
 

  شد.تأسیس  عنوان گروه ریخته گری و ذوب فلزات تحت 6331در سال 

  الورژی به دانشکده با تبدیل دانشکده علم و صنعت به دانشگاه، بخش مت 6331در سال

 .ی و مواد تغییر یافتمهندسی متالورژ

  ه بنیانگذاری شد.در این دانشکدبرای اولین بارگرایش مهندسی سرامیک 6311در سال 

  شددوره کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی راه اندازی  6313در سال. 

  دوره کارشناسی ارشد سرامیک راه اندازی شد 6311در سال. 

  دوره دکتری مواد برای اولین بار در ایران راه اندازی شد 6311در سال. 

 

تولید و فراوری مواد، های متالورژی صنعتی، مقطع کارشناسی در گرایش اضر، در در حال ح

ر مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های شناسایی و انتخاب دسرامیک و طراحی مواد مهندسی، 

مواد مهندسی، استخراج فلزات، ریخته گری، شکل دادن فلزات، سرامیک و بایومواد و در مقطع 

 ود.می ش پذیرفتهدکتری در گرایش دکتری مهندسی مواد دانشجو 

 

نفر  633و  کارشناس ارشد 6111کارشناس، 5000  حدودااز زمان تأسیس این دانشکده تا کنون،

 در مقطع دکتری فارغ التحصیل شده اند.

 

 



 

  ، یعنی 6Mین گزارش بر اساس قاعده ا

 Man ,Management, Materials, Method, Money ,Machinery   

 تنظیم شده است که تقدیم حضور می شود.

 

 دانشکده برتر مهندسی مواد در ایران 

  نمایند. تأمینفارغ التحصیالن بتوانند نیاز فنی مهندسی جاری صنایع ایران را 

 .دانشکده بتواند در انتقال تکنولوژی به ایران نقش تعیین کننده ای داشته باشد 

  رتبه چشمگیری کسب نماید.، در سطح جهانی، در میان دانشکده های مواد 

 بتواند محل تولید نظریات جهانی تأثیرگذار باشد. دانشکده 

 

 



جدول نیروی انسانی موجود در دانشکده به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 /نفرنیاز /نفرسال آیندهوضعیت تا سه  وضعیت موجود/نفر نیروی انسانی ردیف

 63 استاد بازنشسته خواهند شد 1 61 استاد 6

 63 دانشیار بازنشسته خواهند شد 3 66 دانشیار 

 63 - 66 استادیار 

 53  33 جمع

  نفر بازنشسته و یا جابه جا خواهند شد 3 65 کارشناس 

  نفر بازنشسته خواهدشد 6 5 کارمند 

   61 جمع

   396 کارشناسیدانشجویان  

   361 دانشجویان ارشد 

   11 دانشجویان دکتری 

   111 جمع



عضو  33حاضر  عضو هیأت علمی است، در حالی که در حال 53برای تحقق اهداف ، نیاز به حداقل 

نفر از این اعضا  61سال آینده حداقل  3در دانشکده مشغول هستند واین در شرایطی است که تا 

بازنشسته خواهند شد و دانشکده با کمبود کادر علمی شدیدی مواجه خواهد شد، و این در شرایطی 

 نفر است. 1است که سهم استخدام کادر علمی برای هر سال 

 در حال حاضر با کمبود کارشناس و کارمند مواجه هستیم. به عنوان مثال:

جمع دار اداره می شود، در  6کارشناس و  1در حال حاضر با ، آزمایشگاه فرایندهای ذوب و انجماد

فعال بوده اند و علیرغم تأسیس در این آزمایشگاه کارشناس متخصص  1حالی که قبل از انقالب 

دوره های ارشد و دکتری، تعداد کارشناسان تقلیل پیدا کرده و این موجب شده که همه پروژه ها 

 .گیردمتوقف شود و یا بیرون از دانشکده انجام 

 : دو آزمایشگاه مهم دانشکده که متأسفانه به علت کمبود SEMآزمایشگاه متالوگرافی و آزمایشگاه 

 اداره می شود. خصص توسط سرباز پژوهشینیروی مت

مواد از نظر علمی، در دوره های کارشناسی و ارشد مطلوب کیفیت دانشجویان ورودی به دانشکده 

 نتیجه از همه دانشجویان ارشد انتظار ارائه مقاله نمی توان داشت. نیست و در

دانشجویان دکتری وضعیت بهتری دارند، ولی به لحاظ آن که آزمایشگاه ها نیاز اولیه آن ها را تأمین 

اه هستند و در نتیجه بیشتر دانشجویان در دانشکده د، مجبور به تحقیق در خارج از دانشگننمیکن

، حضور دانشجویان را می توان کنترل تجهیز آزمایشگاه هاارند. در صورت تأمین مواد اولیه و حضور ند

 کرده و محورهای پژوهشی دانشکده را محقق ساخت.

 



  :الگوریتم هر فرد مبتنی بر فرایند زیر است 

متن  →الگوریتم ذهنی →برخورد  مفاهیم → ه هاگزار →    

 به بیان دیگر:

Concepts →  Propositions  →  Text ,Context→Brain algorithm→Attitude 

تمدن، تاریخ، قدرت ،اعتبار   →   

 

در کلیه مراحل تشکیل الگوریتم ذهنی افراد شاغل در دانشکده، انسجام خاصی دیده نمی شود. دلیل 

علمی با موضوعات مختلف است. در بیشتر اذهان، ایده  هاینوع برخورد کادراصلی این موضوع، 

) بی شاخصی، بی جهتی( حاکم است. در حالی که  Heterogeneousآلیسم) آرمان گرایی( یا  

) تجربه گرایی(،  Empiricismیا  Pragmatismاه ما یک دانشگاه فنی است و می بایست دانشگ

Realism  )واقع گرایی( یاScientism  .حاکم باشد )علم گرایی ( 

به همین دلیل است که بیشتر کشاکش های پژوهشی، هم محور یا در جهت اهداف و مقاصد  

سیستماتیک به نیازهای علمی و صنعتی کشور  ما به صورتهای دانشگاه و صنعت نیستند، پژوهش 

 ارتباطی ندارند.

 

 



 

 اعتقاد بر آن است که دانشگاه و صنعت می بایست به صورت زیر در ارتباط باشند:

نمونه اولیه → نمونه اولیه  → مقاله) گزارش بین المللی(   → گزاره های علمی     →  دانش فنی 

کارخانجات، اجرای دانش فنیتأسیس  → دانش فنی تولید انبوه  →  

استخراج اشکاالت دانش فنی در عمل  →  گزارش به دانشگاه، محل تولید گزاره های علمی 

 

 

چنین سیکلی دیده نمی شود. هرکس مشغول نواختن ساز با سلیقه و آرمان ، در مجموعه سیستم 

  های خود است.

 از طریق برقراری جلسات مختلف تغییر الگوریتم ذهنی 

  بیشتربرای دانشکدهکادر علمی مذاکره با مسئولین جهت اختصاص سهمیه 

 درخواست استخدام کارشناس برای آزمایشگاه ها 

 

 

 



 آزمایشگاه ها درصد از بودجه ساالنه دانشکده صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز  3.5

 می شود.

اکثریت آزمایشگاه های دانشکده به علت عدم وجود مواد الزم، قابلیت ارائه خدمات به 

شخصی برای مجبور به خرید مواد از محل اعتبارات دانشجویان را ندارند و دانشجویان 

 . هستندناسی، ارشد و دکتری خود انجام پروژه های کارش

مواد اصلی مورد نیاز آزمایشگاه ها استخراج شده است و مواد بالمصرف موجود نیز 

 از مجموعه خارج شده است. HSEشناسایی و با توجه به سیستم 

 در خصوص مواد، راهی جز تأمین اعتبار بیشتر نیست.



  

 

ماشین آالت و ابزار و لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی موجود در دانشکده به شرح زیر 

 است:

تگاه کشش یونیورسال ، اهم دستگاه های خریداری شده در سال های اخیر در دانشکده: دس

 یگالوباکس پیشرفته ، دستگاه آنالیز چندمنظوره ، اسپاترینگ صنعتی ، دیالتومتر ، الکترو ریس

نیمه انوماتیک ، دیفراکتومتر ، لیزر  یبرابر ، الکترو ریس 611دیجیتال ، میکروسکوپ متالوگرافی 

 جوش و برش ، پتانسیواستات و .......

حداقل دو دستگاه به خرید ایسه با یک دانشکده مواد خارجی نیازمند در مقبرای تحقق اهداف و 

TEM  و سه دستگاهSEM .هستیم 

سال(، بیشتر دستگاه ها از لحاظ عملکرد مستهلک  13: با عنایت به قدمت دانشکده) نکته مهم

الیبره شده کهستند و مهمتر آن که اکثر دستگاه ها کالیبره نیستند، داشتن دستگاه و ابزار سالم و 

از ارکان اولیه تحقیق قابل اعتماد است، لذا برطرف نمودن این اشکال ضروری است. به علت عدم 

همچنین هیچ  اعتبار کافی امکان خرید دستگاه های جدید و کالیبره کردن سیستم وجود ندارد.

ه درنظر گرفت برنامه تعمیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی به لحاظ عدم وجود اعتبار مالی

 نشده است.



 متراژ) متر مربع( نام فضای تحقیقاتی نام و نام خانوادگی ردیف
 23.31 شبیه سازی عددی محمدرضا ابوطالبی 6

 31 در کارگاه ریخته گری-رشد تک بلور و انجماد جهت دار محمدرضا ابوطالبی
 265 مرکز تحقیقات آلومینیوم محمدرضا ابوطالبی

 265 مرکز تحقیقات آلومینیوم منصور سلطانیه 1

 37.2 فرایندهای نوین استخراج فلزات محمد شیخ شاب بافقی 3

 23.31 شبیه سازی عددی سیدحسین رضوی 5

 37.2 فرایندهای نوین استخراج فلزات مسعود گودرزی 3
 120 مرکز تحقیقات مواد مسعود گودرزی

 265 مرکز تحقیقات آلومینیوم سیدحسین سیدین 1
 46 شبیه سازی فیزیکی سیدحسین سیدین

 37.2 فرایندهای نوین استخراج فلزات علیرضا ذاکری 1

 72 انرژی و محیط زیست سمیه اعلم الهدی 1

 72 انرژی و محیط زیست سیدمرتضی مسعودپناه 9

 70 منو لیتک حسین سرپولکی 61

 70 منو لیتک رحیم نقی زاده 66

 42 سرامیک های پیشرفته جعفر جوادپور 61
 35 کامپوزیت جعفر جوادپور

 35 کامپوزیت حمیدرضا رضایی 63
 42 سرامیک های پیشرفته حمیدرضا رضایی
 39 الکتروسرامیک حمیدرضا رضایی
 70 مونولیتیک حمیدرضا رضایی

 30 مواد مغناطیسی نوری و الکتریکی سید محمد میرکاظمی 65

 35 کامپوزیت علیرضا خاوندی 63

 120 مرکز تحقیقات مواد  حسن ثقفیان الریجانی 61
 19 در کارگاه ریخته گری -جامد کامپوزیت حسن ثقفیان الریجانی

 31 در کارگاه ریخته گری-رشد تک بلور و انجماد جهت دار شبستریسعید قدرت نما  61
 26 در کارگاه ریخته گری -انجماد سعید قدرت نما شبستری

 55 در کارگاه ریخته گری-مواد متخلخل و سبک مهدی دیواندری 61

 40 در کارگاه ریخته گری-جریان مذاب سیدمحمدعلی بوترابی 69

 265 تحقیقات آلومینیوممرکز  محمدتقی صالحی 11

 16.4 تخریب در محیط های خورنده و بیولوژیک علیرضا ایوانی 16

 16.4 تخریب در محیط های خورنده و بیولوژیک حمیدرضا جعفریان 11

 72 انرژی و محیط زیست مسعود هاشمی نیاسری 13

 



فضای پژوهشی نفر از کادر علمی دانشکده،  61به دلیل کمبود جا ، برای تعداد حداقل 

 تخصیص نیافته است.

به همین منظور، در مجاورت دانشکده، برای گسترش فضاهای پژوهشی، طرحی آماده 

 شده است که به دلیل عدم وجود اعتبار مالی متوقف شده است.

برای دانشجویان دکتری قبالً مجموعه ای به عنوان دفتر و محل مطالعه در نظر گرفته 

 فعال شده و مورد استفاده آن ها قرار می گیرد. شده بود. این فضا مجدداً

   

 -سنتز و دیرگداز -عملیات حرارتی -فرایند ساخت سرامیک -خواص مکانیکی -خوردگی 

 -ادبیومو -متالوگرافی -شیمی تجزیه -پیرومتالورژی -الورژیتهیدروم -شیشه و لعاب

  -کانه آرایی -کارگاه ریخته گری

   

VIM – SPM – SEM – TEM – شبیه سازی  -ایکس اشعه -کوانتومتری -نسوز

ای سرامیک ه -فرایندهای نوین استخراج فلزات -کامپوزیت -فرایندهای مواد) محاسباتی(

اد مو -کامپوزیت های نیمه جامد -انجماد و رشد تک بلور -الکتروسرامیک -پیشرفته

شبیه سازی  -مواد مغناطیسی و نوری الکتریکی -سایش -جریان مذاب -متخلخل

 -مرکز تحقیقات آلومینیوم -ت مواد) جوشکاری(مرکز تحقیقا -فرایندهای مواد) فیزیکی( 

 مرکز تحقیقات دیرگداز) مونولیتیک(

   

 نانو -انرژی و محیط زیست -تخریب در محیط های خورنده و بیولوژیک



شکده برقرار شده در حال حاضر، محورهای پژوهشی که در زیر مالحظه می شود در دان

است و اساتید محترم با محوریت موضوعات پژوهشی زیر در دانشکده به امر تحقیق 

 مشغول هستند:

مهندسی  ،مواد پیشرفتهو سنتز طراحی و توسعه ، تغییر شکل پالستیکی شدید فلزات 

با  آلیاژهاریخته گری ، ذوب و شبیه سازی فرایندهای مواد، سطح )پوشش و تریبولوژی(

، الکتروسرامیک )شیشه ها و سنتز پودر و قطعات زیست فعالکاربرد در دمای باال، 

عه مواد توس، سرامیکهای مهندسی، کامپوزیت هاسرامیکهای مغناطیسی نوری الکتریکی(، 

قابل پرینت برای فرآیند چاپ سه بعدی مبتنی بر روش های بستر پودر، استریولیتوگرافی 

 وذرات مغناطیسینان، و اکستروژن

 

  کلیه قواعد و دستورالعمل هایHSE  به آزمایشگاه ها، کارشناسان، دانشجویان

 مشغول در آزمایشگاه ها و همکاران هیأت علمی اطالع رسانی شده است.

  اطالعات مربوط به کپسول ها و موادی که بالقوه خطرزا هستند، به کلیه افراد ابالغ

 شده است.

  اساتید در دو سال اخیر نسبت به اخذ محقق پسادکتری فعال بوده اند و در حال

 نفر محقق در دانشکده مشغول به کار هستند. 5حاضر 

 .در سیستم جدید یک قطب به نام مهندسی سطح در دانشکده فعال است 

  از دانشجویان دکتری در آزمایشگاه ها و کارگاه ها به نام دستیار آموزشی استفاده

 شود. می

 



 

 ی کهدر صورت، است. اعتبار موجودمیلیارد تومان 10.7 ، 6399بودجه دانشکده در سال 

 به طور کلی ها، خرید مواد اولیه، تعمیرات و، برای تجهیز آزمایشگاه داده شود تخصیص

 3.5یعنی است اعتبار در نظر گرفته شده میلیون تومان  311 امور مربوط به پژوهش

 که این مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز دانشکده نیست.درصد بودجه دانشکده ، 

ی خرید مواد میلیون تومان برا 1برای هر آزمایشگاه، هر ماه  که محاسبات نشان می دهد

 و تعمیرات در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  چارت سازمانی دانشگاه و بالتبع دانشکده دارای اشکال است. رابطه بین معاون پژوهشی و

ان گروه ها مشخص نیست، رابطه بین رئیس دانشکده و معاون، مانند رئیس دانشکده رمدی

هش دانشگاه و اعضای و مدیران گروه هاست. ارتباط بین معاون پژوهشی، مدیر امور پژو

هیأت علمی، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی،کارشناس معاونت پژوهشی و... نامعلوم است. 

سبب بی پاسخ ماندن بسیاری از  ، این عدم تبیین در روابط و بهم ریختگی در روش ها

 دستورات می شود.

 یچیده سیار پروش تجهیز و تأمین اعتبار و تخصیص مالی امتیاز پژوهشی و گرنت پژوهشی ب

 است.

  هیأت علمی در دانشکده های  اعضاءارزیابی ارزش اعتبار مالی مقاالت تولید شده توسط

در دانشکده مواد بدون تردید، تولید یک مقاله خوب تحقیقاتی به  مختلف منصفانه نیست.

لحاظ طبیعت و نوع کار نیازمند حداقل دو سال کار پژوهشی است که در صورت انسجام در 

تحقیقاتی احتماالً منجر به مقاله می شود. در حالی که در بعضی از دانشکده های کار 

می شوند.  Q1با کیفیت  ISIدانشگاه، کادرهای علمی در مدت دو هفته قادر به تولید مقاله 

 ارزش گذاری هر دو مقاله در دانشگاه یکسان است.

 

 



 زی برگزاری درس های مقاله نویسی و پایان نامه نویسیبرنامه ری 

 مهارت های مطالعه برای دانشجویان برگزاری کالس های 

  برگزاری جلسه به منظور تبیین و تغییر آیین نامه ارتقاء برای استادیاران و

 دانشیاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. لذا  حاکم نیستو ...در دانشگاه  EFQM ،ISO  ،5S  ،1δهیچ سیستم سازمانی مشهور دنیا مثل 

و پاسخگویی عملیات پژوهشی که توسط دانشجویان ارشد و دکتری انجام می شود، با اساتید  ارتباط

راهنما، مشاورین، آزمایشگاه ها، کتابخانه و ... تعریف نشده است. بیشتر دانشجویان دکتری، رها شده 

شی ه. به طور کلی واکنش های پژوهستند و هر استادی با سلیقه شخصی خود آنان را اداره می کند

Inter disciplinaire و به این دلیل کنترل و اعمال نظرات استراتژیک معاون پژوهشی  ندنیست

 قابل پیگیری نیست.

در دانشکده سیستم اتوماتیک کنترل فعالیت های پژوهشی در حال شکل گیری است به نحوی که 

 به آزادی در تحقیق و حوزه اندیشیدن اساتید بزرگوار لطمه ای وارد نشود.

گروه ها اعمال و پی گیری می شود. جایگاه اصلی مدیران گروه  مدیرانبیشتر امور پژوهشی از طریق 

 ها بیشتر مورد نظر قرار گرفته است.

وضعیت عملکرد پژوهشی کلیه همکاران به تفکیک گروه ها به مدیران گروه ها به صورت محرمانه 

رسانی به تک تک اعضای عیأت علمی، ابالغ شده است و از ایشان درخواست شده پس از اطالع 

 نسبت به پی گیری امور مربوطه اقدام نمایند.

بررسی و عملکرد تک تک اساتید استخراج شده است که به  91و  91و  91فرم عملکرد سه ساله 

 زودی به مدیران محترم گروه ها در جهت پی گیری ابالغ خواهد شد.



 (مو 9بازدیدهای علمی دانشجویان)رد 

 جلسه( 1ل شرکت ها و دانشجویان) نشست های انتقال تجربه با مدیران عام 

 مورد( 1گزاری دوره های آموزشی) بر 

 مورد( 1ازدیدهای صنعتی اساتید) ب 

  (جلسه 5آموختگان دانشکده مواد) نشست با دانش 

  (61ارائه سرویس های صنعتی  ،)مورد 

  (3برگزاری معارفه های دانشجویی و آشنایی با رشته  )جلسه 

 جلسه( 6با دوره کارآموزی)  برگزاری جلسه برای آشنایی دانشجویان 

 .پی گیری امور کارآموزی دانشجویان 

 

قرارداد فعال دارای  61قرارداد صنعتی منعقد شده و دانشکده در همین سال  9تعداد  91در سال 

 داشته است.نفر از اساتید محترم دانشکده  61توسط وصولی 

 

 

 


