
 

 

 معرفی:

گر.ه  3با نام مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیك و با  کار خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1373های نو در سال پژوهشکده فناوری

موفق به اخذ اساسنامه مصوب از وزارت  1377و در پی موفقیت و رشد، در سال  پژوهی آغازپژوهشی رباتیك و اتوماسیون، مکاترونیك و آینده

رباتیك و اتوماسیون،  گروه پژوهشی 4های نو اکنون دارای پژوهشکده فناوریهای نو گردید علوم، تحقیقات و فناوری با نام پژوهشکده فناوری

نفر پرسنل  4 ،تمام وقتنفر عضو هیئت علمی  6، و یك آزمایشگاه جامع صصیآزمایشگاه تخ 7مکاترونیك، مواد پیشرفته و نانو و ریزفناوری، 

محصول تجاری،  7این پژوهشکده دارای حداقل  باشد.می های همکاربا دانشکده دانشجوی مقاطع تحصیالت تکمیلی 100بیش از اداری و 

باشد. به همت اعضای هیئت علمی و مقاله منتشر شده میعدد  400ثبت اختراع و انتشار بیش از   30قرارداد صنعتی، بیش از  70بیش از 

موفق به کسب عنوان مؤسسه پژوهشی برتر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کسب عنوان  1390کارکنان، این پژوهشکده در سال 

 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گردید. 1392پژوهشکده رتبه اول در سال 

 

 سروو هایآزمایشگاه رباتیک و سیستم: 

 های تله اپراتوریسیستم 

 عملگرهای دقیق  

 عملگرهای سروهیدرولیك و سرونیوماتیك 

 جراحی رباتیك 

 نژاددکتر محمد زارعیسرپرست: 
، حسگر جابجایی لیزری، عملگر پیزو، درایور، کارت داده RB761درجه آزادی، پکیج ربات آموزشی  3عملگر پیزوالکتریك  تجهیزات:

 داده، شتاب سنج، سنسور فشار، تجهیزات هیدرواستاتیك پیشرفته، شیر نیوماتیك فوق سریعبرداری، کارت تبادل 
 

 آزمایشگاه مکاترونیک: 

 ساخت عملگرهای پیزوالکتریك و  طراحی، مدلسازی 

 بکارگیری حسگرهای پیزوالکتریك در مانیتورینگ و عیب یابی قطعات صنعتی 

 های صنعتیهوشمندسازی سیستم 

 های انرژی از حرکات فیزیکی انسان و محیط اطرافشت کنندهطراحی و ساخت بردا 

 طراحی و ساخت حسگرهای پیزوالکتریك با دقت باال جهت جرم سنجی، چگالی سنجی و سنجش آالینده در آب 

 دکتر مهناز شمشیرساز سرپرست:

 شتاب سنج، فانکشن ژنراتور، تست کششدستگاه شیکر، گیری امپدانس، برداری و برد اندازهبردهای دادهها، مولد موج تجهیزات:
 

 آزمایشگاه مواد پیشرفته: 

 تحقیقات در زمینه بیومواد و مواد هوشمند 

 های رهایش داروساخت سامانه 

 های مهندسی بافتساخت داربست 

 هاپوشساخت زخم 

 های عصبیساخت کاندویت 

 بین نظرپاکدکتر معصومه حق سرپرست:



 

 

کن انجمادی، چاپگر زیستی سه بعدی، همزن مغناطیسی، درجه سانتیگراد، خشك 1200عملیاتی حرارتی الکتروریسی، کوره  تجهیزات:

متر، آون، سانتریفیوژ، هیتر استیرر، آب مقطرگیری، اسپکتروفتومتر نانودراپ، پمپ  pHدیجیتال سه و چهار رقم، التراسونیك، ترازوی 

 خال 

 
 آزمایشگاه مواد مرکب: 

  نانوکامپوزیتیمواد کامپوزیتی و 

 دارو شیرها یهاسامانه 

 یپوش و رگ مصنوعساخت انواع زخم  

 بافت سخت یچاپ سه بعد  

 یمقاوم به خوردگ نینو یهاپوشش 

 های خود نرمیمکامپوزیت 

 دکتر سعید صابرسمندری سرپرست:

، UV-VISطیف سنج مرئی فرابنفش ، DSCکالریمتری روبشی ، تست کشش، Nano Indentationنانو فرورونده  تجهیزات:

ی، همزن مکانیکی، التراسونیك، آون و انکوباتور، ترازوی الکترو اسپری، کیولوزیهود بی، انجماد شیخشکای، چاپگر سه بعدآون خالء، 

 متر، هات پلیت PHدیجیتال، 
 

 :آزمایشگاه آنالیز مواد 

 شکست كیمکان 

 تماس كیمکان 

 هوشمند یهاو سازه مواد 

  رفتار مواد لیتحل 

 بختدکتر علی نیك سرپرست:

 الکترواسپینینگ، هیتر استیرر، ترازوی آزمایشگاهی تجهیزات:
 

 :آزمایشگاه نانوفناوری 

 یمیآنز ریو غ یمیآنز یستیز یساخت انواع حسگرها 

 نانو یو ساخت ابرخازن ها با استفاده از فناور یطراح 

 ینانو ذرات کربن هیپا یهاد یو ساخت غشاها یطراح 

 كیادوات الکترون یکاربردها یبرا یکربن هیپا یهاد یو ساخت چسب ها و پوشش ها یطراح 

 یمریپل هیپا یهاد یها تیو ساخت کامپوز یطراح 

 دکتر سعیده مزینانی سرپرست:

 ، کوره الکتریکی، اتوکالو، ترازوهموژنایزرمتر، سانتریفیوژ، هات پلیت،  pH، گالوانواستات، واستاتیپتانس تجهیزات:
 

 :آزمایشگاه ریزفناوری 

 میکروفلوئیدیك 

 طراحی و ساخت میکروعملگرها 



 

 

 طراحی و ساخت میکروحسگرها و زیست حسگرها 

 چاپگر سه بعدی 

 های تخصصیساخت مواد شیمیایی پیشرفته: رنگبر، حالل چسب، رنگ 

 دکتر فرشاد برازنده سرپرست:

گیری پروفیل سطح و زبری، الیه نشانی چرخشی، سیستم ساخت ماسك و لیتوگرافی، الیه نشانی کندوپاش، اندازه تجهیزات:

 الکتروپلیتینگ

 

 :آزمایشگاه جامع 

های درآمدزا و خدمات رسان جهت ارائه خدمات به محققین بیرون و اندازی این آزمایشگاه، ترکیب و چیدمانی از دستگاههدف از راه

 باشد.  خدماتی مورد نیاز دانشجویان مقاطع مختلف می -دانشگاه و انجام امور پژوهشیداخل 

 ریاست پژوهشکده دکتر مهناز شمشیرساز سرپرست:

 تست خستگی، CNCدستگاه  تجهیزات:

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 


