی سامانههای شبکهای و فناوری اطالعات با تمرکز بر حوزه کاوش دادگان انبوه با
بهرهگیری از روشهای نوین یادگیری ماشین تربیت کردهاند که عالوه بر فعالیت تعدادی از آنها در شرکتهای معتبر
داخلی ،برخی هم در دانشگاههای معتبر بینالمللی و داخلی مشغول تحصیل در مقطع دکتری میباشند .فعالیتهای پژوهشی ایشان با راهاندازی و
مدیریت آزمایشگاه کاوش و شناخت اطالعات شتاب بیشتری گرفته است ،و ایشان موفق به انتشار بیش از  30مقاله در ژورنالهای معتبر بینالمللی از
جمله  IEEE TKDEو  IEEE NNLSو در بیش از  12ژورنال بسیار معتبر شدهاند .همچنین بیش از  10مقاله در نشریات پژوهشی داخلی از
ایشان چاپ شده است و مقاالت متعددی نیز در کنفرانسهای داخلی و همچنین بینالمللی ارائه کردهاند.
سایت آزمایشگاه تحقیقاتی  http://prml.ut.ac.irحاوی اطالعات بیشتری در مورد پروژههای تحقیقاتی جاری و کارهای انجام شده ایشان میباشد.

دکتر زینب الهدی حشمتی دانشآموخته ممتاز رشته مهندسی الکترونیک ،مخابرات و کامپیوتر از دانشگاه برادفورد
انگلستان در مقطع کارشناسی ،و دانشآموخته ممتاز رشته مهندسی برق-مخابرات از دانشگاه لیدز انگلستان در
مقطع دکتری میباشد .ایشان در حال حاضر در زمینه تحلیل شبکههای پیچیده در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات فعالیت دارند .عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان "شبکههای حسگر اطالعات :از جمعآوری اطالعات تا
شبکه ورزی ،همجوشی و تحلیل اطالعات" است .زمینههای تحقیقاتی ایشان شامل علوم شبکه و شبکههای
پیچیده ،تحلیل شبکههای اجتماعی و اطالعاتی ،انتشار اطالعات ،تحلیل شبکههای اقتصادی ،کشف تخلفات با
رویکرد شبکه-محور ،مدلسازی شیوع بیماریها و ایمنسازی در شبکهها میباشد.
در زمینه کارهای اجرایی نیز از ابتدای تأسیس دانشکده ،با راهاندازی گروه علوم و فناوری شبکه به تدوین رشتههای جدید بینرشتهای در این حوزه
پرداختند و مشخص ًا سه رشته بینرشتهای جدید در مقطع کارشناسی ارشد ،تحت عناوین :مهندسی فناوری اطالعات پزشکی ،مهندسی فناوری اطالعات
گرایش سامانههای شبکهای و علوم و فناوری شبکه را با کمک همکاران گروه طراحی و تصویب کردند که در حال حاضر نیز همه در این دانشکده حال
اجرا میباشند .هماکنون نیز در حال طراحی رشته علوم و فناوری شبکه در مقطع دکتری میباشند.
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ایشان از سال  1389تا  1394مسئولیت مدیریت گروه را به عهده داشتند که طی این سالها به طور متوسط ساالنه تعداد بالغبر  50دانشجوی ورودی
تحصیالت تکمیلی داشته است .همچنین از همان سال  ،1389عالوه بر مدیریت گروه علوم و فناوری شبکه ،مسئولیت مشاور امور بینالملل دانشکده
نیز تا سال  1396برعهده ایشان بوده است.
در زمینه فعالیتهای پژوهشی و کاربردی نیز مدتی در جایگاه معاون پژوهشی پژوهشکده سامانههای هوشمند کاربردی دانشگاه تهران ،عالوه بر جذب
و تربیت نیروهای متخصص و متعهد و کارآمد ،در انجام پروژههای کاربردی برای کشور مثمر ثمر بوده و ارتباط با صنعت را بهطورجدی پیگیری نمودند.
برای مثال بزرگترین پروژه اصلی انجام شده در این پژوهشکده ،طرح پژوهشی کاربردی با عنوان" :طراحی و راهاندازی سامانه هوشمند ورود و خروج
کاال و ترانزیت" در گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای مربوطه بوده که در سطح ملی پیگیری و انجام شده است .این پروژه شامل چندین زیر
پروژه گسترده و حیاتی دیگر نیز برای کشور بوده ،برای مثال :طراحی راهبند هیدرولیک ،طراحی و راهاندازی مرکز داده ،طراحی و راهاندازی سامانه پلیس
یار هوشمند جادهای و غیره که همه با موفقیت انجام و اجرا شدهاند .یکی دیگر از طرحهای پژوهشی ایشان با عنوان "توسعه سامانه مدیریت درخواستهای
آموزش دانشگاه تهران" که در پژوهشکده سامانههای هوشمند کاربردی دانشگاه تهران زیر نظر ایشان انجام گرفت ،در جشنواره پژوهش دانشگاه در
سال  1391بهعنوان طرح کاربردی نمونه شناخته و مورد تقدیر قرار گرفت.
ایشان آزمایشگاه تحلیل شبکههای پیچیده دانشگاه تهران را در سال  1391راهاندازی نمودند و در حال حاضر نیز سرپرست این آزمایشگاه میباشند .در
طی سالهای فعالیت در دانشگاه تهران بهعنوان عضو هیئتعلمی از سال  1389تاکنون ،ایشان عالوه بر مدیریت چندین پروژه پژوهشی کاربردی ،دارای
بیش از  40مقاله علمی-پژوهشی نیز میباشند که بسیاری از آنها نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی ایشان است.

دکتر ابراهیمی در رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه علم و صنعت ایران فارغالتحصیل شدهاند .از جمله زمینههای
مورد عالقه پژوهشی ایشان مدلها و روشهای تصمیمگیری و برنامهریزی فازی ،نظریه بازی و کاربردهای آن در
تصمیمگیری ،مدلسازی ریاضی در شبکههای اجتماعی ،ریاضیات زیستی ،مدلسازی ریاضی مسائل زیست شناسی
و داروهای گیاهی ضد سرطان میباشد.

دکتر رضا عسکری مقدم تحصیالت خود را در رشته مهندسی برق انجام دادهاند و دارنده مدرک دکترای مهندسی
برق الکترونیک میباشند .ایشان از رتبههای برتر کنکور و عضو بنیاد ملی نخبگان هستند .از سال  1391تا کنون ،در
دانشگاه تهران بهعنوان عضو هیئتعلمی در رشتههای مهندسی مکاترونیک و مهندسی میکرو نانوفناوری مشغول به
تدریس و فعالیت تحقیقاتی هستند .در رشته مکاترونیک فعالیت علمی ایشان متمرکز بر هوش مصنوعی و در رشته
مهندسی میکرونانو فناوری متمرکز بر طراحی ،تحلیل و ساخت ادوات  ، MEMSسنسورها و محرکهها خصوص ًا در
حوزه میکروفلوییدیک و  RFمیباشند .راه اندازی و سرپرستی آزمایشگاه حسگرها و محرکهها توسط ایشان انجام شده است .این آزمایشگاه جهت انجام
تحقیقات در حوزه توسعه و ساخت حسگرها و محرکهها ،مدارهای الکترونیکی مربوطه و انجام برخی تستهای مرتبط میباشد .همکاری با آزمایشگاههای
دیگر همچون آزمایشگاه مکاترونیک و آزمایشگاه ساخت ادوات میکرو نانو ،نیز باعث تکمیل الزامات و امکانات آزمایشگاهی جهت انجام پروژهها در
زمینههای تحقیقاتی فوق الذکر میباشد .ایشان در حوزه تجاری سازی فناوری نیز فعالیتهایی داشتهاند و نتیجه آن تأسیس شرکت دانش بنیان و تولید
محصوالتی در حوزه دستگاههای ساخت ادوات  MEMSو همچنین تولید برخی سامانههای الکترونیکی بوده است .ایشان تاکنون بیش از  40مقاله در
مجالت معتبر و بیش از  60مقاله در کنفرانسهای علمی منتشر نمودهاند و مدیریت بیش از هشت پروژه صنعتی یا تحقیقاتی را برعهده داشتهاند .داوری
مقاالت مجالت معتبر داخلی و خارجی و همچنین داوری مقاالت کنفرانسهای داخلی و خارجی نیز از جمله فعالیتهای علمی ایشان است.

دکتر اصغر جمشیدی زوراکی مدرک دکتری فیزیک نانوفیزیک خود را از دانشگاه  KTHاستکهلم سوئد اخذ گردهاند .ایشان
از خرداد  1400به عنوان عضو هیئتعلمی در بخش تخصصی بینرشتهای فناوری مشغول به فعالیت شدهاند .عنوان رساله
دکتری ایشان « Engineering Multicomponent Nanostructures for MOSFET, Photonic Detector
 »and Hybrid Solar Cell Applicationsمیباشد.

معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

27

دانشکده علوم و فنون نوین

بخش تخصصی مهندسی هوافضا
مهندسی هوافضا یکی از شاخههای اصلی علوم و مهندسی میباشد که مرتبط با طراحی ،توسعه ،تست و ساخت وسایل هوایی و فضایی و سامانهها و
زیرسامانههای مرتبط با آن میباشد  .این رشته به دو شاخه اصلی علوم و مهندسی هوایی و علوم و مهندسی فضایی تقسیم میگردد .در علوم هوایی به
وسایل و ادواتی که در جو زمین حرکت میکنند پرداخته میشود ،در حالی که علوم و مهندسی فضایی به سامانههایی مرتبط است که خارج از جو
زمین سیر میکنند .برای دانشجویانی که به این رشته مهندسی عالقهمند هستند ،آشنایی و داشتن پیشزمینههایی از ریاضیات ،فیزیک ،علوم رایانه و
شیمی مورد انتظار است .بخش مهندسی هوافضا ی دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری در گرایشهای زیر میباشد:

مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته

1

مهندسی هوافضا  -فناوری ماهواره

*

2

مهندسی هوافضا  -آیرودینامیک

*

*

3

مهندسی هوافضا  -سازههای هوایی

*

*

4

مهندسی هوافضا  -دینامیک پرواز و کنترل

*

*

5

مهندسی هوافضا  -جلو برندگی

*

*

6

مهندسی هوافضا  -مهندسی فضایی

*

*

کارشناسی ارشد

دکتری

معرفی اعضای هیئتعلمی بخش تخصصی هوافضا
دکتر محمد علی امیری آتشگاه فارغالتحصیل کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی هوافضا گرایش دینامیک
پرواز و کنترل با رتبه ممتاز در تمامی مقاطع از دانشگاه صنعتی شریف میباشند .ایشان در زمینه هدایت ،کنترل و
ناوبری وسایل هوافضایی ،مدلسازی و شبیهسازی پرواز ( )SIL/HIL/CIL/PILو واقعیت مجازی فعالیت دارند و یکی
از افراد صاحبنظر در عرصه ملی و بینالمللی در این حوزه هستند .چند محصول نرمافزاری و سختافزاری حاصل
همکاری ایشان با بخشهای صنعتی داخل و خارج از کشور میباشد .ایشان آزمایشگاه «هدایت و ناوبری» دانشگاه تهران
را در سال  1394راهاندازی نموده اند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه هستند .عالوه بر این ،ایشان دارای 35
مقاله منتشر شده در مجالت علمی -پژوهشی داخلی و خارجی و ثبت اختراع هستند .همچنین ،ایشان در زمینه ناوبری
و موقعیتیابی  ،دارای یک کتاب مرجع درسی (ترجمه) هستند که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  1396به چاپ رسیده است
برای اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس  http://fnst.ut.ac.ir/~atashgahمراجعه فرمایید.

معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

28

دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر مازیار شفائی روشنی مدارک کارشناسی مهندسى مکانیک خود را از دانشگاه تبریز ،کارشناسى ارشد و دکترى
تخصصى مهندسى مکانیک -تبدیل انرژى خود را از دانشگاه تهران دریافت نموده است .ایشان در زمینه اتمیزاسیون
مایعات (اسپری) ،احتراق و طراحی سامانههای کنترل وضعیت و کنترل موقعیت مورد استفاده در کنترل اغتشاشات رول،
بلوکهای انتقال مداری و تزریق ماهواره فعالیت دارند .اساس این سامانهها بر استفاده از تراسترها یا موتورهای سوخت
مایع کم-پیشران با عملکرد پالسی شدید استوار میباشد .در این رابطه آزمایشگاه پیشرانش دانشکده توسط ایشان تجهیز
شده است همچنین برای فعالیت صنعتی بیشتر در این زمینه تخصصی ،ده سال پیش شرکت صنعت پیشران نوین آسمان
توسط ایشان تأسیس شد که به علت انجام پروژههایی که اولین بار در سطح کشور به ثمر نشستند ،این شرکت توسط
ارزیابان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت دانشبنیان درجه یک تولیدی ارتقا پیدا کرد .ایشان همچنین در زمینه روشهای خنک
کاری جدید ترکیبی پک باطریها و لولههای حرارتی با استفاده از اسپری فعالیت میکنند و با هدایت علمی چندین تز ارشد و دکتری ،زیرساختهای
مناسبی برای انجام پروژههای پژوهشی و تجاری ایجاد کردهاند.
عالوه بر کارهای پژوهشی فوق و چاپ دهها مقاله در ژورنالهای بینالمللی ،در زمینه آموزشی هم ،ایشان دروس طراحی سامانههای پیشرانش سوخت
مایع ،احتراق اسپری ،طراحی سیستمی حامل فضایی ،تئوری اسپری و کاربردهای آن ،دینامیک سیاالت عددی و سوخت و احتراق پیشرفته را در
گرایشهای پیشرانش ،فضا و ماهواره ارائه میدهند.

دکتر رهام رفیعی فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک ،کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا و دکتری مهندسی
مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران میباشند .زمینه تخصصی فعالیت علمی و صنعتی آقای دکتر رفیعی ،بررسی رفتار
مکانیکی کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای پلیمری میباشد.
از سوابق دانشگاهی و صنعتی ایشان میتوان به عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران ،مؤسس و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی
کامپوزیت ( ،)www.COMRESLAB.comنایبرئیس هیئتمدیره و عضو هیئتمدیره انجمن صنعتی کامپوزیت
ایران ،مدیر کمیته لوله کامپوزیت انجمن کامپوزیت ،عضو هیئتمدیره انجمن علمی کامپوزیت ایران ،مشاور ارشد
مدیرعامل ،شرکت بهشت کویر آریانا ،قائممقام مدیرعامل شرکت ارکان لوله همدان ( 90الی  )94و عضو هیئتمدیره و
مشاور ارشد فنی مدیرعامل شرکت صبا نیرو ( 90الی  )93اشاره کرد .همچنین انتشار بالغ بر  70مقاله در نشریات
( WOSدارای شاخص  hمعادل  30در زمان انتشار این مجموعه) ،شرکت منظم در کنفرانسهای خارجی به صورت سالیانه و انتشار بالغ بر  65مقاله
کنفرانس ،انتشار  10فصل در کتابهای چاپ شده توسط انتشارات معتبر بینالمللی ،انتشار کتاب Carbon Nanotube Reinforced Polymers:
 From Nanoscale to Macroscaleدر انتشارات معتبر  Elsevierکه در دانشگاههای مطرح جهان به عنوان کتاب درسی استفاده میشود ،انتشار 14
گزارش فنی از طرحهای تحقیقات کاربردی  /صنعتی انجام شده ،توسعه شیوه  Stochastic Multi-scale Modelingبرای پیشبینی رفتار مکانیکی
نانوکامپوزیتهای پلیمری که بهکرات در حوزه بینالمللی مورد ارجاعدهی در این حوزه قرار میگیرد ،ثبت  US Patentبا عنوان پوشش نانوکامپوزیت
برای آنتنهای انعکاسی و شیوه ساخت آن در  ،2021ثبت اختراع ملی توسعه نرمافزار طراحی سازهای لوله کامپوزیت و تأییدیه علمی ،ثبت اختراع ملی
ابداع روش نوینی برای پیشبینی استحکام محیطی لوله کامپوزیت حاوی مواد پرکننده و تأییدیه علمی و راهنمایی  20پایاننامه کارشناسی ارشد5 ،
رساله دکترا در داخل کشور و  3رساله دکترا در کشور آلمان در سوابق علمی  -پژوهشی ایشان دیده میشود.
قرارگرفتن در زمره دانشمندان  %2برتر جهان در شاخه مواد بر اساس لیست اعالمی دانشگاه  Stanfordدر سال  2020نشاندهنده توجه جدی به
انتشارات ایشان در سطح بین المللی می باشد (رتبه ایشان در لیست مذکور با خوداستنادی و بدون خوداستنادی به ترتیب  1773و  1791بودهاست).
 ،انتخاب چندین رساله/پایاننامه تحت نظارت ایشان نیز در جشنوارهها و کنفرانسهای مختلف به عنوان پایاننامه/رساله برتر ،انتخاب به عنوان داور
برتر ( )Outstanding Reviewerدر  10مجله علمی معتبر  ، Elsevierطرح بنیادی نمونه زمینه خزش لولههای کامپوزیت در جشنواره پژوهش دانشگاه
تهران در سال  ،1396هیئتعلمی برگزیده آموزشی در جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال  ،1395ارتقا به درجه دانشیاری بهاتفاق آرا اعضا محترم
هیئت ممیزه در سال  1394و پژوهشگر جوان برگزیده در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال  1394از افتخارات کسب شده توسط ایشان میباشد.
در زمینه فعالیتها و همکاریهای صنعتی ،تاکنون پروژههای پژوهش کاربردی ،تحقیقات صنعتی و مشاوره صنعتی متعددی برای صنایع فعال در حوزه
صنعت کامپوزیت توسط ایشان به انجام رسیده است که اهم آنها را میتوان که اهم آنها را میتوان در موارد ذیل برشمرد:
الف) تحقیقات کاربردی و صنعتی:


کاهش مصرف مواد اولیه در تولید لولههای  GRPبر اساس بازطراحی سازهای و پیشبینی فشار تخریب عملکردی لوله کامپوزیتی
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مطالعه آیرواالستیک پره توربین بادی و تأثیر آن بر روی توان خروجی توربین بادی و تدوین الگوی آزمون پره به صورت چند سطحی

 بررسی عملکرد مکانیکی لوله کامپوزیت تحت بار قائم و میزان انعطافپذیری آن و تدوین دستورالعمل بازرسی لولههای کامپوزیت برای
انتقال گاز
ب) تحقیقات علمی با حمایت مالی:


پیشبینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله کربنی چندجداره  ،نانوکامپوزیت گرافین/اپوکسی و نانوکامپوزیت
نانورُس/پلمیر



مدلسازی خزش در لولههای کامپوزیتی و مدلسازی آسیب پیشرونده در مخازن تحت فشار کامپوزیتی



تحلیل چندمقیاسی و تجربی پدیده تورق تحت بارگذاری مود یک در چندالیههای کامپوزیت تقویت شده با نانولوله کربن

 بررسی تجربی و تئوری رفتار تورقی چندالیههای کامپوزیتی تحت بارگذاری چرخهای
پ) پروژههای تحقیقاتی  /صنعتی بینالمللی:


تحلیل اتصاالت پروفیلهای کامپوزیتی پالترود شده ، .High Mat Co ،استرالیا ،در حال انجام.



مدلسازی ریاضی و تحلیل عددی آستین کامپوزیتی بافته شده ،شرکت  ، Hydrogen First LLCلهستان.1399 ،



پیشبینی خواص مکانیکی کامپوزیت پلیمری ترمیمی دندانپزشکی دربرگیرنده میکروپرکنندههای نانومتخلخلIstituto Italiano di ،
 ، Tecnologiaایتالیا.1399 ،

 توسعه شیوه بهینهسازی چندهدفی و چندسطحی برای بال کامپوزیتی پرنده بدون سرنشین ،ترکیه ،در حال انجام.
ت) پروژههای انتقال دانش فنی:


فناوری تولید پرههای کامپوزیتی توربین بادی ،مدیر تیم انتقال فناوری از دانمارک به ایران

 فناوری تولید لولههای کامپوزیتی به روش پیچش الیاف ناپیوسته ،مدیر تیم انتقال فناوری از چین/ایتالیا به ایران
ث) پروژههای مطالعات امکانسنجی  /توجیهپذیری طرح و برنامهریزی استراتژیک:


پیشطرح توجیهی احداث مزرعه بادی در کشور عمان



امکانسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت کامپوزیتهای مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق

 توسعه صنایع کامپوزیت ایران با تکیه بر سرمایهگذاری و توسعه کامپوزیت در صنعت ساختمان و خودرو
همچنین معرفی فناوری کامپوزیت و فعالیتهای آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در برنامههای صدا و سیما ،سخنرانی علمی در دانشگاهها/کنفرانسهای
خارج از کشور به صورت سخنران مدعو ،برگزاری اولین کنفرانس بینالمللی لوله و مخازن کامپوزیت در سال  ،93برگزاری کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت
در صنایع ایران به عنوان تنها کنفرانس علمی-صنعتی در حوزه کامپوزیت در کشور به صورت دوساالنه یکبار (دو دوره از این کنفرانس برگزار شده
است) و تدوین استانداردهای متعدد ملی در حوزه کامپوزیت در رمزه فعالیتهای ایشان در حوزه ترویج علم و فناوری میباشد.

دکتر محمدحسین صبور فارغالتحصیل کارشناسی مهندسى مکانیک-طراحى جامدات از دانشگاه تربیت مدرس،
کارشناسى ارشد مکانیک-طراحى کاربردى از دانشگاه تهران و دکترى مهندسی هوافضا از دانشگاه کنکوردیا کانادا
میباشد .ایشان قریب به  25سال سابقه دانشگاهی دارند و تاکنون هدایت علمی بیش از  40دانشجوی ارشد و 6
دانشجوی دکترا را برعهده داشتهاند .همچنین ایشان سرپرست آزمایشگاه خزش فلزات هستند .از دستاوردهای پژوهشی
ایشان میتوان به  55مقاله منتشر شده در مجالت معتبر و  62مقاله ارائه شده در کنفرانسهای معتبر بینالمللی و
طراحی و ساخت هلیکوپتر بدون سرنشین اشاره کرد.
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دکتر مجتبی طحانی فارغالتحصیل کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک  -حرارت و سیاالت از دانشگاه سمنان،
کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک  -تبدیل انرژی از دانشگاه علم و صنعت ایران میباشند .از افتخارات ایشان
میتوان به پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال
 ،2020کسب جایزه ویژه بنیاد جهانی انرژی به عنوان مجری طرح سامانه فشارشکن نرم در خطوط توزیع آب شهری
در سال  ،2018کسب رتبه اول مقاله با عنوان " Numerical Study of the Effects of Some Geometric
 "Characteristics of a Centrifugal Pump Impeller that Pumps a Viscous Fluidدر بین  25مقاله برتر در
سال  2012در مجله" "Fluids & Computersاز مجالت  ، Elsevierانتخاب پایاننامه برتر کشوری با عنوان
مدلسازی عددی توربین باد محور عمود ساونیوس با بهکارگیری روش رتبه کاسته در نوزدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران AERO
 ، 2017انتخاب پایاننامه برتر با عنوان بررسی تأثیر تزریق جت ثانویه جت سیال داغ (گاز داغ) در یک نازل همگرا-واگرا مافوق صوت جهت بررسی
ساختار جریان و کنترل بردار پیشران در شانزدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران  ،AERO 2017انتخاب پایاننامه برتر با عنوان بررسی
نوسانات سرعت باد بر روی عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی در هجدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران  AERO 2019اشاره
کرد .انتشار  81مقاله علمی-پژوهشی با نمایههای  ISC ،ISIو  ...در مجالت معتبر ملی و بینالمللی ،انتشار  120مقاله علمی در کنفرانسهای معتبر
ملی و بینالمللی و انتشار  11عنوان کتاب و فصل کتاب در انتشارات معتبر ملی و بینالمللی از دیگر دستاوردهای پژوهشی ایشان میباشد .ایشان دارای
 h-index = 17در مرجع  Scopusبا  809ارجاع مقاله در  60عنوان در سال  2021هستند.
در کنار انتشار یافتههای پژوهشی ،بعضی از دستاوردهای ایشان منجر به ثبت اختراع شده است که از آن میان میتوان سامانه مولد توان بادگیر
خورشیدی ،ثبت شده در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) با  TRL=6طالیی در سال  ، 1397سامانه تهویه مطبوع دسیکنت ،ثبت شده در سامانه
ارزیابی فناوری ایران (سافا) با  TRL=7نقرهای ،در سال  1397و نرمافزار وت کامپ :شبیهساز سیکل گازی همراه با خنک کاری تراکم مرطوب ،ثبت
شده در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) با  TRL=6نقرهای در سال  1397را نام برد.
دکتر پرویز محمدزاده دارای دکترای تخصصی طراحی و بهینهسازی چند موضوعی (بینرشتهای) از دانشگاه برادفورد
انگلستان و دریافتکننده جایزه بهترین پروژه سال در حوزه المان محدود غیرخطی در کشور انگلستان میباشد .ایشان از
سال  1389تاکنون عضو هیئتعلمی دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران مشغول به فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی در بخش تخصصی هوافضا گرایش سازه میباشد .قبل از این ،از سال  1386تا  1389عضو هیئتعلمی دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی بوده است .بهعالوه ،سمتهای متعددی به عنوان پژوهشگر در حوزه مهندسی طراحی محاسباتی
و بهینه سازی در دانشگاه های برادفورد و کرانفلید انگلستان فعالیت داشته اند .فعالیت های آموزشی،پژوهشی و صتعتی
ایشان با رویکرد بین رشته ای و نیاز صنعت نسل چهار بر روی مهندسی طراحی محاسباتی متمرکز است که محور های
تحقیقاتی:مهندسی طراحی ،سازه های مکانیکی محاسباتی ،طراحی سازه های هوایی ،،آیرواالستیسیته و اندر کنش سازه-سیال ،طراحی و بهینه سازی
چند موضوعی و یادگیری ماشین در طراحی با کاربرد هایی در هوافضا ،انرژی های تجدید پذیر و غیره متمرکز است .خالصه ای از دستاورد های
آموزشی و پژوهشی به شرح زیر میباشد:







مجری اصلی  4طرح صنعتی و مشاور در حوزه مهندسی طراحی مدرن در صنعت
دریافت لوح تقدیر از صنعت برای ایجاد نگرش جدید به مهندسی طراحیهای پیچیده صنعتی
تأسیس آزمایشگاه طراحی و بهینهسازی چند موضوعی در سال 1390
انتشار  40مقاله در مجالت علمی-پژوهشی ،کنفرانسهای ملی  -بینالمللی و یک فصل کتاب
داوری مجالت معتبر بینالمللی
راهنمایی  22پایاننامه ارشد و  5رساله دکتری (تکمیل شده و در حال انجام)
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دکتر شیدوش وکیلی پور فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک – هوافضا ،کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا-
آئرودینامیک ،دکتری مهندسی هوافضا-پیشرانش و پسادکتری مهندسی مکانیک  -هوافضا به ترتیب از دانشگاههای
صنعتی شریف ،تربیت مدرس ،صنعتی شریف و مانیتوبا (کانادا) میباشند.
حوزه پژوهشی ایشان پیادهسازی و توسعه الگوریتمهای حل عددی مسائل مکانیک سیاالت ،انتقال گرما ،احتراق،
اندرکنش سازه و سیال و مدلسازی عددی چندمقیاسی است.
ایشان باعث ایجاد ظرفیت بالقوه و بالفعل در همکاری پژوهشی با  University of Londonو University of
 Manitobaدر قالب تعریف پروژههای پژوهشی مشترک در سطح  PhDو  .MScدر طی  6سال همکاری و تا آغاز
سال  1400شدند که دستاورد این همکاریها شامل تکمیل یک رساله دکترا در اردیبهشت  1399و دو پایاننامه کارشناسی ارشد در سالهای 1397
و  1398و ادامه آن با تعریف دو رساله دکترا در زمینههای انتقال جرم و گرما در جریانهای دوفازی آرام و آشفته و سه پایاننامه کارشناسی ارشد با
موضوعات شبیهسازی پدیدهی جذب ( )absorptionرطوبت توسط جریان الیهای مایع جاذب ،احتراق آشفته هیدروژن در یک محفظه احتراق با
جریان پیچشی هوا و ناپایداری جریان الیهای مایع تحت اثر نیروی گرانشی در حال ادامه است.
هم چنین ایشان با ثبتنام و بهکارگیری شبکه ملی محاسباتی کشور کانادا ( )Compute Canadaباعث سرعت بخشیدن و توسعه حوزه تحقیقاتی
شبیهسازی جریانهای آرام و آشفته دوفازی ناشی از پدیدههای چگالش ،تبخیر و جذب گاز در مایع در راستای تسهیل و ارتقاء سطح پژوهشی دانشجویان
و تسلط هرچه بیشتر ایشان با علوم و فنون نوین در شبیهسازیهای عددی کاربردی با استفاده از ماشینهای پردازش موازی بر بستر سیستم عامل
 Linuxشدند .از دیگر اقدامات ایشان خرید و راهاندازی یک موتور میکروجت دانشگاهی مجهز به سنسورهای فشار و دما در چهار بخش اصلی موتور به
عنوان تنها نمونه علمی-آموزشی در کشور جهت انجام تست گرم موتور که در آزمایشگاه پیشرانش دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران در حال
بهرهبرداری است .بهدستآوردن کمیتهای ترمودینامیکی لحظهای موتور در شرایط جریان ورودی ناپایای هوا از جمله اهدافی است که میتوان با ثبت
دادههای حسگر موتور به آن رسید .در این راستا نیز یک رساله دکترا و دو پایاننامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رفتار دینامیکی موتور میکروجت
تعریف شده است.

دکتر علیرضا ترابی هماکنون دانشیار بخش تخصصی هوافضا در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران میباشند.
ایشان تحصیالت کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خویش را در رشته مهندسی مکانیک ،به ترتیب در
دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز و دانشگاه علم و صنعت ایران با معدلهای  18/13 ،16/30و
 18به پایان رساندهاند .شایان ذکر است که ایشان در هر سه دوره تحصیالت دانشگاهی در زمره فارغالتحصیالن ممتاز
دانشگاههای مذکور بودهاند .تخصص دکتری ایشان عبارت است از مکانیک شکست که در این حوزه فعالیتهای تجربی،
تئوری و صنعتی گستردهای داشتهاند .جوانترین دانشآموخته دکتری تخصصی کشور در سال ( 1388در سن 27
سالگی) به گواهی جهاد دانشگاهی ،حضور در لیست  %1برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان از سال  2016تاکنون ،حضور در لیست  %2برتر
دانشمندان و نخبگان علمی جهان طبق گزارش رسمی دانشگاه استنفورد ،استاد راهنمای رساله دکتری برتر رشته هوافضا در گرایش سازههای هوافضایی
به گواهی انجمن هوافضای ایران و کسب چندین جایزه ارزشمند بینالمللی در حوزه چاپ مقاالت به عنوان محقق و داور ،تنها بخشی از دستاوردها و
موفقیتهای ایشان بوده است .مشاوره به صنایع کشور با فناوری باال ،از جمله صنایع نیروگاهی ،تعمیرات هواپیماهای غولپیکر ،طراحی و ساخت هواپیما
به مدت بیش از  10سال و انجام موفق چند طرح تحقیقاتی با کارفرمای صنعتی مرتبط با خستگی و شکست قطعات و سازههای مهندسی ،بخشی از
تجارب صنعتی ایشان را شامل میشود .ایشان در  10سال گذشته همکاریهای گسترده تحقیقاتی با محققین صاحب نامی از کشورهای ایتالیا ،اسپانیا،
نروژ و استرالیا داشتهاند و این همکاریها تاکنون منجر به چاپ بیش از  50مقاله مشترک در مجالت معتبر بینالمللی گردیده است .همچنین ،ایشان
هماکنون به همراه استاد دیگری از دانشگاه سوربن فرانسه ،به عنوان استاد راهنمای یک عنوان رساله دکتری در دانشگاه موناش استرالیا فعالیت
مینمایند.
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دکتر بابک میرزاوند متولد شهرستان بروجن ،استان چهارمحالوبختیاری ،فارغالتحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی
اصفهان و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مکانیک میباشند .ایشان در حال حاضر
عضو هیئتعلمی بخش تخصص هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین میباشند .دکتر میرزاوند آزمایشگاه تحقیقاتی مواد
و سازههای پیشرفته دانشگاه تهران را در سال  1397راهاندازی نمودند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه تحقیقاتی
می باشند .تحقیقات ایشان عمدت ًا در زمینه تحلیل تنش ترمومکانیکی و طراحی سازههای پیشرفته صورت گرفته و بر
روی تحلیل کمانش و ارتعاشات سازهها ،سازه های هدفمند و هوشمند و طراحی بهینه سازهها متمرکز میباشند .تاکنون
 16دانشجوی کارشناسی ارشد و  2دانشجوی دکتری ،تحت راهنمایی ایشان فارغالتحصیل شدهاند .یافتههای پژوهشی ایشان تاکنون منجر به چاپ 25
مقاله در مجالت معتبر علمی پژوهشی و ارائه  8مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی شده است .همچنین دکتر میرزاوند تألیف  2فصل از
دایرةالمعارف تنشهای حرارتی انتشارات  Springerرا در سال  2013برعهده داشتهاند .از افتخارات ایشان ،فارغالتحصیلی با رتبه ممتازی (نفر اول)
در تمامی مقاطع تحصیلی ،عضویت بنیاد ملی نخبگان از سال  1385و کسب لوح تقدیر استاد راهنمای پایان نمونه برتر کشوری مقطع کارشناسی ارشد
طراحی سازههای هوافضایی در سال  1395میباشد .ایشان داور چندین مجله علمی پژوهشی و کنفرانسهای معتبر بینالمللی میباشند .دکتر میرزاوند
بروجنی هماکنون تحت عنوان استاد مشا ور فرهنگی و علمی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری و همچنین دبیر گرایش سازه بخش تخصصی هوافضای
دانشکده مشغول خدمت میباشند .ایشان پیش از عضویت هیئتعلمی دانشکده علوم و فنون نوین ،در مقاطع زمانی مختلف ،عضو هیئتعلمی مدعو
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد و عضو هیئتعلمی مدعو دانشگاه
آزاد اسالمی واحد دزفول بودهاند .همکاریهای صنعتی ایشان ،در قالب طرح های پژوهشی و سوابق کاری صنعتی در زمینه طراحی مخازن تحت فشار
و حمل و نگهداری ،طراحی تجهیزات مکانیکی صنایع پتروشیمی ،فوالدسازی و حمل مواد معدنی ،طراحی سیستمهای انتقال قدرت ،طراحی سیستمهای
هیدرولیکی ،طراحی.

دکتر شاهرخ شمس دکترای مهندسی هوافضا و رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال  1378و نفر اول
دکترای ورودی سال  1381دانشگاه امیرکبیر ،با نزدیک به  20سال سابقه کار با مراکز صنعتی و حدود  9سال
سابقه عضویت ،آموزش و تحقیق در دانشگاه تهران را دارند .ایشان دکترای خود را در رشته مهندسی هوافضا در
سال  1387در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کردهاند .مدرک کارشناسی ( )1378و کارشناسی ارشد ()1380
ایشان نیز در زمینه مهندسی هوافضا است.
موضوع پایاننامه دکترای ایشان " بررسی رفتار آیرواالستیک بالهای کامپوزیتی انعطافپذیر با نسبت منظری باال
باوجود رفتار غیرخطی هندسی سازهای در رژیم جریان تراکمناپذیر" به راهنمایی پروفسور محمدهمایون صدر (استاد تمام ،گروه مهندسی هوافضا،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  )Sadr@cic.aut.ac.irو پروفسور حسن حدادپور (استاد تمام گروه مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف
 )Haddadpour@sharif.eduانجام شده است.
گرایش کاری ایشان ،آیرواالستیسیته به معنای اندرکنش سازه انعطافپذیر و سیال میباشد که یکی از پیچیدهترین شاخه گرایشهای مکانیک و هوافضا
است .ماهیت این گرایش بهگونهای است که الزم است محقق ،حداقل در حوزههای سازه ،آیرودینامیک و در برخی موارد کنترل آنهم بهصورت تخصصی،
کارشناس و دارای آگاهی تام باشد.
از سال  ،1391ایشان رویکرد خود را عالوه بر طراحی و ساخت پهپادها ،به سوی انرژیهای نو و توربینهای بادی سوق دادهاند و سعی کردهاند با دانش
آیرواالستیسیته خود ،رفتار پرههای انعطافپذیر این توربینها را بررسی نمایند .به همین منظور در پروژههای مختلف مانند راهاندازی نرمافزار محاسبات
توربین بادی و همکاری در پروژههای بینالمللی با کشورهای چین و آرژانتین و کانادا در خصوص توربینهای بادی محور عمودی با اساتید بینالمللی
نظیر پرفسور پاراسکیوویو استاد تمام دانشگاه پلیتکنیک مونترال همکاری مینمایند .حاصل تحقیقات ایشان و همکاری با اساتید محترم داخلی و
خارجی و دانشجویان بیش از  30مقاله علمی-پژوهشی در حوزههای سازه ،آیرودینامیک ،کنترل و آیرواالستیک است و در حال حاضر ،به همراه تعدادی
از دانشجویان مشغول به تدوین مباحث آیرواالستیک روتور دینامیک میباشند .بهعالوه در پیشینه تحقیقات ایشان بر روی مباحثی مانند مواد کامپوزیت
و کاربرد آن در طراحی وسایل ،ارتعاشات غیرخطی و آشوب ،آنالیز مودال و تستهای ارتعاشاتی و سازهای بهصورت حرفهای کار کردهاند تاکنون
توانستهاند چند مدل آیرودینامیکی غیرخطی ناپایا با حضور پدیدههای استال استاتیکی و استال دینامیکی را برای پرههای دوران کننده توسعه بدهند.
در خصوص مباحث آموزشی ،ایشان مجموعاً  8درس آیرواالستیسیته ،طراحی سازههای هوایی پیشرفته ،دینامیک سازه و ارتعاشات پیشرفته ،روشهای
اجزای محدود ،مکانیک محیطهای پیوسته ،مکانیک مواد کامپوزیت ،دینامیک پرواز ،آیرودینامیک تجربی ،پنل متد و ریاضیات مهندسی پیشرفته در
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حوزههای سازه ،آیرودینامیک و دینامیک پرواز را تدریس کردهاند 2 .درس تخصصی آیرواالستیسیته و طراحی سازههای هوایی که دو درس خاص
بینرشتهای هستند و نیاز به تخصص در  4گرایش سازه ،آیرودینامیک ،دینامیک پرواز و پیشرانش را دارند را سالهاست که در دانشکده تدریس
مینمایند.

دکتر مهدی فکور فارغالتحصیل کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته
مهندسی مکانیک میباشند .سابقه کار تحقیقاتی ایشان در زمینه طراحی و ساخت سامانههای فضایی به سال
 1379بازمیگردد .در طی دو دهه اخیر ایشان عضو تیمهای اصلی طراحی و ساخت ماهواره در کشور بودهاند.
راهاندازی و مدیریت گروه مهندسی سیستمهای فضایی ،نظارت بر پروژههای ماهوارههای دانشجویی ،نمایندگی
جمهوری اسالمی ایران در پروژه بینالمللی ماهواره دانشجویی  APSCOو ریاست پژوهشکده تحقیقات فضایی
سازمان فضایی ایران برخی از سوابق ایشان در حوزه توسعه فناوری فضایی در کشور میباشد .برخی از سوابق
اجرایی ایشان به شرح زیر است:









همچنین

رئیس بخش تخصصی هوافضا ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران از آذرماه  1399تاکنون
معاون علمی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران از بهمنماه  1392تا اردیبهشتماه 1397
عضو هیئتمدیره و بازرس انجمن هوافضای ایران از سال  1392تاکنون
دبیر سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
رئیس پژوهشکده هوافضا و سیستم¬های پیشرفته ،پژوهشگاه دانشگاه تهران.
راهاندازی و مدیریت بخش آموزشی مکاترونیک ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران از سال  1389به مدت دو سال
نماینده تاماالختیار دانشگاه تهران در ستاد توسعه هوافضا و سازمان فضایی ایران.
نماینده تاماالختیار دانشگاه تهران در کمیته پدافند غیرعامل سازمان فضایی ایران.
سرپرست راهاندازی آزمایشگاه تخصصی سامانههای فضایی  -دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
چاپ  7عنوان کتاب ،بیش از  70عنوان مقاله در مجالت معتبر بینالمللی ) 30 ،(WOS-Scopus-ISIمقاله در مجالت معتبر علمی -
پژوهشی داخلی ،ارائه  90مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی ،ثبت اختراع در حوزه طراحی سیستمهای
فضایی از جمله سوابق پژوهشی ایشان میباشد .دکتر مهدی فکور استاد برگزیده جشنواره آموزش دانشگاه در سال
 1399میباشند و نام ایشان در سال  2020در فهرست دو درصد دانشمندان برتر بینالمللی قرار گرفته است.

دکتر امیررضا کوثری دوره کارشناسی را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در رشته مهندسی هوافضا گذرانده و دوره
کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه صنعتی شریف در گرایش دینامیک پرواز و کنترل به اتمام رساندهاند.
ایشان از سال  1390به عنوان عضو هیئتعلمی گروه هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران
مشغول به فعالیت شدهاند .زمینههای تحقیقاتی موردعالقه دکتر کوثری شامل :کنترل بهینه سیستمهای هوافضایی ،مدیریت ترافیک هوایی و مهندسی
سیستم و در این راستا و در جهت نیل به اهداف پژوهشی موردنظر آزمایشگاه عملکرد پروازی سیستمهای هوافضایی را در سال  1392در دانشکده
راهاندازی نمودند .از جمله دستاوردهای پژوهشی ایشان تاکنون میتوان به چاپ بالغبر  67مقاله در مجالت معتبر علمی  -پژوهشی ،ارائه  110مقاله در
کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی ،ثبت  5اختراع ملی و ارائه بیش از  7طرح کاربردی در ارتباط با صنعت اشاره نمود .در حال حاضر ایشان عضو
هیئت تحریریه مجله علوم ،فناوری و کاربردهای فضایی بوده و عضو هیئتمدیره انجمن هوافضای ایران میباشند.
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دکتر مهران مصدری تحصیالت خود را در رشته مهندسی هوافضا در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است .تخصص ایشان در زمینه آیرودینامیک تجربی بهویژه در زیرشاخه
آیرودینامیک ناپایا میباشد .دارای پیشزمینه گستردهای در استفاده از آیرودینامیک ناپایا برای مدلسازی
جریانهای پیچیده شامل پردازش دادههای تونل باد ،جریانهای دوار و طراحی آزمایشهای نوسانی نیرو بوده و
مدرس دروس مختلف ایرودینامیکی در مقاطع تحصیالت تکمیلی از جمله ایرودینامیک مادون صوت ،ایرودینامیک
ناپایا ،ایرودینامیک بالگرد ،ایرودینامیک مافوق و ماوراء صوت ،ایرودینامیک تجربی ،روشهای اندازهگیری و کنترل
جریان میباشند.
از جمله فعالیتهای پژوهشی و اجرایی ایشان راهاندازی آزمایشگاه تحقیقاتی ایرودینامیک تجربی برای اولین بار در دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر
نیز سرپرست این آزمایشگاه میباشند .تجارب تحقیقاتی ایشان شامل بهکارگیری و استفاده از امکانات و روشهای اندازهگیری سیال شامل مبدلهای
فشار ،مبدل فشار مینیاتور  ، CTA ،Kuliteسیم داغ ،فیلم داغ ( dantecو  ، )senflexانواع لودسلها ،ترموکوپلها ،باالنسهای نیرویی داخلی و
خارجی ،سیستمهای تراورس ،سیستمهای دادهبرداری ،و سیستمهای آشکارساز جریان برای حل مسائل مهندسی و کاربردی در صنایع مختلف میباشد.
عمده فعالیتهای انجام شده و یا در حال انجام ایشان تحت عنوان "توسعه ایرودینامیک کاربردی برای طراحی و تحلیل انواع اجسام پرنده" به عنوان
برنامه جامع کاربردی معطوف به بهکارگیری روشهای تجربی و عددی در تحلیل و مطالعه زمینههای مرتبط با سیاالت به شرح ذیل میباشد:
 مطالعه اجسام ضخیم در ارتعاش ناشی از گردابه ()VIV
 تصحیح مطابقت نتایج تجربی حاصل از تستهای تونل باد با شرایط پروازی
 ارزیابی مدلهای ناپایا برای ایرفویل نوسانی در رژیمهای مختلف جریان
 مطالعات بر روی مشتقات پایداری اجسام پرنده بر مبنای دادههای حاصل از تست
 مطالعات تجربی بر روی الیه مرزی اجسام دوبعدی و سهبعدی در رژیمهای مختلف جریان
 بررسی تأثیر نوسانات باد بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور افقی
 بررسی آزمایشی بیداری با فشار هوای فوق بحرانی در حرکت غوطهوری
 استحصال انرژی از نوسانات ایرو-هیدرودینامیکی
 مطالعات تجربی و عددی بر روی کم کردن نویز ایروآکوستیکی بر روی انواع پرندههای روتورکرافت
حاصل تحقیقات ایشان تاکنون چاپ بیش از  100مقاله معتبر در مجالت معتبر علمی و کنفرانسهای بینالمللی و چندین طرح کاربردی بوده است .از
اهداف اصلی فعالیتهای ایشان تعامالت فیمابین آزمایشگاههای دیگر در صنعت و همچنین دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور بوده است که
آزمایشگاه تحت نظارت ایشان را برای تحقیقات بینرشتهای توانمند ساخته است.
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بخش تخصصی مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست
متخصصان ،انرژی را موتور محرکه توسعه همهجانبه اقتصادی در تمام کشورها میدانند و چگونگی استفاده از منابع انرژی در دسترس را عمدهترین
عامل توسعه اقتصادی جوامع پس از نیروی انسانی به شمار میآورند.
رو به اتمام بودن منابع سوختهای فسیلی و هستهای و تخریب محیط زیست توسط آالیندههای ناشی از بهرهبرداری از این منابع انرژی ،گزینه استفاده
و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر را به امری ضروری و اجتنابناپذیر تبدیل کرده است .متخصصین و برنامهریزان انرژی در دنیا اتفاقنظر دارند که
انرژیهای تجدیدپذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای تأمین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند ،ایفا نمایند .اما استفاده از منابع
انرژیهای تجدیدپذیر با یک چالش بزرگ روبروست و آن قیمت تمام شده باالی انرژی حاصل از آنهاست .از طرفی نگرانی درباره تغییرات زیستمحیطی
در کنار قیمت روزافزون سوختهای فسیلی باعث شده قوانینی وضع شوند که بهرهبرداری و تجاریسازی منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق میکنند؛
بنابراین پرداختن به این انرژیها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن آنها امری اجتنابناپذیر برای هر ملتی است.
در همین راستا ،بخش تخصصی انرژیهای نو و محیط زیست با هدف تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه تشکیل شده است و در
حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای زیر میباشد.

مقطع تحصیلی
ردیف

عنوان رشته
کارشناسی ارشد

دکتری

1

مهندسی سیستمهای انرژی – مدلسازی انرژی

*

*

2

مهندسی سیستمهای انرژی  -فناوریهای انرژی

*

*

3

مهندسی سیستمهای انرژی  -سیستمهای انرژی

*

4

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر

*

5

مهندسی طبیعت

*

6

مهندسی اکوهیدرولوژی

*

معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

36

دانشکده علوم و فنون نوین

معرفی اعضای هیئتعلمی بخش تخصصی انرژیهای نو و محیط زیست

دکتر فاطمه راضی آستارایی ،دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف در رشته فیزیک ،ماده چگال میباشند و در طی یک
دهه همکاری پژوهشی با آزمایشگاه الیه های نازک و فیزیک سطح دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ،تجربیات
بسیاری در زمینه نانوفناوری و کاربرد آن در بخشهای مختلف به دست آوردند به طوری که بعد از پیوستن به دانشکده
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در سال  1391در گروه انرژیهای نو و محیط زیست مشغول بکار شده و توانستند
آزمایشگاه سلولهای خورشیدی و هیدروژن خورشیدی را راهاندازی کنند .در حال حاضر مسئول آزمایشگاه مزبور
میباشند .عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان کاربرد نانوفناوری در بخش انرژی و محیط زیست میباشد .همچنین ایشان
عالوه بر راهنمایی دانشجویان در بخش انرژیهای نو و محیط زیست در مقاطع ارشد و دکترا ،با بخش تخصصی بینرشتهای فناوری نیز همکاری داشته
و در رشته های میکرونانو الکترومکانیک و نانوفوتونیک تدریس داشته و دانشجویانی را نیز در این دو رشته فارغالتحصیل کردهاند.
اختراع یک سلول خورشیدی هیبریدی بر پایه سیلیکون از جمله نتایج فعالیتهای ایشان میباشد .همچنین چند طرح صنعتی نیز با پژوهشگاه صنعت
نفت و پاالیشگاههای کشور داشتهاند که نتیجه آنها نیز ثبت اختراع بوده است .در طی سالهای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئتعلمی،
ایشان دارای  50مقاله منتشرشده در مجالت علمی-پژوهشی هستند که بسیاری از آنها نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی و همکاری ایشان با سایر
محققین از سایر دانشگاههای کشور است .عالوه بر فعالیتهای علمی پژوهشی ،یک دوره مشاور انجمن علمی انرژیهای نو و محیط زیست در کارنامه
ایشان دیده میشود که از دستاوردهای آن میتوان به راهاندازی یک مجله دانشجویی و برگزاری وبینارهای متعدد اشاره کرد .همچنین ایشان یک دوره
بهعنوان مشاور فرهنگی گروه نیز فعالیت داشتهاند.
دکتر رقیه قاسمپور از اولین فارغالتحصیالن دکتری نانوفناوری کشور میباشند .ایشان دکترای خود را از پژوهشکده
علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در رشته نانوفناوری با گرایش نانوفیزیک دریافت نمودند و مدت یک سال با
دانشگاه صنعتی شریف به عنوان محقق پسادکتری همکاری داشتند و در حال حاضر عضو هیئتعلمی بخش تخصصی
انرژیهای نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه نانوسیال و گرافن
می باشند .با توجه به طرح جامع ایشان در حوزه توسعه فناوری انرژی و رفع مشکالت زیستمحیطی با بهرهگیری از
نانوفناوری ،تحقیقات ایشان در حوزه مدلسازی انرژی و تحقیقات کاربردی در تولید ،تبدیل و ذخیرهسازی انرژیهای
تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی متمرکز شده است .عالوه بر این ایشان تحقیقات گستردهای در زمینه مدلسازی و ساخت سلولهای خورشیدی و
سامانههای فوتوئولتائیک-حرارتی و سامانههای انتقال حرارت دو فاز و نانوسیالها انجام دادهاند که نتایج آن در  58مقاله در مجالت معتبر بینالمللی و
 30همایش ملی و بینالمللی و کتاب به چاپ رسیده است .عالوه بر این فعالیتها ،همکاریهای علمی ایشان با ستاد فناوری نانو در تدوین استانداردهای
ملی و بینالمللی نانو و ترویج فناوری نانو در صنایع و اجرای طرحهای پژوهشی مستقل و مشترک با دانشگاه های کشور ،داوری مقاالت در مجالت معتبر
ملی و بینالمللی و همایشها و طرحهای پژوهشی در کارنامه ایشان دیده میشود .ایشان عالوه بر فعالیتهای علمی پژوهشی ،در حوزههای فرهنگی به
عنوان دبیر هماندیشی اساتید دانشگاه تهران و سرپرست کمیته فرهنگی و اخالق علمی دانشکده علوم و فنون نوین نیز مشغول به خدمت میباشد.
هدایت علمی  33فارغالتحصیل تحصیالت تکمیلی در کارشناسی ارشد و دکتری و راهنمایی  15دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری از افتخارات ایشان
میباشد.

دکتر مهدی مهرپویا مدارک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی شیمی خود را از دانشگاه تهران اخذ نموده
و در حال حاضر دانشیار بخش انرژیهای نو و محیط زیست و سرپرست آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی هستند.
حوزهی پژوهشی وی ساخت پیل سوختی میکرو و الکتروکاتالیستهای نانوساختار مورد استفاده در دستگاههای تبدیل
و ذخیرهسازی انرژی الکتریکی است و بیش از  10سال تجربه در زمینه طراحی و بهینهسازی فرایندهای تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر یکپارچه مانند نیروگاههای سلول سوختی ،تولید هیدروژن و مایع سازی ،سیستمهای انرژی ترکیبی حرارتی
خورشیدی با درجه حرارت باال ،فرایندهای جذب دی اکسید کربن و فرایندهای برودتی دارند .وی پیش از پیوستن به
بخش انرژیهای نو و محیط زیست ،بر روی انواع فرایندهای تولید به ویژه در سیستمهای انرژی و فرایندهای کاتالیزوری در صنایع گاز نفت کار میکرد.
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ایشان از سال  2018در لیست یک درصد دانشمند پر استناد قرار گرفتهاند  .تعداد مقاالت دکتر مهرپویا در سایت اسکوپوس  207عدد و اچ ایندکس
ایشان  47گزارش شده است.

دکتر علیرضا اصالنی فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و فناوری و دکتری علوم فناوری  -مدیریت صنعتی
و فناوری -تجزیه و تحلیل سیستمهای انرژی از دانشگاه واسا فنالند میباشد .دکتر اصالنی سرپرست آزمایشگاه «ارزیابی
سیستمهای انرژی در صنعت و ساختمان» و مسئول دروس ارزیابی چرخه حیات ،امنیت انرژی و سیستمهای انرژی در
ساختمان میباشند و تاکنون راهنمایی بیش از  40دانشجوی ارشد و  3دانشجوی دکتری را برعهده داشتهاند .بیش از
 80مقاله چاپ شده در مجالت  ISIو معتبر بینالمللی ،داوری مجالت معتبر بینالمللی همچون  Natureهمکاری
بینالمللی با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از جمله دستاوردهای پژوهشی ایشان میباشد.

دکتر فتح اهلل پور فیاض مدارک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی خود را از پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران به ترتیب در سالهای  1379،1383و  1389دریافت کردهاند ،عنوان طرح جامع تحقیقاتی وی
کاربرد «نانوفناوری در انرژی و محیط زیست مرتبط» است و در زمینهی فناوریهای انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
فعالیت دارند ،ایشان آزمایشگاه نانوانرژی دانشگاه تهران را راهاندازی نمودند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه
هستند.
همچنین ایشان جز لیست  1درصد دانشمندان پراستناد در پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیکس از سال  2019و جز
لیست  2درصد دانشمندان پراستناد منتشر شده در سال  2020قرار دارند .اچ ایندکس ایشان طبق سایت اسکوپوس برابر  35و طبق سایت اسکوالر
برابر  38میباشد 114 .مقاله منتشرشده در مجالت علمی  -پژوهشی و یک ثبت اختراع با عنوان «هدایت سنج حرارتی صفحه تخت برای نانوسیال» از
دیگر دستاوردهای پژوهشی ایشان میباشد.

دکتر محمد حسین جهانگیر عضو هیئتعلمی و دانشیار گروه انرژیهای نو و محیط زیست دانشگاه تهران و از فارغالتحصیالن ممتاز
دکترای تخصصی در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میباشند .زمینههای
تخصصی مورد عالقه ایشان شامل مدلسازی عددی انتقال حرارت در محیط¬های متخلخل چندفازه ،مکانیک محیطهای پیوسته،
تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی زمین گرمائی ،انرژی امواج ،طراحی ساختمان سبز ،مدیریت مصرف انرژی در ساختمان و
فناوریهای انرژی در ساختمان هستند .همچنین سابقه تدریس ایشان در دروس رشتههای مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر ،مهندسی
سیستمهای انرژی و مهندسی طبیعت برای دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا میباشد .از طرفی بواسطة برجستگی فعالیتهای پژوهشی ایشان در دو
حوزة ساختمان سبز و انرژیهای تجدیدپذیر ،دو آزمایشگاه با عناوین آزمایشگاه هیدروانرژی و آزمایشگاه ساختمان سبز در دانشکده علوم و فنون نوین
تحت سرپرستی ایشان قرار دارد .از افتخارات ایشان ،کسب رتبه اول کشوری در مسابقات هفتمین کنفرانس بینالمللی رباتیک و مکاترونیک ایران (آبان
 )1398برای نمونه ساخته شده از طرح دیوار سبز هوشمند است .انتشار بیش از  80مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر و حدود  50مقاله علمی در
کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی و مشارکت در تدوین مداخل دانشنامه انرژی و ثبت چندین اختراع در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از دستاوردهای
پژوهشی ایشان است .بهعالوه ایشان بهعنوان دبیر علمی و رئیس هیئت داوران دهها مورد از کنفرانسهای تخصصی انتخاب شده و همکاری مؤثر
داشتهاند .مدیریت گروه آموزشی انرژیهای نو و محیط زیست ،عضویت در شورای علمی ،شورای فرهنگی و شورای اجرائی دانشکده از سوابق اجرایی
ایشان در دانشکده است.
برای دریافت اطالعات بیشتر میتوانید به رخنمای جامع فعالیتهای علمی ایشان به نشانی https://profile.ut.ac.ir/~mh.jahangir/network
مراجعه نمایید.
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دکتر یونس نوراللهی دانشیار گروه مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست ،فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی
انرژیهای تجدیدپذیر از دانشگاه ایسلند و دکتری تخصصی مهندسی منابع انرژی از دانشکده فنی دانشگاه کیوشو ژاپن
میباشند .ایشان در زمینه مهندسی ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع انرژیهای تجدیدپذیر و مدلسازی سیستمهای انرژی
فعالیتهای علمی و پژوهشی گستردهای دارند .عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان پتانسیل سنجی منابع انرژیهای
تجدیدپذیر برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور است.
ایشان در حوزه تخصصی «مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر» ،یکی از پیشگامان و افراد شناخته شده در کشور میباشند.
در سال میالدی  2020آقای دکتر یونس نوراللهی در حوزه مهندسی انرژی در زمره  2درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب
و معرفی شدند .همچنین ایشان در سال  1398بهعنوان "شخصیت برتر علمی کشور در زمینه مهندسی انرژیهای
تجدیدپذیر" انتخاب شدند.
آزمایشگاه مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار (متساپ) ( )www.metsap.ut.ac.irدانشگاه تهران در سال  1392توسط آقای
دکتر یونس نوراللهی راه اندازی گردید و در حال حاضر سرپرستی این آزمایشگاه را بعهده دارند .در طی سالهای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو
هیئت علمی از سال  1390تاکنون ،ایشان مدیریت و اجرای چندین پروژه دانش بنیان صنعتی و علمی را به عهده داشته اند .دکتر نوراللهی دارای بیش
از  150مقاله منتشرشده در مجالت معتبر بین المللی  WOSو علمی-پژوهشی داخلی هستند که بسیاری از آنها نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی و
همکاری ایشان با بخش صنعت کشور میباشد .همچنین بیش از  200مقاله در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی توسط ایشان منتشر شده است .در
مجموع ایشان دارای تعداد  7جلد کتاب تخصصی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر به زبان فارسی و  2جلد کتاب به زبان انگلیسی میباشند .برای اطالعات
بیشتر میتوانید به آدرس  https://profile.ut.ac.ir/~noorollahiمراجعه فرمایید.

دکتر علی بخش کسائیان فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد
و دکتری مهندسی شیمی از پردیس فنی دانشگاه تهران میباشند و در حوزههای ممیزی انرژی ،انرژی خورشیدی،
سیکلهای هیبریدی ،اکسرژی و انتقال حرارت نانو سیال مشغول به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی میباشند .عنوان
طرح جامع تحقیقاتی ایشان "تبدیل انرژی خورشیدی" بوده و از اساتید سرآمد ایران در حوزه تحقیقاتی انرژی حرارتی
خورشیدی بشمار میروند .دکتر کسائیان در زمینه انرژی خورشیدی ،طرحهای تحقیقاتی بزرگی را به ثمر رسانده،
طراحی و ساخت چندین ستاپ تحقیقاتی انرژی خ ورشیدی دانشکده علوم و فنون نوین را بر عهده داشته و از سال
 1390سرپرست آزمایشگاه انرژی خورشیدی بودهاند .ایشان  5کتاب 12 ،ثبت اختراع 190 ،مقاله معتبر بینالمللی ،اچ ایندکس  43و  70مقاله کنفرانسی
را در کارنامه خود ثبت نمودهاند .ضمن اینکه آقای دکتر کسائیان برگزیده جشنواره بینالملل دانشگاه تهران و جزو  2%دانشمندان برتر جهان میباشند.

دکتر حاجی نژاد متولد شهر کاشمر در خراسان رضوی است .ایشان فارغالتحصیل کارشناسی ارشد پیوسته و دکترا
از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فنی برلین میباشند .چهار نیمسال تدریس در دانشگاه فنی برلین و انجام چندین
پروژه تحقیقاتی در معتبرترین دانشگاه و صنایع آلمان از جمله کنترل آنالین فرایند تولید از ماده خام تا محصول بر
اساس دادههای رئولوژی در صنایع  ،Nordzuckerاستفاده از ویناس در فرایند تولید بیواتانول سوختی و چندین
طرح نوآورانه در حین تحصیل در دانشگاه برلین از آن جمله میباشد.
ایشان پس از یک دوره موفق در دانشگاه برلین باتوجهبه انجام پروژههای تحقیقاتی کاربردی در حین تحصیل به تقاضای صنایع بهعنوان مدیر تحقیق و
توسعه مدت  3سال در شرکت  Putschدر شهر هاگن آلمان مشغول بکار میشوند که حاصل آن کسب تجربه بینالمللی در راهاندازی  12واحد صنعتی
در کشورهای آلمان ،پرتغال ،لهستان ،بلژیک ،مراکش افریقای جنوبی و چندین کشور دیگر در شاخه شمال افریقا و امریکا میشود.
ایشان علیرغم فراهم بودن شرایط کار در زمینه رشته تخصصی ولی بهخاطر عالقه به وطن در سال  88به کشور بازمیگردند و در دانشگاه تهران با
درجه استادیاری از اولین گروه اعضا هیئتعلمی دانشکده علوم و فنون مشغول به کار میشوند ،اولین مدیرگروه انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست
دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران به مدت  2سال ،مدیر اجرائی پروژه کالن کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست کشور ،مجری پروژه کاربردی
" طرح بهینهسازی مصرف انرژی در مسیر سد دوستی و ارائه راهکارهای صرفه جویی انرژی ،مجری پروژه کاربردی"امکانسنجی تهیه سوخت زیستی
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باتوجهبه شرایط آبوهوایی ایران جهت کاربرد در صنایع هوایی" معاون کمیته معین انرژیهای نو دانشگاه در معاونت علمی ریاستجمهوری ،مشاور
کلینیک صنعت دانشگاه در بخش انرژی ،مشاور شرکت بیودیزل ایران ،مسئول آزمایشگاه انرژیهای زیستی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ،دبیر
علمی کنفرانس ملی توسعه پایدار سوخت سبز (بیودیزل) ،عضو کمیته علمی کنفرانس ملی محیط زیست کشور تاکنون ،مشاور و مسئول راهاندازی
شرکت تصفیه شکر تهران و همچنین انجام  3طرح ثبت اختراع:
 تولید بیودیزل بومی با استفاده از فرایند اولتراسونیک با استفاده از روغن نوروزک
 تولید بیودیزل بومی با استفاده از فرایند اولتراسونیک با استفاده از روغن گز وحشی
 تولید بیودیزل بومی با استفاده از فرایند اولتراسونیک با استفاده از روغن کلزای وحشی
و در نهایت چاپ  90مقاله علمی در ژورنالهای خارجی و داخلی و کنفرانسهای بینالمللی و راهنمایی  35دانشجویی کارشناسی ارشد و  5دانشجویی
دکترا و تدریس دروس بیوانرژی و اقتصاد انرژی در گروه انرژی و محیط زیست دانشکده و کسب درجه دانشیاری با پایه  22حاصل تالش ایشان در این
یک دهه خدمت در دانشگاه تهران میباشد.

دکتر حسین یوسفی فارغالتحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته مهندسی محیط زیست و
دکتری مهندسی انرژی و محیط زیست از دانشگاه کیوشو ژاپن است .آقای دکتر از سال  1378تا  1385در سمت
مدیر گروه انرژی و محیط زیست وزارت نیرو مجری پروژههای متعدد مکانیابی نیروگاهی و ارزیابی اثرات توسعه بر
ال شناخته شده
محیط زیست آنها برای شرکت توانیر و سازمان توسعه برق ایران بودند و در این حوزه فردی کام ً
هستند .ایشان از سال  1390عضو هیئتعلمی گروه انرژیهای نو و محیط زیست دانشگاه تهران هستند و پروژههای
متعددی را در ادامه فعالیتهای قبلی انجام دادهاند و همزمان در سایر حوزههای مرتبط علمی برای پیشرفت کشور
حضوری فعال دارند .ایشان مشاور عالی شورای اسالمی شهر تهران ،مشاور مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری ،مشاور نهاد صالحیتدار
جمهوری اسالمی ایران در مرکز و شبکه فناوری سازمان ملل متحد و عضو شورای سیاستگذاری سنجش و پایش شاخصهای پیشرفت شهری وزارت
کشور و دبیرکل مجمع شهری تهران ( )Tehran Urban Forumهستند .ایشان از سال  1398با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سمت معاون
علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و مدیر مرکز نوآوری شهرداری تهران منصوب شدند و در این مقام خدمات شایانی به اکوسیستم
نوآوری و فناوری کشور ارائه مینمایند .در بحث پژوهش ایشان بیش از  100پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری را استاد راهنما و مشاور بودند و حاصل
آنها چاپ بیش از  100مقاله در نشریات بینالمللی ،بیش از  60مقاله در نشریات معتبر داخلی و ارائه حدود  80مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی
و ثبت  3اختراع با گواهی علمی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است .آقای دکتر  7کتاب چاپ شده دارند که  3عنوان آن انتشارات دانشگاهی و دو
عنوان با حمایت ریاستجمهوری است .ایشان عضو هیئت تحریریه سه نشریه علمیپژوهشی هستند .آقای دکتر در سال  1398با کسب امتیاز  19/2از
ارزشیابی حدود  700دانشجو در طول سالهای تدریس بهعنوان استاد برگزیده آموزشی در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران انتخاب شدند.
برای اطالعات بیشتر به رزومه نامبرده به آدرس  /https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hosseinyousefiمراجعه نمایید.

دکتر سیفالدین در حوزه توسعه فناوریهای نرم شامل فناوریهای سیستمهای فنی  -اجتماعی برای تبیین و
توصیف و یا تجویز راهکارهای مرتبط با تغییرات و گذارهای اجتماعی با هدف توصیف و بازنمایی تغییرات در شناخت
و افعال انسانی و اجتماعی در دنیای ذهنی و عینی با هدف شکلدادن و تأثیرگذاری روی آنها در حوزه انرژی و با تأکید
بر بهکارگیری هوش مصنوعی فعالیت دارند.
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دکتر سید جواد ساداتی نژاد در تیرماه سال  1351شمسی در سفیدشهر (نصرآباد کویر) به دنیا آمد .وی پس از
تحصیل در رشته علوم تجربی در دبیرستان امام خمینی کاشان ،مدارج علمی را در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکترا به ترتیب در دانشگاههای مازندران ،تربیت مدرس و دانشگاه دولتی مسکو طی کرده و موفق به اخذ دکترا
در رشته «هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی» گردید .در خارج از کشور ،منطقه انجمن اسالمی اروپای شرقی و
کشورهای مشترکالمنافع با تالش ایشان تأسیس گردیده و در سال  1381ریاست آن را برعهده گرفتند.
پس از بازگشت به کشور در سال  ،1382ایشان به عضویت هیئتعلمی دانشگاه شهرکرد درآمدند و تا سال  1386عهدهدار معاونت دانشجویی فرهنگی
این دانشگاه بوده و باتوجهبه خدمات فراوان ایشان ،بهعنوان معاون دانشجویی فرهنگی برگزیده دانشگاههای کشور انتخاب شده و مورد تقدیر وزارت
علوم قرار گرفتند.
در این زمان بود که دوره  50ماهه خدمت ایشان به دانشگاه کاشان در سمت ریاست آغاز گردید که به گواهی همه صاحبنظران ،دوران اوجگیری
دانشگاه در تمام زمینههای علمی ،فرهنگی و آموزشی بوده است .خستگیناپذیری و روحیه تالش او توانست ،دانشگاه کاشان را بهعنوان یک مرکز علمی
پیشرو در کشور مطرح سازد .برای پایداری و استمرار این مسیر ،یکی از زیربناییترین کارهای وی «تدوین سند چشمانداز» برای دانشگاه بود ،لذا سند
چشمانداز و نقشه راه دانشگاه را برای رسیدن به جایگاه پنج دانشگاه برتر کشور پایهریزی نمود .از دیگر اقدامات ایشان میتوان به تأسیس «ستاد خیرین
توسعه دانشگاه کاشان» و حضور خیرین در این دانشگاه اشاره نمود که این ایده توانست توسط او در آموزش عالی کشور یک تحول بنیادین ایجاد نماید.
در نهایت به دلیل خدمات شایان توجه ،ایشان بهعنوان یکی از پنج رئیس برتر دانشگاههای کشور برگزیده شد و از سال  1390بهعنوان معاون حقوقی
امور مجلس وزیر علوم تحقیقات و فناوری منصوب گردید و در رشد بودجه وزارت علوم در سالهای  91و  92نقش چشمگیری داشت .این زمان برای
او فرصتی بود تا با قوانین ،نحوه تصویب بودجه ،سازوکار مجلس و اختیارات نمایندگان آشنا شود.
وی در فروردین  1392بهعنوان معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و سپس مسئول معاونت توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران منصوب شد .یکی از
مهمترین اقدامات او در این دوران ،راهاندازی شرکت توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران به هدف تأمین منابع مالی دانشگاه و تأسیس بنیاد دانشگاه
تهران در راستای جذب کمکهای مردمی برای دانشگاه بوده است .همچنین در این دوران ایشان به سمت رئیس بسیج اساتید دانشگاه تهران و رئیس
بسیج اساتید تهران بزرگ منصوب گردید.
دکتر ساداتی نژاد هماکنون دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و نمایندگی مردم شریف کاشان و آران و بیدگل در دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی را به عهده دارد.
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زیرساختهای آموزشی و تعداد دانشآموختگان دانشکده علوم و فنون نوین
دانشکده علوم و فنون نوین در حال حاضر دارای  70عضو هیئتعلمی است که این تعداد شامل  38دانشیار 31 ،استادیار و یک استاد میباشد (نمودار
.)1

استاد

1%

دانشیار

43%

استادیار

55%

نمودار  :1مرتبه علمی اعضای هیئت علمی

دانشکده علوم و فنون نوین در حال حاضر دارای  844دانشجو شاغل به تحصیل میباشد که از این تعداد  681نفر دانشجو کارشناسی ارشد و  163نفر
دانشجو دکتری هستند و همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود بخش بینرشتهای فناوری با  272دانشجو بیشترین تعداد و بخش مهندسی هوافضا
با  175دانشجو کمترین تعداد دانشجو را در بین سایر بخشها دارند.
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نمودار  :2آمار دانشجویان شاغل به تحصیل
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همانطور که در نمودار  3مالحظه میشود نسبت دانشجو به استاد در حال حاضر  26.8میباشد (دانشجویان کارشناسی ارشد با ضریب  2و دانشجویان
دکتری با ضریب  3محاسبه شدهاند).
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مهندسی هوافضا

نمودار  :3نسبت دانشجو به استاد ( دانشجویان کارشناسی ارشد با ضریب  2و دانشجویان دکتری با ضریب  3محاسبه شدهاند)

تعداد کل دانشآموختگان تاکنون  1389نفر میباشد که از این تعداد  1291نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  98نفر دانشجوی دکتری بودهاند .تعداد
دانشآموختگان به تفکیک هر سال از تأسیس دانشکده تاکنون در نمودار  4قابلمالحظه است.
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دستاوردهای پژوهشی
مقاالت منتشرشده در مجالت علمی-پژوهشی
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی-پژوهشی تا انتهای سال  1399بالغبر  2985مقاله میباشد که از این تعداد  1985مقاله دارای
نمایه  WOSو  1027مقاله در سایر نمایههای معتبر منتشر شده است (نمودار .)5
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نمودار  :5مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر علمی

مقاالت ارائهشده درهمایشهای معتبر علمی
تعداد کل مقاالت ارائهشده در همایشهای معتبر علمی تا انتهای سال  2235 ،1399مقاله میباشد که از این تعداد  1058مقاله در همایشهای
بینالمللی و  1150مقاله در همایش ملی ارائه شدهاند (نمودار .)8

کنفرانس ملی
کنفرانس بینالمللی

51%

49%

نمودار  :6مقاالت ارائهشده در همایشها
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کتابهای تألیفشده و ترجمهشده
تعداد کتابهای منتشرشده توسط اعضای هیئتعلمی تاکنون بالغبر  197جلد کتاب میباشد که از این تعداد  24جلد آن توسط انتشارات دانشگاه
تهران به چاپ رسیده است .تعداد کتابهای منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی به تفکیک هر سال در نمودار  10قابلمالحظه است.
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نمودار  :7کتابهای منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی

طرحهای پژوهشی کاربردی و بنیادی
تعداد کل طرحهای پژوهشی کاربردی و بنیادی که توسط اعضای هیئتعلمی تاکنون اجرا شدهاند بالغبر  148طرح میباشد که این طرحها به تفکیک
هر سال در نمودار  11قابلمالحظه است.
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نمودار  :8تعداد طرحهای پژوهشی کاربردی و بنیادی
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ارزش ریالی این طرحها به تفکیک هر سال در نمودار  12قابل مشاهده است .الزم به ذکر است که برای محاسبه از اطالعات وبسایت مرکز آمار ایران
استفاده شده است و ارزش ریالی طرحهای قبل از سال  1398به ارزش در سال  1398تبدیل شده است .همچنین اعداد شاخص مورد استفاده در این
محاسبهگر بر اساس سال پایه  1395میباشد.
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نمودار  :9ارزش ریالی طرحهای پژوهشی کاربردی

دستاوردهای ویژه پژوهشی
همانطور که در نمودار  13مالحظه میشود  4نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده در بین  %1دانشمندان برتر جهان قرار دارند و تاکنون  81اختراع
ملی و بینالمللی و  11شرکت دانشبنیان توسط اعضای هیئتعلمی به ثبت رسیده است.
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نمودار  :10دستاوردهای ویژه دانشکده
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آزمایشگاههای دانشکده
آزمایشگاههای بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی
آزمایشگاه آنالیز
این آزمایشگاه در سال  1390راهاندازی شد و دارای امکانات زیر میباشد:
 :Real time PCRدستگاهی برای مشاهده بیوقفة پیشرفت واکنش  PCRدر طول زمان میباشد .با این روش میتوان مقادیر تولیدات PCR
 cDNA،DNA ،یا  RNAرا نیز اندازهگیری نمود .این روش بر مبنای فلورسنت تولیدی از مولکول گزارشگر ( )Reporterمیباشد که در طول
واکنش افزایش مییابد.
االیزاریدر :برای خــوانــدن نـتــایــج تستهای االیزا مورد استفاده قرار میگیرد .این تـکـنـیــک کــاربــردی مـسـتـقـیــم در ایـمـنــولــوژی
و سـرولـوژی دارد .االیـزا ریـدر یـک اسپکتـروفتـومتـر اختصـاصی است .بر خالف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت جذب نوری را در گستره
وسیعی از طول موجها تسهیل میکنند ،االیزا ریدر دارای فیلترها یا گریتینگهای انکساری بوده که گستره طول موجها را محدود کرده و معمو ًال بین
 400تا  750نانومتر عمل میکنند.
نانو اسپکتروفوتومتر :تعیین غلظت با  2میکرولیتر نمونه
اسپین کوتینگ :پوششدهی دورانی -این فرایند به ویژه در صنایع میکروالکترونیک و MEMSبرای پوشش ویفر سیلیکون با فوتورزیست در فرایند
اولیه الگودهی لیتوگرافی کاربرد دارد .هدف از پوششدهی دورانی ،تولید یک فیلم فوتورزیست یکنواخت و صاف با ضخامت قابلپیشبینی و تکرارپذیر
است.
روتاری :دستگاه تقطیر در خأل
فریز درایر :خشککن انجمادی ،خشککن تصعیدی ()Freeze Dryerجهت خشککردن مواد حساس به حرارت
 :PCRمخفف  Polymerase chain reactionمیباشد که به معنی واکنش زنجیرهای پلیمراز میباشد .هدف از آن سنتز رشتههای DNA
جدید از روی رشتههای الگو است که به صورت زنجیروار تکرار میشود.
اتوکالو :دستگاهی است که با استفاده از بخار آب تحتفشار عمل استریلیزاسیون را انجام میدهد.
 :MASK alignerدستگاه لیتوگرافی با نور ماوراء بنفش .ایجاد طرح خاصی روی سطوح مورد نظر از جمله ساخت سنسور
اسپاترینگ رومیزی :الیه نشانی فلزات
کوره تیوبی :نوع خاصی از کورهها که در آن مواد تحت شرایط خأل و حرارت باال قرار میگیرند و فرایندهایی مانند بریزینگ ،سینترینگ ،کربرایز کردن
و عملیات حرارتی با سازگاری باال و آلودگی پایین انجام میگیرد .عملیات حرارتدهی در محیط خأل صورت میگیرد و باعث میشود تا گازهایی فعالی
مانند اکسیژن و نیتروژن که باعث اکسایش و نیترات شدن مواد میشوند از محیط حذف شوند .همچنین حذف هوا در هنگام عملیات حرارتی باعث
میشود تا از انتقال حرارت به روش همرفتی جلوگیری شود.
اولتراسونیک :به منظور هوموژناسیون محلولها ،پروسس مایعات cell disruption،emulsification ،و  ...استفاده میشود.
هات پلیت استیرر ،میکروسکوپ نوری ،دوربین میکروسکوپ ،ترازو دقت  ،0.01دستگاه آون دیجیتال ،میکروسکوپ سه چشمی از دیگر
دستگاههای این آزمایشگاه میباشد.
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آزمایشگاه زیست مواد
آزمایشگاه زیست مواد در سال  1392با هدف انجام پروژههای نوین در عرصة مهندسی پزشکی راهاندازی گردید.
امکانات:




شیکر روتاتور
o

دامنه چرخشی از  20الی  500دور در دقیقه

o

امکان هم زدن سیاالت به روشهای خطی

 Phمتر Ph :مترهای مولتی پارامتر مارتینی دیجیتال و با کالیبراسیون اتومات میباشد که قابلیت اندازهگیری  Phو دما میباشد .محدوده
 Phقابلاندازهگیری  2تا  14و محدوده دما قابلاندازهگیری از  -5تا  105درجه سانتیگراد میباشد.



دستگاه الکتروریسی
*قابلیت ریسندگی الیاف طبیعی و مصنوعی در رنج  80نانومتر تا  700میکرون
*منبع تغذیه ولتاژ باال KV20-0
*سیستم تزریق تکنازله تا حجم  40میلیلیتر
*قابلیت برنامهریزی تزریق
*تنظیم فاصله درام با نازل بهصورت دستی



دستگاه اون (فور)  70لیتری :جهت استریل و خشک نمودن وسایل و لوازم آزمایشگاهی ،مجهز به ترموستات دقیق الکترونیکی که
میتوان د در درجات مختلف دمای موردنظر را کنترل نماید ،دارای ترمومتر دیجیتال با رنج حرارتی  0الی  250درجه سانتیگراد ،مجهز به
دریچه تخلیه که در صورت لزوم میتوان از آن استفاده نمود



شیکر الک ) :(Sieve Shakerدستگاه شیکر الک جهت لرزاندن الک به کار میرود و همچنین دستگاه شیکر الک مجهز به تایمر تک
زمانه یا دو زمانه میباشد .دستگاه شیکر الک قابلیت نصب الکهای  8و  12یا  18اینچ را دارد ،دستگاه شیکر الک دارای موتور  250وات
میباشد و تعداد الکهای قابل نصب  11عدد خواهد بود.



میکروسکوپ نوری :میکروسکوپ نوری برای بررسی و اندازهگیری ویژگیهای ریز ساختاری مواد استفاده میشود .



بن ماری :ولتاژ ورودی  ،v220فرکانس  ،50 Hzقابلیت تنظیم دما تا  100درجه سانتیگراد با ترموستات



هیتراستیرر :دستگاه هات پلیت مگنت یا هیتر استیرر یا همزن مغناطیسی دارای گرمکن از یک صفحه حرارت دهنده که معموالً از جنس
آلومینیوم فشرده میباشد  ،تشکیل شده است .این صفحه دارای مشخصاتی از جمله توزیع یکنواخت گرما و مقاوم در برابر شوک حرارتی،
مواد شیمیایی و اکسید شدن میباشد .صفحه کنترل همزنهای مغناطیسی دارای دو ولوم میباشد یکی که مشخصکننده دمای صفحه
حرارت دهنده است که معمو ًال تا  300درجه سانتیگراد را حرارت میدهد و با ولوم دیگر که مربوط به موتور است میتوان سرعت چرخش
سیستم مغناطیسی دستگاه را تنظیم نمود.

آزمایشگاه کشت سلولی و بافت
سرپرست آزمایشگاه :دکتر فرامرز مهرنژاد
آزمایشگاه علوم زیستی – کشت سلولی و بافت در سال  1390با هدف انجام پروژههای نوین در عرصة علوم زیستی و کشت سلولی راهاندازی گردید.
این آزمایشگاه مجهز به اتاق کشت سلولی با امکانات کامل و سایر تجهیزات منجمله موارد زیر میباشد:
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انکوباتور  :CO2یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاههای بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونههای زنده مانند سلولها جانوری به کار
میرود  .این وسیله با کنترل رطوبت ،دما ،میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسمهای زنده فراهم میکند.
اتوکالو :دستگاهی برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای باال با استفاده از بخار آب میباشد.
سانتریفیوژ  :دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا میکند .میزان دور مجاز سانتریفوژهای این دانشکده
 RPM 5000و  RPM 10000است.
میکسر ورتکس :دستگاه میکسر ورتکس دستگاهی است که برای مخلوط کردن نمونههای داخل لوله با حجمهای کم کاربرد دارد و حرکت چرخشی
و لرزشی روی محور خود دارد
دیونایزر  :دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا
همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر یک میکروزیمنس را داراست.
میکروسکوپ اینورت  :میکروسکوپی است که منبع نوری و کوندانسور آن در قسمت فوقانی آن ،باالی صفحه قرارگیری نمونه و عدسی شیئی آن
پایین محل قرارگیری نمونه قرار دارد .این میکروسکوپ برای مشاهده سلولها یا ارگانیسمهای زنده در یک ظرف نسبتاً بزرگ (مثل فالسک کشت
سلول) ،در شرایطی خیلی طبیعیتر از اسالیدهای شیشهای در میکروسکوپهای معمولی ،استفاده میگردد.
میکروسکوپ نوری :میکروسکوپ نوری یا ریزنمای نوری برای بزرگنماییهای متفاوت برای بررسی موجودات و ساختار موادی که با چشم غیرمسلح
قابل بررسی نیستند ،کاربرد دارد.
هدایت سنج :دستگاهی است برای اندازهگیری هدایت الکتریکی محلولها.
 PHمتر :دستگاه الکترونیکی برای محاسبه  PHمواد است.
بنماری :این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت محلولها در یک بازه زمانی خاص استفاده میشود .محدوده دمایی بنماری ها که به طور
طبیعی و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد از دمای اتاق تا  100درجه سانتیگراد میبایست باشد.
فریزر منفی  :70برای نگهداری و فریز کردن سلولها و مواد آزمایشگاهی که به دمای خیلی پایین نیاز دارند استفاده میشود.

آزمایشگاه محاسبات و سایت گروه علوم زیستی
سرپرست آزمایشگاه :بهمن وحیدی
در این آزمایشگاه شبیهسازی سیستمهای بیولوژیکی در حوزههای مهندسی پزشکی و بیوتکنولوژی صورت میگیرد.
پروژههای تحقیقاتی جاری:


شبیهسازی محاسباتی رحم و دهانه رحم زنان باردار در راستای فهم عوامل مکانیکی ایجادکننده تولد زودرس نوزادان



بررسی محاسباتی حرکت لختهی خون در شاخهای از شریانهای ریوی و تأثیرات آن بر جریان خون محلی



شبیهسازی برهمکنش سیال و جامد ریه مصنوعی با غشای فیبر توخالی :بررسی پارامترهای همودینامیکی مؤثر در طراحی



ارائه یک مدل محاسباتی جهت بررسی تأثیر کرنش بر روی ایجاد آسیب در آکسون سلول عصبی در یک محیط میکروفلویدیک
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آزمایشگاههای بخش تخصصی بینرشتهای فناوری
آزمایشگاه تئوری اطالعات و کدینگ
سرپرست آزمایشگاه :دکتر مهدی تیموری
آزمایشگاه تئوری اطالعات و کدینگ در سال  1392تأسیس شد .در آزمایشگاه تئوری اطالعات و کدینگ سامانههای تصمیمیار برای شناسایی و ارزیابی
منابع اطالعاتی طراحی میشود .تمرکز اصلی در این آزمایشگاه بر روی سه حوزه زیر است:


مدلسازی و شبیهسازی منابع اطالعاتی



سامانههای تصمیمیار برای شناسایی منابع اطالعاتی



سامانههای تصمیمیار بر اساس منابع اطالعاتی مشخص

در راستای توسعه سریع دانش در حوزه امنیت اطالعات و ارتباطات ،در این آزمایشگاه تالش میشود تا محصوالت به صورت نرمافزارهای متن باز در
اختیار عموم محققان قرار گیرد .به عنوان مثال نرمافزار  Fragments-Expertدر سال  1399توسط این آزمایشگاه منتشر شده است
(.)https://github.com/mehditeimouri-UT/Fragments-Expert
پروژههای تحقیقاتی جاری این آزمایشگاه به شرح زیر میباشند:


طبقهبندی مدرن قطعات فایل



طبقهبندی ترافیک شبکه



مهندسی معکوس پروتکلهای ناشناخته مخابراتی



بازسازی کور کدهای کانال در سیستمهای مخابراتی مدرن

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این آزمایشگاه میتوانید به آدرس  http://itc.ut.ac.irمراجعه نمایید.

آزمایشگاه رباتهای سیار هوشمند
سرپرست آزمایشگاه :دکتر علیرضا رضائی
هدف از تأسیس این آزمایشگاه افزایش هوش در سیستمهای مکاترونیکی بر مبنای الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است .عالوه بر آن
راهحلهایی بر مبنای سیستمهای هوشمند برای مشکالت موجود در حوزه صنعت ارائه داده میشود .در این آزمایشگاه به ساخت قطعات متحرک با
کمترین توان مصرفی و دارای قدرت یادگیری در مدت کارکرد صحیح آن بر مبنای یادگیری از محیطهای زیستی نیز پرداخته میشود.
پروژههای تحقیقاتی جاری:


پیادهسازی الگوریتمهای یادگیری ماشین برای کاربردهای پزشکی



پیادهسازی سیستمهای هوشمند مالی
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آزمایشگاه مکاترونیک
سرپرست آزمایشگاه :دکتر خلیل عالی پور
آزمایشگاه مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،یک آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی در رشته مهندسی مکاترونیک در دانشگاه تهران
میباشد که محلی برای ساخت و تست تجهیزات مورد نیاز پروژههای کارشناسی ارشد و فعالیتهای آموزشی دانشجویان رشته مهندسی مکاترونیک
است .این آزمایشگاه به منظور آموزش دانشجویان مهندسی مکاترونیک برای یادگیری بهتر مفاهیم درسی خود نظیر مکاترونیک  1و  ،2کنترل مقاوم،
کنترل پیشرفته ایجاد گردیده است .دانشجویان میتوانند برای انجام پروژههای درسی و تحقیقاتی خود در این آزمایشگاه فعالیت کنند.
پروژههای تحقیقاتی:
ماهیت این آزمایشگاه آموزشی میباشد و پروژههای تحقیقاتی مربوطه در آزمایشگاه "رباتهای خدمترسان پیشرفته" صورت میپذیرد.
لیست برخی از تجهیزات موجود در این آزمایشگاه بهصورت زیر است :منبع تغذیه ،پروگرمر ،اسیلوسکوپ ،فانکشن ژنراتور ،مولتی متر ،کارت دادهبرداری،
تابلوی پنوماتیک ،تابلوی پیالسی ،سیستم  ، PLCهوای داغ  ، quickدریل ماکیتا ،کولیس دیجیتال ،پیچ گوشتی شارژی ماکیتا ،اره عمود بر ماکیتا،
سنگ فرز ،ذرهبین  ،Pro's Kitنقالة فلزی ،مولتی متر  DMو غیره.
مجموعه آموزشی کنترلکننده صنعتی ( )PLCیکی از تجهیزات موجود در این آزمایشگاه است CPU .استفاده شده در این سیستم PLC
 SIEMENSمدل  CPU313C-2 DPساخت کشور آلمان میباشد .این  CPUاز نوع  Compactبوده و یک کارت  DI16/DO16به آن متصل
شده است .تجهیزات موجود در این مجموعه طوری تدارک دیده شده است که دانشجویان در طول درس مکاترونیک با انجام آزمایشهای عملی ،بیشتر
با مفاهیم این درس آشنا میشوند.

آزمایشگاه توسعه فناوریهای میکرو نانو ساخت و سیستمهای میکرو نانو فلوئیدیک
سرپرست آزمایشگاه :دکتر محمد طهماسبی پور
آزمایشگاه فناوریهای میکرو -نانوساخت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،یک آزمایشگاه تحقیقاتی در رشتههای مهندسی سیستمهای میکرو
و نانوالکترومکانیک و مهندسی نانوفتونیک در دانشگاه تهران و محلی برای انجام پروژههای تحقیقاتی ملی و بینالمللی و همچنین محلی برای انجام امور
مربوط به پایاننامه دانشجویان فعال در این آزمایشگاه است .دانشجویان فعال در این آزمایشگاه عالوه بر تجهیزات تخصصی موجود در اتاق تمیز دانشکده،
از تجهیزات اختصاصی ماشین میکروفرز ،دستگاه میکروجوشکاری التراسونیک ،هیتر و استیرر ،هموژنایزر اولتراسونیک ،آون مایکروویو ،دستگاه پرس
پنوماتیکی ،دستگاه الیه نشانی دورانی (اسپین کوتر) ،آون ،کمپرسور ،حمام التراسونیک ،فانکشن ژنراتور ،اسیلوسکوپ ،منبع تغذیه ،مولتی متر ،کارت
دادهبرداری ،کولیس دیجیتال( LCR meter ،ال سی آر متر)  ،میکرومتر ،سنسور لیزری اندازهگیری جابهجایی ،میکروسکوپ دیجیتال ،دماسنج لیزری،
دستگاه اندازهگیری تشعشعات ماکروویو ،تسالمتر ،ترکمتر و کپسول گاز نیز استفاده میکنند.

آزمایشگاه مشخصهیابی
سرپرست آزمایشگاه :دکتر حسن حاج قاسم صابون پز
آزمایشگاه مشخصهیابی (میکروفلوئیدیک زیستی) با تمرکز بر استفاده از فناوریهای میکروفلوئیدیک در مسیر راهاندازی و بومیسازی فناوریهای
بیومیکروفلوئیدیکی قرار گرفته است .در این راستا استفاده از روشها و مواد جدید در ساخت تراشههای میکروفلوئیدیک در این آزمایشگاه در حال انجام
است .این آزمایشگاه در تالش است با همگرایی فناوریهای بینرشتهای ،با ساخت آزمایشگاه روی تراشه ( )Lab-On-a-Cipدر علوم مختلف به کاربرد
و تسهیل استفاده از میکروفلوئیدیک قدم بردارد .این گروه آمادگی همکاری در طرحهای پژوهشی در این زمینه را دارد و از طرحها و ایدههای کاربردی
استقبال میکند .محل استقرار این آزمایشگاه در پردیس فنی دانشگاه تهران است.
پروژههای انجام شده در این آزمایشگاه با استفاده از روشهای امپدانس متری ،فلوسایتومتری و هموسایتومتری انجام شده که با فناوری میکروفلوئیدیک
یکپارچه شده است .جداسازی اینرسی که از محبوبترین روشهای جداسازی ذرات یا سلولها از محلول است نیز از جمله فناوریهای به دست آمده
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در این آزمایشگاه است .اندازهگیری پارامترها و تشخیص سلولهای خون با استفاده از پردازش تصویر ،جداسازی سلول سرطانی و شناسایی سلول با
استفاده از امپدانس متری از جمله مهمترین موضوعات انجام شده در این آزمایشگاه است.

آزمایشگاه ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو
سرپرست آزمایشگاه :دکتر جواد کوهسرخی
آزمایشگاه ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو در سال  1393در فضای اتاق تمیز  78متری تأسیس شد .این آزمایشگاه با دارا بودن اغلب تجهیزات
فرایند ساخت ادوات الکترونیکی در حوزههای مختلف :الکترونیک ،شیمی ،مکانیک و شیمی قادر به انجام اغلب پروژههای تحقیقاتی است .تمرکز اصلی
این آزمایشگاه روی ساخت و مشخصهیابی سنسورهای حوزه  MEMSو نانوالکترونیک است که در کنار دستیابی به فرایندهای جدید ساخت صورت
میگیرد .عالوه بر کارهای تحقیقاتی ،این آزمایشگاه قادر به ارائه خدمات به دیگر مراکز نیز است.

پروژههای تحقیقاتی:



طراحی میکروفن خازنی با دیافراگم دوتکه



طراحی میکرو سامانه نفوذ برای لقاح مصنوعی و نفوذ به تخمک



رشد نانولولههای کربنی و هیبرید آنها با کریستالهای مایع برای کاربردهای نوری



طراحی و ساخت سنسور فشارسنج خازنی MEMS



طراحی و ساخت میکرو پمپ سهمرحلهای



طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی اندازهگیری گلوکز



طراحی و ساخت سنسور اندازهگیری فلو و شدت جریان سیال



طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی اندازهگیری گلیکوهموگلوبین



بررسی رفتار الکترونیکی نانووایرهای اکسید روی برای کاربرد فشارسنج



رشد افقی نانولولههای کربنی برای کاربردهای سنسور گازی



طراحی ،ساخت و تست سنسور شتابسنج MEMS



ساخت سامانه سنسوری برای کاربردهای هواشناسی

تجهیزات موجود شامل دستگاه تست سنسورها در خأل ،اسپاترینگ رومیزی ،هیتر و استیرر ،هموژنایزر اولتراسونیک ،منبع تغذیه
سوئیچینگ  ،DCماسک االینر لیتوگرافی ،دستگاه رشد عمودی نانولولههای کربنی ،میکروسکوپ سه چشمی ،ست آپ زدایش ویفرهای
سیلیکون ،هود شیمی ،جابهجاگر میکرونی برای تزریق و الکتروریسی ، Spin coater ،سیستم اندازهگیری خواص الکتریکی سنسورها
(خازن ،مقاومت و جریان) ،دستگاه آون دیجیتال ،دستگاه آب  ،DIبرد اپتیکی ،دستگاه برش قطعات و ویفرها ،کمپرسور باد ،دستگاه
تولید ماسکهای اپتیکی  Reductionمیباشد.
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آزمایشگاههای بخش تخصصی مهندسی هوافضا
آزمایشگاه آیرواالستیسیته و ارتعاشات
سرپرست آزمایشگاه :دکتر شاهرخ شمس
مباحث مربوط به اندرکنش سازه انعطافپذیر و سیال باعث وقوع پدیدههای آیرواالستیک و آیروسروواالستیک میشود و سازههای انعطافپذیر ،در
بسیاری از موارد الزم است از این دیدگاه مورد توجه قرار گیرند .توسعه روزافزون طراحی سازههای انعطافپذیر و ضرورت تأمین ایمنی و اعتمادپذیری
این وسایل ایجاب مینماید که قبل از ساخت ،در ابتدا وسایل مربوطه از نظر استحکام آیرواالستیک ،مدلسازی و سپس تست عملکردی شوند .تدوین
الگوریتمهای الزم ،ایجاد طرح تست و نحوه اعمال و تطابق دادن نتایج تست به سازه با ابعاد اصلی از الزامات طرح میباشد .همچنین با افزایش بیشازپیش
پایاننامههای در زمینه آیرواالستیسیته در کشور ،لزوم مقایسه نتایج شبیهسازی کامپیوتری با نتایج تست بیشازپیش نمود مییابد .همچنین با مراجعه
به دانشکدههای هوافضایی معتبر دنیا ،مشاهده میشود اکثر آنها دارای آزمایشگاه ارتعاشات ،آزمایشگاه آیرواالستیسیته یا آزمایشگاه اندرکنش سازه و
سیال هستند.


انجام تستهای آیرواالستیسیته برای پایاننامههای مرتبط و استخراج خصوصیات ارتعاشاتی و فالتر سازههای انعطافپذیر.



باالبردن دانش علمی کشور و دانشجویان دانشگاه تهران و علیالخصوص دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین در زمینه اندرکنش سازه و
سیال و علم آیرواالستیسیته.



استفاده از دستگاه تونل باد مستقر در دانشکده برای تستهای آیرواالستیک.

آزمایشگاه خزش قطعات مکانیکی
سرپرست آزمایشگاه :دکتر محمدحسین صبور
در این آزمایشگاه ،بر روی نمونهها ،در دما و بارگذاریهای مختلف ،تست خزش صورت میگیرد .با توجه به امکان تغییر بار و دما ،این تست میتواند بر
روی مواد مختلف انجام شده ،نتایج آن ،در کامپیوتر ثبت شود .بهعالوه ،این آزمایشگاه میتواند برای مقاصد آموزشی (مثالً در درس خزش-خستگی-
شکست) برای دانشجویان گرایش سازه هوافضا استفاده میشود.
پروژههای تحقیقاتی:

Investigation of operation and creep lifetime estimation



Lifetime prediction in creep-fatigue environment



Creep-fatigue interaction in aircraft gas turbine components by simulation and testing at scaled
temperatures



آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
سرپرست آزمایشگاه :دکتر رهام رفیعی
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ) (COMRESLABکه در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران واقع شده است به منظور ایجاد محیطی برای
تحصیل ،تحقیق و توسعه در حوزه مواد و سازه کامپوزیت مشغول به فعالیت میباشد.
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توسعه قابلتوجهی در خالل چند دهه پیش در حوزه علم و فناوری مواد کامپوزیت مشاهده شده است .خواص منحصربهفرد و چندمنظوره مواد کامپوزیت،
آنها را برای کاربردهای متعدد مهندسی در حوزههای مختلفی همانند حملونقل هوای ،جادهای ،ریلی و دریایی ،صنایع نظامی ،هوافضا ،مبلمان شهری،
تولید و انتقال نیرو ،ساختوساز و زیربنایی ،نفت و گاز و صنایع ورزشی به گروهی از مواد با اولویت باال ،تبدیل کرده است .همچنین ،توسعه روشهای
جدید تولید کامپوزیتها اغلب منجر به تولید محصوالت اقتصادی و با ارزش افزوده باالتر میگردد .به صورت خاص ،ظهور نانوکامپوزیتها در خالل
سالهای اخیر ،باعث ترغیب پژوهشگران به شناسایی و بهبود خواص مکانیکی ،حرارتی ،الکتریکی و شیمایی آنها و بدینوسیله توسعه کاربردهای آنها
شده است.
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت به انجام تحقیقات پایهای و کاربردی در حوزههای مختلفی مشتمل بر مشخصهسازی و ساخت کامپوزیتهای پیشرفته و
نانوکامپوزیتها و همچنین طراحی ،تحلیل ،ساخت و آزمون سازههای کامپوزیتی میپردازد.
تیم تحقیقاتی چندمحوره آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ،از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و دستیاران و همکاران تحقیقاتی که درحوزه
علوم و فناوری کامپوزیت فعالیت مینماید ،تشکیل شده است .تحقیقات صورتگرفته توسط مراکز مختلف صنعتی و سازمانهای دولتی که از کامپوزیتها
در حوزههای مهندسی مختلفی استفاده مینمایند ،در قالب قراردادهای صنعتی مورد حمایت مالی قرار میگیرند.
مأموریت و هدف اصلی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت با تمرکز بر روی کامپوزیتهای پیشرفته و کاربردها در موارد ذیل برشمرده میشود:


انجام تحقیقات پایهای در خصوص رفتار مواد کامپوزیت در مقیاسهای مختلف نانو ،مایکرو ،مسو و مکرو



مدلسازی و شبیهسازی سازههای کامپوزیتی به منظور شناسایی رفتار آنها در خالل عملکرد و مأموریت ایشان



مدلسازی ،شبیهسازی و مشخصهسازی نانوکامپوزیتها



توسعه راهحلهای مختلف برای مسائل مهندسی بهواسطه استفاده از مواد و سازههای کامپوزیت



فراهمکردن محیطی برای تبادل ایدههای نو در حوزه فناوری کامپوزیتهای در بین پژوهشگران مختلف

آزمایشگاه سامانههای فضایی
سرپرست آزمایشگاه :دکتر مهدی فکور ثقیه
اهمیت فناوری فضایی و نقش آن در زندگی امروزی موجب شده تا تحقیق و پژوهش در این زمینه روند روبهرشد و گسترش داشته باشد .با اختصاص
بودجه کالن و امکانات وسیع در حوزه فناوری فضایی و تدوین برنامههای بلندمدت کشورهای مختلف به دنبال بهرهبرداری هر چه بیشتر از فضای ماورای
جو هستند .شاید در ابتدای گشوده شدن دروازههای فضا به روی انسان ،کمتر کسی تصور میکرد که روزی بهرهبرداری از فضا و فناوریهای فضایی به
امری اجتنابناپذیر برای زندگی روزمره انسان تبدیل شود.
با توجه به زمانبر بودن و هزینهبر بودن فرایند طراحی و ساخت سامانههای فضایی ،انجام تحقیق و پژوهشهای گسترده و شبیهسازی مأموریت در
محیطهای مناسب آزمایشگاهی ،موجب بهحداقلرساندن ریسکهای پروژه میگردد .مضاف بر اینکه میتوان در این محیط به تربیت متخصصان کارآمد
و آشنا با روند تحقیق و توسعه سامانههای فضایی پرداخت.
آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه های فضایی دانشکده علوم و فنون نوین نیز با هدف انجام تحقیق و پژوهش جهت طراحی و توسعه انواع سامانههای فضایی
در سال  1390کار خود را آغاز نمود .نظر به دایر بودن رشته فناوری ماهواره و گرایش مهندسی فضایی در این دانشکده ،این آزمایشگاه میتواند محیط
مناسبی برای انجام تحقیقات اساتید و دانشجویان و همچنین اجرای پروژههای فضایی باشد.

پروژههای تحقیقاتی جاری:



طراحی کنترلرهای مود لغزشی و فازی بهینه آنالیز آماری شده برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ



طراحی جانمایی بهینه اجزای یک ماهواره با در نظر گرفتن قیود حرارتی
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طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با مالحظات افزایش قابلیت اطمینان



بهینهسازی چندهدفه سازههای کامپوزیتی در برابر تخریب استاتیکی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی



رویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیرسیستمهای یک سامانه فضایی با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی



بررسی آسیبهای وارد بر بردهای الکترونیکی در سامانههای فضایی تحت ارتعاشات تصادفی



تحلیل عدم قطعیت در پاسخ ورق مستطیلی نامعین کامپوزیتی ،تحت بارگذاری تصادفی حرارتی و مکانیکی



طراحی و ساخت پلتفرم و محموله ماهوارههای پیکو بر اساس تکنولوژی

آزمایشگاه هدایت و ناوبری
سرپرست آزمایشگاه :دکتر محمدعلی امیری آتشگاه
از جمله مسائل مهم که همواره در مورد اجسام پرنده حائز اهمیت بوده و میبایست مورد توجه قرار گیرد ،مسئله ناوبری آن و یا بهعبارتدیگر شناسایی
موقعیت ،سرعت و جهت آن بوده است .توسعه روزافزون مأموریتهای هوایی و ضرورت تأمین ایمنی و اعتمادپذیری آنها ،ایجاب مینماید که از روشهایی
مطمئن جهت ناوبری آنها استفاده شده تا نسبت به اقدامات مشکلساز مقاوم بوده و هزینه های کمتری نیز داشته باشد .گفتنی است که برای دستیابی
به این هدف میبایست از اطالعات دقیق مؤلفههای شتاب ،سرعت زاویهای و ارتفاع پرنده بهره برد .در این میان استفاده از روشهای ناوبری اینرسی در
تخمین موقعیت و جهت وسیله پرنده در سالیان متمادی امری مورد توجه بوده و در آینده نیز با ظهور روشهای جدید مورد اقبال خواهد بود.
هدف اصلی از راهاندازی این آزمایشگاه ،انجام پژوهشهای تحقیقاتی و توسعه ای محصول محور در زمینه هدایت ناوبری و کنترل سامانههای هوافضایی
است .طور عمده فعالیتهای اصلی در این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:


سامانههای واقعیت مجازی



طراحی ،مدلسازی ،شبیهسازی ،تحلیل ،ساخت ،تست و راهاندازی سامانههای هدایت ،ناوبری و کنترل



آزمون نرمافزار در حلقه



آزمون سختافزار در حلقه



سامانه هدایت و ناوبری تلفیقی

آزمایشگاههای بخش تخصصی انرژیهای نو و محیط زیست
آزمایشگاه سلولهای خورشیدی و هیدروژن خورشیدی
سرپرست آزمایشگاه :دکتر فاطمه راضی آستارایی
هدف از راهاندازی این آزمایشگاه تحقیق بر روی سلولهای خورشیدی ( )PVو تولید و ذخیرهسازی هیدروژن خورشیدی بر پایه نانوساختارهاست.
درعینحال از دستگاههای موجود در این آزمایشگاه برای ارائه درس آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش انرژی خورشیدی (الکتریسیته) هم
استفاده میشود.
پروژههای تحقیقاتی جاری


بهینهسازی طراحی نانوکامپوزیت  Si/Cدر آند باتری لیتیوم یون
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آزمایشگاه نانوسیال و گرافن
سرپرست آزمایشگاه :دکتر رقیه قاسمپور
آزمایشگاه نانوسیال با هدف طراحی ،مدلسازی و ساخت سامانههای انرژی با عملکرد مبتنی بر نانوسیال در دانشکده علوم و فنون نوین راهاندازی شده
است .ساخت و مشخصهیابی نانوسیالها و نانوسیالهای پایه کربنی و گرافن به منظور بهبود انتقال ،بازیافت و ذخیرهسازی حرارتی توسط مواد تکفاز،
دو فاز و هیبریدی در این آزمایشگاه انجام میشود .در این آزمایشگاه موضوعات تحقیقاتی بینرشتهای در حوزه سیستمهای انرژی ،انرژیهای تجدیدپذیر
طور مستقل و یا مشترک با آزمایشگاههای دیگر انجام میشود .تربیت نیروی انسانی متبحر ،راهاندازی سیستمهای جدید ،ساخت و اندازهگیری به منظور
استانداردسازی روشها و تجهیزات و سامانههای انرژی از اهم فعالیتهای این آزمایشگاه میباشد.
از دیگر اهداف این آزمایشگاه میتوان به فراهم نمودن تجهیزات مدرن به منظور شناسایی نانوسیالها ،تحقیقات بنیادی و کاربردی روی ساختارهای
کربنی به ویژه گرافنی با رویکرد کاربرد در سامانهها و تجهیزات انرژی وکمک به ارتقا سطح فناوری کشور و آموزش محققان این حوزه اشاره کرد
پروژههای تحقیقاتی انجام شده:


بهبود عملکرد لوله حرارتی نوسانی با استفاده از نانوسیال و تغییر هندسه به روش تجربی به منظور خنک کاری سلولهای خورشیدی



طراحی ،ساخت و بهبود عملکرد فوتوآند  BiVO4با ساختار هیبریدی بر پایه کربن در واکنش اکسایش آب



بررسی تجربی انتقال حرارت به منظور خنک کاری سیستم متمرکز فوتوولتائیک به وسیله لوله حرارتی با استفاده از نانوسیال



بررسی تحلیلی و عددی ترکیب سیستمهای پمپ زمین گرمایی و حجم مبرد متغیر با استفاده از نانوساختارها به منظور بهبود انتقال حرارت



مدلسازی لوله حرارتی نوسانی به منظور استفاده در سامانههای خورشیدی



بررسی تأثیرات افزودن مواد کربنی بر بهبود عملکرد سلول خورشیدی



ساخت و مشخصهیابی نانوریبون گرافنی به منظور کاربرد در حسگر گازی به روش مقاومتی بر پایه MEMS



بهینهسازی اگزرژتیکی و اگزرژواکونومیکی سیکل تولید توان ترنسکریتیکال دی اکسید کربن با استفاده از کلکتور خورشیدی بر پایه نانوسیال



بررسی ،ساخت و مشخصهیابی ساختار گرافن سهبعدی به منظور ذخیرهکننده گاز هیدروژن



بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت



ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری

پروژهها و فعالیتهای تحقیقاتی در حال انجام:


بررسی تجربی تأثیر نانوسیال و سورفکتانت بر افزایش کارایی لوله حرارتی ترموسیفون



ساخت انواع نانوسیالهای پایه کربنی و گرافنی



طراحی و مدلسازی سامانه خنک کاری پنل خورشیدی با استفاده از ترموسیفون و نانوسیال



ساخت و بررسی گرافن سهبعدی دوپشده با نیتروژن و بور به منظور بررسی ذخیرهسازی هیدروژن
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آزمایشگاه عمومی انرژی
اساس فعالیتهای این آزمایشگاه روی تحقیقات در زمینه منابع انرژیهای نو و آالیندههای محیط زیست و هدف نهایی بهینهسازی مصرف انرژی و
جایگزین نمودن منابع انرژی تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی و باد و غیره) به جای منابع سوختهای فسیلی میباشد.

امکانات:
مجهز به تجهیزات عمومی آزمایشگاه و سایر تجهیزات منجمله ترک متر (گشتاورسنج) ،ویسکومتر ،دوربین حرارتی مادونقرمز (،)termography
حمام روغن ،ترمومتر چهارکاناله ،فشارسنج تفاضلی ،سرعتسنج سیار ،اندازهگیر توان خورشیدی ،پیرانومتر حبابدار (تشعشع سنج خورشیدی) ،اندازهگیر
 5پنج پارمتری(مولتی فانکشن ،)TDS ،تاکومتر دیجیتال (دورسنج) ،آبگرمکن خورشیدی ،کلکتور خورشیدی سهموی خطی ،سیستم فتوولتائیک
حرارتی هواخنک ،سیستم تست نانوسیال میباشد.

آزمایشگاه مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار
سرپرست آزمایشگاه :دکتر یونس نوراللهی
آزمایشگاه متساپ با هدف مدلسازی انرژی و طراحی سیستمهای انرژی پایدار راهاندازی شده است .در این آزمایشگاه سیستمهای انرژی ملی ،منطقه،
و استانی مدلسازی شده و اثرات مختلف تغییرات شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاستگذاری بر پایداری سیستمهای انرژی تحلیل میگردد .در مقیاس
محلی برای واحدهای بزرگ مصرفکننده انرژی گزارشهای تحلیل مصرف انرژی تدوین و پایداری سیستمهای انرژی تجزیه و تحلیل میگردد .آزمایشگاه
متساپ تالش میکنند با روشهای مختلف مدلسازی انرژی انتگراسیون انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای انرژی کشور را در شرایط مختلف حمایتی
و سیاستی مدلسازی و تحلیل کند و اطالعات جامع برای سیاستگذاری انرژی در اختیار تصمیمگیران انرژی کشور قرار دهد .در این آزمایشگاه
موضوعات تحقیقاتی بینرشتهای در حوزه مختلف تحلیل سیستمهای انرژی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش جهانی
به طور مستقل و یا مشترک با آزمایشگاههای دیگر انجام میشود .تربیت نیروی انسانی متبحر در زمین مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی ،توسعه
و راهاندازی ابزارهای مختلف مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی از جمله اهداف ایجاد این آزمایشگاه میباشد.

سایر اهداف آزمایشگاه:


فراهم نمودن ابزارهای الزم برای تحلیل سیستمهای انرژی



تحقیقات بنیادی و کاربردی بروی مدلسازی توسعه پایدار سیستمهای انرژی



مدلسازی سیستمهای انرژی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای



کمک به ارتقاء سطح فناوری مدلسازی کشور و آموزش محققان این حوزه

پروژههای تحقیقاتی جاری:


طراحی ،ساخت ،نصب و راهاندازی توربین آبی فشارشکن نرم در شبکه آب شهری (برنده جایزه جهانی انرژی)



طراحی ،ساخت ،نصب و راهاندازی پمپ حرارتی زمین گرمایی پارک مهرگان شهرداری منطقه  1تهران



مدلسازی و مطالعه امکانسنجی تأمین گرمایش ساختمانهای شهرداری منطقه  4تهران



طراحی ،ساخت و نصب توربین بادی لنزدار کوچک (شرکت برق منطقهای تهران)



تست و بهینهسازی توربین بادی لنزدار بومی
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ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه سیستم جمعآوری زبالههای خشک شهرداری منطقه 10

آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی
سرپرست آزمایشگاه :دکتر مهدی مهرپویا
افزایش نیاز به انرژی و همراه شدن با مشکالت زیستمحیطی و همچنین ،افزایش قیمت سوختهای فسیلی ،نیاز به منابع انرژی پاک و کارآمد گسترش
یافته است .پیلهای سوختی یکی از مناسبترین گزینهها در جایگزینی روشهای سنتی تولید انرژی هستند که میتوانند کاربردهای مختلفی داشته
باشند .در سالهای اخیر تحقیقات و پیشرفتهای پیل سوختی توجه زیادی را به دلیل کارایی باالی تبدیل انرژی و انتشار کم و یا صفر گازهای گلخانهای
نسبت به انرژیهای گرمایی در طی پروسة تبدیل سوخت به انرژیهای قابل مصرف ،به خود جلب کرده است .پیلهای سوختی فناوری مهمی برای
طیف وسیعی از کاربردها شامل تأمین انرژی الکتریکی برای خانههای مسکونی و ساختمانهای تجاری ،انرژی تکمیلی یا پشتیبان جهت پشتیبانی از
سیستم-های اتومبیل ،کامیون و هواپیما ،تأمین انرژی برای حملونقل شخصی ،عمومی و تجاری ،میباشد.
آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی دانشکده علوم و فنون نوین با هدف پژوهش و توسعه تکنولوژی در حوزه پیلهای سوختی در سال  1390تأسیس
گردید.
پروژههای تحقیقاتی


ساخت یک نمونه  MEAپیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن



ساخت و بهینهسازی  MEAدر حضور نانومواد برای پیل سوختی پلیمری ( )PEMدر مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابلحمل



طراحی و ساخت کانالهای توزیع جریان در میکروپیلهای سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل



ساخت نانوکاتالیستهای آلیاژی پالتین و استفاده از آنها در تک سل پیل سوختی الکلی



بهینهسازی ساختاری و عملیاتی عملکرد پیل سوختی پلیمری ( )PEMنانوساختاری در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابلحمل



طراحی و ساخت دستگاه فرا آزمایشگاهی تولید اتوماتیک مجتمع الکترود غشاء پیلهای سوختی



طراحی و ساخت دستگاه تست پیل سوختی متانولی



استفاده از ساختارهای فلزی آلی در الکتروکاتالیستهای احیاء واکنش اکسیژن
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تماس با ما
نشانی :تهران  -خیابان کارگر شمالی  -باالتر از چهارراه جالل آل احمد  -دانشکده علوم و فنون نوین
نمابر)021( 88497324 :
کد پستی1439957131 :
تلفنهای تماس دانشکده:
هیئترئیسه:
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس دانشکده

دکتر علی حسین رضایان

61115778 - 88497235

معاون علمی

دکتر مهدی تیموری

61115754

معاون اجرایی و دانشجویی

دکتر یونس نوراللهی

61115752

اعضای هیئتعلمی
بخش مهندسی علوم زیستی
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

دکتر ابراهیم حسن زاده

86093078

دکتر علی ابوئی مهریزی

86093056

دکتر بابک اکبری

86093284

دکتر محمد برشان تشنیزی

61115774 - 88497302

دکتر علی پورخلیل

9127355023

دکتر هادی تابش

86093419

دکتر حسن جلیلی

86093268

دکتر زهرا حاجی حسن

86093294

دکتر سید مرتضی حسینی

86093196

دکتر فرشته رحیمی

86093154

دکتر علی حسین رضایان

86093318
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دکتر مهدی رهایی جهرمی

86093408

دکتر حسین صباحی

86093196

دکتر مهدی ضرابی

86093042

دکتر جواد محمدی

86093182

دکتر فرامرز مهرنژاد

86093285

دکتر محمد میردریکوند

86093256

دکتر ژامک نورمحمدی

86093069

دکتر بهمن وحیدی

86093021

دکتر فاطمه یزدیان

86093259

بخش بین رشتهای فناوری
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

دکتر مهدی تیموری

86093159

دکتر سامان هراتی زاده

86093049

دکتر مرتضی ابراهیمی

88497212

دکتر محمد خوانساری

86093185

دکتر زینب الهدی حشمتی

86093401

دکتر هادی ویسی

86093065

دکتر مصطفی صالحی

86093298

دکتر هادی زارع

86093059

دکتر علیرضا رضائی

86093193

دکتر رضا عسکری مقدم

86093172

دکتر علیرضا نیک فرجام

86093415

دکتر محمد طهماسبی پور

86093187
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دکتر محمد محمدی مسعودی

86093296

دکتر خلیل عالی پور

86093062

دکتر بهرام تارویردیزاده

86093026

دکتر علیرضا هادی

61113162

بخش مهندسی هوافضا
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

دکتر محمدعلی امیری آتشگاه

86093190

دکتر مازیار شفایی روشنی

86093291

دکتر شاهرخ شمس

86093202

دکتر رهام رفیعی

86093046

دکتر محمدحسین صبور

86093042

دکتر مجتبی طحانی

86093011

دکتر مهدی فکور

88497144

دکتر پرویز محمدزاده

86093271

دکتر مهران مصدری

86093203

دکتر بابک میرزاوند بروجنی

86093176

دکتر شیدوش وکیلیپور

86093297

بخش انرژیهای نو و محیط زیست
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

دکتر رقیه قاسم پور

86093072

دکتر یونس نوراللهی

88497189

دکتر مهدی مهرپویا

86093166
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دکتر محمدحسین جهانگیر

86093289

دکتر علی بخش کسائیان

86093263

دکتر احمد حاجی نژاد

86093289

دکتر فتح اله پور فیاض

86093263

دکتر امیر علی سیف الدین اصل

86093274

بخش اداری اداری
حوزه ریاست
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مسئول دفتر ریاست

مریم جوانمرد

88497235 – 61115778

مسئول دبیرخانه

سارا سالم

88497315 – 61115775

مسئول روابط عمومی

شکوه معینی

88497245

حوزه معاونت علمی
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مسئول دفتر معاونت علمی

معصومه محمد اسماعیلی

61115754

حوزه معاونت علمی  -آزمایشگاه ها
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس آزمایشگاه ها

طاهره محمودی

61115763

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها

معصومه تیموری

61115767
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حوزه معاونت علمی – اداره آموزش
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس اداره آموزش

داوود باوفا

88497165 - 61115766

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم
زیستی و مهندسی انرژیهای نو

علی میرزائی

88497165

کارشناس خدمات آموزشی

بهاره دهفولی

61115760

کارشناس خدمات آموزشی

منیره محمدزاده

88497165 - 61115770

کارشناس خدمات آموزشی

لیال سراجی

88497186

حوزه معاونت علمی – اداره پژوهش
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مدیر پژوهش

فاطمه گندمکار

88497201 - 61115783

کارشناس پژوهش

مونا اسماعیلی

61115787

کارشناس پژوهش

زهرا مقصودی

61115782

حوزه معاونت علمی – کتابخانه
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مسئول کتابخانه

اکرم بارزمان

88497158 - 61116909

حوزه معاونت اجرائی دانشجویی
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی

معصومه محمد اسماعیلی

88497152-61115752
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حوزه معاونت اجرائی دانشجویی  -مرکز خدمات رایانه ای
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس مرکز خدمات رایانه

مهندس سمیه سیاری

61115765 - It.fnst@ut.ac.ir

کارشناس انفورماتیک

جواد جودکی

61115757

حوزه معاونت اجرائی دانشجویی – حسابداری
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس حسابداری

مجید حاج سلطانی

88497231 -61115751

کارشناس حسابداری

حسنعلی عباسیان

88497215 -61115750

کارشناس حسابداری

الهه طالب زاده

88497163 -61115759

حسابدار

منصور نصیری

88497248 -61115761

امین اموال

محمد رضا خلیلی

88497299 -61115768

کارپرداز

حسین خیاطی

88497182 - 61115749

حوزه معاونت اجرائی دانشجویی  -امور اداری
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس اداری ،پشتیبانی و دانشجویی

بابک نجفی

88497218 -61115747

کارشناس امور اداری و رفاهی

لیال فیروز فالح

61115781

مسوول امور تغذیه

علیرضا ایمنی پور

61115835

متصدی دفتری و بایگانی

حجت اله بیات

61115758

حوزه معاونت اجرائی دانشجویی – امور پشتیبانی
سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

کارشناس ناظر-کارپرداز

حمیدرضا علیخان زاده

88497146 - 61115769
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سایر بخشهای دانشکده
سمت

شماره تماس

انتظامات

61115755

سلف دانشکده

61115835

آبدارخانه طبقه اول

61115788
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