
 ًاهِ تاسیس ٍ یا تبدیل ٍاحدّای پژٍّشی داًشگاّیپرسش
 

 هقدهِ -1

 ل ٍاحذ پضٍّؾی، ایي پزعؾٌبهِ تکویل ٍ ثِ پضٍّؾگبُ داًؾگبُ تْزاى ارعبل ؽَد.یثزای تبعیظ ٍ یب تجذ

 تَضیح: هٌظَر اس ٍاحذ پضٍّؾی در ایي پزعؾٌبهِ یکی اس اًَاع گزٍُ، هزکش، پضٍّؾکذُ اعت.

 

 اطالعات کلی -2

 

 

 هَضَع هَرد درخَاست: تاسیس  -2-1

 

 .............تجذیل                   اس .....................................................  ثِ ........................................

 سهیٌِ افلی فؼبلیت:

      ای       داهپشؽکی  ٌّز      هیبى رؽتِ    ػلَم اًغبًی      فٌی ٍ هٌْذعی      ػلَم پبیِ       کؾبٍرسی   

 اعت تٌْب یک سهیٌِ غبلت اًتخبة ؽَد( )السم

 

 عٌَاى پیشٌْادی ٍاحد: -2-2

 پژوهشکده مهندسی صنایع و سیستمها

 شامل گروههای پژوهشی ذیل:

 گروه پژوهشی سیستمهای انرژی -

 گروه پژوهشی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین -

 ستمهای سازمانیگروه پژوهشی سی -
 

 گزٍُ اعت. 3گزٍُ ٍ پضٍّؾکذُ حذالل ؽبهل  2گزٍُ ثِ ػٌَاى ّغتِ اٍلیِ ٍ هزکش ؽبهل حذالل  -1-2تَضیح 

 ًبم ٍاحذ پضٍّؾی هتٌبعت ثب ًَع فؼبلیت ٍاحذ اًتخبة ؽَد. -2-2تَضیح 

 ًشاًی:  -2-3

 بُ داًؾگبُ تْزاى گپضٍّؾ           

 

 ًوبثز:                         تلفي:                          

 ًؾبًی الکتزًٍیکی:

 

 

 

 گزٍُ پضٍّؾی    -الف

 هزکش پضٍّؾی  –ة 

               پضٍّؾکذُ –ج 



 خالصِ هستٌدات -4

 برًاهِ راّبردی شاهل: -1-1

 هاهَریت -

  یٌِ هٌْذعی فٌبیغ ٍ عیغتوْب ٍ رفغ تٌگٌبّب ٍ هؼضالت کؾَر در راعتبی تمَیت تَلیذ هلی هغبلؼِ ٍ پضٍّؼ در سه
 

 سالِ 5اّداف بلٌد هدت  -

 اًرژی:ّای سیستنگرٍُ پژٍّشی 

 solar tower ، wave & Tidal، wind تکٌَلَصیْبی ًَیي اًزصی ًظیز اًجبم پزٍصُ ّبی ثشرگ در حذکالى هلی در سهیٌِ -1

Power 

 اًجبم هغبلؼبت در حَسُ اًزصی اس جٌجِ ّبی التقبدی ٍ اجتوبػی -4

 هذیزیت کالى اًزصیاًجبم هغبلؼبت در سهیٌِ  -5

 هتميٍ التقبدی ثب ارائِ پیؾٌْبدّبی تَاًبیی حل هَضَػبت اجتوبػی  -6

 تَاًبیی هذل عبسی عیغتن ّبی پیچیذُ التقبدی ٍ اجتوبػی -7

 اًزصیهحَریت در هزاجؼِ هغئَالى ثزای حل هؾکالت حَسُ  -8

 

 لجستیک ٍ زًجیرُ تاهیي: گرٍُ پژٍّشی

 ٍ...Bio Gas, Bio Massثزرعی سًجیزُ تبهیي تکٌَلَصیْبی  -1

 ٍ... Bio Gas, Bio Massح کالى هلی در اًجبم پزٍصُ در عغ -2

 Waste Managementپزٍصُ ّبیی در سهیٌِ  -3

 پیؾجزد هزس داًؼ در حَسُ ّبی هزتجظ ثب فؼبلیت گزٍُ ثب تْیِ ٍ اًتؾبر همبالت ٍ کتت هٌبعت -4

 ایجبد ٍ رؽذ سهیٌِ ّبی ّوکبری ثب عبسهبًْبی درگیز ثب هَضَع -5

 زاى ٍ تذاٍم کغت ٍ کبرحدر سهیٌِ هذیزیت ثٍ کبرآهذ ثِ رٍس   پضٍّؾیایجبد ٍ تَعؼِ یک هزکش  -6

 عزاحی ٍ ثزگشاری عویٌبرّب ٍ ّوبیؼ ّبی ػلوی در ایي حَسُ -7

 پؾتیجبًی کبرؽٌبعی ٍ هؾبٍرُ ای همبهبت ٍسارتخبًِ ٍ عبسهبى ّبی هزتجظ ثب لجغتیک ٍ سًجیزُ تبهیي -8

 ْبدّبی هزجغ کؾَرتؼبهل ٍ ّوکبری پَیب ثب داًؾگبُ ّبی هؼتجز ٍ ً -9

 ای در سهیٌِ لجغتیک ٍ هذیزیت سًجیزُ تبهیي در عغح هلیّب ٍ پزٍصُ ّبی پضٍّؾی، کبرثزدی ٍ پبیِاًجبم عزح -10

 در فٌبیغ هتفبٍت ٍ ثٌگبُ ّبی التقبدی SCMػِ هجبحث باؽ -11

 

 سیستن ّای سازهاًی: گرٍُ پژٍّشی

 ر اس عزیك ارائِ خذهبت پضٍّؾی در سهیٌِ عیغتن ّبی عبسهبًیتبثیزگذاری در هغبئل کالى هذیزیتی ٍ اداری کؾَ -1

 ّبی عبسهبًی پیؾزفتِ ٍ پبعخگَیی ثِ ًیبس عبیز ًْبدّبی جبهؼِ ثِ هغبئل هزتجظتزثیت افزادی ثزای اًتمبل ٍ آهَسػ عیغتن -2

ّب کالت جبهؼِ، ثٌگبُّب ٍ ثزرعی اهکبى حل هؾفزاّن ًوَدى ثغتزی هٌبعت جْت ارتجبط ثب ثخؼ فٌؼت ٍ عبیز ارگبى -3

 کبرخبًجبت ثزاعبط افَل هزتجظ ثب عیغتن ّبی عبسهبًی

ّب ٍ فٌبیغ ای اس رٍػّبی هزتجظ ثِ فَرت هجوَػِارائِ هتذّبی هذیزیت/هٌْذعی کیفیت هتٌبعت ثب فٌبیغ ٍ تؼزیف پزٍصُ -4

 اعتفبدُ کٌٌذُ



  اؽبػِ هجبحث عیغتن ٍ هؼوبری عیغتن ّبی عبسهبًی در عبسهبى ّب -5

 

 

 

 برًاهِ عولی دٍ سالِ بر هبٌای برًاهِ راّبردی -
 ّای اًرژی:سیستنگرٍُ پژٍّشی 

ّبی اًزصیْبی خَرؽیذی، اًزصیْبی ثبد، هَج، جشر ٍ هذ ٍ ثمیِ ٍ ًَؽتي پزٍپَسال در سهیٌِ کبرثزدیّبی فٌؼتی پزٍصُ -1

 اًزصیْبی ًَیي

 تحلیل ٍ ثزرعی ػزضِ ٍ تمبضبی اًزصی ٍ پیؼ ثیٌی آًْب -2

 ثزًبهِ ریشی ػزضِ ٍ تمبضبی اًزصی اس دیذگبُ اجتوبػی التقبدی -3

 ارائِ هذلْبی ثْیٌِ عبسی ػزضِ ٍ تمبضبی اًزصی -4

 جذة پضٍّؾگزاى ًخجِ ٍ داًؾجَیبى ثزتز -5

 تؼزیف پزٍصُ ّب ٍ پبیبى ًبهِ ّبی هزتجظ -6

 َسال ّبیی درخقَؿ هغبئل التقبدی ٍ اجتوبػی هَجَد در کؾَر ٍ جْبىتْیِ پزٍپ -7

 

 لجستیک ٍ زًجیرُ تاهیي:گرٍُ پژٍّشی 

 Bio Massتْیِ کتبة تکٌَلَصیْبی  -1

 ثزرعی کَدعبسی اس سثبلِ ّبی خبًگی ثب اًجبم پبیبى ًبهِ در ایي سهیٌِ  -2

 ثزگشاری کٌفزاًظ ّب ٍ عویٌبرّبی تخققی -3

 ر کٌفزاًظ ّبی ػلوی ٍ ًوبیؾگبّْبی تخققیحضَر فؼبل د -4

 ّبی کبرثزدی ٍ هغبلؼبتی ثزای عبسهبًْب ٍ ؽزکتْبی هختلفاًجبم پزٍصُ -5

 تؼزیف ٍ ّذایت عزح ّبی پضٍّؾی در حَسُ هجبحث سًجیزُ تبهیي -6

 ارسیبثی ٍضؼیت هَجَد ثحزاى در کغت ٍ کبرّب  -7

 

 سیستن ّای سازهاًی:گرٍُ پژٍّشی 

 ثزای داًؾگبُ، داًؾکذُ اس عزیك ارئِ خذهبت کبرثزدی پضٍّؾیکغت درآهذ  -1

 لَت ثخؾیذى ثِ هفبّین ٍ رٍؽْبیی در هَضَػبت عیغتن ّبی عبسهبًی ثب اًجبم عزح ّبی پضٍّؾی -2

 اًتؾبر ًتبیج پضٍّؼ ّب ٍ فؼبلیت ّبی ػلوی ٍ فٌی اس عزیك چبح کتت، هجالت، همبالت ٍ غیزُ -3

 ذُ در عیغتن ّبی عبسهبًی ٍ ػلَم ٍاثغتِ جْت ارائِ خذهبت ثِ جبهؼِتزثیت کبدر هتخقـ ٍ ٍرسی -4

 گزدآٍری ًیبسّبی هَجَد در فٌبیغ هتفبٍت -5

 "داًؼ"ثِ رٍسآٍری ثبًک ّبی  -6

 ارسیبثی ٍضؼیت هَجَد عیغتن ّبی عبسهبًی ٍ فزٌّگ ّبی هزتجظ در عبسهبى ّب -7

 

 



 هعرفی ًیرٍی اًساًی پژٍّشگر بِ شرح زیر: -4-2

رشتِ ٍ هدرک  ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف
 تحصیلی

هرتبِ 
پژٍّشگر  ًام گرٍُ پژٍّشی هحل خدهت فعلی علوی

 خاص

1 
 دکتز هحوذػلی  آسادُ

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ  اعتبد

 داًؾگبُ تْزاى
 * عیغتوْبی اًزصی

2 
 دکتز کبهزاى رضبیی

دکتزی هٌْذعی 

 هکبًیک
داًؾیب

 ر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
 * عیغتوْبی عبسهبًی

3 
 ًیکػولدکتز هحغي فبدق

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ
داًؾیب

 ر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی عبسهبًی

4 
 دکتز رضب تَکلی همذم

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ  اعتبد

 داًؾگبُ تْزاى
لجغتیک ٍ سًجیزُ 

 تبهیي
* 

5 
 َالیدکتز فزیجزس ج

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ  اعتبد

 داًؾگبُ تْزاى
لجغتیک ٍ سًجیزُ 

 تبهیي
 

6 
 دکتز هغؼَد رثبًی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ  اعتبد

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی عبسهبًی

7 
 دکتز عیذ فزیذ لبدری

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ
داًؾیب

 ر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 تْزاىداًؾگبُ 
  عیغتوْبی اًزصی

8 
 دکتز جؼفز رسهی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ  اعتبد

 داًؾگبُ تْزاى
لجغتیک ٍ سًجیزُ 

 تبهیي
 

9 
 دکتز حبهذ ؽکَری

دکتزی هٌْذعی 

 ثزق
داًؾیب

 ر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی اًزصی

11 
 دکتز عیذحغیي ایزاًوٌؼ

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

اعتبد

 یبر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی اًزصی

11 
 دکتز عیذػلی تزاثی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ
داًؾیب

 ر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی عبسهبًی

12 
 دکتز ػجبط کزاهتی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ
داًؾیب

 ر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی عبسهبًی

13 
 دکتز رضب لذعی

دکتزی هٌْذعی 

 هکبًیک

اعتبد

 یبر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی اًزصی

14 
 پَردکتز ٍحیذ اثزاّیوی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

اعتبد

 یبر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
لجغتیک ٍ سًجیزُ 

 تبهیي
 

15 
 دکتز عیبهک حبجی یخچبلی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

اعتبد

 بری

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
  عیغتوْبی عبسهبًی

دکتز ػلی حبجی آلبثشرگی  16

 اهیزی

دکتزی هٌْذعی 

 فٌبیغ

اعتبد

 یبر

گزٍُ هٌْذعی فٌبیغ 

 داًؾگبُ تْزاى
لجغتیک ٍ سًجیزُ 

 تبهیي
 

 تَضیحبت:



 اى پضٍّؾگز ؽبخـ هؼزفی ؽَد.ًفز پضٍّؾگز فؼبلیت داؽتِ ثبؽٌذ کِ یک ًفز اس آًبى ثِ ػٌَ 5. در ّز گزٍُ حذالل 1

 . یک تي اس هیبى اػضبی ثزجغتِ ّیبت ػلوی ثِ ػٌَاى رئیظ ٍاحذ ثب حکن رئیظ داًؾگبُ هؼزفی ؽَد.2

 % ثبر هَظف در ٍاحذ اعت.50. یکی اس راّْبی تبهیي ًیزٍی اًغبًی پضٍّؾگز هبهَریت اػضبی ّیبت ػلوی ثِ فَرت تخقیـ حذالل 3

 

 شی الزم از جولِ:فضا ٍ اهکاًات پژٍّ -4-3

 

 جلذ 300: تؼذاد کتت فبرعی    هتز هزثغ 150 کتبثخبًِ ٍ هغبحت آى

 ػٌَاى 50: تؼذاد ػٌبٍیي هجالت التیي     جلذ 300: تؼذاد کتت اًگلیغی

 20: تؼذاد کبهپیَتز    ػٌَاى 10: تؼذاد ػٌبٍیي هجالت فبرعی

 0: ؼذاد کبرگبُ ّب در رؽتِ هَرد تمبضبت   آسهبیؾگبُ 5: تؼذاد آسهبیؾگبُ ّب در رؽتِ هَرد تمبضب

 

 

 

 

 :ًام ٍ اهضاء

 عبّاس کراهتی              

 داًشیار ٍ هدیر گرٍُ/ داًشکدُ هٌْدسی صٌایع


