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 مقدمه

 انیکشور از قافله جر یسمت سوق داد تا نماد آموزش عال نیدر جهان، مسئوالن وقت دانشگاه تهران را به ا یارشتهانیم نینو یهایتوسعه علوم و فناور

و انجام  گرانجهت جذب نخبگان و پژوهش دیجد تیمأموربا  یادانشکدهگرفته شد تا  میالزم تصم یهایبررسپس از  نیجهان عقب نماند، بنابرا یعلم

 آموختگاندانش نیدر ب ینیباور کارآفر جیو ترو یو مل یجامعه به مراکز صنعت ازیبه منظور خلق و ارائه دانش مورد ن یارشتهانیم یکاربرد یهاپژوهش

دانشگاه  یامنائتیه بیبه تصو 1388بهمن  5 خیدانشگاه تهران در تار نیدانشکده علوم و فنون نو نیشود؛ بنابرا جادیانداز و اهداف بلند او با چشم

آغاز  1389دوم سال  مهیو دانشجو از ن یعلمئتی. البته جذب هدیجمهور وقت افتتاح گرد سیبه دست رئ 1390 نیفرورد 30 خیو در تار دیتهران رس

 در حال حاضر، چارت سازمانی دانشکده به شرح زیر است.  شده بود.

 

  

 

های تخصصی دانشکده و هیان عزیز طراحی و تدوین شده است. در این راستا، ابتدا بخشاین کتابچه با هدف معرفی دانشکده علوم و فنون به دانشگا

 . است شدههشی این دانشکده ارائه شی و پژوهشی و همچنین امکانات پژوگردند. در ادامه نیز دستاوردهای آموزدانشکده معرفی می علمیهیئتاعضای 
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 های تخصصی دانشکده بخش

و  «هوافضامهندسی »،  «ای فناوریرشتهبین» ، «مهندسی علوم زیستی»ر دارای چهاربخش تخصصی ضنوین در حال حا فنوندانشکده علوم و 

 «نانوبیوتکنولوژی»و  «بیوتکنولوژی»،  «مهندسی پزشکی»سه زیربخش  شامل که بخش مهندسی علوم زیستی باشدمی «محیط زیستهای نو و انرژی»

رشته  31در مجموع در . این دانشکده است «مکاترونیک و ریزفناوری»و  «فناوری شبکه علوم و»دو زیربخش  شاملای فناوری رشتهبخش بینو 

 .ردیپذیمرشته دکتری دانشجو  11کارشناسی ارشد و 

 

 بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی

. مهندسی نامندیمی در صنایع را مهندسی علوم زیست های نوین در ارتباط با فرایندهای زیستیعلوم و فنون مهندسی برای توسعه فناوری یریکارگبه

های پزشکی و بیولوژیک در جهت ارتقاء های مختلف در زمینهها، سعی در حل چالشفناوری نیترشرفتهیپاز جدیدترین و  یریگبهرهعلوم زیستی با 

های آن را ایجاد کرده های مرتبط با گرایشمعتبر جهان، رشته هایمهندسی علوم زیستی بسیار وسیع بوده و دانشگاه یهانهیزمسطح زندگی بشر دارد. 

نمایند. در این راستا، گروه مهندسی علوم زیستی در دانشکده علوم و فنون ها میو دانشجویان برتر خود را تشویق به ادامه تحصیل در این گرایش

های کاربردی در کشور نوین علوم زیستی و توسعه فناوری یهاحوزه اهداف این گروه حرکت در مرزهای دانش در. شده است سیتأسدانشگاه تهران 

ها فناوری نیترشرفتهیپاز جدیدترین و  یریگبهرهو نقشه جامع علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران با  اندازچشمهای توسعه، سند مطابق با برنامه

 است. کشور ازیندر جهت ارتقاء سطح زندگی و تربیت نیروی متخصص مورد 

 

 زیربخش بیوتکنولوژی

خدمات  ارائهی بیولوژیکی برای تولید محصول و یا هاسامانهو یا  هاآنی موجودات زنده و اجزای ریکارگبهی هایفناوربیوتکنولوژی به کاربرد علوم و 

ی مختلف زندگی روزمره موجب شده که در اسناد ملی فرادستی هاعرصه( در High tech. گسترش نفوذ این فناوری پیشرفته )پردازدیممورد نیاز بشر 

کشور تعیین شده است. این فناوری پیشرفته  دارتیاولوو نقشه جامع علمی کشور یکی از چند فناوری راهبردی و  1404ایران  اندازچشماز جمله سند 

نماید  ارائه، پزشکی و کشاورزی محیط زیستی گوناگون شامل صنعت، هاهحوزو دارای ارزش افزوده فراوان توانسته است خدمات نوآورانه ارزشمندی در 

و همچنین نقشی اساسی برای کسب اقتدار و برتری  انیبندانشیک رکن مهم در توسعه اقتصاد  توسعهدرحالو در بسیاری از کشورهای پیشرفته و 

ی در دو حوزه تخصصی بیوتکنولوژی علمئتیهنفر عضو  8با در دانشگاه تهران بیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین  ربخشیزبخشی در کشورها دارد. 

 .دینمایمو مهندسی زیست پزشکی فعالیت  محیط زیستصنعت و 

ی متناظر دکتری و همچنین هارشتهی اندازراه. باشدیهای زیر مسی ارشد در گرایشپذیرای دانشجویان کارشناتاکنون  1390این زیربخش از سال 

 کارشناسی ارشد مهندسی متابولیک در حال پیگیری هستند. دوره

 

 عنوان رشته ردیف

 مقطع تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد

  * بیوتکنولوژی میکروبی 1

  * محیط زیستبیوتکنولوژی صنعت و  2

  * زیست پزشکی -مهندسی شیمی  3
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 یهانهیاز علوم و فنون در زم یاآموزشی و پژوهشی است که در طی آن، مجموعه یادوره محیط زیستبیوتکنولوژی صنعت و رشته کارشناسی ارشد 

 یسازجداسازی و خالص یهاروشی زیستی، هافراوردهبرای تولید  صنعتی یهاهیسوو کشت  مولکولی، فناوری تخمیری فناورستیز و مهندسی ژنتیک

آموختگان این دوره . دانششودیارائه م محیط زیستدر  یفناورستیربرد ززیستی، اصول مهندسی در طراحی فرایندهای زیستی و کا محصوالت

باالدستی و  یندهایفرا، به ویژه در زمینه توسعه و طراحی محیط زیستصنعتی و  یفناورستینیاز تخصصی کشور را تا حد زیادی در زمینه ز توانندیم

 .نمایند نیتأم یدستنییپا

است.  یدر پزشک یمتفاوت مهندس یهابوده و در واقع کاربرد رشته یو پزشک یمهندس یهافصل مشترک رشته یپزشک ستیز-یمیش یمهندسرشته 

 یفوق سع یهاشیمطرح شود. در تمام گرا یمواد در پزشک یو مهندس کیمکان یبرق، مهندس یمهندس ،یمیش یدر قالب مهندس تواندیکاربردها م نیا

رفتار  نبا مدل کرد نکهیا ایاز بدن شود و  یاندام خاص نیگزیکرد که بتواند جا یرا طراح یابدن، سامانه یندهایبر فرا یمهندس یبا نگرش تااست  نیبر ا

 ییهاساخت دستگاه ،یپزشک یاهداف مهندس گریکشف و مداوا کرد. از د ندیآیبه وجود م یاندام خاص یرا که بر اثر اختالل رفتار یبدن، امراض یعیطب

 دنیرس یاست که برا یهی. بددیمؤثرتر نما ایو  یدرمان را عمل ،ییهابا ارائه سامانه ایرا آسان کرده و  یماریب صیگوناگون، تشخ یهاوشاست که با ر

کامالً مسلط بود.  زین انزنده و بدن انس یهادر سامانه یالزم است بر اصول مهندس ،یو آناتوم یولوژیزیبا مسائل ف ییبه اهداف باال، افزون بر آشنا

و خواص  کینتیترموس ک،ینامیترمود االت،یانتقال جرم، حرارت و س یهادهیهمچون پد یمیبا مفاه ییبا توجه به آشنا یمیش نیمهندس ن،یبنیدرا

 .باشندیبرخوردار م یپزشک یاهداف مهندس یآنها در راستا یریکارگهجهت ب یتریقو نهیشیاز پ مرها،یپل یمهندس

 

 

 مهندسی پزشکی زیربخش

 یمهندس یهایتوانمندبا استفاده از  ینیکیکل یهااست که رسالت آن حل مشکل یو علوم مهندس یاز علوم پزشک یبیترک یپزشک یرشته مهندس 

 یدهو درمان( گرد یصتشخ یشگیری،)پ یدر حوزه پزشک یننو یهاروش یدایشباعث پ یمهندس یینهمختلف در زم هاییشرفت. مجموعه پباشدیم

 یجادباعث ا یارشتهنیبعلوم  ینمواد و همچن یک،مکان یک،الکترون یرنظ ییهاحوزه. توسعه دانش در باشدیدر حال گسترش م یزن روزروزبهاست و 

دانشکده علوم و  یپزشک یبافت شده است. رشته مهندس یو مهندس یومتریالب یومکانیک،ب یوالکتریک،از جمله ب یپزشک یمختلف مهندس یهاشیگرا

 .باشدیم یرز یهاشیگرادر  یارشد و دکتر یکارشناس یاندانشجو یرایدر دانشگاه تهران در حال حاضر پذ وینفنون ن

 

 عنوان رشته ردیف

 مقطع تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد

 * * تریالبیوم -مهندسی پزشکی  1

  * مهندسی بافت –مهندسی پزشکی  2

  * ومکانیکبی -مهندسی پزشکی  3

 

 

 زیربخش نانوبیوتکنولوژی

های زیر و دکتری در گرایشزیربخش نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد 

 .باشدیم
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 عنوان رشته ردیف

 مقطع تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد

  * (کیمتیومیالهام )نانوب ستینانوز 1

 * * (یوتکنولوژینانوب) یفناور ستیززیر 2

 

 یتا صد نانومتر با الهام از ابزارها کیدر ابعاد  هاسامانه یکاردستساخت و  ،یمهندس زیاست و هدف آن ن یارشتهانیم نةیزم کی یفناور ستینانوز 

بوده و معرف حوزه  یو علوم مهندس یشناسستیز ،یمیش ک،یزیف نیماب یعلم، پل نیاست. ا یستیز یهاسامانهحاکم بر  زیر یایشناخت دن یبرا نینو

 یفناورستیزو  ینانوفناور نیب یحد واسط نیهمچن یفناور نیشده است. ا لیتبد 21در قرن  یقطب برتر علم کیاست که به  یارشتهانیماز علوم  نینو

و  محیط زیست ،یشکهمچون پز یمختلف یهاحوزهشده است که در  ییهاسامانهاز مواد و  یدینسل جد دیباعث تول هایفناور نیا بیبوده که ترک

نانو  اسیدر مق یستیو ز یکیزیف یهاستمیسکه در  یو پژوهشگران انیدانشجو یبرا یدیجد اندازچشم یفناور ستیدارد. نانوز یکاربرد فراوان یکشاورز

 دارند فراهم آورده است. تیو صنعت فعال یو کاربرد آن در پزشک

حل  یو از آنها برا شودیممطالعه  یعیطب یندهایفراو  هاستمیس، هامدلاز علم است که در آن عناصر،  ینینو ی( حوزهکیمتیومیالهام )ب ستیز

و  مشاهده یبرا نیطراحان و مهندسآگاهانه  یالهام به عنوان استراتژ ستیخاص، ز فیتعر کی. در شودیم یبه طور خالقانه الگوبردار یمشکالت انسان

 قیشد که در تحق یمعرف 1957در سال  Otto Schmittبار توسط  نیاول یبرا کیمتیومی. عبارت بشودیم فیتوص عتیطب یاز اصول طراح یریادگی

( مرکب Biomimesis) سیمسیومیب یونانیاز واژه  کیمتیومی. بنمودیم دیاعصاب را تقل یکیکرد که عمل الکتر یطراح کیزیف یالهیوسخود  یدکترا

 ریپذامکانمختلف  یهااسیمقاز خلقت در  یریالهام و الگوگ نکهیا رغمیعلمشتق شده است.  دیتقل یبه معن Mimesisو  اتیح یبه معن Bioاز 

 یهایژگیواز  یاریآن است که بس شیگرا نی. علت عمده اشودیمدنبال  یمولکول اسیو مق یکروسکوپیدر سطح م کیمتیومیموارد، ب شتریاست، در ب

 .شوندیم افتینانو  اسیدر خلقت در مق یبرتر طراح

 

 

 یستیعلوم ز یمهندس یبخش تخصص علمیهیئتمعرفی اعضای 

 

 یو علم مواد از دانشگاه صنعت یخود را در رشته مهندس یارشد و دکترا یکارشناس ،یکارشناس یدکتر بابک اکبر 

شده با خاک رس  تیتقو یمریپل نهیزم یهاتینانوکامپوز طهیدر ح شانیا یدکترا نامهانیپا اخذ کرده است. فیشر

 نیدر دانشکده علوم و فنون نو یستیعلوم ز یمهندس هگرو یپزشک یدر بخش مهندس 1391از سال  شانیا بوده است.

و بهبود  یبررس شانیا یقاتیعنوان طرح جامع تحق بوده است. تیبافت مشغول فعال یو مهندس الیومتریب یهانهیزمدر 

 صالحو ا یمریپل یهامپلنتیا ،دارحافظه یمرهایپل یهااست و در حوزه یمریپل باتیترک هیبر پا یهاالیومتریبخواص 

 کیمقاله، ترجمه  25از  شیتاکنون ب شانیا یهاتیهستند. ماحصل فعال قاتیمشغول تحق یمریپل یهاالیومتریبسطح 

 یو مهندس الیومتریب یهارشته یعنوان دروس تخصص 6درس  سیو تدر یدکتر یدانشجو 3ارشد و  یکارشناس یدانشجو 20 یلیالتحصفارغکتاب، 

 زیو تاکنون ن باشدیم رانیا زمانیحل مشکالت جامعه و صنعت کشور عز یدر راستا یکاربرد قاتیبه انجام تحق مندعالقه اریبس شانی. اباشدیمبافت 

 داشته است. یمشترک یهایهمکار مؤسسهبا چند شرکت و 
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و  ریرکبیامهای دانشگاه ازکارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته پلیمر به ترتیب  التحصیلفارغ لیپورخل یعل دکتر

در مدت قریب  ایشان .باشندیمدانشگاه فنی آخن آلمان زیست پزشکی از  - یتربیت مدرس و دکتری مهندسی شیم

، در 2016-2011های و صنعتی در قلب اروپا در سال یالمللنیبسال در دانشگاه فنی آخن و سایر مجامع علمی  6به 

های های دانشگاه و در ارتباط نزدیک و تعریف پروژههای مورد نیاز کشورمان، با تحقیق و پژوهش در آزمایشگاهحوزه

 Membranaاز جمله  یالمللنیبهای مطرح شرکت خصوصبهدر حوزه تخصصی صنعتی با صنعت پیشرو دنیا  - پژوهشی

 اربتج یالمللنیبهای متعدد های تخصصی علمی و مهارتی و با حضور مؤثر در کنفرانس، با گذراندن دورهB Braunو 

های مصنوعی مانند مدار مورد استفاده برای اندام یسازنهیبهحوزه تخصصی طراحی، ساخت و  3بر روی  ایشان. در این دوره، ارزشمندی کسب کردند

بررسی و  ،پارامترهای مؤثر سازیمدلهای خونکافت و بررسی مکانیزم ،های دیالیز و اکسیژناتور و بررسی پارامترهای مختلف در میزان خونکافتصافی

 یبخشتوانهای های مصنوعی، سیستمدر اندام خصوصبهمایع(  -مایع و مایع-گاز، گاز-های تماس دهنده غشایی )گازانتقال جرم در سیستم سازیمدل

نیز هم در حوزه آموزشی و هم پژوهشی دنبال  99در دانشکده آغاز و از سال  97از سال  ایشانهای آموزشی فعالیت .اندداشتهتمرکز  و کمک ورزشی

 های نانوبیو میمتیک تعریف شده است.ز و همچنین در حوزههای مورد نیاداربست خصوصبهشد. در این مدت دو پروژه در مهندسی بافت و 

، اندکردهبرقرار در کشور آلمان و بلژیک  خصوصبهارتباطات مفید و مؤثری با بدنه آکادمیک و صنعت اروپا ایشان های آکادمیک و صنعتی در کنار فعالیت

آلمان و  RWTH Aachenهای با دانشگاه IORAصنعتی ایران و مرکز  -های علمیتجربه مشابه در جهت تعریف همکاری بین سازمان پژوهشایشان 

KU Leuven بین  یانامهتفاهممنجر به انعقاد  1396که نهایتًا در سال  اندههای پزشکی، تصفیه آب داشتبلژیک در حوزهIORA  و دانشگاهRWTH 

Aachen .شد 

 "بومی"که مکانیزم  ندهست مندعالقههای ارتباط دانشگاه با صنعت در آلمان، اوری و مکانیزمهای توسعه فندر زنجیره ایشانبا توجه به آشنایی و فعالیت 

های ارتباط دانشگاه با های توسعه فناوری و مکانیزم. در زنجیرهندکن یاندازراهو مشابهی در این زمینه با کمک سایر اساتید مجرب در دانشگاه تهران 

 Max Planck Society  ،Helmholtz Association of National Research Centers ،Leibnizصنعت در آلمان، مراکز مختلفی از جمله 

Association و Fraunhofer Gesellschaft را در کنار دانشگاه و صنعت  یفردمنحصربهش مستقل و شود که هر یک در این زنجیره نقرا شامل می

ل ایجاد کنند. بعضی از این ارکان در ایران معادلی ندارند و مانند یک حلقه مفقوده، نبود آنها در ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت اختالبازی می

 تواند به رفع این نیاز کمک کند.می الذکرفوقهای کرده است. تالش

پتنت  یکانگلیسی،  Chapter bookدو کتاب انگلیسی، یک ، ISIمقاله  پنجدر قالب های پژوهشی انجام شده های مربوط به فعالیتخی از خروجیبر

در اروپا و ارائه بیش از  یالمللنیبکنفرانس  10ثبت اختراع داخلی، حضور و ارائه شفاهی در بیش از  هشت، PCTپتنت  دو، US Patentآمریکایی 

ارتفاع برای تقویت  سازهیشب( 1اند: باشد. همچنین در این مدت دو محصول نهایی و به بازار ارائه شدهمی المللیبینهای تخصصی پوستر در کنفرانس 10

( سیستم 2و  (www.Syner.meتوان هوازی ورزشکاران قهرمانی بر مبنای کاهش فشار جزئی گازهای تنفسی دریافتی کاربر )اطالعات بیشتر در

بر غشایی مورد استفاده در این سیستم  یهاماژولمایع در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی. -های غشایی گازگاززدایی از مایع با استفاده از تماس دهنده

 گردند.می یدهپوششانجام شده  یهاپتنت اساس

ت، گاز و انرژی( و همچنین تأسیس فرژی گستر سینا )حوزه فعالیت نشرکت پایندان و هلدینگ ان رهیمدئتیهدر  رموظفیغدر حوزه اجرایی، عضو 

 .رندهای غشایی را در کارنامه داستارگان نوآور سپهر پارس در حوزه جداسازی گاز از مایع با استفاده از تماس دهنده انیبندانششرکت 

 FH Aachen. دانشگاه Biomedical Engرا در گروه  Polymer scienceو  Biomaterialsهای آموزشی، سابقه تدریس دروس در حوزه فعالیت

را در  Special aspects of Artificial Organsو  Physiology ،Artificial Organsدر دروس  TAصورت ه و همچنین سابقه فعالیت ب

تجربه تدریس دروس ریاضیات مهندسی  97سال  . در دانشکده نیز ازندابه زبان انگلیسی و در مقطع کارشناسی ارشد را داشته 95تا  92های طول سال

 .ندپیشرفته، مهندسی پلیمر، زیست موادها و مهندسی بافت را دار
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با و از دانشگاه تهران در رشته بیوشیمی را خود  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدرکدکتر زهرا حاجی حسن  

تولید فاکتورهای رشد نوترکیب با » عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان ،است اخذ نموده در تمامی مقاطع رتبه ممتاز

در حال حاضر در زمینه تولید داروهای نوترکیب و ایمنی  و باشدیم «های یوکاریوتی و پروکاریوتیاستفاده از میزبان

هشی در مجالت معتبر مقاله علمی پژو 30پژوهشی ایشان تاکنون منجر به چاپ  یهاافتهیدرمانی سرطان فعالیت دارند. 

در همین زمینه تخصصی، دارای ایشان شده است. به عالوه  یالمللنیبمعتبر ملی و  یهاشیهمامقاله در  47 و ارائه

علوم  دانشگاهاز آنها توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یک جلد توسط  دو جلدکه  باشندیمچندین جلد کتاب 

  پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسیده است.

وزارت علوم  «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار»های مختلف در نمایشگاه نمونه محصول که در سال 10دو ثبت اختراع ملی، سه طرح کاربردی و

 .باشدیمدیگر دستاوردهای پژوهشی ایشان  ارائه شده است، از

 

 

 

. عنوان باشدیمدانشگاه تربیت مدرس از  1384دکتری شیمی تجزیه در سال  لیالتحصرغفاسید مرتضی حسینی دکتر 

های تشخیصی سریع برای بیومارکرهای کلینیکی و انواع آلودگی هایروشطراحی و ساخت »طرح تحقیقاتی ایشان 

 30نانوبیوتکنولوژی و دانشجوی دکتری  12طی این مدت در دانشگاه تهران،  . درباشدیم «یطیمحستیزغذایی و 

. اولین دانشجو دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه اندشده لیالتحصی از آزمایشگاه ایشان فارغدانشجو ارشد نانوبیوتکنولوژ

در رشته  ISIدرصد دانشمند برتر  کیجزء  شانیا ست.شده ا لیالتحصفارغ IF=7تهران به راهنمایی ایشان با دو مقاله 

عنوان پژوهشگر ه . ایشان همچنین، بباشندیم ISI(150 Q1)مقاله   220 با 1390-1386ل در سا یمیش یمهندس

دانشگاه تهران و جشنواره  المللنیبجشنواره  ، 1399فرهنگستان علوم پزشکی در سال  برتر علوم پایه در جشنواره

 شگاهیآزما انیاز افتخارات دانشجو. باشندیمابریشم در حال حاضر مجری چندین پروژه و پروژه منتخب جاده و  اندشدهپژوهشی دانشگاه تهران انتخاب 

برتر دانشگاه تهران و مخترع برتر  یبرتر در جشنواره پارک فناور دهیدانشگاه تهران، ا یبه کسب عنوان رساله برتر در جشنواره پژوهش توانیم شانیا

 .استان البرز و تهران اشاره کرد نیجشنواره مخترع

 .دییفرمامراجعه  nanobiosensorlab.com آدرسبه  دیتوانیم برای کسب اطالعات بیشتر 

 شانیمتولد شد. ا یشرق جانیاستان آذربا-بریدر شهرستان کل 1358 وریدر شهر ،یباشهیق انیرضا نیحس یعلدکتر 

رشته  یدر مقطع کارشناس ،یدر زادگاه خود گذراند و پس از شرکت در کنکور سراسر پلمیخود را تا اخذ د التیتحص

( 1382-1384) ارشد یکارشناس یشد. و رفتهیپذ( 1378-1382)تبریز -محض دانشگاه تربیت معلم آذربایجان یمیش

 یدر دانشگاه شهید بهشت ینظر دکتر احمد شعبان ریآلی ز میی( خود را در رشته ش1384-1388) یتخصص یو دکتر

 شد. دهینمونه کشور برگز یدانشجو به عنوان 1388به اتمام رساند و در سال 

دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد. دروس تخصصی که در مقطع کارشناسی  یعلمئتیهعنوان عضو  به 1389در سال 

اصول مهندسی سطح، اصول نانوفناوری، مهندسی  اتصال زیستی هایروششامل:  شودیمارشد و دکتری در رشته نانوبیوتکنولوژی توسط ایشان تدریس 

. ایشان در چهارمین جشنواره آموزش است کارآفرینی در مهندسی زیستی و مبانی رهایش کنترل شده دارو شناسایی نانوبیوساختارها، هایروشپلیمر، 

 به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا پیدا کردند.( 1396و در همان سال ) ندد( به عنوان استاد برگزیده آموزشی انتخاب ش1396دانشگاه تهران )

. باشدیمساختارها و بررسی کاربرد آنها در زمینه تشخیص و درمان بیمارها ایشان در زمینه سنتز و اصالح سطح نانو یهاتیفعالدر حوزه پژوهش تمرکز 

های عفونی )از جمله ی وی بر روی تشخیص و درمان بیماریمختلف نانوبیوتکنولوژی، در حال حاضر تیم تحقیقات یهاحوزهساله در  5پس از فعالیت 

حسگرهای تشخیصی بر پایه نانوساختارها متمرکز های میکروفلوئیدیک و تلفیق آن با زیستهای باکتریایی آب با استفاده از سامانهسپسیس( و آلودگی

که در این حوزه  باشدیمپلیمری در حوزه مهندسی بافت  یهابستداروی در حوزه پژوهش طراحی، ساخت و ارزیابی  یمندعالقهشده است. از دیگر 

نامه پایان 27. ایشان تاکنون راهنمایی اندکرده لیالتحصفارغزیست پزشکی -زیست مواد و مهندسی شیمی-چندین دانشجوی مهندسی پزشکی

 40، بیش از WOS یالمللنیبمقاله  82ها چاپ بیش از ناند که حاصل آرساله دکتری و یک طرح پسادکتری را برعهده داشته 10کارشناسی ارشد، 

طرح پژوهشی و نظارت  9 اجرای پژوهشی فارسی،-مقاله علمی 5چاپ  ،جلد کتاب 4، یک ثبت اختراع ملی، ترجمه یالمللنیبسمینار تخصصی ملی و 

 های پژوهشی متعددی در کارنامه خود دارد. المللی، ثبت اختراع و طرحداوری مقاالت بین نیهمچن. وی باشدیمپروژه علمی  3بر 
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 در پایگاه وب او ساینس  یالمللنیباز نظر 

h-Index=28, Citations: 2096, Published papers: 82 

https://publons.com/researcher/3595742/ali-hossein-rezayan/publications/ 

 توان بهاند که از جمله میهای اجرایی متعددی نیز در دانشگاه تهران بر عهده داشتهآموزشی و پژوهشی مسئولیت یهاتیفعالدکتر رضایان در کنار 

مالی سازمان ممیزه دانشگاه تهران برای دو دوره، معاون اداری و  ئتیهنماینده  مدیر گروه مهندسی علوم زیستی برای سه دوره، انتصاب وی به عنوان

به عنوان رئیس دانشکده علوم و فنون ایشان  1399در حال حاضر از شهریور عالوه بر این سال اشاره کرد.  2.5به مدت  دانشگاه یگذارهیسرماتوسعه و 

 د.انهدانشکده انتخاب شد یعلمئتیهنوین دانشگاه تهران از طرف اعضای 

 

 

 

 اهانیگ یولوژیزیرشته ف لیالتحصو فارغ یزاده شهرستان بجستان از توابع استان خراسان رضو ،یصباح نیدکتر حس 

 دیتول نهیدر آلمان در زم شانی. اباشد¬یآلمان م میدانشگاه هوهنها -مدرس  تیصورت مشترک از دانشگاه ترببه یزراع

بود. بر  ایمقاله در مجالت معتبر دن نیچاپ چندکه حاصل آن  ساندرا به سرانجام ر یپروژه موفق کرو،ینانو و م یکودها

مند به به شدت عالقه ،یزراع اهانیگ یولوژیزیشاخه ف -در رشته زراعت  یلیالتحصاساس، نامبرده با وجود فارغ نیا

 دیشه گاهدانش یطیو استخدام در پژوهشکده علوم مح یلیالتحصشد؛ لذا پس از فارغ یکشاورز یرشته نانوتکنولوژ

علوم  یدر گروه مهندس یوتکنولوژیپژوهشکده، به بخش نانوب نیدر ا یسال کار پژوهش 4اغنا نشده، لذا بعد از  ،یبهشت

و سرشار از عشق و عالقه  وقفهیکه حاصل تالش ب باشدیگروه م نیا یعلمئتیتاکنون عضو ه 1389. نامبرده از سال وستیدانشگاه تهران پ یستیز

نانو  یساخت کودها نهیدانشگاه تهران در زم یمصوب در ستاد نانو و پارک علم و فناور یقاتیپروژه تحق نیانجام چند ،یورزنانو در کشا بردبه کار شانیا

به  قکه موف شانیشاخص ا یهااز پروژه یکی. باشدیم عتیاز طب دیبه تقل یدارورسان یهاو نانو سامانه کرویکنترل شده و سنتز م شیبا رها یکرویو م

دانشگاه تهران  یپارک علم و فناور نینامه بشده است، ساخت کود اوره کند رهاست که در حال حاضر در حال انعقاد تفاهم یمیورود به صنعت پتروش

 افتهیکه خاتمه هنامبرد گری. دو پروژه موفق دباشندیکود اوره کند رها م دیکشور، جهت تول یمیپتروش نیترعنوان بزرگبه هیعسلو سیپرد یمیو پتروش

سامانه  کیعنوان زعفران به اهیاستفاده از گرده گ باشند،یو در حال ورود به صنعت و بازار م باشدیدانشگاه تهران م یو مصوب پارک علم و فناور

)نانوذرات رس(  تیلون یمور نتانار با استفاده از نانو صفحات مو وهیپوست م یاهیگ یهافنل یپل یسازخالص یگریکارا و د اریبس یدهان یدارورسان

 /https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hsabahiبه آدرس :  شانیا یبه صفحه شخص دیتوانینامبرده م یرزومه پژوهش نهیدر زم شتریاطالعات ب ی. براباشدیم

 .دییمراجعه نما

 

 

کارشناسی ارشد و دکتری  و یزدانشگاه تبراز  یشناسستیزکارشناسی  التحصیلفارغآروق  جواد محمدنژاد دکتر

 هایطرحایشان  .باشندمی 1389 و 1384،1380 یهاسالبه ترتیب در مدرس  یتتربدانشگاه از ینی بال یوشیمیب

 های تشخیص طبیسازی و آزمایشگاهی حوزه کیتهاشرکتو با انجام داده تشخیص طبی  یهاتیکمختلف در حوزه 

و تعداد  Q1بیشتر   بوده و WOSکه اکثر آنها  ملیو  المللیبیندر مجالت  مقاله 55چاپ بیش از . ارتباط علمی دارند

جلد کتاب در زمینه بیوشیمی بالینی و بیولوژی سلولی و مولکولی  30تالیف و ترجمه بیش از ، باشندمی Q3و   Q2کمی 

از دیگر  کشور هستندکه برخی از آنها به چاپ های هشتم رسیده و از پرفروش ترین کتاب های علمی و دانشگاهی 

بیوشیمی،  هایحوزهدانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در  50راهنمایی و مشاوره بیش از ایشان تاکنون همچنین  .باشدمیپژوهشی ایشان  هایفعالیت

 .باشدمی 15والر برابر و طبق سایت اسک 14طبق سایت اسکوپوس برابر  یشاناچ ایندکس ا .اندبر عهده داشته نانوبیوتکنولوژی و مهندسی بافت
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. ای فرهنگی در شهر رشت از استان گیالن دیده به جهان گشوددر خانواده 17/11/1360در تاریخ  دکتر بهمن وحیدی 

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  التحصیلفارغ دکتر وحیدی

های . زمینهباشندمیبیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -طوسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی پزشکی

ینامیک سیاالت محاسباتی و مکانیک سلول و بافت، کاربرد د ،تحقیقاتی ایشان بر محوریت مکانیک سیاالت زیستی

دکتر وحیدی  فاتیتألباشد. زیستی از جمله سیرکوالسیون حیاتی می هایسیستمسازه در  - تحلیل برهمکنش سیال

-ها مقاله در کنفرانس، چاپ و ارائه دهملیالمللی و پژوهشی معتبر بین مجالت معتبر علمی مقاله در 56مشتمل بر چاپ 

 باشد. همچنین، داوری مقاالت معتبرترین مجالت علمیمی «بیومکانیک ترومبوز و آمبولی»المللی و یک کتاب با عنوان نهای معتبر تخصصی ملی و بی

بیومکانیک  - و اجرای رشته مهندسی پزشکی یاندازراههای علمی ایشان بوده است. تخصصی مهندسی پزشکی در زمره فعالیت المللیبینپژوهشی  -

، ارائه طرح درس و تدریس دروس بیورئولوژی و همورئولوژی، مکانیک بافت، 1392ارشد برای اولین بار در دانشگاه تهران از سال در مقطع کارشناسی 

های مهندسی گرایش-مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته درهای بنیادی مکانیک سلولی، مکانیک سیاالت زیستی، مبانی بیومکانیک و مهندسی سلول

 بیومتریال و بیومکانیک( برای نخستین بار در دانشگاه تهران از جمله اقدامات شایان توجه ایشان بوده است. پزشکی )مهندسی بافت،

رتبه اول دکتری مهندسی پزشکی از  التحصیلفارغبه  توانمیافتخارات ایشان از زمان پایان مقطع دکتری )و در آغاز کار در دانشگاه تهران( تاکنون از 

برگزیده بنیاد ملی نخبگان کشور از بین دانشجویان نمونه  ،دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری، تهران( کیتکنیپلکبیر )دانشگاه صنعتی امیر

کسب عنوان مقاله ، کسب اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان ایران ،وریاکشوری مقطع دکتری وزارت علوم تحقیقات و فن

راهنمایی ، (ICBME2019) مهندسی زیست پزشکی ایران یالمللنیب شیهماو چهارمین  یمل شیهمایک در بیست و ششمین برگزیده بیومکان

 شیهماو پنجمین  یمل شیهماشایسته تقدیر در بیست و هفتمین  نامهانیپاکارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزیده شده به عنوان  نامهانیپا

 شیهمارتبه نخست( در حوزه سیاالت زیستی در بیست و هفتمین )عنوان مقاله برتر  کسب( ICBME2020) مهندسی زیست پزشکی ایران یالمللنیب

 اشاره کرد.( ICBME2020) مهندسی زیست پزشکی ایران یالمللنیب شیهماو پنجمین  یمل

 مسئول ،یستیز یاالتو س یولوژیکیب هایسیستم سازیمدل یگروه پژوهشو سرپرست  یاندازراه مسئول یومتریال،ب گرایش سرپرست در حوزه اجرایی

علوم  یمحاسبات گروه مهندس یشگاهسرپرست آزما ،یپزشک یگروه مهندس یاندازراهسرپرست  ،یومکانیکب-یپزشک یمهندس یشگاهآزما یاندازراه

 رنددانشگاه تهران را در کارنامه دا یبازساخت یادیبن یهاسلول یفناور یعضو ستاد راهبرد ،یستیز

 

 

کارشناسی ارشد در رشته  ک،یسرام-مواد یکارشناسی در رشته مهندس التحصیلفارغکه  یژامک نورمحمد دکتر 

مواد و  ستی، در زمینه زباشندیم وموادیب -شرفتهیمواد پ یدر رشته مهندس و دکتری وموادیب-یپزشک یمهندس

. در حال اندرسانده انیبه پا یرتبه ممتاز ارا ب لییتمام مقاطع تحص شانیبافت فعالیت دارند. ا یمهندس یهاداربست

 بافت هستند. یمهندس قاتییتحق شگاهیو سرپرست آزما یستیعلوم ز یبخش تخصص مهندس یعلمئتیهحاضر عضو 

 یپزشک یدر مهندس هاکیسرامد و کاربر یپزشک یدر مهندس تیکاربرد کامپوز نیبا عناو یدو کتاب مرجع درس شانیا

 یپزشک یدر مهندس هاکیسرامکتاب کاربرد  د کهاندهیرسچاپ  به ریرکبیام یدانشگاه صنعت انتشاراتکه توسط  باشندمی

 46 نیدر تدو شانیات. ثبت اختراع منتشر شده اس 8و  یپژوهش-یعلممقاله  50از  شیب شانیاز ا نیشده است. همچن 1386کتاب سال  زهیبرنده جا

 .اندداشتهمشارکت  یجراح یهایکاشتن نهیدر زم یاستاندارد مل

 

 

های فنی صنایع نفت از پردیس دانشکده ندیفراطراحی  -مهندسی شیمی کارشناسی التحصیلفارغدکتر فاطمه یزدیان 

 -مهندسی شیمیو دکتری بیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس -مهندسی شیمی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران

و در زمینه بیوتکنولوژی صنعتی و مهندسی زیست  باشندمیبیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس 

ای بیولوژیک، پایش و پاالیش در سامانه هتولید فراورده»عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان  ،پزشکی فعالیت دارند

شناخته  کامالً از افراد  «بیوراکتور در مقیاس صنعتی یاندازراهطراحی، ساخت و »ی است. ایشان در حوزه« کنترل شده

در کارنامه ایشان  یاکرهدر این زمینه، ساخت چند بیوراکتور به صورت مشترک با سازندگان  وهستند  در کشور شده

در طی  و اندبودههمکاری داشته و جز کمیته فرهنگی ارتقا  1388فنون نوین در سال  و دانشکده علوم یاندازراهایشان در همچنین  .شودیمدیده 

عالوه بر  .اندداشتهپروژه صنعتی را به عهده  8تاکنون، مدیریت بیش از  1389از سال  علمیهیئتهای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو سال
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نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی و همکاری ایشان با نها آاز بسیاری  مقاله منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی هستند که 200این، ایشان دارای 

دارای یک  هم چنین ایشاند. ایشان دارای مقاالت معتبر هستن ،در مقیاس ماکرو و نانو یسازهیشب نةیزم. همچنین در باشدیمبخش صنعت کشور 

به چاپ رسیده است. برای اطالعات  1396که توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  باشندمی «کامسول در فرایندهای زیستی»کتاب در زمینه 

 مراجعه فرمایید. google scholar تیساوب ید بهتوانمیبیشتر 

 

 

بخش  اریدانش اکنونهمدانشگاه تهران،  یفن یهادانشکده سیاز پرد یرشته نانوفناور التحصیلفارغ یدکتر آزاده غائ

 نهیدر زم یمتعدد یهاپروژه ایشان. باشدیمدانشگاه تهران  نیدانشکده علوم و فنون نو یستیعلوم ز یمهندس یتخصص

 توانیم شانیا قاتیموضوعات تحق گریانجام داده است. از د افتب یدارو و مهندس شیرها کنندهکنترل یمریپل هایسیستم

 یپزشک یغشاها و کاربرد غشاها در مهندس در خصوصدو کتاب  شانیاشاره نمود. ا زیالیهمود یبه توسعه ساخت غشاها

 است: ریاز قرار ز شانیا یپژوهش یهاافتهیاز  یبرخ .اندکردهمعتبر و فصل کتاب منتشر  یمقاله علم 50از  شیب نیو همچن

 .غشاهای همودیالیز اصالح شده؛ الیباکتریآنتنانوذرات ژانوس ؛ مختلف یآل -فلزی نانوذرات ساخت

 

و  1376در سال  فیشر یاز دانشگاه صنعت یمیش یمهندس یکارشناس لیالتحصفارغ انیالسادات حاتمدکتر اشرف 

 تیاز دانشگاه ترب 1388و  1379 یهادر سال بیبه ترت یوتکنولوژیب شیگرا یمیش یمهندس یارشد و دکتر یکارشناس

بهپاک وابسته به  یو توسعه شرکت صنعت قیبه عنوان کارشناس ارشد واحد تحق 1379از سال  شانی. اباشندیمدرس م

 ییو دارو ییغذا دیگر نیستیل دیخط تول یراه انداز شانیا یرسم تیبهشهر مشغول به کار بود که حاصل فعال عیتوسعه صنا

بود.  گریها پروژه کوچک دده زیو ن یاهیدار گبافت یهانیبو کردن پروتئ یبار در کشور و ب نیاول یبرا یخوراک یهااز روغن

بخش  یعلمئتیتاکنون به عنوان عضو ه 1390از سال  یو تجار یصنعت یهادگاهیبا د یدانشگاه یهاحوزه یپژوهش یهاتیبه فعال یمندعالقه لیبه دل

 نی. حاصل تالش اباشندیم تیمشغول به فعال نیدر دانشکده علوم و فنون نو یپزشک ستیو ز یوتکنولوژیدر حوزه ب یستیعلوم ز یمهندس یتخصص

دانشگاه تهران،  یطرح با پارک علم و فناور نیانجام چند زیو ن یارشد و دکتر یو رساله کارشناس نامهانیپا 50به  کیو مشاوره نزد ییچند سال راهنما

 دگاهیکه با هدف و د شانیا یپژوهش یهاتیحوزه انجام فعال نیتربوده است. مهمنفت کشور  شیصندوق پژوهشگران کشور و شرکت پخش و پاال

 یینانو یهاکشور در فرمانتور و استفاده از آن در سامانه ییدارو یهااز قارچ ییدارو یهاتیمتابول دیصورت گرفته است تول یصنعت دیو تول یسازیتجار

 نیبوده است. عالوه بر ا هاکنندهیو ضدعفون یابتید یهاو زخم یحوزه سوختگ یهاپانسمان زیسرطان و ن ابت،یحوزه د یهایماریبا هدف درمان ب

صورت گرفته است  شانیتوسط ا مریبه خصوص آلزا یعصب یهاستمیس یماریدر درمان ب یینانو یهاساخت سامانه یهادر پژوهش زین یادیتمرکز ز

 نهیدر زم نیاست. همچن ودهکتاب ب 5کنگره و چاپ  140و  یو مل یالمللنیمقاله ب 50از  شیها چاپ بحوزه نیا یهاتیکه در مجموع حاصل فعال

 یضدعفون یهامحلول زیو پوشش و ن قیمحصول در حوزه عا نیمبتکران با دارا بودن چند یمؤسس گروه صنعت ئتیعضو ه شانیا یتجار یهاتیفعال

 .باشندی)مرسا( م انیرانیمبتکران رهاورد سالمت اموجود در بازار و شرکت  ییکنده نانو

 

 سیاز دانشگاه پار ی( با درجه عالیالدیم 2008) 1387خود را در سال  یوتکنولوژیب یدکترا کوند،یدر ریدکتر محمد م 

از مدرسه تا  یلیتمام مراحل تحص شانی( اخذ نمود. ایستیعلوم ز نهیاروپا در زم یعال یهااز دانشگاه یکیفرانسه ) 11

و  یابرجسته و متعهد به اخالق حرفه یمحضر معلمان و استادان علم رد 2و  1 یهادانشگاه را با درجه ممتاز و رتبه

عمل به  نیگذرانده است و بنابرا یاو حرفه یفیک یباال یاستانداردها یدارا یدر مؤسسات علم یاجتماع یریپذتیمسئول

 . داندیم یو اصول دیاک یاهفیها را وظها در نزد آنآموخته

و  یآموزش یهاتیفعال محیط زیستصنعت و  یوتکنولوژیب یتخصص نهیدانشگاه تهران در زم یستیز یدر بخش مهندس 1391از سال  ریم دکتر

 نهیدر زم ییهانامهانیو پا یپژوهش یدارند. کارها یوتکنولوژیدر ب ینوآور تیریو مد یمطالعات راهبرد نهیدر زم یاتیتجرب نیدارد. همچن یپژوهش

پساب با  هیغشاها در تصف یگرفتگ یبازدارندگ ،یو مناطق نفت ییایمیپتروش یهااز پساب هاندهیآال یستیز یسازپاک ،ییایباکتر یهاگمنتید پیتول

 دارتیو اولو یراهبرد دیجد یهاحوزه جیو ترو یدر معرف شتازانیاز پ نیهمچن شانیدارند. ا هایاز باکتر یستیبرق ز دیو تول یستیز یهاروش

 یستیو اقتصاد ز کیمتابول ی(، مهندسsynthetic biology) یمصنوع یشناسستیکشور از جمله ز ییاجرا یو نهادها یبه جامعه علم یوتکنولوژیب

 رانیگمیضعف تصم لیبه دل شیسال پ 7تا  5 نیارائه شده ب دارتیپروژه اولو 3اند و نداشته یاتیاست؛ هرچند که در دو مورد نخست تاکنون پروژه عمل

 ها با اقبال روبرو نشد.حوزه نیدر درک از ا
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 12ژنوم،  یدر بانک جهان یژن یتوال 6ثبت  ،یکتاب دوجلد کی ،یعلم یهامقاله در مجالت و کنفرانس 30تاکنون در قالب حدود  هاتیفعال نیا جینتا

است.  افتهینشر  یستیو اقتصاد ز یفناور - یعلم یهاشرفتیپ نیآخر نهیدر زم یمل یلیو تحل یع راهبردگزارش جام 10ارشد و  یکارشناس نامهانیپا

در  یو اثرگذار داشته است و منجر به اقدامات خوب یینقش مبنا یفناورستیستاد توسعه ز یهایریگمیدر تصم یلیو تحل یها راهبرداغلب گزارش

 شده است.  یسطح مل

 رخانهیدب سیدانشگاه تهران، رئ یکالن فناور یهادفتر طرح تیریاز جمله سابقه چند سال مد یموفق اتیتجرب زین ییو اجرا یتیریمد نهیدر زم شانیا

 را در کارنامه دارد. یو دانشگاه یمتعدد مل یهاتهیدر کم تیو عضو یفناورستی)معاون( ستاد توسعه ز

مخالف است  اریبس یفرد یدرجه علم یصرفاً در خدمت ارتقا یگرید یهر اثر علم ایکتاب و  ایر مقاله خاص با نش یاستدالل یدر باورها ریدکتر م البته

 دارتیاولو یازهاین عبه نافع و نافذ بودن در رف یمل یهاو برنامه نیدر قوان فیو وظا فیتکال یبر مبنا یواقع یاو حرفه یعلم یهاو معتقد است که ارزش

 یبستگ ینظام دانشگاه ینسل پرور فیزمان به وظاهم دیتوجه اک نیو همچن یو دانش جهان ینوآور یحرکت در مرزها ایجامعه و  یفناور - یعلم

در  ایو  دارتیفاخر اولو یبرتر همچون دانشگاه تهران، فقط انجام کارها یدر مراکز علم ژهیوکشور به یو پژوهش ینظام دانشگاه فهیباور که وظ نیدارد. ا

 فهیبه وظ دیاست، با یاجتماع - یفرهنگ - یتراز علمبا سه رکن هم یزمان به نسل پرورهم دیکشور و توجه اک یازهایخدمت به رفع ن یبرا یتراز جهان

 یریپذتیو مسئول یکارآمد گاهیبتواند نقش و جا یشود تا نظام دانشگاه لیکشور تبد یها و مراکز پژوهشو گفتمان غالب در دانشگاه یابرنامه دیاک

 یهادرست پروژه یبودجه و واگذار نیو تأم صیاز جمله ضعف مفرط در نظام تشخ یو امکانات کنون طی. البته شرادینما فایخود را ا یواقع یاجتماع

 دارد. ازین یجامع و عمل یاست و به بازنگر یدچار اشکاالت اساس یپژوهش

 

 راز،یاز دانشگاه ش 1380در سال  یو مولکول یسلول یشناسستیز یآموخته کارشناسدانش یزیدکتر محمد برشان تشن

و  ی. حوزه تخصصباشندیاز دانشگاه تهران م 1388در سال  یمیوشیب یو دکتر 1383در سال  یمیوشیارشد ب یکارشناس

 یودانشج 18 ییاست. دکتر برشان تاکنون راهنما ییو دارو ینعتص یهانیپروتئ دیو تول نیپروتئ یمهندس شانیا یمندعالقه

و محصوالت  ییدارو یهانیپروتئ م،یآنز دیدر حوزه تول یمتعدد یقاتیتحق یهاارشد را برعهده داشتند و پروژه یکارشناس

 دهیرس جهیاجرا و به نت شانینظر ا ریز - یارشته یهامخمر و قارچ ژهویبه – یوتیوکاریو  یوتیپروکار یهاستمیدر س هیثانو

 ستیز "و  "یانرژ دیسلوالز: کل"چاپ شده و دو کتاب مرجع  یالمللنیمقاله در مجالت معتبر ب 17تا به امروز  شانیا یقاتیتحق میاست. از مجموعه ت

 یدستنییپا یفرآور ن،یپروتئ یم، مهندسیآنز یمنتشر شده است. فناور رانیا یصنعت قاتیتوسط انتشارات مرکز آموزش و تحق "و کاربردها یحسگر: مبان

 .شودیارائه م نیهستند که توسط دکتر برشان به صورت ساالنه در دانشکده علوم و فنون نو ییهااز جمله درس کیوانفورماتیو ب یفناورستیدر ز

 

دانشگاه  یو مقطع دکتر فیشر یارشد از دانشگاه صنعت یکارشناس ،یدوره کارشناس لیالتحصفارغ زیدکتر مهرداد خاک ب

و  یپزشک یمختلف مهندس یبا کاربردها شرفتهیتوسعه مواد پ نهیدر زم شانی. اباشدیمواد م یتهران در رشته مهندس

 یجهت کاربردها وموادینانوب یبه فرآور ریاخ یهادر سال زیب خاکدکتر  یقاتیتحق تیدارند. عمده فعال تیفعال وموادیب

 دیتول زیو ن یدندان یهامپلنتیو ا هاتیشامل کامپوز یدندان وموادیهدفمند در بدن، ب یمخصوصاً دارورسان یمختلف پزشک

بافت  یحوزه مهندس رد نیبوده است. عالوه بر ا ریپذبیتخرستیز یهامپلنتیا دیجهت تول ریپذبیتخرستیز وموادیب

 یاند. بخشبا بافت بدن انجام داده یسازگار ستیز زانیاصالح سطح مواد جهت به حداکثر رساندن م زیو ن یقلب یهارگ دیپروژه جهت تول نیانجام چند

 یهمکار یهمواره بر رو زیبوده است. دکتر خاک ب یفلز وموادیو ب یدر پزشک وموادیو ارائه دروس کاربرد نانوب نیشامل تدو شانیا یآموزش یهاتیاز فعال

در  یارشتهنیب یهامتقابل در حوزه یدر حال همکار نیو چ کایکانادا، آمر یاکنون با سه دانشگاه در کشورهامتمرکز بوده و هم یخارج یهابا دانشگاه

 سالهنیچند قاتیبوده است. ماحصل تحق ترکمقاله و پروژه مش نیکه ماحصل آن شامل تبادل دانشجو، چاپ چند باشندیم یپزشک یبخش مهندس

و  یمقاله علم  50و چاپ  یمقطع دکتر یارشد و سه دانشجو یکارشناس یدانشجو 22از  شیب ییشامل راهنما یپزشک یدر حوزه مهندس شانیا

 یمقاالت همکار یدر داور یالمللنیب التبا مج نیو دو اختراع بوده است. عالوه بر ا یو خارج یداخل یهامقاله در کنفرانس 20ارائه  زیو ن یپژوهش

 یهاو مراکز مرتبط کشور داشته و به صورت طرح عیبا صنا یرتباط مستمرا زیاند. دکتر خاک بداشته تیعضو هیریتحر ئتیبه عنوان ه نینموده و همچن

 .اندادهمراکز انجام د نیرا با ا یمتعدد یهایهمکار ،یآموزش یهاها و کارگاهو ارائه دوره یپژوهش
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 یارشد و دکتر یو کارشناس 1377از دانشگاه اصفهان در سال  یشناسستیز یکارشناس لیالتحصدکتر فرامرز مهرنژاد فارغ

 یهااست. پروژه یساختار کیزیوفیب شانیو عالقه ا ی. حوزه تخصصباشدیم 1385مدرس در سال  تیاز دانشگاه ترب کیزیوفیب

انکپسوله  کردیبا رو ییدارو یهانیو پروتئ دهایو عملکرد پپت کینامید ختار،سا یبررس نهیدر زم شانینظر ا ریز یقاتیتحق

و  یشگاهیمختلف آزما یهاخود از روش یقاتیتحق یهاانجام پروژه یو برا باشندیم یو دارورسان یکردن آنها در داروساز

ارشد را به عهده  یکارشناس یدانشجو 40و  یدکتر ینه دانشجو یی. تا به امروز راهنماکنندیاستفاده م یمولکول یسازمدل

 یمهندس ،یو مولکول یسلول کیزیوفیاست. ب دهیبه چاپ رس یمقاله در مجالت مختلف خارج 60از  شیب شانیا یقاتیتحق میداشتند. از مجموعه ت

دو دوره  نیهمچن شانی. اکنندیارائه م نیهستند که دکتر مهرنژاد ساالنه در دانشکده علوم و فنون نو یاز جمله دروس یمولکول یسازو مدل نیپروتئ

در دانشکده  2020-2019( و دانشگاه آلبرتا )سال یساختار کیوانفورماتیدر گروه ب 2007-2008)سال  سیرپاستور پا تویرا در انست یفرصت مطالعات

 اند.( گذراندهکسیوتیو فارماس یداروساز

 

از دانشگاه  کیومکانیب شیگرا یپزشک یدر رشته مهندس یارشد و دکتر یمدرک کارشناس یدارا یزیمهر یابوئ یدکتر عل

 یرا بر رو نیخود در طول مدت حضور در دانشکده علوم و فنون نو یعلم یهاتیعمده فعال شانیهستند. ا ریرکبیام یصنعت

 اسیدر مق یمهندس کردیبا رو یکیولوژیب یهابا بافت انسان و نمونه تماسدر  یشگاهیو آزما یو مواد پزشک لیوسا یطراح

دروس  سیتدر: باشدیماین شرح به  شانیا یآموزش یهاتی( متمرکز نموده است. عمده فعالMicro Engineering) کرویم

 یسازهیو شب یساز(، مدلکیومکانی)ارشد ب کیومکانیمحدود در ب ی(، روش اجزای)مقطع دکتر الیومتریب ژهیمباحث و

 . (کیومکانی)ارشد ب وستهیپ یهاطیمح کیو مکان یکیولوژیب یهاستمیس

از جمله  یشگاهیو آزما یپزشک یبا کاربردها کیدییکروفلویومیب یهاانواع پلتفرم یابیساخت و ارز ،یدر دو شاخه طراح شانیا یپژوهش یهاتیفعال

 ختسا ،یصیو تشخ یوسنسوریب یکاربردها یساخت تراشه برا ،یرشد انسان یدارو و فاکتورها یحاو کروذراتینانوذرات و م دیتول یساخت تراشه برا

ها متخلخل یانواع ساختارها یابیساخت و ارز ،یطراح نیدر گردش خون و همچن یسرطان یهاسلول یجداساز یهاگر، ساخت تراشهاختالط یهاتراشه

 شیب یستارا نیمتمرکز شده است. در ا یعروق-یقلب یهاها و استنتو داربست هامپلنتیاز جمله ا یپزشک ی( با کاربردهایکرونیم یهاتخلخل ی)دارا

( و WOS) یالمللنیمقاله در مجالت معتبر ب 25از  شیها دستاورد آن چاپ باز پروژه یشدند که برخ لیالتحصفارغ یارشد و دکتر یدانشجو 20از 

و  McGraw-Hill)انتشارات  یسیموظف دو کتاب به زبان انگل شانیا نیبوده است. همچن یالمللنیپتنت ب کیو  یپتنت داخل کیثبت  نیهمچن

 مارستانیتروما ب قاتیبا مرکز تحق افتهیخاتمه یقاتیسه طرح تحق یدارا شانیهستند. درضمن ا یپزشک یه مهندس( در حوزریرکبیام یجهاد دانشگاه

 هستند. ریاکس فناورستینانوز یو شرکت خصوص نایس

اقدام  انیدانشجو یپروژها یاجرا یبه منظور فراهم نمودن بستر الزم برا نیخود در دانشکده علوم و فنون نو تیدر مدت فعال یزیمهر یابوئ یدکتر عل

عضو " یجمهور استیر یسال در معاونت علم 2به مدت  شانیآن نمودند. ا زیو تجه "متخلخل وموادیو ب کیدییکروفلویومیب شگاهیآزما" یبه راه انداز

سه پروژه  یناظر فن شانیا نیبودند. همچن یشگاهیو آزما یپزشک زاتیحوزه تجه یهاشرکت یدیتول یکاالها "بودن انیبندانش دییو تا یابیکارگروه ارز

به  "کیدییکروفلویم معل جیترو یکارگروه مل"در  تیبودند. عضو "ساخت گاما کمرا"و  "یجراح شنیگیساخت دستگاه نو"، "نایساخت ربات س" یمل

و  زاتیدر حوزه ساخت تجه یبت اختراع داخلها ثده یابیکشور و ارز یپزشک زاتیاداره کل تجه "دیاز تول تیکارگروه حما"در  تیمدت سه سال، عضو

دانشکده علوم و فنون  یپزشک یمهندس یبخش تخصصزیر ریمد شانیحال حاضر ا در مدت بوده است. نیدر ا شانیاقدامات ا گریاز د زین یپزشک لیوسا

 هستند. نینو

 

در  یبهشت دیشه یاز دانشگاه علوم پزشک ینیبال یپزشک یرشته مهندس یکارشانس لیتابش فارغ التحص یدکتر هاد

قلب  یصدا یوتریکامپ لیتحل هیتجز شانیا قاتیدوره تحق نی. در اباشدیم کیو با رتبه  17.16با معدل  2002سال 

 متمرکز بوده است.

به آلمان رفته و در  لی)عج(، جهت ادامه تحصعصریول مارستانیدر ب یتابش پس گذراندن دوران خدمت سرباز دکتر

خود  یپزشک یارشد مهندس ی،  کارشناسRWTH Aachen Universityدانشگاه آخن آلمان  یدانشکده پزشک

 هی)ر ژناتوریعملکرد اکس یسازهیو شب یمدلساز طهیخود را در ح یپروژه دکترا شانیکرد. سپس ا افتیبا رتبه ممتاز در یالدیم 2007را در سال 

خود را با درجه  یمدرک دکترا 2013و در سال  دیدانشگاه آخن آلمان به انجام رسان یو پزشک یمیش یمهندس یهاشکدهدان نیمابی( فیمصنوع

magna cum laude نمود. افتیدر 
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 نیدانشکده علوم و فنون نو ،یستیعلوم ز یگروه مهندس یعلمئتیبه عنوان عضو ه ران،یو بازگشت به ا 2013در سال  یلیالتحصتابش پس از فارغ دکتر

 ،یدارورسان نینو یهاستمیاز جمله س یپزشک ستیز یمختلف مهندس یهانهیدر زم یمتعدد قاتیتحق شانیشد. ا تیدانشگاه تهران مشغول فعال

 جهیاند. نتدور به انجام رسانده از راه یو پزشک کیو پاتولوژ کیولوژیزیف یندهایفرا یسازهیو شب یسازمدل ،تیزئول هیبافت برپا یمهندس یهاداربست

 یالمللنیو ب یمعتبر داخل یهاشیو مقاالت متعدد در مجالت و هما ینیبال قاتیو تحق یسازیبه صورت چند محصول آماده تجار شانیا یهاپژوهش

 European Society for Artificial) یمصنوع یهااندام ییدکتر تابش به عنوان عضو فعال انجمن اروپا نیاست. عالوه بر ا دهیبه چاپ رس

Organs (ESAO) آن شرکت نموده است. انهیسال یهادر کنگره 2011( از سال 

انجام شده در  قاتیکرده و تحق جادیدر دانشکده ا یپزشک ستیز یمهندس یدانشکده هسته پژوهش ختهیاساتید فره یتابش تالش دارد با همکار دکتر

 سوق دهند. یسازیسمت تجارکرده و به  عیراستا را تجم نیا

 

 

 یکارشناس ،یاست که مقاطع کارشناس فیشر یاز دانشگاه صنعت کیزیرشته ف آموختهدانش یمیدکتر فرشته رح

ارشد،  یدر مقطع کارشناس شان،یا نامهانیرسانده است. موضوع پا انیدانشگاه به پا نیخود را در ا یارشد و دکتر

 یمتخلخل نانوساختار یهاهیال هیگاز بر پا یکیالکتر یحسگرها ،ینازک و در مقطع دکتر یهاهیال یکیخواص الکتر

 یهاهیال هیگاز بر پا یکیاپت یدانشکده با موضوع حسگرها نیدر هم زیخود را ن یدوره پسادکتر نیهمچن یاست. و

و رشته  یوتکنولوژیدر رشته نانوب یعلمئتیهبه عنوان عضو  اکنونهم یاست. و دهیگذران ینازک نانوساختار

مورد  یاست. موضوع پژوهش یو پژوهش یآموزش تیدر حال فعال یستیعلوم ز یگروه مهندس در الهامستینانوز

 متخلخل یساختارها هیبر پا یفوتون یو بلورها هیچند ال ،هیالتک یحسگرهاستیز ند،ینمایم تیآن فعال یکه به صورت متمرکز بر رو شانیعالقه ا

 کنند.  یشکست کار م بیضر رییاست که بر اساس تغ ینانومتر

 

 

 یپژوهش تیشدند. حوزه فعال تیمشغول به فعال نیدر دانشکده علوم و فنون نو 1389در سال  یجهرم ییرها یدکتر مهد 

 ییو نانو یستیز یبا استفاده از ابزارها یستیز صیحسگر و تشخ ستیز ،یپزشک ستی)نانوز یستیز یشامل مهندس شانیا

و سنتز  یو طراح یمولکول یوتکنولوژیو ب یمولکول کینت(، ژیانسان یهایماریاز ب یآگهشیو پ صیو با هدف تشخ

 45)کتاب، مقاله، کنفرانس و ثبت اختراع( شامل  یپژوهش ی. دستاوردهاباشدیو غذا داروها م یاهیگ ییغذا یهامکمل

 ،یخلمورد مقاله منتشر شده در مجالت معتبر دا 8(،  ISIو  WOS) یالمللنیمورد مقاله منتشر شده در مجالت معتبر ب

 2 ،یمورد ثبت اختراع داخل 2 ،یو خارج یمعتبر داخل یهامورد مقاله ارائه شده در کنفرانس 27مورد ترجمه کتاب،  1

 ،یه است. در حوزه آموزشبود یو مطالعات یقاتیمورد طرح و گرنت تحق 7 ،یدر کارگاه آموزش تیو مسئول یمورد برگزار

 لیالتحصفارغ شان،یو مشاوره ا ییارشد تحت راهنما یکارشناس یدانشجو 22و  یدکتر یانشجود 7شده است و  سیتدر یعنوان درس 12تاکنون 

دانشکده علوم و  ،یو فرهنگ ییدانشجو ،یی: معاونت اجراباشدیرو م شیمتنوع بوده و شامل موارد پ شانیا ییاجرا یهاتیو فعال یاند. سوابق کارشده

آزاد دانشکده  یها(، مسئول آموزش1398-1396) نیدانشکده علوم و فنون نو الملل،نیدر امور ب دهدانشک سی(، مشاور رئ1399-1397) نیفنون نو

 یقاتیتحق تیتاکنون(، فعال 1397 )از هیثانو یهاتیمتابول شگاهیآزما دیو تول یاهیکشت بافت گ شگاهی(، مسئول آزما1390-1389) نیعلوم و فنون نو

،  CSIROو  نزلندیدر دانشگاه کوئ یقاتیتحق تی(، فعال1387-1386) ایاسترال زبن،ی( ، برAIBN) ایاسترال ونان یو فناور یستیز یدر مؤسسه مهندس

(، عضو 84) یجمهور استیر یفناور یهایدفتر همکار -رانیا یتکنولوژ لگرانیشبکه تحل یوتکنولوژیگروه ب ری(، مد1387-1386) ایاسترال زبن،یبر

 یالمللنیکنگره ب نیسوم یعلم ری(، دب89-87) یجمهور استیر یمعاونت علم -کشور  یفناور ستیپژوهش ستاد توسعه ز تهینفره کم 9 تهیکم یحقوق

 یهایکنگره فناور نیاول یعلم ری(، دب1385) یدر کشاورز یکنگره کاربرد نانوتکنولوژ نیاول ییاجرا ری(، دب92 بهشتی)ارد یوتکنولوژیب انیدانشجو

و  زیبه بعد. در خصوص جوا 1381از سال  رانیا کیو ژنت یوتکنولوژیب یهاکنگره ییو اجرا یعلم یهاتهی(، عضو کم1394( )کی)الکترون رانیا نینو

مقاالت  نیبهتر زهیکسب جا-2(، 1398) رانیا یشکعلوم پز یآکادم یهادر جشنواره یپزشک هیرتبه اول علوم پا -1افتخارت، موارد منتخب شامل 

رتبه چهارم در -4( و1373( )ی)کنکور کارشناس یلیرشته تحص یرتبه اول ورود-3(، 1386) رانیا ییدانشجو یعلم تدر جشنواره مجال ییدانشجو

   .باشدی(، م1379ارشد ) یکارشناس یآزمون ورود

 



   دانشکده علوم و فنون نوین                

 16  معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

 

 یمیپتروش عیصنا-یمیش یمهندس یدر رشته کارشناس 1375زاده در سال  نیحس یمیدکتر بهمن ابراه

-یمیش یارشد مهندس یکارشناس 1382سال  لیالتحصفارغ شانیشد. ا رفتهیاصفهان پذ یدانشگاه صنعت

 لمدرس سا تیدانشگاه ترب یوتکنولوژیب-یمیش یمهندس یو دکتر فیشر یدانشگاه صنعت ییغذا عیصنا

گران  لیتحل سیتأسبا شبکه تازه یخود را در همکار یهاتیفعال یو 1380 . از سالباشندیم 1388

و پس از آن گروه  یوتکنولوژیگروه ب یاندازمعروف بود شروع نمود و در راه تانیکه به ا رانیا یتکنولوژ

 سیو تأس یاندازراه میت هب عیسر یلیامر باعث شد که خ نیداشت. ا یینقش بسزا نینو یهایفناور تیریمد

ستاد  دیو تول یکارگروه توسعه فناور تیوارد شده و مسئول یجمهور استینانو ر یتوسعه فناور ژهیستاد و

 ،ینساج عیآب، توسعه نانو در صنا ونیلتراسیاز جمله نانوف یاریبس یهادر انجام طرح تیکارگروه موفق نیا یمیت یهاتالش جهیرا به عهده گرفت. نت

 رینظیدستاورد که در آن زمان در کشور کامالً ب نیو چند رانینانو در ا یهایتوانمند شگاهینما نیاول یبرگزار نیهمچن ساختمان، خودرو و ت،یپوزکام

 ینساج ان،ساختم نهیدر زم انیبنمحصوالت دانش دیمبتکران در حوزه توسعه و تول یگروه صنعت سیبا تأس 1384زمان در سال بود شد. هم ییو استثنا

 زیو پوشش و ن قیمحصول در حوزه عا نیتا به امروز چند هاتیفعال نینموده است که حاصل ا تیکننده فعال یو ضد عفون الیباکتریو محصوالت آنت

در حوزه  یستیعلوم ز یمهندس یبخش تخصص یعلمئتیعضو ه 1390از سال  شانی. اباشدیموجود در بازار م ییکنده نانو یضدعفون یهامحلول

مقاله  50از  شیو ب یارشد و دکتر یکارشناس یدانشجو 50به  کیو مشاوره نزد ییچند سال راهنما نیا یهاتی. حاصل فعالباشدیم یوتکنولوژینانوب

 یهاانسمانپ نیو همچن مریدرمان آلزا یحامل دارو برا یهاها و ساخت سامانهدرمان سرطان یهدفمند برا یدر حوزه دارورسان یو مل یالمللنیب

ها و ده یالمللنیو ب یاختراع مل 3و ترجمه،  فیکتاب تأل نیکنگره، چند 100 کیو نزد دیشد یهایحاصل از سوختگ یهابهبود زخم یبرا شرفتهیپ

به عنوان  1391 لدر سا یفناور تیریمد نیو همچن دیتوسعه و تول ن،ینو یهای. با توجه به سوابق درخشان او در حوزه فناورباشدیم یطرح کاربرد

 یشورا یاز سو 1393در سال  یشد. پس از چند دهیدانشگاه برگز نیا یعلم و فناور ینظام عرضه و تقاضا ریدانشگاه تهران و مد یعاون پژوهشمشاور م

 ،ییو شکوفا ینوآور دوقها مشاور صنسال نیدر ا شانیا یهاتیفعال گریاز د نیکالن انتخاب شد. همچن یهااز طرح یکی ریعتف به عنوان مد یعال

و کسب  یساز یتجار یهانشیدوره ب 3و مدرس  یجمهور استینانو ستاد نانو ر یفناور یدوره توانمند ساز 12مدل کسب و کار در  یهامدرس دوره

و  یقدس رضو تانآس نگینانو، عضو هلد هیسامان سرما ریپذ سکیر یگذار هیتهران، عضو گروه موسس شرکت سرما یو کار در انجمن نانو پزشک

 باشد. ی)مرسا( م انیرانیموسس شرکت مبتکران رهاورد سالمت ا ئتیو عضو ه یرضو یو نواور یفن آور تیریدشرکت م

 

در  شانی. اباشدیسابق( در تهران م یمفتح )خوارزم دیشه رستانیاز دب یاضیرشته ر لیالتحصفارغ یدکتر جواد محمد

شدند. دکتر  لیالتحصدانشگاه فارغ نیاز ا 76تهران شدند و در سال  یوارد دانشگاه علوم پزشک 68در سال  یرشته پزشک

( در استکهلم سوئد در ینوبل پزشک زهیجا ی)مرکز علم نسکایدر دانشگاه کارول یمونولوژیدر رشته ا 84در سال  یمحمد

مانند  یهم اکنون با مراکز متعدد علم یشد. و لیالتحصدانشگاه فارغ نیاز ا 2009گرفت و در سال  رشیپذ PhDمقطع 

 یمنینقص ا قاتیتحقمرکز  ران،یا یتهران، دانشگاه علوم پزشک یدانشگاه علوم پزشک نا،یپژوهشگاه ابن س ان،یپژوهشگاه رو

 یهااز دانشگاه یبه همراه افراد برجسته علم شانیدارند. ا یعلم یو دانشگاه بصره در عراق همکار نسکایو دانشگاه کارول

 Immunology and Genetics Journalو مجله  یمنینقص ا قاتیمرکز تحق نیاز مؤسس ایاروپا و آس کا،یبرتر آمر

 صیتشخ یبرا یباد یکلونال آنت یو پل یباد یکننده مونوکلونال آنت دیپادتن پژوه که تول-پادزا انیبنشرکت دانش زیشده است( و ن هینما ISC)که در 

 99بوده و در تابستان  یپزشک یبخش مهندس ،یستیگروه علوم ز یعلمئتیهم اکنون عضو ه ی. دکتر جواد محمدباشدیو درمان انواع سرطان است م

 شیب  یچاپ نمود. دکتر محمد ریویرا توسط انتشارات الز  Bio-Engineering Approach to Cancer Diagnosis and Treatmentکتاب 

 باشد. می 21برابر   Google scholarدر شانیا H-indexدارد و  یالمللنیب اتیدر نشر یعلممقاله  60از 

 

 

خود  یبوده که دوره کارشناس یستیعلوم ز یدر گروه مهندس نیدانشکده علوم و فنون نو اریدانش یلیکتر حسن جلد

در مقاطع  یلیتکم التیتحص یهادورهنموده و  یسپر ییغذا عیدر رشته صنا رازیممتاز در دانشگاه ش یدانشجو عنوانبه

مدرس و تهران به  تیترب یهادانشگاهدر  بیبه ترت یوتکنولوژیب شیرا در همان رشته با گرا یارشد و دکتر یکارشناس

داشته  یارتباط روز افزون یوتکنولوژیب یتخصص انیبندانش یهاشرکتو  ییبا کارخانجات دارو یاتمام رسانده است. و

در  یمارین بیکرونا جهت مقابله با ا وعی. با شدینمایم ییراهنما یستیز یندهایفرا تیخود را با محور یهانامهانیپاو 
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 یهاتیفعال روسیو نیبر ا مؤثر یداروها دیو سپس در حوزه تول صیکه ابتدا در حوزه تشخ دیگرد تیفرمان حضرت امام )ره( مشغول فعال ییستاد اجرا

 تیمشغول فعال روناک یرانیواکسن ا نیاول عنوانبهبرکت  رانیپروژه واکسن کووا ریدر حال حاضر مد یلی. دکتر حسن جلدیرا به انجام رسان یمستمر

 . هستند

 

 

 1384در سال  ریرکبیام یاز دانشگاه صنعت الیومتریب -یپزشک یخود را در رشته مهندس یدکتر عبدالرضا مسگر دکتر 

زخم،  میبافت، ترم یمهندس های¬داربست ها،¬کیوسرامیبه ب توان¬یم یو یپژوهش های¬نهیکسب کرده است. از زم

 یسازگار ستیو ز ها¬کیوسرامیاشاره نمود. ب الیومتریب یکیو مکان یکیزیخواص ف یابیفعال و ارز ستیز های¬شهیش

  .شود¬یم سیتدر شانیهستند که توسط ا یاز جمله دروس آموزش

 

 باشند. بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی میعلمی هیئتشناسی عضو محترم دکتر مهدی ضرابی با تخصص حشره 
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  ای فناوریرشتهبخش تخصصی بین

 .است «مکاترونیک و ریزفناوری»و  «علوم و فناوری شبکه»ای فناوری خود شامل دو زیربخش مجزای رشتهبخش تخصصی بین

 

 زیربخش علوم و فناوری شبکه

این فناوری جایگاه کشورها  یریکارگبهتحول فناوری اطالعات، مفاهیم گذشته را تغییر داده و مفاهیم جدید جایگزینی را پدید آورده است. در حقیقت، 

است که در سند نقشه جامع علمی کشور، فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان  رونیازاسیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد.  یهارقابترا در صحنه 

اخیر از جایگاه و نقش خطیر این فناوری حکایت  یهاسالفضای مجازی نیز در  یعالی شوراهای اولویت الف کشور مطرح شده است. تشکیل فناوری

های الزم در جهت دستیابی به برای کمک به ایجاد توانمندی «علوم و فناوری شبکه»ام زیر بخشی با ن ،علوم و فنون نوین دارد. در این راستا دانشکده

 .باشدیمهای زیر در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش ت واین فناوری در کشور تأسیس کرده اس

 

 عنوان رشته ردیف

 مقطع تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد

  * فناوری اطالعات پزشکیمهندسی  1

  * ایهای شبکهسامانه -مهندسی فناوری اطالعات  2

3 
 هایسیستم -مهندسی فناوری اطالعات 

 ایچندرسانه
*  

  * علوم و فناوری شبکه 4

  * رایانشی یشناسزبان 5

  * علوم تصمیم و دانش -علوم کامپیوتر  6

7 
 هایسیستممدیریت  -مهندسی فناوری اطالعات 

 اطالعاتی
 * 

8 
های شبکه -مهندسی فناوری اطالعات 

 کامپیوتری
 * 
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 زیربخش مکاترونیک و ریزفناوری

 مکاترونیک

های علمی متفاوت هستند دانش مهندسی سیستمی مختلف و شاخه هایسیستمپیچیده که شامل زیر  هایسیستمامروزه جهت طراحی بسیاری از 

تلفیقی از  این گرایش در حقیقت های الکترومکانیکی است.مکاترونیک، در حقیقت کاربردی از مهندسی سیستم در سامانهنیاز است. مهندسی مورد 

سرو و  هایسیستمنظیر اتوماسیون، رباتیک، بینایی ماشین، مهندسی پزشکی،  ییهاحوزهدر  و مهندسی مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر و کنترل است

و غیره کاربرد  هوافضامهندسی خبره،  هایسیستمگیری، مهندسی خودرو، کنترل ماشین به کمک کامپیوتر، کنترلی و اندازه هایسیستمابزار دقیق، 

 دارد.

افته مهندسی مکاترونیک، تربیت نیروی انسانی در این زمینه بیش از پیش اهمیت ی زمینه با توجه به نیاز روزافزون صنعت به استخدام نیروهای ماهر در

 .شده است سیتأسزیربخش مکاترونیک و ریزفناوری در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  در همین راستا. است

 

 ریز فناوری

بعاد پیچیده در ا هایسیستماز  یبرداربهرهباالی این تکنولوژی در ساخت و  یهاتیقابل ،در سطح جهان ینانوفناورمیکرو و  روزافزونبا توجه به توسعه 

 هایسیستمبه  یخودروسازنیاز صنایع مادر نظیر صنایع نظامی، نفت و گاز و پتروشیمی، افزایش همچنین کوچک با بازدهی و قابلیت اطمینان باالتر و 

دانشکده علوم و  در میکروفناوریگروه  ،در کشور وجود داردکه ای توانمندی بالقوهو و غیره،  هامحرکمیکرو  ،میکرونانو در قالب انواع میکرو حسگرها

 هایسیستماجرا و تحلیل  ،این گروه تربیت متخصصانی است که قابلیت تعریف، طراحی یاندازراههدف از  ه است.شد سیتأس فنون نوین دانشگاه تهران

 برترتکنولوژی  این یو کمبودهای کشور در زمینهپاسخگوی نیازها  یمؤثرداشته باشند تا به نحو  میکرونانو را با توجه به نیازها و امکانات داخل کشور

 باشند.

ی میکرونانوالکترومکانیک در مقطع کارشناسی ارشد فناوری دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران فعالیت خود را با جذب دانشجو در رشتهریزگروه 

 .باشدمیهای زیر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش «ریزفناوریمکاترونیک و »زیربخش  در حال حاضرآغاز نموده است.  1392در سال 

 

 عنوان رشته ردیف

 مقطع تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد

  * مهندسی مکاترونیک 1

  * میکرو و نانوالکترومکانیک هایسیستم 2

  * تونیکونانوف -تونیک ومهندسی ف 3
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 ای فناوریرشتهبینتخصصی بخش  علمیهیئتمعرفی اعضای  

 

افزار و دکتری مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی سخت، افزارمحمد خوانساری مدارک کارشناسی مهندسی نرمدکتر  

 افتیدر 1387و  1377، 1375 یهادر سالکامپیوتر را از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب 

اندازی مرکز پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه کنندگان اصلی راهکرده است. او یکی از مشارکت

پژوهشی در حوزه فناوری اطالعات است  –اجرایی  یهاتیفعالسال سابقه  20صنعتی شریف است. ایشان دارای بیش از 

، مشارکت در پروژه پژوهشی یمهورجاستیررسانی مدیریت در نهاد اطالع هایسیستمراهبری  بهتوان که از آن جمله می

ای مرکز تحقیقات مخابرات، مدیر مشترک با دانشگاه فنی وین، پژوهشگر و معاون گروه پردازش سیگنال و چندرسانه

ایران  تریاست پژوهشکده فناوری اطالعات مرکز تحقیقات مخابرا ،باز )لینوکس فارسی( در کل چهار سال انجام طرحافزارهای آزاد/متنطرح ملی نرم

ارتباطات و فناوری اطالعات(، رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران )پژوهشگاه  )پژوهشگاه

 با ابالغ وزیر در مدت دو سال را نام برد.  ICTاولین پارک تخصصی علم و فناوری  سیتأسارتباطات و فناوری اطالعات( و 

اند. به عالوه، ( را بر عهده داشتهISTالمللی مخابرات )آلمان است و دبیری سه دوره از سمپوزیوم بین DAAD مؤسسهاو دارای یک بورس تحقیقاتی از 

تجارت  توسعه شیهمامانند  المللیبینو  ملیسمینار و کارگاه  و شیهما 60باز در بیش از افزارهای آزاد/متندر خصوص موضوعات مرتبط با حوزه نرم

 نو به ارائه سخنرانی پرداخته است.و برنامه توسعه سازمان ملل در دهلی سازمان ملل در ژنو، اجالس جامعه اطالعاتی سازمان ملل تونس

ترجمه شش تألیف و  دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری، 60های پژوهشی کاربردی در حوزه فاوا در ارتباط با صنعت، راهنمایی بیش از انجام طرح

عضو  المللی تخصصی از نتایج کارهای پژوهشی ایشان است. ایشان به مدت دو سالهای و مجالت معتبر بینمقاله در کنفرانس 100 کتاب و حدود

 یعلمئتیه به عنوان عضو 1390سال از  اند والملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش بودهگروه مهندسی فناوری اطالعات پردیس بین یعلمئتیه

ای رشتهباشد. ایشان مؤسس دو گرایش بینگروه علوم و فناوری شبکه در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مشغول به آموزش و پژوهش می

کشور  تر درمهندسی کامپیوو  در کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعاتبه ترتیب  «علوم و فناوری شبکه»و  «ایهای شبکهمهندسی سامانه»

ای، فناوری چندرسانه IoT ای،سیم چندرسانههای سنسور بیهای پیچیده، شبکهاز: علوم شبکه و شبکه اندعبارتهای پژوهشی ایشان هستند. زمینه

 باز.افزارهای آزاد/متناطالعات سالمت، نرم

ریزی و فناوری اطالعات دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی به خدمت مشغول هستند. برای اطالعات تکمیلی به عنوان معاون برنامه 98ایشان از اردیبهشت 

  مراجعه فرمایید. https://fnst.ut.ac.ir/~m.khansariبه صفحه ایشان در سایت دانشکده به آدرس 

 

های فنی دانشگاه تهران التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از پردیس دانشکدهفارغ تیموریدکتر مهدی 

های پشتیبان تصمیم در حوزه فناوری سازی سیستمی طراحی و پیادهباشند و در زمینهدر رشته مهندسی برق می

سنجی رح جامع تحقیقاتی ایشان امنیت. عنوان طهستندفعالیت و با مرتبه علمی دانشیار در حال اطالعات و ارتباطات 

، ایشان یکی از افراد کاماًل «های مخابراتیشناسایی کور سیستم»های ارتباطی رادیویی است. در حوزه تخصصی شبکه

افزاری بسیار کاربردی حاصل همکاری وی به عنوان شده در کشور هستند. در این زمینه، چند محصول نرمشناخته

( دانشگاه تهران را ITCصنعتی کشور بوده است. ایشان آزمایشگاه تئوری اطالعات و کدینگ ) مجری دانشگاه با بخش

 یعلمئتیههای فعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو اندازی نمودند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه هستند. در طی سالراه 1392در سال 

مقاله منتشرشده در  40اند. عالوه بر این، ایشان دارای بنیان صنعتی را به عهده داشتهپروژه دانش 10تاکنون، ایشان مدیریت بیش از  1390از سال 

پژوهشی هستند که بسیاری از آنها نتیجه مستقیم تحقیقات کاربردی و همکاری ایشان با بخش صنعت کشور است. همچنین، در زمینه -مجالت علمی

هستند که توسط انتشارات « کدگذاری تصحیح خطا»ک کتاب مرجع درسی دوجلدی )ترجمه و تصحیح( با نام نظریه اطالعات و کدینگ، ایشان دارای ی

 مراجعه فرمایید. http://itc.ut.ac.irتوانید به آدرس  به چاپ رسیده است. برای اطالعات بیشتر می 1396دانشگاه تهران در سال 
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، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه یرازدانشگاه شکارشناسی مهندسی کامپیوتر از  التحصیلفارغ دکتر هادی ویسی 

عنوان طرح جامع . باشندمی 1390و 1384، 1382 یهاسالیوتر به ترتیب در کامپ یدر رشته مهندس یفشر یصنعت

ها ردازش عالئم و دادهپ یشگاهآزما واست  «الگو یبازشناس هایروشبا  هادادهپردازش عالئم و » ایشانتحقیقاتی 

(DSP.UT.AC.IR)  در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه  ایشان اندهنمود یزو تجه یاندازراهدانشگاه تهران را

و علوم  یاتدانشکده ادب یو با همکار ایرشتهین)ب یانشیرا یشناسزبانرشته  یاندازدر راهایشان  عالوه بر این هستند.

 34چاپ  به توانمی شانیا یپژوهش هایفعالیتاز جمله  .باشندمیهمکاری داشته و مسئول اجرای این رشته  (یانسان

چاپ  «یمصنوع یعصب یهاشبکه»کتاب  درسی، مرجع کتاب 3 ترجمه، المللیبین ملی و مقاله در کنفرانس 40ارائه  ،پژوهشی -علمی در مجالت مقاله

اشاره  مقاالت( ی،فناور یهاها، طرحو نظارت )اختراع یمورد داور 83 اختراع و  3، ثبت  «یعیپردازش زبان طب»و کتاب « پردازش گفتار»پنجم، کتاب 

تحت  یالنالتحصفارغ/یاندانشجوبه  ایشان یهاکمکاند و داشته برعهدهیلی را تکم یالتتحص یدانشجو 63 و مشاوره ییراهنما . ایشان تاکنونکرد

اطالعات  یلپردازش و تحل ی،آورزاناپرداز: جمعمنجر به ایجاد سه شرکت  یبر پژوهش دانشگاه یخود )استارتاپ( مبتن وکارکسب یاندازدر راهنظارت 

)تاکنون  یپردازش زبان ٌکردئاسوسافت: و  به گفتار( یلو خواندن آنها )تبد یکیبه متن الکترون یرتصاو یلخوانا: سامانه تبد ،یمجاز یفضا یمتن

 6 ایشان تاکنون مجری .شده است شده است( یهته یکرد ییامال یابو غلط یگفتار کرد یشده و دو محصول بازشناس یآورجمع یمختلف یهادادگان

عالوه . باشندمی« راه دور با چهره یتاحراز هو» پروژهحاضر در حال انجام در حال  بوده و از پژوهش یتیاز صنعت و مراکز حما یکاربرد پژوهشی پروژه

سال سابقه  15از  یشبا ب یشرکت فعال در پردازش گفتار فارس یننخست -پرداز یشعصر گو یانبنداران شرکت دانشو سهام مؤسسانعضو بر این ایشان 

 یومتریکشرکت فعال در حوزه ب - یفشر یستمس یدسپ یانبنو توسعه شرکت دانش یقتحق مدیر و دارانسهام و عضو انیبندانشعنوان محصول  14و 

مرتبط با  یهابرنامه الزم به ذکر است که ایشان در هستند. انیبندانشعنوان محصول  5سال سابقه و  10از  یشچهره، اثر انگشت و ...( با ب یص)تشخ

نخبگان و جوان  یمل یادبن یشرو یهاجشنواره یهااعاختر یآنها، داور یهاو طرح یانبندانش یهاو نظارت بر شرکت یابیارز و پژوهش مانند یفناور

 یدادهایاختراعات و رو یابیارز یهااز آنها، عضو کارگروه یدر برخ یدگیو برگز یپژوهش، حضور در مسابقات علم هاییشگاهحضور در نما ی،خوارزم

 فعال دارند. حضور نخبگان یمل یادبن

 مؤسسه یمعاون علم توان بهجمله می نیااز  واند داشته نیز همکاری دانشگاه ییآموزشی و پژوهشی در امور اجرا هایفعالیتدر کنار  ویسیدکتر  

 /https://dsp.ut.ac.ir/enتوانید به آدرس  برای اطالعات بیشتر می اشاره کرد. آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران المللیبیننامه دهخدا و مرکز لغت

 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 

. ایشان با عنوان پسادکتری اندشدهوارد دانشگاه تهران  یعلمئتیهبه عنوان عضو  1391رتبه ممتاز اخذ نموده و در سال 

های بولونیای ایتالیا و تلکام سود پاریس فرانسه به کار و تحقیق بر روی چند پروژه در و فرصت مطالعاتی در دانشگاه

های ت و کنفرانسمقاله در مجال 60(، بیش از EU/US-Patentاند. دو ثبت اختراع )سطح اتحادیه اروپا مشغول بوده

سوابق پژوهشی  (، درRMIT, KCL, Uppsala, IMTهای خارجی )های تحقیقاتی مشترک با دانشگاهمعتبر و فعالیت

حاضر با مرتبه دانشیار در دانشکده  در حال( دانشگاه تهران بوده و COINهای کامپیوتری و اطالعاتی )آزمایشگاه شبکه مؤسسشود. وی ایشان دیده می

های های اطالعاتی در مرکز فناوریبه عنوان معاون سامانه 1398باشد. همچنین ایشان از سال فنون نوین تهران مشغول به تدریس و تحقیق می علوم و

حقیقاتی های ت( نیز هستند. زمینهIPMهای بنیادی )پژوهشگاه دانش میمق ریغ، ایشان محقق نیعالوه بر ادیجیتالی دانشگاه تهران پست اجرایی دارند. 

های نوظهوری همچون اینترنت اشیا و رایانش با تمرکز بر روی پایش محتوای فضای مجازی و همچنین فناوری دادهکالنایشان علوم شبکه و تحلیل 

باشد. ان میای استان تهربوده است و عضو سازمان نظام صنفی رایانه انیبندانشآپ و شرکت موفق چند استارت مؤسسباشد. وی تاکنون فراگیر می

 مراجعه فرمایید. https://it.ut.ac.irو  https://coinlab.ut.ac.irتوانید به آدرس برای اطالعات بیشتر می
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و منتخب مدال نقره المپیاد ریاضی ایران در سال  1373دکتر علیرضا رضائی نفر چهارم مسابقات علمی کشور در سال  

در رشته مهندسی  8با رتبه  1376د. دکتر رضائی در سال نباشمی 1375سال و منتخب المپیاد فیزیک ایران در  1374

از دانشکده برق و دکتر روستا آزاد از  شود و با راهنمایی مشترک دکتر موبدبرق دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته می

 1380عنوان بهترین پروژه لیسانس دانشگاه صنعتی شریف در سال  ادانشکده مهندسی شیمی جایزه بزرگ اشلوم برگر، ب

به عنوان اختراع برتر « طراحی و ساخت بیو رآکتور برای کاربرد محصوالت غذایی»کند و این پروژه با نام دریافت میرا 

 .انتخاب شدند 1388انشجوی نمونه کشور در سال شود. ایشان همچنین به عنوان دثبت می

بخش مهندسی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران پذیرفته شده است و در  یعلمئتیهبه عنوان عضو  1392از سال دکتر رضائی 

در حال  .ندنمود یاندازراههای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی تمرکز دارد را، که بر روی پروژه «های سیار هوشمندربات» شگاهیآزما 1393سال 

تعریف شده و از هوش مصنوعی و  شگاهیآزماهایی در حوزه سالمت و درمان در این های استرالیا و انگلیس پروژهک اساتیدی از دانشگاهحاضر با کم

و اساتید  شگاهیآزمانیز به دانشجویان تحت سرپرستی این  المللیبینشود و فاندهای ها استفاده مییادگیری ماشین برای هر چه بهتر شدن این پروژه

ساعت قبل از اتفاق افتادن  12 ینیبشیپتشخیص زودهنگام عفونت خون )سپسیس( با  شگاهیآزماهای برتر این یکی از پروژه شود.همراه آن، داده می

 یادگیری ماشین در اختیار است. افزارنرمهای برتر جهان چاپ شده است و به صورت ژورنالیکی از است که در  آن

 طنین فرشتگان شبکه طریق از هاطرح و هادکتر رضائی به عنوان کارگزار فن بازار ملی ایران، کار جذب سرمایه برای استارتاپدر کنار کارهای پژوهشی 

tanintec.com  و انتقال فناوریttotec.com  انیبندانشو بازاریابی و فروش محصوالت فناوری و taninera.com  را نیز انجام داده و در سال

 یسازیتجارطیف نگار یکتا نوین )طنین( در حوزه  انیبندانشبه عنوان یکی از فن بازارهای برتر کشور شناخته شده و در همین سال شرکت  1399

 نماید.را نیز دریافت می renetec.irرساند و مجوز مجله پژوهش در نواوری و اختراعات را به ثبت می

 

 

 ینانوفناور یدکترا التحصیلفارغ ینو اول یزاده شهرستان کوهسرخ، از توابع استان خراسان رضو یتر جواد کوهسرخدک 

را با رتبه ممتاز  یلیتمام مقاطع تحص یشاناست. ا 1388دانشگاه تهران در سال  یاز دانشکده فن یکنانوالکترون یشگرا

 یقاتیتحق یشگاهو سرپرست آزما یفناور یارشتهنیببخش تخصص  یعلمئتیه. در حال حاضر عضو اندرسانده یانبه پا

 یو سنسورها در دو رشته مهندس  MEMSحوزه  یهستند. در ارائه دروس تخصص« و نانو یکروم یشرفتهادوات پ ساخت»

جر به من نتاکنو یشانا یپژوهش یهاافتهیمشارکت دارند.  یکفتون یمهندس و یکیالکترومکانو نانو  یکروم هایسیستم

شده است. در کنار انتشار  المللیبینو  یمعتبر مل یهاشیهمامقاله در  65مقاله در مجالت معتبر و ارائه  42چاپ 

طرح  5 یمجر یشانا اختراع( شده است 1) المللیبیناختراع( و  6) یمنجر به ثبت اختراعات مل یشانا یاز دستاوردها یبعض ی،پژوهش یهاافتهی

در  خصوصاً یتوگرافیتوسعه حوزه ل یشاناز افتخارات ا یکیخودشان هستند.  یریتبا مد انیبندانشطرح در شرکت  11در دانشگاه و بالغ بر  یپژوهش

در  2019است که در سال  ینور یهاکیتکنبا  هاسلولاز  یالگوبردار یبرا یدآنها، ارائه روش جد نیترمهماز  یکیاست که  یندهاو فرا یزاتتجه ینهزم

مورد  یزاتتجه یهمنجر به ساخت کل انیبندانشدر شرکت  یشانا یتشده است. فعال یدهبه چاپ رس ACS Applied Materials & Interfaces جلهم

ه یشگابرتر در نما یدها یزهجا یشانرا پوشش داده است. ا یراهبرد یزاتتجه ینکشور به ا یپژوهش یازشده است که ن یتوگرافیکشور در حوزه فتول یازن

 و شیهمامجله،  ینداور چند ین،همچن یشانا .اندداده اختصاصرا به خود  یمنابع مال استاد برتر در جذب یزهدانشگاه تهران و جا یپژوهش یهاافتهی

کالن  هایطرحانه یرخدب یر: مدیلاز قب ییاجرا یهاتیمسئول ی،و صنعت یپژوهش هایطرحمقاالت و  یهستند که در کنار داور المللیبینو  یمل یشهما

و  یابیارز ی،تخصص یهاکارگروهدر  ینعالوه بر ا یشانرا برعهده دارند. ا یکو معاون گروه مکاترون یطرح کالن مل یعلم یردانشگاه تهران، مد

 دارند. ینوظهور همکار یهایفناورو  یعلم یهاتهیکم ینو همچن یعلم و فناور یگذاراستیس
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دکتری برق با گرایش الکترونیک  التحصیلفارغدر تهران متولد گردید. ایشان  1353دکتر علی رضا نیک فرجام در سال  

در  و باشندمیاز دانشگاه صنعتی شریف  ینانوفناور یپسادکترطوسی و دارای  نیرالدینصاز دانشگاه صنعتی خواجه 

 هایسیستم» و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی اندازراهفناوری و  یارشتهنیببخش تخصص  یعلمئتیهحال حاضر عضو 

، ادوات الکترونیک و ینانوفناور یهاحوزههستند. همچنین در ارائه دروس تخصصی در  «الکترومکانیک و نانومیکرو 

 یهاافتهید. مشارکت دارن کیتونفو مهندسی نانو یکیالکترومکانمیکرو و نانو  هایسیستمسنسورها در دو رشته مهندسی 

معتبر  یهاشیهمامقاله در   67و ارائه  المللیبینمقاله علمی پژوهشی معتبر   60پژوهشی ایشان تاکنون منجر به چاپ 

نمونه دانشجویی در بیست و چهارمین جشنواره  نامهانیپاشده است. همچنین مفتخر به راهنمایی  یالمللنیبملی و 

طرح  8اختراع نیز به ثبت رسیده است. ایشان مجری   7. از ایشان انددهیگرد پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز

هوشمند، ساخت  یهاشهیشبه ساخت  توانمیاز میان آنها  که با مدیریت خودشان هستند انیبندانشپژوهشی در دانشگاه و تعداد بیشتری در شرکت 

، ساخت ینیرزمیزهوشمند چند طیفی، ساخت دستگاه میکروگازکروماتوگرافی، ساخت دستگاه تشخیص محل دقیق نشتی گاز خطوط  یهاپوشش

سرطانی، ساخت انواع  یهاسلولدستگاه تشخیص انعقاد خون، ساخت کیت تشخیص دیگوکسین، ساخت کیت و دستگاه جداسازی و تشخیص 

. ایشان باشندمیغیره اشاره نمود. تمامی این موارد برای اولین بار در ایران و بعضًا برای اولین بار در دنیا  و فردمنحصربهحسگرهای نوری و شیمیائی 

استاندارد  20در تدوین  TC113 المللیبین. ایشان به عنوان دبیر کمیته فنی اندبوده یالمللنیبهمایش ملی و  و شیهماهمچنین، داور چندین مجله، 

پژوهشی و صنعتی و اختراعات،  هایطرحمورد داوری مقاالت و  هادهد. در کنار انهداشت یمؤثرستاندارد ملی در حوزه نانو الکترونیک نقش ا 4و  المللیبین

گاه و سرپرستی رشته میکروالکترومکانیک و مدیریت بخش مکاترونیک و ریز فناوری( و خارج دانش یاندازراهاجرائی متعددی نیز در دانشکده ) یهاسمت

 . اندداشتهو غیره(  ینانوفناور)عضو کمیته برق و الکترونیک ایران، عضو کمیته میکروفلوئیدیک معاونت علمی فناوری، عضو کمیته استاندارد 

 

 

ید به ساخت و تول -یکمکان یمهندسکارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری  التحصیلفارغپور  یدکتر محمد طهماسب

های میکرو فناوری»آزمایشگاه . ایشان باشندمیمدرس  یتتربو  یرکبیرام یصنعت ،یزتبرهای دانشگاه ترتیب از

ها و مقاله در ژورنال 100انتشار حدود به  توانمیاز دستاوردهای پژوهشی ایشان  اند.نموده یاندازراه «نانوساخت

دریافت ، خوارزمی المللیبینجشنواره های کاربردی در کسب رتبه سوم پژوهش، المللیبینهای معتبر ملی و کنفرانس

دریافت ، (ECOکسب مدال طال از سازمان فرهنگی اکو )، (TWASجایزه دانشمند جوان از آکادمی جهانی علوم )

دریافت گرنت پژوهشی ویژه استادیاران جوان از بنیاد ملی و  گرنت پژوهشی ویژه استادیاران جوان از بنیاد ملی نخبگان

 اشاره کرد. طرح پژوهشی کاربردی ملی انجام دو و نخبگان

دستگاه میکروجوشکاری  ،یک سیستم نانوموقعیت دهی دومحوره یکپارچه برای اولین بار در دنیا، اولین میکروشتاب سنج فلزی در دنیا طراحی و ساخت

میکرومحرک و میکروپمپ ، خون یک سیستم آزمایشگاه بر روی دیسک برای جداسازی اجزا، دستگاه میکروجوشکاری مقاومتی، کیاولتراسون

دو نوع سنسور نانوفوتونیکی برای  و یک دستگاه تولید نانومواد، کوره مایکروویو صنعتی، میکروسنسور جریان الکتریکی، نانوکامپوزیتی الکترومغناطیسی

 .باشدمینتایج کارهای پژوهشی ایشان از  های زیستیتشخیص مولکول
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باشد. ایشان در حال مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه آرکانزاس آمریکا می التحصیلفارغدکتر حسن حاج قاسم  

در دانشکده علوم و « یابیمشخصه»فناوری و سرپرست آزمایشگاه  یارشتهنیببخش تخصصی  علمیهیئتحاضر عضو 

، رشد مواد نانوموادشناسایی  ایهروششامل تدریس دروس  های آموزشی ایشان در دانشکدهفنون نوین هستند. فعالیت

  60، فیزیک الکترونیک و مدارات خوانش سنسورهای ممز است. ایشان بیش از کیدیکروفلوئیمساخت،  هایروشو 

. همچنین مجری چندین طرح بزرگ انددادههای علمی ارائه مقاله نیز در کنفرانس 30مقاله علمی پژوهشی و بالغ بر 

برعهده های اجرایی متعددی های آکادمیک، ایشان تا به حال مسئولیت. عالوه بر فعالیتاندبودهصنعتی و ملی در کشور 

دانشگاهی برق و الکترونیک و دبیر  مجتمع، رئیس یهادمهینرئیس پژوهشکده  به توانمیجمله  آناز اند که داشته

برعهده های مختلفی اقتصادی نیز مسئولیت وکارکسبهای گاههای صنعتی و بنهمچنین در بخشایشان . اشاره کردکشور  کیکروالکترونیمستاد 

. پس از تجربیات اندداشتهکشور فعالیت  ICT بزرگ حوزه نسبتاًهای هلدینگ رهیمدئتیهو رئیس  رعاملیمدبه عنوان  سال 5. ازجمله به مدت اندداشته

های های دانشگاهی حمایتصنعتی، تمرکز نامبرده طی چند سال اخیر در کنار فعالیت وکارکسبهای اجرایی و بنگاه علمی، یهاحوزهموفق در  نسبتاً

 انیبندانش یوکارهاکسب یاندازراهو  ینیکارآفرنخبه کشور در جهت  التحصیلفارغالزم و انتقال تجربیات به جوانان  یهاییراهنمامادی و معنوی و ارائه 

مختلف برق و الکترونیک و تجهیزات  یهابخشدر  انیبندانششرکت موفق  5 سیتأسن تا این لحظه مورد نیاز کشور معطوف گردیده که نتیجه آ

ها آماده عرضه یکی از این شرکت حتی اند وشده یگذارهیسرمادوم و حتی سوم  یفازهاها موفق به جذب سرمایه باشد. اکثر این شرکتپزشکی می

    .باشدسهام خود به بازار بورس می

در داخل کشور را دارد و دانشجویان  یسازیتجاراست که ظرفیت  ییهاپروژهپژوهشی دانشگاهی ایشان در حال حاضر متمرکز بر روی  یهاتیفعال

در این  انیبندانشصورت مشترک با دیگر دانشجویان به شکل شرکت  ی بتوانند بهالتحصیلفارغکنند که پس از خود را به نحوی اجرا می یهاپروژه

نفر از دانشجویانی که پروژه کارشناسی ارشد خود را با  3جذب گردند. برای نمونه  سرعتبه انیبندانش یهاشرکتفعالیت نمایند و یا در دیگر  بخش

 ذارانگهیسرمااز دیگر  مستقالًدر همان موضوع پروژه خود به صورت مشترک توانستند  قاًیدقشدند  التحصیلفارغ 99ایشان اخذ نمودند و در سال 

 MEMSو  کیدیکروفلوئیمتشخیص پزشکی سریع بر پایه  یهادستگاهخود را با موضوع ساخت  انیبندانشداخلی جذب سرمایه نمایند و شرکت 

 تعریف شده با یهابخشخود را در  یهاپروژهذکر است دانشجویانی که  الزم بهنمایند و کارهای پروژه خود را به شکل تجاری دنبال کنند.  سیتأس

اتمام تحصیل خود  ، به همین دلیل این دانشجویان پس ازرندیگیفرامرا نیز  یسازیتجاردر طول انجام پروژه نگاه و مالحظات  ندینمایمایشان اخذ 

 .ندینمایمجذب بازار کار در داخل کشورمی شوند و فقط تعداد اندکی به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل مهاجرت  سرعتبه

 

 

به عنوان  یزن ینموده و مدت یافتدر یکخود را از دانشگاه گنت بلژ یمدرک دکترا یمسعود یمحمد محمددکتر  

سال به عنوان  یک یزن یفشر یبوده است. در دانشگاه صنعت یعلم یتدر دانشگاه گنت مشغول به فعال یپسادکتر

در طول ایشان پرداخته است.  یپژوهش الیتمهمان در دانشکده برق به فع یعلمئتیهسال هم عضو  یکو  یپسادکتر

پرداخته  یعما یهاستالیکرو  هانانو ذرهبا استفاده از  یکیالکترواپتبه ساخت ادوات  یدوره دکتر یپژوهش هاییتفعال

 یزرهایبا سرعت باال، و ل ینور یهاچیسوئ ی،نوردهنده خط یزر،پالرا ی،نور یلترهاینازک ف یهآن ساخت ال ماحصلکه 

 2015در سال  یورودیسپلی یجهان یزهجا ینازک نوردهنده خط یهال یهالمیفاختراع  یبرا یشانک بوده است. اناز یهال

 یعلم یتهعضو کم یشانا هستند. المللیبینو دو اختراع  المللیبین یهاشیهماو  یمقاله در مجالت علم 30از  یشب یدارا یشان. ااندهنمود یافترا در

است که با  یساخت سنسورها و ادوات یبر رو یشانا پژوهشی گروه تمرکز اکنونهم و اندبوده 99و  98 هایدر سال یرانا یکو فوتون کیاپت شیهما

را از دست  یشخو یاییکه به خاطر کرونا بو یافراد یاییبو یابیباز یبر رو یشانا یشگاهدر آزما ینکاربرد داشته باشند. عالوه بر ا یودقت باال در حوزه ب

 یتاردرهار ی،نور یلترهایاز جمله ف یکساخت ادوات اپت ،یعسر یصتشخ یهاتیکساخت ی، سم یگازها یصتشخیمر، زودهنگام آلزا یصتشخ، نداداده

 .ردیپذیمفعالیت تحقیقاتی صورت  ساخت لباس هوشمند ،هوشمند هایینکاخت عو ... س

 .دییفرما( مراجعه nanobiophotonics.ut.ac.ir) یوفوتونیکنانوب یشگاهآزما یتبه سا دیتوانیم یشتراطالعات ب برای
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، 1381های ی ممتاز به ترتیب در سالکارشناسی ارشد و دکتری خود را با رتبه ،کارشناسی مدارکپور، دکتر خلیل عالی 

در دانشگاه  1392سال  اخذ نموند و ازی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین در رشته 1389و  1383

های خود در دانشگاه ادامه به عنوان دانشیار به فعالیت 1397از سال  فعالیت کرده و به آغاز تهران به عنوان استادیار

ی رباتیک، و کنترل خودکار اند. تخصص ایشان رباتیک، دینامیک و کنترل بوده و در حال حاضر دروسی را در حوزهداده

های ربات» ی مهندسی مکاترونیک، آزمایشگاهرشته یعلمئتیهن با همکاری دو نفر از اعضای دهند. ایشامی ارائه

. از ایشان تاکنون، مقاالت متعددی در اندنموده یاندازراهرا  «(Advanced Service Robotsرسان پیشرفته )خدمت

چاپ رسیده است. همچنین به عنوان داور، رباتیک و کنترل به  حوزةدر  یالمللنیبهای معتبر ملی و مجالت و کنفرانس

 IEEE یالمللنیب شیهمابر این، با دو  د. عالوهنهای هوشمند، همکاری داررباتیک و سیستمهای ی مشهور پژوهشی در حوزهن مجلهبا چندی

International Conference on Robotics and Automation (ICRA)  وInternational Conference on Robotics and Mechatronics 

(ICRoM) اندداشتهی علمی، همکاری به عنوان دبیر تخصصی یا عضو کمیته. 

 

 

های دانشگاه یک به ترتیب ازمکان یمهندسکارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری  التحصیلفارغ تارویردیزاده بهرام دکتر 

توسعه  ی پژوهشی ایشانزمینه .باشندمی دانشگاه تهرانو  دانشگاه تهران ،یطوس یرالدینخواجه نص یدانشگاه صنعت

افراد معلول،  یبخشتوان یبرا بدن کاربر هاییگنالکنترل آن با استفاده از سو  یکیو ربات یکیمکاترون هایسیستم

 یبرا یکیو ربات یکیمکاترون هایسیستمتوسعه  ،هاو سکته هایماریاز حوادث، ب یدر اثر برخ دهیدحادثه یا و توانکم

انجام شد که  یف،شر یو محققان دانشگاه صنعت یدمشترک با اسات یطرح با همکار ینا) کمک به پزشکان و جراحان

 ازو طرح مذکور را در قالب اخذ گرنت  یوستپ Rowanدانشگاه  یعلمئتیه یتطرح بعداً به عضو یناز محققان ا یکی

 یکمکاترون هایسیستمتوسعه ، (کرده و در آنجا توسعه داد یفتعر یقاتیپروژه تحق صورتبه یکا،متحده آمر یاالتدولت ا

جهت کاربرد در کنترل  یاتیح هاییگنالاخذ س یبرا یکیمکاترون هایسیستمو ساخت  یطراحی و سرگرم همراه با یبخشتوان یبیترک یکاربردها یبرا

 یهاگنالیحوزه، اخذ س نیانجام شده در ا یپژوهش یهاتیاز فعال یک)ی رساست یزانسنجش م ینمورد تعامل با افراد و همچن یکیربات هایسیستم

 .باشدمی( استرس افراد است زانیجهت سنجش م یهوش مصنوع یهاتمیشخص و استفاده از الگور یاتیح

 

 

فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی مکانیک  یهادانشکدهدکتری از پردیس  التحصیلفارغدکتر علیرضا هادی  

های صنعتی اصفهان خود را در همین رشته و به ترتیب در دانشگاه ارشد یکارشناسباشند. ایشان مقاطع کارشناسی و می

پژوهشی  مکاترونیکی کاربردی هایسیستمسازی به طور تخصصی در زمینه طراحی و پیاده د وانو تربیت مدرس گذرانده

 هایسیستمهای گیرد، در حوزهها که همگی در راستای نیازهای روز جامعه و صنعت صورت میایند. این پژوهشنممی

شوند. در حوزه بندی میتعاملی طبقه یسازهاهیشبهای پزشکی و ، رباتدسترسرقابلیغهای رباتیک بازرسی محیط

اخته شده در صنعت کشور هستند و در این زمینه، ، ایشان یکی از افراد شن«بازرسی خطوط لوله یهاربات»تخصصی 

بوده که محصوالت مختلفی را با کاربرد بازرسی و بازسازی خطوط لوله و  انیبندانشایشان مؤسس یک شرکت موفق 

 5های پیشرو در کشور در تولید این فناوری بوده است. همچنین ثبت چاه به صنعت ارائه نموده است و یکی از شرکت

بوده و در حال حاضر  «پیشرفته رسانخدمت یهاربات»باشد. ایشان یکی از مؤسسین آزمایشگاه از دستاوردهای ایشان در این حوزه می یملاختراع 

تاکنون، ایشان راهنمایی و مشاوره   1391از سال  یعلمئتیهفعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو  یهاسالسرپرست این آزمایشگاه هستند. در طی 

پژوهشی هستند. از افتخارات پژوهش و فناوری -مقاله منتشرشده در مجالت علمی 28اند. عالوه بر این، ایشان دارای را بر عهده داشته نامهانیپا 30

و کسب رتبه سوم در جشنواره  1396پژوهش دانشگاه تهران در سال ایشان، کسب رتبه شرکت فناور برتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جشنواره 

 بوده است. 1386در سال  «در ایران با مکانیزم ربات موازی تریگالید CNCطراحی و ساخت اولین ماشین فرز »جوان خوارزمی با طرح 
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او در بیست سال گذشته  دانشگاه صنعتی شریف در رشته هوش مصنوعی است. یآموختهدکتر سامان هراتی زاده دانش

ها مشغول آموختن، آموزش و پژوهش بوده است و در این دادههای یادگیری ماشین، علوم شبکه و کالندر زمینه

کاوی است که در های صنعتی متعددی را نیز اجرا کرده است. وی مؤسس و سرپرست آزمایشگاه دادهها پروژهحوزه

های بینی بازارهای مالی و توسعه سیستمنوع کاربردی از جمله تحلیل و پیشهای متهای پژوهشی در حوزهآن فعالیت

کاوی و کاوش اخیر تدریس دروس یادگیری ماشین، داده یهازاده در سال یرسد. دکتر هراتگر به انجام میتوصیه

 شود.ها را شامل میای دادهو تحلیل شبکه یزساهای یادگیری عمیق و مدلدادگان انبوه را برعهده داشته است و عالیق پژوهشی وی توسعه روش

  

التحصیل از رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی دکتر سماء گلیائی، فارغ

های ایشان در زمینه زمینه دانش و پژوهشپیش .شریف و همان رشته در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس هستند

در مسابقات المپیاد  ییآموزی و دانشجوهاست و در این راستا در دوران دانشط با کامپیوتر و الگوریتمعلوم مرتب

اند. در غرب آسیا و جهان مقام کسب کرده ACM سازیدر مسابقات برنامه نیآموزی کشوری و جهانی و همچندانش

تر ایشان به محاسبات نامتداول است. به صورت خاصهای پژوهشی ایشان شامل دو محور اصلی بیوانفورماتیک و زمینه

های بیوانفورماتیکی، و مخصوصًا در زمینه سرطان، در زمینه هایی الگوریتمی برای حل مسئلهابداع و بررسی روش

ادامه  اند. در زمینه محاسبات نامتداول کههایی منتشر کردهها و الگوریتمدر این راستا مقاله .پردازندیبیوانفورماتیک م

شمولی محاسبات ماشین هایی در زمینه بررسی جهانایشان است، با همکاری با برخی اساتید دانشگاه اورلئان فرانسه نوآوری یزمینه رساله دکتر

 .اندهایی ارائه کردهسیگنال را در قالب مقاله

 

 لیی تحلباشند، در زمینهوم داده میدر رشته عل ریرکبیام یالتحصیل دکتری از دانشگاه صنعتزارع که فارغ یدکتر هاد

بر  شانیفعالیت دارند. در حال حاضر تمرکز ا یمختلف کاربرد یهادر حوزه یاجتماع یهاداده و کاوش دادگان و شبکه

در  نهیزم نیو در ا باشدیم «نیماش یریادگی یهابا استفاده از روش یادادگان انبوه شبکه یسازکاوش و خالصه» یرو

و  یمختلف دکتر انیدانشجو شانی. اباشندیم انیبندانش یهاو شرکت یقاتیبا مراکز تحق یکاربرد یهاطرح حال انجام

انبوه با  دادگاناطالعات با تمرکز بر حوزه کاوش  یو فناور یاشبکه یهاسامانه یارشد در حوزه مهندس یکارشناس

معتبر  یهااز آنها در شرکت یتعداد تیکه عالوه بر فعالاند کرده تیترب نیماش یریادگی نینو یهااز روش یریگبهره

و  یاندازبا راه شانیا یپژوهش یهاتی. فعالباشندیم یدر مقطع دکتر لیمشغول تحص یو داخل یالمللنیمعتبر ب یهاهم در دانشگاه یبرخ ،یداخل

از  یالمللنیمعتبر ب یهامقاله در ژورنال 30از  شیموفق به انتشار ب شانیگرفته است، و ا یشتریکاوش و شناخت اطالعات شتاب ب شگاهیآزما تیریمد

از  یداخل یپژوهش اتیمقاله در نشر 10از  شیب نیاند. همچنمعتبر شده اریژورنال بس 12از  شیو در ب IEEE NNLSو  IEEE TKDEجمله 

 اند.ارائه کرده یالمللنیب نیو همچن یداخل یهادر کنفرانس زین یشده است و مقاالت متعدد چاپ شانیا

 .باشدیم شانیانجام شده ا یو کارها یجار یقاتیتحق یهادر مورد پروژه یشتریاطالعات ب یحاو http://prml.ut.ac.ir یقاتیتحق شگاهیآزما تیسا

  

از دانشگاه برادفورد  وتریمخابرات و کامپ ک،یالکترون یآموخته ممتاز رشته مهندسدانش یحشمت یالهد نبیدکتر ز

انگلستان در  دزیمخابرات از دانشگاه ل-برق یآموخته ممتاز رشته مهندسو دانش ،یانگلستان در مقطع کارشناس

اطالعات و  یدر حوزه فناور دهیچیپ یهاکهشب لیتحل نهیدر حال حاضر در زم شانی. اباشدیم یمقطع دکتر

اطالعات تا  یآورحسگر اطالعات: از جمع یهاشبکه" شانیا یقاتیدارند. عنوان طرح جامع تحق تیارتباطات فعال

 یهاشامل علوم شبکه و شبکه شانیا یقاتیتحق یهانهیاست. زم "اطالعات لیو تحل یهمجوش ،یشبکه ورز

کشف تخلفات با  ،یاقتصاد یهاشبکه لیانتشار اطالعات، تحل ،یو اطالعات یماعاجت یهاشبکه لیتحل ده،یچیپ

 .باشدیها مدر شبکه یسازمنیو ا هایماریب وعیش یسازمحور، مدل-هشبک کردیرو

حوزه  نیدر ا یارشتهنیب دیجد یهارشته نیشبکه به تدو یگروه علوم و فناور یاندازدانشکده، با راه سیتأس یاز ابتدا زین ییاجرا یکارها نهیزم در

اطالعات  یفناور یمهندس ،یاطالعات پزشک یفناور ی: مهندسنیارشد، تحت عناو یدر مقطع کارشناس دیجد یارشتهنیپرداختند و مشخصاً سه رشته ب

دانشکده حال  نیهمه در ا زیکردند که در حال حاضر ن بیو تصو یشبکه را با کمک همکاران گروه طراح یو علوم و فناور یاشبکه یهاسامانه شیگرا

 .باشندیم یشبکه در مقطع دکتر یرشته علوم و فناور یحدر حال طرا زیاکنون ن. همباشندیاجرا م
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 یورود یدانشجو 50بر ها به طور متوسط ساالنه تعداد بالغسال نیا یگروه را به عهده داشتند که ط تیریمد تیمسئول 1394تا  1389از سال  شانیا

 شکدهدان المللنیمشاور امور ب تیشبکه، مسئول یگروه علوم و فناور تیری، عالوه بر مد1389از همان سال  نیداشته است. همچن یلیتکم التیتحص

 بوده است. شانیبرعهده ا 1396تا سال  زین

دانشگاه تهران، عالوه بر جذب  یهوشمند کاربرد یهاپژوهشکده سامانه یمعاون پژوهش گاهیدر جا یمدت زین یو کاربرد یپژوهش یهاتیفعال نهیزم در

نمودند.  یریگیپ یطورجدکشور مثمر ثمر بوده و ارتباط با صنعت را به یبرا یکاربرد یهاو متعهد و کارآمد، در انجام پروژهمتخصص  یروهاین تیو ترب

سامانه هوشمند ورود و خروج  یاندازو راه یطراح"با عنوان:  یکاربرد یپژوهشکده، طرح پژوهش نیانجام شده در ا یپروژه اصل نیترمثال بزرگ یبرا

 ریز نیشامل چند پروژه نیو انجام شده است. ا یریگیپ یمربوطه بوده که در سطح مل یهاو سازمان رانیا یاسالم یدر گمرک جمهور "تیکاال و ترانز

 سیسامانه پل یاندازو راه یمرکز داده، طراح یزانداو راه یطراح ک،یدرولیبند هراه یمثال: طراح یکشور بوده، برا یبرا زین گرید یاتیپروژه گسترده و ح

 یهادرخواست تیریتوسعه سامانه مد"با عنوان  شانیا یپژوهش یهااز طرح گرید یکیاند. انجام و اجرا شده تیکه همه با موفق رهیو غ یاهوشمند جاده اری

انجام گرفت، در جشنواره پژوهش دانشگاه در  شانینظر ا ریدانشگاه تهران ز یهوشمند کاربرد یهاکه در پژوهشکده سامانه "آموزش دانشگاه تهران

 قرار گرفت. رینمونه شناخته و مورد تقد یعنوان طرح کاربردبه 1391سال 

. در باشندیم گاهشیآزما نیسرپرست ا زینمودند و در حال حاضر ن یاندازراه 1391دانشگاه تهران را در سال  دهیچیپ یهاشبکه لیتحل شگاهیآزما شانیا

 یدارا ،یکاربرد یپروژه پژوهش نیچند تیریعالوه بر مد شانیتاکنون، ا 1389از سال  یعلمئتیعنوان عضو هدر دانشگاه تهران به تیفعال یهاسال یط

 است. شانیا یکاربرد قاتیتحق میمستق جهیاز آنها نت یاریکه بس باشندیم زین یپژوهش-یمقاله علم 40از  شیب

 

 یهانهیاند. از جمله زمشده لیالتحصفارغ رانیاز دانشگاه علم و صنعت ا یکاربرد اتیاضیدر رشته ر یمیابراه دکتر

آن در  یهاو کاربرد یباز هینظر ،یفاز یزیرو برنامه یریگمیتصم یهاها و روشمدل شانیا یمورد عالقه پژوهش

 یشناس ستیمسائل ز یاضیر یسازمدل ،یستیز اتیاضیر ،یاجتماع یهادر شبکه یاضیر یسازمدل ،یریگمیتصم

 .باشدیضد سرطان م یاهیگ یو داروها

 

 

 یمهندس یاند و دارنده مدرک دکترابرق انجام داده یخود را در رشته مهندس التیمقدم تحص یدکتر رضا عسکر

تا کنون، در  1391نخبگان هستند. از سال  یمل ادیبرتر کنکور و عضو بن یهااز رتبه شانی. اباشندیم کیبرق الکترون

مشغول به  ینانوفناور کرویم یو مهندس کیمکاترون یدسمهن یهادر رشته یعلمئتیعنوان عضو هدانشگاه تهران به

و در رشته  یمتمرکز بر هوش مصنوع شانیا یعلم تیفعال کیهستند. در رشته مکاترون یقاتیتحق تیو فعال سیتدر

ها خصوصًا در ، سنسورها و محرکه MEMSو ساخت ادوات  لیتحل ،یمتمرکز بر طراح یناورف کرونانویم یمهندس

جهت انجام  شگاهیآزما نیانجام شده است. ا شانیها توسط احسگرها و محرکه شگاهیآزما یو سرپرست ی. راه اندازباشندیم RFو  کیدییکروفلویحوزه م

 یهاشگاهیبا آزما ی. همکارباشدیمرتبط م یهاتست یمربوطه و انجام برخ یکیالکترون یها، مدارهادر حوزه توسعه و ساخت حسگرها و محرکه قاتیتحق

در ها جهت انجام پروژه یشگاهیالزامات و امکانات آزما لیباعث تکم زینانو، ن کرویساخت ادوات م شگاهیو آزما کیمکاترون شگاهیگر همچون آزماید

 دیان و تولیشرکت دانش بن سیآن تأس جهیاند و نتداشته ییهاتیفعال زین یفناور یساز یدر حوزه تجار شانی. اباشدیفوق الذکر م یقاتیتحق یهانهیزم

مقاله در  40از  شیتاکنون ب شانیبوده است. ا یکیالکترون یهاسامانه یبرخ دیتول نیو همچن MEMSساخت ادوات  یهادر حوزه دستگاه یمحصوالت

 یاند. داورداشته دهرا برعه یقاتیتحق ای یاز هشت پروژه صنعت شیب تیریاند و مدمنتشر نموده یعلم یهامقاله در کنفرانس 60از  شیمجالت معتبر و ب

 است. شانیا یعلم یهاتیاز جمله فعال زین یو خارج یداخل یهامقاالت کنفرانس یداور نیو همچن یو خارج یمقاالت مجالت معتبر داخل

 

اند. ایشان اخذ گرده هلم سوئدکاست KTHاز دانشگاه خود را  کنانوفیزی کتری فیزیکدمدرک زوراکی  یدیدکتر اصغر جمش

اند. عنوان رساله شده تیفعالای فناوری مشغول به رشتهی در بخش تخصصی بینعلمئتیهبه عنوان عضو  1400از خرداد 

 Engineering Multicomponent Nanostructures for MOSFET, Photonic Detector»دکتری ایشان 

and Hybrid Solar Cell Applications »باشد.می 
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 هوافضامهندسی بخش تخصصی 

 ها وسامانهکه مرتبط با طراحی، توسعه، تست و ساخت وسایل هوایی و فضایی و  باشدمیاصلی علوم و مهندسی  یهاشاخهیکی از  هوافضامهندسی 

. در علوم هوایی به گرددیم. این رشته به دو شاخه اصلی علوم و مهندسی هوایی و علوم و مهندسی فضایی تقسیم باشدمیهای مرتبط با آن زیرسامانه

از جو  مرتبط است که خارج ییهاسامانه، در حالی که علوم و مهندسی فضایی به شودیمپرداخته  کنندیموسایل و ادواتی که در جو زمین حرکت 

از ریاضیات، فیزیک، علوم رایانه و  ییهانهیزمشیپهستند، آشنایی و داشتن  مندعالقه. برای دانشجویانی که به این رشته مهندسی کنندیمزمین سیر 

ارشناسی ارشد و ی دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کهوافضامهندسی بخش  .شیمی مورد انتظار است

 :باشدمیهای زیر دکتری در گرایش

 

 

 عنوان رشته ردیف

 مقطع تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد

  * فناوری ماهواره - هوافضامهندسی  1

 * * آیرودینامیک - هوافضامهندسی  2

 * * های هواییسازه - هوافضامهندسی  3

 * * دینامیک پرواز و کنترل - هوافضامهندسی  4

 * * یجلو برندگ - هوافضامهندسی  5

 * * مهندسی فضایی - هوافضامهندسی  6

 

 

 

 هوافضابخش تخصصی  علمیهیئتمعرفی اعضای 

گرایش دینامیک  هوافضاکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی  التحصیلفارغدکتر محمد علی امیری آتشگاه  

باشند. ایشان در زمینه هدایت، کنترل و یماز دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ممتاز در تمامی مقاطع  و کنترلپرواز 

فعالیت دارند و یکی  یمجاز تیواقعو  (SIL/HIL/CIL/PILپرواز ) یسازهیشبو  سازیمدلناوبری وسایل هوافضایی، 

حاصل  یافزارسختو  یافزارنرمچند محصول . هستند در این حوزه المللیبیندر عرصه ملی و  نظرصاحباز افراد 

دانشگاه تهران  «هدایت و ناوبری». ایشان آزمایشگاه باشدمیهای صنعتی داخل و خارج از کشور همکاری ایشان با بخش

 35اند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه هستند. عالوه بر این، ایشان دارای نموده یاندازراه 1394را در سال 

ایشان در زمینه ناوبری  ،پژوهشی داخلی و خارجی و ثبت اختراع هستند. همچنین-ه منتشر شده در مجالت علمیمقال

 به چاپ رسیده است 1396، دارای یک کتاب مرجع درسی )ترجمه( هستند که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در سال یابیتیموقعو 

 .مراجعه فرمایید  http://fnst.ut.ac.ir/~atashgahآدرس  توانید به برای اطالعات بیشتر می
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دکترى و  کارشناسى ارشد ،دانشگاه تبریزخود را از  مهندسى مکانیک یکارشناسمدارک  یروشن یئشفا یارماز دکتر

 یزاسیوناتم ینهدر زمدریافت نموده است. ایشان  دانشگاه تهرانخود را از  تبدیل انرژى -تخصصى مهندسى مکانیک

مورد استفاده در کنترل اغتشاشات رول،  یتو کنترل موقع یتکنترل وضع یهاسامانه ی(، احتراق و طراحی)اسپر یعاتما

 ختسو یموتورها یابر استفاده از تراسترها  هاسامانه یندارند. اساس ا یتماهواره فعال یقو تزر یانتقال مدار یهابلوک

 یزتجه یشاندانشکده توسط ا یشرانشپ یشگاهرابطه آزما ین. در اباشدمیوار است یدشد یبا عملکرد پالس یشرانپ-کم یعما

آسمان  یننو یشرانشرکت صنعت پ یشده سال پ ی،تخصص ینهزم یندر ا یشترب یصنعت یتفعال یبرا ینشده است همچن

شرکت توسط  ینبار در سطح کشور به ثمر نشستند، ا یناول که ییهاپروژهشد که به علت انجام  سیتأس یشانتوسط ا

خنک  هایروش ینهدر زم ینهمچن ایشانکرد.  یداارتقا پ یدیتول یکدرجه  انیبندانشبه شرکت  یجمهور یاستر یو فناور یمعاونت علم یابانارز

 یهارساختیز ی،تز ارشد و دکتر ینچند علمی یتو با هدا کنندیم یتفعال یبا استفاده از اسپر یحرارت یهالولهو  هایباطرپک  یبیترک یدجد یکار

 .اندکرده یجادا یو تجار یپژوهش یهاپروژهانجام  یبرا یمناسب

سوخت  یشرانشپ یهاسامانه یدروس طراح یشانهم، ا یآموزش ینهدر زم ،المللیبین یهاژورنالمقاله در  هادهفوق و چاپ  یپژوهش یبر کارها عالوه

را در  یشرفتهسوخت و احتراق پو  یعدد یاالتس ینامیکد، آن یو کاربردها یاسپر یتئور، ییمل فضاحا یستمیس یطراح، یاحتراق اسپر، یعما

 .دهندیم هئفضا و ماهواره ارا یشرانش،پ یهاشیگرا

 

 

و دکتری مهندسی  هوافضاکارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد مهندسی  التحصیلفارغی عیدکتر رهام رف 

رفتار  یبررس ،یعیتر رفکدزمینه تخصصی فعالیت علمی و صنعتی آقای . باشندمیمکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران 

 . باشدمی یمریپل یهاتیامپوزکنانو ها وتیامپوزک یکیانکم

 یقاتیشگاه تحقیر آزمایو مد مؤسس ،زه دانشگاه تهرانیمم ئتیهبه عضو  توانمی شانیا یو صنعت یسوابق دانشگاهاز 

ت یامپوزک یانجمن صنعت رهیمدئتیهو عضو  رهیمدئتیه سیرئبینا، (www.COMRESLAB.com)ت یامپوزک

ران، مشاور ارشد یت ایامپوزک یانجمن علم رهیمدئتیهعضو  ت،یوزامپکت انجمن یامپوزکته لوله یمکر یران، مدیا

و  رهیمدئتیهو عضو  (94الی  90) ان لوله همدانکت ارکشر رعاملیمد مقامقائمانا، یر آریوکت بهشت کرعامل، شریمد

ات یمقاله در نشر 70انتشار بالغ بر . همچنین اشاره کرد (93الی  90) رویصبا نت کشر مشاور ارشد فنی مدیرعامل

WOS دارا(شاخص  یh  شریدر زمان انتشار ا 30معادل ،)مقاله  65انه و انتشار بالغ بر یبه صورت سال یرجخا یهانفرانسکت منظم در کن مجموعه

 :Carbon Nanotube Reinforced Polymers تابک انتشار ،المللیبین معتبر انتشارات توسط شده چاپ یهاتابکفصل در  10نفرانس، انتشار ک

From Nanoscale to Macroscale  در انتشارات معتبرElsevier 14شود، انتشار یاستفاده م یتاب درسکمطرح جهان به عنوان  یهاه در دانشگاهک 

 یکیانکرفتار م ینیبشیپ یبرا Stochastic Multi-scale Modelingوه یانجام شده، توسعه ش ی/ صنعت یاربردکقات یتحق یهااز طرح یگزارش فن

ت یامپوزکبا عنوان پوشش نانو US Patentرد، ثبت یگین حوزه قرار میدر ا یدهارجاعمورد  المللیبیندر حوزه  کراتبهه ک یمریپل یهاتیامپوزکنانو

 یثبت اختراع مل ،یعلم هیدییتأت و یامپوزکلوله  یاسازه یافزار طراحتوسعه نرم ی، ثبت اختراع مل2021وه ساخت آن در یو ش یاسکانع یهاآنتن یبرا

 5ارشد،  یارشناسک نامهانیپا 20 ییو راهنما یعلم هیدییتأننده و کمواد پر یحاو تیامپوزکلوله  یطیام محکاستح ینیبشیپ یبرا ینیابداع روش نو

 .شودیده میشان دیپژوهشی ا -علمی سوابق  در شور آلمانکترا در کرساله د 3شور و کترا در داخل کرساله د

دهنده توجه جدی به نشان 2020در سال  Stanfordبرتر جهان در شاخه مواد بر اساس لیست اعالمی دانشگاه  %2قرارگرفتن در زمره دانشمندان 

  است(.بوده 1791و  1773باشد )رتبه ایشان در لیست مذکور با خوداستنادی و بدون خوداستنادی به ترتیب انتشارات ایشان در سطح بین المللی می
رساله برتر، انتخاب به عنوان داور /نامهانیپامختلف به عنوان  یهانفرانسکها و ز در جشنوارهیشان نیتحت نظارت ا نامهانیپان رساله/ی، انتخاب چند

ت در جشنواره پژوهش دانشگاه یامپوزک یهانه خزش لولهینمونه زم یادی، طرح بن Elsevier معتبر یمجله علم 10در  (Outstanding Reviewer) برتر

آرا اعضا محترم  اتفاقبه یاری، ارتقا به درجه دانش1395در جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال  یده آموزشیبرگز یعلمئتیه، 1396تهران در سال 

 .باشدمی شانیسب شده توسط اکافتخارات  از 1394ده در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال یپژوهشگر جوان برگز و 1394زه در سال یمم ئتیه

ع فعال در حوزه یصنا یبرامتعددی  یو مشاوره صنعت یقات صنعتی، تحقیاربردکپژوهش  یهاپروژه تاکنون ،یصنعت یهایارکها و همتینه فعالیدر زم

 ل برشمرد:یتوان در موارد ذیه اهم آنها را مک توانیه اهم آنها را مک است دهیرسبه انجام توسط ایشان  تیامپوزکصنعت 

 :یو صنعت یاربردکقات یتحق الف(

 یهاد لولهیه در تولیاولاهش مصرف مواد ک GRP یتیامپوزکلوله  یردکب عملیفشار تخر ینیبشیپی و اسازه یبر اساس بازطراح 
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 یآزمون پره به صورت چند سطح ین الگویتدوی و ن بادیتورب یتوان خروج یر آن بر رویو تأث ین بادیپره تورب یکرواالستیمطالعه آ 

 یت برایامپوزک یهالوله ین دستورالعمل بازرسیتدوو  آن یریپذانعطافزان یبار قائم و مت تحت یامپوزکلوله  یکیانکرد مکعمل یبررس 

 انتقال گاز

 :یت مالیبا حما یقات علمیتحق ب(

 نانوکامپوزیت گرافین/اپوکسی و نانوکامپوزیت چندجداره یربنکنانولوله  یحاو یمریت پلیامپوزکنانو یکیانکخواص م ینیبشیپ ،

 نانورُس/پلمیر

 یتیامپوزکرونده در مخازن تحت فشار شیب پیآس سازیی و مدلتیامپوزک یهاخزش در لوله سازیمدل 

 ربنکت شده با نانولوله یت تقویامپوزک یهاهیدر چندال یکمود  یده تورق تحت بارگذاریپد یو تجرب یاسیل چندمقیتحل 

 یاچرخه یتحت بارگذار یتیامپوزک یهاهیچندال یرفتار تورق یو تئور یتجرب یبررس 

 :المللیبین ی/ صنعت یقاتیتحق یهاپروژه پ(

 پالترود شده، یتیامپوزک یهالیپروفل اتصاالت یتحل High Mat Co. ا، در حال انجام.ی، استرال 

 تکبافته شده، شر یتیامپوزکن یآست یل عددیو تحل یاضیر سازیمدل Hydrogen First LLC  ،1399، لهستان. 

 نانومتخلخل، یهانندهکروپریکرنده میدربرگ کیدندانپزش یمیترم یمریت پلیامپوزک یکیانکخواص م ینیبشیپ Istituto Italiano di 

Tecnologia 1399ا، یتالی، ا. 

 ترکیه، در حال انجام.سازی چندهدفی و چندسطحی برای بال کامپوزیتی پرنده بدون سرنشینتوسعه شیوه بهینه ، 

 :یدانش فنانتقال  یهاپروژه ت(

 رانیبه ا کاز دانمار یم انتقال فناوریر تی، مدین بادیتورب یتیامپوزک یهاد پرهیتول یفناور 

 رانیا به ایتالین/ایاز چ یم انتقال فناوریر تیوسته، مدیاف ناپیچش الیبه روش پ یتیامپوزک یهاد لولهیتول یفناور 

 :یکاستراتژ یزیرطرح و برنامه یریپذهی/ توج یسنجانکمطالعات ام یهاپروژه ث(

 شور عمانکدر  یاحداث مزرعه باد یهیطرح توجشیپ 

 ت صنعت برقیزات با اولویمناسب جهت استفاده در تجه یهاتیامپوزکساخت  یبرا یاتیو ارائه برنامه عمل یو اقتصاد یفن یسنجامکان 

 ت در صنعت ساختمان و خودرویامپوزکتوسعه ی و گذارهیه بر سرماکیران با تیت ایامپوزکع یتوسعه صنا 

 یهانفرانسکها/در دانشگاه یعلم یما، سخنرانیصدا و س یهات در برنامهیامپوزک یقاتیشگاه تحقیآزما یهاتیت و فعالیامپوزک یفناور یمعرفهمچنین 

ت یامپوزکاربرد ک ینفرانس ملک ی، برگزار93در سال ت یامپوزکلوله و مخازن  المللیبیننفرانس کن یاول یشور به صورت سخنران مدعو، برگزارکخارج از 

نفرانس برگزار شده کن یبار )دو دوره از ایک دوساالنهشور به صورت کت در یامپوزکدر حوزه  یصنعت-ینفرانس علمکران به عنوان تنها یع ایدر صنا

 .باشدمی یج علم و فناوریایشان در حوزه ترو هایفعالیته زت در رمیامپوزکدر حوزه  یمتعدد مل ین استانداردهایاست( و تدو

 

 

، تربیت مدرساز دانشگاه  طراحى جامدات-کارشناسی مهندسى مکانیک التحصیلفارغ دکتر محمدحسین صبور 

 کانادا کنکوردیااز دانشگاه  هوافضامهندسی  دکترىاز دانشگاه تهران و  طراحى کاربردى-مکانیک ارشناسى ارشدک

 6دانشجوی ارشد و  40بیش از  هدایت علمیدارند و تاکنون  سال سابقه دانشگاهی 25قریب به ایشان  .باشدمی

پژوهشی  یدستاوردهااز . هستند آزمایشگاه خزش فلزات سرپرست همچنین ایشان اند.داشته برعهده دانشجوی دکترا را

و  المللیبینهای معتبر ه در کنفرانسمقاله ارائه شد 62در مجالت معتبر و  منتشر شده مقاله 55به  توانمیایشان 

 طراحی و ساخت هلیکوپتر بدون سرنشین اشاره کرد.
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، حرارت و سیاالت از دانشگاه سمنان -مهندسی مکانیک در رشته کارشناسی  التحصیلفارغ دکتر مجتبی طحانی 

از افتخارات ایشان  .باشندمی ایراندانشگاه علم و صنعت از  تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک  دکتریو کارشناسی ارشد 

پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال به  توانمی

نرم در خطوط توزیع آب شهری  فشارشکنکسب جایزه ویژه بنیاد جهانی انرژی به عنوان مجری طرح سامانه ، 2020

 Numerical Study of the Effects of Some Geometric "ه اول مقاله با عنوان کسب رتب، 2018در سال 

Characteristics of a Centrifugal Pump Impeller that Pumps a Viscous Fluid"  مقاله برتر در  25در بین

برتر کشوری با عنوان  نامهانیپاانتخاب ،  Elsevierاز مجالت  "Computers & Fluids"در مجله 2012سال 

 AEROانجمن هوافضای ایران  المللیبینروش رتبه کاسته در نوزدهمین کنفرانس  یریکارگبهعددی توربین باد محور عمود ساونیوس با  سازیمدل

اگرا مافوق صوت جهت بررسی و-تزریق جت ثانویه جت سیال داغ )گاز داغ( در یک نازل همگرا ریتأثبرتر با عنوان بررسی  نامهانیپاانتخاب ،  2017

برتر با عنوان بررسی  نامهانیپاانتخاب ، AERO 2017انجمن هوافضای ایران  المللیبینساختار جریان و کنترل بردار پیشران در شانزدهمین کنفرانس 

اشاره  AERO 2019نجمن هوافضای ایران ا المللیبینتوربین باد محور افقی در هجدهمین کنفرانس  یکینامیرودیآنوسانات سرعت باد بر روی عملکرد 

معتبر  یهاکنفرانسمقاله علمی در  120انتشار  ،المللیبینملی و و ... در مجالت معتبر  ISI ،ISCهای پژوهشی با نمایه-مقاله علمی 81انتشار  کرد.

دارای . ایشان باشدمیهای پژوهشی ایشان از دیگر دستاورد المللیبینملی و عنوان کتاب و فصل کتاب در انتشارات معتبر  11انتشار و  المللیبینملی و 

17h-index =  در مرجعScopus   هستند 2021عنوان در سال  60ارجاع مقاله در  809با. 

د توان بادگیر سامانه مول توانمیمیان  آنشده است که از  منجر به ثبت اختراع یشانا یاز دستاوردها یبعض ی،پژوهش یهاافتهی انتشاردر کنار 

 در سامانهشده سامانه تهویه مطبوع دسیکنت، ثبت ،  1397در سال  طالیی TRL=6در سامانه ارزیابی فناوری ایران )سافا( با شده خورشیدی، ثبت 

سیکل گازی همراه با خنک کاری تراکم مرطوب، ثبت  سازهیشبوت کامپ:  افزارنرمو  1397سال در ای، نقره TRL=7ارزیابی فناوری ایران )سافا( با 

 .را نام برد 1397 در سال یانقره TRL=6در سامانه ارزیابی فناوری ایران )سافا( با شده 

( از دانشگاه برادفورد یارشتهنی)ب یچند موضوع یسازنهیو به یطراح یتخصص یدکترا یمحمدزاده دارا زیدکتر پرو 

از  شانی. اباشدیدر کشور انگلستان م یرخطیپروژه سال در حوزه المان محدود غ نیبهتر زهیجا هکنندافتیانگلستان و در

و  یآموزش یهاتیدانشگاه تهران مشغول به فعال ن،یدانشکده علوم و فنون نو یعلمئتیتاکنون عضو ه 1389سال 

دانشگاه  یعلمئتیعضو ه 1389تا  1386از سال  ن،ی. قبل از اباشدیسازه م شیهوافضا گرا یدر بخش تخصص یپژوهش

 یتمحاسبا یطراح یبه عنوان پژوهشگر در حوزه مهندس یمتعدد یهاعالوه، سمتبوده است. به یطوس نیرالدیخواجه نص

 یو صتعت ی،پژوهشیآموزش یها تیداشته اند. فعال تیانگلستان فعال دیبرادفورد و کرانفل یدر دانشگاه ها یساز نهیو به

 یمتمرکز است که محور ها یمحاسبات یطراح یمهندس یصنعت نسل چهار بر رو ازیو ن  یرشته ا نیب کردیبا رو  شانیا

 یساز نهیو به یطراح ال،یس-و اندر کنش سازه تهیسیرواالستیآ ،،ییهوا یسازه ها یطراح ،یاسباتمح یکیمکان یسازه ها ،یطراح ی:مهندسیقاتیتحق

 یاز دستاورد ها یمتمرکز است.  خالصه ا  رهیو غ ریپذ دیتجد یها یدر هوافضا، انرژ ییبا کاربرد ها  یدر طراح نیماش یریادگیو  یچند موضوع

 :باشدیم ریبه شرح ز یو پژوهش یآموزش

 مدرن در صنعت یطراح یو مشاور در حوزه مهندس یطرح صنعت 4 یاصل یمجر 

 یصنعت دهیچیپ یهایطراح یبه مهندس دینگرش جد جادیا یاز صنعت برا ریلوح تقد افتیدر 

 1390در سال  یچند موضوع یسازنهیو به یطراح شگاهیآزما سیتأس 

  فصل کتاب کیو  یالمللنیب - یمل یهاکنفرانس ،یپژوهش-یمقاله در مجالت علم 40انتشار 

 یالمللنیمجالت معتبر ب یداور 

 شده و در حال انجام( لی)تکم یرساله دکتر 5ارشد و  نامهانیپا 22 ییراهنما 
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-هوافضامهندسی  ارشد یکارشناس ،هوافضا –کارشناسی مهندسی مکانیک  التحصیلفارغپور  یدکتر شیدوش وکیل

های هوافضا به ترتیب از دانشگاه -مهندسی مکانیک  یپسادکترپیشرانش و -هوافضامهندسی دکتری  ،کینامیآئرود

 .باشندمی (کانادا) یتوبامانصنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی شریف و 

انتقال گرما، احتراق،  یاالت،س یکمسائل مکان یحل عدد هاییتمو توسعه الگور سازییادهپحوزه پژوهشی ایشان 

 است. یاسیچندمق یعدد سازیمدلو  یالاندرکنش سازه و س

 University ofو  University of Londonبا  یپژوهش یبالقوه و بالفعل در همکار تیظرف جادیا باعثایشان  

Manitoba مشترک در سطح  یپژوهش یهاپروژه فیدر قالب تعرPhD  وMScو تا آغاز  یسال همکار 6 ی. در ط

 1397 یهاارشد در سال یکارشناس نامهانیپا وو د 1399 بهشتیرساله دکترا در ارد کی لیشامل تکم هایهمکار نیدستاورد ا شدند که 1400سال 

ارشد با  یکارشناس نامهانیآرام و آشفته و سه پا یدوفاز یهاانیانتقال جرم و گرما در جر یهانهیدو رساله دکترا در زم فیو ادامه آن با تعر 1398و 

محفظه احتراق با  کیدر  دروژنیاحتراق آشفته ه اذب،ج عیما یاهیال انی( رطوبت توسط جرabsorptionجذب ) یدهیپد یسازهیموضوعات شب

 در حال ادامه است. یگرانش یرویتحت اثر ن عیما یاهیال انیجر یداریهوا و ناپا یچشیپ انیجر

 یقاتیو توسعه حوزه تحق یدنسرعت بخش باعث( Compute Canadaکشور کانادا ) یمحاسبات یشبکه مل یریکارگبهنام و ثبتهم چنین ایشان با 

 یاندانشجو یو ارتقاء سطح پژوهش یلتسه یدر راستا یعو جذب گاز در ما یرچگالش، تبخ هاییدهاز پد یناش یفته دوفازآرام و آش هاییانجر یسازیهشب

عامل  یستمبر بستر س یپردازش مواز هایینبا استفاده از ماش یکاربرد یعدد هایسازییهدر شب ینبا علوم و فنون نو یشانا بیشترو تسلط هرچه 

Linux  موتور به  اصلی فشار و دما در چهار بخش یمجهز به سنسورها یدانشگاه یکروجتموتور م یک اندازیو راه یدخرشدند. از دیگر اقدامات ایشان

دانشگاه تهران در حال  فنوندانشکده علوم و  یشرانشپ یشگاهدر کشور جهت انجام تست گرم موتور که در آزما یآموزش-یعنوان تنها نمونه علم

با ثبت  توانیاست که م یهوا از جمله اهداف یایناپا یورود یانجر یطموتور در شرا یالحظه ینامیکیترمود هاییتکم آوردندستبهاست.  یبردارهبهر

 یکروجتموتور م ینامیکیرفتار د یارشد با موضوع بررس یکارشناس نامهیانرساله دکترا و دو پا نیز یکراستا  یندر اد. یحسگر موتور به آن رس یهاداده

 شده است. یفتعر

 

 

 

. باشندیدانشگاه تهران م نیدر دانشکده علوم و فنون نو هوافضا یبخش تخصص اریاکنون دانشهم یتراب رضایدکتر عل 

در  بیبه ترت ک،یمکان یرا در رشته مهندس شیخو یتخصص یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس التیتحص شانیا

و  13/18، 30/16 یهابا معدل رانیعلم و صنعت ا انشگاهو د زیسهند تبر یدانشگاه صنعت ران،یدانشگاه علم و صنعت ا

ممتاز  النیالتحصدر زمره فارغ یدانشگاه التیدر هر سه دوره تحص شانیذکر است که ا انیاند. شارسانده انیبه پا 18

 ،یربتج یهاتیحوزه فعال نیشکست که در ا کیعبارت است از مکان شانیا یاند. تخصص دکترمذکور بوده یهادانشگاه

 27)در سن  1388کشور در سال  یتخصص یآموخته دکتردانش نیتراند. جوانداشته یاگسترده یو صنعت یتئور

برتر  %2 ستیتاکنون، حضور در ل 2016جهان از سال  یبرتر دانشمندان و نخبگان علم %1 ستیحضور در ل ،یجهاد دانشگاه ی( به گواهیسالگ

 ییهوافضا یهاسازه شیبرتر رشته هوافضا در گرا یرساله دکتر یدانشگاه استنفورد، استاد راهنما یرسم گزارشجهان طبق  یدانشمندان و نخبگان علم

از دستاوردها و  یدر حوزه چاپ مقاالت به عنوان محقق و داور، تنها بخش یالمللنیارزشمند ب زهیجا نیو کسب چند رانیا یانجمن هوافضا یبه گواه

 مایو ساخت هواپ یطراح کر،یپغول یماهایهواپ راتیتعم ،یروگاهین عیباال، از جمله صنا یکشور با فناور عیبوده است. مشاوره به صنا شانیا یهاتیموفق

از  یبخش ،یمهندس یهاو شکست قطعات و سازه یمرتبط با خستگ یصنعت یبا کارفرما یقاتیسال و انجام موفق چند طرح تحق 10از  شیبه مدت ب

 ا،یاسپان ا،یتالیا یاز کشورها یصاحب نام نیبا محقق یقاتیگسترده تحق یهایسال گذشته همکار 10در  شانی. اشودیشامل م ار شانیا یتجارب صنعت

 شانیا ن،یاست. همچن دهیگرد یالمللنیدر مجالت معتبر بمقاله مشترک  50از  شیتاکنون منجر به چاپ ب هایهمکار نیاند و اداشته اینروژ و استرال

 تیفعال ایدر دانشگاه موناش استرال یعنوان رساله دکتر کی یاز دانشگاه سوربن فرانسه، به عنوان استاد راهنما یگریاکنون به همراه استاد دهم

 .ندینمایم
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کارشناسی دانشگاه صنعتی  لیالتحص، فارغیاریوبختچهارمحالدکتر بابک میرزاوند متولد شهرستان بروجن، استان  

باشند. ایشان در حال حاضر اصفهان و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مکانیک می

مواد  یقاتیباشند. دکتر میرزاوند آزمایشگاه تحقبخش تخصص هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین می یعلمئتیعضو ه

نمودند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه تحقیقاتی  یاندازراه 1397پیشرفته دانشگاه تهران را در سال  یهاو سازه

های پیشرفته صورت گرفته و بر باشند. تحقیقات ایشان عمدتًا در زمینه تحلیل تنش ترمومکانیکی و طراحی سازهمی

باشند. تاکنون ها متمرکز میهای هدفمند و هوشمند و طراحی بهینه سازهازهها، سروی تحلیل کمانش و ارتعاشات سازه

 25های پژوهشی ایشان تاکنون منجر به چاپ اند. یافتهشده لیالتحصدانشجوی دکتری، تحت راهنمایی ایشان فارغ 2دانشجوی کارشناسی ارشد و  16

فصل از  2شده است. همچنین دکتر میرزاوند تألیف  یالمللنیهای معتبر ملی و بانسمقاله در کنفر 8پژوهشی و ارائه  یمقاله در مجالت معتبر علم

با رتبه ممتازی )نفر اول(  یلیالتحصاند. از افتخارات ایشان، فارغبرعهده داشته 2013را در سال  Springer حرارتی انتشارات یهاتنش رةالمعارفیدا

و کسب لوح تقدیر استاد راهنمای پایان نمونه برتر کشوری مقطع کارشناسی ارشد  1385ان از سال در تمامی مقاطع تحصیلی، عضویت بنیاد ملی نخبگ

باشند. دکتر میرزاوند می یالمللنیهای معتبر بباشد. ایشان داور چندین مجله علمی پژوهشی و کنفرانسمی 1395های هوافضایی در سال طراحی سازه

ور فرهنگی و علمی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری و همچنین دبیر گرایش سازه بخش تخصصی هوافضای اکنون تحت عنوان استاد مشابروجنی هم

مدعو  یعلمئتیدانشکده علوم و فنون نوین، در مقاطع زمانی مختلف، عضو ه یعلمئتیباشند. ایشان پیش از عضویت هدانشکده مشغول خدمت می

مدعو دانشگاه  یعلمئتیدانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد و عضو ه یعلمئتی، عضو هریرکبیدانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ام

های پژوهشی و سوابق کاری صنعتی در زمینه طراحی مخازن تحت فشار صنعتی ایشان، در قالب طرح یهایاند. همکارآزاد اسالمی واحد دزفول بوده

های های انتقال قدرت، طراحی سیستمپتروشیمی، فوالدسازی و حمل مواد معدنی، طراحی سیستم و حمل و نگهداری، طراحی تجهیزات مکانیکی صنایع

 .هیدرولیکی، طراحی

  

 

و نفر اول  1378ارشد سال  یکارشناس یهوافضا و رتبه دوم کنکور سراسر یمهندس یدکتر شاهرخ شمس دکترا 

سال  9و حدود  یال سابقه کار با مراکز صنعتس 20به  کیبا نزد ر،یرکبیدانشگاه ام 1381سال  یورود یدکترا

هوافضا در  یخود را در رشته مهندس یدکترا شانیدر دانشگاه تهران را دارند. ا قیآموزش و تحق ت،یسابقه عضو

( 1380ارشد ) ی( و کارشناس1378) یاند. مدرک کارشناساخذ کرده ریرکبیام یدر دانشگاه صنعت 1387سال 

 هوافضا است.  یمهندس نهیدر زم زین شانیا

باال  یبا نسبت منظر ریپذانعطاف یتیکامپوز یهابال کیرواالستیرفتار آ یبررس " شانیا یدکترا نامهانیپا موضوع

هوافضا،  یصدر )استاد تمام، گروه مهندس ونیپروفسور محمدهما ییبه راهنما "ریناپذتراکم انیجر میدر رژ یاسازه یهندس یرخطیباوجود رفتار غ

 فیشر یهوافضا، دانشگاه صنعت ی( و پروفسور حسن حدادپور )استاد تمام گروه مهندسSadr@cic.aut.ac.ir ریرکبیام یدانشگاه صنعت

Haddadpour@sharif.edu .انجام شده است ) 

و هوافضا  کیمکان یهاشیشاخه گرا نیتردهیچیاز پ یکیکه  باشدیم الیو س ریپذاندرکنش سازه انعطاف یبه معنا تهیسیرواالستیآ شان،یا یکار شیگرا

 ،یتخصص صورتهم بهموارد کنترل آن یو در برخ کینامیرودیسازه، آ یهااست که الزم است محقق، حداقل در حوزه یاگونهبه شیگرا نیا تیاست. ماه

 تام باشد.  یآگاه یکارشناس و دارا

اند با دانش کرده یاند و سعسوق داده یباد یهانینو و تورب یهایانرژ یهپادها، به سوو ساخت پ یخود را عالوه بر طراح کردیرو شانی، ا1391سال  از

افزار محاسبات نرم یاندازهمختلف مانند را یهامنظور در پروژه نی. به همندینما یرا بررس هانیتورب نیا ریپذانعطاف یهاخود، رفتار پره تهیسیرواالستیآ

 یالمللنیب دیبا اسات یمحور عمود یباد یهانیو کانادا در خصوص تورب نیو آرژانت نیچ یبا کشورها یالمللنیب یهادر پروژه یو همکار یباد نیتورب

و  یمحترم داخل دیبا اسات یو همکار شانیا قاتی. حاصل تحقندینمایم یمونترال همکار کیتکنیاستاد تمام دانشگاه پل ویوویپرفسور پاراسک رینظ

 یاست و در حال حاضر، به همراه تعداد کیرواالستیکنترل و آ ک،ینامیرودیسازه، آ یهادر حوزه یپژوهش-یمقاله علم 30از  شیب انیو دانشجو یخارج

 تیامپوزمانند مواد ک یمباحث یبر رو شانیا قاتیتحق نهیشیعالوه در پ. بهباشندیم کینامیروتور د کیرواالستیمباحث آ نیمشغول به تدو انیاز دانشجو

اند تاکنون کار کرده یاصورت حرفهبه یاو سازه یارتعاشات یهامودال و تست زیو آشوب، آنال یرخطیارتعاشات غ ل،یوسا یو کاربرد آن در طراح

 دوران کننده توسعه بدهند. یهاپره یرا برا یکینامیو استال د یکیاتاستال است یهادهیبا حضور پد ایناپا یرخطیغ یکینامیرودیاند چند مدل آتوانسته

 یهاروش شرفته،یسازه و ارتعاشات پ کینامید شرفته،یپ ییهوا یهاسازه یطراح ته،یسیرواالستیدرس آ 8مجموعاً  شانیا ،یخصوص مباحث آموزش در

 رد شرفتهیپ یمهندس اتیاضیپنل متد و ر ،یتجرب کینامیرودیپرواز، آ کینامید ت،یمواد کامپوز کیمکان وسته،یپ یهاطیمح کیمحدود، مکان یاجزا
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که دو درس خاص  ییهوا یهاسازه یو طراح تهیسیرواالستیآ یدرس تخصص 2اند. کرده سیپرواز را تدر کینامیو د کینامیرودیسازه، آ یهاحوزه

 سیهاست که در دانشکده تدرند را سالرا دار شرانشیپرواز و پ کینامید ک،ینامیرودیسازه، آ شیگرا 4به تخصص در  ازیهستند و ن یارشتهنیب

 . ندینمایم

  

 

در رشته  رانیاز دانشگاه علم و صنعت ا یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس لیالتحصفکور فارغ یدکتر مهد 

به سال  ییفضا یهاو ساخت سامانه یطراح نهیدر زم شانیا یقاتی. سابقه کار تحقباشندیم کیمکان یمهندس

اند. و ساخت ماهواره در کشور بوده یطراح یاصل یهامیعضو ت شانیا ریدو دهه اخ ی. در طگرددیبازم 1379

 یندگینما ،ییدانشجو یهاماهواره یهانظارت بر پروژه ،ییفضا یهاستمیس یگروه مهندس تیریو مد یاندازراه

 ییفضا قاتیپژوهشکده تحق استیو ر APSCO ییماهواره دانشجو یالمللنیدر پروژه ب رانیا یاسالم یجمهور

از سوابق  ی. برخباشدیدر کشور م ییفضا یدر حوزه توسعه فناور شانیا قاز سواب یبرخ رانیا ییسازمان فضا

 است: ریبه شرح ز شانیا ییاجرا

 تاکنون 1399دانشگاه تهران از آذرماه  ن،یهوافضا، دانشکده علوم و فنون نو یبخش تخصص سیرئ 

 1397 ماهبهشتیتا ارد 1392ماه دانشگاه تهران از بهمن ن،یدانشکده علوم و فنون نو ،یمعاون علم 

 تاکنون 1392از سال   رانیا یو بازرس انجمن هوافضا رهیمدئتیعضو ه 

 رانیا یکنفرانس انجمن هوافضا نیزدهمیس ریدب 

 پژوهشگاه دانشگاه تهران. شرفته،یپ های¬ستمیپژوهشکده هوافضا و س سیرئ 

 به مدت دو سال  1389دانشگاه تهران از سال  ن،یدانشکده علوم و فنون نو ک،یمکاترون یبخش آموزش تیریو مد یاندازراه 

 رانیا ییدانشگاه تهران در ستاد توسعه هوافضا و سازمان فضا اریاالختتام ندهینما. 

 رانیا ییسازمان فضا رعاملیپدافند غ تهیدانشگاه تهران در کم اریاالختتام ندهینما. 

 دانشگاه تهران ن،یدانشکده علوم و فنون نو - ییفضا یهاسامانه یتخصص شگاهیآزما یاندازسرپرست راه 

 - یمقاله در مجالت معتبر علم 30، (WOS-Scopus-ISI) یالمللنیعنوان مقاله در مجالت معتبر ب 70از  شیعنوان کتاب، ب 7چاپ  نیهمچن

 یهاستمیس یثبت اختراع در حوزه طراح ،یالمللنیو ب یمعتبر مل یهاکنفرانس مقاله در 90ارائه  ،یداخل یپژوهش

جشنواره آموزش دانشگاه در سال  دهیفکور استاد برگز ی. دکتر مهدباشدیم شانیا یاز جمله سوابق پژوهش ییفضا

 قرار گرفته است. یالمللنیدر فهرست دو درصد دانشمندان برتر ب 2020در سال   شانیو نام ا باشندیم 1399

 

هوافضا گذرانده و دوره  یو در رشته مهندس ریرکبیام یرا در دانشگاه صنعت یدوره کارشناس یکوثر ررضایدکتر ام 

اند. پرواز و کنترل به اتمام رسانده کینامید شیدر گرا فیشر یخود را در دانشگاه صنعت یارشد و دکترا یکارشناس

در دانشگاه تهران  نیدانشکده علوم و فنون نو یاگروه هوافض یعلمئتیهبه عنوان عضو  1390از سال  شانیا

 یو مهندس ییهوا کیتراف تیریمد ،ییهوافضا یهاستمیس نهیشامل: کنترل به یموردعالقه دکتر کوثر یقاتیتحق یهانهیاند. زمشده تیمشغول به فعال

در دانشکده  1392را در سال  ییهوافضا یهاستمیس یزعملکرد پروا شگاهیموردنظر آزما یبه اهداف پژوهش لیراستا و در جهت ن نیو در ا ستمیس

مقاله در  110ارائه  ،یپژوهش - یمقاله در مجالت معتبر علم 67بر به چاپ بالغ توانیتاکنون م شانیا یپژوهش ینمودند. از جمله دستاوردها یاندازراه

عضو  شانیدر ارتباط با صنعت اشاره نمود. در حال حاضر ا یطرح کاربرد 7از  شیو ارائه ب یاختراع مل 5 ثبت ،یالمللنیو ب یمعتبر مل یهاکنفرانس

 .باشندیم رانیا یانجمن هوافضا رهیمدئتیبوده و عضو ه ییفضا یو کاربردها یمجله علوم، فناور هیریتحر ئتیه
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ارشد و  یکارشناس ،یهوافضا در سه مقطع کارشناس یخود را در رشته مهندس التیتحص یدکتر مهران مصدر 

 رشاخهیدر ز ژهیوبه یتجرب کینامیرودیآ نهیدر زم شانیگذرانده است. تخصص ا فیشر یدر دانشگاه صنعت یدکتر

 یسازمدل یبرا ایناپا کینامیرودیدر استفاده از آ یاگسترده نهیزمشیپ ی. داراباشدیم ایناپا کینامیرودیآ

بوده و  روین ینوسان یهاشیآزما یدوار و طراح یهاانیتونل باد، جر یهاشامل پردازش داده دهیچیپ یهاانیجر

 کینامیرودیمادون صوت، ا کینامیرودیاز جمله ا یلیتکم التیدر مقاطع تحص یکینامیرودیمدرس دروس مختلف ا

و کنترل  یریگاندازه یهاروش ،یتجرب کینامیرودیمافوق و ماوراء صوت، ا کینامیرودیا د،بالگر کینامیرودیا ا،یناپا

 .باشندیم انیجر

بار در دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر  نیاول یبرا یتجرب کینامیرودیا یقاتیتحق شگاهیآزما یاندازراه شانیا ییو اجرا یپژوهش یهاتیجمله فعال از

 یهاشامل مبدل الیس یریگاندازه یهاو استفاده از امکانات و روش یریکارگشامل به شانیا یقاتی. تجارب تحقباشندیم شگاهیآزما نیسرپرست ا زین

و  یداخل ییروین یهاها، باالنسها، ترموکوپل( ، انواع لودسلsenflexو  dantecداغ ) لمیداغ، ف می، س Kulite  ،CTA اتورینیفشار، مبدل فشار م

 . باشدیمختلف م عیدر صنا یو کاربرد یحل مسائل مهندس یبرا انیآشکارساز جر یهاستمیو س ،یبردارداده یهاستمیتراورس، س یهاستمیس ،یخارج

به عنوان  "انواع اجسام پرنده لیو تحل یطراح یبرا یکاربرد کینامیرودیتوسعه ا"تحت عنوان  شانیدر حال انجام ا ایانجام شده و  یهاتیفعال عمده

 :باشدیم لیبه شرح ذ االتیمرتبط با س یهانهیو مطالعه زم لیدر تحل یو عدد یتجرب یهاروش یریکارگمعطوف به به یبرنامه جامع کاربرد

 یدر ارتعاش ناش میمطالعه اجسام ضخ ( از گردابهVIV) 

 یپرواز طیتونل باد با شرا یهاحاصل از تست یتجرب جیمطابقت نتا حیتصح 

 انیمختلف جر یهامیدر رژ ینوسان لیرفویا یبرا ایناپا یهامدل یابیارز 

 حاصل از تست یهاداده یاجسام پرنده بر مبنا یداریمشتقات پا یمطالعات بر رو 

 انیمختلف جر یهامیدر رژ یبعدو سه یاجسام دوبعد یمرز هیال یبر رو یمطالعات تجرب  

 یمحور افق یباد نیتورب یکینامیرودینوسانات باد بر عملکرد آ ریتأث یبررس 

 یوردر حرکت غوطه یفوق بحران یبا فشار هوا یداریب یشیآزما یبررس 

 یکینامیدرودیه-رویاز نوسانات ا یاستحصال انرژ 

 روتورکرافت یهاانواع پرنده یبر رو یکیروآکوستیا زیکم کردن نو یبر رو یو عدد تجربی مطالعات 

بوده است. از  یطرح کاربرد نیو چند یالمللنیب یهاو کنفرانس یمقاله معتبر در مجالت معتبر علم 100از  شیتاکنون چاپ ب شانیا قاتیتحق حاصل

 کهمعتبر داخل و خارج کشور بوده است  یهادانشگاه نیدر صنعت و همچن گرید یهاشگاهیآزما نیمابیتعامالت ف شانیا یهاتیفعال یاهداف اصل

 ست.توانمند ساخته ا یارشتهنیب قاتیتحق یرا برا شانیتحت نظارت ا شگاهیآزما

  



   دانشکده علوم و فنون نوین                

 36  معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

 محیط زیستهای نو و انرژیمهندسی بخش تخصصی 

 نیترعمدهو چگونگی استفاده از منابع انرژی در دسترس را  دانندیماقتصادی در تمام کشورها  جانبههمهمتخصصان، انرژی را موتور محرکه توسعه 

 . آورندیمعامل توسعه اقتصادی جوامع پس از نیروی انسانی به شمار 

از این منابع انرژی، گزینه استفاده  یبرداربهرهناشی از  یهاندهیآالتوسط  محیط زیستو تخریب  یاهستهفسیلی و  یهاسوخترو به اتمام بودن منابع 

دارند که  نظراتفاقا ریزان انرژی در دنیمتخصصین و برنامه است. تبدیل کرده ریناپذاجتنابامری ضروری و به تجدیدپذیر را  یهایانرژو توسعه کاربرد 

اما استفاده از منابع  انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند. نیتأمتجدیدپذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای  یهایانرژ

 یطیمحستیزنگرانی درباره تغییرات از طرفی  روبروست و آن قیمت تمام شده باالی انرژی حاصل از آنهاست. بزرگتجدیدپذیر با یک چالش  یهایانرژ

؛ کنندیممنابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق  یسازیتجارو  یبرداربهرهکه  وضع شوند قوانینیشده فسیلی باعث  یهاسوختدر کنار قیمت روزافزون 

 .برای هر ملتی است ریناپذاجتنابری از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن آنها ام هایانرژپرداختن به این  نیبنابرا

و در است تشکیل شده  با هدف تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه محیط زیستنو و  یهایانرژ بخش تخصصیدر همین راستا،  

 .باشدمیهای زیر حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش

 

 عنوان رشته ردیف

 تحصیلیمقطع 

 دکتری کارشناسی ارشد

 * * انرژی سازیمدل –انرژی  هایسیستممهندسی  1

 * * های انرژیفناوری -انرژی  هایسیستممهندسی  2

  * انرژی هایسیستم -انرژی  هایسیستممهندسی  3

  * های تجدیدپذیرمهندسی انرژی 4

  * مهندسی طبیعت 5

  * مهندسی اکوهیدرولوژی 6
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 محیط زیستنو و  یهایانرژ یخش تخصصب علمیهیئتمعرفی اعضای 

 

طی یک  در د وباشندانشگاه صنعتی شریف در رشته فیزیک، ماده چگال می آموختهدانشدکتر فاطمه راضی آستارایی، 

تجربیات دهه همکاری پژوهشی با آزمایشگاه الیه های نازک و فیزیک سطح دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، 

بعد از پیوستن به دانشکده  ه طوری کهبه دست آوردند بهای مختلف بسیاری در زمینه نانوفناوری و کاربرد آن در بخش

مشغول بکار شده و توانستند  محیط زیستو های نو در گروه انرژی 1391علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در سال 

حاضر مسئول آزمایشگاه مزبور  در حالکنند.  یاندازراهشیدی را های خورشیدی و هیدروژن خورآزمایشگاه سلول

باشد. همچنین ایشان می محیط زیستباشند. عنوان طرح جامع تحقیقاتی ایشان کاربرد نانوفناوری در بخش انرژی و می

نیز همکاری داشته  فناوری یارشتهنیبصصی در مقاطع ارشد و دکترا، با بخش تخ محیط زیستهای نو و عالوه بر راهنمایی دانشجویان در بخش انرژی

 اند. کرده التحصیلفارغهای میکرونانو الکترومکانیک و نانوفوتونیک تدریس داشته و دانشجویانی را نیز در این دو رشته و در رشته

چند طرح صنعتی نیز با پژوهشگاه صنعت باشد. همچنین های ایشان میسیلیکون از جمله نتایج فعالیت هیبر پااختراع یک سلول خورشیدی هیبریدی 

، علمیهیئتفعالیت در دانشگاه تهران به عنوان عضو  یهاسالنیز ثبت اختراع بوده است. در طی  آنهااند که نتیجه های کشور داشتهنفت و پاالیشگاه

مستقیم تحقیقات کاربردی و همکاری ایشان با سایر از آنها نتیجه  پژوهشی هستند که بسیاری-مقاله منتشرشده در مجالت علمی 50ایشان دارای 

در کارنامه  محیط زیستو های نو های علمی پژوهشی، یک دوره مشاور انجمن علمی انرژیهای کشور است. عالوه بر فعالیتمحققین از سایر دانشگاه

برگزاری وبینارهای متعدد اشاره کرد. همچنین ایشان یک دوره یک مجله دانشجویی و  یاندازراهتوان به میآن که از دستاوردهای  شودیمایشان دیده 

 .اندداشتهمشاور فرهنگی گروه نیز فعالیت  عنوانبه

خود را از پژوهشکده  . ایشان دکترایباشندیمن دکتری نانوفناوری کشور التحصیالفارغاز اولین  پورقاسمدکتر رقیه  

با  سال کیشته نانوفناوری با گرایش نانوفیزیک دریافت نمودند و مدت علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در ر

بخش تخصصی  یعلمئتیههمکاری داشتند و در حال حاضر عضو  یپسادکتردانشگاه صنعتی شریف به عنوان محقق 

ن دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه نانوسیال و گراف محیط زیستهای نو و انرژی

از  یریگبهرهبا  یطیمحستیزباشند. با توجه به طرح جامع ایشان در حوزه توسعه فناوری انرژی و رفع مشکالت می

های انرژی یسازرهیذخانرژی و تحقیقات کاربردی در تولید، تبدیل و  سازیمدلنانوفناوری، تحقیقات ایشان در حوزه 

های خورشیدی و و ساخت سلول سازیمدلای در زمینه این ایشان تحقیقات گسترده است. عالوه برتجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی متمرکز شده 

المللی و مقاله در مجالت معتبر بین 58اند که نتایج آن در انجام داده هاالینانوسو  دو فازهای انتقال حرارت حرارتی و سامانه-های فوتوئولتائیکسامانه

های علمی ایشان با ستاد فناوری نانو در تدوین استانداردهای ها، همکاریاین فعالیت و کتاب به چاپ رسیده است. عالوه بر المللیبین همایش ملی و 30

های کشور، داوری مقاالت در مجالت معتبر های پژوهشی مستقل و مشترک با دانشگاهنانو و ترویج فناوری نانو در صنایع و اجرای طرح المللیبینملی و 

های فرهنگی به ، در حوزهپژوهشی های علمی. ایشان عالوه بر فعالیتشودیمهای پژوهشی در کارنامه ایشان دیده و طرح هاشیهماو  المللیبین ملی و

شد. بااساتید دانشگاه تهران و سرپرست کمیته فرهنگی و اخالق علمی دانشکده علوم و فنون نوین نیز مشغول به خدمت می یشیاندهمعنوان دبیر 

دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری از افتخارات ایشان  15تحصیالت تکمیلی در کارشناسی ارشد و دکتری و راهنمایی  التحصیلفارغ 33هدایت علمی 

 .باشدیم

 

 

نموده اخذ دانشگاه تهران  خود را از مهندسی شیمیی کارشناسی ارشد و دکترا ،کارشناسی مدارکمهرپویا  مهدی کترد

. هستندآزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی  سرپرستو  محیط زیستهای نو و انرژی بخشدانشیار  حاضر در حالو 

های تبدیل مورد استفاده در دستگاه نانوساختارهای ساخت پیل سوختی میکرو و الکتروکاتالیست ی پژوهشی ویحوزه

و  ریدپذیتجد یندهایفرا یسازنهیبهراحی و سال تجربه در زمینه ط 10بیش از  ت واسانرژی الکتریکی  یسازرهیذخو 

های انرژی ترکیبی حرارتی های سلول سوختی، تولید هیدروژن و مایع سازی، سیستمیکپارچه مانند نیروگاه ریدناپذیتجد

د. وی پیش از پیوستن به نبرودتی دار یندهایفراخورشیدی با درجه حرارت باال، فرایندهای جذب دی اکسید کربن و 

 کرد. کاتالیزوری در صنایع گاز نفت کار می یندهایفراهای انرژی و تولید به ویژه در سیستم یندهایفراروی انواع  بر ،محیط زیستهای نو و بخش انرژی
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و اچ ایندکس  عدد 207. تعداد مقاالت دکتر مهرپویا در سایت اسکوپوس اندگرفتهدر لیست یک درصد دانشمند پر استناد قرار  2018ایشان از سال 

 گزارش شده است. 47ایشان 

 

 

مدیریت صنعتی  - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و فناوری و دکتری علوم فناوری التحصیلفارغاصالنی  رضایدکتر عل 

ارزیابی »دکتر اصالنی سرپرست آزمایشگاه  .باشدمی فنالندانرژی از دانشگاه واسا  هایسیستمتجزیه و تحلیل  -و فناوری

های انرژی در و مسئول دروس ارزیابی چرخه حیات، امنیت انرژی و سیستم «و ساختمانهای انرژی در صنعت سیستم

بیش از  اند.دانشجوی دکتری را برعهده داشته 3دانشجوی ارشد و  40باشند و تاکنون راهنمایی بیش از ساختمان می

همکاری  Natureهمچون  المللیبینداوری مجالت معتبر  ،مللیالبینو معتبر  ISIمقاله چاپ شده در مجالت  80

 .باشدمیهای پژوهشی ایشان از جمله دستاوردبا کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی  المللیبین

 

 

 

های از پردیس دانشکدهخود را  یمیش یمهندسکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  مدارک اضی پور فدکتر فتح اهلل  

 وی، عنوان طرح جامع تحقیقاتی اندکردهدریافت  1389 و 1379،1383  یهاسالبه ترتیب در فنی دانشگاه تهران 

تجدیدپذیر  هایژیهای انرژی و انری فناوریدر زمینه است و «مرتبط محیط زیستو  یدر انرژ ینانوفناور»کاربرد 

اندازی نمودند و در حال حاضر سرپرست این آزمایشگاه انوانرژی دانشگاه تهران را راهایشان آزمایشگاه ن ،فعالیت دارند

 هستند. 

و جز  2019درصد دانشمندان پراستناد در پایگاه استنادی کالریویت آنالیتیکس از سال  1جز لیست  شانیا نیهمچن

و طبق سایت اسکوالر  35 برابر وسطبق سایت اسکوپ ایشان ایندکساچ . قرار دارند 2020درصد دانشمندان پراستناد منتشر شده در سال  2لیست 

از  «الینانوسهدایت سنج حرارتی صفحه تخت برای »ثبت اختراع با عنوان  کو یپژوهشی  - مقاله منتشرشده در مجالت علمی 114 .باشدمی 38برابر 

 .باشدمیهای پژوهشی ایشان دیگر دستاورد

 

ممتاز  النیالتحصدانشگاه تهران و از فارغ ستیز طینو و مح یهایگروه انرژ اریو دانش یعلمئتیه عضو ریجهانگ نیدکتر محمد حس 

 یهانهی. زمباشندیم یطوس نیرالدیخواجه نص یاز دانشگاه صنعت کیژئوتکن شیعمران گرا یدر رشته مهندس یتخصص یدکترا

 وسته،یپ یهاطیمح کیمتخلخل چندفازه، مکان های¬طیانتقال حرارت در مح یعدد یسازشامل مدل شانیمورد عالقه ا یتخصص

در ساختمان و  یمصرف انرژ تیریساختمان سبز، مد یامواج، طراح یانرژ ،یگرمائ نیزم یانرژ ر،یدپذیتجد یهایانرژ یتکنولوژ

 یمهندس ر،یدپذیتجد یهایانرژ یمهندس یهاشتهدر دروس ر شانیا سیسابقه تدر نیدر ساختمان هستند. همچن یانرژ یهایفناور

در دو  شانیا یپژوهش یهاتیفعال یبواسطة برجستگ ی. از طرفباشدیارشد و دکترا م یدو مقطع کارشناس یبرا عتیطب یو مهندس یانرژ یهاستمیس

 نیساختمان سبز در دانشکده علوم و فنون نو شگاهیو آزما یدروانرژیه شگاهیآزما نیبا عناو شگاهیدو آزما ر،یدپذیتجد یهایحوزة ساختمان سبز و انرژ

)آبان  رانیا کیو مکاترون کیربات یالمللنیکنفرانس ب نیدر مسابقات هفتم یکسب رتبه اول کشور شان،یقرار دارد. از افتخارات ا شانیا یتحت سرپرست

در  یمقاله علم 50در مجالت معتبر و حدود  یپژوهش یله علممقا 80از  شیسبز هوشمند است. انتشار ب وارینمونه ساخته شده از طرح د ی( برا1398

 یاز دستاوردها ریدپذیتجد یهایاختراع در حوزه انرژ نیو ثبت چند یمداخل دانشنامه انرژ نیو مشارکت در تدو یالمللنیو ب یمعتبر مل یهاکنفرانس

مؤثر  یانتخاب شده و همکار یتخصص یهاها مورد از کنفرانسران دهئت داویه سیو رئ یعلم ریعنوان دببه شانیعالوه ااست. به شانیا یپژوهش

 ییدانشکده از سوابق اجرا یاجرائ یو شورا یفرهنگ یشورا ،یعلم یدر شورا تیعضو ست،یز طینو و مح یهایانرژ یگروه آموزش تیریاند. مدداشته

 در دانشکده است.  شانیا

 https://profile.ut.ac.ir/~mh.jahangir/network یبه نشان شانیا یعلم یهاتیجامع فعال ینمابه رخ دیتوانیم شتریاطالعات ب افتیدر یبرا

 .دییمراجعه نما
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مهندسی رشته ارشد  یارشناسک لیالتحصفارغو و محیط زیست، ن هایانرژیدانشیار گروه مهندسی یونس نوراللهی تر کد

مهندسی منابع انرژی از دانشکده فنی دانشگاه کیوشو ژاپن تخصصی  یترکدو دانشگاه ایسلند  از تجدیدپذیر هایانرژی

انرژی  هایسیستم یسازمدلتجدیدپذیر و  هایانرژیایشان در زمینه مهندسی ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع  .باشندیم

 هایانرژیی منابع پتانسیل سنجشان یا یقاتیدارند. عنوان طرح جامع تحقی اگسترده علمی و پژوهشی یهاتیفعال

 است.  تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور هایانرژیتجدیدپذیر برای افزایش سهم 

. باشندیمشور کشده در  افراد شناخته و گامانشیپ از یکی، «تجدیدپذیر یهایانرژمهندسی » یدر حوزه تخصصایشان 

درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب  2مهندسی انرژی در زمره  در حوزهآقای دکتر یونس نوراللهی  2020در سال میالدی 

 هایانرژیشخصیت برتر علمی کشور در زمینه مهندسی " عنوانبه 1398و معرفی شدند. همچنین ایشان در سال 

 . انتخاب شدند "تجدیدپذیر

توسط آقای  1392دانشگاه تهران در سال  (www.metsap.ut.ac.irانرژی پایدار )متساپ( ) هایسیستمانرژی و توسعه  یسازمدلشگاه یآزما

ت در دانشگاه تهران به عنوان عضو یفعال یسالها ی. در طرا بعهده دارندشگاه ین آزمایا یو در حال حاضر سرپرست گردید یانداز راهدکتر یونس نوراللهی 

بیش  یدارا دکتر نوراللهیاند.  را به عهده داشتهو علمی  یان صنعتیبن پروژه دانش و اجرای چندینت یریشان مدینون، اکتا 1390 از سال یئت علمیه

و  یاربردکقات یم تحقیجه مستقیاز آنها نت یاریه بسکهستند  پژوهشی  داخلی-و علمی WOSمعتبر بین المللی مقاله منتشرشده در مجالت  150از 

. در شده استمنتشر توسط ایشان مقاله در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی  200میباشد. همچنین بیش از شور کشان با بخش صنعت یا یارکهم

اطالعات  یبرا. میباشندکتاب به زبان انگلیسی جلد  2تجدیدپذیر به زبان فارسی و  هایانرژیجلد کتاب تخصصی در زمینه  7تعداد دارای مجموع ایشان 

 .دییفرما مراجعه https://profile.ut.ac.ir/~noorollahi د به آدرسیتوانیشتر میب

 

 

کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد  لیالتحصفارغدکتر علی بخش کسائیان   

ممیزی انرژی، انرژی خورشیدی،  یهاحوزهو در  باشندیمو دکتری مهندسی شیمی از پردیس فنی دانشگاه تهران 

. عنوان ندباشیمآموزشی و پژوهشی  یهاتیفعالهیبریدی، اکسرژی و انتقال حرارت نانو سیال مشغول به  یهاکلیس

ایران در حوزه تحقیقاتی انرژی حرارتی  سرآمدبوده و از اساتید  "تبدیل انرژی خورشیدی"طرح جامع تحقیقاتی ایشان 

رسانده،  به ثمرتحقیقاتی بزرگی را  یهاطرح. دکتر کسائیان در زمینه انرژی خورشیدی، روندیمخورشیدی بشمار 

ورشیدی دانشکده علوم و فنون نوین را بر عهده داشته و از سال طراحی و ساخت چندین ستاپ تحقیقاتی انرژی خ

مقاله کنفرانسی  70و  43، اچ ایندکس یالمللنیبمقاله معتبر  190ثبت اختراع،  12کتاب،  5. ایشان اندبودهسرپرست آزمایشگاه انرژی خورشیدی  1390

 .باشندیمدانشمندان برتر جهان  2دانشگاه تهران و جزو % المللنیبرگزیده جشنواره . ضمن اینکه آقای دکتر کسائیان باندنمودهرا در کارنامه خود ثبت 

 

 

و دکترا  وستهیارشد پ یکارشناس لیالتحصفارغ شانیاست. ا ینژاد متولد شهر کاشمر در خراسان رضو یدکتر حاج  

 نیو انجام چند نیبرل یدر دانشگاه فن سیتدر مسالی. چهار نباشندیم نیبرل یدانشگاه فن یمیش یاز دانشکده مهندس

از ماده خام تا محصول بر  دیتول ندیفرا نیکنترل آنال جملهآلمان از  عیدانشگاه و صنا نیدر معتبرتر یقاتیپروژه تحق

 نیو چند یسوخت واتانولیب دیتول ندیدر فرا ناسی، استفاده از وNordzucker عیدر صنا یرئولوژ یهااساس داده

 .باشدیاز آن جمله م نیدر دانشگاه برل لیتحص نیطرح نوآورانه در ح

و  قیتحق ریعنوان مدبه عیصنا یبه تقاضا لیتحص نیدر ح یکاربرد یقاتیتحق یهابه انجام پروژهباتوجه نیدوره موفق در دانشگاه برل کیپس از  شانیا

 یصنعت دواح 12 یاندازدر راه یالمللنیکه حاصل آن کسب تجربه ب شوندیکار مدر شهر هاگن آلمان مشغول ب Putschسال در شرکت  3توسعه مدت 

 .شودیم کایو امر قایدر شاخه شمال افر گریکشور د نیو چند یجنوب یقایمراکش افر ک،یآلمان، پرتغال، لهستان، بلژ یدر کشورها

و در دانشگاه تهران با  گردندیبه کشور بازم 88خاطر عالقه به وطن در سال به یول یرشته تخصص نهیکار در زم طیفراهم بودن شرا رغمیعل شانیا

 محیط زیستو  ریدپذیتجد یهایانرژ رگروهیمد نیاول شوند،یدانشکده علوم و فنون مشغول به کار م یعلمئتیگروه اعضا ه نیاز اول یاریدرجه استاد

 یپروژه کاربرد یکشور، مجر محیط زیستدر  نینو یهایپروژه کالن کاربرد فناور یاجرائ ریدسال، م 2دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران به مدت 

 یستیز سوخت هیته یسنجامکان"یپروژه کاربرد یمجر ،یانرژ ییصرفه جو یو ارائه راهکارها یسد دوست ریدر مس یمصرف انرژ یسازنهیطرح به "

http://www.metsap.ut.ac.ir/
https://profile.ut.ac.ir/~noorollahi
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مشاور  ،یجمهوراستیر ینو دانشگاه در معاونت علم یهایانرژ نیمع تهیمعاون کم "ییهوا عیجهت کاربرد در صنا رانیا ییوهواآب طیبه شراباتوجه

 ریتهران، دب انشگاهدانشکده علوم و فنون د یستیز یهایانرژ شگاهیمسئول آزما ران،یا زلیودیمشاور شرکت ب ،یصنعت دانشگاه در بخش انرژ کینیکل

 یاندازکشور تاکنون، مشاور و مسئول راه محیط زیست یکنفرانس مل یعلم تهی(، عضو کمزلیودیسوخت سبز )ب داریتوسعه پا یکنفرانس مل یعلم

 طرح ثبت اختراع: 3انجام  نیشکر تهران و همچن هیشرکت تصف

 با استفاده از روغن نوروزک کیاولتراسون ندیبا استفاده از فرا یبوم زلیودیب دیتول 

 یبا استفاده از روغن گز وحش کیاولتراسون ندیبا استفاده از فرا یومب زلیودیب دیتول 

 یوحش یبا استفاده از روغن کلزا کیاولتراسون ندیبا استفاده از فرا یبوم زلیودیب دیتول  

 ییدانشجو 5ارشد و  یکارشناس ییدانشجو 35 ییو راهنما یالمللنیب یهاو کنفرانس یو داخل یخارج یهادر ژورنال یمقاله علم 90چاپ  تیدر نها و

 نیا در شانیحاصل تالش ا 22 هیبا پا یاریدانشکده و کسب درجه دانش محیط زیستو  یدر گروه انرژ یو اقتصاد انرژ یوانرژیدروس ب سیدکترا و تدر

 .باشدیدهه خدمت در دانشگاه تهران م کی

 

 

و  محیط زیست یارشد دانشگاه تهران در رشته مهندس یو کارشناس یکارشناس لیالتحصفارغ یوسفی نیدکتر حس  

در سمت  1385تا  1378دکتر از سال  یژاپن است. آقا وشویاز دانشگاه ک محیط زیستو  یانرژ یمهندس یدکتر

اثرات توسعه بر  یابیو ارز یروگاهین یابیمتعدد مکان یهاپروژه یمجر رویوزارت ن محیط زیستو  یگروه انرژ ریمد

کاماًل شناخته شده  یحوزه فرد نیبودند و در ا رانیو سازمان توسعه برق ا ریشرکت توان یآنها برا محیط زیست

 یهادانشگاه تهران هستند و پروژه محیط زیستنو و  یهایگروه انرژ یعلمئتیعضو ه 1390از سال  شانیهستند. ا

کشور  شرفتیپ یبرا یمرتبط علم یهاحوزه ریزمان در سااند و همانجام داده یقبل یهاتیفعال هرا در ادام یمتعدد

 دارتیمشاور نهاد صالح ،یجمهوراستیر شرفتیتحول و پ یهایشهر تهران، مشاور مرکز همکار یاسالم یشورا یمشاور عال شانیفعال دارند. ا یحضور

وزارت  یشهر شرفتیپ یهاشاخص شیو پا سنجش یاستگذاریس یسازمان ملل متحد و عضو شورا یاوردر مرکز و شبکه فن رانیا یاسالم یجمهور

به سمت معاون  یو پژوهش یآموزش فیبا حفظ وظا 1398از سال  شانی( هستند. اTehran Urban Forumتهران ) یمجمع شهر رکلیکشور و دب

 ستمیبه اکوس یانیمقام خدمات شا نیتهران منصوب شدند و در ا یشهردار یر مرکز نوآوریشهر تهران و مد یزیرمرکز مطالعات و برنامه یعلم و فناور

را استاد راهنما و مشاور بودند و حاصل  یارشد و دکتر یکارشناس نامهانیپا 100از  شیب شانی. در بحث پژوهش اندینمایکشور ارائه م یو فناور ینوآور

 یالمللنیو ب یمل یهامقاله در کنفرانس 80ارائه حدود  و یمعتبر داخل اتیمقاله در نشر 60از  شیب ،یالمللنیب اتیمقاله در نشر 100از  شیآنها چاپ ب

و دو  یعنوان آن انتشارات دانشگاه 3کتاب چاپ شده دارند که  7دکتر  یدانشگاه تهران است. آقا یپارک علم و فناور یعلم یاختراع با گواه 3و ثبت 

از  2/19 ازیبا کسب امت 1398دکتر در سال  یهستند. آقا یپژوهشیعلم هیسه نشر هیریتحر ئتیعضو ه شانیاست. ا یجمهوراستیر تیعنوان با حما

جشنواره آموزش دانشگاه تهران انتخاب شدند.  نیدر ششم یآموزش دهیعنوان استاد برگزبه سیتدر یهادانشجو در طول سال 700حدود  یابیارزش

 .دییمراجعه نما  /https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hosseinyousefiنامبرده به آدرس  ومهبه رز شتریاطالعات ب یبرا

 

 

و  نییتب یبرا یاجتماع - یفن یهاستمیس یهاینرم شامل فناور یهایدر حوزه توسعه فناور نیالدفیدکتر س  

در شناخت  راتییتغ ییو بازنما فیبا هدف توص یاجتماع یو گذارها راتییمرتبط با تغ یراهکارها زیتجو ایو  فیتوص

 دیو با تأک یآنها در حوزه انرژ یرو یرگذاریو تأث دادنبا هدف شکل ینیو ع یذهن یایدر دن یو اجتماع یو افعال انسان

 دارند. تیفعال یهوش مصنوع یریکارگبر به
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پس از  یآمد. و ای( به دنری)نصرآباد کو دشهریدر سف یشمس 1351سال  رماهینژاد در ت یجواد سادات دیدکتر س  

 یکارشناس ،یرا در مقاطع کارشناس یکاشان، مدارج علم ینیامام خم رستانیدر دب یدر رشته علوم تجرب لیتحص

کرده و موفق به اخذ دکترا  یمسکو ط یدولت انشگاهمدرس و د تیمازندران، ترب یهادر دانشگاه بیارشد و دکترا به ترت

و  یشرق یاروپا یشور، منطقه انجمن اسالم. در خارج از کدیگرد «یدرولوژیه یو مهندس کیدرولیه»در رشته 

 آن را برعهده گرفتند. استیر 1381و در سال  دهیگرد سیتأس شانیالمنافع با تالش امشترک یکشورها

 یفرهنگ ییدار معاونت دانشجوعهده 1386دانشگاه شهرکرد درآمدند و تا سال  یعلمئتیه تیبه عضو شانی، ا1382از بازگشت به کشور در سال  پس

وزارت  ریکشور انتخاب شده و مورد تقد یهادانشگاه دهیبرگز یفرهنگ ییعنوان معاون دانشجوبه شان،یبه خدمات فراوان ادانشگاه بوده و باتوجه نیا

 علوم قرار گرفتند.

 یریگنظران، دوران اوجحبهمه صا یکه به گواه دیآغاز گرد استیبه دانشگاه کاشان در سمت ر شانیماهه خدمت ا 50زمان بود که دوره  نیا در

 یمرکز علم کیعنوان تالش او توانست، دانشگاه کاشان را به هیو روح یریناپذیبوده است. خستگ یو آموزش یفرهنگ ،یعلم یهانهیدانشگاه در تمام زم

دانشگاه بود، لذا سند  یبرا« اندازسند چشم نیتدو» یو یکارها نیترییربنایاز ز یکی ر،یمس نیو استمرار ا یداریپا یدر کشور مطرح سازد. برا شرویپ

 نیریستاد خ» سیبه تأس توانیم شانیاقدامات ا گرینمود. از د یزیرهیپنج دانشگاه برتر کشور پا گاهیبه جا دنیرس یانداز و نقشه راه دانشگاه را براچشم

. دینما جادیا نیادیتحول بن کیکشور  یتوانست توسط او در آموزش عال دهیا نیدانشگاه اشاره نمود که ا نیدر ا نیریو حضور خ« توسعه دانشگاه کاشان

 یعنوان معاون حقوقبه 1390شد و از سال  دهیکشور برگز یهابرتر دانشگاه سیاز پنج رئ یکیعنوان به شانیتوجه، ا انیخدمات شا لیبه دل تیدر نها

 یزمان برا نیداشت. ا یریگنقش چشم 92و  91 یهاو در رشد بودجه وزارت علوم در سال دیمنصوب گرد یو فناور قاتیعلوم تحق ریامور مجلس وز

 آشنا شود. ندگانینما اراتیبودجه، سازوکار مجلس و اخت بینحوه تصو ن،یبود تا با قوان یاو فرصت

از  یکیدانشگاه تهران منصوب شد.  یگذارهیسرمادانشگاه تهران و سپس مسئول معاونت توسعه و  یو مال یعنوان معاون اداربه 1392 نیدر فرورد یو

دانشگاه  ادیبن سیدانشگاه و تأس یمنابع مال نیدانشگاه تهران به هدف تأم یگذارهیشرکت توسعه و سرما یاندازدوران، راه نیاقدامات او در ا نیترمهم

 سیدانشگاه تهران و رئ دیاسات جیبس سیبه سمت رئ شانیدوران ا نیدر ا نیدانشگاه بوده است. همچن یبرا یمردم یهاجذب کمک یتهران در راستا

 .دیتهران بزرگ منصوب گرد دیاسات جیبس

دوره مجلس  نیدر دهم دگلیکاشان و آران و ب فیمردم شر یندگیدانشگاه تهران و نما نیدانشکده علوم و فنون نو اریاکنون دانشنژاد هم یسادات دکتر

 .را به عهده دارد یاسالم یشورا
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 دانشکده علوم و فنون نوین آموختگاندانشتعداد و  های آموزشیزیرساخت

نمودار ) باشدمیاستاد  کیو  استادیار 31، دانشیار 38تعداد شامل  نیاست که ا علمیهیئتعضو  70 یدر حال حاضر دارا نیدانشکده علوم و فنون نو

1.) 

  

 یعلم ئتیه یاعضا یمرتبه علم:  1نمودار 

 

نفر  163نفر دانشجو کارشناسی ارشد و  681که از این تعداد  باشدمیدانشجو شاغل به تحصیل  844دانشکده علوم و فنون نوین در حال حاضر دارای 

 هوافضامهندسی بیشترین تعداد و بخش دانشجو  272فناوری با  یارشتهنیبخش ب شودیممشاهده  2که در نمودار  طورهمان د ودانشجو دکتری هستن

 . دارند هابخشبین سایر  کمترین تعداد دانشجو را دردانشجو  175با 

 

 

 لیشاغل به تحص انیآمار دانشجو  :2نمودار 
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 انیو دانشجو 2 بیارشد با ضر یکارشناس انیدانشجو) باشدمی 26.8نسبت دانشجو به استاد در حال حاضر  شودیممالحظه  3که در نمودار  طورهمان

  .(دانمحاسبه شده 3 بیبا ضر یدکتر

 

 

 (اندمحاسبه شده 3 بیبا ضر یدکتر انیو دانشجو 2 بیارشد با ضر یکارشناس انینسبت دانشجو به استاد ) دانشجو: 3نمودار 

 

 

اند. تعداد نفر دانشجوی دکتری بوده 98نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  1291باشد که از این تعداد نفر می 1389آموختگان تاکنون تعداد کل دانش

 .است مالحظهقابل 4نمودار در  تاکنوندانشکده  سیتأسآموختگان به تفکیک هر سال از دانش

 

 

 آموختگانآمار دانش:  4نمودار 
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 پژوهشیدستاوردهای 
 

 پژوهشی-منتشرشده در مجالت علمی مقاالت

 دارایمقاله  1985که از این تعداد  باشدمیمقاله  2985 بربالغ 1399انتهای سال تا  پژوهشی-تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی

 .(5)نمودار  معتبر منتشر شده است یهاهینمامقاله در سایر  1027و   WOSنمایه

 

 یشده در مجالت معتبر علممقاالت منتشر:  5نمودار 

 

 علمیمعتبر های همایشدر شدهمقاالت ارائه

های همایشمقاله در  1058که از این تعداد  باشدمی مقاله 2235 ،1399سال  یتا انتها علمیمعتبر ی هاشیشده در هماتعداد کل مقاالت ارائه

 .(8نمودار ) اندملی ارائه شده همایشمقاله در  1150و  المللیبین

 

 هاشیشده در همامقاالت ارائه:  6نمودار 
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 شدهشده و ترجمهی تألیفهاکتاب

توسط انتشارات دانشگاه  آنجلد  24که از این تعداد  باشدمیجلد کتاب  197 بربالغتاکنون  علمیهیئت یشده توسط اعضامنتشر یهاکتابتعداد 

 است. مالحظهقابل 10نمودار در به تفکیک هر سال علمی  ئتیه یشده توسط اعضامنتشر یهاکتابتهران به چاپ رسیده است. تعداد 

 

 

 یعلم ئتیه یشده توسط اعضامنتشر یهاکتاب:  7نمودار 

 

 کاربردی و بنیادیپژوهشی های طرح

به تفکیک  هاطرحاین  که باشدمی طرح 148 بربالغاند تاکنون اجرا شده علمیهیئتی که توسط اعضای ادیو بن یکاربردپژوهشی  هایطرح کل تعداد

 است. مالحظهقابل 11نمودار در سال هر 

 

 یادیو بن یکاربردپژوهشی  یها: تعداد طرح8نمودار 
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 رانیمرکز آمار ا تیساوبمحاسبه از اطالعات  یبراالزم به ذکر است که  .شاهده استقابل م 12در نمودار به تفکیک هر سال  هاطرحاین ارزش ریالی 

 نیشاخص مورد استفاده در ا اعداد همچنین شده است. لیتبد 1398به ارزش در سال  1398قبل از سال  یهاطرح یالیارزش رو  ستفاده شده استا

 .باشدیم 1395 هیگر بر اساس سال پامحاسبه

 

 

 یکاربردپژوهشی  یهاطرح یالیارزش ر:  9نمودار 

 پژوهشیویژه دستاوردهای 

اختراع  81دانشمندان برتر جهان قرار دارند و تاکنون  %1دانشکده در بین  علمیهیئتنفر از اعضای  4 شودیممالحظه  13که در نمودار  طورهمان

 .به ثبت رسیده است علمیهیئتتوسط اعضای  انیبندانششرکت  11و  المللیبینملی و 

 

 

 دانشکده ژهیو یدستاوردها: 10نمودار 
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 های دانشکده آزمایشگاه

 علوم زیستیتخصصی مهندسی بخش  یهاشگاهیآزما

 زیآنال شگاهیآزما

 :باشدمیاندازی شد و دارای امکانات زیر راه 1390در سال  شگاهیآزمااین 

Real time PCRواکنش  شرفتیپ وقفةیبمشاهده  یبرا ی: دستگاهPCR  داتیتول ریمقاد توانمیروش  نی. با اباشدمیدر طول زمان  PCR 

،DNA ،cDNA ای RNA یدیتولفلورسنت  یروش بر مبنا نینمود. ا یریگاندازه زیرا ن ( از مولکول گزارشگرReporter) که در طول  باشدمی

 .ابدییم شیاواکنش افز

 یـمـنــولــوژیدر ا ــمیمـسـتـقـ یکــاربــرد ــکیتـکـنـ نی. اردیگیممورد استفاده قرار  زایاال یهاتست ــجیخــوانــدن نـتــا ی: برادریزاریاال 

را در گستره  یکه قرائت جذب نور یمعمول یاست. بر خالف اسپکتروفتومترها یاسپکتـروفتـومتـر اختصـاص ـکی ـدریر ـزایدارد. اال یو سـرولـوژ

 نیب معموالً را محدود کرده و  هاموجبوده که گستره طول  یانکسار یهانگیتیگر ای لترهایف یدارا دریر زای، االکنندیم لیتسه هاموجاز طول  یعیوس

 .کنندیمعمل  نانومتر 750تا  400

 نمونه تریکرولیم 2غلظت با  نیی: تعاسپکتروفوتومتر نانو 

 فراینددر  ستیبا فوتورز کونیلیس فریپوشش و یبرا MEMSو کیکروالکترونیم عیدر صنا ژهیبه و ندیفرا نیا -یدوران یدهپوشش: نگیکوت نیاسپ

 ریرپذو تکرا ینیبشیپقابلو صاف با ضخامت  کنواختی ستیفوتورز لمیف کی دیتول ،یدوران یدهپوششکاربرد دارد. هدف از  یتوگرافیل یالگوده هیاول

 است.

 خألدر  ری: دستگاه تقطیروتار 

 مواد حساس به حرارت کردنخشک(جهت Freeze Dryer) یدیتصع کنخشک ،یانجماد کنخشک :ریدرا زیفر 

 PCR مخفف :Polymerase chain reaction  یهارشته. هدف از آن سنتز باشدمی مرازیپل یارهیزنجواکنش  یکه به معن باشدمی  DNA 

 .شودیمتکرار  رواریزنجالگو است که به صورت  یهارشته یاز رو دیجد

 .دهدیمرا انجام  ونیزاسیلیعمل استر فشارتحتاست که با استفاده از بخار آب  ی: دستگاهاتوکالو 

 MASK alignerسطوح مورد نظر از جمله ساخت سنسور یرو یطرح خاص جادیاش. با نور ماوراء بنف یتوگرافی: دستگاه ل 

 فلزات ینشان هی: الیزیروم نگیاسپاتر 

کردن  زیکربرا نگ،ینتریس، نگیزیمانند بر ییندهایفراو  رندیگیمو حرارت باال قرار  خأل طیکه در آن مواد تحت شرا هاکورهاز  ی: نوع خاصیوبیت کوره 

 یفعال ییتا گازها شودمیو باعث  گیردمیصورت  خأل طیدر مح یدهحرارت اتیعملگیرد. میانجام  نییپا یباال و آلودگ یبا سازگار یحرارت اتیو عمل

باعث  یحرارت اتیحذف هوا در هنگام عمل نیحذف شوند. همچن طیاز مح شوندمیشدن مواد  تراتیو ن شیکه باعث اکسا تروژنیو ن ژنیمانند اکس

 شود. یریجلوگ یتا از انتقال حرارت به روش همرفت شودمی

 .شودمیو ... استفاده  emulsification ،cell disruption عات،ی، پروسس ماهامحلول ونی: به منظور هوموژناسکیاولتراسون 

 گریاز د یسه چشم کروسکوپیم تال،یجی، دستگاه آون د0.01ترازو دقت  کروسکوپ،یم نیدورب ،ینور کروسکوپیم رر،یاست تیهات پل 

 .باشدمی شگاهیآزما نیا یهادستگاه
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 مواد ستیز شگاهیآزما

 گردید. یاندازراهمهندسی پزشکی  عرصةنوین در  یهاپروژهبا هدف انجام  1392آزمایشگاه زیست مواد در سال 

 :امکانات   

 شیکر روتاتور 

o  دور در دقیقه 500الی  20از دامنه چرخشی 

o  خطی هایروشامکان هم زدن سیاالت به 

 

 Ph متر :Ph  گیری که قابلیت اندازه باشدمیمترهای مولتی پارامتر مارتینی دیجیتال و با کالیبراسیون اتوماتPh باشد. محدوده و دما می

Ph باشد.گراد میدرجه سانتی 105تا  -5از  یریگاندازهقابلو محدوده دما  14تا  2 یریگاندازهقابل 

 دستگاه الکتروریسی 

 میکرون 700نانومتر تا  80قابلیت ریسندگی الیاف طبیعی و مصنوعی در رنج *

 KV 20-0منبع تغذیه ولتاژ باال *

 لیترمیلی 40 حجم تا نازلهسیستم تزریق تک*

 تزریق یزیربرنامهقابلیت *

 دستی رتصوبهتنظیم فاصله درام با نازل *

  )جهت استریل و خشک نمودن وسایل و لوازم آزمایشگاهی، مجهز به ترموستات دقیق الکترونیکی که : لیتری 70دستگاه اون )فور

، مجهز به گرادیسانتدرجه  250الی  0د در درجات مختلف دمای موردنظر را کنترل نماید، دارای ترمومتر دیجیتال با رنج حرارتی توانمی

 از آن استفاده نمود توانمی لزومکه در صورت دریچه تخلیه 

 شیکر الک (Sieve Shaker) : و همچنین دستگاه شیکر الک مجهز به تایمر تک  رودیمدستگاه شیکر الک جهت لرزاندن الک به کار

وات  250دستگاه شیکر الک دارای موتور  ،اینچ را دارد 18یا  12و  8 یهاالکدستگاه شیکر الک قابلیت نصب  .باشدمیزمانه یا دو زمانه 

 . عدد خواهد بود 11قابل نصب  یهاالکو تعداد  باشدمی

 شودمیریز ساختاری مواد استفاده  یهایژگیو گیریاندازهمیکروسکوپ نوری برای بررسی و  :میکروسکوپ نوری.  

 220ولتاژ ورودی : بن ماریv فرکانس ،Hz 50 با ترموستات گرادسانتیجه در 100، قابلیت تنظیم دما تا 

 از جنس  معموالًدستگاه هات پلیت مگنت یا هیتر استیرر یا همزن مغناطیسی دارای گرمکن از یک صفحه حرارت دهنده که : هیتراستیرر

، تشکیل شده است. این صفحه دارای مشخصاتی از جمله توزیع یکنواخت گرما و مقاوم در برابر شوک حرارتی، باشدمیآلومینیوم فشرده 

دمای صفحه  کنندهمشخصیکی که  باشدمیمغناطیسی دارای دو ولوم  یهاهمزنصفحه کنترل  .باشدمیمواد شیمیایی و اکسید شدن 

سرعت چرخش  توانمیو با ولوم دیگر که مربوط به موتور است  دهدیمد را حرارت درجه سانتیگرا 300تا  معموالً حرارت دهنده است که 

  سیستم مغناطیسی دستگاه را تنظیم نمود.

 

 و بافت یکشت سلول شگاهیآزما

 فرامرز مهرنژادسرپرست آزمایشگاه: دکتر 

 .گردید اندازیراه سلولی کشت و زیستی علوم عرصة در نوین هایپروژه انجام هدف با 1390 سال در بافت و سلولی کشت –آزمایشگاه علوم زیستی 

 :باشدمیموارد زیر  جملهمناین آزمایشگاه مجهز به اتاق کشت سلولی با امکانات کامل و سایر تجهیزات  
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جانوری به کار  هاسلولزنده مانند  هاینمونهبیولوژی برای کشت و رشد دادن  هایآزمایشگاه: یک ابزار آزمایشگاهی است که در CO2انکوباتور  

 .کندیمهای زنده فراهم شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن رودیم

 .باشدمی آب بخار از استفاده با : دستگاهی برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای باالاتوکالو 

دانشکده  نمیزان دور مجاز سانتریفوژهای ای .کند: دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا میسانتریفیوژ

5000 RPM  10000 و  RPM .است 

کم کاربرد دارد و حرکت چرخشی  یهاحجمداخل لوله با  هاینمونه: دستگاه میکسر ورتکس دستگاهی است که برای مخلوط کردن میکسر ورتکس 

 و لرزشی روی محور خود دارد

: دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا دیونایزر

 میکروزیمنس را داراست. یک زیر الکتریکی هدایت با یون بدون آب همان

 آن شیئی عدسی و نمونهی ریقرارگ: میکروسکوپی است که منبع نوری و کوندانسور آن در قسمت فوقانی آن، باالی صفحه میکروسکوپ اینورت 

 کشت فالسک مثل) بزرگ نسبتاً ظرف یک در زنده هایارگانیسم یا هاسلول مشاهده برای میکروسکوپ این. دارد قرار نمونه یریقرارگ محل پایین

 .گرددفاده میاست معمولی، هایمیکروسکوپ در ایشیشه اسالیدهای از تریعیطب خیلی شرایطی در ،(سلول

 رمسلحیغمتفاوت برای بررسی موجودات و ساختار موادی که با چشم  یهایینمابزرگ: میکروسکوپ نوری یا ریزنمای نوری برای میکروسکوپ نوری 

 .قابل بررسی نیستند، کاربرد دارد

 ها.هدایت الکتریکی محلول گیریاندازهاست برای  یدستگاه: هدایت سنج

PH  دستگاه الکترونیکی برای محاسبهمتر : PH .مواد است 

 طور به که ها ماریبن دمایی محدوده. شودمی استفاده خاص زمانی بازه یک در هامحلول : این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواختماریبن

 .باشد ستیبایم گرادسانتی درجه 100 تا اتاق دمای از گیردمی قرار استفاده ردمو بیشتر و طبیعی

 شود.ها و مواد آزمایشگاهی که به دمای خیلی پایین نیاز دارند استفاده می: برای نگهداری و فریز کردن سلول70فریزر منفی 

 

  یستیگروه علوم ز تیو سا محاسبات شگاهیآزما

  یدیوحبهمن سرپرست آزمایشگاه: 

 .گیردمیصورت  یوتکنولوژیو ب یپزشک یمهندس هایحوزهدر  یکیولوژیب هایسیستم سازیشبیه شگاهیآزما نیا در

 :یجار یقاتیتحق یهاپروژه

 تولد زودرس نوزادان جادکنندهیا یکیفهم عوامل مکان یرحم و دهانه رحم زنان باردار در راستا یمحاسبات سازیشبیه 

 یخون محل انیآن بر جر راتیتأثو  یویر یهاانیشراز  یاخون در شاخه یحرکت لخته یمحاسبات یبررس 

 یدر طراح مؤثر یکینامیهمود یپارامترها یبررس :یتوخال بریف یبا غشا یمصنوع هیو جامد ر الیس کنشبرهم سازیشبیه 

  کیدیکروفلویم طیمح کیدر  یسلول عصبدر آکسون  بیآس جادای یکرنش بر رو ریتأث یجهت بررس یمدل محاسبات کیارائه 

 

  



   دانشکده علوم و فنون نوین                

 50  معرفی دانشکده علوم و فنون نوین

  ای فناوریرشتهبینتخصصی بخش های آزمایشگاه

 آزمایشگاه تئوری اطالعات و کدینگ 

 سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی تیموری

 یابیو ارز ییشناسا یبرا اریمیتصم یهاسامانه نگیاطالعات و کد یتئور شگاهیدر آزماتأسیس شد.  1392در سال  نگیاطالعات و کد یتئور شگاهیآزما

 است: ریسه حوزه ز یبر رو شگاهیآزما نیدر ا یتمرکز اصلشود. یم یطراح یمنابع اطالعات

 یمنابع اطالعات یسازهیو شب سازیمدل 

 یمنابع اطالعات ییشناسا یبرا اریمیتصم یهاسامانه 

 مشخص یبر اساس منابع اطالعات اریمیتصم یهاسامانه 

باز در  های متنافزارشود تا محصوالت به صورت نرمدر راستای توسعه سریع دانش در حوزه امنیت اطالعات و ارتباطات، در این آزمایشگاه تالش می

توسط این آزمایشگاه منتشر شده است  1399در سال  Fragments-Expertافزار اختیار عموم محققان قرار گیرد. به عنوان مثال نرم

(https://github.com/mehditeimouri-UT/Fragments-Expert .) 

 :باشندجاری این آزمایشگاه به شرح زیر می یقاتیتحق هایپروژه

 لیمدرن قطعات فا یبندطبقه 

 شبکه کیتراف یبندطبقه 

 یمخابراتناشناخته  یهامعکوس پروتکل یمهندس 

 مدرن یمخابرات هایسیستمکانال در  یکور کدها یبازساز 

 مراجعه نمایید.  http://itc.ut.ac.irتوانید به آدرس برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این آزمایشگاه می

 

 

 های سیار هوشمندآزمایشگاه ربات

 علیرضا رضائی سرپرست آزمایشگاه: دکتر 

است. عالوه بر آن  نیماش یریادگیو  یهوش مصنوع یهاتمیالگور یبر مبنا یکیمکاترون هایسیستمهوش در  شیافزا شگاهیآزما نیا سیتأسهدف از 

با  به ساخت قطعات متحرک شگاهیآزما نی. در اشودمیمشکالت موجود در حوزه صنعت ارائه داده  یهوشمند برا هایسیستم یبر مبنا ییهاحلراه

 .شودمیپرداخته  زین یستیز یهاطیمحاز  یریادگی یآن بر مبنا حیدر مدت کارکرد صح یریادگیقدرت  یو دارا یتوان مصرف نیکمتر

 :یجار یقاتیتحق یهاپروژه

 یپزشک یکاربردها یبرا نیماش یریادگی یهاتمیالگور یسازادهیپ 

 یهوشمند مال هایسیستم یسازادهیپ 

  

https://fnst.ut.ac.ir/ازمایشگاه-تئوری-اطلاعات-و-کدینگ
http://itc.ut.ac.ir/
https://fnst.ut.ac.ir/ازمایشگاه-روباتهای-سیار-هوشمند
https://fnst.ut.ac.ir/ازمایشگاه-روباتهای-سیار-هوشمند
https://fnst.ut.ac.ir/ازمایشگاه-روباتهای-سیار-هوشمند
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 آزمایشگاه مکاترونیک 

 رخلیل عالی پودکتر سرپرست آزمایشگاه: 

ه تهران آزمایشگاه مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، یک آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی در رشته مهندسی مکاترونیک در دانشگا

یک های آموزشی دانشجویان رشته مهندسی مکاترونو فعالیت ارشد یکارشناسهای باشد که محلی برای ساخت و تست تجهیزات مورد نیاز پروژهمی

، کنترل مقاوم، 2و  1است. این آزمایشگاه به منظور آموزش دانشجویان مهندسی مکاترونیک برای یادگیری بهتر مفاهیم درسی خود نظیر مکاترونیک 

 درسی و تحقیقاتی خود در این آزمایشگاه فعالیت کنند. هایپروژهتوانند برای انجام کنترل پیشرفته ایجاد گردیده است. دانشجویان می

 تحقیقاتی: هایپروژه

 پذیرد.صورت می "رسان پیشرفتههای خدمتربات"تحقیقاتی مربوطه در آزمایشگاه  هایپروژهو  باشدمیماهیت این آزمایشگاه آموزشی 

، یبرداردادهتر، کارت منبع تغذیه، پروگرمر، اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور، مولتی م زیر است: صورتبهلیست برخی از تجهیزات موجود در این آزمایشگاه 

، دریل ماکیتا، کولیس دیجیتال، پیچ گوشتی شارژی ماکیتا، اره عمود بر ماکیتا، quick  داغ هوای ، PLC  ، سیستمیسالیپتابلوی پنوماتیک، تابلوی 

 ره.یو غ DM فلزی، مولتی متر نقالة، Pro's Kit  نیبذرهسنگ فرز، 

 PLC سیستم این در شده استفاده CPU ( یکی از تجهیزات موجود در این آزمایشگاه است.PLCصنعتی ) کنندهکنترلمجموعه آموزشی 

SIEMENS مدل CPU313C-2 DP این. باشدمی آلمان کشور ساخت CPU نوع از Compact  کارت یک و بوده DI16/DO16 متصل آن به 

 بیشتر عملی، یهاشیآزما انجام با مکاترونیک درس طول در دانشجویان که است شده دیده تدارک طوری مجموعه این در موجود تجهیزات. است شده

 شوند.می آشنا درس این مفاهیم با

 

 میکرو نانو فلوئیدیک  هایسیستمآزمایشگاه توسعه فناوریهای میکرو نانو ساخت و 

 محمد طهماسبی پور سرپرست آزمایشگاه: دکتر 

 کرویم هایسیستم یمهندس یهارشتهدر  یقاتیتحق شگاهیآزما کیدانشگاه تهران،  نینانوساخت دانشکده علوم و فنون نو -کرویم یهایفناور شگاهیآزما

انجام امور  یبرا یمحل نیو همچن المللیبینو  یمل یقاتیتحق هایپروژهانجام  یبرا یدر دانشگاه تهران و محل کینانوفتون یو مهندس کیو نانوالکترومکان

دانشکده،  زیموجود در اتاق تم یتخصص زاتیعالوه بر تجه شگاهیآزما نیفعال در ا انیدانشجو است. شگاهیآزما نیفعال در ا انیدانشجو نامهانیپامربوط به 

پرس  دستگاه، ویکروویما آون، کیاولتراسون زریهموژنا، رریو است تریه، کیالتراسون یکروجوشکاریم دستگاه، کروفرزیم نیماش یاختصاص زاتیاز تجه

 کارت، متر یمولت، هیتغذ منبع، لوسکوپیاس، ژنراتور فانکشن، کیالتراسون حمام، کمپرسور، آون، کوتر( نی)اسپ یدوران ینشان هیال دستگاه، یکیپنومات

، یزریل دماسنج، تالیجید کروسکوپیم، ییجاجابه گیریاندازه یزریل سنسور، کرومتریم،  آر متر( ی)ال س LCR meter، تالیجید سیکول، یبردارداده

 .کنندیاستفاده م زیگاز ن کپسولو  ترکمتر، تسالمتر، ویماکروو تشعشعات گیریاندازه دستگاه

 

  یابیمشخصهآزمایشگاه 

  حسن حاج قاسم صابون پزسرپرست آزمایشگاه: دکتر 

 یهایفناور یسازیو بوم یاندازراه ریدر مس کیدیکروفلوئیم یهایفناور( با تمرکز بر استفاده از یستیز کیدیکروفلوئی)م یابیمشخصه شگاهیآزما

در حال انجام  شگاهیآزما نیدر ا کیدیکروفلوئیم یهادر ساخت تراشه دیها و مواد جدراستا استفاده از روش نیقرار گرفته است. در ا یکیدیکروفلوئیومیب

( در علوم مختلف به کاربرد Lab-On-a-Cipتراشه ) یرو شگاهیبا ساخت آزما ،یارشتهنیب یهایفناور ییدر تالش است با همگرا شگاهیآزما نیاست. ا

 یکاربرد یهادهیها و او از طرح را دارد نهیزم نیدر ا یپژوهش یهادر طرح یهمکار یگروه آمادگ نیقدم بردارد. ا کیدیکروفلوئیاستفاده از م لیو تسه

 دانشگاه تهران است. یفن سیدر پرد شگاهیآزما نی. محل استقرار اکندیاستقبال م

 کیدیکروفلوئیم یانجام شده که با فناور یتومتریو هموسا یتومتریفلوسا ،یامپدانس متر هایروشبا استفاده از  شگاهیآزما نیانجام شده در ا یهاپروژه

دست آمده  هب یهایاز جمله فناور زیها از محلول است نولسل ایذرات  یجداساز هایروش نیترکه از محبوب ینرسیا یشده است. جداساز کپارچهی

http://fnst.ut.ac.ir/mech-lab
https://fnst.ut.ac.ir/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://uflow.ut.ac.ir/
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سلول با  ییو شناسا یسلول سرطان یجداساز ر،یخون با استفاده از پردازش تصو یهاسلول صیپارامترها و تشخ یریگاندازه است. شگاهیآزما نیدر ا

 است. شگاهیآزما نیموضوعات انجام شده در ا نیتراز جمله مهم یاستفاده از امپدانس متر

 

  آزمایشگاه ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو 

 جواد کوهسرخی دکتر : سرپرست آزمایشگاه

شد. این آزمایشگاه با دارا بودن اغلب تجهیزات  سیتأسمتری  78در فضای اتاق تمیز  1393آزمایشگاه ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو در سال 

تحقیقاتی است. تمرکز اصلی  هایپروژهمختلف: الکترونیک، شیمی، مکانیک و شیمی قادر به انجام اغلب  هایحوزهفرایند ساخت ادوات الکترونیکی در 

در کنار دستیابی به فرایندهای جدید ساخت صورت و نانوالکترونیک است که  MEMSسنسورهای حوزه  یابیمشخصهاین آزمایشگاه روی ساخت و 

 ، این آزمایشگاه قادر به ارائه خدمات به دیگر مراکز نیز است.تحقیقاتی. عالوه بر کارهای گیردمی

 

 :های تحقیقاتیپروژه

  دوتکهطراحی میکروفن خازنی با دیافراگم 

 طراحی میکرو سامانه نفوذ برای لقاح مصنوعی و نفوذ به تخمک 

  مایع برای کاربردهای نوری یهاستالیکرکربنی و هیبرید آنها با  یهاانولولهنرشد 

  خازنی  فشارسنجطراحی و ساخت سنسورMEMS 

  یامرحلهسهطراحی و ساخت میکرو پمپ 

  گلوکز گیریاندازهطراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی 

  فلو و شدت جریان سیال گیریاندازهطراحی و ساخت سنسور 

  گلیکوهموگلوبین گیریاندازهطراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی 

 بررسی رفتار الکترونیکی نانووایرهای اکسید روی برای کاربرد فشارسنج 

  کربنی برای کاربردهای سنسور گازی یهانانولولهرشد افقی 

 سنجشتابساخت و تست سنسور  ،طراحی MEMS 

  هواشناسیساخت سامانه سنسوری برای کاربردهای 

 

 هیتغذ منبع، کیاولتراسون زریهموژنا، رریو است تریهی، زیروم نگیاسپاتر، خألتست سنسورها در  دستگاهشامل  موجود زاتیتجه

 یفرهایو شیآپ زدا ستی، سه چشم کروسکوپیمی، کربن یهانانولوله یرشد عمود دستگاهی، توگرافیل نریاال ماسک، DC نگیچیئسو

سنسورها  یکیخواص الکتر گیریاندازه ستمیس، Spin coater  ، یسیو الکترور قیتزر یبرا یکرونیگر مجاجابه، یمیش هود، کونیلیس

 دستگاه، باد سورکمپر، فرهایبرش قطعات و و دستگاه، یکیاپت برد، DIآب  دستگاه، تالیجیآون د دستگاه، (انیخازن، مقاومت و جر)

 باشد.می Reductionی کیاپت یهاماسک دیتول

  

http://fnst.ut.ac.ir/mems-lab
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  هوافضامهندسی تخصصی بخش  هایآزمایشگاه

 آزمایشگاه آیرواالستیسیته و ارتعاشات 

 شاهرخ شمس دکتر : سرپرست آزمایشگاه

در  ر،یپذانعطاف یهاسازهو  شودیم کیروسروواالستیو آ کیرواالستیآ یهادهیپدباعث وقوع  الیو س ریپذمباحث مربوط به اندرکنش سازه انعطاف

 یریو اعتمادپذ یمنیا نیتأمو ضرورت  ریپذانعطاف یهاسازه یطراح روزافزون. توسعه رندیمورد توجه قرار گ دگاهید نیاز موارد الزم است از ا یاریبس

 نیشوند. تدو یو سپس تست عملکرد سازیمدل ک،یرواالستیمربوطه از نظر استحکام آ لیکه قبل از ساخت، در ابتدا وسا دینمایم جابیا لیوسا نیا

 شیازپشیب شیبا افزا نی. همچنباشدمیاز الزامات طرح  یتست به سازه با ابعاد اصل جیطرح تست و نحوه اعمال و تطابق دادن نتا جادیالزم، ا یهاتمیالگور

با مراجعه  نی. همچنابدییمنمود  شیازپشیبتست  جیبا نتا یوتریکامپ یسازهیشب جینتا سهیدر کشور، لزوم مقا تهیسیرواالستیآ نهیدر زم یهانامهانیپا

اندرکنش سازه و  شگاهیآزما ای تهیسیرواالستیآ شگاهیارتعاشات، آزما شگاهیآزما یارااکثر آنها د شودیمشاهده م ا،یمعتبر دن ییهوافضا یهابه دانشکده

 هستند. الیس

  ریپذانعطاف یهاو فالتر سازه یارتعاشات اتیمرتبط و استخراج خصوص یهانامهانیپا یبرا تهیسیرواالستیآ یهاتستانجام. 

 اندرکنش سازه و  نهیدر زم نیدانشکده علوم و فنون نو انیدانشجو الخصوصیدانشگاه تهران و عل انیکشور و دانشجو یباالبردن دانش علم

 .تهیسیرواالستیو علم آ الیس

 کیرواالستیآ یهاتست یاستفاده از دستگاه تونل باد مستقر در دانشکده برا. 

 

 

 آزمایشگاه خزش قطعات مکانیکی 

 حمدحسین صبورسرپرست آزمایشگاه: دکتر م

بر  تواندیمتست  نیبار و دما، ا ریی. با توجه به امکان تغگیردمیمختلف، تست خزش صورت  یهایبارگذار، در دما و هانمونه یبر رو شگاه،یآزما نیدر ا

-یخستگ-خزشدر درس  مثالً) یمقاصد آموزش یبرا تواندیم شگاهیآزما نی، اعالوهبهثبت شود.  وتریآن، در کامپ جیمواد مختلف انجام شده، نتا یرو

 .شودیسازه هوافضا استفاده م شیگرا انیدانشجو یشکست( برا

 :یقاتیتحق هایپروژه

 

 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 

  رهام رفیعیسرپرست آزمایشگاه: دکتر 

 یبرا یطیمح جادیدانشگاه تهران واقع شده است به منظور ا نیکه در دانشکده علوم و فنون نو (COMRESLAB) تیکامپوز یقاتیتحق شگاهیآزما

 .باشدمی تیمشغول به فعال تیو توسعه در حوزه مواد و سازه کامپوز قیتحق ل،یتحص

https://fnst.ut.ac.ir/aeroelasticlab
https://fnst.ut.ac.ir/metalcreep
https://fnst.ut.ac.ir/comreslab
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 ت،یو چندمنظوره مواد کامپوز فردمنحصربهمشاهده شده است. خواص  تیمواد کامپوز یدر حوزه علم و فناور شیدر خالل چند دهه پ یتوجهقابل توسعه

 ،یهوافضا، مبلمان شهر ،ینظام عیصنا ،ییایو در یلیر ،یاجاده ،یهوا ونقلحملهمانند  یمختلف یهادر حوزه یمتعدد مهندس یهاکاربرد یآنها را برا

 هایروشتوسعه  ن،یکرده است. همچن لیباال، تبد تیاز مواد با اولو یبه گروه یورزش عینفت و گاز و صنا ،ییربنایو ز وسازساخت رو،یو انتقال ن دیتول

در خالل  هاتینانوکامپوز ظهور. به صورت خاص، گرددیافزوده باالتر م ارزش باو  یمحصوالت اقتصاد دیاغلب منجر به تول هاتیکامپوز دیتول دیجد

آنها  یتوسعه کاربردها لهیوسنیبدآنها و  ییمایو ش یکیالکتر ،یحرارت ،یکیو بهبود خواص مکان ییپژوهشگران به شناسا بیباعث ترغ ر،یاخ یهاسال

 .شده است

و  شرفتهیپ یهاتیو ساخت کامپوز یسازمشتمل بر مشخصه یمختلف یهادر حوزه یو کاربرد یاهیپا قاتیبه انجام تحق تیکامپوز یقاتیتحق شگاهیآزما

 .پردازدیم یتیکامپوز یهاساخت و آزمون سازه ل،یتحل ،یطراح نیو همچن هاتینانوکامپوز

که درحوزه  یقاتیو همکاران تحق ارانیارشد و دکترا و دست یمقاطع کارشناس انیاز دانشجو ت،یامپوزک یقاتیتحق شگاهیچندمحوره آزما یقاتیتحق میت

 هاتیوزکه از کامپ یدولت یهاسازمانو  یتوسط مراکز مختلف صنعت گرفتهصورت قاتیشده است. تحق لیتشک د،ینمایم تیفعال تیکامپوز یفناور علوم و

 .رندیگیقرار م یمال تیمورد حما یصنعت یدر قالب قراردادها ند،ینمایاستفاده م یمختلف یمهندس یهادر حوزه

 :شودیبرشمرده م لیها در موارد ذو کاربرد شرفتهیپ یهاتیکامپوز یبا تمرکز بر رو تیکامپوز یقاتیتحق شگاهیآزما یو هدف اصل تیمأمور

 مسو و مکرو کرو،یمختلف نانو، ما یهااسیدر مق تیدر خصوص رفتار مواد کامپوز یاهیپا قاتیانجام تحق 

 شانیا تیمأموررفتار آنها در خالل عملکرد و  ییبه منظور شناسا یتیکامپوز یهاسازه یسازهیو شب سازیمدل 

 هاتینانوکامپوز یسازو مشخصه یسازهیشب ،سازیمدل 

 تیکامپوز یهااستفاده از مواد و سازه واسطهبه یمهندس مسائل یمختلف برا یهاحلتوسعه راه 

 پژوهشگران مختلف نیدر ب یهاتیکامپوز ینو در حوزه فناور یهادهیتبادل ا یبرا یطیکردن محفراهم 

 

 

 فضایی  هایسامانهآزمایشگاه 

 هدی فکور ثقیهدکتر م: سرپرست آزمایشگاه

و گسترش داشته باشد. با اختصاص  رشدروبهاهمیت فناوری فضایی و نقش آن در زندگی امروزی موجب شده تا تحقیق و پژوهش در این زمینه روند 

ماورای هر چه بیشتر از فضای  یبرداربهرهکشورهای مختلف به دنبال  بلندمدتهای بودجه کالن و امکانات وسیع در حوزه فناوری فضایی و تدوین برنامه

فضایی به  یهایفناوربرداری از فضا و که روزی بهره کردیمفضا به روی انسان، کمتر کسی تصور  یهادروازهجو هستند. شاید در ابتدای گشوده شدن 

 ناپذیر برای زندگی روزمره انسان تبدیل شود.امری اجتناب

سازی مأموریت در های گسترده و شبیههای فضایی، انجام تحقیق و پژوهشامانهطراحی و ساخت س فرایندبودن  برنهیهزبر بودن و با توجه به زمان

توان در این محیط به تربیت متخصصان کارآمد گردد. مضاف بر اینکه میهای پروژه میریسک رساندنحداقلبهمناسب آزمایشگاهی، موجب  یهاطیمح

 های فضایی پرداخت.و آشنا با روند تحقیق و توسعه سامانه

های فضایی های فضایی دانشکده علوم و فنون نوین نیز با هدف انجام تحقیق و پژوهش جهت طراحی و توسعه انواع سامانهزمایشگاه تحقیقاتی سامانهآ

تواند محیط کار خود را آغاز نمود. نظر به دایر بودن رشته فناوری ماهواره و گرایش مهندسی فضایی در این دانشکده، این آزمایشگاه می 1390در سال 

 های فضایی باشد.مناسبی برای انجام تحقیقات اساتید و دانشجویان و همچنین اجرای پروژه

 

 :تحقیقاتی جاری هایپروژه

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

  نظر گرفتن قیود حرارتیطراحی جانمایی بهینه اجزای یک ماهواره با در 

https://fnst.ut.ac.ir/space_systems_lab?
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 طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با مالحظات افزایش قابلیت اطمینان 

 های تکاملیهای کامپوزیتی در برابر تخریب استاتیکی با استفاده از الگوریتمسازه چندهدفهسازی بهینه 

 نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی های یک سامانه فضایی با دررویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیرسیستم 

 های فضایی تحت ارتعاشات تصادفیهای وارد بر بردهای الکترونیکی در سامانهبررسی آسیب 

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

 نولوژیتک های پیکو بر اساسطراحی و ساخت پلتفرم و محموله ماهواره 

 

 آزمایشگاه هدایت و ناوبری 

 محمدعلی امیری آتشگاه دکتر : سرپرست آزمایشگاه

شناسایی  گریدعبارتبهمورد توجه قرار گیرد، مسئله ناوبری آن و یا  ستیبایماز جمله مسائل مهم که همواره در مورد اجسام پرنده حائز اهمیت بوده و 

 ییهاروشکه از  دینمایمآنها، ایجاب  یریاعتمادپذایمنی و  نیتأم ضرورت و هوایی یهاتیمأموروقعیت، سرعت و جهت آن بوده است. توسعه روزافزون م

های کمتری نیز داشته باشد. گفتنی است که برای دستیابی هزینه و بوده مقاوم سازمشکلمطمئن جهت ناوبری آنها استفاده شده تا نسبت به اقدامات 

ناوبری اینرسی در  هایروشبهره برد. در این میان استفاده از  پرنده ارتفاع و یاهیزاو سرعت شتاب، یهامؤلفه دقیق اطالعات از ستیبایمبه این هدف 

 .جدید مورد اقبال خواهد بود هایروشده و در آینده نیز با ظهور تخمین موقعیت و جهت وسیله پرنده در سالیان متمادی امری مورد توجه بو

های هوافضایی ای محصول محور در زمینه هدایت ناوبری و کنترل سامانههای تحقیقاتی و توسعهاین آزمایشگاه، انجام پژوهش اندازیراههدف اصلی از 

 :اصلی در این آزمایشگاه شامل موارد زیر است یهاتیفعالعمده  طوراست. 

 واقعیت مجازی یهاسامانه 

  ،هدایت، ناوبری و کنترل یهاسامانه اندازیراهسازی، تحلیل، ساخت، تست و ، شبیهسازیمدلطراحی 

 افزار در حلقهآزمون نرم 

 افزار در حلقهآزمون سخت 

 سامانه هدایت و ناوبری تلفیقی 

 

 

  محیط زیستنو و  یهایانرژتخصصی بخش  هایآزمایشگاه

 یدیخورش دروژنیو ه یدیخورش یهاسلول شگاهیآزما

  ییآستارا یفاطمه راضسرپرست آزمایشگاه: دکتر 

نانوساختارهاست.  هیبر پا یدیخورش دروژنیه یسازرهیذخو  دی( و تولPV) یدیخورش یهاسلول یرو بر قیتحق شگاهیآزما نیا اندازیراهاز  هدف

هم  (تهیسیالکتر) یدیخورش یدر بخش انرژ ریدپذیتجد یهایانرژ شگاهیارائه درس آزما یبرا شگاهیآزما نیموجود در ا یهااز دستگاه حالنیدرع

 .شودیم ستفادها

 یجار یقاتیتحق یهاپروژه

 تینانوکامپوز یطراح یسازنهیبه Si/C ونی ومیتیل یدر آند باتر 

 

http://gnc.ut.ac.ir/
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 و گرافن الینانوس شگاهیآزما

  پورقاسم هیرقدکتر : سرپرست آزمایشگاه

شده  اندازیراه نیو فنون نو علومدر دانشکده  الیبر نانوس یبا عملکرد مبتن یانرژ هایسامانهو ساخت  سازیمدل ،یبا هدف طراح الینانوس شگاهیآزما

 فاز،تکمواد  وسطت یحرارت یسازرهیذخو  افتیو گرافن به منظور بهبود انتقال، باز یکربن هیپا یهاالیو نانوس هاالینانوس یابیمشخصهاست. ساخت و 

 ریدپذیتجد یهایانرژ ،یانرژ هایسیستمدر حوزه  یارشتهنیب یقاتیموضوعات تحق شگاهیآزما نیدر ا .شودیمانجام  شگاهیآزما نیدر ا یدیبریو ه دو فاز

به منظور  گیریاندازهساخت و  د،یجد هایسیستم اندازیراهمتبحر،  یانسان یروین تی. تربشودمیانجام  گرید یهاشگاهیمشترک با آزما ایمستقل و  طور

 .باشدمی شگاهیآزما نیا یهاتیفعالاز اهم  یانرژ یهاو سامانه زاتیها و تجهروش یاستانداردساز

 یساختارها یرو یو کاربرد یادیبن قاتیتحق، هاالینانوس ییمنظور شناسا مدرن به زاتیبه فراهم نمودن تجه توانمی شگاهیآزما نیاهداف ا گرید از

 اشاره کرد حوزه نیکشور و آموزش محققان ا یکمک به ارتقا سطح فناورو یانرژ زاتیو تجه هاسامانهکاربرد در  کردیبا رو یگرافن ژهیبه و یکربن

 :انجام شده یقاتیتحق یهاپروژه

 یدیخورش یهاسلول یبه منظور خنک کار یهندسه به روش تجرب رییو تغ الینانوسبا استفاده از  ینوسان یبهبود عملکرد لوله حرارت 

 ساخت و بهبود عملکرد فوتوآند  ،یطراحBiVO4 آب شیکربن در واکنش اکسا هیبر پا یدیبریبا ساختار ه 

 نانوسیالبا استفاده از  یلوله حرارت لهیبه وس کیمتمرکز فوتوولتائ ستمیس یانتقال حرارت به منظور خنک کار یتجرب یبررس 

 به منظور بهبود انتقال حرارت نانوساختارهابا استفاده از  ریو حجم مبرد متغ ییگرما نیپمپ زم هایسیستم بیترک یو عدد یلیتحل یبررس 

 یدیخورش هایسامانهبه منظور استفاده در  ینوسان یلوله حرارت سازیمدل 

 یدیبر بهبود عملکرد سلول خورش یافزودن مواد کربن راتیتأث یبررس 

  هیبر پا یبه روش مقاومت یبه منظور کاربرد در حسگر گاز یگرافن بونینانور یابیمشخصهساخت و MEMS 

 نانوسیال هیبر پا یدیکربن با استفاده از کلکتور خورش دیاکس ید کالیتیتوان ترنسکر دیتول کلیس یکیو اگزرژواکونوم یکیاگزرژت یسازنهیبه 

 دروژنیگاز ه کنندهرهیذخبه منظور  یبعدسهساختار گرافن  یابیمشخصهساخت و  ،یبررس 

 صفحه تخت یدیکلکتور خورش کیو اثرات آن بر عملکرد  یآب هیپا الینانوس یکیزیخواص ف یبررس 

 یبا استفاده از نانوفناور یعمود ییگرما نیزم یپمپ حرارت کی ینیو محاسبه کاهش طول مبدل زم یابیارز 

 

 :در حال انجام یقاتیتحق هایفعالیتو  هاپروژه

 فونیترموس یلوله حرارت ییکارا شیو سورفکتانت بر افزا نانوسیال ریتأث یتجرب یبررس 

  یو گرافن یکربن هیپا یهاالینانوسساخت انواع 

 الیو نانوس فونیبا استفاده از ترموس یدیپنل خورش یسامانه خنک کار سازیمدلو  یطراح 

 دروژنیه یسازرهیذخ یو بور به منظور بررس تروژنیشده با ندوپ یبعدسهگرافن  یساخت و بررس 
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 یانرژ یعموم شگاهیآزما

و  یمصرف انرژ یسازنهیبه ییو هدف نها محیط زیست یهاندهیآالنو و  یهایانرژمنابع  نهیدر زم قاتیتحق یرو شگاهیآزما نیا یهاتیفعالساس ا

 .باشدمی یلیفس یهاسوختمنابع  ی( به جارهیو باد و غ یدیخورش ی)انرژ ریدپذیتجد ینمودن منابع انرژ نیگزیجا

 

 :امکانات

(، termographyقرمز )مادون یحرارت نیدورب سکومتر،ی(، وگشتاورسنجترک متر ) جملهمن زاتیتجه ریسا و شگاهیآزما یعموم زاتیبه تجه مجهز

 ریگاندازه(، یدی)تشعشع سنج خورش دارحباب رانومتریپ ،یدیتوان خورش ریگاندازه ار،یس سنجسرعت ،یتفاضل فشارسنج چهارکاناله،حمام روغن، ترمومتر 

 کیلتائفتوو ستمیس ،یخط یسهمو یدیکلکتور خورش ،یدیخورش کنگرمآب(، دورسنج) تالیجی(، تاکومتر دTDSفانکشن،  ی)مولتیپنج پارمتر 5

 .باشدمی الیتست نانوس ستمیهواخنک، س یحرارت

 

 

 داریپا یانرژ هایسیستمو توسعه  یانرژ سازیمدل شگاهیآزما

  ینورالله ونسدکتر ی: سرپرست آزمایشگاه

منطقه،  ،یمل یانرژ هایسیستم شگاهیآزما نیشده است. در ا اندازیراه داریپا یانرژ هایسیستم یطراحو  یانرژ سازیمدلمتساپ با هدف  شگاهیآزما

 اسی. در مقگرددیم لیلتح یانرژ هایسیستم یداریبر پا یاستگذاریو س یاجتماع ،یاقتصاد طیشرا راتییشده و اثرات مختلف تغ سازیمدل یو استان

 شگاهی. آزماگرددیم لیو تحل هیتجز یانرژ هایسیستم یداریو پا نیتدو یمصرف انرژ لیتحل هایگزارش یانرژ کنندهمصرف بزرگ یواحدها یبرا یمحل

 یتیمختلف حما طیکشور را در شرا یانرژ هایسیستمدر  ریدپذیتجد یهایانرژ ونیانتگراس یانرژ سازیمدلمختلف  هایروشبا  کنندیممتساپ تالش 

 شگاهیآزما نیکشور قرار دهد. در ا یانرژ رانیگمیتصم اریدر اخت یانرژ یگذاراستیس یکند و اطالعات جامع برا لیو تحل سازیمدل یاستیو س

 یجهان شیو گرما یاگلخانه یکاهش انتشار گازها ر،یدپذیتجد یهایانرژ ،یانرژ هایسیستم لیدر حوزه مختلف تحل یارشتهنیب یقاتیموضوعات تحق

توسعه  ،یانرژ هایسیستم لیو تحل سازیمدل نیمتبحر در زم یانسان یروین تی. تربشودمیانجام  گرید یهاشگاهیآزمامشترک با  ایمستقل و  به طور

 .باشدمی شگاهیآزما نیا جادیاز جمله اهداف ا یانرژ هایسیستم لیو تحل سازیمدلمختلف  یابزارها اندازیراهو 

 

 :شگاهیاهداف آزما ریسا    

 یانرژ هایسیستم لیتحل یالزم برا یفراهم نمودن ابزارها  

 یانرژ هایسیستم داریتوسعه پا سازیمدل یبرو یو کاربرد یادیبن قاتیتحق  

 یاگلخانه یکاهش انتشار گازها یبرا یانرژ هایسیستم سازیمدل 

 حوزه نیکشور و آموزش محققان ا سازیمدل یارتقاء سطح فناور کمک به 

 

 :یجار یقاتیتحق یهاپروژه

 (یانرژ یجهان زهی)برنده جا ینرم در شبکه آب شهر فشارشکن یآب نیتورب اندازیراهساخت، نصب و  ،یطراح 

 تهران 1منطقه  یپارک مهرگان شهردار ییگرما نیزم یپمپ حرارت اندازیراهساخت، نصب و  ،یطراح 

 تهران 4منطقه  یشهردار یهاانساختم شیگرما نیتأم یسنجامکانو مطالعه  سازیمدل 

 تهران( یامنطقهت برق لنزدار کوچک )شرک یباد نیساخت و نصب تورب ،یطراح 

  یلنزدار بوم یباد نیتورب یسازنهیبهتست و 
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 10منطقه  یخشک شهردار یهازباله یآورجمع ستمیتوسعه س یطیمح ستیاثرات ز یابیارز 

 

 یسوخت لیو پ دروژنیه شگاهیآزما

  ایمهرپو یمهد : دکترسرپرست آزمایشگاه

پاک و کارآمد گسترش  یبه منابع انرژ ازین ،یلیفس یهاسوخت متیق شیافزا ن،یو همچن یطیمحستیو همراه شدن با مشکالت ز یبه انرژ ازین شیافزا

داشته  یمختلف یند کاربردهاتوانمی که هستند یانرژ دیتول یسنت یهاروش ینیگزیدر جا هانهیگز نیترمناسباز  یکی یسوخت یهالیاست. پ افتهی

 یاگلخانه یصفر گازها ایو انتشار کم و  یانرژ لیتبد یباال ییکارا لیبه دلرا  یادیتوجه ز یسوخت لیپ یهاشرفتیپو  قاتیتحق ریاخ یهاسالباشند. در 

 یبرا یمهم یفناور یسوخت یهالیپقابل مصرف، به خود جلب کرده است.  یهایانرژسوخت به  لیتبد پروسة یدر ط ییگرما یهایانرژنسبت به 

از  یبانیجهت پشت بانیپشت ای یلیتکم یانرژ ،یتجار یهاانساختمو  یمسکون یهاخانه یبرا یکیالکتر یانرژ نیتأماز کاربردها شامل  یعیوس فیط

 .باشدیم ،یو تجار یعموم ،یشخص ونقلحمل یبرا یانرژ نیتأم ما،یو هواپ ونیکام ل،یاتومب یها-ستمیس

 سیتأس 1390در سال  یسوخت یهالیپدر حوزه  یبا هدف پژوهش و توسعه تکنولوژ نیدانشکده علوم و فنون نو یسوخت لیو پ دروژنیه شگاهیآزما

 .دیگرد

  تحقیقاتی هایپروژه

 ساخت یک نمونه MEA ت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آنالکترولی سوختی پیل 

  یسازنهیبهساخت و MEA پلیمری سوختی پیل برای نانومواد حضور در (PEM در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات )حملقابل 

  ای سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حملهتوزیع جریان در میکروپیل یهاکانالطراحی و ساخت 

  ها در تک سل پیل سوختی الکلیآلیاژی پالتین و استفاده از آن یهاستینانوکاتالساخت 

 یسازنهیبه ( ساختاری و عملیاتی عملکرد پیل سوختی پلیمریPEM نانوساختاری در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات )حملقابل 

  سوختی یهالیپطراحی و ساخت دستگاه فرا آزمایشگاهی تولید اتوماتیک مجتمع الکترود غشاء 

 طراحی و ساخت دستگاه تست پیل سوختی متانولی 

  فلزی آلی در الکتروکاتالیستهای احیاء واکنش اکسیژناستفاده از ساختارهای 
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 تماس با ما

 نیدانشکده علوم و فنون نو -جالل آل احمد  چهارراهباالتر از  - یکارگر شمال ابانیخ -تهران  :یشانن

 (021) 88497324 :نمابر

 1439957131 :یپست کد

 :  دانشکده تماس هایتلفن

 :سهیرئئتیه

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 61115778 - 88497235 دکتر علی حسین رضایان رئیس دانشکده

 61115754 دکتر مهدی تیموری معاون علمی

 61115752 دکتر یونس نوراللهی معاون اجرایی و دانشجویی

 

 علمیهیئتاعضای 

 بخش مهندسی علوم زیستی

نام خانوادگی و نام  شماره تماس 

حسن زاده میدکتر ابراه  86093078 

 86093056 دکتر علی ابوئی مهریزی

اکبری بابک دکتر  86093284 

 61115774 - 88497302 دکتر محمد برشان تشنیزی

لیدکتر علی پورخل  9127355023 

تابش یدکتر هاد  86093419 

یلیدکتر حسن جل  86093268 

حسن یدکتر زهرا حاج  86093294 

ینیحس یمرتض دیدکتر س  86093196 

یمیدکتر فرشته رح  86093154 

انیرضا نیحس یدکتر عل  86093318 
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یجهرم ییرها یدکتر مهد  86093408 

 86093196  یصباح نیدکتر حس

 86093042  یضراب یدکتر مهد

 86093182  یدکتر جواد محمد

 86093285 دکتر فرامرز مهرنژاد 

 86093256  کوندیردریدکتر محمد م

 86093069  ینورمحمددکتر ژامک 

 86093021   یدیدکتر بهمن وح

 86093259  انیزدیدکتر فاطمه 

 

 ای فناوریبخش بین رشته

نام خانوادگی و نام  شماره تماس 

یموریت یدکتر مهد  86093159 

زاده یسامان هرات دکتر  86093049 

 88497212 دکتر مرتضی ابراهیمی

یدکتر محمد خوانسار  86093185 

زینب الهدی حشمتیدکتر   86093401 

یسیو یدکتر هاد  86093065 

یصالح یدکتر مصطف  86093298 

زارع یدکتر هاد  86093059 

یرضائ رضایدکتر عل  86093193 

مقدم یدکتر رضا عسکر  86093172 

فرجام کین رضایدکتر عل  86093415 

پور یدکتر محمد طهماسب  86093187 
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یمسعود یدکتر محمد محمد  86093296 

پور  یدکتر خلیل عال  86093062 

 86093026  زادهیردیبهرام تارو دکتر

یهاد رضایدکتر عل  61113162 

 

 هوافضامهندسی بخش 

نام خانوادگی و نام  شماره تماس 

آتشگاه یریام یدکتر محمدعل  86093190 

یروشن ییشفا اریماز دکتر  86093291 

شاهرخ شمس دکتر  86093202 

یعیرهام رفدکتر   86093046 

محمدحسین صبور دکتر  86093042 

یطحان یمجتب دکتر  86093011 

فکور یمهد دکتر  88497144 

محمدزاده زیپرو دکتر  86093271 

یمهران مصدر دکتر  86093203 

یبروجن رزاوندیدکتر بابک م  86093176 

پوریشیدوش وکیل دکتر  86093297 

 

 

 محیط زیستهای نو و بخش انرژی

نام خانوادگی و نام  شماره تماس 

قاسم پور هیدکتر رق  86093072 

ینورالله ونسیدکتر   88497189 

ایمهرپو یدکتر مهد  86093166 
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ریجهانگ نیدکتر محمدحس  86093289 

انیبخش کسائ یدکتر عل  86093263 

نژاد یدکتر احمد حاج  86093289 

اضیدکتر فتح اله پور ف  86093263 

اصل نیالد فیس یعل ریدکتر ام  86093274 

 

 

 اداریبخش اداری 

 استیحوزه ر

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 88497235 – 61115778 مریم جوانمرد مسئول دفتر ریاست

 88497315 – 61115775 سارا سالم مسئول دبیرخانه

 88497245 شکوه معینی مسئول روابط عمومی

 

 حوزه معاونت علمی

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 61115754 معصومه محمد اسماعیلی مسئول دفتر معاونت علمی

 

 

 آزمایشگاه ها -حوزه معاونت علمی 

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 61115763 طاهره محمودی رئیس آزمایشگاه ها

 61115767 معصومه تیموری کارشناس مسئول آزمایشگاه ها
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 اداره آموزش –حوزه معاونت علمی 

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 88497165 - 61115766 داوود باوفا رئیس اداره آموزش

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم 

 زیستی و مهندسی انرژیهای نو
 88497165 علی میرزائی

 61115760 بهاره دهفولی کارشناس خدمات آموزشی

خدمات آموزشیکارشناس   88497165 - 61115770 منیره محمدزاده 

 88497186 لیال سراجی کارشناس خدمات آموزشی

 

 

 پژوهشاداره  –حوزه معاونت علمی 

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 88497201 - 61115783 فاطمه گندمکار مدیر پژوهش

 61115787 مونا اسماعیلی کارشناس پژوهش

 61115782 زهرا مقصودی کارشناس پژوهش

 

 بخانهکتا – یحوزه معاونت علم

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 88497158 - 61116909 اکرم بارزمان مسئول کتابخانه

 

 حوزه معاونت اجرائی دانشجویی

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 61115752-88497152 معصومه محمد اسماعیلی مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی
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 یا انهیمرکز خدمات را - حوزه معاونت اجرائی دانشجویی

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 It.fnst@ut.ac.ir - 61115765 مهندس سمیه سیاری رئیس مرکز خدمات رایانه

انفورماتیککارشناس   61115757 جواد جودکی 

 

 یحسابدار – ییدانشجو یحوزه معاونت اجرائ

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 88497231 -61115751 مجید حاج سلطانی رئیس حسابداری

 88497215 -61115750 حسنعلی عباسیان کارشناس حسابداری

 88497163 -61115759 الهه طالب زاده کارشناس حسابداری

 88497248 -61115761 منصور نصیری حسابدار

 88497299 -61115768 محمد رضا خلیلی امین اموال

خیاطیحسین  کارپرداز  61115749 - 88497182 

 

 یامور ادار - حوزه معاونت اجرائی دانشجویی

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

 88497218 -61115747 بابک نجفی رئیس اداری، پشتیبانی و دانشجویی

 61115781 لیال فیروز فالح کارشناس امور اداری و رفاهی

 61115835 علیرضا ایمنی پور مسوول امور تغذیه

دفتری و بایگانیمتصدی   61115758 حجت اله بیات 

 

 امور پشتیبانی – حوزه معاونت اجرائی دانشجویی

نام خانوادگی و نام سمت  شماره تماس 

کارپرداز-کارشناس ناظر  88497146 - 61115769 حمیدرضا علیخان زاده 

mailto:It.fnst@ut.ac.ir
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 های دانشکدهبخش ریسا

 شماره تماس سمت

 61115755 انتظامات

 61115835 سلف دانشکده

طبقه اول آبدارخانه  61115788 

 

 


