


  فهرست

مرکز خدمات فناوری نفت شریف-ازدیاد برداشت و بهبود تولید  4
مرکز خدمات فناوری توسعه سامانه های نوین انرژی )توسان( شریف        5
دفتر خدمات فناوری توسعه صنایع انرژی شریف  11
12 دفتر خدمات فناوری توسعه سیستم های احتراق و انرژی )کوئنتک( شریف   
16 دفتر خدمات فناوری سیستم های پیشرفته انرژی شریف 
17 آزمایشگاه فناوري سلول هاي خورشیدي 
18 دفتر خدمات فناوری ارتقای کیفی تولید نفت و فرآوره های نفتی )پِِتک( شریف 
20 دفتر خدمات فناوری چاه و مخازن نفتی شریف 
21 مرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور و امن 
23 مرکز خدمات فناوری طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی 
30 دفتر خدمات فناوری رباتیک اجتماعی-شناختی 
31 مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی شریف 
33 مرکز خدمات فناوری توسعه محصول صنعتی شریف 
36 دفتر خدمات فناوری طراحی سیستم های پیشرفته تهویه صنعتی شریف 
38 مرکز خدمات فناوری پایش وضعیت و عیب یابی شریف 
39 دفتر خدمات فناوری سامانه های مهاربان شریف 
44 دفتر خدمات فناوری سامانه های ناوبری و کنترل شریف 
45 دفتر خدمات فناوری سنجش تجهیز شریف 
47 مرکز خدمات فناوری های زیست محیطی شریف 
52 دفتر خدمات فناوری بهینه سازی فرآیندهای زیست فناوری )به فراز( شریف 
53 دفتر خدمات فناوری سوخت، احتراق و آالیندگی شریف 
58 مرکز خدمات فناوری طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات شریف 
60 دفتر خدمات فناوری پوشش های پلیمری شریف  
61 مرکز خدمات فناوری راه کارهای اطالعاتی هوشمند شریف 
63 مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد )آپا( شریف 
65 مرکز خدمات فناوری پردازش و ذخیره سازی سریع داده )پرسا( 

66 دفتر خدمات فناوری شبکه های مخابراتی پیشرفته ابری )شمپا( 
68 مرکز خدمات فناوری طراحی و ساخت سامانه های هوشمند چند فناوری 
69 دفتر خدمات فناوري تحلیل و تصویر داده )شمارا( شریف  
70 دفتر خدمات فناوری توسعه و نگهداری سیستم های نرم  افزاری شریف )شریف رایان( 
72 دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش شریف( 
74 دفتر خدمات فناوری طراحی و توسعه سیستم های دیجیتال شریف 
75 آزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشار قوی شریف 
77 دفتر فناوری هدایت و کنترل شریف 
81 دفتر خدمات فناوری آیرودینامیک و هیدرودینامیک کاربردی شریف 
82 دفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال 
85 دفتر خدمات فناوري سامانه هاي فضایي )فضاسام( شریف  
86 دفتر خدمات فناوری طراحی سیستمی شناسا شریف 

دفتر خدمات فناوری عمردهی سازه ها و سیستم های الکترو/مکانیکی برنا فناور شریف                                                                    87  
88 دفتر خدمات فناوری جداساز لرزه ای شریف 
89 دفتر خدمات فناوری بهینه سازی، ارتقاء و رشد شرکت ها)بارش( شریف 
90 دفتر خدمات فناوری همگام سازمان )همسا( شریف 
91 مرکز پژوهشی مهندسی دریا شریف 
95 دفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف 
96 دفتر خدمات فناوری های پیشرفته مواد مرکب شریف 
97 دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگي شریف 
98 مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف 
مدرسه اشتغال شریف  100
102 ستاد توسعه ایده های کارآفرینانه )ستاک( شریف  
شتابدهنده شریف   103
104 برنامه توسعه و انتقال فناوری شریف 
106 مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف 



5 مجتمع خدمات فناوری شریف مجتمع خدمات فناوری شریف 4

         نفت، گاز و انرژی         نفت، گاز و انرژی

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس

  معرفی

 معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

•    خدمات انگیزش چاه های نفت و گاز با تمرکز اسیدکاری 
مخازن کربناته و ماسه سنگی

•     تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی در صنعت نفت 
•    ارائه مشاوره های اقتصادی به شرکت های نفتی متقاضی 

ورود به قراردادهای نفتی توسعه میادین
•     ایجاد شبکه های مطالعاتی، پژوهشی و عملیاتی برای ارائه 
کلیه خدمات در زمینه های مربوطه با استفاده از توان کلیه مراکز 

و دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف

•  ارائه خدمات به پروژه ملی »ازدیاد برداشت از میدان 
دانشگاه  به  نفت  وزارت  سوی  از  واگذاری  کوپال«، 

صنعتی شریف
بهبود  و  اسیدکاری  پروژه های  به  مربوط  خدمات    •
تولید از چاه های نفت و گاز به شرکت های خصوصی و 

نیز شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران 
•   ارائه اولین نرم افزار بومی آسیب سازند و  اسیدکاری 
•  تولید نرم افزار غربالگری مخازن نفت و گاز با استفاده 

از روش هوش مصنوعی
•  راه اندازی آزمایشگاه های »پیشرفته ازدیاد برداشت 
دانشگاه  در  چاه«  »انگیزش  نیز  و  تولید«  بهبود  و 

صنعتی شریف و ارائه خدمات آزمایشگاهی
•  راه اندازی سیستم های کامپیوتری سریع برای انجام 

محاسبات در مطالعه مخازن نفت و گاز

 
آدرس : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، 

مجتمع خدمات فناوری، واحد 101
تلفن: 66166236

http://eor.ir :تارنما
shahab@sharif.ir :پست الکترونیک

مرکز خدمات فناوری نفت شریف بر اساس سوابق چند ده 
ساله در زمینه » ازدیاد برداشت و بهبود تولید از مخازن 
با توجه به اجرای چند پروژه بزرگ نفتی در  نفتی« و 
دانشگاه صنعتی شریف، سرانجام در سال 1397 راه اندازی 
مجتمع  در  دفتر  این  راه اندازی  از  اصلی  هدف  گردید. 
خدمات فناوری شریف که یکی از پیشرفته ترین مراکز 
دانش بنیان در کشور می باشد، انتقال تجربیات موجود به 
نسل جدید و نخبه دانشگاهی در زمینه ارتباط با صنعت 
نفت و گاز کشور، گسترش و تولید فناوری های جدید، 
انتقال یافته ها به صنعت نفت کشور و ارائه خدمات فناورانه 
به شرکت های نفتی دولتی، خصوصی و خارجی می باشد. 
هم اکنون با عقد چند قرارداد، این مرکز از جمله فعال 
ترین مراکز خدماتی این مجتمع بوده و ده ها دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی و فارغ التحصیالن از رشته های مختلف 
برای اجرای ایده های نو با این مرکز همکاری فعال دارند. 
این مرکز هم اکنون با چند آزمایشگاه بزرگ در دانشگاه 
شریف از جمله مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی 

شریف، همکاری بسیار نزدیکی دارد.

•   ارائه کلیه خدمات مربوط به مطالعه مخازن نفت و گاز به 
ویژه در زمینه ازدیاد برداشت و بهبود تولید از مخازن نفت و گاز

•     ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه های مربوط 
به سنگ و سیال

  

 

مرکز خدمات فناوری نفت شریف-ازدیاد برداشت 
و بهبود تولید

مدیر: دکترسید شهاب الدین آیت اللهی

  معرفی

به  را  و صنعتی خود  پژوهشی  فعالیت های  این مرکز 
طور غیر رسمی از سال 1380 و به طور رسمی از سال 
)عضو  دربندی  مسعود  دکتر  مدیریت  تحت   1392
همکاری  با  و  شریف(  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت 
کارشناسان  و  دانشگاهی  نخبه  نیروهای  از  بسیاری 
نموده  آغاز  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  صنعتی  زبده 
است. این مرکز در طی سال های گذشته فعالیت های 
صنعتی  مراکز  با  زیادی  بسیار  صنعتی  و  پژوهشی 
صنعتی  دانشگاه  با  قرارداد  عقد  قالب  در  مختلف 
شریف به انجام رسانده است. برخی از موارد آن شامل 
تولید برق،  با صنایع نیروگاهی و شرکت های  قرارداد 
شرکت های نفتی، سازمان های مرتبط با بهینه سازی 
مصرف انرژی، صنایع سبک و سنگین همچون صنایع 
نوین و صنایع فوالد و صنایع هوایی و هوافضایی کشور 
زمینه های  در  تاکنون  دفتر  این  فعالیت های  می شود. 
بهینه سازی  یا  عملکرد  ارتقای  و  عیب یابی  طراحی، 
متمرکز  انرژی  مصرف  و  تبدیل  تولید،   سیستم های 
بوده است. هم اکنون تعداد زیادی از فارغ التحصیالن، 
دستیاران  و  ارشد  کارشناسی  و  دکترا  دانشجویان 
و  محوری  پروژه های  روی  بر  مرکز  این  در  پژوهشی 
با ماهیت توسعه فناوری های نوین فعالیت می نمایند. 
این دفتر آمادگی کامل دارد تا با توانمندی های کسب 
شده اقدام به ارائه خدمات فنی و فناوری در سطوح 

مختلف به صنایع متقاضی نماید.

مرکز خدمات فناوری توسعه سامانه های نوین انرژی 
)توسان( شریف

مدیر: دکتر مسعود دربندی

محدودیت  رفع  برای  توسان  کمکی  کن  خنک  سیستم  طراحی 
تولید سیستم خنک کن اصلی نیروگاه رامین اهواز توسعه

بازدید نماینده میتسوبیشی از آزمایشگاه توسان و مدل طرح شده 
برای بهبود عملکرد سیستم خنک کن اصلی نیروگاه شازند  

نمونه فعالیت ارایه خدمات فناوری به صنایع پاالیشگاهی
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  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

و  عملکرد  ارتقاي  سازي،  بهینه  ساخت،  طراحي،   •
کننده  مصرف  انرژی،  تولید  سیستم هاي  عیب یابي 

انرژی و تبدیل انرژی
عملکرد  ارتقای  جهت  در  فناوری  خدمات  ارائه   •

سیستم های خنک کن نیروگاهی
و  پاالیشگاهی  صنایع  به  فناوری  خدمات  ارائه   •

پتروشیمی 
•   ارایه خدمات آزمایشگاه محاسبات سریع و ابررایانه 
با سرعت 4.5 ترافالپس جهت انجام شبیه سازی های 

حجیم در مدلسازی عملکرد سیستم های صنعتی 
آزمایشگاه های  اندازی  راه  و  ساخت  طراحی،   •

آموزشی، پژوهشی و صنعتی-کاربردی 
زمینه های  در  حرفه ای  افزاری  نرم  خدمات  ارائه   •
و  مهندسی  فرایندهای  سازی  شبیه  و  مدلسازی 

صنعتی و سامانه ها و تجهیزات مربوطه
از  زیست  محیط  بهبود  فناورانه  طرح های  انجام   •

جمله:
• کاهش آالینده های هوا ناشی از احتراق در کوره ها 

و بویلرها
مدلسازی  و  انتشار  منابع  تعیین  آالیندگی،  پایش   •

ریاضی
• ارائه طرح برای رفع، کاهش و یا کنترل آالیندگی

ارتقاء تجهیزات  و  افزایش ظرفیت  بهبود عملکرد،   •
امحا کننده آالیندگی مطابق با استانداردها

امحای  برای  ویژه  تجهیزات  ساخت  و  طراحی   •
پسماندهای نفتی-شیمیایی و غیره

•  مشارکت در طرح های فناوری کاهش مصرف انرژی:
•  پروژه های ریومپ تجهیزات حرارتی با هدف کاهش 

مصرف
• پروژه های مرتبط با بازیافت انرژی

•   پروژه های مرتبط با انواع سیستم های خنک کن 

•  افزایش راندمان سیستم در شرایط کاری و محیطی 
مختلف

•  کاهش مصرف آب، جایگزینی سیستم های خنک کن 
تر با سیستم های خشک

•   استفاده از تکنیک های شبیه سازی برای پیش بینی 
اثر اجرای طرح های مختلف

محصوالت  تولید  پژوهشی  طرح های  در  مشارکت   •
جدید و رفع تنگناهای تولید در محصوالت فعلی

سیستم های  از  بهره برداری  مشکالت  علل  بررسی   •
صنعتی موجود و ارائه راهکار اجرایی برای رفع آن

اقتصادی  مطالعات  و  امکان سنجی  مطالعات  انجام   •
برای جایگزینی سیستم های صنعتی موجود و یا احداث 

سیستم های جدید صنعتی
تهیه  تفصیلی،  و  پایه  مهندسی  فعالیت های  انجام    •

اسناد مناقصه، مهندسی خرید
مبدل های حرارتی، سیستم های خنک کن خشک و    •

تر، کلد باکس، کوره ها، توربین، کمپرسور، پمپ

  

 

معرفی محصوالت و پروژه ها  

کامپیوتری  شبیه سازی  و  ریاضی  •مدل سازی 
مجموعه های مهندسی شامل مجموعه های تولید، تبدیل 

و مصرف انرژی 
به  انرژی  به  مدل سازی مجموعه های صنعتی مربوط   •

منظور رفع معضالت و بهینه سازی اقتصادی 
• بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش توان در سیستم های 

تولید، تبدیل و مصرف انرژی 
مهندسی  صنعتی  سامانه های  بهینه سازی  و  •طراحی 
مرتبط با انرژی بر اساس شرایط کاربری آن و بهره گیری 

از فناوری های نوین 
صنعتی  سامانه های  کاربری  شرایط  •بهینه سازی 

مهندسی مرتبط با انرژی 
برای  انرژی  برچسب  و  مصرف  استاندارد  تدوین   •
و  تبدیل  تولید،  با  مرتبط  صنعتی  قطعات  و  تجهیزات 

مصرف انرژی 
با  انواع سامانه های مرتبط  طراحي، ساخت و تست    •
موضوع )مثل سامانه ضدیخ( برای هواپیماهای با و بدون 

سرنشین 
•   بهبود طراحی، بهینه سازی و ارتقای عملکرد بویلرهای 

پاالیشگاهی و غیر پاالیشگاهی

عملکرد  ارتقای  و  بهینه سازی  طراحی،  بهبود   •
سیستم های خنک کن نیروگاهی 

انواع  کاهش  منظور  به  زیست  محیط  فعالیت های    •
آالینده های زیست محیطی صنعتی و غیر صنعتی

•    ارائه طرح اجرایی جهت بهینه سازی و کاهش آالیندگی 
کوره های گاز سوز و سوخت سنگین سوز 

آالینده های  کاهش  برای  نوین  فناوری های  کاربرد   •
خطرناک زیست محیطی 

•    مدل سازی آزمایشگاهی و شبیه سازی انواع سیستم هاي 
خنک کن خشک نیروگاهی

•   ارتقاء و بهینه سازی عملکرد انواع کوره های مربوط به 
صنایع سبک و سنگین همچون صنایع فوالد 

با  گرم  پیش  کوره  ظرفیت  افزایش  امکان سنجی    •
استفاده از نصب کوره جانبی 

•   طراحي و تست انواع مبدل حرارتي با فناوری پیچیده 
آزمایشگاه های  انواع  اندازی  راه  و  ساخت  طراحی،   •
دور  راه  از  کنترل  هیدروپنوماتیکی،  حرارتی،  برودتی، 

سامانه های صنعتی 
• ارتقاء و بهینه سازی عملکرد انواع کوره های مربوط به 

صنایع سبک و سنگین همچون صنایع فوالد 
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با  گرم  پیش  کوره  ظرفیت  افزایش  امکان سنجی    •
استفاده از نصب کوره جانبی 

•    طراحي و تست انواع مبدل حرارتي با فناوری پیچیده 
آزمایشگاه های  انواع  اندازی  راه  و  ساخت  طراحی،    •
دور  راه  از  کنترل  هیدروپنوماتیکی،  حرارتی،  برودتی، 

سامانه های صنعتی

باد  تونل  بهینه سازي  و  راه اندازي  ساخت،  طراحي،    •
صنایع  سازمان  و  شریف  مشترک  )طرح  صوت  مادون 

هوافضا(

سیستم هاي  عملکرد  بهینه سازي  و  مدل سازي   •
صنایع  در  باال  فشار  و  پایین  فشار  هیدروپنوماتیکي 

هوافضا و غیره 
•   طراحی و بهینه سازی سیستم های تولید انرژی باد 

یعنی توربین های بادی

• توسعه ماژول آیرودینامیکي براي طراحي روتور توربین 
بادي مگاواتي 

احتراقی،  جریان های  انواع  کامپیوتری  شبیه سازی   •
به  نتایج  تطابق  و  فازی  متخلخل، چند  آشفته، محیط 

منظور رفع معضالت سیستم های صنعتی 
سامانه های  بهینه سازی  و  شبیه سازی  مدل سازی،   •

 NEMS و نانو MEMS الکترومکانیکی میکرو

• طراحی و تولید حلگرهای جریان های مقیاس نانو بر 
اساس اصول نانوفناوری 

•  طراحی، توسعه و راه اندازی آزمایشگاه محاسبات سریع 
و ابر رایانه ای 

دسته های  عملکرد  تحلیل  نرم افزارهای  انواع  تدوین   •
مختلف موتورهای هوایی جهت مقایسه موتور هواپیماهای 

مختلف و انتخاب موتور

سابقه همکاری با شرکت ها، سازمانها و نهادهای مختلف:
• سازمان صنایع هوافضا 
• ستاد خودکفایي هوافضا

• ستاد توسعه فناوري هوافضا )صنایع هوایی ایران(
• سازمان توسعه برق ایران 
* نیروگاه زغال سنگ طبس

* نیروگاه شازند
* نیروگاه رامین اهواز

* نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
• شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 

* نیروگاه زغال سنگ طبس
* نیروگاه شازند

* نیروگاه رامین اهواز
* نیروگاه اسالم آباد اصفهان

• شرکت تولید برق نیروگاه شهید منتظری اصفهان
• سازمان بهره وري انرژي ایران
• شرکت مدیریت تولید برق قم

• شرکت مدیریت تولید برق کرمان
• شرکت نفت پاسارگاد

• شرکت پاالیش نفت آبادان
• پژوهشکده جهاد کشاورزي

• شرکت توانیر
• سازمان صنایع نوین

• سازمان محیط زیست

• گروه ملي صنعتي فوالد ایران 
• شرکت فنی مهندسی فوالدپایا 

• شرکت کولر هوایی آبان

برج های خنک کن نیروگاه شازند و نمونه شبیه سازی ها

نمونه نتایج شبیه سازی مشعل های بویلر پاالیشگاه آبادان
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•   مدیران پروژه ها:
ابرار، بهروزیفر، جاللی، عبداهلل پور بارزبان،  * مهندس 

صبوری، سبزپوشان، خدادادی، جعفری و . . . 
•   کارشناسان ارشد پروژه ها و دستیاران پژوهشی:

* مهندس نیافر، دربندی، کارگریان، طاهرزاده، آقابیگی، 
طاری، اشرفی، خورشیدی، عطاردی، فطین و . . .

•   کارشناسی پروژه: 
* بابایی و . . .

دانشگاه صنعتی شریف،  آزادی،  تهران، خیابان  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 314

تلفن: 66166314 
http://energytech.sharif.edu :تارنما

پست الکترونیک: 
energytech@sharif.edu

نقشه مدل سازی و شبیه سازی بویلر شرکت پاالیشگاه آبادان

نقشه مدل سازی و شبیه سازی مبدل های پیشگرم گروه ملی

جمعی از مدیران و پژوهشگران  مرکز خدمات فناوری توسعه سامانه های نوین 
انرژی )توسان( شریف در مجتمع خدمات فناوری

مدل سازی و شبیه سازی مبدل کمکی توسان در رامین اهواز

  اطالعات تماس

دفتر خدمات فناوری توسعه صنایع انرژی شریف  معرفی افراد و سمت

مدیر: دکتر محمد حسن سعیدی
اعضای هیات موسس: 

دکتر محمد حسن سعیدی – دکتر محمد تقی احمدیان

ارائه خدمات  با هدف  انرژی شریف  دفتر توسعه صنایع 
و  گاز  نفت،  صنایع  در  معکوس  مهندسی  تحقیقاتی، 
پتروشیمی، ورود به پروسه طراحی و ساخت سیستم های 
ساخت  همچنین  و   clean roomو صنعتی  تهویه 
نیاز صنایع تأسیس گردیده  آزمایشگاه های مرجع مورد 

است. 
بیرون  و  دانشگاه  در  موجود  های  توانمندی  شبکه سازی 
دانشگاه، توانمند سازی صنایع در حوزه های مذکور، پرورش 
نیروی انسانی متخصص و ارتقای تعامالت دانشگاه و صنعت 
در قالب پروژه  های بزرگ فنی از اهداف تأسیس این دفتر 

می باشد.
 این دفتر شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه صنعتی شریف 
نداشته و از مراکز وابسته و تحت نظر دانشگاه می باشد و 
تابع کلیه شرایط، آئین نامه ها و قوانین داخلی دانشگاه است.

•   سابقه اجرای پروژه های مختلف صنعتی 
•   برخورداری از نیروی انسانی کارآمد در حوزه  های علمی 

و اجرایی
•  انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در راستای گسترش 

ارتباط دانشگاه و صنعت
•   دارا بودن ارتباطات مناسب با بدنه صنعت و بدنه حاکمیتی 

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

کشور جهت اخذ پروژه های مرتبط با فعالیت های قابل ارائه
•   دارای سوابق مطالعاتی و پژوهشی فراوان و نظارت بر  
پایان نامه های مختلف دانشجویی که قابلیت صنعتی شدن 

را دارا می باشند.

)R&D( خدمات تحقیقاتی    •
•     مهندسی معکوس )تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی(
clean room ساخت سیستم های تهویه صنعتی و     •

•      طراحی و ساخت آزمایشگاه های مرجع

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
پژوهشکده انرژی، طبقه سوم

تلفن: 66085180
http://seid.sharif.edu :تارنما

  معرفی واحد

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس
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دفتر خدمات فناوری توسعه سیستم های احتراق و 
انرژی )کوئنتک( شریف 

مدیر: دکتر محمد فرشچی

این دفتر از اولین دفاتر خدمات فناوری مجتمع بود که 
پیش از افتتاح مجتمع کار خود را با عنوان دفتر خدمات 
شریف  انرژی  و  احتراق  سیستم های  توسعه  فناوری 

)کوئنتک( آغاز کرد.
که  می گردد  بر   1370 سال  به  کوئنتک  کاری  سابقه 
در  خود  دانشجویان  از  جمعی  با  دفتر  محترم  مدیریت 
و  داشتند  همکاری  کشور  هوافضایی  ملی  پروژه های 
خوشبختانه امروزه دانشجویان آن سال ها خود به مدیران 

و اساتید توانمند کشور تبدیل شده اند.
در واقع هدف این دفتر توسعه صنعتی و نیروی انسانی 
توانمند در کشور است و به حمد الهی در طول این سال ها 

توانسته به این هدف خود دست یابد.
تجربه  از  استفاده  با  و  جوان  نیروی  با  کوئتنک  امروزه 
حال  در  خود  محترم  مدیریت  علمی  و  مدیریتی 
کشور  صنعتی  مختلف  حوزه های  در  خدمت رسانی 
صورت  به  دفتر  این  کاری  صنعتی  حوزه های  می باشد. 
تا  از صنایع هوافضا  انرژی است که  و  احتراق  تخصصی 

صنایع نفت و نیرو را شامل می شود.

  معرفی واحد

توسعه ابزار شبیه سازی عددی

آزمایشگاه پس سوز شریف

•   محفظه احتراق سیستم های تولید توان
•   طراحی و مهندسی معکوس مشعل و بویلرهای صنعتی

•   محفظه احتراق های توربین گاز 
•   آزمایش خواص سوخت های جدید

•   سیستم های تغذیه و کنترل سوخت رسانی
•   سیستم های کنترل ناپایداری احتراقی

•   کوره ها )سیمان، زباله سوز، ...(
•   سیستم های پاشش 

•   سیستم های کرایژنیک
•   تدوین آزمایش ها و ارتقاء استانداردها

•   سیستم های انتقال حرارتی )مبدل های حرارتی،....(
•   سیستم های آغازشگر احتراقی

•     سیستم های دینامیک گازی و هیدرولیکی)اجکتوری،
سپراتورها....(   

•    سیستم های آکوستیکی

همکاری با سازمان ها:
پروژه  در  آبادان  نفت  پاالیشگاه  شرکت  با  همکاری    •

بررسی اثر ناپایدار احتراق 1394-1393

شمایی از موتور h25 مستقر در آبادان

مرتفع سازی  در  قم  پلیمر  گریز  شرکت  با  همکاری    •
مشکالت سیستم تغذیه 1394

•   همکاری با سازمان بهره وری انرژی ایران، سابا در زمینه 
بهبود کارایی مشعل های نیروگاهی 1393

•    همکاری با شرکت توسعه برق ایران در راستای توسعه 
مشعل های نوین در بویلرهای صنعتی1394

•   همکاری با شرکت صنایع هواپیمایی ایران )صها( در 
پروژه توربوفن سنگین 1388- 1390

موتور  پروژه  در  ایران  فضایی  سازمان  با  همکاری    •
کرایژنیک 1392-1391 

•    همکاری با سازمان صنایع هوایی در زمینه شناسایی 
سیستم کنترل سوخت 1393-1391

پروژه های صنعتی انجام شده:
 )FCU( شناسایی و ساخت سیستم کنترل سوخت«     •
موتور GE21-J85 و اتوماسیون میز تست FCU مورد 

نظر« 1393-1391
احتراقی  اجزای  فناوری  اکتساب  روش  شناسایی     •

کرایژنیک 1393-1392
باال«  توان  توربین  تولید  و  طراحی  »امکان سنجی     •

1390 – 1388

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

مشعل های کم چرخش با آالیندگی پایین
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آزمایش  و  ساخت  طراحی،  سنجی  امکان  »مطالعه    •
نقل  و  حمل  پژوهشکده  فضایی«،  کرایژنیک  سیستم 

فضایی، سازمان فضایی ایران، 1392-1391
»مطالعه تجربی و عددی پاشش و سوخت انژکتور     •

موتور توربین گاز » 1393-1392
طراحی و ساخت پس سوز موتور توربین 1388 تا     •

1390
•     طراحی و ساخت محفظه احتراق بدون شعله 1388 

تا 1390
•      طراحی و ساخت مشعل کم چرخش 1388 تا 1390

•     طراحی محفظه احتراق و ساخت موتور توربین گاز 
کم توان سال 1389 تا 1392

•     طراحی و ساخت سوخت رسانی فرکانس باال 1390 
تا 1392

•      طراحی و ساخت دستگاه تست یک انژکتور چرخشی 
سال 1391 تا 1393

و  سوخت  آزمایشگاه  راه اندازی  و  ساخت  طراحی،     •
احتراق دانشگاه صنعتی شریف  1393

• مدیر دفتر: دکتر محمد فرشچی
• مسئول دفتر: دکتر محمد امین اسکندری

• مسئول ارتباط با صنعت : مهندس قربان حسینی
• مسئول تجاری سازی : دکتر عطار زاده

• تیم پاشش : مهندس خسروبیکی، مهندس یوسفی
• تیم احتراق : دکتر شهسواری، مهندس پور محمود
• تیم آتشزنه : دکتر زاد سیرجان، مهندس سرآبادانی

مهندس  : مهندس جان محمدی،  انتقال حرارت  تیم   •
عزیزی، مهندس داورنیا

• تیم کنترل و شیرآالت، دکتر خوش روزآزاد، مهندس 
یزدانی، مهندس علی خانی، مهندس میرصانع

اختردانش،  مهندس  رضایت،  دکتر  توربوماشین:  تیم   •
مهندس برنجیان

• تیم سازه : مهندس رفیعی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 210

تلفن: 66166203
http://coen-tech.sharif.edu :تارنما

coen-tech@sharif.edu :پست الکترونیک
 PDAI سیستم اندازه گیری مشخصات پاشش

ساخت پنل داده برداری سیستم سوخت رسان موتور توربینی

CHP توسعه آزمایشگاه سوخت و احتراق شریفطراحی، ساخت و تست محفظه احتراق

توسعه  آزمایشگاه   آکوستیکی 

  معرفی افراد و سمت

  معرفی افراد و سمت
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آزمایشگاه فناوري سلول هاي خورشیديدفتر خدمات فناوری سیستم های پیشرفته انرژی 

مدیر: دکتر نیما تقوی نیامدیر: دکتر محمد فراهانی
دکتر  سلطانی،  محمدرضا  دکتر  موسس:  هیات  اعضای 

محمد فراهانی

زمینه  در  واحد  این  موسس  اعضای  سوابق  به  توجه  با 
ایرودینامیک، پیشرانش و بطورکلی سیاالت، جهت گیری 
پروژه های دفتر بر این اساس است. عمده توانمندی های این 
دفتر شامل تحقیقات کاربردی و عملی در زمینه طراحی و 
ساخت ایرودینامیکی انواع پرنده های سرنشین دار و بدون 
سرنشین، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط 
با سیاالت از جمله انواع تونل های باد و توسعه و ارائه روش 
های جدید نگهداشت و یا استحصال انرژی های تجدیدپذیر 

است.
برخی از ارگان ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط و در حال 
مراوده با این دفتر شامل سازمان صنایع هوایی و شرکت های 
زیرمجموعه، سازمان هوافضا، سازمان آتش نشانی و خدمات 
شهرداری، آزمایشگاه های سیاالت دانشگاه های دولتی و 
آزاد، شرکت منابع آب استان اصفهان، مجمع متخصصین 
ایران و ... هستند که در حال حاضر پیشنهادیه هایی دریافت 

شده و مطالعات نیازمندی های آنها آغاز شده است.
و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  همچنین مجموعه ای 
دکتری و جمعی از مخترعین بنام کشور درحال همکاری 
با این دفتر هستند و در واقع مسیر تجاری سازی طرح های 

خود را در این دفتر آغاز کرده اند.

•   ایرودینامیک تجربی و طراحی تونل باد در رژیم های 
صوتی مختلف

•   محاسبات سیاالت عددی پیشرفته 
•   طراحی نازل

گروه  یک  خورشیدی  سلول های  فناوری  آزمایشگاه 
تحقیقاتی در حوزه ساخت سلول های خورشیدی فتوولتایی 
و سلول های گرمایی است. این گروه به پشتوانه حدود 100 
نفرسال پژوهش دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف، در 
ارزان ساخت  با هدف توسعه فناوری های  سال 1391 و 
انواع  ارائه  با  آزمایشگاه  شد.  تشکیل  خورشیدی  سلول 
خدمات فناورانه و پژوهشی، و نیز ارائه مواد و تجهیزات، تا 
به حال همکار نزدیک بسیاری از پروژه های پژوهشی سلول 

خورشیدی در دانشگاه های کشور داشته است. 

شده  پرینت  خورشیدی  سلول های  فناوری  توسعه   •
جاذب های  بر  مبتنی   )Printed Solar Cells(

پروسکایت، CIGS و رنگ
• تولید تجهیزات ساخت و آنالیز سلول خورشیدی

• تولید مواد اولیه ساخت سلول خورشیدی 
• ارائه خدمات ساخت و آنالیز سلول های خورشیدی

•  پروژه های در دست انجام در راستای توسعه فناوری 
سلول های خورشیدی به روش های قابل پرینت می باشد 
و در این زمینه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز 

جهت ساخت و آنالیز سلول خورشیدی تولید می شود.

  معرفی واحد
  معرفی واحد

   اطالعات تماس

•   طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ایرودینامیک و 
سیاالت از جمله انواع تونل باد، سیستم های کالیبراسیون، 

متعلقات تست های دینامیکی
•  طراحی و ساخت مبدل های انرژی های آبی به الکتریکی

•   آنالیز تجربی ایرفویل فرابحرانی پایا و ناپایا در رژیم های 
مادون صوت و گذرصوتی

•    آنالیز دهانه ورودی مافوق صوت
•    آنالیز اثر کانارد نوسانی روی بال هواپیما

•    آنالیز ورودی موتور جت
•    بررسی اثرات power on بر ایرودینامیک یک پرنده

•    بررسی جریان در ورودی یک موتور رم جت
•    بررسی جریان در ورودی های دو دهانه

•    بررسی جریان ناپایایی یک دماغه در فاز بازگشت

• دکتر محمد فراهانی
• دکتر مهران مصدری

• مهندس ایمان مصدری
• عقیل زینل زاده

• زهرا شیرازی
• مائده حسنی

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 203

شماره تماس: 66166224
mfarahani@sharif.edu  :پست الکترونیک

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی افراد و سمت

  معرفی افراد و سمت

• فرشید عسکری
• محسن سرگلزایی

• رسول عسکری
• محمد نظیفی
• جواد سپاهی

1- دکتر نیما تقوی نیا )مدیر عامل(
2- راحله قهاری )مدیر فروش و پشتیبانی(

3- دکتر موسی نخئی )مدیر علمی و مدیر پروژه(
4- دکتر فرزانه اقاخانی مهیاری )مدیر IT و مدیرپروژه(

5- دکتر فریبا تاج آبادی )مدیر پروژه(
6- فاطمه بهروزنژاد )مدیر پروژه(

7- دکتر مهدی دهقانی )مدیر پروژه(
8- روح ا... خسروشاهی )مدیر پروژه(
9- مصطفی شعبان زاده )مدیر پروژه(

10- مهدی دهنوی )مدیر پروژه(
11- زهرا آبادی )مدیر پروژه(

12- رحیمه صدیقی )امور مالی(

دانشگاه صنعتی شریف،  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده فیزیک، طبقه اول، اتاق 117

تلفن: 66064606
taghavinia@sharif.edu  پست الکترونیک

   اطالعات تماس
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         نفت، گاز و انرژی         نفت، گاز و انرژی

دفتر خدمات فناوری ارتقای کیفی تولید نفت و 
فرآوره های نفتی )ِپِتک( شریف

مدیر: دکتر سیروس قطبی

این دفتر فعالیت های پژوهشی و صنعتی خود را به طور 
از سال 1385 تحت مدیریت دکتر سیروس  غیر رسمی 
قطبی )عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف( و با 
همکاری دانشجویان نخبه و کارشناسان صنعتی آغاز نموده 
است. در طی این سال ها پروژه های صنعتی و پژوهشی 
زیادی را با شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت 
ملی نفت ، شرکت نفت فالت قاره ایران و پژوهشگاه صنعت 
نفت در قالب عقد قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف به انجام 
رسانیده که از جمله دستاوردهای این پروژه ها می توان به 
دستیابی به تکنولوژی فراصوت و تشکیل گروه پژوهشی 
عرصه  در  فعال  پژوهشی  گروه های  از  یکی  که  فراصوت 

صنعتی می باشد اشاره نمود.
تکنولوژی  توانمند،  و  متخصص  انسانی  نیروی  داشتن 
دانش بنیان و تجهیزات مناسب این دفتر را قادر به فعالیت 
در سطح وسیعی از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای ارائه 

خدمات فناورانه می نماید.

• ارائه خدمات مشاوره ای، پژوهشی و مطالعاتی در ارتقای 
تولید نفت و محصوالت

ارتقای  و  کیفیت  بهبود  تجهیزات  ساخت  و  طراحی   •
تولید نفت

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

• ارائه خدمات فناورانه طراحی واحدهای سولفور زدایی 
از محصوالت نفتی

از  بهره برداری  در  آسفالتین  راهکار حل مشکل  ارائه   •
مخازن نفتی

• ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه بررسی سیاالت و 
محصوالت صنعت نفت )نفت، گل حفاری و پتروشیمی(

بهره وری  افزایش  امکان سنجی  زمینه  در  پژوهش   •
پاالیشگاه با تحقیق در مورد نگهداری تاسیسات )مباحث 

سولفور و میکروب زدایی(
• طراحی تکنولوژی های مربوط به رفع مشکالت تولید 

ناشی از نفت سنگین
• در اختیار داشتن آزمایشگاه تکنولوژی فراصوت 

• در اختیار داشتن آزمایشگاه خواص سیاالت 
• در اختیار داشتن گروه تخصصی پژوهشی فراصوت در 

دانشگاه صنعتی شریف
• در اختیار داشتن گروه پژوهشی نپتا در وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری

• بررسی آزمایشگاهی زدایش ذرات جامد در دهانه چاه با 
استفاده از امواج فراصوت؛ کارفرما: شرکت ملی نفت ایران 
 PVT ایجاد بانک اطالعاتی معادالت حالت و خواص •
نفت و گاز میادین مشترک شرکت نفت فالت قاره ایران؛ 

کارفرما: شرکت نفت فالت قاره ایران 
تزریق  شیوه  به  برداشت  ازدیاد  مکانیزم های  بررسی   •
کارفرما:  هیدروکربوری؛  مخازن  در  استفاده  جهت  گاز 

پژوهشگاه صنعت نفت 
زمینه  در  علمی-کارشناسی  مشاوره  خدمات  انجام   •
پژوهش های استراتژیک و بنیادی )صنایع پایین دستی( 
پژوهشگاه صنعت نفت؛ کارفرما: شرکت ملی نفت ایران 

)مدیریت پژوهش و فناوری(

  معرفی محصوالت و پروژه ها

طراحی  جامع  طرح  ارائه  و  اقتصادی  و  فنی  مطالعه   •
شبیه سازی  و  مدل سازی  نرم افزار  توسعه  و  پیاده سازی 
مخازن آهکی شکافدار بومی شرایط مخازن ایران، کارفرما: 

شرکت ملی نفت )مدیریت پژوهش و توسعه(

آدرس : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تلفن: 66165405
http://petech.sharif.edu :تارنما

petech@sharif.edu :پست الکترونیک

   اطالعات تماس
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قطعات و اتوماسیون صنعتی          نفت، گاز و انرژی

دفتر خدمات فناوری چاه و مخازن نفتی شریف
مرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور 

و امن

مدیر: دکتر شاهرخ قائم مقامیمدیر: دکتر محسن مسیحی

این دفتر در سال 1395 به منظور ارائه خدمات فناورانه در 
حوزه صنعت نفت با محوریت چاه و مخزن با به کارگیری 

توانمندی های موجود در دانشگاه ایجاد شده است.

• مطالعات یکپارچه مخازن و بررسی چالش های حرفه ای در 
موضوعات مرتبط با توسعه مخازن نفت و گاز

نوین  بومی سازی روش های  فناوری و  انتقال  و  توسعه   •
ازدیاد برداشت برای مخازن کشور از طریق همکاری های 

بین المللی
مغــزه  دیجــیتال  فنــاوری  انتـقال  و  توســـعه   •
)digital core analysis( با همکاری دانشگاه امپریال 

کالج لندن
• مدیریت ساخت برخی تجهیزات درون چاهی در تعامل با 

ظریف های پژوهشی درون و بیرون دانشگاه
• مدیریت خدمات آزمایشگاهی مغزه و سیال مخزن به 

منظور فعال سازی ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه
• اجرای کارگاه های تخصصی به منظور انتقال دانش فنی و 

تجربیات متخصصین مرتبط با حوزه مخزن و چاه

• مطالعه میدان نفتی پارس جنوبی

اعضــای هیـات موسس: شـاهرخ قـائم مقامی، محمـود 
سلماسی زاده

یکی از فعالیت های مرکز خدمات فناوری سیستم پردازش 
محور و امن در زمینه طراحی و ساخت ابزارهای نمودارگیری 
چاه های نفت است. ابزار نمودارگیری چاه نفت از دو بخش 

کلی تشکیل  شده است :
فشار،  دما،  اندازه گیری  ابزار  مانند  اندازه گیری  ابزارهای 

سرعت سیال، درصد آب و گاز، چگالی و ...
سیستم های سطحی برای جمع آوری و نمایش داده

از چالش های اصلی طراحی و ساخت ابزارهای باال، می توان 
به موارد زیر اشاره نمود :

دمای 170  برای  الکترونیکی  بردهای  و ساخت  طراحی 
درجه سانتی گراد

مقاوم بودن بردهای الکترونیکی در برابر لرزش و شوک
کالیبره نمودن ابزارها برای شرایط واقعی

psi 15000 ساخت قطعات مکانیکی برای فشار
مربوط  ابزارهای  زمینه   در  سال   10 از  بیش  مجموعه 
به صنعت نفت و گاز فعالیت می کند که در این مدت با 
استفاده از افراد متخصص توانسته مسائل باال را حل نماید 
و محصوالتی با استاندارد جهانی به شرکت های نفتی ایران 
ارائه دهد. مرکز خدمات فناوری سیستم پردازش محور و 
امن، با شرکت های  داخلی از جمله شرکت ملی حفاری، 

پترو دانیال کیش و کاندانا همکاری دارد.

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

• تهیه نرم افزار مدل سازی مخازن با روش پرکوالسیون  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
• مطالعه آسیب سازند در اثر تزریق آب

• دکتر محمد حسین غضنفری معاون دفتر و همکار علمی
• مهندس بهروز حریمی مسئول اجرایی

• مهندس محمد پروازدوانی مشاور صنعتی

آدرس : دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی 
و نفت، طبقه سوم ساختمان جنوبی

تلفن/نمابر: 66166425
http://wrts.sharif.edu :تارنما

wrts@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی افراد و سمت

  معرفی واحد

   اطالعات تماس  معرفی واحد

• طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی نفت و گاز
• طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی برای شرایط سخت

• طراحی و ساخت قطعات مکانیکی ابزارها
• تست دما و ارتعاش برای بردهای الکترونیکی

• تست فشار برای ابزارها 
• کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری 

• مطالعه میدان نفتی پارس جنوبی
• ابزارهای نمودارگیری برای چاه نفت مانند ابزار اندازه گیری 

فشار، دما، سرعت سیال و …

  معرفی محصوالت و پروژه ها
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قطعات و اتوماسیون صنعتی     قطعات و اتوماسیون صنعتی

ابزارهای  برای  داده  جمع آوری  سطحی  سیستم    •
Openhole و  Downhole

ابزارهای  برای  داده  جمع آوری  سطحی  سیستم    •
 Openhole

SAT.RAT.CAT ابزارهای اندازه گیری آرایه ای •

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،   : آدرس 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 306

تلفن: 66166306
ghaemmag@sharif.ir :پست الکترونیک

  اطالعات تماس 

مرکز خدمات فناوری طراحی سیستم و اتوماسیون 
دورعلی

مدیر: دکتر محمد دورعلی

مرکز طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی با هدف ارتقاء 
ساخت  و  طراحی  زمینه های  در  کشور  فناوری  سطح 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و اتوماسیون به مدیریت 
دکتر محمد دورعلی )عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
شریف( و همکاری دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی شریف شکل گرفته است. این مرکز دارای اهداف 
راهبردی بلند مدت جهت حضور در صنعت کشور و ایجاد 
تحول در آن می باشد. ارائه محصوالت نهایی آماده به کار و 
تجاری سازی ایده های نوآورانه در سطح تکنولوژی روز دنیا 
از شاخصه های اصلی مرکز طراحی سیستم و اتوماسیون 
دورعلی می باشد. اغلب پروژه های دنبال شده در این مرکز 
یا برای اولین بار در ایران و بعضاً در دنیا انجام شده  و یا اینکه 
توان فنی و مهندسی الزم برای انجام آن ها در انحصار چند 
کشور معدود دنیا قرار داشته است. خط مشی این مرکز 
ارائه دقت، کیفیت، ظرافت و رقابت پذیری محصوالت تولید 
شده با تکنولوژی روز دنیا، ایجاد ارزش افزوده تجاری در 
برآورده سازی نیازهای جامعه صنعتی و بومی سازی دانش 
و تکنولوژی پیشرو در داخل کشور می باشد. شکوفایی و 
هدایت استعدادهای نخبگان جوان ایرانی در بستر دانشگاه 
صنعتی شریف همواره برای این مرکز مایه افتخار وسربلندی 
در پیشگاه مردم عزیز کشورمان و خداوند متعال بوده است. 

• طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و سیستم های خاص
• مدیریت تکنولوژی پروژه ها و طرح های نوآورانه صنعتی

  معرفی واحد

و  تولید  سیستم های  پیاده سازی  و  ساخت  طراحی،   •
اتوماسیون صنعتی

• طراحی و ساخت سامانه های تست تجهیزات کنترلی و 
سیموالتورهای صنعتی و آموزشی 

• امکان سنجی ساخت و نمونه سازی محصوالت صنعتی
• مشاوره و نظارت بر طراحی و فرآیندهای ساخت، مونتاژ و 

تست تجهیزات صنعتی

• طراحی و ساخت دستگاه حمل و نصب پوشش فلزی 
شفت مایل نیروگاه آبی سیاه بیشه

دستگاه حمل و نصب پوشش فلزی آبراهه یک ربات 28 
تنی با 10 درجه آزادی است که قابلیت حمل، استقرار و 
نصب لوله های فلزی تا وزن40 تن، قطر 5 متر و طول 10 
متر تا فاصله 500 متر در شیب زیاد را دارد. این سیستم 
دارای بخش های جنبی شامل سکوی جوشکاری و بخش 
حمل نفرات و بار بوده و قادر است الینرهای آبراهه های 
تا  کرده  مستقر  خود  محل  در  باال  دقت  با  را  نیروگاه ها 

عملیات جوشکاری و بتن ریزی انجام شود.

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها
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محل اجرا:
* نیروگاه سیاه بیشه، استان مازندران 

•  طراحی و ساخت تجهیزات و سکوهای متحرک تحکیم و 
نصب الینر فلزی شفت های قائم نیروگاه اوما اویا 

لوله های  انتقال  با  آالت  ماشین  مجموعه  این 
بتن،  مخازن  از جمله  تجهیزات  و  نفرات  فلزی،  پوشش 
دستگاه  و  دوغاب  پمپ  شاتکریت،  دستگاه  آب،  مخازن 
الینرهای  نصب  و  نحکیم  عملیات  انجام  امکان  حفاری، 
فلزی شفت های قائم نیروگاه ها را به صورت ایمن فراهم 
می آورد. فرآیند لوله گذاری برای لوله های با قطر 2.2 متر، 
طول 10 متر، و وزن 25 تن برای نیروگاه اوما اویا در کشور 
سریالنکا در حال انجام است. این روبات، قادر است لوله ها 
را در تونل های عمودی به عمق 650 متر به صورت دقیقاً 
عملیات  تا  کند  ثابت  قائم  شافت  یک  بصورت  هم راستا 

جوشکاری صورت پذیرد.
محل اجرا:

* نیروگاه اومااویا، کشور سریالنکا 

•  طراحی و ساخت کارگاه متحرک بازرسی و تعمیر آبراهه 
نیروگاه سیاه بیشه

این تجهیزات جهت عبور نفرات و حمل ادوات به منظور 
بازرسی، انجام تعمیرات و تجدید پوشش آبراهه های فلزی 
تا قطر 5 متر در شیب ها و قطرهای مختلف به صورت ایمن 

و کارا مورد استفاده قرار می گیرد.
محل اجرا:

* نیروگاه سیاه بیشه در استان مازندران
پره  پوشش  مواد  تست  آزمایشگاه  و ساخت  طراحی    •

توربین های گاز )دستگاه برنرریگ( 
برنرریگ، مجموعه آزمایشی است که با ایجاد شرایطی مشابه 
با دما و مواد خورنده گازهای حاصل از احتراق توربین های 
گاز، امکان تست پوشش حرارتی پره این توربین ها را مطابق 
با استانداردهای جهانی فراهم می کند. سیستم برنرریگ 
مطابق با استانداردهای جهانی برای تست خوردگی داغ دما 
باال، اکسیداسیون و خستگی ترمال بر روی مواد پوشش پره 
توربین های گازی در زمان طوالنی )تا 1000 ساعت( مورد 
استفاده قرار می گیرد. سیستم مذکور شامل اتاق کنترل، 
کوره شبیه ساز شرایط تست، تجهیزات ایمنی و ... می باشد. 
انجام  شیوه  فنی  دانش  و  تجهیزات  طراحی  تکنولوژی 

آزمایشات مربوطه در انحصار چند کشور در دنیا می باشد.
محل اجرا:

*  دستگاه برنرریگ در تهران

•  طراحی و ساخت گاورنر نیروگاه های آبی 
سیستم گاورنر به عنوان قلب یک نیروگاه، حساس ترین 
سیستم کنترلی آن محسوب می شود. گاورنرهای ساخته 

شده در این
 مرکز قابلیت کنترل در مودهای کاری مختلف )کنترل 
توان، کنترل گشودگی، کنترل جزیره ای، کنترل دبی و 
سطح( و همچنین مشارکت در کنترل فرکانش شبکه را 
دارا بوده و مطابق با استانداردهای IEC و  IEEEطراحی و 

ساخته شده است.
محل اجرا:

* گاورنرهای نیروگاه آبی 10 مگاواتی سد آزاد کردستان
*  گاورنر نیروگاه داریان، در حال انجام

 

•  طراحی آزمایشگاه تست اسپین دیسک های توربین و 
کمپرسور توربین های گاز )دستگاه اسپین تست( 

این دستگاه برای انجام تست اسپین دورباال )تا 60000 
دور بر دقیقه(، روی دیسک هایی تا قطر 120 سانتی متر 
و دمای 650 درجه سانتی گراد جهت اطمینان از صحت 
عملکرد دیسک های توربین و کمپرسور یا مطالعه بروز و 
پیشرفت ترک در آن ها قبل از نصب در موتورهای هوایی 

طراحی شده است.
محل اجرا:

* آزمایشگاه تست اسپین در تهران

• طراحی و ساخت توربین های آبی مقیاس میکرو )توربین 
های پلتن، جریان متقاطع و محوری تا 50 کیلو وات(

این توربین ها جهت استحصال پتانسیل های تولید برق 
پراکنده موجود در مزارع پرورش ماهی، تصفیه خانه های 
آب، آبشارها، سدهای تأمین آب کشاورزی و تنظیم جریان 
آب رودخـانه ها در محـدوده هد 3 تا 200 متـر استـفـاده 
می شود. این توربین ها دارای قابلیت تولید مستقل یا اتصال 
به شبکه بوده و جهت تولید پراکنده یکی از راه حل های 
دوستدار محیط زیست و در عین حال بسیار درآمدزا و 
این  از  نوع  سه  می باشد.  مصرف کننده  برای  اقتصادی 
توربین ها در محدوده هد 3 تا 200 متر طراحی و ساخته 

شده و مطابق استانداردهای روز دنیا آزمایش شده است. 
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محل اجرا:
* میکرونیروگاه بانکی سد قلعه چای در استان آذربایجان 

غربی

* میکرونیروگاه محوری مزرعه پرورش ماهی در استان 
چهارمحال و بختیاری

* میکرونیروگاه پلتن نیروگاه منج در استان چهارمحال و 
بختیاری

•  طراحی و ساخت ربات های الکترومکانیکال آکوستیک 
مرکز نمایش های آیینی صبا

به  فرم دهی  امکان  آزادی  درجه  یازده  با  ربات ها  این 
و  زوایا  تغییر  طریق  از  را  نمایش  سالن  سقف  هندسه 
موقعیت عمودی پنل های آکوستکی، به منظور پیاده سازی 
نمایش  با  متناسب  و  متفاوت  آکوستیکی  خواست های 
مورد نظر فراهم می سازد. مضافاً سطح هر یک از پنل های 
آکوستیکی می تواند در دو موقعیت کامالً انعکاسی به منظور 
بازتاب صـوت و جـاذب جـهت جذب صوت تغـییر داده 
کنترل  سیستـم  توسط  تماماً  مذکور  ربات های  شوند. 
مرکزی سالن قابل برنامه ریزی و تنظیم بوده و می توان با 
ارسال فرامین به تمامی آن ها، همزمان شاهد فرم گرفتن 
سقف بر اساس منحنی دلخواه بود. شایان ذکر است این 
ربات ها به لحاظ ویژگی ها و مشخصات عملکردی خاص 
خود، برای اولین بار در دنیا طراحی و ساخته شده اند. به 
همین دلیل از لحاظ ایده پردازی و نوآوری های طراحی و 

اجرا در نوع خود بی    نظیر می باشند.
محل اجرا:

* سالن نمایش های آئینی صبا تهران

•  طراحی و نظارت بر ساخت گیربکس های صنعتی توان 
باال 

طراحی این گیربکس ها تا توان 10000 اسب بخار انجام 
شده است. از مهم ترین ویژگی های این طرح، می توان به 
قابلیت انتقال تورک و توان باال، استحکام در برابر بارهای 
ضربه ای و نوسانی جهت کارکرد ایمن برای مدت طوالنی 
و طراحی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی اشاره کرد. 

نمونه پروژه های انجام شده:
* گیربکس  7/5 مگاواتی شناور دو پروانه

* گیربکس 1/5 مگاواتی توربین بادی 

•  طراحی و ساخت سینکرو لیفتر هیدرولیک 150 تنی
این ماشین با کاربرد مخصوص، برای بلند کردن تجهیزات 
پیاده سازی  و  بارگیری  در  عمودی  صورت  به  سنگین 
محموله ها از روی تریلرها یا بوژی ها در مکان هایی که امکان 
استفاده از جرثقیل نباشد بکار گرفته می شود. وزن و حجم 
کم، نصب سریع و کاربری آسان از ویژگی های بارز این 

دستگاه مخصوص می باشد.
محل اجرا:

* حمل تجهیزات نیروگاه سیاه بیشه، استان مازندران
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کنترل  سیستم های  تست  سامانه  ساخت  و  طراحی   •
نیروگاهی 

به کمک این سامانه ها می توان تجهیزات کنترلی را قبل 
از نصب و یا در مراحل طراحی و توسعه به صورت سخت 
افزار در حلقه مورد آزمایش قرار داد. در نتیجه شرایط کاری 
مختلف را به تجهیز اعمال کرده و عکس العمل آن تجهیز را 
IEEE  و IEC بررسی نمود. این سامانه بر اساس استاندارد

و ASME طراحی و ساخته شده و چندین نمونه از آن 
در پروژه های مختلف صنعتی کشور، مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.
محل اجرا:

* سامانه تست نیروگاه آزاد در استان کردستان
* سامانه تست نیروگاه داریان در استان کرمانشاه

•  سیموالتور عمومی سیستم های هیدرولیک گاورنر 
به کمک سیمـوالتور عمـومی سیستـم های هیـدرولیـک 
هیدرولیک،  سیستم  ساخت  و  خرید  از  قبل  می توان 
تجهیزات را با کلیه جزئیات آن بر روی سیموالتور مدل 
کرده و از عملکرد بلند مدت آن در شرایط کاری مختلف 
آگاه شد. این سیستم قابلیت کوپل شدن با سیموالتورهای 

صنعتی و قرارگیری در حلقه کنترلی را دارا می باشد.
محل اجرا:

* سد آزاد، استان کردستان

•  سیستم مانیتورینگ ارتعاشات و پایش یاتاقان ها
دستگاه،  کاری  شرایط  به  بسته  نوع سیستم ها،  این  در 
قابلیت مانیتورینگ ارتعاشات، دما، سطح سیال، فرکانس 

و ... با دقت
 و سرعت باال وجود دارد. این سیستم توانایی تهیه گزارشات 
مطلوب، پیش بینی عیوب احتمالی و ارتباط با سیستم های 

کنترل دستگاه را دارد.
محل اجرا:

* نیروگاه شهید رجایی، استان مازندران

• سیستم هوشمند تفکیک و جداسازی مواد 
امروزه نیاز به سیستم های هوشمند تفکیک و جداسازی 
دارویی،  غذایی،  صنایع  چون  مختلفی  صنایع  در  مواد 
پزشکی، معدن، کشاورزی و بسیاری دیگر به شدت احساس 
می شود. چرا که استفاده از سیستم های اتوماسیون در این 
و هزینه  بر ظرفیت، دقت، کیفیت  تأثیر شگرفی  زمینه 
محصول نهایی آن ها خواهد داشت. در این زمینه ماشین 
آالت ویژه ای برای صنایع مختلف در مرکز در حال توسعه 

می باشند.

• طراحی و ساخت گاورنرهای بزرگ تا 250 مگاوات
و   کوچک  مقیاس  آبی  توربین های  طراحی و ساخت   •

متوسط در ظرفیت های 100 کیلو وات تا 10 مگاوات
• طراحی و ساخت گاورنرهای نیروگاه های کوچک و میکرو

• طراحی گیربکس های افزاینده تجهیزات نیروگاهی دور 
پایین

• طراحی و ساخت تجهیزات فرآوری محصوالت کشاورزی 
و دارویی خاص

برق  انرژی  استحصال  تجهزات  نمونه سازی  و  طراحی   •

  پروژه های توسعه ای در دست اجرا

آبی از تاسیسات آب رسانی شهری و شبکه های آب رسانی 
کشاورزی

• طراحی و نمونه سازی سیستم جامع بارورسازی ابرها

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 221

تلفن/نمابر: 5553 6616- 6231 6616 
ارتباط با مدیریت: 5514 6616 

http://dsda.sharif.edu :تارنما
durali@sharif.edu :پست الکترونیک

  اطالعات تماس 
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مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی دفتر خدمات فناوری رباتیک اجتماعی-شناختی
شریف

مدیر: دکتر حسین مختاریمدیر: دکتر علی مقداری

در سال 1392، آزمایشگاه رباتیک اجتماعی-شناختی به 
همت دکتر علی مقداری، مدیر قطب علمی طراحی، رباتیک 
و اتوماسیون، و همچنین همکاری دکتر مینو عالمی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران-غرب در دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد. 
این آزمایشگاه فعالیت های پژوهشی خود را با هدف ترویج 
رباتیک اجتماعی و شناختی در کشور آغاز نمود و تا به امروز 
دستاوردهای متنوعی را در طراحی، ساخت و بکارگیری 
رباتیک  »دفتر  است.  آورده  بدست  اجتماعی  ربات های 
فعالیت-های  با هدف گسترش  نیز  اجتماعی-شناختی« 
پژوهشی گروه چند رشته ای رباتیک اجتماعی-شناختی و 
بکارگیری محصوالت و خدمات این حوزه در جامعه تاسیس 

شده است.

درمان،  کمک  سالمت،  های  حوزه  با  مرتبط  رباتیک   •
آموزش و سرگرمی
•  رباتیک اجتماعی
•  رباتیک شناختی
•  هوش مصنوعی

•  پردازش تصویر )تشخیص حالت های چهره و ...(
•  سیستم های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

با  دانشگاه صنعتی شریف  این مرکز در سال 1389 در 
استفاده از نخبگان صنعت و دانشگاه شروع به کار نموده 
تا در راستای کمک به ارتقای توان داخلی در حوزه ساخت 
تجهیزات و قطعات اقدام نماید. عمده فعالیت های این مرکز 
پژوهشی، تدوین اسناد فنی ساخت قطعات و تجهیزات 
مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی می باشد. در این راستا 
پس از تهیه اسناد فنی تجهیز مورد نظر و ارزیابی پیمانکاران 
توانمند در حوزه ساخت، اسناد فنی را در اختیار پیمانکار 
قرار داده و تا اتمام فرآیند ساخت قطعه، بر روند انجام کار 
نظارت داشته و در نهایت گواهی کیفیت ساخت قطعه 

توسط این مرکز صادر می گردد.

•  دپارتمان مهندسی مکانیک
•  دپارتمان مهندسی برق و الکترونیک

•  دپارتمان مدیریت

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی واحد

  معرفی واحد

  دپارتمان های مرکز

• ربات اجتماعی آرش به منظور بکارگیری در محیط-های 
درمانی کودکان

به  اشاره  زبان  آموزش  منظور  به  رسا  اجتماعی  ربات   •
کودکان ناشنوا

ابزارهای هوشمند )ربات اجتماعی، واقعیت  بکارگیری   •
مجازی و ...( در توانبخشی کودکان مبتال به اتیسم

ابزارهای هوشمند )ربات اجتماعی، واقعیت  بکارگیری   •
مجازی و ...( در آموزش زبان اول و دوم به کودکان و نوجوانان

• دکتر مینو عالمی
• دکتر علیرضا طاهری 

• مهندس احسان صفاری
• مهندس علی آموزنده

• مهندس احسان احمدی
• مهندس محمد زکی پور 

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 403

تلفن: 66166321
http:// sharif.ir/~cedra :تارنما

meghdari@sharif.ir :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

   معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس 

* شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
* شرکت قطارشهری کرج و حومه

* نیروگاه بعثت و ........

دپارتمان مکانیک و برق و الکترونیک
• انجام امکان سنجی قطعات مورد نیاز کارفرما اعم از تعمیر، 

ساخت یا جایگزینی و نیز ارتقای تکنولوژی
• دوین اسناد فنی قطعات و تجهیزات جهت تولید داخل  

مهندسی معکوس
• تدوین پیشنهادات قابل اجرا در زمینه ارتقاء تکنولوژی 
 Technical Research( تجهیزات  و  قطعات 

)Document
• تدوین اسناد فنی جایگزینی قطعات و تجهیزات موجود 

 )Replace Technical Document(
• شناسائی و ارزیابی صالحیت فنی و اجرائی پیمانکاران 

برای بندهای فوق الذکر 
• نظارت فنی بر مراحل اجرا و فرایند ساخت و کنترل کیفی 

پیمانکاران 
• عیب یابی و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد سیستم های 

برقی و مکانیکی
دپارتمان مدیریت

ERP مشاوره در حوزه •
BOM مشاوره در حوزه •

 corporation-( تهیه و تدوین استراتژی در سه سطح •
)SBU- Function

BSC اجرای استراتژی در سازمان بر اساس •
• تدوین ساختار سازمانی

• مشاوره در حوزه منابع انسانی ) جذب- ارتقا- تعدیل(
• مشاوره در حوزه بازاریابی ) تحقیقات بازار- برنامه بازاریابی- 

استراتژی بازاریابی(
• مشاوره برندینگ

   برخی از سازمان های همکار

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
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قطعات و اتوماسیون صنعتی     قطعات و اتوماسیون صنعتی

• نرم افزار شبیه سازی مصرف انرژی در خطوط مترو
• طراحی و نظارت بر ساخت انواع لنت مورد استفاده در 

قطارهای شهری )لنت های دیسکی، کامپوزیتی(

• طراحی و نظارت بر ساخت کوپلرهای نیمه اتوماتیک 
قطارهای شهری

• طراحی و نظارت بر ساخت مقاومت های ترمزی قطارهای 
)DBR( شهری

BOM تهیه و تدوین نرم افزار •

* مدیر مرکز: دکتر حسین مختاری
* قائم مقام: مهندس سید امیرحسین شبیری

* مدیر دپارتمان مکانیک: مهندس منصور قضات
* مدیر دپارتمان برق: مهندس سعید محرمی

* مدیر دپارتمان مدیریت:  مهندس سید امیرحسین شبیری

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 213 

تلفن/نمابر: 66166233 
 http://sidc.sharif.edu :تارنما

sidc@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

   معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس 

مرکز خدمات فناوری توسعه محصول صنعتی 
شریف

مدیر: دکتر جمال ارغوانی هادی
اعضای هیات موسس: دکتر جمال ارغواني هادي – دکتر 

سید عباس موسوي

»مرکز خدمات فناوری توسعه محصول صنعتی شریف« به 
صورت رسمی در سال 1395 با تشکیل تیم های تخّصصی 
در زمینه های مختلف در محّل مجتمع خدمات فناوری 
دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار نمود. در این مرکز، با 
شناسایي نیاز صنایع یا تشخیص فرصت برای ورود یک 
محصول با فناوری نوین، کلّیه مراحل توسعه محصول به 
صورت ساختار یافته و نظام مند )شامل برنامه ریزی توسعه 
محصول، توسعه مفهوم، طراحی سیستم، طراحی جزئیات، 
طراحی صنعتی، نمونه سازی و تولید( برای دستیابی به 
محصولی با مشّخصات فّنی مورد نیاز صنایع با توّجه به 

نیازهای موجود و بومی کشور انجام می گیرد.
محصول،  توسعه  حوزه  بودن  میان رشته ای  به  توّجه  با 
)مکانیک،  متخّصصینی در حوزه های مختلف مهندسی 
 ،).  .  . و  نرم افزار  متالورژی،  صنایع،  برق،  شیمی،  پلیمر، 
بازاریابی، طراحی صنعتی، حقوق و مدیریت مالی با این 

مجموعه همکاری می نمایند.
»مرکز خدمات فناوری توسعه محصول صنعتی شریف« 
رسالت خود را تحقیق، پژوهش، تولید و توسعه محصوالت 
معتقدیم  ما  است.  داده  قرار  کشور  نیاز  مورد  صنعتی 
استفاده از نیروهای جوان فّنی و علمی کشور و اتّکا به توان 
کارشناسان داخلی در توسعه فناوری های نوین، تنها راه 

دستیابی به اهداف متعالی کشور می باشد.
این مجموعه در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری 

  معرفی واحد

در سال 1395 در دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان »دفتر 
برگزیده از نظر حجم فعالیت های صنعتی در سال 1395« 

انتخاب گردید.

•  تدوین دانش، تدوین فناوری، تدوین تکنولوژی ساخت؛
•طراحی سیستمی، طراحی جزئیات و تحلیل های مهندسی؛
از  کاملی  شبکه  با  همکاری  و  ساخت  کامل  امکانات   •

سازندگان در حوزه های مختلف؛
• ساخت انواع دستگاه ها و تجهیزات صنعتی؛

• ساخت انواع تجهیزات درون چاهی صنایع نفت و گاز؛
• کامپوندسازی و مشاوره در حوزه مهندسی پلیمر؛

• ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه مهندسی پلیمر؛
• ارائه خدمات انجام تست های استاندارد پیری )Aging(؛
• ارائه خدمات انجام تست های استاندارد انواع تجهیزات 

درون چاهی؛
• مشاوره و اجرای خدمات جامع مدیریت اجرایی و کنترل 

پروژه.

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
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قطعات و اتوماسیون صنعتی     قطعات و اتوماسیون صنعتی

• طراحی و ساخت تجهیزات درون چاهی صنایع نفت و گاز؛
اسمز  غشاهای  تولید  ماشین آالت  ساخت  و  طراحی   •

معکوس؛
• طراحی و ساخت دستگاه پرتابل تصفیه فاضالب؛

• طراحی و ساخت دستگاه های پرتابل شیرین سازی آب؛
• طراحی و ساخت دستگاه تست ضربه تیلور و هاپکینسون؛

• طراحی، اجرا، آموزش و مشاوره خدمات جامع مدیریت 
اجرایی و کنترل پروژه

  معرفی محصوالت و پروژه ها

دستگاه تست ابزارهای درون چاهی

710-NORSOK M مطابق استاندارد )Aging( دستگاه تست پیری

دستگاه تصفیه فاضالب MBR پرتابل

• دکتر جمال ارغوانی هادی: مدیر مرکز
• دکتر سّیدعّباس موسوی: مدیر پلیمر و مهندسی شیمی

• مهندس سّیدمحّمدرضا موسوی: مدیر طراحی، تحقیق 
و توسعه

• مهندس موسی دریانورد: مدیر ساخت و تولید
• مهندس فرزاد رحیمی موگویي: مدیر اجرایي و کنترل 

پروژه
• دکتر حسین بقایي مهر: مدیر بازاریابی و ارتباط با صنعت

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز 
غشاء

تلفن و دورنگار: 66166210
http://sipdc.sharif.edu :تارنما

sipdo@sharif.edu :پست الکترونیک

   معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس 
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دفتر خدمات فناوری طراحی سیستم های پیشرفته 
تهویه صنعتی شریف

مدیر: دکتر بیژن فرهانیه

اعضای هیات موسس: دکتر بیژن فرهانیه - دکتر حسین 
افشین

هسته پژوهشی انتگراسیون فرآیند دانشگاه صنعتی شریف 
در سال 1378 توسط اساتید دانشکده مهندسی مکانیک 
و هماهنگی  نزدیکی  با هدف  و  دانشگاه صنعتی شریف 
بیشتر فعاالن بخش صنعت با مراکز تولید دانش و استفاده از 
دستاوردهای ایشان و بکارگیری آن در صنعت شکل گرفت 
و در ادامه این حرکت و برای پیاده سازی هرچه بهتر اهداف 
فوق، دفتر خدمات فناوری طراحی سیستم های پیشرفته 
تهویه صنعتی شریف در سال 1390 تاسیس گردید. این 
دفتر در راستای طراحی، ساخت و اجرای سیستم های نوین 
تهویه صنعتی )طراحی سیستم های تهویه تونل های ریلی 
و جاده ای، ساخت انواع فن های صنعتی سیستم های دفع 
...(، گام برداشته است. مجموعه به وجود  آلودگی هوا و 
آمده برای نیل به هدف کاهش هزینه-های بلندمدت و 
رفع مشکالتی که صنایع در استفاده دراز مدت از خدمات 
ارائه شده توسط پیمان کاران با آن دست به گریبان بوده اند 
تصمیم دارد صاحبان صنایع را از امکانات و خدمات علمی 
و فنی قابل ارائه بروز دنیا آگاه نماید تا ایشان با آگاهی از 
مزایای این سیستم ها و با توجه به نوع و میزان استفاده 
این  از  بهره منـدی  برای  به طـور صحیـح تری  از آن ها 

توانمندی ها تصمیم گیری نمایند.

  معرفی واحد

• سیستم های تهویه و تاسیسات تونل ها )جاده ای، ریلی و 
مترو(

• سیستم های تهویه زیرزمینی )معادن، تونل های در حال 
حفر و ...(

زیرزمینی،  تاسیسات  در  حریق  اطفای  های  سیستم   •
ایستگاه های مترو، تونل ها  • سیستم های تهویه صنعتی 

و بهداشتی
سیستم های تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان های   •

تجاری، اداری و مسکونی 
• سیستم های تهویه اتاق های تمیز 

• ساخت انواع فن های محوری و سانتریقیوژ
• سیستم های ممیزی انرژی

تدوین  و  اضطراری  و  نرمال  تهویه  سیستم  طراحی   •
سناریوهای آتش سوزی ایستگاه های خط سه متروی تهران 

به همراه شبیه سازی سه بعدی جریان هوا و دود 
• طراحی سیستم تهویه تونل شهری نیایش در تهران به 

همراه شبیه سازی سه بعدی جریان هوا و دود
• مطالعات بازنگری در طراحی مرحله اول تهویه پروژه خط 

2 قطار شهری تبریز
تدوین  و  اضطراری  و  نرمال  تهویه  سیستم  طراحی   •
سناریوهای آتش سوزی ایستگاه های خط یک اصفهان به 

همراه شبیه سازی سه بعدی جریان هوا و دود
تدوین  و  اضطراری  و  نرمال  تهویه  سیستم  طراحی   •
متروی  چهار  ایستگاه های خط  آتش سوزی  سناریوهای 
تهران )مجموعاً 20 ایستگاه( به همراه شبیه سازی سه بعدی 

جریان هوا و دود
• چک طرح سیستم تهویه نرمال و اضطراری تونل شهری 

  معرفی محصوالت و پروژه ها

امیرکبیر در تهران  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها  اطالعات تماس 
سیستم  راه اندازی  و  تست،  نصب،  بر ساخت،  نظارت   •

هواساز ایستگاه های متروی خط 4 تهران
• طراحی و اجرای سیستم تهویه اتاق ترانسفورماتورهای 

یکسوساز تعدادی از ایستگاه های خط 4 متروی تهران
• طراحی سیستم کنترل هوشمند سامانه تهویه عادی خط 
4 متروی تهران برای بهینه سازی مصرف انرژی )تنظیم 
خودکار عملکرد سیستم تهویه با توجه به شرایط بار حرارتی 

و برودتی موجود(
• بررسی و بهینه سازی سیستم تهویه تونل توحید

• چک طراحی سیستم تهویه نرمال و اضطراری خط 1 
متروی اصفهان 

تدوین  و  اضطراری  و  نرمال  تهویه  سیستم  طراحی   •
سناریوهای آتش سوزی ایستگاه کهریزک خط 1 متروی 

تهران
تدوین  و  اضطراری  و  نرمال  تهویه  سیستم  طراحی   •

سناریوهای آتش سوزی پارکینگ متروی اکباتان
• طراحی سیستم تهویه ی تونل امیرکبیر

• طراحی سیستم تهویه حین حفاری تونل نوسود
• طراحی اتاق های تمیز برای بیمارستان شریعتی تهران

• مطالعه، عیب یابی، بهینه سازی و ساخت سیستم تهویه 
NRF مجدد یکی از سالن های تولید شرکت

• طراحی سیستم تهویه صنعتی در شرکت زامیاد سایپا
• طراحی، ساخت و نصب سیستم تخلیه دود و آلودگی و 
فن های سانترفیوژ و محوری مربوطه در خطوط تست 1 و 

2 شرکت زامیاد

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 211

تلفن: 66166230
http://sivo.sharif.edu :تارنما

bifa@sharif.edu :پست الکترونیک
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مرکز خدمات فناوری پایش وضعیت و عیب یابی 
شریف

دفتر خدمات فناوری سامانه های مهاربان شریف

مدیر: دکتر امین نوبختیمدیر: دکتر مهدی بهزاد

در  هزینه  پر  بخش های  از  یکی  تعمیرات  و  نگهداری 
کارخانجات می باشد. به همین دلیل طی چند دهه اخیر 
تحوالت زیادی جهت کاهش آن انجام شده است. گذر از                             
 Preventive Maintenance به Run to Failure
و سپس به Predictive Maintenance بخشی از این 
تغییرات می باشد. این مرکز در حال حاضر در زمینه نسل 
سوم نگهداری و تعمیرات به صورت مشاوره و اجرا با صنایع 

مختلف همکاری دارد.

به  نزدیک  دانشگاه صنعتی شریف  پایش وضعیت  مرکز 
بیست سال در زمینه تخصصی آنالیز ارتعاشات، نگهداری 
و تعمیرات و پایش وضعیت در صنایع مختلف فعال بوده و 
مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف یکی از مراکز 
شناخته شده در صنایع بزرگ کشور در این زمینه می باشد. 
در  را  فراوانی  کارشناسان خدمات  با همکاری  مرکز  این 
زمینه عیب یابی، رفع عیب و نیز آموزش به صنایع مختلف 

ارائه داده است.

دفتر خدمات فناوری سامانه های مهاربان شریف فعالیت 
و  چندمتغیره  کنترل  پژوهشی  هسته  قالب  در  را  خود 
صنعتی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف آغاز نموده 
است و از سال 1392 با تاسیس رسمی این دفتر تحت 
پوشش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
مهاربان شریف محوریت  ادامه می دهد.  فعالیت خود  به 
فعالیت های خود را بر روی ابداع و دانش افزایی علم کنترل 
و بهینه سازی مصرف منابع ملی و مواد اولیه با استفاده از 
پیاده سازی رویکردهای نوین و پیشرفته کنترل، نظارت و 
ارزیابی گذارده است و در این مسیر از دانش فنی اساتید 
بهره  دانشگاه صنعتی شریف  التحصیالن  فارغ  و  مجرب 
می برد. مهاربان هم اکنون در زمینه های مختلف طراحی، 
ساخت و بهینه سازی سیستم های کنترل، ارزیابی کارایی، 
ابزاردقیق، بهبود عملکرد اتوماسیون صنعتی، مدل سازی 
و شبیه سازی دینامیک سیستم ها، آموزش و مشاوره فنی 

فعالیت می نماید.
رشد و توسعه پایدارآینده نیاز قابل مالحظه ای به استفاده 
بهینه از منابع انرژی و مواد اولیه دارد. بخش مهمی از این 
هدف با بهره گیری از فناوری های اتوماسیون پیشرفته در 
فرایندهای مختلف و سیستم های تولید محقق می شود. 
چشم انداز ما در سامانه های مهاربان شریف تبدیل شدن 
با  فناوری  انتقال  عرصه  این  در  ضروری  عضو  یک  به 
اتوماسیون صنعتی  زمینه  پیشنهادهای خالقانه در  ارائه 
پیشرفته، راهکارها و تولید محصوالت است. ما به دنبال 

  معرفی واحد  معرفی واحد

• ساخت یک نمونه آنالیزر چند کاناله
• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات

• ارائه خدمات باالنس
• ارائه خدمات ترموگرافی

• اندازه گیری و آنالیز جریان
• همراستاسازی محور ها با لیزر

• ارزیابی وضعیت نت
• برگزاری کنفرانس و کارگاه های آموزشی

حسام الدین ارغند
مرتضی حسینی یزدی

فاطمه حسین پور
امیرحسین مال علی

امیر مسعود کیا کجوری

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 106 

تلفن: 66165500 – 66166211
m_behzad@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

   معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس 

ارائه پیشنهادات فنی مبتنی بر اخالق حرفه ای با قابلیت 
سفارشی سازی نیازهای متفاوت مشتریان، باقی ماندن در 
راستای خطوط فنی متصور و آگاه ماندن از شرایط محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی؛ پرورش خالقیت و ممتاز بودن در 

سازمان خود هستیم.

• استفاده بهینه از انرژی و مواد اولیه با ارزیابی، پایش و 
بهبود کارایی سیستم های مختلف از جمله سیستم های 

کنترل و اجزای آن ها
شناسایی و مدل سازی سیستم های صنعتی به جهت   •

پیش بینی خطا، عیب یابی و پایش عیب 
• کاهش هزینه های ناشی از تعمیر و نگهداری از طریق 

پایش وضعیت و برنامه های نگهداری متغیر
• طراحی، تنظیم و بهینه سازی فرایندها و کنترل کننده های 

صنعتی 
• ارتقا و بهینه سازی سیستم های کنترل فعلی 

• اجرا و پیاده سازی سیستم های کنترل پیشرفته
• توسعه نرم افزارهای صنعتی

• طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری صنعتی

نمای مفهومی اتوماسیون صنعتی با مکانیزم های متنوع

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
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• اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک 
• مشاوره و نظارت فنی
• مطالعات امکان سنجی

• طراحی های مفهومی و تفضیلی
• آموزش تخصصی و انتقال دانش

• کارگاه های آموزشی تخصصی

•  نرم افزارهای ارزیابی سیستم های کنترل شامل ماژول های 
مختلف از جمله: ارزیابی کارایی، عیب یابی و رفع عیب، 

تنظیم و بهینه سازی، شبیه سازی، مدیریت منابع و ...

فرآیند تشخیص عیب در کمپرسور با داشتن مدل دقیق آن

نرم افزار ماژوالر برای ارزیابی سیستم کنترل یک واحد برج تقطیر صنعتی

  معرفی محصوالت و پروژه ها

در  مختلف  صنایع  نیاز  مورد  نرم افزارهای  توسعه   •
صنعتی،  اتوماسیون  جمله:  از  گوناگون  بخش های 

ارزیابی و کنترل کیفیت، مانیتورینگ و ...

توربین های  عملکرد  با  مرتبط  تخصصی  خدمات   •
ترمودینامیک  دینامیک،  مدل سازی  جمله  از  گازی 
شبیه سازی   گازی،  توربین  اندازی(  )راه  گذرا  حالت  و 
کنترل کننده آنالوگ و کنترل کننده دیجیتال به صورت 
و  تنظیم  کامل،  بارگیری  تا  راه اندازی  از  جزء  به  جزء 

بهینه سازی حلقه های کنترلی

نرم افزار انجام آزمون کارایی توریبن های گازی

701-MHI نمایی از شبیه سازی کنترل کننده آنالوگ توربین گازی

افزایش  راستای  در  فرایند  گلوگاه های  شناسایی   •
بازدهی و تولید

انواع اغتشاشات فرایند در  بررسی نحوه تاثیرگذاری   •
سیستم های صنعتی

• طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون 
صنعتی پیشرفته

• ارائه راه کارهای صنعتی پیشرفته و نوین جهت افزایش 
طول عمر تجهیزات مرتبط با ساخت و تولید

• ارائه زمان بندی های هوشمند و بهینه برای تعمیرات و 
نگهداری واحد های تولیدکننده

• شبیه سازی سیستم ها با قابلیت بکارگیری در نمونه سازی 
طراحی، محاسبات بهینه، بازبینی و تایید اهداف

بررسی اثر اغتشاشات در فرایند تولید کاغذ نرم افزار انجام آزمون کارایی 

مدل سازی دینامیکی توربین

• بررسی عکس العمل دینامیکی سیستم ها در مواجه با 
تغییرات مورد نظر در سیستم ها

• تحلیل و طراحی سیستم های کنترل پیشرفته نظیر 
کنترل کننده MPC، فازی، عصبی، تطبیقی و ...

از  استفاده  با  کنترلی  سیستم های  پیاده سازی   •
برنامه پذیر  منطقی  کنترل کننده های  و  ریزپردازنده ها 

)PLC(

• طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری 
از جمله: مبدل حسگرهای دمای مقاومتی یا RTD از 
جنس PT10/1000/100 به شبکه های صنعتی نظیر 
منظور  به  گاز  آنالیز  دستگاه   ،RS485 و   Modbus
همراه  به  صنعتی  فرایندهای  آالیندگی  میزان  ارزیابی 
نرم افزار به جهت مانیتورینگ و پایش آنالین آالیندگی 
 Soft( نرم  حسگرهای  پیاده سازی  و  طراحی   •
sensors(، که شامل تخمین متغیرهای صنعتی از روی 
مدل سازی فرایند و یا آنالیزهای پایستگی می شود. در 

Microprocessors و PLC پیاده سازی سیستم های کنترلی با استفاده از
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نتیجه بدون اندازه گیری مستقیم، متغیرهایی نظیر دما، 
فشار، دبی، سرعت، مکان و ... به طور دقیق تخمین زده 

می شوند. نمونه  محصوالت  مهاربان در این زمینه: 
کمپرسور  به  ورودی  هوای  جرمی  دبی  تخمین   *

توربین های گازی و گاز خروجی از اگزوز

* اندازه گیری دقیق دبی جرمی سوخت گاز و مایع  
* تخمین آنالین قطر میلگرد به روش پردازش تصویر
* تخمین خواص مکانیکی میلگرد قبل از تولید نهایی

* تخمین کیفیت کاغذ قبل از تولید نهایی
آزمایشگاهی و آموزشی  طراحی و ساخت تجهیزات   •

پیشرفته:
* تجهیزات آزمایشگاهی کنترل خطی و صنعتی

* تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی PLC و اتوماسیون 
* نرم افزار شبیه  ساز توربین گازی با واسط گرافیکی کاربرپسند 

موقعیت  کنترل  آموزشی  و  آزمایشگاهی  دستگاه   *
سطح

کنترل  آموزشی  و  آزمایشگاهی  سیستم  طراحی   *
موقعیت توپ

• ارائه مشاوره و نظارت بر پروژه های فنی و مهندسی بر 
طبق خواسته های مورد نظر واحد های صنعتی با استفاده 
معتبر  استانداردهای  بر طبق  و  دنیا  روز  فنی  دانش  از 

جهانی

 701 MHI جایگزینی سیستم کنترل توربین گازی•
در نیروگاه گازی ری

کارفرما: توانیر
توربین گازی  فاز دوم  اول و شروع  فاز  پایان  وضعیت: 

MHI 701 در نیروگاه گازی ری
 701D MHI تیونینگ سیستم کنترل توربین گازی •
شبیه سازی  مبنای  بر  قم  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  در 

کامل، مدل سازی و تحلیل دینامیکی توربین گازی
     کارفرما: نیروگاه سیکل ترکیبی قم

     وضعیت: 45درصد
     تاریخ شروع: شهریور 1394

     تاریخ پایان: در حال اجرا

تعیین بازه آزمون و محاسبات برای تخمین دبی جرمی هوای ورودی به 
کمپرسور به روش پایستگی جرم و انرژی

بررسی سیگنال های آنالوگ و دیجیتال برای بهینه سازی سیستم کنترل 
  701D-MHI توربین گازی

 )Performance Test( ارائه خدمات آزمون کارایی •
توربین گازی در نیروگاه های مختلف

     کارفرما: نیروگاه گازی ری و نیروگاه سیکل ترکیبی 
قم 

      وضعیت: پایان یافته

• ساخت مبدل حسگر دمای مقاومتی RTD از جنس 
 Modbus/RS485 به شبکه صنعتی PT10

      کارفرما: نیروگاه گازی ری 
      وضعیت: پایان یافته

• ساخت نرم افزار پردازش اطالعات کیفی و کمی فرایند 
و آنالیز شکست و ابداع روش تخمین و اندازه گیری جدید 
برای غلبه بر مصالحه اجباری در زمان شکست در چرخه 
nobakhti@ پارگی  قابلیت  )تخمین  کاغذ  تولید 
و  کاغذ  تولید  فرایند  حین  در  کاغذ   sharif.edu

پیشگیری از آن(
     محل: بلکبرن انگلستان 

 South African Pulp and Paper :کارفرما     
   )Industries )SAPPI

      وضعیت:  پایان یافته

  معرفی پروژه ها

نرم افزار پردازش اطالعات کیفی و کمی فرایند تولید کاغذ

آزمایشگاهی  و  آموزشی  سیستم  ساخت  و  طراحی   •
پیشرفته کنترل موقعیت توپ

کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت: پایان فاز طراحی مفهومی

• امین نوبختی - مدیر دفتر
• عادله کرمی راد - مسئول دفتر

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 412

تلفن/دورنگار: 66166329 
http://maharban.sharif.edu :تارنما

nobakhti@sharif.edu :پست الکترونیک

سیستم آزمایشگاهی و آموزشی کنترل موقعیت توپ نرم افزار پردازش 

   معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس 
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دفتر خدمات فناوری سامانه های ناوبری و کنترل 
شریف

دفتر خدمات فناوری سنجش تجهیز شریف

مدیر: دکتر رسول صدیقی بنابیمدیر: دکتر حسن ساالریه
سیستم های ناوبری اینرسی، سیستم های ناوبری تلفیقی

GPS . INS، سیستم های ناوبری بر پایه فیلترهای نوین، 
شکل  به  بایاس  تخمین  قابلیت  با  ناوبری  سیستم های 
تطبیقی، طراحی و ساخت انواع اتوپایلوت، طراحی و ساخت 
انواع سیستم های تله درایو در خودرو، طراحی و ساخت 
تجهیزات  ساخت  و  طراحی  ناوبری،  کمک  سیستم های 
کامپیوتر  انواع  ساخت  و  طراحی  حلقه،  در  افزار  سخت 
پرواز، طراحی و پیاده سازی الگوریتم های کنترل و هدایت، 
طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل آتش، طراحی و 

ساخت انواع ژایروکامپس استاتیک و دینامیک

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 117

تلفن: 66166216
http://ncso.sharif.edu :تارنما

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس 

این دفتر با هدف ایجاد بستری دانش بنیان و در ارتباطی 
تنگاتنگ با صنایع مختلف در زمینه های طراحی و ساخت 
انواع سیستم های ناوبری، ناوبری اینرسی، ناوبری تلفیقی 
مبتنی بر فیلترهای نوین مانند فیلتر کالمن، کالمن توسعه 
یافته، Unscented، PF، و همچنین طراحی و ساخت 
انواع سیستم های کمک ناوبری مغناطیسی و گرانش سنجی 
و نوری می باشد. از دیگر فعالیت های اصلی دفتر طراحی 
و ساخت سنسورهای ناوبری پیشرفته، مانند سنسورهای 
خورشیدی، ستاره یاب، زمین، سنسور ژایرو ممز می باشد. 
بعالوه در زمینه طراحی و ساخت و اجرای انواع اتوپایلوت 
در سیستم های هوایی، زمینی و شناورها تجربیات موفق 

مختلفی دارد.

تیم  هدایت،  و  کنترل  مختلف  الگوریتم های  طراح  تیم 
الگوریتم  طراح  تیم  ناوبری،  مختلف  الگوریتم های  طراح 
تیم  الکترونیک،  طراحی  تیم  الگوریتم،  بهینه سازی  و 
طراحی سازه و ارتعاشات و کنترل کیفی، آشنایی کامل 
با استانداردهای طراحی نظامی، آشنایی کامل با روش های 
با  کامل  آشنایی  دینامیک،  و  استاتیک  کالیبراسیون 

روش های سخت افزار و نرم افزار در حلقه

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی واحد

با توجه به وسعت سرزمین پهناورمان ایران و در اختیار 
داشتن منابع اولیه کافی، شاهد حضور جمع کثیری از مراکز 
صنعتی و تحقیقاتی در سراسر کشور هستیم. تداوم حیات 
هریک از این مراکز در فضای رقابتی امروز، وابسته به کسب 
توانمندی جهت بهبود فعالیت های هر مرکز است. یکی از 
راه های رسیدن به این هدف، ارتقاء سطح کیفی آزمایشگاه ها 
می باشد. چرا که نتایج تحلیل شده توسط آزمایشگاه های 
مراکز صنعتی، مبنایی برای ارزیابی کیفیت کاالی تولیدی 
و پیشبرد هرچه موثرتر پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در 

نظر گرفته می شود.
در این مجموعه عالوه بر ارتقاء سطح کیفی آزمایشگاه های 
صنعتی - تحقیقاتی و تدوین روش های عملی آموزش، 
شده  هدف گذاری  نیز  نگهداری  و  سرویس  قراردادهای 
است. ارائه خدماتی نظیر نصب و راه اندازی، آموزش، تعمیر 
و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی. بستر الزم برای اجرای 
اهداف اصلی مجموعه شامل مشاوره، طراحی، ساخت و 
تولید برخی از تجهیزات سنجش را محقق خواهد کرد. در 
این بخش به توسعه تجربی دانش به منظور تولید محصول، 
توسعه متد و ارائه راهکار جدید پرداخته می شود که شامل 

خدمات پژوهشی و ساخت و تولید است.
دامنه فعالیت های مجموعه:

1. آزمایشگاه های آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، پژوهشی
2. آزمایشگاه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

3. آزمایشگاه های کنترل کیفی سایر صنایع

  معرفی واحد

برنامه های این مجموعه به اختصار به شرح زیر است:
• ارائه خدمات سرویس و نگهداری برای تجهیزات مورد 

قرارداد با مجموعه شامل: 
* نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه های عمومی و تخصصی 

آزمایشگاهی
تجهیزات  نگهداری  و  سرویس  قراردادهای  انعقاد   *

آزمایشگاهی 
* ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی دستگاه های عمومی 

و تخصصی آزمایشگاهی 
• ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل: 

* توسعه روش آزمون بر اساس تکنیک های طیف سنجی و 
کروماتوگرافی و ارائه راهکار سنجش

* ارائه خدمات آزمون در حد امکانات آزمایشگاه مجموعه
* خدمات آموزشی روش های آنالیز دستگاهی شامل تدوین 
و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن الزامات 

استانداردهای مرتبط.

و  شرایط  با  بیشتر  آشنائی  مجموعه،  این  نهایی  هدف 
مشکالت بخش صنعت، کسب مهارت های الزم و توسعه 
روابط بین مراکز تحقیقاتی با صنایع مختلف و در صورت 
زیر  شرح  به  برنامه ها  این  است.  دستگاه  ساخت  امکان، 

می باشد:

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و     قطعات و اتوماسیون صنعتی

• توسعه فناوری، نوآوری و خلق ایده های جدید 
* در این بخش به مطالعه با هدف کاربردی کردن تحقیقات 
در بخش صنعت پرداخته خواهد شد. طرح های پژوهشی 
از جمله راهکارهایی است که باعث گسترش همکاری های 

بخش صنعت و دانشگاه می شود.
• ساخت و تولید شامل ساخت و یا نمونه سازی تجهیزات 

سنجشی
* در این بخش با توجه به نیاز بازار هدف و وجود تقاضا برای 
حل برخی از خألهای موجود در آزمایشگاه های صنعتی– 
تحقیقاتی راهکارهایی اتخاذ می شود. ساخت این تجهیزات 
از طریق نوآوری و یا مهندسی معکوس ممکن خواهد شد.

با  به هیدروکربورهای سنگین تر  متان  تبدیل مولکول   •
استفاده از لیزرهای نانو ثانیه

 )Cold Plasma Gun( دستگاه کولد پالسما گان •
Nd:YAG ساخت لیزر •

Nd.YAG ساخت لیزر رنگینه با پمپ هارمونیک دوم لیزر •
• بهینه سازی کارکرد و افزایش عملکرد دستگاه کوانتومتری

 Plasma spectroscopy •
• طراحی اختصاصی نرم افزار تحلیل طیفی رامان 

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری شریف، واحد 202

تلفن: 66166223
http://santac.sharif.edu :تارنما

 

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس 

مرکز خدمات فناوری های زیست محیطی شریف

مدیر: دکتر ایوب ترکیان

مرکز فناوری های زیستمحیطی دانشگاه صنعتی شریف، 
ارائه خدمات  انجام مطالعات علمي و پژوهشي،  با هدف 
مشاوره و انجام طرح ها و پروژههاي مطالعاتي، طراحي و 
اجرا در حوزه محیطزیست، انرژي، مدیریت و برنامهریزی 
شهری تشکیل گردیده است. استفاده از توان علمي اعضاي 
هیأت علمي مرکز و دانشگاه در اجراي طرحهاي مرکز بر 
اساس نیاز تخصصي طرحها و پروژه ها از جمله مواردی 
است که همواره مد نظر این مرکز بوده است. این مرکز در 
طول 10 سال فعالیت خود، توانسته با بیش از 50 پروژه 
در قالب طرحهاي مختلف پژوهشي، مشاوره، طراحي و 
اجرای تعریف شده در صحنه علمي، اجرایي و مهندسي 
کشور را با بهره گیري از اعضاي هیأت علمي، کارشناسان 
مجرب و دانشجویان تحت پوشش خود، به انجام رسانده و 
رضایت مندی های الزم را درجهت رفع مشکالت در بخش 

صنعت ایجاد نماید.

این مرکز با بهره گیري از اعضاي هیأت علمي، کارشناسان و 
متخصصان توانمند دانشگاه و صنعت، در موضوعات ذیل به 
ارائه خدمات فني و مهندسي، مشاوره، مدیریت طرح و اجرا 

به صنایع، سازمان هاي دولتي و مراکز مطالعاتي مي پردازد:
1. مدیریت محیط زیست 

• نظارت و بازرسی زیست محیطی
• ارزیابی اثرات زیست  محیطی طرح هاي عمرانی

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی واحد

• ارزیابی توان اکولوژیک
• تدوین استانداردهاي زیست محیطي

اثرات  ارزیابی  اختصاصی  دستورالعمل های  تدوین   •
زیستمحیطی 

• مدل سازي زیست محیطی
• برگزاری دوره های آموزشی مرتبط

• کاربرد مدل های کامپیوتری و سیستم اطالعات جغرافیایی 
)GIS( در مدیریت زیست محیطي

• سنجش از دور پدیده ها و آالینده هاي زیست محیطي به 
)RS( کمک تصاویر ماهواره ای

زیست محیطي مدیریت  سیستم های  اجراي  و  تدوین   •
14001 ISO و EMS

ارزیابي هاي  و  ضوابط  اجراي  بر  نظارت  و  بازرسي   •
زیست محیطي در طرح هاي عمراني

• ارزیابی و مدیریت ریسک اکولوژیک
)Remote Sensing & GIS(2. فناوری اطالعات مکانی

• بکارگیری تکنولوژی سنجش از دور و سامانه اطالعات 
جغرافیایی در مدیریت زیست محیطی 

• پایش و مطالعه نحوه انتقال آالینده ها در محیط زیست با 
استفاده از تکنولوژی سنجش از دور 

• مدل سازی زیست محیطی با استفاده از سامانه اطالعات 
جغرافیایی 

• استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در حمل و نقل 
شهری 

• استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در پیش بینی و 
مدیریت بحران های طبیعی نظیر سیل و آتش سوزی و ....

3. مدیریت پسماند
• برنامه ریزی و مدیریت پسماند شهری و روستایی

• برنامه ریزی و مدیریت پسماند های صنعتی
• برنامه ریزی و مدیریت پسماند های ساختمانی

• برنامه ریزی و مدیریت پسماند های خطرناک، بیمارستانی 
و ویژه
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

• تدوین استانداردهای زیست محیطی مدیریت پسماند
• مدل سازی چرخه پسماند )LCA( از تولید تا دفع

• مشاوره، طراحی و اجرای طرح  های دفع شامل کمپوست 
MRF ،و ورمی کمپوست، زباله سوز، مرکز ذفن

• مکانیابی و مدل سازی مراکز دفع پسماند
• مدل سازی نحوه مدیریت پسماند

• مدیریت و آموزش طرح  های تفکیک از مبدا
• مدل سازی راهکارهای کاهش هزینه های پسماند از تولید 

تا دفع
4. آلودگی آب

• مدل سازی کیفیت آب مخازن، دریاچه ها، رودخانه
• مدیریت بهره برداری کیفی از منابع آب

• برنامه ریزي و مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه هاي 
آبریز

• تصفیه آب و فاضالب هاي شهري و صنعتي
• شبکه هاي توزیع آب و جمع آوري فاضالب

• ممیزي آب صنعتي و مدیریت کاهش تولید پساب
مطالعات  و  فاضالب  تصفیه  سیستم هاي  مدل سازي   •

تصفیه پذیري
• بهینه سازی رویکرد کوتاه مدت تحقیقات در صنعت آب 

و فاضالب
5. انرژي، معماری و شهرسازی

• مدل سازي سیستم هاي توزیع و عرضه انرژي
• مطالعات ارزبابی زیست محیطی استفاده از انرژي هاي نو و 

سوخت هاي جایگزین
و  پاالیش  استخراج،  طرح های  زیست محیطی  ارزیابی   •

پخش فرآورده های نفتی
• طراحي و تحلیل مدل هاي پیش بیني عرضه و تقاضا
• ارزیابي اقتصادي طرح هاي بهینه سازي مصرف انرژي
• مطالعات طراحي سیستم هاي انتقال و شبکه توزیع

• مدیریت، طراحي و نظارت بر اجراي پروژه هاي بهینه سازي
6. هوا و مدلسازی

• شناسایی انواع منابع آالینده هوا

با  آالینده ها در صنایع  پراکنش  نحوه  و  میزان  تعیین   •
استفاده از نمونه برداری و آنالیز نتایج 

• ارائه راهکارهای کاهشی و کنترلی مؤثر
• ارائه راهکارهای مکانیکال جهت کاهش آلودگی صنایع

• تهیه و تدوین اسناد مناقصه جهت کاهش و کنترل آلودگی 
هوا در بخش های مختلف صنایع

• انتخاب و طراحی دستگاه های کنترل آلودگی برای منابع 
آالینده در صنایع

• مدل سازي انتشار آالینده هاي هوا در محیط مجتمع های 
صنعتی با بهره گیری از مدل های پیشرفته انتشار و پراکنش 

ADMS نظیر
• مدل سازی کیفیت هوای داخل

• تعیین مقادیر نشر و مشخص کردن سهم هریک از واحدها 
در تولید آلودگی ها 

• ترسیم و تحلیل روند زمانی و مکانی پراکندگی آلودگی 
• طراحی شبکه پایش آلودگی هوا

• اصالح و بازسازي غبارگیرها
• بررسي وضعیت آلودگی هواي و ارائه راهکارهای کاهشی 

و کنترلی 
• طراحی دستگاه های آلودگی هوا

• ارائه و طراحی راهکارهای کنترلی آلودگی هوا
• سنجش و اندازه گیری کلیه آالینده های هوا

• مدیریت کیفیت هوا
• بررسی مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی در اثر مواجهه 

 ELFبا امواج در محدودة
SPSS انجام تحلیل آماری با نرم افزار •

7. فعالیت های آزمایشگاهی
• پیاده سازی نظام ارتقای کیفیت آزمایشگاهی )GLP( و 

استانداردهای سری 17000 
• راه اندازی و توسعه سیستم نظارتی HACCP  مراکز 

صنعتی تولیدی
شیمیایی،بیـولوژیکی،  فیزیـکـو  آزمایشـات  انجـام    •

میکـروبیولوژیکی، و  بیـوتکنولوژی

• آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی به منظور کاهش 
مخاطرات سالمتی

• کنترل باقیمانده سموم و اجرای نظام نظارت تخصصی 
و  زمینه مسائل  در  اصالحی  راهکارهای  ارائه  و  پایش   •

مشکالت آالینده های زیست محیطی
• پیاده سازی دستورالعمل های تضمین کیفیت در زمینه های  
ایمنی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی،  داروهای گیاهی و 

فراوده های کشاورزی و دامی
تولیدی   فراورده های  کنترلی  مشارکت در آزمون های   •

PMQC(و )PMS
• مشارکت در پایش آالینده ها و تقلبات

1. مدیریت محیط زیست
• تهیه دستورالعمل اختصاصی ارزیابی اثرات زیست محیطی 

شرکت ملی صنایع مس ایران
نیاز طرح های  مورد  مشاوره  و  بازرسی  نظارت،  پایش،   •

توسعه ای شرکت ملی صنایع مس ایران
• نظارت بر حسن اجرای تعهدات مندرج در گزارش های 
ارزیابی زیست محیطی طرح های توسعه واحدهای نورد 1 و 

2 فوالد مبارکه اصفهان
• نظارت و بازرسی زیست محیطی پروژه خط انتقال گاز 

عسلویه به آغاجاری طرح خط پنجم سراسری
• نظارت و بازرسی زیست محیطی پروژه خط انتقال گاز  

طرح خط هفتم سراسری
• نظارت و بازرسی از روند مالحظات زیست محیطی در 

طرح کارون 4 و راهکارهای جایگزین کارون 3و 4
• انجام خدمات نظارت و بازرسی زیست محیطی طرح خط 

لوله »56 نائین/تهران
• نظارت و بازرسی از روند مالحظات زیست محیطی پروزه 

احداث کارخانه NGL خارگ

• نظارت و تهیه و تدوین گزارش نظارت و بازرسی از روند 
پیشرفت و رعایت مسائل و مالحظات زیست محیطی در 
پروژه های خطوط لوله انتقال »48 شمال - شمالشرق و 
»42 میامی/دشت شاد و »42 قوشه دامغان/ کیاسر/ ساری/ 

نکا
احیاء  پروژه  زیست محیطی  بازرسی  و  نظارت  خدمات   •

مستقیم و فوالد سازی مجتمع فوالد اردکان)ارفع(
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •

زیست محیطی توسعه شهرک صنعتی شماره 2
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •

زیست محیطی  شهرک صنعتی شماره 3
ادامه انجام خدمات تهیه و تدوین گزارش و نظارت و   •
بازرسی از روند پیشرفت و رعایت مالحظات زیست محیطی 

پروژه خط انتقال گاز ترش 56 اینچ عسلویه – آغاجاری
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •

زیست محیطی پروژه نیروگاه علی آباد گرگان
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •
زیست محیطی طرح توسعه زیر سقفی شرکت فوالد آلیاژی 

ایران
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •
گاز  انتقال   56« لوله  خط  تعویض  طرح  زیست محیطی 

کنگان – فراشبند
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •

زیست محیطی ساخت کارخانه سیمان مجد خواف
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •
BOT زیست محیطی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •

زیست محیطی ساماندهی اسکله صادراتی گوگرد ماهشهر
مالحظات  رعایت  پیشرفت  روند  از  بازرسی  و  نظارت   •

زیست محیطی طرح توسعه فوالد امیرکبیر خزر
2. آب و فاضالب

برنامه های  و  اهداف  تدوین   ، زیست محیطی  ارزیابی   •
زیست محیطی در شرکت ملی صنایع مس ایران   

     معرفی محصوالت و پروژه ها
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

پارامترهای  آنالیز  و  نمونه برداری  جامع  طرح  تدوین   •
زیست محیطی مجتمع مس سرچشمه

انجام نمونه گیری و آزمایشات کیفی آب های سطحی   •
مجتمع مس سونگون

• بهینه سازی رویکرد کوتاه مدت تحقیقات در صنعت آب 
و فاضالب

• بررس و تجزیه و تحلیل دوره ای برنامه عملکرد تحقیقاتی 
شرکت های آب و فاضالب و ارائه خدمات علمی

• بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی صنعت آب و فاضالب 
در ابعاد ملی و استانی

انجام خدمات آزمایشگاهی جهت تحلیل کیفیت آب   •
سطحی در مطالعات ساماندهی آب های سطحی جنوب 

تهران
• نمونه برداری، آزمایش تفسیر نتایج خروجی تصفیه خانه 

فاضالب شرکت ملی پخش و پاالیش
• آزمایشهای دوره ای واحد تصفیه خانه در شرکت پارس 

خودرو
• انجام عملیات نمونه برداری و پایش آالینده های هوا و آب 

و فاضالب درشرکت ایران غلتک
• انجام عملیات نمونه برداری و خدمات آزمایشگاهی و آنالیز 

نمونه آب در دشت هومند- آبسرد
ارائه نتایج بر اساس  نمونه برداری و انجام آزمایشات و   •
مقایسه با استاندارد سازمان محیط زیست شرکت داروسازی 

اسوه
• بررسی جامع وضعیت زیست محیطی مجتمع مس شهر 
ارائه  و  اطراف  بر محیط  فعالیت ها  تأثیر  به منظور  بابک 

پیشنهاد اصالحی بهبود وضعیت
کاالهای  و  تجهیزات  داده های  تحلیل  و  روند  بررسی   •

مصرفی صنعت آب و فاضالب و تهیه بانک اطالعاتی
• استفاده از خروجی پساب به منظور تأمین آب جبرانی برج 

خنک کننده پاالیشگاه
• کنترل پساب خروجی تصفیه خانه جنوب تهران از نظر 

پارامترهای تخم نماتد و فکال کلی فرم

پنج  در  کن  رودخانه  آب  کیفی  پایش  خدمات  انجام   •
ایستگاه رودخانه کن

• انجام نمونه گیری و آزمایشات کیفی، حمل نمونه ها به 
آزمایشگاه و ارائه نتایج آزمایشات و تفسیر آن ها برای مجتمع 

مس سونگون
• شناسایي و پایش منابع آالینده محیط زیست منطقه 20 
شهرداري تهران شامل آالینده هاي هوا، آب، خاک، صدا و 
نور، تشکیل بانک نرم افزاري و ارائه راهکارهاي مدیریت و 

کنترل آلودگی
• ارزیابي کّمي و کیفي و پایش منابع آبي مورد استفاده در 

سطح منطقه دو شهرداري
• ارزیابي کّمي و کیفي و پایش منابع آبي مورد استفاده در 

سطح منطقه بیست شهرداري
• ارزیابی تطبیقی متدولوژی های استحصال صنعتی امالح 

با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت مالحظات زیست محیطی
3. هوا

• بررسی وضعیت و اندازه¬گیری آالینده های اتمسفری در 
مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

• بررسی و برآورد سهم آالینده های هوا از منابع مختلف، 
تعیین شعاع تأثیر در مجتمع فوالد خوزستان

• نمونه برداری آالینده های هوا از واحدهای صنعتی حریم 
شهرداری شاهین شهر

زیست محیطی  طرح های  برای  مشاور  خدمات  انجام   •
شرکت فوالد خوزستان و سایر خدمات مهندسی مورد نیاز

• ارائه طرح کنترل آلودگی دستگاه های تخلیه و بارگیری 
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

• مدل سازی آلودگی هوا در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
• مطالعه و پژوهش در خصوص روش هاي مرتفع نمودن 
بارگیري  و  تخلیه  سیستم  تجهیزات  مکانیکي  اشکاالت 
شرکت منطقه ویژه صنایع معدني و فلزي خلیج فارس واقع 

در 13 کیلومتري شهر بندرعباس
ارزیابي میزان خطرات  مطالعه و پژوهش در خصوص   •
مواجهه کارکنان منطقه ویژه صنایع معدني و فلزي خلیج 

ارائه راهکارهاي  و  الکترومغناطیسي  با میدان هاي  فارس 
کنترلي

تجمعي  اثرات  ارزیابي  در خصوص  پژوهش  و  مطالعه   •
آلودگي هاي زیست محیطي منتشره از صنایع داخل و اطراف 
بر محیط داخل منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي 

خلیج فارس و ارائه پیشنهادات اصالحي بهبود وضعیت
بررسی عملکرد طرح تکوئر در فوالد سازی در شرکت   •

فوالد خوزستان
• بازنگری طراحی بگ فیلتر تاور TT22 در شرکت فوالد 

خوزستان
 94-C4 بررسی گرفتگی مسیر برگشت لجن در اسکرابر •

درشرکت فوالد خوزستان
• بررسی میزان تأثیر فعالیتهای شرکت فوالد خوزستان بر 

آلودگی هوای شهر اهواز
• بازنگری طراحی غبارگیر میکس بین جدید در شرکت 

فوالد خوزستان
تولید  متعدد  منابع  دارای  موجود  فرآیندهای  بررسي   •
آالینده های هوا در شرکت فوالد خوزستان در قالب هشت 

پروژه   
• طرح جامع زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان

• بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک )کار 
مشترک با پژوهشکده محیط زیست(

• آقای دکتر ایوب ترکیان: مدیر مرکز 
• آقای مهندس عباس خالصی: معاونت مرکز

و  ارشد مهندسی آب  کارشناس  لیال محمودی:  خانم   •
فاضالب

مهندسی  ارشد  کارشناس  دستفروشان:  گلبرگ  خانم   •
آلودگی هوا

• خانم گلناز سجادی: کارشناس ارشد علوم محیط زیست
• آقای مهدی دشتی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

• خانم مهسا عدل: دکترای مدیریت محیط زیست
• خانم مریم معجری: کارشناس ارشد مهندسی آلودگی هوا

• آقای رضا قناتیان: کارشناس ارشد مهندسی پسماند
• آقای مهندس عابد ترکیان: کارشناس معماری

• آقای صابر نیک اندیش: کارشناس عمران محیط زیست
• آقای جالل شریف زاده: کارشناس شبکه

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 414

تلفن: 66166332
http://envirotech.sharif.edu :تارنما

    معرفی افراد و سمت

    اطالعات تماس
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

دفتر خدمات فناوری بهینه سازی فرآیندهای زیست 
فناوری )به فراز( شریف

دفتر خدمات فناوری سوخت، احتراق و آالیندگی 
شریف

مدیر:  دکتر وحید حسینیمدیر:  دکتر منوچهر وثوقی

اعضای هیات موسس: دکتر منوچهر وثوقی، دکتر ایران عالم 
زاده، دکتر امیر شاملو

دفتر خدمات فناوری بهینه سازی فرآیندهای زیست فناوری 
موضوعات  در  توسعه  و  تحقیق  زمینه های  در  فراز(  )به 
مختلف زیست فناوری، دارو، پاالیش زیستی، محیط زیست، 
نانو زیست فناوری، تصفیه زیستی، نانو داروها، مهندسی 
فرآیندهای  زیستی،  بیولوژی، سامانه های  بافت، سیستم 
دارو رسانی، دارو رسانی هدفمند و همچنین مشاوره، آموزش، 
نظارت در کنار انواع خدمات آزمایشگاهی، تولید بسته های 
نرم افزاری، برگزاری انواع همایش و کنفرانس فعالیت دارد. 
از آنجا که اغلب فعالیت ها در حوزه زیست فناوری در مراکز 
و دانشگاه های علوم پایه صورت گرفته اند، کمتر صنعتی و 
تجاری سازی شده اند. لذا محوریت فعالیت های به فراز روی 
تحقیق و توسعه بوده تا از این طریق گلوگاه های موجود 
در روند صنعتی سازی فناوری های زیستی شناخته و مرتفع 

شده و وارد روند تجاری سازی شوند.

• زیست فناوری در حوزه دارو و درمان
• زیست فناوری در حوزه محیط زیست

• زیست فناوری در حوزه غذا
• زیست فناوری در حوزه انرژی

هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آالیندگی دانشگاه صنعتی 
شریف به مدیریت جناب آقای دکتر وحید حسینی، عضو 
هیئت علمی دانشکده مکانیک، از سال 1390 در تعامل با 
شرکت ها و سازمان های ذینفع )شهرداری، شرکت کنترل 
کیفیت هوا، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان 
کنترل ترافیک( فعالیت های گسترده ای در زمینه آلودگی 
هوا، تکنولوژی های جدید احتراقی و پایش و کنترل ترافیک 

انجام داده است.
هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آالیندگی برای اولین بار 
اقدام به اندازه گیری آلودگی سیستم حمل و نقل شهری با 
تجهیزات پیشرفته سنجش همراه )پرتابل(، تدوین سیاهه 
انتشار و سامانه پیش بینی آلودگی هوا نموده  است. عالوه 
بر این با ساخت و نصب سنسورهای ترافیکی بلوتوث در 
اتوبان ها و شریان های اصلی شهر، اقدام به جمع آوری داده 
زمان سفر کرده و داده های زمان سفر را بصورت آنالین در 

تابلوهای VMS و وبسایت در اختیار مردم قرار می دهد.

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی واحد

  معرفی واحد

• ارائه خدمات مهندسی به منظور تبدیل نتایج آزمایشگاهی 
به پایلوت در حوزه های مختلف زیست فناوری

مختلف  حوزه های  در  نظارت  و  مشاوره  خدمات  ارائه   •
زیست فناوری

• ارائه آموزش های تخصصی کاربردی
• ارائه خدمات آزمایشگاهی و تست استاندارد

و  همایش  جوایز،  مسابقات،  جشنواره ها،  برگزاری   •
کنفرانس های مرتبط

• تهیه بسته ها و سامانه های نرم افزاری در حوزه زیست فناوری

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست...تلفن:66164104

http://behfaraz.sharif.edu :تارنما

     معرفی محصوالت و پروژه ها

    اطالعات تماس

دستگاه سنجش آالیندگی همراه )پرتابل(

مختلف  اجزای  از  آالیندگی  تولید  میزان  اندازه گیری   •
سیستم حمل و نقل جاده ای شهری در حالت رانندگی در 

شرایط واقعی
• تعیین مهم ترین منابع آالینده های هوا )تدوین سیاهه 
مقایسه  و  برآورد  مستقیم،  اندازه گیری  طریق  از  انتشار( 
آالیندگی اجزای مختلف سیستم حمل و نقل شهری و 
منابع ساکن آلوده کننده هوا )گرمایش خانگی، کارخانه و 

.)...
• مدل سازی انتشار آلودگی اجزای مختلف سیستم حمل 
و نقل جاده ای شهری مورد استفاده در تخمین انتشارکلی 
ناوگان در کل شهر، تونل ها و پارکینگ ها، همچنین ارزیابی 

راهکارهای کاهش آلودگی هوا.
• توسعه مدل های ریز مقیاس و بزرگ مقیاس مدل سازی 
و پیش بینی نحوه پخش و پراکنش آلودگی هوا، بمنظور 
تعیین نقاط بسیار آلوده. ارزیابی راه کارهای کنترل و کاهش 
آلودگی هوا و اطالع رسانی در خصوص بحران های آلودگی 

هوا
• پایش، ارزیابی و مقایسه کارایی تکنولوژی ها و تجهیزات 

مختلف کاهش آلودگی هوا
• اندازه گیری آنالین زمان سفر از طریق طراحی، ساخت و 

نصب سنسورهای ترافیکی بلوتوث و وای فای
• ارائه آنالین زمان سفر از طریق تابلوهای متغیر خبری در 

بزرگراه ها 
• ارائه گزارش های تحلیلی قبل و بعد از اجرای طرح های 
عمرانی مانند: گزارش تحلیلی قبل و بعد از تعریض پل 

ستارخان 
• ارائه مدل های تحلیل ترافیک بزرگراه های شهری 

درون  مسیرهای  در  الگوی حرکتی شهروندان  تعیین   •
شهری

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

پروژه اندازه گیری ضرایب انتشار آالیندگی خودروهای   •
سواری شخصی بنزین سوز تهران؛ کارفرما: سازمان حمل و 

نقل ترافیک شهرداری
• پروژه ممیزی انتشار آالیندگی و مصرف سوخت ناوگان 
حمل و نقل شهری تهران )سواری، تاکسی و موتورسیکلت ها(؛ 

کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
پروژه اندازه گیری ضرایب انتشار آالیندگی خودروهای   •
سواری وارداتی و تولید داخل با استاندارد آالیندگی یورو4 

در تهران؛ کارفرما: شرکت کنترل کیفیت هوا
در  وانت ها  آالیندگی  انتشار  اندازه گیری ضرایب  پروژه   •

تهران؛ کارفرما: شرکت کنترل کیفیت هوا
• تدوین مدل تخمین انتشار آالیندگی برای خودروهای 

سواری  و تاکسی ها 
• تدوین سیاهه انتشار و توسعه سامانه نرم افزاری سیاهه 
انتشار شهر تهران؛ کارفرما: شرکت کنترل کیفیت هوای 

شهرداری تهران

دستگاه سنجش آالیندگی همراه )پرتابل(

اندازه گیری آالیندگی خودروهای داخلی و خارجی در حالت رانندگی واقعی و 
مقایسه با حدود مجاز استاندارد

اثر استفاده از سیستم انژکتوری در آالیندگی موتورسیکلت ها

     معرفی محصوالت و پروژه ها

تهران؛  شهر  هوای  آلودگی  پیش بینی  سامانه  توسعه   •
کارفرما: شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران
• توسعه مدل پیش بینی پخش و پراکنش آلودگی هوا

روی  بر  دیزل  دوده  فیلترهای جاذب  عملکرد  بررسی   •
ناوگان دیزل و در شرایط واقعی رانندگی در شهر تهران

و  کارخانجات  ساکن،  منابع  آالیندگی  اندازه گیری   •
نیروگاه های شهر تهران

• پروژه امکان سنجی خودرو اتانول سوز بر پایه خودرو ملی

سامانه نرم افزاری سیاهه انتشار شهر تهران

فیلتر دوده نصب شده بر اتوبوس شرکت واحد
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

• پروژه ساخت و نصب سنسورهای بلوتوث و ارائه خدمات 
سامانه اندازه گیری زمان سفر در سطح شهر تهران

توسط  تهران  استان  بزرگراهی  کل  پوشش  پروژه   •
WiFi سنسورهای بلوتوث و

• پروژه تحلیل قبل و بعد تعریض پل ستارخان: تحلیل 
آلودگی هوا، تحلیل اقتصادی زمان صرفه جویی شده در 

ترافیک و تحلیل صرفه جویی مصرف سوخت

• پروژه نمایشگاه بین المللی کتاب )شهر آفتاب( و تحلیل های 
مربوط به بازدیدکنندگان از قبیل میزان استقبال افراد به 
تفکیک روز، ساعت و سالن، میزان تراکم افراد به تفکیک 
از  افراد  استقبال  میزان  مختلف،  ورودی های  و  مسیرها 

وسایل نقلیه عمومی و شخصی و ....
• پروژه پایلوت مجتمع تجاری کوروش ، ارائه زمان سفر 
آنالین از مسیرهای مختلف به مجتمع تجاری و تحلیل های 
مربوط به تراکم افراد از ورودی های مختلف، مدت زمان 
داخل  در  افراد  حرکتی  الگوی  مجتمع،  در  شده  صرف 

مجتمع و ....
• پروژه اندازه گیری ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در 

50 نقطه از شهر تهران 

• پروژه اندازه گیری سیگنال های حیاتی شهر در منطقه 2 نمودار مقایسه میانگین سرعت قبل و بعد از تعریض پل نمایش زمان سفر آنالین بر روی تابلوهای وی ام اس
تهران 

• پروژه تحلیل الگوی حرکتی افراد در منطقه 12 )بازار( 
پروژه مدیریت سیستم مراجعه کنندگان در باغ کتاب   •

تهران و ارائه تحلیل های مرتبط

• مهندس سعید دهقانی: مجری پروژه
• مهندس محمدحسین اتحادیان: مدیر اجرایی

• مهندس امین حسنی، کارشناس ارشد
• مهندس بهزاد اشجعی، کارشناس ارشد

• مهندس فاخره رجب پور، کارشناس تحلیل و ارزیابی
• مهندس رضا صفوی، کارشناس تحلیل و ارزیابی

• مهندس پرهام ملک محمد، کارشناس تحلیل و ارزیابی
• مهندس نیلوفر زینعلی: کارشناس برنامه ریزی و توسعه 

کسب و کار 
• مهندس آرش کاویانی: کارشناس فنی و الکترونیک 

• مهندس اکرم مالیی: کارشناس نرم افزار و شبکه 
• مهندس لیال خلعتبری: کارشناس داده کاوی 

• آقای حسین قاسمی، مسئول پایش سیستم
• آقای علیرضا نصیری، مسئول فنی
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نمودار میزان تراکم ورود افراد به مجتمع کوروش

نمودار میزان زمان صرف شده توسط افراد در مجتمع کوروش

     معرفی افراد و سمت

    اطالعات تماس
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HSE محیط زیست، زیست فناوری و HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

مرکز خدمات فناوری طراحی فرایند، ایمنی و 
کاهش ضایعات شریف

مدیر:  دکتر داود رشتچیان

در سال  کاهش ضایعات  و  ایمنی  فرایند،  مرکز طراحی 
1379 در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی 
شریف تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس این مرکز، 
انجام پروژه های کاربردی، توسعه ای، پژوهشی و آموزشی در 
زمینه های مختلف طراحی فرایند، ایمنی در صنایع فرایندی، 
مدیریت HSE و دیگر زمینه های مرتبط می¬باشد. این 
مرکز از زمان تشکیل تاکنون با بهره گیری از اساتید دانشگاه 
و پرسنل با تجربه و نیز استفاده از به روزترین نرم افزارهای 
حرفه ای توانسته همکاری های نزدیکی با صنایع نفت، گاز، 
پتروشیمی و صنایع شیمیایی در زمینه های فوق داشته و 

پروژه های صنعتی متعددی را با موفقیت به اتمام برساند.

• طراحی فرایند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی
• شناسایی مخاطرات

• ارزیابی کّمی و کیفی ریسک
• مطالعات قابلیت اطمینان

 )Consequence Analysis( تحلیل پیامد •
 HSE مدیریت •

• مدیریت بحران و طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی واحد

• مطالعات جامع ریسک پذیری در کلیه واحدهای مجتمع 
)Utility پتروشیمی خراسان )اوره، آمونیاک، مالمین و

مجتمع  اوره  واحد  در  ریسک پذیری  جامع  مطالعات   •
پتروشیمی شیراز 

• مطالعات HAZOP و تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در 
واحد تولید اکسید اتیلن مجتمع پتروشیمی اراک 

• مطالعات HAZOP و تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در 
واحدهای شیرین سازی مجتمع پتروشیمی رازی )3 واحد( 
 )HSE( بررسی وضعیت سالمت، ایمنی و محیط زیست •
در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف 
• تعیین حریم خطر مجتمع پتروشیمی شیراز بر مبنای 

ارزیابی پیامد
• ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی در مجتمع پتروشیمی 

شهید تندگویان )20 سناریو(
• ارزیابی حوادث فرآیندی در پاالیشگاه گاز بیدبلند )12 

سناریو(
• بررسی و انتخاب شیوه مناسب جهت طراحی فرایندی 
جدا کننده های دوفازی و سه فازی و تهیه برنامه محاسباتی 

آن 
 HAZOP مطالعات شناسایی مخاطرات از طریق روش •

در واحد آیزوماکس پاالیشگاه بندر عباس 
• مطالعات HAZOP و تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در 
واحد تولید سودا اش و بی کربنات سدیم مجتمع پتروشیمی 

شیراز 
• مطالعات HAZOP و تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در 

واحدهای یوتیلیتی مجتمع پتروشیمی شیراز )5 واحد( 
 HAZOP مطالعات شناسایی مخاطرات از طریق روش •

در واحد آیزوماکس پاالیشگاه تبریز
• مطالعات HAZOP واحد گاز منطقه یک پتروشیمی 

شیراز

• ارزیابی پیامد حوادث در پاالیشگاه نفت شازند اراک     معرفی محصوالت و پروژه ها
• ارزیابی پیامد حوادث در پاالیشگاه نفت اصفهان

پاالیشگاه  فرآیندی  واحدهای   HAZOP مطالعات   •
بندرعباس

دکتر داود رشتچیان )مدیر مرکز(
دکتر بهمن عبدالحمیدزاده )مدیر پروژه ها(

مهندس فرشاد رحیمی )کارشناس ارشد ایمنی فرآیند(
دکتر امیر راد )کارشناس ارشد ایمنی فرآیند(

خانم مهندس قراگوزلو )کارشناس ایمنی(

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت، طبقه 4

تلفن: 66165457
cpsl@che.sharif.edu :پست الکترونیک

     معرفی افراد و سمت

    اطالعات تماس
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مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات HSE محیط زیست، زیست فناوری و   

مرکز خدمات فناوری راه کارهای اطالعاتی دفتر خدمات فناوری پوشش های پلیمری شریف 
هوشمند شریف

مدیر:  دکتر جعفر حبیبیمدیر:  دکتر سید عباس موسوی

• فناوری های غشایی بطور خاص پلیمری 
• سنتز و تولید پلیمرهای خاص موردنیاز صنعت 

• کامپاندسازی مواد پلیمری
خطوط  و  ماشین آالت  تجیهزات،  ساخت  و  طراحی   •

فرآیندسازی پلیمری و شیمیایی
• طراحی ترکیبات کاربردی و خاص پلیمری و شیمیایی

• پلیمرهای خاص ازجمله پلی اتیلن فوق سنگین، پلیمر 
کاهنده درگ و سوپر جاذب

• سیستم تصفیه آب و پساب غشایی از جمله بیو راکتور 
غشایی و سیستم غشایی اسمز معکوس )خانگی و صنعتی(

• سیستم فرآیندسازی پلیمر شامل خطوط تولید غشا اسمز 
معکوس و میکرو فیلترینگ، دستگاه اکسترودینگ

• تولید کیت های آموزشی 
کیت آموزشی کامل چرخه انرژی تجدید پذیر 

شامل سلول خورشیدی، ماشین سلول خورشیدی، ماشین 
پیل سوختی، پیل سوختی، منبع نور هالوژن، الکتروالیزر، 
دفترچه  نو،  انرژی های  آموزشی  جزوه  الکتریکی،  موتور 
راهنما، چمدان نگهدارنده و ... است که در این کیت نحوه 
الکتروالیز و پیل سوختی به  کار سلول های خورشیدی، 

کمک فناوری نانو نشان داده می شود.

اعضای هیات موسس: اعضاء موسس: دکتر جعفر حبیبی، 
دکتر شاهین حسابی، دکتر محمد امین فضلی، دکتر علی 

موقر رحیم 

تسهیل  منظور  به  هوشمند  اطالعاتی  راه کار های  مرکز 
بهره وری صنعت از تخصص و دانش نوین نهادینه  شده در 
تیم های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در 
حوزه فاوا شکل گرفته است. این مرکز با تکیه  بر تجربه ی 
طوالنی اساتید و پژوهشگران خود در اجرای پروژه های ارتباط 
با صنعت، درک مناسبی از ساختار سازمان ها و صنایع کشور 
داشته و  هدف غایی همراستاسازی توانمندی های فناوری 
و کسب و کار برای ارائه ی راه کارهای هوشمند را سرلوحه ی 
فعالیت های خویش قرار داده است. در همین راستا، مرکز 
با شرکت در چندین پروژه کالن ملی و کسب افتخارات 
متعدد از جمله انتخاب به عنوان »مرکز خدمات فناوری 
نمونه از نظر جذب و بکارگیری دانشجویان و پژوهشگران« 
در هفته پژوهش و فناوری سال 1393، قدم های مهمی را 

برداشته است.

این مرکز در 5 حوزه فعالیت دارد که عبارتند از:
• راه کارهای اطالعاتی سازمانی و ابری

• راه کارهای سیستمی توزیع شده و نهفته
• راه کارهای مبتنی بر شبکه های ارتباطی

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی واحد

     معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

تلفن: 66038758

    اطالعات تماس

• خدمات راهبردی و ارزش افزوده در حوزه کسب وکار و فاوا
• خدمات نظارتی، مشاوره ای و آموزشی

توانمندی های این مرکز عبارتند از: 
• طراحی، ساخت و تحلیل شبکه های  ارتباطی و رسانه های 

اجتماعی  
• طراحی و ساخت نظام و سامانه های مدیریت دانش

نرم افزار  مانند  نرم افزارهای سازمانی  و ساخت  طراحی   •
مدیریت و کنترل پروژه 

• پیکربندی و ساخت سیستم عامل خاص منظوره نهفته، 
بی درنگ، کوچک و چابک

• طراحی و ساخت ابزارهای ارتباطی متنی یا صوتی مبتنی 
IP بر شبکه

• طراحی و ساخت سامانه نرم افزاری تین کالینت و زیرو 
کالینت به صورت کامال بومی

 )OSS/BSS( طراحی و ساخت سامانه پشتیبان عملیات •
برای شبکه زیرساخت و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

• طراحی و ساخت سکوی اینترنت اشیا و توسعه راه کارهای 
سایبری-فیزیکی

• ارائه و پیاده سازی سامانه های جامع و یکپارچه سخت  افزاری 
و نرم افزاری در کاربردهای نهفته پزشکی و صنعتی
• ارائه ی خدمات و راه کار ها در حوزه ی رایانش ابری

راه کار ها در حوزه ی پردازش موازی،  ارائه ی خدمات و   •
GPU سامانه های بی درنگ و پردازش مبتنی بر

• ارائه خدمات راهبری فاوا و اجرای طرح های جامع فناوری 
مدیریت  سیستم  و   )ICTMP( ارتباطات  و  اطالعات 

ITIL خدمات با استاندارد
• انجام خدمات مشاوره ای و سیستمی در حوزه ی مدیریت 

PMO پروژه و
سامانه های  حوزه ی  در  مشاوره  و  استقرار  طراحی،   •

)ERP( برنامه ریزی منابع سازمانی
• راه اندازی دفتر تست و مشاوره در این زمینه

• مشاوره و اجرای مراکز داده سبز و بهینه سازی مصرف 
انرژی
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مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات    مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات

• ارائه راه کار های مدیریت داده های وسیع و کسب ارزش 
افزوده از آن ها

• مشاوره به نهاد های حاکمیتی و موسسات جهت تحقق 
اهداف خود از طریق ابزار های فاوا

• موتور موتوشاپ جهت تسهیل تولید شبکه های اجتماعی 
بومی

برخط)شاب( جهت  اجتماعی  جامع شبکه های  درگاه   •
ساماندهی شبکه های اجتماعی بومی 

• سامانه تین کالینت بومی همراه با سامانه مدیریت متمرکز 
آن ها

• سامانه ارتباطی امن کامال بومی سامن
 Application( آتُرس  محور  کاربرد  عامل  سیستم   •
tailored real-time operating system( سیستم 

عاملی برای کاربردهای حساس و نیازمند کارایی
)CPMIS( سامانه اطالعاتی مدیریت پروژه جامع •

راهبري  جامع  نظام  در  ده گانه  نرم افزاری  سامانه های   •
پژوهش، نوآوري و فناوري وزارت نفت

• مشاور و ناظر طرح جامع مالیاتی 
• سامانه پشتیبانی عملیات )OSS( شریف و استقرار نسخه 

پایلوت در شرکت ارتباطات زیرساخت
• سامانه مدیریت پیمان و منابع مالی پژوهش و فناوری 

شرکت ملی نفت ایران
• مشاور و ناظر طرح ERP شرکت ملی نفت ایران

• طراحی انبارداده شهرداری تهران
• سامانه مدیریت طرح  پژوهشگاه علوم انسانی

• پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطالعات 
)ITSM( و اخذ استاندارد ISO-IEC 20000، از جمله 
برای شرکت یاس ارغوانی )پایانه های فروش بانک ملت(، 
سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران )سامانه 137( 

و ...
 ،)ICTMP( طراحی برنامه جامع راهبردی فناوری اطالعات •
از جمله برای شرکت رجا، خانه های IT شهرداری تهران، 
شرکت توزیع نیروی برق البرز، سازمان تامین اجتماعی و ...

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 216

تلفن: 66166244
http://iiscenter.sharif.edu :تارنما

     معرفی محصوالت و پروژه ها
    اطالعات تماس

مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد )آپا( شریف

مدیر:  دکتر مرتضی امینی

دکتر  اعضای هیات موسس: دکتر سیدمهدی خرازی – 
مرتضی امینی – دکتر رسول جلیلی

مرکز آپا شریف به عنوان یک مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی 
و امداد در حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات، در سال 
1386 با حمایت مادی و معنوی مرکز تحقیقات مخابرات 
ایران و در کنار آزمایشگاه امنیت داده و شبکه شریف، تحت 
مدیریت جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی 
کامپیوتر تاسیس گردید. این مرکز، یک مرکز تحقیقاتی 
رسیدگی به رخدادهای امنیتی و آگاهی رسانی و پشتیبانی 
در این حوزه است که با راهبردهای زیر تاسیس گردیده 

است:
1- فعالیت به عنوان یک مرکز آپای پیشرو و دانش بنیان 

2- تحقیق، پیشگیری و مقابله با حوادث امنیتی
3- فعالیت در حوزه ملی- منطقه ای

• آگاهی رسانی، آموزش و ارتقای دانش عمومی و تخصصی 
در زمینه امنیت، پیشگیری و مقابله با حوادث امنیتی در فتا
• ارایه خدمات فنی و تخصصی در زمینه اختالالت امنیتی 
مرتبط با فضای تبادل اطالعات )فتا( از جمله پیشگیری و 
رسیدگی از/  به حوادث، تحلیل و مدیریت آسیب پذیری ها و 

بدافزارها به منظور امن سازی فتا 
• برقراری ارتباطات و همکاری های علمی و فنی ملی و 

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

بین المللی با مراکز امداد و واکنش رایانه ای داخل و خارج 
کشور در زمینه های مورد فعالیت مرکز

• پژوهش، طراحی و تولید سامانه های تشخیص و مقابله با 
تهدیدهای امنیتی

• مشاوره و نظارت در اجرای پروژه های مرتبط با امنیت 
فضای تولید و تبادل اطالعات

امنیت  زمینه  در  تحلیلی  و  تخصصی  خدمات  ارایه   •
دستگاه های هوشمند و برنامه های کاربردی

سامانه های تولید شده در مرکز:
• سامانه تله عسل

• سامانه رمزنگاری پنهان در پایگاه داده
• سامانه کنترل دسترسی چند سطحی در پایگاه داده

• سامانه تلسکوپ آی پی برای شبکه )تابش(
• سامانه ردیابی و شناسایی شبکه های بات )سروش(

• سامانه فروچاله نام دامنه )فرنام(

عمده خدمات ارائه شده توسط مرکز:
• رصد حوادث و رسیدگی به رخدادهای امنیتی

• تحلیل بدافزارهای شبکه تله عسل ملی
• مشاوره و نظارت در زمینه امن سازی و پیکربندی امن 

سیستم های کالن
زیرساخت-های  راه اندازی  زمینه  در  نظارت  و  مشاوره   •

امنیتی در کشور 
گوهر  مراکز  اندازی  راه  زمینه  در  همکاری  و  مشاوره   •

سازمانی
• تحلیل برنامه های اندرویدی ایرانی

برگزاری دوره های آموزشی: 
• دوره آموزشی تهدیدات سایبری و مدیریت امنیت اطالعات

     معرفی محصوالت و خدمات
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• دوره آموزشی مدیریت رخدادها و حوادث امنیتی 
• دوره آموزشی امنیت سیستم عامل
• دوره آموزشی امنیت پایگاه داده ها
• دوره آموزشی امنیت داده و شبکه

• دوره آموزشی امنیت کاربران نهایی سازمانی
• دوره آموزشی تحلیل بدافزار

• دوره آموزشی راهبردها و مبانی سیستم مدیریت امنیت 
اطالعات

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه پنجم، مرکز آپا شریف

تلفن: 66166665
نمابر: 66166667 )داخلی 103(

https://cert.sharif.edu :تارنما
info@cert.sharif.edu :پست الکترونیک

    اطالعات تماس

مرکز خدمات فناوری پردازش و ذخیره سازی 
سریع داده )پرسا(

مدیر:  دکتر حمیدرضا ربیعی

اعضاء هیات موسس: دکتر حمیدرضا ربیعی – دکتر حسین 
اسدی

مدیر اجرایی: رضا افتخاری

این مرکز به منظور تامین نیازمندی های مربوط به تجهیزات 
این  بومی سازی  و  کشور  داخل  در  داده   ذخیره سازی 
تکنولوژی، اقدام به طراحی و تولید محصوالت ذخیره سازی 
داده تحت عنوان  SAN Storage نموده و همچنین در 
تالش برای تسلط بر بازار داخلی است و پیش بینی می شود 
در سال 1398 به بازار های منطقه و بازارهای جهانی نیز 

ورود نماید.

• طراحی و تولید سامانه های ذخیره سازی سریع داده
• ارائه راه کارهای نوین و جامع ذخیره سازی

ذخیره سازی  حوزه  در  معتبر  بین المللی  مقاالت  ارائه   •
داداه های حجیم

 SAB-SE محصول •
SAB-MX محصول •

SAB-All-Flash محصول •

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

Rapidstore محصول •

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 209
تلفن: 66029164 – 66166237

rabiee@sharif.edu :پست الکترونیک

    اطالعات تماس

     معرفی محصوالت و پروژه ها
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دفتر خدمات فناوری شبکه های مخابراتی پیشرفته 
ابری )شمپا(

مدیر:  دکتر بابک حسین خلج

مدیر اجرایی: دکتر آزاد روانشید

دفتر خدمات فناوری شبکه های مخابراتی پیشرفته ابری 
)شمپا( یک گروه پیشرو در زمینه فناوری های نوظهور و آینده 
شبکه های موبایل در کشور می باشد. با تکیه بر یک پلتفرم 
مخابراتی ابری در حال توسعه که مشتمل بر تکنولوژی هایی 
از جمله شبکه های نرم افزار- محور )SDN(، مجازی سازی 
SD-( نرم افزاری  گسترده  شبکه   ،)NFV( شبکه  توابع 

 )MEC( و رایانش ابری در لبه شبکه موبایل )WAN
محور  می باشد. این دفتر با ارائه راه حل های مشتری – 
سرویس های  ارائه دهندگان  به  ابری  رایانش  بر  مبتنی 
 )MNOs( اپراتورهای شبکه موبایل ،)CSPs( مخابراتی
و سایر بازیگران و ذینفعان این حوزه در گذار از شبکه فعلی 
به سمت شبکه های آینده با زیرساخت های مجازی یاری 

می رساند.
و  پیاده سازی  زمینه  در  بدیعی  پروژه های  راستا،  این  در 
راستی آزمایی کارکردهای المان های شبکه چه در بخش 
 )Core( و چه در بخش هسته )RAN( الیه دسترسی
End-( شبکه با استفاده از یک پلتفرم کامل انتها-به-انتهای

to-End( تست و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم 
موبایل به منظور ارائه راه حل های نوین و خدمات – محور 
در حال اجرا هستند که از جمله آن ها می توان از همکاری با 
شرکت همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور موبایل 
کشور در جهت تدوین نقشه راه مهاجرت از شبکه فعلی 
موبایل به شبکه مجازی ابری اشاره نمود. پلتفرم سرویس 

  معرفی واحد

شمپا یک پلتفرم نرم افزاری مدیریت و ساماندهی شبکه 
 ،SDN/NFV است که با تکیه بر هم افزایی فناوری های
رابط های  پروتکل ها و  مدیریت چرخه حیاتی خدمات و 
خودکارساختن  موجب   ،)APIs( کاربردی  برنامه نویسی 
گردیده  شبکه  مدیریت  تسهیل  و  سرویس  ایجاد  روند 
و مسیر گذار به سمت زیرساخت های سرویس–محور را 

هموار می سازد.

• ارائه راهکارهای نوین مخابراتی با رویکرد سرویس-محور 
مبتنی بر رایانش ابری در مسیر توسعه و تحول معماری 
شبکه مخابرات سیار به سمت شبکه نسل پنجم )5G( در 
کلیه بخش ها اعم از الیه دسترسی )RAN(، شبکه انتقال 
این  راستی آزمایی  و   )Core( هسته  و   )Transport(
راهکارها از طریق پایلوت 5G موجود به عنوان بستر تست

پیاده سازی  و   )NFV( شبکه  اجزاء  مجازی سازی   •
شبکه های نرم افزار محور )SDN(و بررسی چالش های پیش 
 )Guidelines( رو از طریق پیروی از خطوط راهنمای کلی
و معماری های مرجع در مسیر مهاجرت از شبکه فعلی 

)Legacy( به سمت شبکه های مجازی مبتنی بر ابر
• امکان سنجی و بررسی پیاده سازی نسل جدید مراکز داده 
)Data Centers( و شبکه نوین ارتباطی بین این مراکز 
به عنوان بستر حیاتی رایانش ابری بر اساس تکنولوژی هایی 

SD-WAN همچون
• همکاری در توسعه اکوسیستم شبکه های پیشرفته مبتنی 
بر ابر با کارکرد مخابراتی )Telco-Cloud( در راستای 
لبه  در  ابری  رایانش  همچون  ابری  حل های  راه  تحقق 
شبکه )MEC( با تکیه بر تکنیک هایی همچون مدیریت 
 Cloud Automation and( و ساماندهی شبکه ابری

Orchestration(  و غیره

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

• پلتفرم انتها-به-انتهای مجازی تست و توسعه شبکه نسل 
NFV و SDN پنجم موبایل با تکیه بر تکنیک هایی چون
به   )Network Emulation( شبکه  شبیه سازی   •

)Real-Time( صورت بالدرنگ
• مشاوره تخصصی در زمینه شبکه های مخابراتی

• انتقال دانش و فعالیت های علمی-آموزشی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 222 

تلفن: 66166240
http://cloudnet.sharif.ir :تارنما

     معرفی محصوالت و پروژه ها

    اطالعات تماس
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مرکز خدمات فناوری طراحی و ساخت سامانه های 
هوشمند چند فناوری

دفتر خدمات فناوري تحلیل و تصویر داده )شمارا( 
شریف 

مدیر:  دکتر کسری علیشاهیمدیر:  دکتر سیاوش بیات

اعضای هیات موسس: دکتر سیاوش بیات - دکتر محمد 
مهدی نایبی

حوزه های فعالیت مرکز حوزه پردازش سیگنال، طراحی و 
ساخت سامانه های مخابراتی و الکترونیکی محسوب می-

شوند که در هر یک از آن ها طرح های پژوهشی متعددی 
با هدف ایجاد یا ارتقاء فناوری، پیاده سازی سامانه های 
هوشمند و تولید محصول توسط هیات موسس مرکز به 
صورت موفق اجرا شده اند. اساساً ماهیت پروژه های این 
تخصص های  و  داشته  چندفناوری  جنبه  عمدتاً  مرکز 
طراحی سیستم، مخابرات، الکترونیک، مکانیک و صنایع را 

شامل می شود. 

•  سیستم های چند فناوری
•  سیستم های اینترنت اشیاء

•  شبکه ها و سیستم های مخابراتی 
 

• سنسورهای خانه هوشمند
• سنسورهای اینترنت اشیاء

• طراحی و ساخت تجهیزات شبکه مخابراتی

دکتر   – علیشاهی  کسری  دکتر  موسس:  هیات  اعضای 
محمدرضا رزوان

هسته اولیه دفتر تحلیل و تصویر داده شمارا در سال 1389 
دانشجویان  از  چند  تنی  و  علیشاهی  دکتر  محوریت  با 
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت. 
هدف از تاسیس این دفتر بهره گیری از دانش ریاضی، آمار 
و علوم کامپیوتر در مدل سازی مسائل داده محور برای حل 
مشکالت کشور بود. ابزارهای مدیریت داده های حجیم، 
یادگیری ماشینی و تصویر سازی، گنجینه هماهنگی از 
دانش و تکنولوژی را در کنار تجربه برای خدمت رسانی به 

کسب و کارهای داده محور فراهم کرده است.

به طور کلی همه ی نهادها و ارگان های اطالعات محور و 
سازمان هایی که داده ثبت می کنند از جمله شرکت های 
الکترونیک،  تجارت  موسسات  بیمه،  بانک،  مخابراتی، 
مانند  نظارتی  نهادهای  نقل،  و  و حمل  ترابری  نهادهای 
مجلس، ریاست جمهوری و ... قادر خواهند بود از خدمات 

ما در افزایش بهره وری سازمانی خویش بهره ببرند.
توانمندی های این دفتر عبارتند از:

• تحلیل مه داده
• مدل سازی سیستم های داده محور و یادگیری ماشین

• خالصه سازی هوشمند و تصویر سازی داده
• کشف الگوها و  تشخیص رفتارهای عجیب

  معرفی واحد  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 118 

تلفن: 66166213
bayat@sharif.ir :پست الکترونیک

    اطالعات تماس

• همکاری با همراه اول ) از سال 91 تا 95(
• همکاری با سازمان ترافیک) از سال 95 تا کنون(

• همکاری با شرکت وادا
• همکاری با شرکت کنترل کیفیت هوا

•  مدیر دفتر: دکتر کسری علیشاهی استادیار دانشکده علوم 
ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

•  مدیر امور اجرایی: احمدرضا احیایی دانشجوی دکترای 
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری شریف، واحد 315

تلفن: 66166315
http://shomara.sharif.edu :تارنما

alishahi@sharif.ir  :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی سمت و افراد

    اطالعات تماس
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دفتر خدمات فناوری توسعه و نگهداری سیستم های 
نرم  افزاری شریف )شریف رایان(

مدیر:  دکتر عباس حیدرنوری

سیستم های  نگهداری  و  توسعه  فناوری  خدمات  دفتر 
بومی سازی  هدف  با  )شریف رایان(  شریف  نرم افزاری 
فناوری های روز مهندسی نرم افزار و ارائه خدمات در این 
تحت  دفتر  این  است.  گردیده  تاسیس  تخصصی  حوزه 
هیأت  عضو  حیدرنوری  عباس  دکتر  راهبری  و  نظارت 
علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 
مقاطع  نخبگان  را  آن  کارشناسان  و  می نماید  فعالیت 
کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای تخصصی دانشگاه 
صنعتی شریف در رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری 
اطالعات تشکیل می دهند. آنچه فعالیت های این دفتر را 
جهت می دهد، تجربه حاصل از بیش از یک دهه تحقیق 
و پژوهش بنیادی و کاربردی در حوزه مهندسی نرم  افزار 
در سطح بین المللی می باشد. پژوهشگران و متخصصان این 
دفتر آماده اند تا سازمان های دولتی و خصوصی کشور را در 
راستای آموزش و تربیت نیروی انسانی در تمام زمینه های 

مهندسی نرم افزار و نهادینه ساختن دانش روز دنیا در 

زمینه ی تحلیل، طراحی، پیاده سازی، و آزمون سیستم های 
نرم افزاری همراهی نمایند.

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

علوم  و  نرم افزار  مهندسی  حوزه  در  تخصصی  آموزش   •
رایانشی برای افراد و سازمان ها

* تمامی مباحث مربوط به مهندسی نرم افزار و فرآیند تولید 
نرم افزار )تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، آزمون، استقرار، و 

نگهداری(
* تمامی مباحث مربوط به علم داده ها و داده کاوی

* تمامی مباحث مربوط به امنیت سامانه های نرم افزاری
* و سایر مباحث تخصصی علوم رایانشی

• مشاوره تخصصی به سازمان ها
* در حوزه توسعه سامانه های نرم افزاری

* در حوزه طراحی معماری کالن سامانه های نرم افزاری
* در حوزه انتقال سامانه های قدیمی به سامانه های جدید و 

یکپارچه سازی سامانه ها
• توسعه ی سامانه های نرم  افزاری سفارشی

با  سازمانی  مختلف  تحت وب  سامانه های  توسعه   *
پیچیدگی ها و مالحظات مختلف

* توسعه اپلیکیشن های موبایل مطابق با استاندارهای روز 
دنیا

* توسعه سامانه های تحت ویندوز و تحت لینوکس برای 
کاربردهای مختلف

استفاده در  برای  توسعه وب سرویس های مقیاس پذیر   *
معماری های سرویس گرای مدرن

بانک های  توسعه پذیر  و  اصولی  پیاده سازی  و  طراحی   *
اطالعاتی و انباره های داده

علوم  و  نرم افزار  پژوهش تخصصی در حوزه مهندسی   •
رایانشی

* تدوین استانداردهای سازمانی در حوزه مدیریت فناوری 
اطالعات و سامانه های نرم افزاری

* تدوین اسناد راهبردی تحول دیجیتال در سازمان
در  سازمان ها  چالش های  روی  بر  اختصاصی  پژوهش   *

پیاده سازی فناوری های نرم افزاری روز دنیا

• پروژه ی تحلیل و بهینه سازی بوردهای صنعتی مورد نیاز 
کشور

ساخت  برای  دندان  رنگ  تشخیص  دستگاه  پروژه ی   •
ایمپلمنت در دندانپزشکی

• پروژه ی دستگاه ECG )در حال مذاکره(
• پروژه ی طراحی و پیاده سازی الگوریتم هایی برای تشخیص 

آریتمی ها )در حال مذاکره(

مجتمع  دانشگاه صنعتی شریف،  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
خدمات فناوری، واحد 400

تلفن: 66166340
http:// SharifRayan.com :تارنما

info@sharifrayan.com :پست الکترونیکی

  معرفی محصوالت و پروژه ها

    اطالعات تماس
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دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش 
شریف

مدیر:  دکتر بیژن وثوقی وحدت

 
دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش در ابتدا با 
هدف رشد و توسعه ی فناوری های نوین مربوط به ساختار 
مدارهای منطقی و ریز پردازنده ها شروع به کار کرد. امروزه 
یکی از نیازهای هر کشوری در هر یک از صنایع مادر و یا 
صنایع وابسته، داشتن دانش فنی راجع به ریزپردازنده هاست، 
زیرا ریزپردازنده ها در هر شاخه ای از علوم و صنایع کاربرد 
برد.  پیش  از  کاری  نمی توان  آن ها  بدون  اصوالً  و  داشته 
پردازش دادگان توسط محصوالت شرکت های  از طرفی 
خارجی تبدیل به پاشنه ی آشیل صنایع کشورها شده است، 
زیرا به محض رشد یک صنعت یا نیاز آن به محصوالت 
مرتبط با پردازنده ها، کشورها و شرکت های دارنده ی آن 
فناوری، می  توانند آن را از سایرین دریغ کنند و این چنین، 
اتالف بسیاری از هزینه ها و منابع در برنامه ریزی های کالن 

ممکن است اتفاق بیفتد که بسیار نامطلوب خواهد بود.
فناوری  خدمات  دفتر  اهداف  از  دیگر  یکی  همچنین 
توسعه فناوری ریزپردازش شریف، انجام پروژه های مربوط 
در زمینه ی پردازش سیگنال و تصویر است، زیرا یکی از 
حوزه های رو به گسترش استفاده از ریزپردازنده ها، مربوط به 
همین زمینه است. این حوزه خود به چند زیربخش تقسیم 
مهندسی  پزشکی،  مهندسی  حوزه ی  جمله  از  می شود، 
عمران، مهندسی شهرسازی و ... که این دفتر آمادگی کار 
در همه ی حوزه ها را داشته و در حال حاضر نیز پروژه هایی 

در دست اجرا دارد.

  معرفی واحد

 همچنین با وجود همکاران و مدیران با سابقه و با انگیزه در 
این حوزه که سابقه ی آکادمیک مطلوبی نیز در این زمینه 
دارند، این حوزه، یکی از حوزه هایی است که این دفتر با 

اقتدار در آن وارد شده و مشغول به کار است.
از  دیگر  یکی  نیز،  پزشکی  مهندسی  دقیق  ابزار  ساخت 
زمینه های فعالیت این دفتر است و در حال حاضر پروژه های 
خوبی در این زمینه در دفتر در حال اجراست. این شاخه 
نیز، یکی دیگر از شاخه هایی است که در کشور به شدت 
به آن احساس نیاز می شود و با توجه به اهمیت حوزه ی 
است.  پیش  از  بیش  توجه  نیازمند  سالمت،  و  پزشکی 
هم اکنون کشور ما در حال تغییر فاز از واردات کننده ی 
محصوالت مهندسی پزشکی به تولید کننده  ی آن هاست و 
در برخی موارد که سابقه ی فعالیت و حجم سرمایه گذاری 
مناسب وجود داشته، محصوالت به صادرات هم رسیده اند. 
ما نیز امیدواریم با انجام پروژه های دانش بنیان در این زمینه 

و بومی سازی فناوری، گامی در این راستا برداشته باشیم.
در راستای نیل به اهداف گفته شده و نیز پویایی هر چه 
بیشتر در زمینه ی فناوری های نوین و ارتباط با استعدادهای 
و رشد چنین  برای کشف  بستر  فراهم سازی  نیز  و  برتر 
دفتر،  این  ماموریت های  و  اهداف  از  یکی  استعدادهایی، 
با هدف   ... و  برگزاری کارسوق ها، مسابقات، سخنرانی ها 
کشف استعداد در زمینه های خاص، حل برخی مسایل با 
استفاده از ایده ها و خرد جمعی، معرفی افراد مستعد به 
شرکت ها و نهادهایی که مایل به جذب این افراد هستند، 
می باشد. همچنین نوسازی برخی طرح درس ها در سطح 
آموزش  نظام  در  خالقیت  کردن  فراگیر  و  دانشگاهی 

دانشگاهی کشور نیز از اهداف این دفتر می باشد.
نگیرد،  به درستی شکل  پایه و اساس  تا   زیرا معتقدیم 
ادامه ی هر حرکتی، هر چند عالی شروع شده باشد، میسر 

نخواهد بود.

• توسعه ی فناوری های مبتنی بر پردازنده ها
• طراحی، تحلیل و ساخت بوردهای الکترونیکی مورد نیاز 

صنعت و کشور
طراحی و ساخت سخت افزارها و نرم افزارهای پردازش   •

سیگنال و تصویر
• طراحی و ساخت ابزاردقیق مهندسی پزشکی و بهینه سازی 

آن ها
• طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات اولتراسوند پزشکی و 

صنعتی
• ارائه ی مشاوره و راه حل به شرکت ها و سازمان ها

کشف  هدف  به  هدفمند  آموزشی  دوره های  برگزاری   •
استعدادها و دستیابی به ایده های نوی حل مسایل مهندسی

• پروژه ی تحلیل و بهینه سازی بوردهای صنعتی مورد نیاز 
کشور

ساخت  برای  دندان  رنگ  تشخیص  دستگاه  پروژه ی   •
ایمپلمنت در دندانپزشکی

• پروژه ی دستگاه ECG )در حال مذاکره(
• پروژه ی طراحی و پیاده سازی الگوریتم هایی برای تشخیص 

آریتمی ها )در حال مذاکره(

• بیژن وثوقی وحدت: مدیر دفتر
• عبداهلل آراسته: مدیر فنی

• امین جانقربانی: مدیر واحد آموزش

• محمدباقر خدابخشی: مدیر واحد مهندسی پزشکی
• امین معاون جوال: مدیر واحد نرم افزار

• مهدی شیخ زاده: مدیر واحد الکترونیک و دیجیتال
• مرتضی فضل زرندی: مدیر داخلی

• مهدی صالحیون: مدیر واحد منابع انسانی و بازاریابی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 217 

تلفن: 66166202
http://odmt.sharif.edu :تارنما

odmt@sharif.edu :پست الکترونیکی

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس
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دفتر خدمات فناوری طراحی و توسعه سیستم های 
دیجیتال شریف

آزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشار 
قوی شریف

مدیر:  دکتر شهریار کابلیمدیر:  دکتر مهدی شعبانی
ا

عضای هیات موسس: دکتر مهدی شعبانی - دکتر علی 
فتوت احمدی

دانشگاه  دیجیتال  سیستم های  توسعه  و  طراحی  دفتر 
شریف در راستای اعتالی آموزش تئوری و عملی طراحی 
و پیاده سازی سیستم های دیجیتال در نظر دارد دوره های 
تخصصی در این حوزه را بصورت منظم و در سطوح مختلف 
برگزار نماید. این دوره ها با بهره گیری از تجربه مدرسان این 
دوره ها از دوره های تخصصی شرکت های معتبری مانند  
Xilinx، Altera، Synopsys  و  Cadence طراحی 
و ارائه خواهد شد. با توجه به بررسی همه نقاط قوت و 
ضعف کارگاه های ارائه شده از سوی این شرکت ها و بررسی 
محتوای دروه های آن ها با اطمینان می توان گفت دوره های 
سیستم های  توسعه  و  طراحی  دفتر  سوی  از  شده  ارائه 
باالی جهانی  بسیار  از کیفیت  دانشگاه شریف  دیجیتال 
برخور دار است. مشخصه ممتاز این دوره ها آشنا کردن 
شرکت کنندگان با تکنیک های کاربردی و موثر طراحی به 
همراه تجربه عملی بر روی بردهای بروز و واقعی می باشد. 
ضمناً به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهینامه معتبر از 
سوی دانشگاه شریف ارائه خواهد شد. شایان ذکر است که 
این دوره ها به دلیل سیاست دفتر در تضمین کیفیت باالی 
دوره ها، با تعداد محدود شرکت کننده در هر دوره و اولویت 

بندی متقاضیان برگزار می شود.

المپ های میکروویو قطعه مرکزی بخش فرستنده و دیگر 
باال  توان های  به  نیاز  که  را  مخابراتی  صنایع  بخش های 
دارند تشکیل می دهند و امکان هیچگونه جایگزینی برای 
آن ها وجود ندارد. با توجه به این نکته این قطعه دارای 
این  و  می باشد  کشور  صنعت  بر  تحریم  فشار  بیشترین 
مسئله چه در مورد فرستنده های جدید طراحی شده و 
چه در مورد تعمیرات فرستنده های قدیمی اثر منفی خود 
از  استفاده  اخیر  سال های  در  چه  اگر  می دهد.  نشان  را 
تقویت کننده های نیمه هادی بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است اما با توجه به بازدهی کم و هزینه زیاد این ادوات، 
برای  انتخاب  تنها  بعنوان  تا سال ها  المپ های میکروویو 
تقویت امواج میکروویو در توان های باالتر از چند کیلو وات 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
یکی از اشکاالتی که در کار با المپ های میکروویو وجود 
دارد خصوصیت بین رشته ای و بین گرایشی آن ها است. 
پیچیده  قطعه  یک  اول  نگاه  در  میکروویو  المپ  یک 
الکترومغناطیسی است. در عین حال در آن از دانش مواد و 
روش های طراحی اجزا در سطح بسیار گسترده و پیشرفته 
استفاده شده است. از طرف دیگر منابع تغذیه بکار رفته 
برای راه اندازی آن نیازمند دانش الکترونیک قدرت است که 
خود یک تخصص بین گرایشی شامل الکترونیک، قدرت 
و کنترل است. به دلیل این مشکل تاکنون تالشی که در 
در  باشد  قطعات حساس  این  ملزومات  تمامی  برگیرنده 

سیستم دانشگاهی انجام نشده است.
بر این  با تمرکز  الکترونیک قدرت فشار قوی  آزمایشگاه 

  معرفی واحد

  معرفی واحد

• فعالیت در حوزه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم های 
پردازشی در حوزه های فناوری

• پیاده سازی استانداردهای مخابراتی
• توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز برای حوزه 

فناوری اطالعات

گیرنده های دیجیتال، تجهیزات مانیتورینگ عالئم حیاتی 
در کاربرد های مهندسی پزشکی، پیاده سازی سخت افزاری 

بلوک های مختلف مخابراتی

• دکتر هاشمی: مدیر بخش سخت افزار
• دکتر حیدر نوری: مدیر بخش نرم افزار

• محمد حالجیان: مسئول بخش سخت افزار
• آقای فرجپور: مسئول بخش نرم افزار

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده 
مهندسی برق، اتاق 707

تلفن: 66164366
http://ddds.sharif.edu :تارنما

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس

موضوع و با هدف حل بخشی از مشکالت صنعت در حوزه 
منابع تغذیه توان و ولتاژ باال تاسیس شده است.

• طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه DC ولتاژ باال و توان 
باال

• طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه پالسی ولتاژ باال و توان 
باال

• طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه با دقت ولتاژ بسیار باال
• محاسبه و بهبود قابلیت اطمینان انواع منابع تغذیه

 DC و DC به DC طراحی و ساخت انواع کانورترهای •
به AC )اینورتر(

• انواع شبیه سازی های الزم در حوزه المپ های میکروویو
• طراحی و ساخت انواع توانسفورمرهای ولتاژ باال و فرکانس 

باال

• شبیه سازی انواع المپ های میکروویو 
• تست استاندارد فشار قوی عایق های الکتریکی بر طبق 

 IEC استاندارد
 HV استانداردسازی اندازه گیری دقیق گذرای •

 IEC اندازه گیری استاندارد نویز هدایتی بر طبق استاندارد •
• شبیه سازی مشکالت منابع تغذیه 

• اندازه گیری مشخصات هسته های ترانسفورمر 
• اندازه گیری پارامترهای ترانسفورمر 

• تست حفاظت منابع تغذیه 
• تست حرارتی منابع تغذیه 

• تست کیفیت ولتاژ منابع تغذیه 

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها
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• تست عمر منابع تغذیه 
• روش های کنترل جدید مدوالتور 

• مدارهای کاهش دم پالس

• دکتر شهریار کابلی )مدیر(
• مهندس صادق محسن زاده )طراح(

• مهندس عباس احمدی )طراح(
• مهندس الهیار معظمی )طراح(

• مهندس افشین کشتکار )طراح(
• مهندس علیرضا ضیاء الدینی )طراح(

• ابراهیم احمدی )تکنسین(

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده مهندسی برق

تلفن: 66165944
http://hvpelab.sharif.edu :تارنما

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس

دفتر فناوری هدایت و کنترل شریف

مدیر:  دکتر هادی نوبهاری
 

سابقه این دفتر به تاسیس هسته پژوهشی هدایت و کنترل 
بر می گردد که در سال 1387 به عنوان یکی از واحدهای 
پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد. در سال 
1392 این مجموعه به عنوان یکی از واحدهای پژوهشی 
برتر در زمینه ارتباط با صنعت انتخاب شد و از این تاریخ به 
بعد با عنوان دفتر فناوری هدایت و کنترل دانشگاه صنعتی 
شریف به فعالیت خود ادامه می دهد. ماموریت این واحد 
انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای مورد نیاز صنعت 

در زمینه هدایت و کنترل سامانه های هوافضایی می باشد.

و  ساخت  طراحی،  شبیه سازی،  تحلیل،  مدل سازی،   •
تست سیستم های هدایت و کنترل 

• طراحی و ساخت کامپیوتر پرواز انواع وسایل پرنده
طراحی و ساخت انواع سیستم های مخابرات داده و   •

تصویر
• اتوماسیون سامانه های هوافضایی

• طراحی آزمایشگاه های سخت افزار و نرم افزار در حلقه 
• راه انـدازی سیـستـم های بهینه سـازی طراحـی چنـدموضوعی 

• طراحی سیستم های هدایت و ناوبری تلفیقی
• شبیه سازی پرواز انواع وسایل پرنده هدایت شونده

• طراحی آزمایش های پروازی
• تخمین پارامترهای پروازی با استفاده از نتایج تست  

  معرفی واحد

پرواز
ناوبری  و  پیاده سازی سیستم های هدایت  و  طراحی   •

پهپادها به صورت گروهی
کنترل  و  پیاده سازی سیستم های هدایت  و  طراحی   •

وسایل پرنده دارای دوران
• ترکیب سیستم های کنترل آیرودینامیکی و تراستری

• فرود خودکار انواع پهپاد
• طراحی سیستم های هدایت و ناوبری مبتنی بر عوارض
توسط  زمینی  اهداف  موقعیت  تعیین  و  جستجو   •

پهپادها
بهینه سازی مسیر وسایل پرنده در حضور عوارض و   •

غیره
• تولید جداول تیر استاتیکی و دینامیکی

• سیستم های جایروکامپس استاتیکی و دینامیکی
• کالیبراسیون سیستم های ناوبری

• توسعه نرم افزارهای تخصصی در حوزه هدایت و کنترل
• استفاده از سیستم های پردازش موازی

• کنترل فعال ارتعاشات سازه
• طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
• برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی 

وسایل  شش درجه آزادی  پرواز  شبیه سازی  نرم افزار   *
)AXSIM( پرنده متقارن محوری

شبیه سازي پرواز یکي از مهم ترین کاربردهاي کامپیوتر 
در کاهش هزینه هاي تحلیل، طراحي، ساخت، آزمایش 
مي شود.  محسوب  پرنده  وسایل  انواع  بهینه سازي  و 
فناوری  دفتر  محصوالت  از  یکی   AXSIM نرم افزار 
در  که  است  دانشگاه صنعتی شریف  کنترل  و  هدایت 
راستای رفع نیاز حرفه ای صنعت هوافضا به یک نرم افزار 

شبیه سازی دقیق و سریع توسعه یافته  است.

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها
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این نرم افزار مي تواند مشخصه هاي عملکردي و رفتار   
را  متقارن محوری  پرنده  وسایل  انواع  همه  پروازی 
در  می توان  نرم افزار  این  از  کند.  پیش بیني  دقت  به 
تحلیل  حلقه،  در  سخت افزار  آزمایشگاه های  راه اندازی 
آنالیز  تیر،  جداول  تولید  پروازي،  آزمایش هاي  نتایج 
مونت  شبیه سازی  آموزشی،  شبیه سازهای  تولید  خطا، 
 Firing Zone و   Killing Zone تولید  کارلو، 
انواع   )MDO( چندموضوعی  طراحی  بهینه سازی 
وسایل پرنده متقارن محوری و کاربردهای دیگری از این 
پرواز  شبیه سازی  نرم افزار  اصلی  پیکره  به عنوان  قبیل، 

مورد نیاز استفاده کرد.
* اتوپایلوت  های هوشمند 

اتوپایلوت های مجموعه دفتر فناوری هدایت و کنترل، 
با هدف کنترل وسایل پرنده سبک و با قیمت مناسب 
طراحی و ساخـته شده است.این اتوپـایلوت هـا درنسخه 
های مختلف پردازشی با توجه به نیاز پرنده هدف ارایه 
به  آن  شده  تمام  قیمت  است  شده  و سعی  می شوند 
و  سبک  پرنده های  در  آن  از  استفاده  تا  باشد  نحوی 
انواع سنسورهای  باشد.  به صرفه  نیمه سنگین مقرون 
نظر گرفته شده  اتوپایلوت در  پرنده ها روی  نیاز  مورد 
و عالوه بر آن امکان استفاده از سنسورهای خارجی با 
به  استفاده  است.  گردیده  فراهم  نیز  استاندارد  ارتباط 
در  پرواز  اطالعات  عنوان خلبان خودکار، ذخیره سازی 
از  رادیویی  فرستنده  به  اطالعات  آنی  ارسال  و  حافظه 

دیگر قابلیت  های این سیستم است.

اطمینان  قابلیت  با  بردی  تک  کامپیوترهای  انواع   *
بسیار باال

مختلف  سیستم های  پردازشی  نیازهای  رفع  جهت 
بردی  تک  کامپیوترهای  صنعتی،  و  دفاعی  فضایی، 
دفتر  توسط   FPGA و   DSP انواع  بستر  بر  متنوعی 
فناوری هدایت و کنترل طراحی و ساخته شده است. با 
توجه به نیازهای خاص هر گروه و با پشتوانه بیش از 7 
سال تجربه ی حرفه ای در زمینه ی طراحی و ساخت 
خاص،  مأموریت های  برای  الکترونیکی  سیستم های 
توسط  مختلف  کاربردهای  برای  متنوعی  راه حل های 
کارشناسان این دفتر ارایه می شود. مقاوم سازی در برابر 
افزاری و نرم  با روش های مختلف سخت  انواع خطاها 
افزاری، سفارشی سازی و پیاده سازی انواع سیستم عامل 
های نهفته بر بسترهای مختلف و طراحی و پیاده سازی 
برنامه های خاص مأموریت از دیگر توانمندی های دفتر 

فناوری هدایت و کنترل است.
VREC1.0 دستگاه ضبط کننده تصویر *

 ،VREC1.0 تصویر  سیاه  کننده/جعبه  دستگاه ضبط 
ساخته  و  طراحی  هواپایه  سیستم های  برای  مناسب 
شده است. قابلیت کار در شرایط سخت محیطی حاکم 
ذخیره  حافظه ی  کردن  جدا  هواپایه،  سیستم های  بر 
سازی و قراردادن آن در محفظه ی امن، از ویژگی های 

متمایز این دستگاه است.
معرفی کاربرد:

یا  سرنشین  بدون  های  پرنده  انواع  در  استفاده   -
سرنشین دار

در تست های  تصویر  عنوان جعبه سیاه  به  استفاده   -
منهدم شونده

- استفاده به عنوان ضبط کننده عمومی تصویر

* لینک های داده و تصویر مخابراتی با قابلیت اطمینان 
بسیار باال

لینک های مخابراتی با قابلیت اطمینان بسیار باال، جهت 
نامتعارف نظامی هواپایه و صنعتی  کار در محیط های 
طراحی  دوربرد  و  میان برد  استفاده ی  برای  طراحی 
مختلف  باند های  در  لینک ها  این  شده اند.  ساخته  و 
استفاده  مورد  منطقه ی  و  کاربر  نیاز  به  بنا  فرکانسی 
طراحی   30Mbps نرخ  تا   9600bps انتقال  نرخ  از 
با  مقابله  شنود،  با  مقابله  قابلیت  می شوند.  ساخته  و 
نرخ  با  فرکانسی  پرش  امکان  جمینگ،  و  اغتشاشات 
بسیار باال و در محدوده ی زیاد، مقاومت در برابر شوک 
و شتاب و لرزش های سامانه های هوایی، امکان عملکرد 
مجزا  باند  دو  در   Half Duplex و   Full Duplex
و  داده  لینک  دو  برای  ماژول  از یک  استفاده  امکان  و 

تصویر، از مشخصات بارز این لینک ها هستند. 

معرفی کاربرد:
- لینک داده و دستور انواع پرنده ها

در   FullHD کیفیت  تا  زنده  تصویر  ارسال  لینک   -
انواع پرنده ها

مشخصات اصلی:
معادل 40  باال  بسیار  نرخ  با  فرکانسی  قابلیت پرش   -
هزار تا 250 هزار پرش بر ثانیه در یک پهنای باند 50 

مگاهرتزی
- عدم نیاز به همزمان سازی پرش در فرستنده و گیرنده 
و  تصادفی  کامال  فرکانسی  پرش  امکان  نتیجه  در  و 

یکنواخت در تمام طول فریم 
برای  بلند  کد  طول  با  سازهای  تصادفی  از  استفاده   -

الگوی پرش فرکانسی
- قابلیت ارسال و دریافت غیر همزمان در یک ماژول 

)TDM( واحد
- قابلیت عملکرد در رنج وسیع فرکانسی از  100  تا  

6000  مگاهرتز 
30Mbps 9600 الیbps نرخ انتقال از -

عملکردی،  محدوده ی  در  طیف  سنجش  قابلیت   -

به  نامطلوب  باندهای  حذف  و  مناسب  باند  انتخاب 
صورت خودکار

- قابلیت تغییر محدوده فرکانسی پرش در حین عملیات 
به صورت خودکار و با نرخ یک پرش در هر فریم

به کمک  و شنود دشمن  تداخالت  با  مقابله  قابلیت   -
ادغام پرش فرکانسی سریع و کند 

اشباع  و  پیوسته  موج  جمینگ  از  فرار  و  تشخیص   -
گیرنده در باند کاری

 Software Defined Radio بسترهای پردازشی *
با قابلیت اطمینان بسیار باال

لینک  انواع  ساخت  جهت   SDR پردازشی  بسترهای 
ارایه  جعبـه(  و   RF طبقـه ی  )بدون  مخـابراتی  های 
می شوند. این ماژول ها قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر 
این ماژول  نیاز خود می تواند  به  را دارد و کاربر بسته 
مدوالسیون  با  و  فرکانسی  مختلف  باند های  در  را  ها 
ها و نرخ های مختلف مورد استفاده قرار دهد. تاکنون 
سیستم های مختلفی توسط این دفتر برای کاربردهای 
فضایی به صورت سفارشی طراحی و ساخته شده است.

اهداف  از  خودکار  تصویربرداری  یکپارچه  سیستم   *
متحرک

متحرک  اهداف  از  تصویر برداری  برای  سیستم  این 
و  طراحی  مختلف  سرعت های  با  پرنده/زمینی/دریایی 
پیاده-سازی شده است. در این سیستم، هدف متحرک 
دنبال  و  انتخاب  شناسـایی،  زمـان حقیقی،  به صورت 
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می شود. 
اطالعات مکان هدف متحرک از سه روش به سیستم 

منتقل می شود:
از مشخصات تصویر دریافتی و شناسایی  با استفاده   -
 Correlation track mode/Gated( هدف دلخواه

)video track mode
- با استفاده از اطالعات مکانی هدف که توسط سیستم 
 GPS Track( می شود  ارسال  ایستگاه  به  تله متری 

)Mode
- روش ترکیبی که در ابتدا مختصات اولیه پرنده وارد 
هدف  تصویر،  مشخصات  از  استفاده  با  سپس  و  شده 

دنبال می شود.
* پرنده ی بدون سرنشین وایو

هواپیمای بدون سرنشین وایو توسط دفتر فناوری هدایت 
و کنترل دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده 
است. وایو در آزمایشات پروازی سیستم¬ها و الگوریتم 
های هدایت و کنترل، مأموریت شناسایی، عکسبرداری 
دریا،  از سطح  متر  هزار  ارتفاع چهار  تا  فیلم برداری  و 
تست ماژول ها و لینک های مخابراتی و آموزش خلبانی 
هواپیماهای بدون سرنشین قابل استفاده است. مداومت 
پروازی وایو حدود یک ساعت است و توانایی حمل بار 
مفید تا 3 کیلوگرم را دارد. در ساختن این پرنده از موارد 
تماماً کامپوزیت استفاده و موتور پیستونی استفاده شده 
فعلی  پیکربندی  در  پرنده  این  سرعت  حداکثر  است. 
برای  آن  سفارشی سازی  قابلیت  و  است   140Km/h

مأموریت های مختلف وجود دارد.

• دکتر هادی نوبهاری: مدیر دفتر
• مهندس امیرحسین آزادی: مدیر گروه الکترونیک 

دینامیک  گروه  مدیر  پور:  صیفوری  یوسف  مهندس   •
پرواز

• مهندس حامد محمد کریمی: مدیر گروه ناوبری
• مهندس حمید بندی کناری: مدیر گروه کنترل

• مهندس احسان پناهی: مدیر گروه نرم افزار

آدرس: خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع 
خدمات فناوری ، واحد316

تلفن: 66166316 
 http://gcrc.sharif.edu :تارنما

gcrc@sharif.edu :پست الکترونیک

دفتر خدمات فناوری آیرودینامیک و 
هیدرودینامیک کاربردی شریف

مدیر:  دکتر کاظم هجران فر

به  کشور  در  مختلف  صنایع  روزافزون  رشد  به  توجه  با 
ویژه صنایع هوافضا و صنایع دریایی، زمینه های پژوهشی 
نیازمند  که  داشته  وجود  راستا  این  در  زیادی  کاربردی 
تشکیل هسته های پژوهشی تخصصی در این زمینه ها 
با استفاده از دانشجویان/فارغ التحصیالن دانشگاهی بوده 
تا نیازهای حـال، کوتـاه مدت و بلنـدمـدت آن ها در این 
هسته ها پاسخ داده شود. دو زمینه جذاب و کاربردی در این 
راستا، آیرودینامیک کاربردی و هیدرودینامیک کاربردی 
است که بازار هدف آن عالوه بر صنایع هوافضا و صنایع 
دریایی، صنایع مرتبط با وزارت نیرو و سایر صنایع مرتبط با 
توربوماشین ها نیز هست. در این راستا، خدمات مهندسی 
و مشاوره به این صنایع و انجام شبیه سازی های الزم در 
فرآیند طراحی سامانه های مرتبـط در دستور کـار قرار 
دارد. توسعه نرم افزارهای تخصصی در زمینه آیرودینامیک 
و هیدرودینامیـک که در فرآیند طراحـی و بهینه سازی 
سامانه های مرتبط قابل استفاده خواهد بود نیز از دیگر 

اهداف این واحد است. 

زمینه  در  کاربردی  و  تخصصی  نرم افزارهای  توسعه   •
آیرودینامیک سامانه های مرتبط با صنایع هوافضایی

زمینه  در  کاربردی  و  تخصصی  نرم افزارهای  توسعه   •
هیدرودینامیک سامانه های مرتبط با صنایع دریایی

های  سامانه  آیرودینامیکی/هیدرودینامیکی  طراحی   •
مختلف و انجام شبیه سازی های الزم در فرآیند طراحی

• خدمات مهندسی و مشاوره

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

هیدرودینامیکی  تحلیل  جهت  بومی  نرم افزار  تدوین   •
اجسام سه بعدی

های  جریان  تحلیل  جهت  بومی  افزار  نرم  تدوین   •
کاویتاسیونی حول اجسام سه بعدی

• تدوین نرم افزار بومی جهت تحلیل آیرودینامیکی بالگرد
• تدوین نرم افزار بومی جهت تحلیل جریان های تراکم-

پذیر سرعت باال همراه با واکنش های شیمیایی

• دکتر کاظم هجران فر )مدیر(
• اسالم عزت نشان )محقق(

• محمد هادی اعظم پور )محقق(
• کاوه پارسه )محقق(

• سام طالب بیگی )محقق(
• محیا حاجی حسن پور )محقق(

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده مهندسی هوافضا، اتاق 211

تلفن: 66164603
khejran@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس
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دفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال

مدیر:  دکتر عباس ابراهیمی

دفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال از سال 
1393 با مشارکت دانشجویان و دانش آموختگان دکتری و 
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، مکانیک، مکاترونیک و 
برق در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شده است. تمرکز 
فناورهای سنجش،  توسعه  دفتر،  این  فعالیت های  اصلی 
اندازه گیری، کنترل و محاسبات عددی/تجربی در حوزه های 
آیرودینامیک، هیدرودینامیک و مکانیک سیاالت می باشد. 
همچنین پژوهش در زمینه انرژی های تجدیدپذیر آیرو-

هیدرودینامیکی از دیگر فعالیت های این دفتر است.

انرژی های  فناوری های  توسعه  و  پژوهش  خدمات   •
تجدیدپذیر آیرو-هیدرودینامیکی

•  توسعه فناوری، طراحی و ساخت تجهیزات سنجش و 
اندازه گیری در مکانیک سیاالت

کمک- تجهیزات  ساخت  و  طراحی  فناوری،  توسعه   •
آموزشی و پژوهشی مکانیک سیاالت

•  ارایه مشاوره و خدمات محاسبات عددی سریع
•  ارایه مشاوره و خدمات آزمایشگاهی و آزمون تونل باد

برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی در   •
زمینه مکانیک سیاالت تجربی و محاسباتی

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

• طراحی و ساخت برداشت کننده انرژی مقیاس-کوچک پرچم 
معکوس

• توسعـه نرم افزارهای شبیه سازی جریان حول توربین های 
بادی

  معرفی محصوالت و پروژه ها

• طراحی و ساخت دستگاه آزمون بال های متوالی

• دست یابی به دانش فنی استفاده از عملگر پالسما برای 
کاربرد های کنترل جریان و انرژی های تجدید پذیر

• دست یابی به دانش فنـی آشکـار سـازی جریـان در 
آزمون های تونل باد
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                      هوا و فضا                      هوا و فضا

• طراحی و ساخت تونل مادون صوت

• طراحی و ساخت تونل باد مافوق صوت

• طراحی و ساخت استند آزمون موتور میکروجت

• طراحی و ساخت استند آزمون موتور پالس جت

اعضای تیم پژوهشی: محمد حسین صفری، مجید زارع، 
مجید حاجی پور، کامران غم خوار، محسن صالحی، علی 

فتحی زاده، پرهام صداقی، محمد جوادمحقق

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 116

تلفن: 66166214
assadian@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس

دفتر خدمات فناوري سامانه هاي فضایي )فضاسام( 
شریف 

مدیر:  دکتر نیما اسدیان

صنعت فضایی از صنایع پیشرو، مهم، حساس و در عین 
حال حیاتی برای کشور محسوب می شود. دفتر سامانه های 
فضایی با بهره گیری از متخصصین حوزه مهندسی فضایی 
و تجربه های قبلی با هدف انجام پژوهش هاي کاربردي و 
توسعه ای صنعتی و حضور در عرصه فضایی کشور راه اندازی 
شده است. هدف اصلی دفتر خدمات فناوری سامانه های 
فضایی این است که خدمات الزم برای طراحی، تحلیل، 
سیستم های  از  اعم  فضایی  محصوالت  تست  و  ساخت 
یا زیرسیستم هایی مانند تعیین و  ماهواره و ماهواره بر و 
کنترل وضعیت ماهواره را به سازمان ها و صنایع وابسته 
ارائه دهد. این خدمات می تواند شامل طراحی و توسعه 
ارائه  و طراحی سیستم های فضایی،  تحلیل  نرم افزارهای 
خدمات تست و سخت افزار در حلقه، مشاوره های طراحی و 
ساخت و یا شبیه سازی این محصوالت به صورت نرم افزاری 

و یا سخت افزاری باشد.

انواع  توسعه  و  جزئی  و  مقدماتی  مفهومی،  طراحی   •
زیرسامانه ها، سامانه ها و ابرسامانه های فضایی

• ارائه خدمات آزمایشگاهی، تست و ارزیابی عملکردی و 
عملیاتی زیرسامانه های ماهواره و ماهواره بر

• توسعه نرم افزارهای تخصصی در حوزه های مختلف مانند 
تحلیل و طراحی ماموریت، طراحی سیستمی ماهواره و 

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

وضعیت  تعیین  و  کنترل  مسیر،  بهینه سازی  ماهواره بر، 
ماهواره و ماهواره بر

• میز شبیه ساز سه درجه آزادی دینامیک و کنترل وضعیت 
ماهواره )در حال بهره برداری(

حال  )در  فضایی  ماموریت های  تحلیل  جامع  نرم افزار   •
بهره برداری(

• تراستر گاز سرد )در حال بهره برداری(

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده مهندسی هوا و فضا

تلفن: 66164607
assadian@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس
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                      هوا و فضا                      هوا و فضا

دفتر خدمات فناوری طراحی سیستمی شناسا شریف

مدیر:  دکتر افشین بناءزاده

جهت  شناسا  سیستمی  طراحی  فناوری  خدمات  دفتر 
ارتقای صنعت هوایی و مجوعه های تولید انرژی تشکیل 
علمی،  هیئت  اعضاء  از  مرکب  دفتر  این  است.  گردیده 
مستعد  دانشجویان  و  مشاوران صنعتی  فارغ التحصیالن، 
است که دانش و تجربه کافی در حوزه تخصصی خود را 
داشته و بصورت رسمی ده ها مورد پروژه ی پژوهشی را با 
موفقیت اجرا و تحویل دهی نموده اند. این دفتر برنامه ریزی 
بلند مدت خود را در دو شاخه اصلی »شناسایی دینامیکی« 
و » طراحی سیستمی« متمرکز نموده و اهداف کلی زیر را 

دنبال می کند:
• تحلیل های شناسایی دینامیکی

• طراحی سیستمی و ساخت نمونه های مهندسی
• توسعه نرم افزارهای کاربردی 

• آموزش مهارت های شناسایی و طراحی
• ثبت ملی و بین المللی طرح ها

• طراحی سیستمی انواع وسایل پرنده
• شناسایی دینامیکی و ارائه ی مدل های متشابه  

• طراحی، ساخت و توسعه ی استندهای تست آزمایشگاهی 
• اتوماسیون و پیاده سازی سیستم های کنترلی

• استانداردسازی

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 204

تلفن: 66166225
http://shenasagroup.sharif.edu :تارنما

banazadeh@sharif.edu :پست الکترونیک

  اطالعات تماس

دفتر خدمات فناوری عمردهی سازه ها و سیستم های 
الکترو/مکانیکی برنا فناور شریف

مدیر:  دکتر سعید ادیب نظری

سیستم های  و  سازه ها  عمردهی  فناوری  خدمات  دفتر 
الکترو/مکانیکی برنا فناور نهادی دانش بنیان است که با در 
اختیار داشتن دانش به روز و کارآمد و تجربه متخصصان و 
نخبگان دانشگاهی با هدف تامین انواع نیازهای پژوهشی و 
فناوری صنایع مختلف و با انجام انواع پروژه های پژوهشی و 
ارتباط با صنعت در زمینه پیاده سازی روش های نوین تعمیر 
و نگهداری و ارزیابی رفتارهای مکانیکی و افزایش عمر و 
قابلیت اطمینان قطعات، سازه ها، تجهیزات و سیستم های 
الکترو/مکانیکی به برقراری ارتباط و تعامل موثر با صنعت 

اقدام می کند.

• بررسی و پیاده سازی روش های نوین تعمیر و نگهداری
سازه ها،  قطعات  مکانیکی  رفتارهای  ارزیابی  و  بررسی   •
تجهیزات و سیستم های پیچیده از قبیل الکترو/مکانیکال 

سیستم
• ارزیابی و افزایش عمر، دوام و قابلیت اطمینان قطعات، 

سازه ها، تجهیزات و سیستم ها
و  تجهیزات  قطعات،  جوان سازی  و  ساخت  طراحی،   •

سیستم های پیچیده مانند الکترو/مکانیکال سیستم
• ارائه خدمات پژوهشی در زمینه های فوق

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

• قطعات، تجهیزات و سیستم های پیچیده از قبیل الکترو/
مکانیکال سیستم

• ارزیابی و افزایش عمر، دوام و قابلیت اطمینان و جوان سازی 
قطعات، تجهیزات، سیستم ها و سازه ها

دکتر سعید ادیب نظری، مدیر و موسس
لیدا خسروسرشکی، کارشناس

فاطمه خسروسرشکی، کارشناس

تلفن: 66164612
http://borna.sharif.edu :تارنما

adib@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس

  معرفی افراد و سمت
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                           سازه و مهندسی زلزله       مدیریت و مهندسی صنایع 

دفتر خدمات فناوری جداساز لرزه ای شریف

مدیر:  دکتر علی بخشی
اعضای هیات موسس: دکتر علی بخشی – دکتر محمدعلی    

قناد

جداساز پایه یکی از تمهیدات عملی مهم در بهبود عملکرد 
عنوان یک  به  اخیر  در سال های  لرزه ای سازه هاست که 
فناوری کارا پذیرفته شده است. با مجهز شدن سازه ها و 
تجهیزات به جداسازی لرزه ای، به سهولت می توان عملکرد 
بدون وقفه در زلزله های قوی را مهیا کرد که توجیه اقتصادی 
براساس هزینه- بهره را نیز دارا باشند بدلیل اهمیت کاربرد 
آن برای ارتقاء ایمنی لرزه ای ساختمان ها و تجهیزات مهم، 
 پیشرفت چشمگیری در کشورهای لرزه خیز جهان همانند 
ژاپن، نیوزلند، ایتالیا،  آمریکا و غیره داشته است و حتی 
سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی در کشورهای همانند 

مالزی و سنگاپور را نیز به دنبال داشته است. 

انواع جداسازهای  انجام آزمایش برای  طراحی، ساخت و 
جهت  بین المللی  و  ملی  استانداردهای  مطابق  لرزه ای 
ساختمان های با اهمیت ویژه همانند بیمارستان ها، مراکز 
امداد و نجات، مراکزمخابرات، تاسیسات حیاتی، پل های 
شبکه جاده ای و ریلی و تجهیزات مکانیکی و برقی و مخازن

جداسازهای لرزه ای الستیکی تقویت شده با ورق های   •
فوالدی

• جداسازهای لرزه ای الستیکی تقویت شده با فیبر کربن

  معرفی واحد

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

• جداسازهای لرزه ای الستیکی تقویت شده با فیبر پلی آمید
)Anti-Vibration Tables(  میز یا سکوی ضد ارتعاش •

• مسعود بخشی- پژوهشیار و مسئول دفتر
• شهرام عابدی – پژوهشگر

• محمد مجرد دربادام – پژوهشگر
• محمد ذاکری نژاد – پژوهشگر

• امید فلسفی – پژوهشگر

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 205

تلفن: 66166226
bakhshi@sharif.edu :پست الکترونیک

http://sitc.sharif.edu :معرفی محصوالت و پروژه ها تارنما  

  اطالعات تماس

  معرفی افراد و سمت

Carbon fiber-reinforced isolator subjected to shear test

دفتر خدمات فناوری بهینه سازی، ارتقاء و رشد 
شرکت ها)بارش( شریف

مدیر:  دکتر ابراهیم سوزنچی

دور نمای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور بعد از رفع 
تحریم ها و مشکالت بین المللی، فضای اقتصادی و کسب و 
کارهای جدیدی را در ذهن بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ 
ترسیم کرده و تقریباً اکثر بنگاه های دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی به فکر استفاده از این فرصت های سرمایه گذاری هستند 
. این درحالی است که سرمایه گذاری های جدید به نسبت قبل 
بسیار رقابتی شده و عمده استراتژی های کسب وکارهای قدیم 
در این فضای جدید خیلی کارایی ندارد و نمی تواند در این فضای 
جدید باعث رشد و پیشرفت سرمایه گذاری ها شود. دفتر خدمات 
فناوری بهینه سازی، ارتقاء و رشد شرکت ها )بارش( دانشگاه 
صنعتی شریف در تالش است تا با استفاده از بررسی عمیق 
علمی و عملی فرصت های پیش رو به شرکت ها و بنگاه هایی 
که قصد توسعه و رشد در این ظرفیت جدید ایجاد شده را 
دارند دیدگاه روشن تر و عمیق تری را  بدهد تا تصمیم سازان و 
تصمیم گیران دولتی و خصوصی که در تالش برای شکوفایی 
و بهره بری از ظرفیت های موجود هستند، نقاط قوت، ضعف، 

فرصت ها و تهدید ها را بهتر شناسایی و درک کنند.
این دفتر فعالیت خود را از سال 1395 با هدف کمک به رهبران 
و مدیران کسب و کار و سازمان های خصوصی  و دولتی برای 
درک عمیق تر تحوالت کسب وکارهای داخلی و خارجی  آغاز 
کرده است. انگیزه دفتر خدمات فناوری بارش ارائه راه کار های 
هوشمند و روش مند مبتنی بر داده های دقیق است تا در اتخاذ 
تصمیمات مهم مدیریتی و سیاستگذاری های شرکت ها مورد 

استفاده قرار بگیرد.

تحقیقات و مطالعات این دفتر با ادغام دو حوزه اقتصاد و مدیریت 
و استفاده از ابزار های تحلیلی و نقطه نظرات مدیران و رهبران 

  معرفی واحد

کسب وکار های موفق داخلی و خارجی انجام می شود. تیم های 
ارتقاء و رشد  بهینه سازی،  فناوری  حاضر در دفتر خدمات 
شرکت ها )بارش( شریف با استفاده از اطالعات و گزارشات مربوط 
به هر صنعت و استفاده از تجربیات موفق داخلی و خارجی خود 
در حوزه های ساختار سازمانی، بازاریابی و فروش، توسعه بازار، 
فناوری اطالعات و مدیریت مالی به ارائه خدمات مشاوره مدیریت 
به نهاد های عمومی، خصوصی و دولتی برای دستیابی به توسعه 
و موفقیت های پایدار یاری می رساند. هدف بارش این است تا 
قابل اعتماد ترین مشاور برای مشتریان خود باشد. ما با تیم هایی از 
سطوح مختلف سازمان ها همکاری نزدیک می کنیم تا استراتژی 
موفقیت و رشد را به موثر ترین و کارا ترین حالت شکل دهیم، 
ایجاد انگیزه و منابع ضروری برای تغییر را فراهم آورده، قابلیت ها 
و توانمدی های الزم را ایجاد کرده و در نهایت اجرا و پیاده سازی 
موفقیت آمیزی را رقم می زنیم. حوزه فعالیت های این دفتر به 

طور خالصه به شریح ذیل می باشد:
• مدیریت مالی، ریسک و تامین بودجه
• مدیریت بازاریابی، فروش و توسعه بازار

• طراحی و اصالح ساختار سازمانی 
• طراحی ساختارهای مبتنی بر فناوری اطالعات

• آموزش

دکتر ابراهیم سوزنچی: مدیر دفتر
مهندس علی طهرانی: مدیر اجرایی دفتر

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع 
خدمات فناوری شریف، واحد 123

شماره تلفن: 66166219
http://baresh.sharif.edu :تارنما

  اطالعات تماس

  معرفی افراد و سمت

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
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                    مدیریت و مهندسی صنایع                               سایر 

دفتر خدمات فناوری همگام سازمان )همسا( شریف

مدیر:  دکتر محمدرضا اکبری جوکار

نوآوری شرط  و  امروز، خالقیت  کار  و  در شرایط کسب 
این  بقای سازمان هاست. در  ادامه  الزم و ضروری جهت 
راستا انواع سیستم های مدیریتی نظیر سیستم های مرتبط 
و  تولید  مدیریت  انسانی، سیستم های  منابع  مدیریت  با 
عملیات، سیستم های مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک  از 
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند که الزم است با خالقیت 
و نوآوری سازمان را در موقعیتی قرار دهند که بتواند در 
شرایط رقابتی امروز نقش خود را در محیط کسب و کار 
ارتقا دهد. دفتر همگام سازمان شریف )همسا(، دفتری است 
که بر اساس استانداردهای جهان تراز، به بهبود و ارتقای 
خدماتی  و  تولیدی  سازمان های  مدیریتی  سیستم های 
می پردازد. همگام سازمان شریف )همسا( خود را متعهد 
می داند که همواره در کنار مشتریان خود بوده و همگام با 

ایشان به توسعه و بهبود سیستم های مدیریتی بپردازد.

انسانی  منابع  مدیریت  سیستم های  اجرای  و  طراحی   •
سازمان ها

• طراحی و اجرای سیستم های مدیریت آموزش سازمان ها
تأمین  اجرای سیستم های مدیریت زنجیره  و  طراحی   •

سازمان ها
• طراحی و اجرای سیستم های مدیریت لجستیک سازمان ها

• طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی  
• توسعه نرم افزارهای جامع مرتبط با سیستم های مدیریتی 

سازمان ها
• شبیه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

و  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های  و  همایش ها  برگزاری   •

  معرفی واحد

بلندمدت 
• طراحی و اجرای نظام های رتبه بندی

• طراحی و اجرای سیستم های مناسب استخدام، آموزش، 
انگیزش، ارتقا

•  هماهنگ سازی و یکپارچگی حلقه های زنجیره تأمین
• طراحی و اجرای سیستم های توزیع، تأمین، انبارداری، 

بسته بندی و حمل و نقل
•  برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها

•  رتبه بندی نرم افزارها، شرکت ها و مدیران

• دکتر محمد رضا اکبری جوکار استاد مهندسی صنایع 
دانشگاه صنعتی شریف – مدیر دفتر

• شریف خالق پرست دانشجوی دکتری مهندسی صنایع 
دانشگاه صنعتی شریف – مدیر داخلی

• الهام اسدالهی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد  مهندسی 
صنایع دانشگاه صنعتی شریف – کارشناس

ارشد  کارشناسی  التحصیل  فارغ  شایسته فر  مرتضی   •
مدیریت MBA دانشگاه خوارزمی – کارشناس
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  اطالعات تماس

  معرفی افراد و سمت

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

مرکز پژوهشی مهندسی دریا شریف

مدیر:  دکتر محمد سعید سیف

آزمایشگاه مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف با هدف 
زمینه  در  دریایی  نیاز بخش های مختلف صنایع  تامین 
تاسیس  پیش  سال  پانزده  حدود  از  تجربی  فعالیت های 
شده است و در سالیان اخیر سعی کرده که با بهره  گیری از 
امکانات مناسب، اعضای هیئت علمی برجسته و تحقیقات 
در زمینه های تجربی مهندسی دریا پایه و اساس محکمی 
متحرک های  دینامیک  و  هیدرودینامیک  خصوص  در 

دریایی را بنیان نهد.

با  قطب  و  مرکز  بین  مناسبی  ارتباطات  حاضر  حال  در 
شرکت ها، پژوهشکده ها و سازمان های مختلف در زمینه 
های طراحی و ساخت و بررسی ها و تست های آزمایشگاهی 

وجود دارد. این پروژه ها عبارتند از:
مدل  سازه ای  و  هیدرودینامیکی  های  تست  انواع   -1

شناورهای مختلف
2- تست مانور شناور های مختلف در آب عمیق و کم عمق

3- تست سازه های فراساحلی آب عمیق و کم عمق
4- انواع تست پروانه در تونل کاویتاسیون

5- انواع تست مربوط به زیردریایی و شناورهای زیرسطحی
6- بررسی رفتار دریامانی شناورهای مختلف و سکوهای 

دریایی شناور در حالت های مختلف دریایی
7- انواع تست رانش و دریامانی شناورها در آب آزاد

  معرفی واحد

*  طراحی و ساخت ربات ماهی
استفاده از قوانین طبیعت و مکانیزم حرکتی ماهی ها برای 
ساخت انواع ربات های زیر آبی موضوع بسیار مهمی است که 
طی سال های اخیر مورد توجه واقع شده است. در راستای 
دستیابی به این تکنولوژی فعالیت های گسترده ای آغاز شده 

و نمونه های مختلفی از ربات ماهی ها ساخته شده است. 

* طراحی و ساخت ربات زیرآبی
 ربات های زیر آب از نوع ROV معموالً محدودیت های 
زیادی به علت وابستگی به شناورهای پشتیبان دارا می-
باشند. بر این اساس مستقل شدن ربات فوق و تامین توان و 
هدایت آن بصورت خودکار بسیار مهم است. انواع AUV ها 
)Autonomus Underwater Vehicles( ها در این 
راستا طراحی شده و در حال حاضر نمونه ای از آن ساخته 

شده است.

عمده شبیه سازهای توسعه داده شده در سطح دنیا مختص 
شناورهای جابجایی هستند. در این پروژه با هدف توسعه 
نرم افزار شش  یک  پروازی  تندروی  شناورهای  شبیه ساز 

درجه
آزادی توسعه داده شده است که قادر است حرکات شناور 

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها
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تندرو تحت اثر امواج و مانور آن را شبیه سازی کند. نتایج با 
استفاده از تست مدل اعتبار سنجی شده  است.

* طرحی، ساخت و تست مدل هواناو
 در این پروژه عالوه بر انجام مطالعات الزم در زمینه طراحی، 
ساخت و تست هواناوها و طراحی و انجام تست بالشتک 
برای مدل هواناو از نوع کیسه و انگشتی و ساخت اسکرت 
برای دو مدل 1 و 5/2 متری و نصب آن، ساخت دو مدل 
کامل 1 و 5/2 متری هواناو و خودرانش کردن مدل 5/2 و 
انجام تست های هیدرودینامیکی هواناو و مقاومت و بررسی 
دریامانی آن ها پرداخته شده است. در طی این پروژه برای 
اولین بار در سطح کشور اصول تست شناورهای بالشتک 
هوایی تدوین شده و قابلیت های دریانوردی هواناو از نظر 

عملکرد در امواج، مقاومت و مانور ارزیابی شده است.
* تست مدل اسالشینگ شناورها در حوضچه کشش

درون  مایع  سطح  نوسانات  دلیل  به  اسالشینگ  پدیده 
مخازن نفت کش ها رخ می دهد. در مرکز پژوهشی مهندسی 
دریا، شناور نفت کش در شرایط محیطی مختلف با ارتفاع 
مایع های متفاوت درون مخزن تست شده است و فشار وارد 
بر دیوارهای مخزن اندازه گیری شده است و بررسی پایداری 

و نوسانات شناور در حالت های متفاوت لحاظ شده است.

* طراحی، ساخت و تست مدل سکوی پایه کششی
سکوهای شناور از نوع پایه کششی یک نوع سکوی تطبیقی 
است که دارای سیستم مهار عمودی با نیروی شناوری اضافه 
می باشد. این نوع سکوها معموال برای حفاری در آب عمیق 
مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین خواص این سکوها 
می توان به استخراج نفت در حوزه های نفتی بزرگ اشاره 
کرد. در بعضی از نقاط جهان از این سکو به عنوان تکیه گاه 
توربین های بادی نیز استفاده می شود. مدل آزمایشگاهی 
دانشگاه  دریا  مهندسی  درآزمایشگاه   ISSCTLPسکوی
شریف ساخته شده و دامنه پاسخ حرکات صفحه افق سکو 
به همراه نمودار تاریخچه زمانی این حرکات در حالت پایدار 
و صدمه دیده در زوایای مختلف برخورد موج منظم و مقادیر 
پیش کشیدگی های مختلف توسط تاندون ها استخراج شده 

است.
* طراحی، ساخت و تست مدل سکوی امیرکبیر 

امیرکبیر، تنها دستگاه  مدل فیزیکی سکوی نیمه شناور 
حفار شناور کشور در دریای خزر، به منظور انجام تست های 
مدل  شد.  ساخته  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  دریامانی 
شناور  نیمه  سکوی  از  شده  ساخته  مدل  تنها  مذکور، 
امیرکبیر در کشور است که جهت انجام تست های دریامانی 
ساخته شده است. این تست ها به منظور ارزیابی حرکات 
شش درجه آزادی سکوی امیرکبیر در شرایط دریایی و 

الگوهای مهاربندی مختلف است.
طول این مدل که با نسبت ابعادی 1:143 ساخته شده 56 
سانتی متر و عرض آن 51 سانتی متر می باشد. آبخور این 
سکو در شرایط تست 9/5 سانتی متر می باشد. وزن مدل 
ساخته شده 6 کیلوگرم بوده که برای انجام تست ها باید تا 

9/5 کیلوگرم ارتقا یابد.
ساخت  و  طراحی  استاداردهای  بومی سازی  و  تدوین   *

قفس های پرورش ماهی
شریف  صنعتی  دانشگاه  دریا  مهندسی  پژوهشی  مرکز 
ایران به بررسی، تدوین و بومی سازی  بار در  اولین  برای 
استانداردها و تعیین ضوابط فنی طراحی، ساخت و نصب 

قفس های پرورش ماهیان دریایی می پردازد.
با توجه کاهش ذخایر آبزیان دریایی و به خصوص ماهی ها 
از گونه های خاص، جهان به سمت استفاده از قفس ماهیان 
دریایی به خصوص در آب های عمیق گام بر می دارد. از 
جمله کشورهایی که به صورت بسیار صنعتی و دقیق به این 
موضوع پرداخته اند عبارتند از نروژ، ژاپن، استرالیا و مکزیک. 
این قفس ماهی ها از بخش های مختلفی تشکیل شده و 
انواع مختلفی دارد. گونه متعارف آن که در دریاهای آزاد دور 
از ساحل مورد استفاده قرار می گیرد گونه قفس های شناور 
می باشد. این نوع قفس ها دارای بخش های اصلی مختلف از 
جمله تور، تیوب شناور، تیوب مغروق، لنگر و خطوط مهار 
می باشد. نمونه ای از این قفس ماهی ها در شکل مقابل آورده 

شده است.

آن ها  به  تحقیقاتی  پروژه  این  که طی  مواردی  از جمله 
پرداخته می شود عبارتند از:

1- تعیین فاکتورهای موثر بر طراحی، ساخت، نصب و 
بهره برداری از قفس های ماهی در سطح کشور

2- تحلیل کیفی عوامل موثر بر طراحی، ساخت، نصب و 
بهره برداری از قفس های ماهی در سطح کشور

3- تعیین الزامات و استانداردهای حاکم بر شرایط محیطی
طراحی  بر  حاکم  استاندارهای  و  الزامات  تعیین   -4

هیدرودینامیکی
5- تعیین الزامات و استانداردهای حاکم بر طراحی سازه ای
6-تبیین استانداردهای الزم هم جهت با موارد زیست محیطی

7- تبیین استانداردهای کیفیت محیط دریایی و محیط 
آبی

8- تبیین استانداردهای آلودگی محیط زیست دریایی
9- تعیین استانداردهای حاکم بر به آب اندازی، حمل و 

نصب سازه
10- تعیین استانداردهای حاکم بر به آب اندازی، حمل و 

نصب سازه 
11- تعیین استانداردهای بازرسی دوره ای، تعمییرات و 

نگهداری قفس ها
هدف از این پروژه تحقیقاتی نیز تدوین اولین استاندارد ملی 
در حوزه مهندسی ساخت، تحلیل و طراحی قفس ماهی ها 
با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و زیست دریایی برای 
شمال و جنوب کشور ایران می باشد. این استاندارد پس 
از نهایی شدن و بررسی شرایط ثبت می تواند با همکاری 
سازمان شیالت ایران و جهاد کشاورزی مورد بهره برداری 
قرار گیرد و در سال های بعد اقدامات اولیه ساخت اولین 
قفس ماهی به صورت فنی بر پایه تحقیقات داخلی صورت 

پذیرد.

اندازی سیستم  *طراحی تامین تجهیزات، ساخت و راه 
تست در آب های آزاد

تست مقاومت یکی از مهم ترین تست ها در طراحی شناورها 
می باشد. انجام این تست معموالً مستلزم ساخت و ایجاد 
 Towing کانال کشش به  مجهز  بزرگ  آزمایشگاه های 
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Tank بوده که زمان بر و نیازمند سرمایه گذاری بسیار قابل 
توجه خواهد بود. 

در  مقاومت  تست  اندازه گیری  تجهیزات  اساس  این  بر 
آب های آزاد نسبت به تجهیزات حوضچه تست کشش که 
در فضاهای سربسته مورد استفاده قرار می گیرند، مزایای 
قابل توجهی دارند. نمونه ای از تجهیزات مورد نیاز برای 
اینگونه تست های آب آزاد ساخته شده و هم اکنون می تواند 
تست مقاومت انواع شناورها معمول و تندرو را انجام دهد. 

کاهش  جهت  پاشنه  داکت  تست  و  ساخت  طراحی،   *
مصرف سوخت شناورها

 در این پروژه هدف طراحی و ساخت یک داکت متعادل 
کننده ویک به منظور بهبود عملکرد سیستم رانش و کاهش 
مصرف انرژی بوده است. در این راستا از ترکیب شبیه سازی 
است.  شده  استفاده  آزمایشگاهی  تست های  و  عددی 
داکت های متعادل کننده ویک، شامل دو اثر مهم می باشند 
که در کاهش مصرف انرژی موثراند، یکی اثر داکت روی 
بدنه و دیگری اثر داکت روی پروانه. هنگامی که داکت در 
پاشنه شناور نصب می شود، میدان فشار در ناحیه پاشنه 
شناور، متاثر از داکت گشته و نهایتاً جدایش جریان در 
ناحیه پاشنه به تاخیر می افتد و مقاومت شناور کاهش یافته 
و نهایتاً مصرف سوخت شناور در سرعت طراحی کاهش 
می یابد. همچنین با بهبود میدان ویک ورودی به پروانه، 
عملکرد پروانه بهبود می یابد و افزایش راندمان پروانه نیز 

نهایتاً در کاهش مصرف سوخت موثر خواهد بود.

* مدل سازی فیزیکی پایه های کیسونی پل خلیج فارس
ایده احداث راه ارتباطی جزیره قشم با سواحل خاک مادری 
از دهه 50 و از زمان احداث نخستین بندر آزاد تجاری ایران 
در این جزیره مطرح گردیده است. در این طرح قرار بود که 
به واسطه یک پل سنگی، جزیره قشم به یک مرکز توریستی 
و تجاری بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل 
گردد. از جمله چالش های بزرگ این پروژه، فرایند انتقال و 
مغروق سازی بلوک های کیسونی پیش ساخته و فوق سنگین 
آن در دریا می باشد. در این راستا، دانشگاه صنعتی شریف 
با بررسی عددی و آزمایشگاهی سناریوهای انتقال و نصب 
کیسون های پل خلیج فارس در دریا درصدد رفع این چالش 
می باشد. برای این منظور، پایه های کیسونی در نرم افزار 
موسس برای مطالعه عددی رفتار سازه مدل سازی شده و 
قرار است که مطالعات آزمایشگاهی این پروژه در آزمایشگاه 

دریا دانشگاه صنعتی شریف صورت پذیرد.
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  اطالعات تماس

دفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف

مدیر:  امیر صمیمی
اعضای هیات موسس: امیر صمیمی

سیستم های هوشمند حمل ونقل به سیستم های نوینی 
اطالق می شوند که به کمک فناوری های مختلف و مفاهیم 
مهندسی ترافیک، راهکارهایی برای بهبود عملکرد طیف 
وسیعی از مسائل حمل ونقل را فراهم می کنند. هدف اصلی 
دفتر حمل ونقل هوشمند شریف استفاده از این داده ها، 

جهت حل و بهبود مسائل حمل ونقل می باشد.

• مدیریت عملکرد ناوگان حمل و نقل
• مدیریت ناوگان ترانزیت در کشور

• مدیریت و بهینه سازی جریان ترافیک
مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض و  هزینه پارکینگ،   •

مدیریت سامانه های حمل و نقل همگانی
• مدیریت هوشمند و یکپارچه سامانه های حمل و نقل

• تشخیص هوشمند مد سفر
• تشخیص هوشمند رفتار رانندگی

• رزیابی قراردادهای هوشمند با هدف بهبود رفتار رانندگان 
سرویس مدرسه

  معرفی واحد

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری شریف، واحد 119

تلفن: 66166239
http://its.tsc.sharif.edu :تارنما

asamimi@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس
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                               سایر                           سایر 

دفتر خدمات فناوری های پیشرفته مواد مرکب 
شریف

مدیر:  دکتر سید علی حسینی کرد خیلی

از  دفتر خدمات فناوری  های پیشرفته مواد مرکب، یکی 
ساخت  و  طراحی  زمینه ی  در  دانش بنیان  مجموعه های 
سازه های کامپوزیتی است که توسط گروهی از اساتید و 
دانشجویان دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی 

شریف تاسیس شده است. 
امروزه استفاده از مواد مرکب در صنایع هوافضا، دریایی، 
ساختمان، آب  و خدمات شهری به دلیل دارا بودن خواص 
قابلیت  نیز  و  تولید  فرآیند  در  سهولت  فرد،  به  منحصر 
ورود  این رو  از  است.  به گسترش  رو  به سرعت  بازیافت، 
مجموعه های دانشگاهی و دانش بنیان به حوزه ی طراحی و 
ساخت سازه های کامپوزیتی کامالً ضروری به نظر می رسد.

فناوری  های پیشرفته مواد مرکب دانشگاه  دفتر خدمات 
توانمندی های  بر  تکیه  با  تا  است  آن  بر  صنعتی شریف 
علمی-پژوهشی اساتید و دانشجویان و نیز با بهره گیری از 
تجهیزات طراحی، ساخت و تست سازه های کامپوزیتی، از 
طریق تعامل سازنده با مراکز صنعتی کشور، نیازهای آن ها 

را در حوزه ی مواد مرکب، تامین نماید.

• طراحی و تحلیل سازه های کامپوزیتی
• طراحی اتصاالت سازه های کامپوزیتی
• بازیافت پسماند محصوالت کامپوزیتی

• ساخت نانوکامپوزیت ها
• استخراج تجربی خواص مکانیکی و ارتعاشی کامپوزیت ها

• پایش سالمت سازه های کامپوزیتی به منظور پیش بینی 
خرابی و تخمین عمر باقیمانده

  معرفی واحد

• کنترل ارتعاشات سازه های کامپوزیتی با استفاده از پچ های 
پیزو  الکتریک

• ساخت مخزن های کامپوزیتی با روش رشته پیچی الیاف
برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل خرابی مواد مرکب با   •

Abaqus استفاده از نرم افزار
• برگزاری کارگاه آموزشی توسعه مدل های ساختاری در 

UMAT با استفاده از زیرروال Abaqus نرم افزار

• طراحی، ساخت و تست انواع قطعات و سازه های کامپوزیتی
رشته پیچی،  روش های  به  کامپوزیتی  قطعات  ساخت   •

VIP و RTM
بدون  شناسایی  هواپیمای  تست  و  ساخت  طراحی،   •

سرنشین
• تقویت اتصاالت کامپوزیتی با استفاد از نانو لوله های کربن

• توسعه ی نرم افزار تحلیل خرابی ناشی از بارگذاری خستگی 
به منظور پیش بینی عمر سازه های کامپوزیتی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
دانشکده مهندسی هوافضا

تلفن: 66164609 - 66064603
http://cmht.sharif.edu :تارنما

cmht@sharif.edu :پست الکترونیک

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس

دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگي شریف

مدیر:   مهندس محمد میرزایی
اعضای هیات موسس: دکتر رضا روستاآزاد –دکتر مصطفوی 

تقوی – مهندس محمد میرزایی – دکتر امید آهنچی

پیشران کلیدي توسعه اقتصاد دانش بنیان و گذار کشور به 
موج چهارم بر پایه گسترش فناوري ها، صنایع، کسب وکارها 
و مشاغل خالق و فرهنگي بوده و هماهنگ سازي، حمایت 
و تسهیل گري و روزآمدسازي زیرساخت هاي نهادي براي 
توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز و تجاري سازي آن ها از 
اولویت های این حوزه می باشد. دفتر توسعه فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی، با هدف تحقیق و توسعه فناوری های نرم 
و تجاری سازی صنایع فرهنگی در راستای افزایش تولید و 
سهم خدمات و محصوالت نرم و فرهنگي در اقتصاد ملي، 
ارتقا سازوکارهاي سیاست گذاري و نهادینه سازي گفتمان 
فناوري هاي نرم در کشور، ارتقا و بهره برداري از سرمایه هاي 
دانشي و انساني کشور در حوزه فناوري هاي نرم، توسعه 
نقش آفریني و همکاري هاي بین المللي در زمینه فناوري هاي 
تجاري سازي  و  توسعه  نهادي  زیرساخت هاي  بهبود  نرم، 

فناوري هاي نرم فعالیت می کند.

و  نرم  فناوری های  حوزه  در  فناورانه  پروژه های  اجرای   •
صنایع فرهنگی با اولویت فناوری اطالعات

• تولید بازی های رایانه ای، انیمیشن و مستند مبتنی بر 
فرهنگ اسالمی - ایرانی 

• برگزاری همایش های تخصصی در زمینه فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی

• تولید نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر فرهنگ اسالمی - ایرانی 
• ایجاد زمینه های مبتنی بر فناوری در راستای تجاری سازی 

صنایع دستی، گردشگری و هنرهای اسالمی - ایرانی 
ارائه آموزش های تخصصی وکاربردی بین رشته ای در   •

زمینه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

  معرفی واحد

• ارائه خدمات پژوهشی درحوزه فناوری های نرم وسبک زندگی

• همایش ملی انیمیشن و بازی، دانش، تولید و تجارت جهانی
• اولین و دومین جشنواره تولید محتوای دیجیتال ایران

• اولین مسابقه سناریونویسی بازی¬های رایانه ای
• تولید بازی نبردمغزها

• تدوین سند چشم انداز انیمیشن و یازی ایران
• طرح ایجاد دفتر فرهنگ سازی علم و فناوری در دانشگاه 

صنعتی شریف
• راه اندازی زیست بوم تولید محتوای دیجیتال

• برگزاری همایش ملی فناوری فرهنگی
• برگزاری جشنواره ملی فناوری فرهنگی
• تولید بازی مد و سبک زندگی اسالمی

• برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال کودک

• اعضای هیات مدیره:
دکتر رضا روستا آزاد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 

شیمی و نفت )رییس هیات مدیره(
مهندس میرزایی، عضو هیات علمی انستیتو آب و انرژی 

)رییس دفتر(
دکتر امید آهنچی، عضو هیات علمی مرکز معارف اسالمی 

و علوم انسانی
• مدیر فتر: مهندس محمد میرزایی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری شریف، واحد 110

تلفن/ نمابر: 66166207
http://softech.sharif.edu :تارنما

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس

  معرفی افراد و سمت
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                        واحدهای ستادی                واحدهای ستادی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مدیر:   دکتر مجتبی موحدی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379 به 
عنوان اولین مرکز کارآفرینی کشور، فعالیت خود را آغاز 

نمود. 
این مرکز از زمان تاسیس، فعالیت های مختلفی را به  صورت 
تحقیقاتی، توسعه سرمایه  های انسانی، برگزاری کارگاه های 
آموزشی  و برنامه های ترویجی متنوع در دانشگاه صنعتی 
شریف در حوزه کارآفرینی انجام داده است. رسالت اصلی 
افزایش روحیه کارآفرینی در دانشجویان،  مرکز، ایجاد و 
سطح  افزایش  و  دانشگاه  فارغ التحصیالن  نیز  و  استاد ها 
معلومات عمومی و تخصصی کسب و کار و استفاده بهینه 
از قابلیت ها و توانمندی های اعضای جامعه دانشگاه صنعتی 

شریف جهت توسعه کسب و کار دانش بنیان است.

مرکز کارآفرینی شریف، در راستای نیل به اهداف مورد 
نظر، عمده فعالیت خود را در 2 زیرشاخه »فرهنگ سازی 
و ترویج« و »ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های کارآفرینانه« 
متمرکز نموده است. از مهم ترین فعالیت های این مرکز در 2 

بخش نام برده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف( فرهنگ سازی و ترویج:

• معرفی و اطالع رسانی فعالیت های مرکز کارآفرینی در 
)karafarini.sharif.edu( تارنما مرکز

• ارزیابی ساالنه کلیه ی واحدهای مرکز و دانشجویان همکار
• فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه کتاب های مرتبط 

با کارآفرینی و موفقیت شخصی از طریق برنامه همخوان
• ایجاد بستر مناسب برای آموزش مهارت های مورد نیاز 

  معرفی واحد

دانشجویان همکار از طریق برنامه جذب و توسعه نظیر 
کمپین  سایت،  طراحی  فوتوشاپ،  مهارت های  آموزش 

تبلیغاتی و ...
• چاپ مجموعه کتاب های سی کارآفرین به صورت سالیانه 
)چاپ 9 جلد تاکنون و مستندسازی تجربیات 270 نفر از 

فارغ التحصیالن دانشگاه(
با  نشست  شو،  )بفکر  ترویجی  رویدادهای  برگزاری   •
تور  روند،  من،  آینده  مسیر  شریفی،  موفق  کارآفرینان 
خالقیت، بازی ها، استارتاپ تریگر، استارتاپ مچ، وی سی 
برای سطوح متفاوت تحصیلی )دانش آموزان،   )... و  کاپ 
ورودی های جدید دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری(
• تدوین کتب تخصصی مرتبط در حوزه کارآفرینی

• همکاری و مشارکت فعال در برگزاری ساالنه ی »نمایشگاه 
کار« دانشگاه صنعتی شریف

• چاپ نشریه ی تخصصی دانشجویی »رشد و کارآفرینی« 
به صورت ماهانه

• همکاری با روزنامه شریف در معرفی مرکز و اطالع-رسانی 
مناسب از مجموعه فعالیت ها

نوآورانه،  مسابقات  و  جشنواره ها  رویدادها،  از  حمایت   •
ایده پردازی و مرتبط با کارآفرینی

• ترجمه و چاپ کتاب های مرتبط با حوزه کارآفرینی )ای 
کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم، نوپای خود را به دنیا 

بیاور و ...(
دانشجویان  معرفی  و  )آموزش  کارآفرینی  سفیر  طرح   •
دانشگاه شریف به دانشگاه های محل زندگیشان به منظور 
ایجاد ارتباط موثر با دیگر دانشگاه ها و انتقال تجربه و دانش 

ایجاد شده در مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف(
• طرح راهنمای کارآفرینی )معرفی دانشجویان همکار مرکز 
کارآفرینی به نهادهای مختلف به منظور آموزش و ترویج 
مبانی کارآفرینی و تربیت مربی و مدرس کارآفرینی در بلند 

مدت(
• تولید محتوای متنی و ویدئوئی به منظور آموزش مفاهیم 

کارآفرینی
• مدیریت شبکه های اجتماعی)اینستاگرام، تلگرام، آپارات و 

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

لینکدین( و اطالع رسانی برنامه ها از طریق این شبکه ها
ب( ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های کارآفرینانه:

• برگزاری دوره های آموزشی متنوع مرتبط با کارآفرینی و 
توسعه کسب و کار به صورت منظم )تقریباً دو دوره در هر 

ماه( ویژه دانشجویان دانشگاه )16000 نفرساعت ساالنه(
موضوعات  در  آموزشی »هم آموزی«  برگزاری جلسات   •
مختلف توسط خود دانشجویان برای افزایش توانایی های 
افزایش سطح آگاهی  نیز  به نفس و  اعتماد  سخنوری و 
جمعی. این جلسات با هدف تقویت قدرت ارائه دانشجویان 
توانمند و کسب دانش مخاطبان برگزار می شود و می تواند 

زمینه ساز پرورش مدرس در این حوزه باشد.
• تدوین و طراحی چندین عنوان پروژه پژوهشی در حوزه 

کارآفرینی و توسعه کسب و کار و دانشگاه کارآفرین
• برگزاری ساالنه جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار 

شریف )وی سی کاپ( 
• ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان و فارغ التحصیالن در 
حوزه های 1. مسائل حقوقی 2. راه اندازی کسب و کار   3. 
سرمایه گذاری و مالی 4. ثبت شرکت، ثبت اختراع و مالکیت 
معنوی 5. مشاوره شغلی و طراحی مسیر شغلی   6.  مشاوره 

و کوچینگ تیمی
• تولید محتوا به شکل مقاله، فیلم و ... در حوزه کارآفرینی

اشتغال(: سنجش  توسعه مهارت های شغلی )مدرسه   •
استعدادها توانایی ها و آموزش مهارت های شغلی دانشجویان

• انجام بازدیدهای علمی از صنایع و دستاوردهای کارآفرینان 
بزرگ در رشته  های مختلف 

• راه اندازی کتابخانه تخصصی کارآفرینی )بانک CD و 
کتاب(

• همکاری نزدیک با سایر نهادهای فعال در حوزه کسب و 
کارهای دانش بنیان از ویژگی های این مرکز و به عنوان یک 
حلقه از زنجیره خلق ارزش و توسعه فعالیت های فناورانه 
این  حلقه های  سایر  با  ارتباط  در  می نماید.  نقش  ایفای 
زنجیره که در طول این مرکز قرار می گیرند می توان به 
شتابدهنده شریف، مرکز رشد، صندوق پژوهش و فناوری 

و ... اشاره کرد.

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 302 و 303

تلفن: 66166303 و 66166302
http://karafarini.sharif.edu :تارنما

  اطالعات تماس
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                        واحدهای ستادی                واحدهای ستادی

مدرسه اشتغال شریف

مدیر:   دکتر مجتبی موحدی
مدیر اجرایي: مهندس سحر احمدی

را  خودشان  دانشجویان  که  است  جایی  اشتغال  مدرسه 
بهتر می شناسند و می فهمند حرفه ی مناسبشان چیست، 
مهارت های کسب وکار را یاد می گیرند و برای شغل مناسب 
خود آماده می شوند در طی این روند شانس این را دارند تا 
تحت حمایت شرکت های معتبر ایرانی، در شغل مورد نظر 

و مطلوبشان مشغول به کار شوند.
مدرسه اشتغال به وجود آمد تا از طریق کم کردن فاصله 
میان توانمندی های دانشجویان و نیازمندی های بازارکار به 
دانشجو های شریف کمک کند مسیر ویژه ی خودشان را در 
دنیای کسب وکار پیدا کنند و بتوانند فضای واقعی کسب و 

کار را تجربه کرده و راحت تر وارد این فضا شوند.

مدرسه اشتغال به صورت یک دوره آموزش و مشاوره ای 
طراحی شده است و دانشجویان می توانند همزمان با روند 
در  نیز  اشتغال«  »مدرسه  در  دانشگاه  در  تحصیلی شان 
راستای ساختن مسیر شغلی و حرفه ای مطلوبشان فعالیت 
کنند. این دوره زمانی به سه بخش تقسیم بندی شده است: 

•  خودشناسی
برخالف تصور رایج، بسیاری از نارضایتی های شغلی افراد به 
دلیل عدم شناخت کافی از بازارکار نیست، بلکه این وضعیت 
نامطلوب به دلیل نداشتن شناخت کافی از خود آدم ها است!
با  و  مسیر  ابتدای  همان  از  اشتغال،  مدرسه  در  ما   
و  دانشجویان  کنار  در  شغلی  مربیان  و  مشاوران  کمک 
فارغ التحصیالن خواهیم بود تا خود را بهتر بشناسند. در 

  معرفی واحد

طول این دوره، آن ها با بهره گیری از معتبرترین تست ها 
و آزمون های روانشناسی و حرفه ای، می توانند استعداد ها، 
توانمندی ها، انگیزه ها، عالقه مندی ها و تیپ شخصیتی خود 
را پیدا کنند و در نهایت کشف کنند که »مدل شغلی و 

سبک کاری مناسب آن ها« چیست!
• مهارت آموزی

و  دانشجویان  اصلی ترین چالش های  از  یکی  که  آنجا  از 
فارغ التحصیالنی که تازه وارد بازار کار می شوند این است 
داده  آموزش  فضایی  هیچ  در   حرفه ای  مهارت های  که 
نمی شود ولی در دنیای کسب وکار از آن ها انتظار می رود 
بر آن ها مسلط باشند! این مهارت ها که عموما از دسته ی 
رفتار حرفه ای،  اصول  شامل  نرم« هستند،  »مهارت های 
قوانین  برخود،  مدیریت  تیمی،  کار  مؤثر،  ارتباط  مهارت 

نانوشته دنیای کسب وکار و ... هستند. 
• کارآموزی

در انتهای این دوره دانشجویان به جایگاهی می رسند که با 
توجه به مسیری که برای خود طراحی کرده اند، با مشورت 
مشاوران و نیز ارزیابی جایگاه های موجود، جایگاه مناسب 
خودشان را پیدا  کرده و فرصت پیدا می کنند در یک دوره ی 

کارآموزی، فضای واقعی کسب وکار را تجربه کنند. 
پایان این بخش، پایان دوره ی مدرسه اشتغال و نقطه ی 

بسیار خوبی برای شروع مسیر آینده آن ها می باشد!

 

• طراحی و ارائه ی دوره های آموزشی خودشناسی شغلی 
از قبیل شناخت نیازها، استعدادها، توانمندی ها، عالیق و 

ارزش ها، تیپ رفتاری، سبک شغلی و مسیرشغلی مناسب
• ارائه مشاوره و مربیگری فردی و گروهی جهت طراحی 

مسیر شغلی
• مدرسه اشتغال سازمان محور

• مدرسه اشتغال رشته محور
• طراحی و ارائه دوره های آموزشی مهارتی در پنج گروه 

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

* مهارت های خودکارآمدی: مهارت های مورد نیاز جهت 
ارتقاء کارایی افراد در محیط کار

* مهارت های تعامل با افراد: مهارت های مورد نیاز جهت 
بهبود ارتباطات افراد در محیط کار

* مهارت های تعامل با محیط کار: مهارت های مورد نیاز 
جهت شناخت و تطبیق با محیط کار

* مهارت های مسیرحرفه ای: مهارت های مورد نیاز جهت 
و  جایگاه شغلی  ارتقاء  و  مسیر حرفه ای  در  رفتن  پیش 

دستیابی به اهداف حرفه ای
* مهارت های مدیریت شیوه زندگی: مهارت های مورد نیاز 

جهت ایجاد تعادل بین کار و زندگی
• تهیه رزومه و پروفایل حرفه ای 

• ارائه مشاوره های روانشناسی جهت حل مسائل روانشناختی 
افراد در ارتباط با زندگی شغلی و حرفه ای

ارائه مشاوره مدیریت منابع انسانی جهت استخدام به   •
شرکت ها و سازمان ها

• ارائه مشاوره شغلی و مربیگری حرفه ای جهت راه اندازی 
کسب و کارهای نوپا 

• ارائه فرصت های کارآموزی در شرکت ها و سازمان های 
معتبر برای دانشجویان و فارغ التحصیالن

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 305، دفتر مدرسه اشتغال 

شریف
تلفن/ نمابر: 66166305 

 http://careerschool.ir :تارنما

  معرفی محصوالت و پروژه ها

  اطالعات تماس
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شتابدهنده شریفستاد توسعه ایده های کارآفرینانه )ستاک( شریف

مدیر:   دکتر حامد کاشانیمدیر:   دکتر حامد کاشانی
مدیر اجرایي: مهندس علیرضا محمودزاده

دانشگاه  کارآفرینی  مرکز  از  برخواسته  برنامه ای  ستاک 
ایده های  پرورش  به  کمک  برای  که  شریف  صنعتی 
خالقانه ی دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف 

فعالیت می کند.
فعالیت های ستاک شامل دریافت و بررسی ایده ها، پذیرش 
تیم های واجد شرایط در شتاب دهنده شریف و انجام سایر 

فرآیندهای اجرایی شتاب دهنده است.
از دیگر فعالیت های ستاک می توان به طراحی و برگزاری 
از  هدف  کرد.  اشاره  تریگر  استارتاپ  روزه  شش  رویداد 
برگزاری این رویداد پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان 
و فارغ التحصیالن و همچنین ارائه آموزش های اولیه الزم 
برای ورود به این حوزه از طریق ایجاد یک محیط آموزشی 

و رقابتی است.
برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های ایده آفرینی نیز 
از جمله خدمات ستاک برای کمک به برداشتن گام هایی 

آگاهانه در راه اندازی استارتاپ ها است.
اهداف و مأموریت ها:

• حمایت از طرح و توسعه کارآفرینی در دانشگاه صنعتی 
شریف

• پرورش ایده های خالقانه و کارآفرینانه
• ایجاد بستری مناسب برای ظهور نوآوری و خالقیت 

• دریافت و ارزیابی ایده ها
• طراحی، برنامه ریزی و برگزاری رویداد استارتاپ تریگر

مدیر اجرایي: مهندس علیرضا محمودزاده

شتاب دهنده شریف یکی از نهادهای تحت حمایت مرکز 
رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است 
شریفی-  استارتاپ های  به  خدمات  ارائه  منظور  به  که 
آن  بنیان گذاران  از  استارتاپ هایی که حداقل 50درصد  
دانشجو یا فارغ التحصیل شریف باشند- تاسیس گشته است.
با ارائه 5 خدمت زیر از استارتاپ ها  شتاب دهنده شریف 

حمایت می کند
• تامین نیازهای مالی اولیه تا سقف 25 میلیون تومان

• خدمات مشاوره ای
• دوره های آموزشی

• فضای مشترک کاری
• فراهم کردن امکان دسترسی به شبکه کارآفرینان و سرمایه گذارن

اهداف و مأموریت ها:
• حذف موانع موجود در راه اندازی استارتاپ، ازجمله کمبود 

منابع مالی و یا نداشتن دانش الزم
• کم کردن ریسک دوران ابتدایی شروع کسب  و کار

حمایت از ایده های کارآفرینانه در حوزه های فناوری اطالعات 
و فنی – مهندسی و ارائه خدمات پنج گانه فوق الذکر از جمله 
حوزه های فعالیت شتاب دهنده شریف می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
• تکنولوژی مالی

• رسانه و تامین محتوا
• آموزش های هوشمند و از راه دور

• شبکه های اجتماعی
• بازی و سرگرمی

  معرفی واحد
  معرفی واحد

• بررسی بیش از 1500 ایده دریافتی
• پذیرش نهایی بیش از 40 تیم در شتاب دهنده شریف

• سپیده پیروزنیا
• فائزه دهبیدی پور

• الناز سلیمانی
• مونا شفیعی

• حدیثه شریفی
• عاطفه بنایی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 109 

تلفن: 66166249 - 66166206
http://setak.sharif.edu :تارنما

info@setak.sharif.edu :پست الکترونیک

شتاب دهنده  حمایت  تحت  تیم   110 از  بیش  تا کنون 
شریف قرار گرفته اند که 22 مورد موفق به عقد قرارداد با 

سرمایه گذار شده اند. 
تیم های سرمایه گذاری شده عبارت اند از:

• نواک
• ترب

• فراجهش
• بهتا

• سالم سینما
• کوئرا
• همپا

• استادبانک
• رایمون
• نت رای

• سید احمد شریفی                  • ندا مسعودی
• نرگس جنیدی                       • محمد عادل رحیمیان

• محمد عارف رحیمیان             • محدثه حسینی

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 109

تلفن: 66166249 - 66166206
http://setak.sharif.edu :تارنما

info@setak.sharif.edu :پست الکترونیک   معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها  معرفی محصوالت و پروژه ها

  معرفی افراد و سمت

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس

  اطالعات تماس

• اینترنت اشیاء
• پلیمر

• نانو تکنولوژی
• بایو تکنولوژی

و غیره

• پزشک خوب
• کوانت کن
• ویدوفیلم
• لئوگیمز

• رووین
• نینیکس

• بتن توانمند
• میاره

• آرتان تک
• فراما
• آذر
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برنامه توسعه و انتقال فناوری شریف

مدیر:   مهندس سینا حسنعلی زاده

این برنامه برای انجام موارد زیر تأسیس شده است:
• سرمایه گذاری برای پروژه هایی که دانش فنی آن توسعه 
یافته و تقاضای قابل توجهی در بازار وجود دارد به منظور 

نمونه سازي.
• از بین بردن ریسک مالی و حقوقی از فعالیت های تحقیقاتی 

انجام شده توسط اعضای هیئت علمی
• معرفی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک بخش تحقیق 

و توسعه کارآمد و قابل اعتماد به صنعت
ایجاد همکاری و ارتباط بین صنعت و کار محققان و   •

اعضای هیئت علمی
• بررسی تقاضا از بازار و در نتیجه تعامل و همکاری با صنایع 

هدف
مجوزهای  انتقال  طریق  از  دائمی  درآمد  یک  ایجاد   •

تکنولوژی توسعه داده شده در دانشگاه
بازاریابی  فراهم کردن خدمات  برای  ایجاد یک بخش   •

تکنولوژی

• بررسي و ارزیابي طرح ها و ایده ها و انتخاب طرح هاي با 
قابلیت سرمایه  گذاري

• تهیه طرح امکان سنجي و ارتباط کامل با بازار و مشتریان
• مشارکت و سرمایه گذاري در توسعه طرح ها و ایده ها

)IP(ثبت حقوق مالکیت فکري و معنوي •
• مذاکرات تخصصي با سرمایه گذاران

• کمک به عقد قراردادها
• عرضه محصوالت توسعه یافته در بازار و یا فروش مصادیق 

مالکیت فکري

  معرفی واحد

• ارزیابی بسیاری از پروژه های توسعه یافته توسط اعضای 
هیئت علمی

• انتقال تعدادی از فناوری های موجود از دانشگاه به صنعت، 
جذب سرمایه و پس از آن ایجاد شرکت

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها

  معرفی محصوالت و پروژه ها

• سینا حسنعلی زاده: مدیر اجرایی، کارشناس ارشد انتقال 
فناوری

• محمدرضا محرابی: کارشناس ارشد برنامه گرنت
و  ترویج  مطالعات،  ارشد  کارشناس  احمدیان:  رویا   •

برنامه های آموزشی
• الهه قرجه داغی: کارشناس برنامه

• فائزه علی نقی زاده: کارشناس برنامه
• افشین رقمی خسروشاهی: کارشناس برنامه

• سپیده امانی اخالص: کارشناس برنامه
• واال صدرافشاري: کارشناس برنامه

• اسماعیل شهریاري: کارشناس برنامه

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، واحد 301

تلفن: 66166301
http://research.sharif.edu/tdo :تارنما

tdo@sharif.edu :پست الکترونیک

طرح طب نت

طرح ستون جدا کننده سلولی

طرح پوست مصنوعی

طرح نظارت آنالین پرسنلی

  معرفی افراد و سمت

  اطالعات تماس
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مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف

مدیر:   دکتر محمدرضا اجتهادي

»مرکز خدمات آزمایشگاهی« دانشگاه صنعتی شریف با 
هدف متمرکز سازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه 
صنعتی شریف پایه گذاری شده است و زیر مجموعه معاونت 
پژوهش و فناوری دانشگاه است. عمده فعالیت های این مرکز 
در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه هاي 
پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در 
زمینه  نیازهاي توسعۀ علم و فناوري متمرکز است. این 
مرکز امیدوار است با به اشتراک  گذاشتن  ظرفیت هاي 
آزمایشگاهی دانشگاه در حوزه هاي مختلف اعم از تجهیزات 
استفاده  و  فنی   دانش  و  انسانی،  آزمایشگاهی، تخصص 
بهینه از این ظرفیت ها بتواند شرایط دسترسی آسان به این 
خدمات را برای متقاضیان چه در داخل دانشگاه و چه در 
دانشگاه های دیگر، مراکز پژوهشی و صنایع کشور فراهم 

آورد.
اهداف

• متمرکز سازی و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته 
آزمایشگاهی مورد نیاز رشته های مختلف

• تسهیل فرایند خدمات میان آزمایشگاهی
با  مطابق  آزمایشگاهی  خدمات  فرایند  یکسان سازی   •

استانداردهای ملی و بین المللی
•  حمایت از آزمایشگاه های دانشگاه با کمک درتامین و 
و  به روز سازی  نیزگسترش،  و  متخصص  نیروی  تربیت 

نگهداری تجهیزات
•  تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه

• استفاده بهینه و غیر انحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی 
ارزشمند کشور 

•  انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی

  معرفی واحد

میکروسکوپی
Scanning Probe Microscopy )SPM( •

• تصویر برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نیروي 
 Contact AFM and( وغیرتماسي  تماسي  اتمي،  بین 

 )non-contact AFM
 •  Scanning Electron Microscopy )FE-SEM
تصویرگیری از توپوگرافی سطح ساختار عنصری سطح •  

EDS مواد و بررسی کمی ساختار شیمیایی سطح مواد با
Optical Microscopy •
• تصویر برداری کانفوکال 
• میکروسکوپ فلورسانس

TEM میکروسکوپ الکترونی عبوری •

 طیف نگاری، طیف  سنجی و پراش  سنجی
X-Ray Methods روش های اشعه ایکس •

انجام آزمون XRD و Low Angle XRD و SAXS و   •
XRF و XPS و )Reflectivity )XRR

 Grazing  انجام آزمون بر روی پوشش ها و الیه های نازک •
)Incident XRD )GIXRD

•  طیف سنج فلوئورسنس اشعه ایکس
   •Dynamic Light Scattering )DLS
 •)LSPR( طیف سنجی تشدید پالسمون سطحی
 •Inductively Coupled Plasm Spectroscopy )ICP
اندازه گیری طیف عبور )یا جذب( نوری در ناحیه طیفی • 

)FTIR( مادون قرمز
• اندازه گیری طیف فوتولومینسانس

 •UV-VIS Spectroscopy اندازه گیری طیف بازتاب
   •Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy )NMR
 •Fluorescence Spectrometry طیف سنج فلورسانس

Ellipsometryالیپسومتر  •
• تداخل سنجی

High Resolution Optical Spectrometry •
• طیف سنجی جذب اتمی

  معرفی حوزه های کاری و توانمندی ها
 آزمون های خواص مکانیکی مواد

• انجام آزمون کشش نمونه های فلزی در دمای باال و دمای 
محیط

• انجام آزمون خستگی تحت مد چرخشی- خمشی 
• رشد ترک تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی

• خستگی پرچرخه بر روی نمونه واقعی
• ساچمه زنی نوار آلمن
• میکروسختی سنجی

• تست های کشش، فشار، خمش، پیچش، برش، ضربه
• سختی سنجی، زبری سنجی، ضخامت سنجی

• تست های بهبود کیفیت ماشین کاری و خواص مکانیکی  
با استفاده از امواج التراسونیک

قطعات  بر  وارد  گشتاورهای  و  نیروها  اندازه گیری   •
ماشین کاری با استفاده ار دستگاه دینامومتر

آماده سازی نمونه
• پوشش دهی و الیه نشانی 

• آماده سازی نمونه AFM در محیط مایع
ICP-OES آماده  سازی نمونه  های جامد برای  •

• آماده سازی نمونه متالوگرافی

آزمون های آکوستیکی و الکتروآکوستیکی
• اندازه گیری های آکوستیکی

• طراحی و شبیه سازی آکوستیکی
• اندازه گیری کالس انتقال صوت

• اجاره اتاق سکوت
آزمون  های ماکروسکوپیک

 )TGA. DSC . DTA (  آنالیز حرارتی •
HPLC کروماتوگرافی با کارایی باال •

* کروماتوگرافی گازی

* کروماتوگرافی گازی جامع دو بعدی
Gas Sensing تست حسگری گاز •

 BET  تخلخل سنجی جذب و واجذب •
• مشخصه یابی سلول های خورشیدی

• اندازه گیری خواص خودتمیزشوندگی
• خواص مغناطیسی مواد در دمای محیط و در نیتروژن 

VSM مایع
• اندازه گیری زاویه تماس

آزمون های کالیبراسیون
کالیبراسیون آناالیزر و گاز CO )سنجش غلظت گاز   •

))CO
• کالیبراسیون آناالیزر و گازSO2   )سنجش غلظت گاز

)SO2
• کالیبراسیون آناالیزر و گاز NOx )سنجش غلظت گاز 

)NOx
•  کالیبراسیون آناالیزر  و گاز O3 ) سنجش غلظت گاز 

)O3

آزمون  های آب و فاضالب
• اندازه گیری کل جامدات محلول و مواد معلق در انواع آب 

و پساب
• اندازه گیری کدورت،اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، 

شوری آب
• اندازه گیری انواع سختی )سختی کل، موقت، دائمی(

• اندازه گیری فلزات سنگین )جیوه، ارسنیک، کادمیوم...(
• اندازه گیری انواع آنیون ها )کربنات، بی کربنات، نیتریت، 

نیترات، سولفید، سولفات، کلراید...(
• اندازه گیری های میکروبی 

آزمون های بیوشیمی و سلولی
• تکثیر ژن )PCR( و تصویربرداری

(

(

(

(

(

(
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                        واحدهای ستادی

• ژل الکتروفورز و تصویر برداری
• رشد سلول باکتری و مخمر

• شکسنن سلول با روش فراصوت
• کشت و شمارش سلول ها

• اندازه گیری میزان سمیت مواد بر رده های سلولی نرمال 
و سرطانی

• عکس برداری و فیلم یرداری از میکروارگانیسم ها )بررسی 
مورفولوژی میکروارگانیسم ها(

آزمون های شبکه
• آزمون های راهگزین )سوئیچ( شبکه
• آزمون های مسیریاب )روتر( شبکه

• آزمون های امنیتی شبکه
• آزمون امنیت و متدولوژي شبکه
• تست BTS  مدوالسیون ارسال 

خدمات دیگر
و صنعتی  آزمایشگاهی  و ساخت شیشه آالت  طراحی   •

کوارتز
نازک  الیه های  الگودهی  و  لیتوگرافی  خدمات   •

Lithography )خدمات لیتوگرافی(
• ربات انسان نما

• عملیات حرارتی تحت خأل
815-PGBگالوباکس •

6000rpm سانتریفیوژ با حداکثر دور •
solar simulator شبیه ساز طیف خورشید •

  DI آب خالص •
 UDI آب فوق خالص •

• آب بدون گاز )آب فوق خالص گاززدایی(
• ترموگرافی )تصویربرداری حرارتی(

•  رئومتری 
• امپدانس پتانسیو استات خوردگی

• تست ارتعاش و شوک

• اندازه گیری طیف توان خروجی و استخراج پارامترهای 
کیفیت انواع مدوالسیون ها

شریف،  صنعتی  دانشگاه  آزادی،  خیابان  تهران،  آدرس: 
مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

صندوق پستی: 1639/11155
کد پستی: 1458889694

تلفن پذیرش: 66166246-7
تلفن اپراتورهای آزمایشگاه: 66166232

نمابر: 66072563
http://www.c-labs.sharif.edu :تارنما

clab@sharif.edu :پست الکترونیک

  اطالعات تماس
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