
1



2

مقدمه

 سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف از سال 1359 با هدف استمرار آرمان های انقالب فرهنگی، گسترش روحیه تحقیق و 
نیمه صنعتی،   – و گسترش طرح های كاربردی  ارتقای سطح علمی خدمات تخصصی  پژوهشی،  يافته های  از  برداری  بهره 
ارتقاء و توسعه آموزش های علمی، مهارتی، كاربردی  و شغل محور و همچنین توسعه برنامه های فرهنگی، فعالیت خود را 

آغاز كرده است.
و  آزمايشگاهی  تجهیزات  و  امكانات  فضاها،  از  مندی  بهره  با  و  اعضای خود  دانش تخصصی  و  تعهد  به  اتكا  با  سازمان  اين 
كارگاهی، به توانايی های تخصصی ويژه ای در رشته های فنی و مهندسی دست يافته و طی بیش از سی و پنج سال فعالیت 
علمی، ضمن همكاری با مراكز تحقیقاتی صنايع مختلف كشور، بیش از 2400 طرح و پروژه تحقیقاتی را در راستای رفع نیازهای 

صنعتی كشور، با تأكید بر آموزش های تخصصی، با موفقیت اجراء كرده است.
اين سازمان تحقیقاتی و توسعه فناوری در سال 1379 اقدام به تأسیس پژوهشكده توسعه تكنولوژی صنعتی نمود، كه در حال 

حاضر با داشتن موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می كند. 
 به طور كلی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف در 7 حوزه اتوماسیون و مكاترونیک، توسعه تكنولوژی، اندازه گیری و ابزار 

دقیق، سامانه های تولید و مديريت و تبادل اطالعات، خدمات آزمايشگاهی، فعالیت های آموزشی و فرهنگی فعالیت می نمايد.

حوزه اتوماسیون و مکاترونیک
زمینۀ فعالیت: طراحی و ساخت سیستم ها، زيرسیستم ها و تجهیزات، طراحی و ساخت قطعات پیچیده مورد نیاز صنعت، 

طراحی و ساخت قطعات و سیستم های كم تیراژ و با ارزش افزوده باال، خدمات مهندسی و پژوهشی

حوزه سامانه های تولید، مدیریت و تبادل اطالعات
زمینۀ فعالیت: ارائه خدمات مديريت طرح پروژه های كالن فناوری اطالعات، طراحی و اجرای سامانه های رديابی راديويی، 

ارائه خدمات مديريت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و پیاده سازی سامانه های مديريت مستندات الكترونیكی

حوزه اندازه گیری و ابزار دقیق
زمینۀ فعالیت: طراحی و ساخت سامانه های تست، طراحی و ساخت ابزار دقیق های ويژه، پژوهش و ساخت قطعات و سیستم های 

اندازه گیری دقیق، طراحی و ساخت ادوات اپتوالكترونیكی 
با 30 سال سابقه طراحی و ساخت تجهیزات  به تجربه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف  اتكا  با  اندازه گیری  قطب علمی 

اندازه گیری و ابزار دقیق، در سال 1390 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گرديد.

حوزه توسعه تکنولوژی
زمینۀ فعالیت: انجام مطالعات كالن و راهبردی، مديريت طرح و برنامه ريزی وكنترل پروژه، طراحی و احداث واحدهای تولیدی، 
ارتقاء خط تولید، تدوين و انتقال تكنولوژی، نظارت و بازرسی و تدوين استاندارد، شناسايی، آنالیز، فرموالسیون وساخت مواد 

آلیاژهای فلزی 

حوزه خدمات آزمایشگاهی
با توجه به در اختیار داشتن آزمايشگاه های متعدد، اخذ تأيیديه های مختلف از مراجع  سازمان جهاددانشگاهی صنعتي شريف 
ذيصالح و رعايت استانداردهای مورد نیاز و تأكید بر رعايت اصول مهندسی، سالمت نتايج آزمايش ها، رعايت منافع ملی و 

پايبندي به رازداری مشتريان، در زمینه های متنوعی فعالیت می نمايد.
 اين فعالیت ها در قالب 7 آزمايشگاه تخصصی مواد و متالورژی، اپتیک، اليه نشانی، میكروالكترونیک، اندازه گیری ابعادی، 

سامانه های الكترونیكی هوشمند و آزمايشگاه تجهیزات آبیاری و آبرسانی صورت می پذيرد.

فعالیت های آموزشی
مراكز  ساير  و  ها  دستگاه  ها،  سازمان  ها،  براي صنايع، شركت  را  آموزشی  از خدمات  وسیعي  سازمان گستره  اين 
خصوصی ، دولتی و عمومی ارائه مي دهد. طراحی دوره  و كارگاه، تدوين محتوا و منابع آموزشی، طراحی آزمون های 
مورد نیاز و همچنین برگزاری دوره های كوتاه مدت و بلند مدت و اجرای آزمون های مختلف از جمله فعالیت های 

آموزشی می باشد.
دوره های آموزشی و آزمون ها در موضوعات مختلف فنی – مهندسی، علوم پايه، علوم انسانی و مهارت های عمومی 

بوده و در ذيل كارگروه و يا دپارتمان های به شرح زير برگزار می گردد.
اندازه شناسی و كالیبراسیون، عمران، معماری و شهرسازی،  اتوماسیون، مهندسی پوشش، مكانیک،  بینايی،  اپتیک 
مديريت كسب و كار، شیمی، مهندسی محیط زيست و IT،HSE، مديريت مهندسی، زبان های خارجی، حكمیت و داوری، 

رباتیک و هوافضا
دوره های دكترای پژوهش محور در رشته های:

مهندسی صنايع، مهندسی مكانیک، مهندسی محیط زيست، مهندسی متالورژی
 اجراي دوره ها در محل كارفرما يا در نقاط مختلف در داخل و خارج از كشور و يا به صورت نیمه حضوری يا 

غیرحضوري ) مجازی( انجام مي پذيرد.
فعالیت های فرهنگی

به  » ارتقاي فرهنگ سازماني اعضای سازمان « و »كمک  به طور مشخص دو مأموريت  اين سازمان  حوزه فرهنگی 
ارتقاي فرهنگي و ايجاد خودباوري در دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف« را در دستوركار دارد.

و  فرهنگی  برنامه های  دانشگاه صنعتی شريف،  در  فعال  فرهنگی  نهادهای  و  مراكز  ساير  با همكاری  اين حوزه  در 
دانشجويی در سطح اين دانشگاه طراحی و اجرا می شود.



3

فهرست

ریاست: 66075230-1
پژوهشکده توسعه تکنولوژی: 66075012

معاونت پژوهشي:  66075012-13
معاونت آموزشي: 66075233-5

معاونت پشتیبانی: 66075262-66075267
معاونت فرهنگي: 66075239

اداره پروژه یابی و بهره برداري از طرح ها: 66075011
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مرکز خدمات تخصصی هوا فضا

مرکز خدمات تخصصی اپتیک

گروه پژوهشی صنایع

خدمات و دوره های  آموزشی

آموزش کارکنان دولت

آموزش های تخصصی - کاربردی

آموزش های غیرحضوری)مجازی(

تحصیالت تکمیلی 

29

30

30

صفحه

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی
صفحه

گروه پژوهشی متالورژی

مرکز خدمات پدافند غیرعامل

مرکز خدمات تخصصی میکروالکترونیک

گروه پژوهشي اتوماسیون  مرکز خدمات تخصصي اتوماسیون و مکاترونیک

مرکز خدمات تخصصي فناوری خأل باال

گروه پژوهشي فناوری خأل

مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

صفحه صفحه

مرکز خدمات تخصصی ساخت

32

 خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه تخصصی متالورژی
آزمایشگاه تخصصی اپتیک

آزمایشگاه تخصصي الیه نشانی الیه نازک

آزمایشگاه تخصصي میکرو الکترونیک و میکرو لیتوگرافی

اداره انتشارات علمی تخصصی

21

22

23

24

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند
آزمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات آب و آبیاری)فناب(

مراکز خدمات تخصصی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

گروه پژوهشي فتونیک

گروه پژوهشی فناوری اطالعات

قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی

6

9

10

11

13

15

17

7

9

10

1214

16

18

20

26

27

8گروه پژوهشي مهندسی مکانیک

28

31

33-37

آموزش های مهارتی پیشرفته

30

محصوالت

معرفی گزیده ای از محصوالت

19مرکز خدمات تخصصی کلینیک صنعت

صفحه

فعالیت های آموزش

28



4

توانمندی و سابقه فعالیت های تخصصی و آموزشی 
مطالعات راهبرديتدوین دانش فني

تدوین استاندارد

• تدوين دانش فني و ساخت كارت هاي دستگاه میترينگ
• كارفرما: شركت پايانه هاي نفتي

• تدوين دانش فني و ساخت قطعات يدكي میترينگ  نفت
• كارفرما: شركت ملي پخش فرآيندهاي نفتي

• تدوين دانش فني و ساخت بازوهاي بارگیري نفت خام
• كارفرما: شركت پايانه هاي نفتي

• تدوين دانش فني و ساخت دستگاه لوله مغزي سیار
• كارفرما: شركت ملی حفاری

• تد وين د انش فني و ساخت فیوز مجاورتي ماد ون قرمز 
• كارفرما: سازمان صنايع د فاع

• تد وين د انش فني و ساخت د ستگاه هاي خأل باال 
• كارفرما: د انشگاه هاي د اخل و خارج كشور

• تد وين د انش فني و ساخت سیلیكاژل كروی 
• كارفرما: شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی

• تد وين د انش فني قطعات و راه اند ازي توربوترن
• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

• تدوين دانش فني و ساخت هواپیماي بدون سرنشین
• كارفرما: صنايع دفاع

• تد وين د انش فني لوازم و تجهیزات آبیاري تحت فشار 
• كارفرما: وزارت جهادكشاورزي

• تدوين دانش فنی ملزومات تجهیزات سرچاهی
• كارفرما: شركت فناوری تجهیزات سرچاهی وتكو

• تدوين دانش فنی و ساخت دستگاه نقشه برداری تئودولیت
• كارفرما: بخش خصوصی

• تدوين دانش فني و ساخت دستگاه شمارنده اندازه ذرات
• كارفرما: صنايع دفاع

• كسب و تد وين د انش فني تولید نیمه صنعتي برچسب هاي سیستم حفاظت 
   كتابخانه اي و فروشگاهي

• كارفرما: شركت فناوري رد يابي مغناطیسي
• مهندسي معكوس قطعات مكانیكي)تهیه 5 هزارعنوان دفترچه مشخصات فني(

• كارفرما: شركت فوالد مباركه اصفهان

• مطالعات راهبرد ي اد وات مخابرات نوري 
• كارفرما: مركز تحقیقات مخابرات ايران

• مطالعات سرمايه گذاري صنعت الكترونیک
• كارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

• تدوين نقشه راه احداث نیروگاه هاي خورشیدي
• كارفرما: شركت آترين پارسیان

• تدوين نقشۀ راه دستگاه لوله مغزی سیار 
• كارفرما: وزارت نفت

CVT تدوين نقشه راه پروژۀ •
• كارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران

• تهیه دفترچه مشخصات فني قطعات مكانیكي
• كارفرما:شركت فوالد مباركه اصفهان

• تدوين استانداردهاي ملي نیروگاه خورشیدي
• كارفرما: شركت آترين پارسیان

• تدوين استاند ارد هاي قطعات و زيرمجموعه هاي تجهیزات نظامي
• كارفرما: سازمان صنايع د  فاع

• تهیه و تد  وين حدود 60 عنوان استاندارد ملی در حوزه سیستم های آبیاری
•كارفرما: وزارت صنايع و معاد ن - وزارت جهاد كشاورزي - سازمان ملی استاندارد ايران

• تهیه و تد وين استاند ارد ايستگاه هاي مسافري و د ستورالعمل پیاد ه سازي آن
• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

• تهیه و تد وين استاند ارد ها، نقشه ها و مشخصات       
     فني جعبه د ند ه مد ل هنشل وكروپ

• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

 نظارت و بازرسي

• نظارت و بازرسي دفترچه های فنی قطعات و مجموعه ها
• كارفرما: شركت صنعتی گلگهر

• نظارت و بازرسي بر ساخت دكل حفاري
• كارفرما: شركت ملي نفت

• نظارت و بازرسي قطعات و تجهیزات قطار  
• كارفرما: شركت رجاء

• نظارت بر پیاد ه سازي تجهیزات رد يابي آالت نقاله ريلي
• كارفرما: شركت مترا - وزارت راه و ترابري

• نظارت  و بازرسي  بر ساخت و كنترل  كیفیت  انواع  ماشین ها و تجهیزات آبیاري 
       تحت فشار وسامانه های نوين آبیاری و ارتقاي تكنولوژي تولید كنند  گان

• كارفرما: وزارت جهاد كشاورزي

• بازرسي  و تحويل  گیري  شصت  د ستگاه  گیربكس  از مشهد گیربكس 
• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

• بازرسي و كنترل كیفیت 250 جفت كرانويل و پینیون
• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

• نظارت و كنترل امور راهبري قطارهاي مسافري
    د ر ايستگاه تهران

• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

طراحی و ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی

• طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی
• كارفرما: شركت ملی حفاری

• طراحی و ساخت ماژول های سرويس بهداشتی
• كارفرما: شركت ايريكو

• طراحی و ساخت فلوكامپیوتر
• كارفرما: شركت پايانه های نفتی

• طراحی و ساخت آشكارساز شعله
• كارفرما: نیروگاه شهید رجايی

• طراحي و ساخت د ستگاه لنزومتر
• كارفرما: بخش خصوصي

• طراحي و ساخت منبع تبخیر الكتروني مغناطیسي
• كارفرما: د انشگاه هاي د اخل و خارج كشور

• طراحي و ساخت مجموعه عد سي هاي ويتراكتومي
• كارفرما: شركت عالي پیام

• طراحي سیستم كنترل د ور توربین و پد ال هوشمند توربوترن
• كارفرما: شركت رجاء

• طراحي و ساخت ربات جابجايي و چرخش سیلند ر
• كارفرما: ايران خود رو

• ساخت حسگرهاي مغناطیسي آمورف پايه كبالت
• كارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور

• طراحی و راه اندازی كارگاه آزمون تجهیزات دوار بالگرد
• كارفرما: صنايع دفاع

• طراحی و ساخت شیرهای كنترلی
• كارفرما: پنها

• طراحی و ساخت میز 1 درجه آزادی
• كارفرما: صنايع دفاع

• بهسازي لرزه اي براي اتصاالت پل ها
• كارفرما: وزارت راه و ترابري
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مشاوره و انتقال تکنولوژي به صنعت

• اصالح فرآيند و ارتقاء تكنولوژی خطوط تولید
• كارفرما: صنايع دفاع

• ايجاد كارگروه های تست تجهیزات دوار
• كارفرما: وزارت دفاع

• نمونه سازي، تولید مواد و احد اث كارخانه عايق حرارتي 
• كارفرما: سازمان صنايع د فاع

• طراحي و تد وين تكنولوژي تولید كمپوست
• كارفرما: استاند اري تهران

• اتوماسیون سیستم گالوانیزه لوله
• كارفرما: شركت سپنتا

• آسیب شناسي فرآيند انتقال تكنولوژي ساخت لوكوموتیو از شركت زيمنس
• كارفرما: شركت مپنا

• ارائۀ مشاوره در زمینه روش ها و تجهیزات اندازه گیری ابعادی دقیق

مطالعات امکان سنجي

مدیریت پروژه

• انجام مطالعات امكانسنجی طرح های تولیدی
• كارفرما: سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

• امكان سنجي طراحي واحد نیروگاه هاي فتوولتايیک متصل به شبكه و 
    مستقل از شبكه 

• كارفرما: شركت آترين پارسیان
• مطالعه امكان سنجي فني - اقتصادي تولید سیلیكاژل كروي

• كارفرما: شركت ملي گاز ايران
• طراحي و استقرار كارخانجات تولید يک نوع مهمات 

• كارفرما: سازمان صنايع د فاع
• امكان سنجي ايجاد پیشینه و مستند ات پل سازي د ر ايران 

• كارفرما: پژوهشكد ه حمل و نقل وزارت راه و ترابري
• طراحي و استقرار واحد نیمه صنعتي تولید سوخت ريخته گري د وپايه 

• كارفرما: سازمان صنايع د فاع
• مطالعات امكان سنجي، ساختار سازماني و تشكیالتي شركت سیستم هاي  

   توزين كامپیوتري 
• كارفرما: شركت توزين كامپیوتري

• طرح توسعه فناوري اطالعات و نوسازي هواشناسي كشور
• كارفرما: سازمان هواشناسي كشور

• پروژه همیار فني احد اث كارخانه آلومینیوم جنوب
• كارفرما: مجتمع آلومینیوم جنوب

• بازسازي اساسي و راه اندازی و راهبري توربوترن
• كارفرما: شركت قطارهاي مسافري رجاء

• مشاركت د ر طرح ملي آمارگیري فرهنگي كشور
• كارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد

• مشاركت د ر طرح ملي آمارگیري حمل و نقل جاد ه اي 
• كارفرما: مركز آمار ايران

• سیستم مد يريت و كنترل پروژه ساخت قالب هاي بد نه خود روي سمند 
• كارفرما: ايران خود رو

• مد يريت 12 طرح تحقیقاتي وزارت راه
• كارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابري 

• مد يريت ساخت 15هزار قطعه خودرو
• كارفرما: ايران خودرو

• به كارگیري توان پژوهشي علمي كشور در راستاي دستیابي به فناوري غشاء
• كارفرما: وزارت صنايع و معادن

سیستم هاي جامع اطالعات و مستندسازي

خدمات تخصصي

• استقرار نظام مديريت دانش 
• كارفرما: شركت حمل و نقل ريلی رجا

• مستندسازی اطالعات پیشینه پل سازی در ايران
• كارفرما: پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

• مستندسازي پروژه واگذاري امتیاز اپراتور د وم تلفن همراه
• كارفرما: سازمان مد   يريت و برنامه ريزي كشور

• تهیه نرم افزار مد يريت اسناد  فني
• كارفرما: شركت پید كو

• مستندسازي بد ون كاغذ سیستم تلسكوپ 1200
• كارفرما: رياست جمهوري

• تد وين بانک اطالعاتي نقشه هاي فني و
   قطعات برقي توربوترن 

• كارفرما: شركت رجاء
اطالعاتيكنترل و مديريت پروژه • طراحي و مكانیزه كردن سیستم 

• كارفرما: سازمان صنايع دفاع

• استقرار نظام مديريت دانش
• كارفرما: شركت حمل و نقل ريلی رجا

• اليه نشاني فیزيكي د ر خأل
• كارفرما: د انشگاه ها و مراكز تحقیقاتي

• انجام خد مات میكروفتولیتوگرافي
• كارفرما: صاايران و بخش خصوصي

• آزمون های كنترل كیفی متالوژيكی قطعات فلزی
• طراحي و ساخت قطعات اپتیكي د قیق

• كارفرما: صاايران - صنايع الكترونیک اصفهان و بخش خصوصي

• طراحی و ساخت ابزار، فرمان و فیكسچرهای كنترلی
CMM ارائه خدمات اندازه گیری ابعادی دقیق با دستگاه •

• تست و اندازه گیري انواع عینک هاي محافظ و قطعات و دستگاه هاي اپتیكي
• كارفرما: بخش دولتي و خصوصي

• آزمون های ايمنی تجهیزات فناوری اطالعات، سازگاری الكترومغناطیسی
EMC، اندازه گیری مصرف انرژی

خدمات آموزشی
•  نیاز سنجی آموزشی، طرح شايستگی شغلی

•  تدوين منابع و محتوای دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت
•  طراحی واجرای آزمون های مهارتی، شغل محور و حرفه ای

•  تهیه و اجرای طرحهای آموزشی و توانمند سازی منابع انسانی برای سازمانها، 
      صنايع و شركت ها

•  ارائه آموزشهای مورد نیاز كاركنان و مديران صنايع، شركت ها و سازمان های مختلف
•  برگزاری دوره های ويژه كاركنان دولت

•  برگزاری كارگاه ها، دوره های آموزشی كوتاه مدت، بلند مدت، تک پودمان، 
       عالی آزاد تخصصی، مهارتی، مديريتی

•  امكان ارائه دوره ها به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری )مجازی(
•  دكتری پژوهش محور

•  دوره های آموزشی بین المللی
•  تامین فضا وامكانات آموزشی مورد نیاز شركتها، صنايع و سازمانها
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• طراحی و ساخت سامانه های آزمون ادوات دوار 
• طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار 
• طراحی و راه اندازی خطوط تولید صنعتی 

• طراحی و ساخت ربات های ويژه 
• طراحی و ساخت ابزارهای حفاری جهت دار 

• طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار
• طراحی سیستم  برق و كنترل بازوهای بارگیری نفت خام

• طراحی و ساخت استند موتور بالگرد
• طراحی و ساخت سیستم برق و كنترل تستر ترانسمیشن بالگرد

• طراحی و ساخت ايستگاه زمینی دريافت اطالعات ماهواره
• ساخت سیستم كنترل ماشین هونینگ خط سیلندر پژو ايران خودرو

• اتوماسیون خطوط تولیدی لوله های فوالدی درز جوش
• نظارت بر ساخت برق و كنترل دستگاه های آبیاری تحت فشار

• طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون خط تولید سیلیكاژل كروی
• مديريت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات اساسی و راه اندازی قطار توربوترن

• بازرسی و نظارت بر سیستم برق و كنترل مجتمع سنگ آهن سنگان
• طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی حفاری

• طراحی و ساخت كارگاه های تست موتورهای توربینی

مرکز خدمات تخصصي اتوماسیون و مکاترونیک

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

automation@jdsharif.ac.ir :تلفن و نمابر: 66075613                            پست الکترونیکي
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گروه پژوهشي اتوماسیون 

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

• تدوين دانش فنی سیستم های كنترل و ابزار دقیق 
• پژوهش كاربردی سامانه های اندازه گیری دقیق 

• طراحی و ساخت سیستم های كنترل ويژه 
• طراحی و توسعه نرم افزارهای كنترل صنعتی

• طراحی و ساخت سیستم كامپیوتری اندازه گیری ابعادی
• طراحی و ساخت ماژول های الكترونیكی اندازه گیری و میترينگ نفت خام 

• طراحی و پیاده سازی سیستم رديابی و مونیتورينگ اطالعات خط مونتاژ موتور پژو ايران خودرو
• طراحی و ساخت سیستم كامپیوتری سنجش سطح مخازن نفت پااليشگاه كرمانشاه

• طراحی و ساخت سیستم كنترل خشک كن برقی هوای پااليشگاه تهران
• طراحی و ساخت كارت های ترانسمیتر سطح مخازن پااليشگاه تهران

• تدوين دانش فنی و راه اندازی سیستم های برق و كنترل قطار توربوترن
• ارائه طرح سیستم كنترل مدون برای واگن های مسافری

• طراحی سیستم كنترل لغزش لوكوموتیو

 hivac@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075614  و   66075619                                                                         پست الکترونیکي
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گروه پژوهشي مهندسي مکانیک

• طراحي و ساخت انواع دستگاه هاي خطوط تولید شامل ماشین، ابزار، فیكسچر و فرامین
• طراحی و ساخت شیرهای صنعتی

• طراحی و ساخت تجهیزات درون چاهی و تجهیزات حفاری
• طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل مهندسی انواع سامانه های مكانیكی و مكاترونیكی

• تدوين دانش فني قطعات و محصوالت صنعتي
• ارائه خدمات نظارت، بازرسي و كنترل طرح هاي علمي و صنعتي

• طراحی و ساخت موتورهای درون چاهی نفت
• طراحی و ساخت شیرهای كنترلی )مخصوص(

LVDT طراحي و ساخت سیستم هاي اندازه گیري مدوالر به كمک •
• طراحی و نظارت بر ساخت ربات خط تولید مكانیزه آجر

• طراحی و ساخت فرامین كنترل توازی، تعامد، طول و تعداد حلقه انواع فنرهای فشاری
• طراحي و ساخت ربات چرخشي دو جهته سیلندر

• طراحی و ساخت گريپرهای شركت ريخته گری ايران خودرو
• طراحي و ساخت قالب هاي فلزي، پالستیک و قید و بست

• طراحي و ساخت فرامین و تجهیزات كنترل نهايي اكسل پیكان و پژو و موتور پرايد 
• تدوين دانش فنی و ارائه شرايط تحويل گیری گیربكس واگن های مسافری

• طراحي فرآيند تولید پوسته موتور
• طراحي و ساخت دستگاه باالنس فاليويل، دستگاه اسپات فیس موتور، دستگاه لیک تست موتور، دستگاه خشک كن،

    دستگاه ball mill،كنترل كننده دماي قالب هاي تزريقي
• امكانسنجي ساخت تجهیزات اندازه گیري ابعادي

• بررسي ساخت تجهیزات فني و لوازم آزمايشگاهي مورد نیاز در داخل كشور وزارت راه و ترابري
DM 93تدوين دانش فنی ساخت ماسوره زماني مكانیكي •

• طراحي و نظارت بر ساخت قالب هاي Progeressive محصوالت شركت بوش ياتاقان
• ارائه خدمات نظارت و بازرسی دفترچه های تدوين دانش فنی شركت صنايع معدنی گلگهر

• تدوين دانش فنی قالب هاي Progeressive محصوالت شركت گلگهر
• تدوين دانش فنی  واصالخ فرايندهای ساخت تجهیزات سرچاهی  شركت وتكو

mechanic@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075627   نمابر: 66075628                                                             پست الکترونیکي

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات
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• طراحي و ساخت سیستم هاي الیه نشاني در خأل باال و تجهیزات جانبي طبق سفارش کارفرما
        سیستم ها

)EDSو ETS سیستم اليه نشاني تبخیر در خأل باال مجهز به منبع پرتو الكتروني )مدل هاي -          
)MSS مگنترون اسپاترينگ در خأل باال )مدل DC&RFسیستم اليه نشاني -          

)LTS سیستم اليه نشاني تبخیر با لیزر پالسي )مدل -          
)Melt Spinner( سیستم ذوب ريسي در خأل -          

     زیرمجموعه ها
          - چشمه پرتو يون پهن راديوفركانسی و جريان مستقیم

          -كاتد مگنترون اسپاترينگ)DC & RF( با تارگت های قطر 2 و 3 اينچ 
          - منبع تبخیر پرتوالكتروني مغناطیسی با توان  3 كیلووات 

          - ضخامت سنج كريستالي كامپیوتري خنک شونده با آب و قابل انعطاف
          - منبع تبخیر مقاومتي جريان باال

          - نگهدارنده نمونه برقي با امكان كنترل دور
          - فیدتروهای الكتريكي و مكانیكی

          - گرمكن هاي تابشي 300 و 750 درجه سانتیگراد

• تأمین کننده تجهیزات خأل 
          انواع پمپ ، خألسنج، شیرهای خأل، بوته، كريستال و...

PVD انجام الیه نشاني هاي خاص به روش •

مرکز خدمات تخصصي فناوري خأل باال
گروه پژوهشي فناوري خأل 

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

 hivac@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075614  و   66075619               پست الکترونیکي

- طراحی و ساخت سیستم هاي خأل باال در زمینۀ اليه نشاني اليه  هاي نازك رسانا و دي الكتريک ها 
      برای مراكز تحقیقاتی و دانشگاه های داخل و خارج از كشور

- طراحی و ساخت سیستم انجماد سريع تحت خأل جهت ساخت نوارهای ردياب مغناطیسی 
      برای آزمايشگاه تخصصی متالورژی پژوهشكده توسعه تكنولوژی 

-  طراحی و ساخت تجهیزات جانبی سیستم های اليه نشانی در خأل باال نظیرگرمكن نمونه از نوع تابشی،   
      منبع تبخیر مقاومتی حرارتی، كاتد تمیزكاری پالسما موضعی و سراسری، ضخامت سنج كريستالی كامپیوتری، 

     نگهدارنده نمونه چرخان، كاتد مگنترون اسپاترينگ، چشمه يون پرتو پهن و...
- طراحی و ساخت انواع محفظه های تحت خأل 



10

مرکز خدمات تخصصي اپتیک
گروه پژوهشي فوتونیک 

• طراحي، ساخت و تولید سیستم هاي اپتیكي و الكترواپتیكي 
• طراحي، ساخت و تولید عناصر اپتیكي دقیق 

• ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمینه تست انواع عینک هاي محافظ، قطعات و سیستم هاي اپتیكي

• طراحي و ساخت سیستم هاي اپتیكي مورد استفاده در صنعت، پزشكي و چشم پزشكي مانند لنزومتر، چارت پروژكتور، 
   رفراكتومتر، میكروسكوپ اتاق عمل، فورمیرور

• طراحي و ساخت سیستم هاي اندازه گیري مبتني بر اپتیک و پردازش تصوير
• طراحي و ساخت دستگاه ذره شمار لیزری
• طراحي و ساخت شعله بین فرابنفش كوره
• طراحي و ساخت مجموعه عدسی كروی

• طراحي و ساخت دستگاه هاي همراستاساز لیزري
• طراحي و ساخت میكرومتر اپتیكي ديجیتال 

• طراحی و ساخت اتوكلیماتورنوری

optic@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66031912   نمابر: 66009821                     پست الکترونیکي

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات
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مرکز خدمات تخصصي میکرو الکترونیک

•  ارائه خدمات تخصصي اليه نشاني اليه هاي نازك، میكرولیتوگرافي، ساخت تراشه های میكروفلوئیديک، 
    برش و اندازه گیري

•  ساخت انواع رتیكل، انكودر و پین هول
•  همكاري با دانشجويان، اساتید، محققان و پژوهشگران در پروژه هاي عملي و نوآورانه
•  همكاري با دانشجويان، اساتید، محققان و پژوهشگران در ساخت نمونه هاي مهندسي

•  تولید انبوه نمونه هاي مهندسي
•  تهیه مواد و تجهیزات مرتبط با میكروالكترونیک از قبیل انواع مواد شیمیايي، ويفرهاي سیلیكوني، تارگت و 
     پودرهاي اليه نشاني، پلیمرها، شیشه هاي اپتیكي، خورنده ها، فوتورزيست مثبت، PDMS ،su8، موادظهور، 

     خمیر نقره و ...
•  طراحي و تجهیز آزمايشگاه هاي همكار

•  مشاوره فني در حوزه طراحي و ساخت قطعات
•  برگزاري دوره هاي آموزشي اليه نشاني و میكرولیتوگرافي و میكروفلوئیديک

انجام پروژه هاي تحقیقاتي و صنعتي و ارائه خدمات تخصصي در حوزه هاي میكروالكترونیک، اپتیک، آپتوالكترونیک، 
ها  میكروسیال   ،)MEMS, BioMEMS( میكروالكترومكانیكي  هاي  سیستم  سطح،  فیزيک  و  مهندسي  نانوفیزيک، 

)Microfluidics ( و متالورژي به مجموعه هاي زير:
  • دانشكده هاي فیزيک، برق، شیمي، مواد و متالورژي در بیش از 30 دانشگاه دولتي و آزاد در سرتاسر كشور

  • پژوهشكده ها و دانشكده هاي فناوري نوين از جمله:
              دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران، دانشكده فناوري هاي نوين، دانشگاه تبريز، پژوهشكده نانوتكنولوژي،
         دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي، پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه  صنعت نفت، پژوهشكده علوم و فنون لیزر 

         سازمان انرژي اتمي، پژوهشگاه مواد و انرژي كرج
  • مراكز دولتي از قبیل: شركت صنايع قطعات الكترونیک ايران، صنعت اپتیک اصفهان، صنعت اپتیک و لیزر شیراز و ...

  • شركت هاي خصوصي و دانش بنیان

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

microelectronic@jdsharif.ac.ir :تلفن:  66075156   و   66028194          پست الکترونیکي
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محورهای فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

مرکز خدمات تخصصی هوا فضا

 •  امكان سنجی، طراحی مقدماتی، اولیه و تفصیلی محصوالت هوايی
 •  جمع آوری اطالعات، تشكیل و تحلیل پايگاه داده های محصوالت هوايی

 •  طراحی و تحلیل آيرودينامیكی
 •  طراحی و تحلیل سازه )اعم از استاتیكی، خستگی، ضربه و ...(

 •  اجرای مدلسازی رايانه ای كلیه محصوالت حاوی جزئیات اعم از سیستم سوخت رسانی، كابالژ و ...
 •  طراحی و تحلیل دينامیكی و حركتی كلیه مكانیزم های مكانیكی و الكترومكانیكی

 •  طراحی و تحلیل سیستم های پرتاب و بازيابی
 •  طراحی و ساخت سامانه خلبان خودكار

 •  طراحی و اجرای سیستم های نرم افزار در حلقه
 •  ساخت انواع قطعات و قالب های كامپوزيتی با كیفیت باال 

 •  طراحی پروسه و جیگوفیكسچر ساخت قطعات كامپوزيتی 
 •  ساخت مستر مدل با ابعاد و مواد متنوع

 •  طراحی و ساخت انواع قطعات فلزی
 •  طراحی و ساخت قالب های فرم دهی فلزات

 •  طراحی و ساخت قالب های سیلیكونی
 •  طراحی و ساخت جیگوفیكسچرهای مونتاژ

 •  ساخت انواع كوپن تست كامپوزيت و رزين
 •  تدوين چک لیست های ساخت، مونتاژ و كنترل كیفی قطعات

 •  تدوين مستندات آموزشی در حوزه طراحی، ساخت و تعمیر قطعات كامپوزيتی
 •  انجام انواع تست های مشخصه سازی مواد كامپوزيتی و تجزيه و تحلیل نتايج

 •  انجام انواع تست های مشخصه سازی رزين و تجزيه و تحلیل نتايج
 •  طراحی و اجرای تست های ارزيابی استحكام سازه های هوايی

 •  انجام تست های ضربه از طريق دراپ تست
 •  انجام و تحلیل تست های عملكرد قطعات الكترونیكی تحت شتاب گريز از مركز

 •  بررسی عملكرد كلیه قطعات هوايی نظیر سنسور از طريق نصب بر روی پرنده به عنوان محموله
 •  طراحی، ساخت و اجرای آزمايشگاه سخت افزار در حلقه

 •  انجام انواع خدمات پروازی اعم از تصويربرداری هوايی، شناسايی و ...

  •  پهپاد فوق سبک سبكبال
  •   پهپاد خورشیدی عروج

  •   پهپاد جت سحاب
  •   خلبان خودكار

MEMs با تكنولوژی GPS/INS سنسور   •  
  •   ايستگاه زمینی قابل حمل

Fail Safe سیستم   •  

   FDR ضبط كننده داده های پروازی   •  
  •  سیستم توزيع توان

  •   سیستم سخت افزار در حلقه
  •   سیستم رهاساز مكانیكی چتر

  •   سیستم رهاساز پیروتكنیكی چتر
  •   سیستم بیرون ريز چتر بالستیک

  •   النچر كوچک و كارآمد
  •  دستگاه تعیین و تنظیم مركز جرم پهپاد  

طراحی و ساخت:

Aerospace@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66005939                           پست الكترونیک
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مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژي

          • بازرسي فني وكنترل كیفیت
          • تدوين استاندارد

          • خدمات تخصصي تكنولوژی های مدرن آبیاري
          • ارائه مشاوره كنترل كیفیت و تضمین كیفیت

          • توسعه فناوری های آب شیرين كن)نمک زدايی(
          • تدوين دانش فنی و تهیه شناسنامه فنی مجموعه ها و قطعات صنعتی

          • خدمات مديريت طرح
          • خدمات مديريت و كنترل پروژه
          • خدمات نظارت و مشاوره طرح

          • مديريت انتقال تكنولوژی
          • مكانیزاسیون كشاورزی

          • آبیاری هوشمند
          • كشاورزی هوشمند

محورهاي فعالیت

t.d.c@jdsharif.ac.ir   :تلفن: 8- 66075634 -  66012427    نمابر: 66012428              پست الکترونیکي

• بازرسي فني ورق ژئوممبران، ژئوتكستايل، لوله اسكرين فوالدي و لوله هاي پلي اتیلني سازمان جهادكشاورزي استان قزوين
• بازرسي و نظارت بر لوازم، قطعات، اتصاالت و تجهیزات پلیمري و فلزي آبیاري تحت فشار سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان غربي 

• بازرسي فني 43 مجموعه ايستگاه كنترل مركزي شركت آبین گستر مارلیک سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
• نظارت بر تهیه و تأمین و بازرسي فني و انجام آزمايشات لوله، لوازم، اتصاالت و تجهیزات آبیاري تحت فشار سازمان جهادكشاورزي استان ايالم
• بازرسی فنی و انجام آزمايشات لوازم، قطعات اتصاالت و تجهیزاتپلیمری و فلزی آبیاری تحت فشار سازمان جهادكشاورزی استان سمنان  و لرستان

• شناسايي و تعیین مشخصات مكانیكي، متالورژيكي و پلیمري آبپاش ضربه اي تمام دور شركت پايا بسپار آريا
• تدوين 21 عنوان استاندارد ملي در زمینه ماشین هاي كشاورزي و تجهیزات آبیاري تحت فشار وزارت صنايع

• تدوين 12 عنوان استاندارد ملي در زمینه ماشین هاي كشاورزي و تجهیزات آبیاري تحت فشار وزارت جهادكشاورزي
• تدوين 12 عنوان استاندارد ملي در زمینه ماشین هاي كشاورزي و تجهیزات آبیاري سازمان ملی استاندارد ايران

• نظارت بر كیفیت و ارتقاي تكنولوژي بخش تولید لوازم و تجهیزات آبیاري تحت فشار تولید كنندگان سطح كشور وزارت جهاد كشاورزی
• تدوين دانش فني انواع مدل هاي سیستم هاي آبیاري تحت فشار ويل موو، سنترپیوت، قرقره اي و كالسیک وزارت جهادكشاورزي

• تهیه پیش نويس استاندارد سازمان هاي تحقیقاتي دفاعي جمهوري اسالمي ايران
• انجام مطالعات شناخت جامع فناوری غشا

• طرح مطالعاتی روش حصول به تكنولوژی آب شیرين كن 
• نقشه راه و نحوه اجرايی سازی مديريت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و يا عمرانی، مطالعه موردی فناوری آب شیرين كن

• تحلیل ضرورت انتقال و توسعه فناوری های آب شیرين كن
• خدمات نظارت و كنترل امور راهبري و انجام امور تحويل و تحول واگن هاي مسافري شركت رجا

• ارائه خدمات در زمینه بازرسي فني و نظارت بر عملكرد شبكه نمايندگي هاي ايران خودرو در اجراي فراخوان ارتقا سیستم سوخت رساني
• انجام خدمات بازرسي فني خريد مواد و تجهیزات و حین ساخت قطعات و تجهیزات ديگ هاي احیا كارخانه تولید شمش شركت آلومیناي ايران

• تدوين دستورالعمل و كنترل كیفیت چرخ و محور واگن های شركت حمل و نقل ريلی رجاء
• استقرار نظام مديريت دانش شركت حمل و نقل ريلی رجا

• تهیه و تدوين استاندارد ايستگاه هاي مسافري شركت قطارهاي مسافري رجا
• تدوين تكنولوژي و دانش فني و ساخت شیر فشار باال در محیط هاي خورنده و ساينده

• ارائه خدمات پژوهشي، مطالعاتي و مشاوره اي مدوالريته ترمز ABS  پژوهشكده سیستم هاي پیشرفته صنعتي
• آسیب شناسي فرايند انتقال تكنولوژي ساخت لوكوموتیو از شركت زيمنس به شركت لوكوموتیو مپنا

• تدوين شناسنامه كیفي، تست پالن فني، معیار پذيرش استاندارد شركت ايساكو
• تدوين دانش فني و ساخت قطعات يدكي ماشین آالت و تجهیزات شركت سايپا پرس

• تدوين دانش فني و ساخت تیغه هاي شولدرپد شركت الستیک بارز 
• تدوين دانش فني و ساخت گیربكس صنايع الستیک سازي شركت الستیک بارز

• تدوين دانش فني و ساخت پاروي لینک فیدر و بیرينگ كانتر شفت شركت آلومیناي ايران 

برخی از سوابق و تجربیات
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گروه پژوهشي مهندسی صنایع

محورهاي فعالیت

مدیریت شبکه تأمین
        • قیمت گذاري در زنجیره تامین

        • طراحي و بهینه سازي سیستم هاي لجستیک و انبارداری
        • طراحي مدل هاي انتخاب و ارزيابي تامین كنندگان كاال و خدمات

توسعه فناوری
       • تهیه و تدوين نقشه راه توسعه سازمان و فناوری

       • مديريت انتقال فناوری
سنجش، پیش بینی و تحلیل )مبتنی بر علوم آمار و شبیه سازی(

      • طراحي و اجراي آزمون هاي آماري و طراحي آزمايش ها
      • طراحي و اجراي مدل هاي اندازه گیري رضايت مشتري )محصول/خدمت(

      • طراحي و اجراي مدل هاي تحلیل ريسک و قابلیت اطمینان )محصول/خدمت/سیستم(
      • طراحي و اجراي مدل هاي رياضي و شبیه سازي فرآيندهاي تولیدي و خدماتي 

      • طراحي مدل هاي پیش بیني در صنعت
سیستم ها و روش ها و مدیریت و تضمین کیفیت

      • طراحی و پیاده سازی سیستمهای مديريت فرايند كسب و كار 
      • طراحی، پیاده سازی و اجرای نظام مديريت پروژه سازمانی

      • طراحی و پیاده سازی سیستم مديريت دانش و مستندسازي دانش فني
      • طراحي، استقرار و اجرای سیستم هاي مديريت عملكرد

      • طراحی، بهینه سازی و اجرای سیستمهای اطالعاتی سازمانی

       • پیاده سازی نظام مديريت دانش در شركت رجاء
       • تدوين نقشه راه توسعه فناوری آب شیرين كن در كشور

         • انجام مطالعات امكانسنجی طرح های تولیدی )تولید دستگاه لوله مغزی سیار، تولید كالف لوله دستگاه لوله مغزی سیار، تولید 
               تجهیزات حفاری جهت دار، تولید نانو ذرات كلوئید نقره و ... (

         • ارائه خدمات پژوهشي در زمینه مديريت مخاطرات، تحلیل ذينفعان، مديريت دانش و طراحي و پیاده سازي سیستم مديريت هزينه پروژه
       • مديريت و راهبري فعالیت هاي تخصصي و اجرايي، طراحی سیستم اطالعات مديريت و برنامه ريزی و كنترل پروژه ها 
               در سطح ملی و سازمانی )پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرويی)cvt(، پروژه طراحی و ساخت 157  

            قالب خودرو، پروژه های سازمان صنايع هواپیمايی ايران )صها(، پروژه تولید كالف لوله مغزی سیار و...(
       • طراحي و استقرار سیستم مديريت عملكرد با تأكید بر نظام پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان بانک صادرات ايران

       • ارتقاء بهره وري سیستم رسیدگي به شكايات و درخواست هاي مشتريان بانک مسكن
       • طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد شركت هاي تابعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

       • طراحي مدل پیش بیني زمان آماده شدن و بهبود گروه بندي محموله هاي مربوط به سفارش مشتريان، در شركت هاي 
            تأمین كننده با استفاده از شبیه سازي كامپیوتري

       • طراحي سیستم برنامه ريزي جمع آوري و توزيع سفارشات مشتريان شركت ايساكو
       • طراحي و اجراي مدل اندازه گیري رضايت مشتريان از خدمات )شركت هاي امداد  خودرو و لیزينگ ايران خودرو(

       • طراحي و ارائه مدل سنجش و بهبود قابلیت اطمینان سیستم هاي چند مرحله اي خدمات پس از فروش خودرو
       • خدمات بازرسي فني براي تضمین كیفیت محصوالت تولیدي شركت ساپكو

       • مكان يابي احداث كارخانه )كارخانه آلومینیوم و آلومینا در چهار استان جنوب كشور و كارخانه فروكروم در استان هاي  
             هرمزگان وكرمان(

       • مطالعات راهبردي تعیین اولويت هاي آموزش و تحقیقات در ادوات مخابرات نوري كشور
       • مطالعات تعیین اولويت هاي سرمايه گذاري و راهبردهاي توسعه منابع انساني در صنعت الكترونیک كشور

       • تدوين مدل هاي ارزيابي عملكرد مراكز تحقیقاتي كشور
        • طراحي و تدوين متدلوژي توسعه تكنولوژي در سطح ملی

       • طراحي نظام ارتباطات مؤثر صنعت و دانشگاه
             • اجراي طرح آمارگیري از قیمت كاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري)28 استان كشور( و طراحي و پیاده سازي نرم افزار مربوطه

       • جمع آوري اطالعات، طبقه بندي ايستگاه ها و تهیه سیستم اطالعاتي ايستگاه هاي مسافري رجاء
       • طراحي و پیاده سازي مدل نظرسنجي انتخابات و تدوين نرم افزاري براي اجراي آن

       • مستندسازي دانش فني در شركت آب و فاضالب البرز
            • طراحی شاخصها و مدل ارزيابی و انتخاب تامین كنندگان شبكه نوآوری در سازمانهای فرافن، مطالعه موردی: سازمان صنايع هوايی

       • شبكه بندی برونداد پس پردازش مدل WRF  برای كمیت دمای دو متری روی ايران

برخی از سوابق و تجربیات
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مرکز خدمات تخصصي ساخت

• ساخت انواع فرامین كنترل )توپي، رينگي، مركب و فرامین مخصوص(
• ساخت انواع قطعات و ماشین آالت صنعتي و ارائه خدمات مهندسی و مديريت پروژه ها

• ساخت انواع كانواير )غلطكي، نواري، ارتعاشي و ...( و فیكسچرهاي خطوط تولید و مونتاژ
• طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل حرارتی و تجهیزات مكانیكی

• ماژول وكیوم كنترلي سرويس بهداشتي قطارهاي مسافري 

• طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مكانیكی
• ساخت قطعات يدكي میتر سايز 4 اينچ از نوع مكانیكی و مدل پره ای شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

• تدوين دانش فنی و ساخت سرويس بهداشتي مجهز به سیستم وكیوم مدار بسته واگن ريل باس شركت ايريكو
اصفهان مباركه  فوالد  قطعات مكانیكي شركت  فني  دفترچه مشخصات  • تهیه 

• ساخت و تامین قطعات يدكي شركت آلومیناي ايران
• تدوين تكنولوژي و دانش فني و تعیین استانداردهاي قطعات شركت آلومیناي ايران

• ساخت شابلون تیزي چرخ لكوموتیو شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
• ساخت بوم و جعبه باطري مگنومیتر ماهواره مصباح 2

• ساخت پین هاي موقعیت دهنده خط سمند
)EF 7( ساخت دستگاه روغن زني اتوماتیک خط مونتاژ موتور ملي •

)EF 7( موتور ملي )Roll over( ساخت دستگاه موتور برگردان •
• تهیه دفترچه مشخصات فني قطعات كیت 15000 ساعت لكوموتیو آلستوم

DANOBAT ساخت پوسته گانتري بازوي روبات ماشین آالت •
• نظارت و بازرسي قطعات پروژه آبیاري تحت فشار خوزستان

• تأمین قطعات فرسايشي خطوط تولید موتور و سواري سازي شركت ايران خودرو
• ساخت تجهیزات كارخانه كمپوست رشت وگلستان

EF7 شركت ايران خودرو • ساخت جیگ پالت هاي مونتاژ موتور 
)EF 7( ساخت دستگاه هاي چسب زني كارتل و سرسیلندر موتور پژو 405، پارس و موتور ملي •

• ساخت پین هاي قالب هاي دايكاست موتور پژو و سمند
• ساخت پوسته ترولي كانوايرهاي هوايي شركت ايران خودرو

• ساخت فیكسچرهاي دستي مونتاژ موتور پژو و سمند
• ساخت تعدادي از قالب هاي پروژه خودرو ملي )سمند(

• تدوين دانش فنی و ساخت بیش از 5000 عدد گاردان جهت تهويه واگن های مسافری
• ساخت اينجكتور و ريل دستگاه لوله مغزی سیار شركت ملی حفاری ايران

ISO9001:2015 اجرای سیستم مديريت كیفیت بر اساس •

sakht@jdsharif.ac.ir :تلفن و نمابر: 2-66075631                              پست الکترونیکي

محورهای فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات



16

• فرآوري مواد فلزي آمورف و نانوبلوري به روش انجماد سريع و تولید فويل هاي لحیم كاري آمورف پايه نیكل، 
     كبالت وتولید فويل های مغناطیسي هسته ترانسفورماتورها و...

• مطالعات خوردگی و حفاظت مواد 
• ارائه مشاوره های فنی - مهندسی و انجام پروژه های تحقیقاتی و كاربردی

• آنالیز شكست و تخريب قطعات فلزی
• ارائه خدمات آزمايشگاهي متالورژيكي بر اساس استانداردهاي ملي و بین المللي

حوزه پژوهشي
       • بومي سازي فناوري تولید فويل هاي فلزي آمورف به روش ريخته ريسي )PFC( و تولید نوارهاي نازك به 

      )CBMS( روش مذاب ريسي             
      • تولید فوالدهای كم آلیاژی و ساخت قطعات مختلف از فوالدهای مزبور 

      • تولید انواع آلیاژهای آلومینیم به شكل میلگرد، ورق و لوله با كاربردهای عمدتا نظامی
      • بررسی علت شكست و تخريب صدها قطعه فلزی

      • بررسی علل خوردگی قطعات فلزی
     • ذوب و آلیاژسازي و عملیات حرارتي تحت گاز آرگن

      • انجام تحقیق، اجرا و تولید در دهها پروژه صنعتی در زمینه آلیاژهای فوالد، آلومینیم و مس جهت صنايع مختلف

حوزه آزمایشگاهي
 ISO 17025 دارنده گواهینامه •     

     • عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو و شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي
     • آزمايشگاه اكرديته سازمان ملی استاندارد ايران

     • داراي تأيیديه از شركت هاي خودروسازي، صنايع نفت و گاز، صنايع توربین و ...
     • آنالیزشیمیايي و تعیین استاندارد بصورت ثابت و پرتابل

     • اندازه گیري خواص مكانیكي شامل كشش، خمش، ضربه، میكرو و ماكروسختي )بصورت ثابت و پرتابل( و 
            تهیه پروفیل سختي  

     • بررسي ريزساختار و درشت ساختار فلزات، تعیین اندازه دانه، بررسي نوع و توزيع گرافیت ها، رپلیكاگیری و 
            اندازه گیري تمیزي فوالد

     • اندازه گیري ضخامت پوشش و ضخامت اليه دكربوره  
     • تعیین روش تولید، تهیه شناسنامه فني و مهندسي معكوس

     • تهیه PQR جوش، آزمايش انواع پیچ و مهره و خم و بازخم انواع میلگرد
)RT و PT، MT، UT( آزمون های غیر مخرب •     

گروه پژوهشي متالورژي

 Jahadsharif.met@jdsharif.ac.ir     met.jdsharif.ac.ir       66075200 :تلفن: 2-66075201  و 66075198     نمابر

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات
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مرکز خدمات پدافند غیرعامل

آموزش، طراحي، نظارت و مشاوره در سامانه هاي امنیت الكترونیک شامل:
   • نظارت تصويری، مراكز مانیتورينگ و كنترل، سیستم های كنترل تردد، سیستم های حفاظت در برابر حريق،  سامانه بازرسی        
BMS-GMS-GPS سامانه های هشدار نفوذ و در نهايت اجرای برنامه های نرم افزاری ،)NIIS( الكترونیكی بدون مداخله      
  • مطالعات میدانی برای كاهش ريسک و دريافت اطالعات اولیه طراحی سیستم، تدوين استراتژی همگن، محاسبه 
    مهندسی تمامیپارامترهای حیاتی تجهیزات الكترونیک، نظارت بر حسن اجرا، اجرای مديريت دانش در سازمان های 

    مختلف در راستای اهداف امنیتی
 EMCآزمايشگاه تخصصی تست سامانه های الكترونیكی و هوشمنددر زمینه های انرژی ،ايمنی و •  

  • كنترل كیفی تجهیزات حفاظتی)شامل دوربین مدار بسته و متعلقات(
  • تدوين استاندارد سامانه هاي آشكار سازي و اعالم حريق

حوزه مشاوره و نظارت
اين مركز دارای مجوز مشاوره از سازمان پدافند غیرعامل می باشد.

• مشاور گمركات كل كشور
• مشاور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در كشور

• مشاور سازمان فضايی ايران
• مشاوره ، طراحی و نظارت سیستم های كنترل تصويری و الكترونیكی بانک دی و بانک ملی

• مشاور بنیاد شهید و امور ايثارگران در كل كشور
• مشاور نیروگاه سیكل تركیبی فارس

• مشاور وزارت ورزش و جوانان در كل كشور
• مشاور سیستم های كنترل تصويری  ورزشگاه های 50 هزار نفری شیراز، 15 هزار نفری بوشهر و 15 هزار نفری 

        سمنان وقزوين و بروجن
• مشاور و ناظر بر عملكرد پیمانكاران بانک ملی، بانک صادرات، بانک دی و بانک توسعه صادرات 

حوزه اجرايی امنیت الكترونیک 
اين مركز عضو اتحاديه صنف تولید كنندگان و تعمیركاران لوازم الكترونیک و حفاظتی تهران می باشد.

• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت وساختمان های توابع 
• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته ساختمان درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته بیمارستان شهید لواسانی، لبافی نژاد، آيت اله كاشانی 
• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته كلینیک های قدس، جشنواره، سلیمانی، 22 بهمن، پیكان شهر

• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته 10 شعب از اداره تامین اجتماعی شرق تهران
• خريد و راه اندازی تجهیزات حفاظت الكترونیک هتل همای مشهد، مركز و تهران 

• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته ساختمان اوقاف استان تهران، پاكدشت، ورامین، دماوند، يافت آباد وجنوب غرب 
• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته امامزادگان صالح تجريش)ع(، صالح فرحزاد، امامزاده اسماعیل)ع(، امامزادهجعفر، 

       امامزاده عینعلی و زينعلی، امامزاده آينه ورزان، مجتمع آموزشی حسان 
• خريد و راه اندازی تجهیزات حفاظت الكترونیک موزه های كاخ سبز و رضا عباسی و كاخ نیاوران

• فروش، آموزش، نصب و راه اندازی تجهیزات مدار بسته شركت راه آهن كشش
• خريد و راه اندازی دوربین های مدار بسته گمرك امانات پستی

• عقد قرارداد با شركت پست سیستم امنیت فیزيكی اتاق ديتا سنتر
• برگزاری همايش وكارگاه امنیت الكترونیک با سازمان میراث فرهنگی

• برگزاری دوره آموزشی در زمینه پدافند غیر عامل
• فروش، آموزش، نصب و راه اندازی تجهیزات مدار بسته شركت غله وخدمات بازرگانی 20 استان كشور

• خريد و راه اندازی تجهیزات حفاظت الكترونیک ساختمان سايه، ارمغان و مركز فضايی البرز
• خريد و راه اندازی تجهیزات حفاظت الكترونیک كمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ايران

• خريد و راه اندازی دوربین مدار بسته 7 واحد دانشگاه آزاد اسالمی 
• تهیه، فروش وآموزش سیستم نظارت تصويری و پايش مانیتورينگ موسسه فرهنگی هنری توسعه معاصر وزارت ارشاد

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

padafand@jdsharif.ac.ir :تلفن: 2-66075141   نمابر: 66075143                                                    پست الکترونیکي
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گروه پژوهشي فناوري اطالعات

امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات
  • طراحي نرم افزارهاي كاربردی در حوزه امنیت اطالعات

  • ارزيابي امنیتي شبكه  هاي رايانه اي و اطالع رساني
  • مشاوره، نظارت و اجراي پروژه هاي مديريت امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات

سامانه هاي مبتنی بر اینترنت اشیاء
   • مشاوره، نظارت و اجراي پروژه هاي كاربردي در حوزه فناوري هاي نوين راديويی) DSRC,WIFI,BLE,RFID و...(

   • طراحي و پیاده سازی كاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرويی 
مدیریت اجرای طرح های کالن فناوری اطالعات و ارتباطات

• طراحی و پیاده سازی سامانه های پايش و هشدار عدم دسترس پذيری سايت های وب
• اجرای طرح پژوهشی در حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات با مركز تحقیقات مخابراتی

• مشاوره و نظارت بر امور مد  يريت امنیت اطالعات و ارتباطات )ISMS( د ر سازمان هاي متقاضي 
• مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه كارت هوشمند خودرو

• مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه رد يابي راد يويي محصوالت تولید ي شركت ايران خود رو
• ارائه خد مات مشاوره د ر طراحی و پیاده سازی سامانه كنترل مكانیزه ترد د خود روها د ر محد ود ه طرح ترافیک شهر تهران

• مشاوره و نظارت بر اجراي آزمايشي پروژه رد يابي راد يويي ناوگان ريلي كشور
• طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه ارتباطات هوشمند خودرويی)برگزيده بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی(

• طراحي و پیاد ه  سازي سامانه نرم افزاری جمع داری الكترونیكی اموال و دارايی های  ثابت مبتنی بر فناوری    
)RFID( راديوشناسه    

• خدمات مديريت طرح نوين سازي و توسعه فناوري اطالعات در سازمان هواشناسي كشور
• ارائه خدمات طراحي و پیاده سازي سامانه نرم افزاري برنامه ريزي، جمع آوري و توزيع سفارشات مشتريان

• نیازسنجي، مشاوره، طراحي و اجراي سامانه هاي جامع اطالعاتي 
• خد مات مشاوره د ر امور تد وين RFP پروژه های حوزه فناوری اطالعات

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

IT@jdsharif.ac.ir :پست الکترونیکي تلفن: 66024624             نمابر: 66024626  
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مرکز خدمات تخصصی کلینیک صنعت

• ارائه مشاوره و خدمات مديريت، بازرگانی و تكنولوژی به مشتريان
• آسیب شناسی، بهینه سازی بهبود فرآيندو تجهیزات تولیدی

• تدوين دانش فنی و مشاوره در زمینه انتقال تكنولوژی
• انجام پروژه های صنعتی در زمینه های جديد فرم دهی، ماشینكاری، پرسكاری و ريخته گری

Suaging تولید قطعات با استفاده از روش های خاص شكل دهی از جمله •
• طراحی و ساخت ماشین های مخصوص شكل دهی

CNC تولید قطعات خاص به روش فرم دهی و ماشینكاری •
• فعالیت در زمینه انواع قطعات مكانیكال سیل

• فعالیت در زمینه مهندسی معكوس و ساخت مجموعه
• طراحی و ساخت انواع قالب و ابزار

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق و تجربیات

ICL@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075639                  پست الکترونیکي

قالب
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قطب علمي اندازه گیري دقیق ابعادي

•  تعريف و انجام پروژه هاي تحقیقاتي در راستاي اولويت هاي تحقیقاتي كشور در حوزه ابزارهاي اندازه گیري ابعادي 
•  جذب و توسعه فناوري هاي نوين در رشته هاي مختلف صنعتي در حوزه اندازه گیري

 •  حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در راستاي بومي سازي، ترويج و جذب تكنولوژي ها و ابزارهاي
       اندازه گیري دقیق

•  تربیت نیروي متخصص مورد نیاز صنايع كشور و آزمايشگاه ها در زمینه اندازه گیري ابعادي
 •  همكاري با مراكز تحقیقاتي، شركت ها و موسسات خارج از كشور و Joint  با آن ها به منظور انتقال و بهره برداري از 

     ابزارها وتجهیزات اندازه گیري به روز دنیا
•  الزام و حمايت اعضای هیأت علمي و محققان قطب به ارائه و نشر نتايج تحقیقات 

•  تجاری سازی نتايج تحقیقات محققان قطب اندازه گیري دقیق
•  انعقاد قراردادهاي پژوهشي با مراكز صنعتي و تخصصي

•  ارائه مشاوره به مسئوالن ارشد نظام جهت اتخاذ سیاست هاي راهبردي در حوزه ابزارهاي اندازه گیري در سطح ملي 

 info@jdsharif.com  : تلفن: 66075236                     پست الکترونیکي

معرفـی

قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی با اتكا به تجربه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف با 30 سال سابقه طراحی 
و ساخت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق، در سال 1390 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم تحقیقات و 

فناوری گرديد.
اين سازمان با توجه به بستر فراهم شده و با ايجاد تمركز و انسجام در زمینه اندازه گیری دقیق ابعادی، رسالت سنگین 
با  اين مقوله  فراهم ساختن زمینه های كاربردی  را داشته و در صدد  تبیین موضوع و تشريح جايگاه آن  معرفی و 

همكاری همه خبرگان و صاحب نظران می باشد.

اهـداف
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آزمایشگاه تخصصی متالورژي

  

معرفی آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاهي

آزمايشگاه متالورژي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف به عنوان زيرمجموعه گروه پژوهشي متالورژي، فعالیت هاي خود را 
در دهه 60 با هدف ارائه خدمات به پروژه هاي داخلي آغاز نمود. به تدريج با گسترش امكانات، خدمات علمي ـ آزمايشگاهي 
به صنايع فلزي از قبیل خودروسازي، هوا فضا، نفت و گاز، كشاورزي، فوالد، آلومینیوم و غیره نیز ارائه گرديد. در سال هاي 
بعد با اخذ گواهینامهISO 17025، گواهینامه تأيید صالحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران و مراجع ذيصالح 
شركت هاي خودروسازي و نفت و گاز و بهره برداري از دستگاه هاي پیشرفته، سطح كیفي و كمي خدمات آزمايشگاهي به 

شرح ذيل ارتقاء يافت. 

Jahadsharif.met@jdsharif.ac.ir          met.jdsharif.ac.ir           66075200 :تلفن: 2-66075201          نمابر

آنالیز شیمیایي
   كوانتومتري ثابت و پرتابل

      • اندازه گیري میزان كلیه عناصر در آلیاژهاي پايه فلزي Cu, Al, Fe، Ni، Co، Zn، Sn، Pb، Ti و Mg مجهز به 
        سیستم IP و+APF )تشخیص خودكار فلزات مجهول(

6×6 mm آنالیز قطعات كوچک با ابعاد حداقل •      
0/1 mm آنالیز ورق هاي نازك با ضخامت حداقل •      

0/8 mm آنالیز مفتول ها در حالت عمودي و افقي با قطر حداقل •      
      • آنالیز قطعات بدون تخريب در محل آزمايشگاه و يا كارفرما

ppm امكان اندازه گیري برخي از عناصر در حد •      
)SEM( میكروسكوپ الكترونی   

      • مجهز به سیستم هاي EPMA و WDS جهت آنالیز عناصر سنگین تر از Al دركلیه مواد فلزي و غیرفلزي
)70×70×50 mm آنالیز قطعات فلزي با ابعاد بسیار كوچک تا بزرگ )حداكثر •      

      • آنالیز فازها و ذرات موجود در ريزساختار و پوشش هاي فلزي
X-Ray Map تهیه آنالیز تصويري •      

      • آنالیز شكست و تخريب قطعات فلزی
LECO كربن-گوگردگیری   

      • تعیین میزان كربن و گوگرد در انواع چدن و فوالد با دقت يک هزارم درصد وزني
    ICP شیمي تر، جذب اتمي و   

      • از طريق آزمايشگاه همكار
خواص مکانیکی

      • انجام آزمايش كشش بر روی نمونه هاي تخت و گرد و انواع میلگرد و لوله و تعیین استحكام كششي نهايي، تسلیم، درصد 
           ازدياد طول نسبي و درصد كاهش سطح مقطع

      • انجام آزمايش خمش نمونه هاي جوشكاري شده و خم و بازخم میلگردها 
      • آزمايش فشار

      • آزمايش ضربه شارپي در دماهاي محیط، صفر درجه و زير صفر
      • سختي سنجي ماكرو به روش هاي ويكرز، برينل و راكول بصورت ثابت و پرتابل در محل

      • سختي سنجي میكرو به روش هاي ويكرز و نوپ
      • تهیه پروفیل سختي همراه با رسم نمودار و تعیین عمق اليه سخت كاري شده

      • تهیه PQR براي قطعات جوشكاري شده
      • تعیین ثابت فنرهاي كششي و فشاري

      • انجام كلیه مراحل آماده سازي نمونه ها از قبیل برش، پولیش، سنگ زني، ماشینكاری و غیره
   متالوگرافی

      • بررسي ريزساختار و درشت ساختار قطعات فلزی با استفاده از میكروسكوپ هاي نوري و الكتروني
      • تعیین نوع، اندازه و توزيع گرافیت در چدن ها 

      • تعیین اندازه دانه در ريزساختار فلزات
      • ضخامت سنجي پوشش ها و اندازه گیري ضخامت اليه دكربوره

      • بررسي خطوط سیالن در قطعات فورج و ماكروگرافي مقاطع جوش
      • تهیه رپلیكا )متالوگرافی غیرمخرب(

      • تمیزی فوالد، تعیین روش تولید و تهیه شناسنامه فنی قطعات فلزی
آزمون های غیر مخرب

      • ضخامت سنجي پوشش هاي غیرآهني بر روي فلزات پايه آهني به روش الكترومغناطیسي
      • ضخامت سنجي پوشش هاي غیر هادي بر روي فلزات پايه غیرمغناطیسي همچون آلومینیوم، مس، فوالد زنگ نزن     

           و غیره به روش ادي كارنت 
 )PT( و مايعات نافذ )MT( ذرات مغناطیسي ،)RT( راديوگرافي ،)UT( آزمايشات آلتراسونیک •      

آزمون های دیگر
      • سالت اسپری )مه نمكی( 

     • آزمون های خوردگی
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آزمایشگاه تخصصی اپتیک

معرفی آزمایشگاه

خدمات و توانایی های تخصصی

optic-Lab@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075158  و 66031912                            پست الکترونیکي

آزمايشگاه اپتیک جهاددانشگاهی صنعتی شريف، اولین آزمايشگاه همكار سازمان ملی استاندارد ايران در زمینه 
آزمون انواع عینک های محافظ، قطعات و دستگاه های اپتیكی، فعالیت خود را در سال 1384 آغاز نمود. اين 
آزمايشگاه به تدريج با تكمیل تجهیزات، خدمات خود را در زمینه آزمون انواع شیشه های ساختمانی و كالیبراسیون 

لنزومتر گسترش داد.

ارائه خدمات در زمینه آزمون محافظ های شخصی چشم 
  • انواع عینک های محافظ صنعتی

  • عینک های ورزشی ) اسكی – شنا – دوچرخه سواری (
  • عینک های آفتابی

  • عینک های طبی ) عدسی و قاب (
  • عینک های لیزر

آزمون و تعیین مشخصه های انواع قطعات اپتیکی 
  • انواع عدسی های كروی

  • آينه و منشور
  • سطوح تخت

آزمون سیستم های اپتیکی از قبیل میکروسکوپ و تلسکوپ
 آزمون انواع شیشه های ساختمانی

  • شیشه فلوت
  • شیشه تخت كششی

  • شیشه مشجر
ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های 

  • طیف سنجی 
  • لنزومتری

  • ضربه پر سرعت
  • پاورمتری

  • شدت سنجی
)bcld(كالیبراسیون لنزومتر • 
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آزمایشگاه تخصصی الیه نشانی الیه نازک

معرفی آزمایشگاه

• پوشش دهی با انواع اليه های نازك فلزی و دی الكتريک به روش های ذيل:
  - تبخیر حرارتی مقاومتی

  - تبخیر حرارتی با تفنگ الكترونی
DC مگنترون اسپاترينگ -  

  - راكتیو اسپاترينگ

• مجهز به كامل ترين بانک انواع تارگت های فلزی و دی الكتريک شامل:
 Al, Ti, Mo, Cr, Co, Cu, Ni, Fe, Zn, ITO, ZrO2, ZnO, MgO, AZO, Al2O3, Zr, Sn, SiO2, C, TiO2, . . .

• مجهز به بانک انواع پودر، شمش، قرص و دانه های فلزی و غیرفلزی شامل:
MgF2, TiO2, Cr2O3, SiO2, Pt, Sn, Cr, Ni, Al, Pb, In, Ag, Au, . . .

• عملیات حرارتی بر روی اليه های نازك در اتمسفر گازهای آرگون، نیتروژن و اكسیژن با قابلیت برنامه ريزی 
     در 9 برنامه9 مرحله ای تا 1200 درجه سانتی گراد

• اسپكتروفتومتری:
  - اندازه گیری طیف عبور، بازتاب و جذب برای تمام اليه های فلزی و دی الكتريک در گستره طول موج 200 

       تا 1100 نانومتر  
  - فتولومینسانس، رنگ سنجی و غلظت سنجی

  - اندازه گیری ضخامت و طیف پاشندگی اليه های دی الكتريک

 آزمايشگاه اليه نشانی اليه نازك دارای سه دهه تجربه در زمینه ارائه خدمات تخصصی اليه نشانی اليه نازك با دقت نانومتر 
می باشد.

  اين مجموعه هم اكنون مجهز به سیستم های اليه نشانی مگنترون اسپاترينگ، الكترون گان، تبخیر مقاومتی حرارتی،  
اتاق ها و میزهای تمیز، كوره عملیات حرارتی و دستگاه اسپكتروفتومتر است. 

خدمات و توانایی های تخصصی

microelectronic@jdsharif.ac.ir :تلفن:  66075156  و  66028194          پست الکترونیکي
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آزمایشگاه تخصصی میکرو الکترونیک و میکرو لیتوگرافی
معرفی آزمایشگاه

آزمايشگاه میكروالكترونیک، داراي بیش از سه دهه تجربه در ارائه خدمات تخصصي در زمینه هاي میكرولیتوگرافي، 
ساخت انواع رتیكل، ساخت انواع تراشه های میكروفلوئیديک، ساخت انواع نمونه هاي مهندسي و برش هاي دقیق مي باشد.

اين مجموعه مجهز به سیستم هاي تنظیم ماسک)Mask Aligner(،  اليه نشانی چرخشی)Spin coater(، اتاق ها و میزهاي 
تمیز، میكروسكوپ هاي كنترل كیفیت و تجهیزات برش و بسته بندي ازقبیل Wire Bonder و Probe Station مي باشد. 
همچنین به دلیل تعامل گسترده اين مركز با اغلب مراكز پژوهشي و دانشگاه هاي كشور، امكان دريافت خدمات ديگر نیز 

در اين مركز فراهم است.
در اين آزمايشگاه با تأكید بر روي تكرارپذير و قابل اطمینان كردن فرآيندهاي مختلف، امكان تولید نیمه صنعتي نمونه هاي 

مهندسي فراهم شده است.

 •  ارائه خدمات میكرولیتوگرافي بر روي اليه هاي نازك فلزي و دي الكتريک با دقت نیم میكرون در زمینه هاي زير:
   - میكروالكترونیک: ساخت انواع سنسورها، ريزمقاومت ها، ديود شاتكی و ...

   - آپتوالكترونیک و اپتیک: ساخت انواع انكودر، پین هول، توري، شكاف، موجبرها و ...
   - سیستم هاي میكروالكترومكانیكي )MEMS و BioMEMS (: ساخت Saw Filter، شتاب سنج مكانیكي،   

        بیوسنسورها و میكروالكترودهاي شانه اي با فواصل میكروني و ...
 •  طراحي و ساخت ماسک كرومي با دقت 1 میكرون

 •  حكاكي و میكرولیتوگرافي دقیق بر روي سنگ هاي قیمتي سخت
 •  ارائه خدمات Soft Lithography در حوزه هاي میكروفلوئیديک و ريزسیستم هاي زيستي به شرح زير:

   - تولید میكروكانال هاي پلیمري از جنس SU -8 و PDMS مطابق با طرح كاربر با ابعاد و ارتفاع هاي مختلف
   - تولید میكروكانال های عمیق از جنس شیشه مطابق با طرح كاربر با ابعاد و ارتفاع هاي مختلف

   - تولید میكروكانال از جنس سیلیكون مطابق با طرح كاربر با ابعاد و ارتفاع هاي مختلف
 •  تولید انبوه انواع رتیكل از نوع اليه نازك فلزي يا از نوع حک بر روي شیشه با مشخصات زير:

0.006 ± 0.001 mm :عرض خط براي رتیكل با الگوي اليه نازك فلزي -   
0.012 ± 0.002 mm  :عرض خط براي رتیكل با الگوي حكاكي شده روي سطح شیشه -   

 •  خدمات Wire Bonding و جوش دقیق سیم هاي نازك
 •  برش دقیق ويفرها و زيراليه هاي مختلف

 •  برگزاري دوره آموزش میكرولیتوگرافي و میكروفلوئیديک
 •  تهیه مواد و تجهیزات مرتبط با میكرولیتوگرافي از قبیل ويفرهاي سیلیكوني، فوتورزيست، خورنده ها، مواد 

       ظهور، رزين ها و چسب هاي مختلف
 •  ساخت مدارات مجتمع اليه نازك مايكروويو چنداليه اي بر روي بسترهاي سرامیكي و تفلون

 •  اجراي پروژه هاي انتقال تكنولوژي، طراحي آزمايشگاه ها و تجهیزات خاص تحقیقاتي در زمینه ساخت 
      قطعات میكروالكترونیكي

خدمات و توانایی های تخصصی

microelectronic@jdsharif.ac.ir :تلفن:  66075156  و  66028194              پست الکترونیکي
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آزمایشگاه تخصصی اندازه گیری ابعادی
معرفی آزمایشگاه

آزمايشگاه اندازه گیري دقیق ابعادی مجهز به دستگاه CMM از نوع Wenzel LH 87 با دقت 2 میكرون ) دارای 
گواهینامه كالیبراسیون(، دستگاه سايه نگار و انواع ابزارهای اندازه گیری دستی می باشد.

اين آزمايشگاه از سال 1360 آغاز بكار نموده و به تدريج با گسترش امكانات، به ارائه خدمات به صنايع مختلف از جمله 
ISO 17025 خودروسازي، صنايع نفت و صنايع هوافضا پرداخته است. تالش در جهت استقرار سیستم مديريت كیفیت
و اخذ گواهینامه صالحیت از سازمان هاي دولتي از جمله فعالیت هاي جاري اين آزمايشگاه به منظور ارتقاء كیفي مي باشد.

اجراي طرح هاي مطالعاتي به منظور ابداع سیستم هاي نوين اندازه گیري از جمله فعالیت هاي مستمر اين آزمايشگاه تخصصي 
است كه با بهره گیري از توان علمي متخصصین حوزه اندازه گیري دقیق انجام مي شود.

• اندازه گیري كلیه تلرانس هاي هندسي )تلرانس هاي فرم، جهت، موقعیت و ...( 
• اندازه گیري دقیق قطعات صنعتي با استفاده از دستگاه CMM با دقت 2/7 میكرون

• اندازه گیري قطعات ظريف با روش نوری و با دستگاه پروفیل پروژكتور با دقت 0/01 میلیمتر
  ) 600-30 bar ( اندازه گیري ثابت فنرهای ظريف اندازه گیري فشار در لوله هاي پالستیكي و الستیكي •

• طراحي فرايند اندازه گیري قطعات پیچیده 
 CAD و ارائه فايل CMM مدل سازي قطعات صنعتي پس از اندازه گیري توسط •

• انجام مطالعات علمي كاربردي به منظور تجهیز ابزارهاي اندازه گیري به سیستم هاي جديد بر اساس درخواست مشتري

mechanic@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075629                          پست الکترونیکي

خدمات و توانایی های تخصصی
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آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند 

معرفی آزمایشگاه

آزمايشگاه سامانه های الكترونیكی و هوشمند  در سال 1391 با هدف كمک به تسهیل تجارت بین المللی و حفاظت 
سرمايه های ملی از ديدگاه پدافند غیر عامل و بهبود ايمنی و كیفیت محصوالتی كه در زندگی ما با آن ها مواجه هستیم  و با 
حمايت اتحاديه صنف تولید كنندگان و تعمیركاران لوازم الكترونیک و حفاظتی تهران تاسیس گرديد . در اين آزمايشگاه 

آزمون های مربوط به تائید كیفیت تجهیزات فناوری اطالعات انجام می شود.
اين آزمايشگاه دارای گواهینامه های تائید صالحیت آزمايشگاه همكار از سازمان ملی استاندارد ايران در زمینه آزمون های 
ايمنی تجهیزات فناوری اطالعات، سازگاری الكترومغناطیسی)EMC( و تعیین معیار مصرف انرژی و همچنین گواهینامه 
تائید صالحیت آزمايشگاه همكار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی ايران در زمینه ايمنی تجهیزات ارتباطی و 

فناوری اطالعات می باشد.
همچنین اين آزمايشگاه عضو شبكه آزمايشگاهی فناوری نانو و شبكه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی می باشد.

•  انجام آزمون های تعیین كیفیت بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی شامل:
INSO 5233-1 IEC 60950-1 آزمون های ايمنی تجهیزات فناوری اطالعات -     

EMC آزمون های سازگاری الكترومغناطیسی -     
     - آزمون های اندازه گیری مصرف انرژی

•  مشاوره در مورد مديريت كیفت تولید تجهیزات فناوری اطالعات
•  مشاوره در راه اندازی خط تولید تجهیزات حفاظتی

•  برگزاری دوره های آموزشی در زمینه كیفیت

خدمات و توانایی های تخصصی

padafand@jdsharif.ac.ir :تلفن: 2-66075141   نمابر: 66075143                           پست الکترونیکي
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آزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری )فناب(
معرفی آزمایشگاه

• آزمون سیستم ها و ماشین های آبیاری
   - ماشین  آبیاری سنترپیوت

   - ماشین آبیاری لینیر
   - ماشین آبیاری ويل موو
   - ماشین  آبیاری قرقره ای

   - سیستم های كالسیک ثابت و نیمه متحرك

• آزمون ایستگاه های کنترل مر کزی )فیلتراسیون(
   - هیدروسیكلون

   - فیلتر شن
   - تانک كود

   - فیلتر میكرونی

• آزمون انواع آبپاش های آبیاری
Quick Coupling Valve  )آزمون شیرهای اتصال سریع )شیر خودکار •

• آزمون لوله های پلی اتیلن
• آزمون قطره چکان

• آزمون لوله های قطره چکان دار و نوارآبیاری
• آزمون اتصاالت مکانیکی پلیمری

• آزمون بست های کمربندی
• آزمون شیرهاي پالستیکي

آزمايشگاه فناوری و تجهیزات آب وآبیاری)فناب( حاصل بیش از دو دهه ارائه خدمات تخصصی و فعالیت های 
فنی و مهندسی پژوهشكده توسعه تكنولوژی سازمان  جهاددانشگاهی صنعتی شريف در تدوين دانش فنی، انتقال 
تكنولوژي، بومي سازي، تدوين استانداردهای ملی، بازرسی فنی، كنترل كیفیت و ارتقاء تكنولوژي تولید تجهیزات، 
سیستم ها و ماشین های آبیاری می باشد. اين آزمايشگاه در نظر دارد در آينده به عنوان مرجع آزمون  و تحقیقات 

تكنولوژي هاي آب كشور ايفای نقش نمايد.

خدمات و توانایی های تخصصی

t.d.c@jdsharif.ac.ir :تلفن: 66075636                                       نمابر: 66012428                              پست الکترونیکي
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تحصیالت تکمیلی

                                                                                                             تلفن:  66075236

برگزاری  منابع آموزشی و همچنین  و  قالب طراحی دوره وكارگاه، تدوين محتوا  اين سازمان در  فعالیت های آموزشی 
تک پودمان ها و دوره های كوتاه مدت و بلند مدت تخصصی- كاربردی  و دوره های تحصیالت تكمیلی در موضوعات 
مختلف فنی - مهندسی، علوم پايه، مديريت، علوم انسانی و مهارتهای عمومی می باشد. تعريف و اجراي مطالعات آموزشي 
مورد نیاز كارفرمايان، نیازسنجي آموزشي، طراحي و اجراي آزمون هاي مختلف شغلي و مهارتي از جمله تجربیات و زمینه هاي 

فعالیت مي باشد. 
شركت ها، سازمان ها، ارگان ها، و صنايع مختلف طي سال هاي متمادي از كارگاه ها و دوره هاي آموزشي و خدمات 
آموزشی و توسعه منابع انساني اين سازمان بهره مند شده اند. اجراي دوره ها در محل كارفرما يا در نقاط مختلف در داخل 

و خارج از كشور و يا به صورت نیمه حضوری يا غیرحضوري ) مجازی( انجام مي پذيرد.
 اين سازمان داراي مجوزها، تأيیديه ها و تفاهم نامه هاي متعددي از سازمان هاي مختلف مي باشد كه برخي از 

آن ها به قرار زير مي باشند:
   • مجوز اجراي دوره هاي آموزش عالي آزاد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

   • مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي »كاركنان دولت« از  سازمان امور اداری و استخدامی كشور
   • تأيیديه ارائه خدمات آموزشي از سازمان ملي استاندارد ايران

   • مجوز برگزاری دوره های تخصصی حرفه ای از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
   • تأيید صالحیت براي اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت توسط اداره كل تشكیالت و آموزش شهرداري تهران با رتبه  الف  

ISIRI/TC232  مسئولیت دبیرخانه كمیته فنی خدمات آموزشی  خارج از تحصیالت رسمی •   
دوره ها، كارگاه ها و سمینار های آموزشی با استفاده از امكانات و فضاهای گسترده آموزشی، آزمايشگاهی و كارگاهی 
اين سازمان و همچنین دانشگاه صنعتی شريف برگزار می گردد. بطوری كه امكانات و فضای آموزشی مورد نیاز شركتها و 

سازمانها برای برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها قابل تامین می باشد.

برگزاری دوره های دكترای پژوهش محور در رشته های:
   • مهندسي صنايع          • مهندسي مكانیک         • مهندسي محیط زيست        • مهندسی متالورژی

تدوين و يا برگزاری دوره های كارشناسی ارشد در رشته های مختلف برای دانشگاه های غیرانتفاعی و علمی ـ كاربردی مانند:
   • مهندسی مالی            • مهندسی متالورژی          • هواپیمای بدون سرنشین             • دوره فناوري ارشد در حوزه نفت

فعالیت های آموزشی

                          edu@jdsharif.ac.ir :تلفن:  5-66075233             نمابر:  66075250              پست الکترونیکي
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آموزش های تخصصی - کاربردی

مركز آموزش هاي تخصصي و كاربردي صنعتی شريف، با پشتوانه 30 سال سابقه در زمینه تدريس و ارائه دوره های 
آموزشی  مختلف  فعالیت می نمايد. در حال حاضر اين مركز  با ارائه مشاوره های الزم، آموزش های تخصصی و 
مديريتی را با بهره گیری از كارگروه های تخصصی برگزار كرده و طراحی و اجرای دوره های تربیت كارشناس 

را نیز در حوزه های مختلف تخصصی به صورت فشرده در دست اجرا دارد.
به  را  انساني«  منابع  »ارتقاي  تكنولوژي«،  »توسعه  و  علم«  »تولید  كنار  در  كه  است  مفتخر  شريف  دانشگاهی  جهاد 
نیازسنجي  با  اين مركز  اين راستا  قرار داده است. در  فعالیت مراكز آموزشی خود  از محورهاي اصلي  عنوان يكي 
آموزشي و ارائه خدمات مشاوره تخصصي مبادرت به برگزاري ساالنه بیش از 100هزار نفر ساعت آموزشی  دوره هاي  
نیاز شركت ها،  سازمان ها و واحدهاي صنعتي و آحاد مختلف جامعه نموده است. دوره ها و كارگاه های  مورد 
آموزشی در قالب رشته هاي تخصصي مختلف كه در ذيل به آن ها اشاره شده است، به متقاضیان فردی و سازمانی 

ارائه می گردد. 

                                sctae@jdsharif.ac.ir :پست الکترونیکي       sctae.jdsharif.ac.ir:تلفن:  7-66075623 - 6607564              سایت

اتوماسیون صنعتی: 
 WinCCدوره جامع مانیتورينگ صنعتی به كمک •  

  • دوره جامع PLC و شبكه های صنعتی
  • طراحی و اجرای تابلوهای اتوماسیون صنعتی

  • دوره جامع هیدرولیک و پنوماتیک
  • تربیت كارشناس اتوماسیون صنعتی

مالی و حسابداری:
  • تربیت كارشناس حسابداری

  • تربیت حسابدار حرفه ای                             
  • حسابداری مالیاتی

  • كارگاه تهیه صورت های مالی 
  • كارگاه تجزيه تحلیل صورت های مالی 

  • تربیت مدير مالی

عمران و معماری:
  • تربیت كارشناس محاسبات ساختمان)دستی و نرم افزاری(
  • متره برآورد و صورت وضعیت نويسی                                                         
  • مناقصه و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانكار)بانرم افزار(                                     
  • اتوكد)دوبعدی- سه بعدی(                                                          

  • تحلیل دينامیكی 
  • تهیه نقشه های اجرايی معماری)فاز2(

اقتصاد مهندسی:
  • تربیت كارشناس مناقصات 

افزار  نرم  با  توجیهی  های  طرح  تدوين  و  سنجی  امكان   •  
 COMFAR III

برق و نیرو:

  • تربیت كارشناس تاسیسات الكتريكی
  • تربیت كارشناس تابلوهای الكتريكی 

  • تربیت كارشناس روشنايی و نورپردازی 
ETAP تربیت كارشناس •  

  • تربیت كارشناس حفاظت و رله

مدیریت مهندسی و مهندسی صنایع:
 • تربیت كارشناس برنامه ريزی و كنترل پروژه 

                                       PMBOK كارگاه عملی مديريت و كنترل پروژه • 
                                              Power BI هوشمندسازی كسب و كار با • 
                                                    Excel تربیت كارشناس حرفه ای در • 

MSP برنامه ريزی و كنترل پروژه با نرم افزار • 
 • اصول پیمان و قراردادها

 • مديريت زمان
)DCC(كنترل مدارك و مستندات • 

 • مديريت ريسک پروژه

شیمي:
            )GC-HPLC( تربیت كارشناس آنالیز دستگاهی •  

  • روش های محلول سازی
  • روش های آماده سازی نمونه

  • محاسبات عدم قطعیت

مکانیک :
  • ارزيابی كیفی رنگ خودرو

  • تربیت كارشناس نگهداری و تعمیرات تاسیسات مكانیكی
  • تربیت كارشناس طراحی تاسیسات مكانیكی ساختمان

  • طراحی و نگهداری استخر، سونا و جكوزی
Revit MEP نقشه كشی تاسیسات با •  

  • روان كاری، روغن ها و گريس ها
  • تربیت مشاور  برنامه ريزی و مديريت و نگهداری تعمیرات

زبان انگلیسی:
  • دوره های ترمیک) مبتدی تا پیشرفته(

IELTS •  
TOEFL •  

نفت،گاز و پتروشیمی:
  • تربیت كارشناس طراحی فرآيند 

  • تربیت كارشناس تجهیزات دوار                                           
  • تربیت كارشناس پايپینگ 

http://sapp.ir/jsharif

 jdsharif

@jsharif

aparat.com/jahadsharif

     http://www.linkedin.com/in/jsharif



30

آموزش کارکنان دولت
 خدمات  آموزشی 

در  مشاغل  متصديان  مهارتهای  و  دانش  بینش،  توسعه  با رويكرد  و  ها  انسانی سازمان  های  ارتقاء سرمايه  منظور  به 
دستگاه های اجرايی، دوره های آموزشی كاركنان دولت براساس ضوابط و بخش نامه های صادره در حوزه های 

فرهنگی و عمومی، فناوری اطالعات ، آموزش های شغلی وويژه مديران ارائه می گردد.

 دوره های آموزشی 
• نیاز سنجی آموزشی 

• برنامه ريزی و اجرای دوره های آموزشی فرهنگی وعمومی، زبان انگلیسی عمومی و تخصصی،  دوره های   
     فناوری اطالعات ، شغلی ، دوره های ويژه مديران 

• تهیه محتوی الكترونیكی جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری 
• تدوين و اجرای دوره ها، سمینارها و كارگاه های آموزشی اختصاصی به سفارش دستگاه ها

 gov.edu@jdsharif.ac.ir  :تلفن: 5-66075233-66012801                   نمابر:  66075250       پست الکترونیکي

آموزش های غیر حضوری )مجازی(

با توجه به تغییر نیازهای آموزشی و رويكرد روزافزون فراگیران به يادگیری الكترونیكی و به منظور امكان بهره مندی 
كامل فراگیران در تمام نقاط داخل و خارج كشور، خدمات آموزشی متنوعی به صورت غیرحضوری ارائه می گردد. 
خدمات مزبور شامل اغلب زمینه های آموزشی بوده و به فراگیران آزاد، شركت ها، صنايع، سازمان ها و در زمینه های 

مديريتی، مهارتهای عمومی و تخصصی- مهارتی ارائه می گردد. 
برخی از زمینه های فعالیت عبارتند از:

    edu@jdsharif.ac.ir نمابر:66075250             پست الکترونیکی تلفن: 5 - 66075233   

•  برگزاری كارگاه ها و دوره های آموزشی )شامل دوره های مهارتهای عمومی، مديريتی و تخصصی– مهارتی(
•  ارائه خدمات مشاوره تخصصی مرتبط

)e-learning( تولید بسته ها و نرم افزارهای آموزشی غیر حضوری  •
•  برگزاری آزمونهای آنالين مختلف )در سطح شركتی و ملی(

•  ارائه دوره های ويژه كاركنان دولت
•  تأمین بستر ارائه خدمات آموزش مجازی و نیازهای مشابه برای شركتها، صنايع و سازمان ها

آموزش های    مهارتی پیشرفته

مركز آموزش مهارت های پیشرفته با تكیه بر بیش از سه دهه فعالیت آموزشی، پاسخگوئی به نیازهای تخصصی كلیه 
متقاضیان را هدف فعالیت های خود قرار داده است.

تمامی برنامه های آموزشی اين مركز با رويكرد ارتقای مهارت های شغلی و توانمندسازی افراد جهت ورود به بازاركار 
تعريف می گردد. پژوهش و مطالعات آموزشی، نیازسنجی آموزشی و ارتباط مستمر با اصناف، صنايع و دستگاه ها اساس 

شكل گیری اين برنامه ها را تشكیل می دهد.
ماهیت عملی دوره ها و برخورداری از كارگاه، سايت و آزمايشگاه های تخصصی از مهمترين ويژگی های دوره های 

آموزشی می باشند. اين مركز توانائی تدوين و اجرای دوره های آموزشی در قالب گروه هاي آموزشی زير را دارا می باشد:

jdsl@jdsl.ir              www.jdsl.jdsharif.ac.ir   66075238 -66075085 - 66075076 :تلفن

•  رنگ، آبکاري و پوشش هاي سطحي
•  اپتیک بینایي

•  استاندارد و کالیبراسیون 
)IT( فناوری اطالعات  •

HSE مهندسی محیط زیست و  •
•  شهر سازی

•  مدیریت کسب و کار

http://sapp.ir/Jahadsharif                                 Jahadsharif                                   @Jdsharif_JdSl
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اداره انتشارات علمی تخصصی

انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی شريف از سال 1359 تاكنون در تالش بوده با انتشار دستاوردهای علمی و فنی، 
مراجع معتبری را به جامعه علمی كشور معرفی نمايد و تاكنون موفق شده بیش از 100 عنوان كتاب را به چاپ برساند 
كه از اين میان، برخی كتاب های درسی دانشگاهی به شمار می رود. در ذيل به برخی از عناوين كتاب های منتشر 
شده در سال های اخیر اشاره خواهد شد. سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شريف در اين زمینه خود را محدود ننموده 
انتشار فصلنامه علمی- ترويجی توسعه تكنولوژی صنعتی سعی در برآورده نمودن نیاز بخش  با  و از سوی ديگر، 

تحقیق و توسعه جامعه كرده است.

عناوین کتاب های جدید:
•  پراكندگی امواج الكترومغناطیسی از سطوح ناهموار

•  آزمون های تجهیزات دوار
•  خواص مكانیكی سرامیک ها

•  سیستم های راديومتری مايكروويوی »تجزيه و تحلیل«
•  ابعاد، شاخص ها و نشانگرهای عملكردی خرد 

      در آموزش عالی 
•  اقتصاد محیط زيست)مبانی، اصول و كاربردها(

•  آموزش توسعه پايدار در آموزش عالی
• اصول خوردگی

•  معادالت ديفرانسیل و كاربردهای آن
• اندازه گیری و كنترل كیفیت كاربردی

•  تجارت الكترونیكی- تعاريف، موانع و راهكارها

محورهاي فعالیت

برخی از سوابق انتشاراتی

journal@jdsharif.ac.ir :پست الکترونیکي             jtd.iranjournals.ir   :تلفن: 66075011                 سایت

• كاربرد نظريه آشوب و فراكتال در پیش بینی سری های زمانی
• اقتصاد محیط زيست)مبانی، اصول و كاربردها(

• طراحی كارخانه و حمل و نقل مواد
• مكان يابی مراكز صنعتی و خدماتی

• مروری بر مهندسی معكوس، نمونه سازی سريع و 
   ابزارسازی سريع

• محاسبات عددی
• مديريت لجستیک زنجیره تامین

• فناوری انجماد سريع
• راهنمای كاربردی ارزيابی استراتژيک محیط زيست

• مباحث كاربردی در زمینه مهندسی مالی
• طراحی انبار

 ... •
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ارتقای فرهنگ سازمانی

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف، در عرصه فرهنگي، اجتماعي و اعتالي فرهنگ دانشجويان 
دانشگاه صنعتي شريف، مأموريت برنامه ريزي، اجرا و هدايت فعالیت هاي فرهنگي و فوق برنامه زير را در سطح اين 

دانشگاه بر عهده دارد:
 • حضور در شوراي فرهنگي دانشگاه صنعتي شريف

 • راهبری كانون همكاران افتخاری جهاددانشگاهی صنعتی شريف
 • برگزاري بازديدهاي دانشجويي از مراكز علمي و صنعتي كشور ) ايران مرز پرگهر (

 • برگزاري سلسله نشست هاي بحث و هم انديشي با موضوعات مختلف فرهنگی و اعتقادی

فعالیت هاي دانشجویي

culture@jdsharif.ac.ir  :تلفن:  66075239                  پست الکترونیکي

مرکز مطالعات فرهنگ و مدیریت جهادی

 معاونت فرهنگي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف، به منظور ارتقاء فرهنگ سازماني اعضای خود برنامه ريزي، 
اجرا و هدايت فعالیت هاي فرهنگي زير را در سطح اين سازمان بر عهده دارد:

     • راهبری مركز مطالعات فرهنگ و مديريت جهادی
     • برگزاري مجموعه سمینارهاي الزامات فرهنگ جهادي

     • طراحی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی)مسابقات قرآني، اردوهای زيارتي، نشست های اعتقادی و...(
     • راهبری سايت فرهنگ سازماني

  • بازانديشی و بازخوانی منابع و اسناد و میراث فكری و علمی موجود در حوزه فرهنگ و مديريت جهادی
  • معرفی مباني، اصول، شاخص ها و ديگر ابعاد فرهنگ و مديريت جهادی به جامعه

  • تعمیق و توسعه تحقیق در زمینه فرهنگ و مديريت جهادی به ويژه در اقشار دانشگاهی
  • تعمیق و توسعه آگاهي ها و دانش اعضای جهاددانشگاهی در زمینه فرهنگ و مديريت جهادی

  • ارائه الگوی مديريت و فرهنگ جهادی بومی و تجربه شده در جهاددانشگاهی به جامعه به ويژه به اقشار دانشگاهی
  • برگزاري رويدادهای فرهنگی با محوريت فرهنگ و مديريت جهادی
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گزیده ای از محصوالت

جابجايي سیال ستون چاه به منظور زنده سازي ويا كشتن چاه، مته كاری و حفاري درون چاهي، رفع موانع و شستشوي درون چاهي 
بوسیله حالل هاي مناسب، تزريق سیمان به چاه های تعمیراتی برای پیشگیری از نشتی گاز يا آب، انتقال انواع محلول ها به 

اعماق چاه، انتقال ابزار به اعماق چاه برای انواع عملیات احیا، تعمیرات و اندازه گیری، سیمان كاري جداره داخلی چاه

رديابی، كنترل و كالیبراسیون ايستگاه زمینی 
دريافت تصاوير و اطالعات از ماهواره

استفاده از فناوری بازتولید انرژی الكتريكی، مكانیكی 
تست تجهیزات تا توان3500MW، امكان ايجادگشتاورتا 

15000RPM 150، سرعت كاری تاkN.m

تجهزات قابل تست: انواع گیربكس ها، موتورهای 
الكتريكی، احتراق داخلی، هیدرولیكی و ...، پمپ ها، 

محورها، كوپلینگ ها، ...
پرامترهای تحت كنترل: گشتاور، سرعت، توان، 

دما، دبی، ارتعاش، ...

سیستم  لوله مغزی سیار

انجام همزمان چهار نوع جابجايی و دوران در جهات مختلف،
چرخش سیلندر خودرو در دو جهت در اندازه های 90 و 180 درجه

 در كمترين فضای ممكن و با سرعتی بسیار باال 

سامانه آزمون ادوات دوار

ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطالعات ماهواره

ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كاربرد در صنايع خودروسازی  و امكان  سفارشی سازی آن  
برای صنايع مختلف

...
...

...
...

...
...

...
...
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)EDSو ETS سیستم اليه نشاني تبخیر در خأل باال مجهز به منبع پرتو الكتروني )مدل هاي •
)MSS مگنترون اسپاترينگ در خأل باال )مدل DC&RFسیستم اليه نشاني •

)LTS سیستم اليه نشاني تبخیر با لیزر پالسي )مدل •
)Melt Spinner( سیستم ذوب ريسي در خأل •

• چشمه پرتو يون پهن راديوفركانسی و جريان مستقیم
• منبع تبخیر پرتوالكتروني مغناطیسی با توان  3 كیلووات 

• منبع تبخیر مقاومتي جريان باال
• فیدتروهای الكتريكي و مكانیكی

• گرمكن هاي تابشي
• نگهدارنده نمونه

•كاتد مگنترون اسپاترينگ)DC & RF( با تارگت های قطر 2 و 3 اينچ 
• ضخامت سنج كريستالي كامپیوتري خنک شونده با آب و قابل انعطاف

كاربرد درفناوری نانو،  اپتیک،  میكروالكترونیک،  ابررسانايی،  فیلتر های نوری، اپتوالكترونیک، آينه های لیزر،  اليه های دی الكترنیک، 
پوشش های سخت،  پوشش های تزئینی

نوارها  تولید  فرايند مذاب ريسی جهت 
با  نانوبلوری  و  آمورف  های  فويل  و 
ضخامت 100- 20 میكرومتر و عرض

 20-  0/5 میلی متر 

سیستم الیه نشانی تحت خأل

دستگاه فلوکامپیوتر

هواپیما های بدون سرنشین)پهپاد(

نوارها و فویل های آمورف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• مجموعه يكپارچه كامپیوتری جهت محاسبه و نمايش پیوسته مقدار و حجم
      محصوالت خروجی متشكل از 8 كارت الكترونیكی شامل:

 ،IP-BP كارت ،Transition Module كارت ،CPU-MVME كارت     
     كارت IP-SANA، كارت IP-CIO، كارت IP-IMC، كارت SCC08 و

SPB420 كارت     
• پايش و نمايش دما، فشار، غلظت، كنترل حلقه پروسه و چاپ گزارش

• دارای ورودی ها و خروجی های آنالوگ و ديجیتال جهات ارسال به ساير 
)DCS تجهیزات دور )نظیر    

• اتصال به سیستم مركزی با قابلیت ارائه گزارش لحظه ای و ثبت در سیستم
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حمل پوسته موتور بر روی كانواير و ايجاد موقعیت مناسب در هر 
ايستگاه جهت مونتاژ ساير قطعات موتورخودرو در خط مونتاژ

 گرفتن و هدايت مانده به بیرون چاه
دارای عمل چكش داخلی جهت رهاسازی مانده

دارای ابعاد مختلف Slip برای گرفتن انواع ابزارها
 قابلیت رهاشدن و قطع اتصال از مانده

استفاده در صنايع معدنی، هوايی و ريلی

استفاده در ناوگان حمل و نقل ريلی

استند حمل موتور ) جیگ پالت (

شیرهای کنترلی ویژه

طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی)اورشات(

ماژول وکیوم کنترلی سرویس بهداشتی قطارهای مسافری

•  انجام تغییر فرم سوئیج و كم هزينه موضعی انواع لوله 
•  تولید اتصاالت لوله های دو سايزی برای افزايش ايمنی خطوط 

انتقال نفت و گاز با كاهش مقدار جوش 
•  تغییر سايز دلخواه انواع لوله 

مشخصات فنی :
•  امكان تغییر انواع لوله از جنس آهنی و غیر آهنی 

•  امكان تغییر فرم لوله های تا قطر 10

طراحی و ساخت دستگاه سوئیجینگ 

موتور هد

•  اتصال مغزی
•  شیر يک طرفه دو مرحله ای 

•  پین های برشی ايمنی
كاربردها:

•  جداسازی ابزارهای درون چاهی از لوله كويل در شرايط اضطراری
•  ايجاد سیستم ايمنی پیشگیرانه و ممانعت از جريان چاه به طرف باال

•  فراهم سازی جريان سیال در مواقع انسداد ابزارها در چاه

ابزار مجتمع چندمجموعه استاندارد شامل:

دستگاه شستشوی آلتراسونیک

• طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های 
حرارتی و تجهیزات مكانیكی

........................
........................

........................
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كنترل وضعیت شعله دركوره های ديگ بخار سوخت گازی

اندازه گیري  اجسام،  خارجی  و  داخلی  قطر  اندازه گیري 
فاصله و پهنای پايه هایIC، اندازه گیري ضخامت فیبر نوری، 
ابعاد  اندازه گیري  فلزي،  كابل هاي  ضخامت  اندازه گیري 
ورق، كنترل ضخامت ورق، اسكن قطعات خودرو، شمارش 
براي   Y و   X تشكیل  تولید،  در خط  سريع  عبوري  اجسام 

لیزرهاي برش

مجموعه عدسی كروی اپتیكی شامل 21 عدسی 
تخت- محدب و تخت- مقعر يک اينچی می باشد.
نشانی و بدون اليه  اين مجموعه در دو حالت 

 با اليه نشانی ضدبازتاب قابل ارائه است.

میكروسكوپ ها،  و  تلسكوپ ها  دوربین ها،  عكسبرداری،  تصويربرداری،  سیستم های  لیزر،  و  فوتونیک  اپتیک،  درآزمايشگاه های  كاربرد 
ساخت سیستم های اپتیكي تشخیص و درمان پزشكی و چشم پزشكی، ساخت سیستم های اپتیكی، صنايع نظامی و غیرنظامی و صنايع مختلف 

مجموعه عدسی کروی اپتیکی میکرومتر اپتیکی دیجیتال

قطعات اپتیکی دقیق

آشکارساز فرابنفش شعله در کوره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرداخت الكترونیكی عوارض تردد خودروها، اولويت دهی
 عبوربرای خودروهای عمومی و اورژانس در تقاطع ها،
رديابی خودرو های عبوری وجمع آوری داده های ترافیكی، 
هشدار دهی ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی، 
اعالم وضعیت ترافیكی جاده در نقاط خارج از ديد راننده 
در نقاط مفروض، اعالم وضعیت جاده به لحاظ پديده های
هواشناسی و محدوديت های ترافیكی، اعالم توقف ناگهانی 
خودرو، هشداردهی برای عبور خودروهای اورژانسی به 

خودروهای واقع در مسیر، اعالم رخداد تصادف خودرو

) CVT ( سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

604 صفحه قرآن بر روی سنگ عقیق - قطر زيراليه 17 
میلی متر - حد اقل عرض خطوط 0،6 میكرون

میکرو قرآن

........................
........................
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برخي از افتخارات سازمان:

 • کسب رتبه سوم پژوهش های توسعه ای بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی ) 1393( برای طرح 
     سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

• کسب عنوان » سازمان نوآور« در جشنواره خالقیت و نوآوري در عرصه صنعت و معدن کشور 

• کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد ي د ر بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی برای  طرح » فناوري 
     تولید آلیاژهاي مغناطیسي آمورف پایه کبالت به روش مذاب ریسي «

 
• د ریافت نشان جشنواره اختراعات کشور سوریه د ر سال 1382برای ساخت قطعات د قیق اپتیکي 

• د ریافت نشان جشنواره اختراعات کشور سوریه د ر سال 1382برای طرح  سیستم الیه نشاني د ر خألباال

• کسب رتبه اول پروژه هاي تحقیقاتي د فاعي د ر اولین جشنواره تحقیقات و فناوري د فاعي برای ارائه پروژه 
     فیوز مجاورتي ماد  ون قرمز د ر سال 1382

• کسب رتبه سوم سازمان هاي تحقیقاتي د فاعي د ر اولین جشنواره تحقیقات و فناوري  د فاعي در سال 1382

• د ریافت لوح تقد یر برای » بازسازي اساسي و راه اند ازي قطار سریع السیر توربوترن « از طرف رئیس هیأتمد یره      
     و مد یر عامل شرکت قطارهاي مسافري رجاء

• کسب رتبه د وم تحقیقات کاربرد ي د ر شانزد همین جشنواره بین المللي خوارزمي برای طرح » سیستم 
     الیه نشاني فیزیکي نیمه اتومات «

• کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد ي د ر سیزد همین جشنواره بین المللي خوارزمي برای طرح »ساخت یک 
     نوع حسگر مجاورتي ماد ون قرمز «

• کسب رتبه سوم ابتکار د ر د وازد همین جشنواره بین المللي خوارزمي برای »طراحي و ساخت سیستم هاي 
     اتوماسیون خطوط تولید لوله هاي فوالد«

• د ریافت لوح تقد یر د ر د همین جشنواره بین المللي  خوارزمي  براي  »طراحي و ساخت د ستگاه لنزومتر«

• کسب رتبه سوم تحقیقات کاربرد ي د ر نهمین جشنواره بین المللي خوارزمي برای طرح » تد وین تکنولوژي 
     تولید انبود ه فوالد مخصوص کم آلیاژ و تمیز قابل استفاد ه در فرآیند هاي کشش عمیق سرد«

• کسب رتبه د وم ابتکار د ر هشتمین جشنواره بین المللي خوارزمي برای طرح» نمونه سازي، تولید انبوه و  
     احد اث کارخانه عایق حرارتي یک نوع راکت نظامي«

•   کسب رتبه سوم ابتکار د ر هفتمین جشنواره بین المللي خوارزمي برای طرح »تولید گلوله د وربرد بیس بیلد«

• د ریافت تقد یرنامه از طرف شرکت تحقیق، طراحي و تولید موتور ایران خود رو برای طرح »راه اند ازي 
     خطوط ماشینکاري سیلند ر و سر سیلند ر شرکت ایپکو «

• د ریافت تقد یرنامه از طرف مد یر صنایع موشکي ) صنایع د فاع ( برای انجام پروژة » ساخت ابزارهاي اند ازه گیري 
     پنوماتیک خط تراشکاري پوسته موتور رنو«

• دریافت بیش از 30 عنوان تقدیرنامه علمي و تحقیقاتي دیگر از وزارتخانه ها، سازمان ها و صنایعي همچون 
     راه و ترابري، صنایع، نفت، کشاورزي، ایران خودرو، شرکت قطارهاي مسافري رجاء، بخش هاي مختلف صنایع  

     دفاعي و... به خاطر انجام پروژه هاي تحقیقاتي و خدمات تخصصي موفق

• ثبت 80 عنوان از اختراعات و ابتکارات جدید در اداره ثبت مالکیت معنوي کشور

• تألیف، ارائه و انتشار بیش از 200 مقاله در مجالت و کنفرانس هاي داخلي و خارجي


