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پژوهشکده فناوری های نوین   فیزیکی مورد نیاز فضاهای ساله توسعه 01برنامه 

 0011-0931  زیستی دانشگاه زنجان

 0931تهیه و تنظیم  در تابستان 

 مدیریت پژوهشکده -1

 

 

 عمومیبخش  -2

  متراژ پیشنهادی  فضاهای فیزیکی ردیف

  متر مربع  222 اتاق کنفرانس 1

 خواهران و برادران 02+ 02 متر مربع  122 نمازخانه 2

  مربع متر  32 آبدارخانه 3

  متر مربع  02 سرویس بهداشتی 4

  متر مربع  122 انبار دو مورد 0

  متر مربع  62 دفتر نشریات 6

  متر مربع  122 کتابخانه و سالن مطالعه 7

  متر مربع  10 اتاق اطالعات و نگهبانی 0

  متر مربع  600 مجموع 

 

 

 

 ردیف
  متراژ پیشنهادی  فضاهای اداری 

 

 به انظمام مسئول دفتر متر مربع 62 دفتر ریاست پژوهشکده 0

 دو معاونت متر مربع 62 اتاق معاو نان 2

  متر مربع  20 دبیرخانه 9

  متر مربع 122 اتاق جلسات 0

  متر مربع  240 مجموع 
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 های پژوهشیگروه-3

و گروه  "علوم دامی پژوهشی گروه "، "علوم زراعیپژوهشی گروه "پژوهشی تحت عناوین مصوب در حال حاضر سه گروه      

جدید با  پژوهشی  گروهشود، چهار  می پیشنهاد پژوهشکدهتوسعه  در راستای. در پژوهشکده فعال می باشندزیست فناوری پژوهشی 

گروه پژوهشی شیمی و زیست فناوری موادغذایی  و مواد اولیه دارویی و   -2گروه پژوهشی فیتوشیمی گیاهان دارویی،    -1:عناوین

علوم و فناوری های همگرا،  گروه پژوهشی -4  ،محیطی و زیست توده زیست فناوری زیست و شیمی گروه پژوهشی -3، صنعتی 

 .گردداعالم میبه شرح ذیل  ی پژوهشی  هامورد نیاز به تفکیک گروه مفید  فضاهای با توجه به این موضوع . گردند تاسیس

 زیست فناوری پژوهشی گروه  -3-1

فضاهای . موجود در مجموعه کنونی پژوهشکده نیز متعلق به این گروه است High techباعنایت به اینکه بیشترین دستگاههای 

کشت سلول بدلیل ایروله و . پیش بینی شده برای این گروه براساس دستگاههای موجود و گسترده تر شدن آنها در آینده می باشد

مجزایی برای الکترو فورز در نظر گرفته شده با عنایت به آلودگی های احتمالی اتاق . استریل بودن نیاز به فضای محدود تری دارد

فضاهای تعیین شده برای آزمایشگاههای ژنومیکس و پروتئو میکس شامل سه اتاقک جهت استراحت، تعویض لباس و انبار هر . است

 .متر مربع از فضای بیوانفورماتیک به اتاقهای مخصوص سرورهای آن اختصاص خواهد یافت 122. آزمایشگاه نیز می باشد

 

 توضیحات متراژ پیشنهادی  فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 1

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 اتاق اعضای هیات علمی 2

  متر مربع 32 اناتاق کارشناس 3

  متر مربع  62 آزمایشگاه کشت سلولی 4

 آزمایشگاه ژنومیکس متر مربع  162 آزمایشگاه ژنومیکس 0

 آزمایشگاه پروتئو میکس متر مربع  162 آزمایشگاه پروتئومیکس 6

  متر مربع  62 آزمایشگاه ایزوله کشت بافت گیاهی 7

  متر مربع 12 رزاتاق الکترو فو 0

  متر مربع 02 سردخانه 9

 دو کالس متر مربع 02 کالس آموزشی 12

  متر مربع 222 سایت بیو انفورماتیک 11

  متر مربع 162 آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی 12

  متر مربع 02 آزمایشگاه فلو سایتو متری 13

  متر مربع 102 آزمایشگاه بیوراکتور 14
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  متر مربع 102 مونوتوکسولوژیآزمایشگاه ای 10

  متر مربع 1422 مجموع 

 

 

 

 علوم زراعی پژوهشی  گروه -3-2

لذا با . ندارد شیخو یقاتیو تحق یعلم تیفعال نهیدر زم یشگاهیآزما چیه می باشدگروه مصوب پژوهشکده  نکهیا وجود گروه حاضر با

 کیبه  ازین نیآن همچن یبذر و تکنولوژ ،یزراع اهانیگ یولوژیزیو ف یاکولوژ یها نهیدر زم یمختلف در علوم زراع قاتیتوجه به تحق

مذکور در  یها نهیدر زم یتخصص یها شگاهیاست که آزما یضرور ،بخش مربوطه قاتیتحق ازیمورد ن بذور یبانک بذر جهت نگهدار

که با توجه به  ستیمشغول به کار ن یدر گروه علوم زراع یعلم ئتیه چیدر ضمن در حال حاضر ه. شوند سیتاس دیپژوهشکده جد

 ئتیه یگروه، اعضا ریجهت حضور مد یکیزیبستر الزم ف هدر گروه مذکور الزم است ک یعلم ئتیپژوهشکده در جذب ه کردیرو

 .ها فراهم گردد شگاهیکارشناسان آزما نیو همچن دیجد یعلم

 توضیحات متراژ پیشنهادی فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 0

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 اتاق اعضای هیات علمی 2

  متر مربع 12 اتاق کارشناس 9

  متر مربع  162 آزمایشگاه اکولوژی 0

 متر مربع 162 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 5

اتاق محل قرار گیری اسپکترو فتومتر، کجدال،  3شامل 

اندازه گیری سطح برگ، سکو بندی توزین و اندازه گیری،  

 سه عدد هود

1 
 آزمایشگاه تکنولوژی بذر

 
  متر مربع 122

7 
برای تجمیع کروس )فارمآزمایشگاه فیتو 

 (کانوایدون بزرگ و کوچک -چمبرها
  متر مربع 222

8 
و بخش زیر ( درجه  2 -4بخش ) بانک بذر

 صفر
  متر مربع 02

  متر مربع  122 انسکتاریوم 3

  متر مربع  092 مجموع 
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 علوم دامیپژوهشی  گروه  -3-3

 یدام ها یدیو تول یمثل دیراندمان تول شیافزاموجب  انیو انجماد رو دیتول ای که با تکنیک های مختلف از جملهشگاهیوسعه آزمات

نماید، میتواند ما را در نیل به توسعه پایدار یاری  در معرض انقراض  استان و کشور کمک یگونه ها ریو در کنار آن به تکثشده  یاهل

یان از جمله حوزه های است که در بخش دامپروری شایان ذکر است که با توجه به رونق بخش دامپروری در کشور تولید رو. رساند

 .ای افزایش دهددرامد دامداران  بطور قابل توجه کامال تقاضا محور بوده و از طرف دیگر میتواند با افزایش راندمان تولید مثلی 

 توضیحات متراژ پیشنهادی  فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 1

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 اتاق اعضای هیات علمی 2

  متر مربع 12 اتاق کارشناس 3

4 Animal room 222 متر مربع  

  متر مربع 122 اتاق تشریح 0

  متر مربع 32 آزمایشگاه ایزوله جنین شناسی 6

  متر مربع  22 آزمایشگاه کشت رویان 7

  متر مربع  442 مجموع 

  

 گیاهان دارویی فیتوشیمیگروه پژوهشی  3-4

بخش  زیدارد و ن یبرجسته ا اریبس یها تیکه مز  ییدارو اهانیبازار مصرف آن به استفاده از گ جهیو در نت یا توجه به اقبال جهانب

و به  یمیعطف به تنوع اقل زیو ن گرددیو عرضه م هیته یعیو طب یاهیاز منابع گ میمستق ریغ ای مایمستق یمصرف یاز داروها یبزرگ

به مقوله  یو پژوهش یبا مواد موثره باال دارد، توجه علم ییدارو اهانیگ دیدر تول یمیعظ لیران که  پتانسیا یاهیتبع آن پوشش گ

 باتیترک صیاستخراج و تخل ،ییدر جهت شناسا. دینما یم یضرور اریکشور، بس یبا توجه به اهداف اسناد باالدست ییدارو اهانیگ

 اتیبا جذب اعضا ه یگروه پژوهش نیا. ضرورت تام دارد یاهیگ یمیتوشیمرتبط با ف یعلم یاطالع از مبان  ،ییدارو اهانیاز گ ییدارو

مناسب  ونیفرموالس زیو ن یو اسالم یطب سنت ،یداروساز یبخش ها ازیمورد ن یحوزه، نسبت به پژوهشها نیدر ا یتخصص یعلم

 جینتا لیبخش در تکم نیا.  قرار خواهد داد تیهدا و لیمورد تکم یرا با شکل علم یاهیگ یقوله داروهامواد موثره اقدام نموده  و م

 .موثر خواهد بود اریبس زین  یفناور ستیو ز یبخشها اعم از علوم زراع ریهمکاران سا

 توضیحات متراژ پیشنهادی  فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 1

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 اتاق اعضای هیات علمی 2
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  متر مربع 12 اتاق کارشناس 3

  متر مربع 42 کالس آموزشی 0

  متر مربع 162 آزمایشگاه بیو شیمی 0

  متر مربع 222 آزمایشگاه آنالیز دستگاهی 6

  متر مربع 162 آزمایشگاه فیتو شیمی 7

0 

 متر مربع  222 داروییآزمایشگاه گیاهان 

GC  وHPLC  قسمت ایزوله  –آون و میز کار  اتاقو

فضای آماده سازی ائولیه گیاهان  -برای تقطیر

 دارویی

6 

 متر مربع 322 آزمایشگاه پس از برداشت گیاهان دارویی

شامل اتاق خشک کن، محل شستشو، بوجارری، 

محل قرار گیری دستگاه اسانس گیری، انبار، 

 بزرگترازوهای 

  متر مربع 02 آزمایشگاههای قارچ های کوهی 7

  متر مربع 022 گلخانه تکثیر گیاهان دارویی 0

  متر مربع 1722 مجموع 

 

 و مواد اولیه دارویی و صنعتی  شیمی و زیست فناوری موادغذایی پژوهشی گروه -3-0

توان  متخصص و دارای علمی هیات اعضای با جذب صنعتیو مواد اولیه دارویی و  موادغذایی فناوری زیست و شیمیپژوهش  گروه

 این گروه وهای علمی و کاربردی در زمینه های تخصصی کارگیری تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی به انجام پژوهشه و بباال علمی 

 .خواهد پرداختتربیت نیروی انسانی متخصص 

اعم از تدوین و اجرای پروژه  غذایی  و مواد اولیه دارویی و صنعتیگروه پژوهشی شیمی و زیست فناوری موادفعالیت های پژوهشی 

 استان، دارویی گیاهان بر ویژه تاکید با دارویی یی وغذا محصوالت در دارویی گیاهان کاربرد های بررسیدر زمینههای تحقیقاتی، 

تولید و بهبود کمی و کیفی ترکیبات موثره غذایی،  مواد ایمنی ضریب افزایش و غذایی مواد زیستی های آالینده مدیریت و شناسایی

شیمیایی، بهره گیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و غذایی به روش های های شیمیایی، به کمک روش طبیعی با منشاء گیاهی

 بیوشیمیاییی کارگیری روشهاه بشیمیایی، حذف یا شناسایی سموم میکروبی و آالینده های بیولوژیک با بکارگیری روش های نوین 

و سنتز و تهیه مواد اولیه   طراحی و ساخت حسگرهای زیستیو و فرایندهای تخمیری در فرموالسیون محصوالت غذایی رژیمی 

 .خواهد بود و افزودنی های غذایی دارویی و صنعتی

 

 

 توضیحات متراژ پیشنهادی فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف



6 
 

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 0

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 اتاق اعضای هیات علمی 2

  متر مربع 12 اتاق کارشناس 9

  متر مربع  162 سنتز مواد اولیه و موثره داروییآزمایشگاه  0

5 
سنتز افزودنی های غذایی و آزمایشگاه 

 مواد صنعتی
  متر مربع 162

1 

زیست فناوری مواد موثره آزمایشگاه 

 غذاییدارویی و 

 

  متر مربع 122

7 
کنترل کیفیت مواد موثره  آزمایشگاه 

 دارویی و افزودنی  
  متر مربع 222

  متر مربع 02 سم شناسی دارویی و غذایی آزمایشگاه  8

  متر مربع  122 آزمایشگاه سنتز حدواسط های دارویی 3

  متر مربع 42 کالس آموزشی 01

  متر مربع 162 حسگرهاآزمایشگاه شیمی و بیو شیمی  11

های  آنزیمشیمی و بیوشیمی آزمایشگاه  12

 طبیعی و مصنوعی

  متر مربع 162

  متر مربع  XRD 122آزمایشگاه  13

  متر مربع 1372 مجموع 

 

 

 و زیست توده محیطی زیست فناوری زیست و شیمی گروه پژوهشی 3-6

 شیمیایی و فرایندهای عموماً بر علوم این تمرکز. این علوم است متقابل تاثیرات درک محیطی زیست فناوری زیست و شیمی

 پذیر و تجدید هایانرژی محیطی، زیست بازسازی فاضالب، تصفیه هوا، تصفیه آب، تصفیه بازیافت، فرایندهای بوده و بیوشیمیایی

  .گیرد می بر در نیز را و زیست توده جامد های زباله مدیریت

های برجسته ای هستند نمونه های سوختی هیدروژنیهای خورشیدی و پیلبیوراکتورها، سلول، بیوفیلتراسیونهای ی فناوریتوسعه

 .باشندمحیطی می زیست فناوری زیست و که برخاسته از شیمی
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 یها سیستم یی است که در زمینهو متخصصان پرورش فارغ التحصیالنمحیطی،  زیست فناوری زیست و اهمیت تشکیل گروه شیمی

 همچنین اهمیت دیگر آن، .گردندهای خاص  دارای مهارتو ارتباط تنگاتنگ آن با شیمی زیست محیطی یا فناوری زیست محیطی 

شامل پایش  که نمایندگیری، الگو پردازی، و کنترل  اثرات زیست محیطی را رصد، اندازه بتوانندکه  است مصنوعاتی و ابزارهای توسعه

توجه به موضوع زیست  .باشدمیانرژی  تولید یزمینه در بدیع های فناوری یمنابع تجدید پذیر و توسعهو مدیریت تولید انرژی از 

 .توده نیز از موضوعات مهم مورد توجه این گروه پژوهشی است

 

 توضیحات متراژ پیشنهادی فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 0

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 علمیاتاق اعضای هیات  2

  متر مربع 12 اتاق کارشناس 9

  متر مربع  162 زیست تودهآزمایشگاه  0

  متر مربع 162 انرژی های نوآزمایشگاه  5

  متر مربع 122 پسماند های معدنیآزمایشگاه  1

7 
آب و شیمی زیست محیطی   آزمایشگاه

 خاک
  متر مربع 122

  متر مربع 122 شیمی زیست محیطی  هواآزمایشگاه  8

  متر مربع 122 کالس 3

  متر مربع  122 پسماند های آلی آزمایشگاه  01

  متر مربع    912 مجموع 

 

 

 

 

 گروه علوم و فناوری های همگراگروه پژوهشی  -3-7

 در جدید هایفناوری ظهور .است شده مطرح  اخیر دهه در و تازگی به  که است بحثی تحقیقات، نگرش در تغییر و ها فناوری همگرایی

 .دادند قرار پیش روی بشر را دانشگاه و دانش از جدیدی یتنیده، دوره هم به صورت در سپس و مستقل به طور ابتدا
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 با یکپارچگی و افزایی های همگرا از طریق همنانو، فناوری زیستی و فناوری علوم شناختی به عنوان فناوری فناوری  اطالعات، فناوری

 .اند نبوده آن به قادر دیگر های فناوری تاکنون که گویند، پاسخ آدمی نیازهای از سطحی به قادرند هم،

 تمامی توسعه و طراحی مرکز در شناختی، موجود یک عنوان به  اینکه انسان، گرفتن های همگرا، با درنظراز دیدگاه علوم و فناوری

 .داد خواهد تغییر شدت به را دنیا چهره محصوالت، این و نگاه طرز این زودی به است، محصوالت و ها فناوری

 محققان. شوندتوسعه شناخته می های اند به عنوان موجبشری گردیده هایی که منجر به ایجاد تحوالت عظیم در جامعهظهور فناوری

توان پس از ای است که مینمود به اندازه خواهند ایجاد در زندگی بشر همگرا های فناوری و علوم که تحولی باورند که این بر فناوری

 بر این باورند که پژوهان آینده. ی حیات بشر دانستتوسعه چهارم کشاورزی، انقالب صنعتی و فناوری اطالعات،  آن را به عنوان موج

 .گردند اجتماعی و یسیاس اقتصادی، علمی، های حوزه در های عظیمیجهش ایجاد باعث توانند می همگرا های فناوری

 و علوم ادبیات وارد بار اولین گردید و یک سال پس از آن، که برای مطرح بار اولین برای ها فناوری همگرایی که 2221 سال از پس

 به عمل رنگ تدریج به روند این دادند، تغییر ها فناوری همگرایی سمت به را خود تحقیقات روند مختلف، های شد، دانشگاه فناوری

 که خشونت، دهنده تشخیص های دوربین و مصنوعی دست مصنوعی، چشم مانند جدیدی محصوالت تدریج به که ای گونه به گرفت خود

ها  دارد، به طوریکه برخی از دانشگاه مختلف، ادامه کشورهای در فناوری این روی تحقیقات .شدند ابداع بودند همگرایی این از  حاصل

 در زمینه این در تحقیقات بهبود که برای هایی از جمله پیشنهاد .اند داده اختصاص امر این را به ای ویژههای آموزشی و پژوهشی گروه

 افزایش و تحقیقاتی بودجه افزایش مختلف، های علمیگروه بین ارتباطات افزایش به توان است می شده  مطرح هادانشگاه

 .نمود اشاره علمی های هزینه کمک

ی جهانی این توسعه با همراهی. است انسان به جدید هایتوانمندی افزودن و ها قابلیت یتوسعه همگرا، های فناوری هدف نهایی

 نقش که باورند این بر همگرا های رویداد علوم و فناوری طراحان .آیدبه حساب می بزرگ چالشی ایرانی، یجامعه فناوری برای

  .است غربی جوامع از بیش مراتب به ی ایرانجامعه چون ای جامعه برای همگرا های فناوری

 از حمایت سمت به حرکت با شود، می محسوب جامع های دانشگاه جزو علمی های رشته تعدد و تنوع لحاظ به که زنجان  دانشگاه

 علوم گروه نام  به گروه یک ایجاد با موجود، های ظرفیت از استفاده با علوم، پیشرو های حوزه در ای رشته میان های آموزش و ها پژوهش

 .شد خواهد همگام جهانی نوین علمی عرصه این با همگرا، های فناوری و

 تشکیل از هدف و همگراست های فناوری و علوم توسعه سمت به چندوجهی اما منسجم ای، رشته فرا حرکت یک گروه، این تشکیل

 علمی جایگاه ارتقای برای مختلف های رشته متخصصان دستاوردهای میان در افزایی هم ایجاد فناوری، توسعه و پژوهش هدایت آن

 و  دانشگاه در ای رشته میان هایپژوهش و آموزش در تحرک و تحول ایجاد ای، رشته میان متخصص انسانی نیروی تربیت کشور،

 تشکیل دیگر اهداف از. باشدمی همگرا های فناوری و علوم یچهارگانه محورهای در جهانی عرصه در زنجان دانشگاه جایگاه اعتالی

 سازی شبکه همگرا، هایفناوری و علوم یحوزه چهار متخصصان از ای شبکه ایجاد به توانمی همگرا، های فناوری و علوم گروه

 بازارهای با تعامل و جدی ورود مشترک، های پژوهش انجام برای زیستی نوین های فناوری پژوهشکده و زنجان دانشگاه های آزمایشگاه
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 هایفناوری یزمینه در پیشرو های سیاست تدوین به کمک و دنیا برتر هایدانشگاه با همکاری و ارتباط نوین، های فناوری المللی بین

 .نمود کشوراشاره در دنیا روز

 

 توضیحات متراژ پیشنهادی فضاهای اداری و آزمایشگاهی ردیف

  متر مربع 30 اتاق مدیر گروه 0

 برای سه عضو هیات علمی متر مربع 40 اعضای هیات علمیاتاق  2

  متر مربع 12 اتاق کارشناس 9

  متر مربع  162 کارگاه فناوری  های همگرا 0

  متر مربع 162 علوم همگرا آزمایشگاه  5

  متر مربع 122 کار گاه علوم شناختی 7

  متر مربع 92 کالس آموزشی 8

  متر مربع  122 کارگاه مدیریت علوم و فناوری  3

  متر مربع 162 فناوری های همگرا  آزمایشگاه 6

هسته های نو آور در  و کارگاه آزمایشگاه 7

 همگرا و فناوری های  علوم

  متر مربع 162

  متر مربع  162 علوم و فناوری های شناختی آزمایشگاه  0

  متر مربع 162 ماشین های مولکولی آزمایشگاه  9

  متر مربع 162 انرژی علوم همگراآزمایشگاه  12

  متر مربع 1022 مجموع 

 

   متر مربع  9142:    جمع  کل فضا های مفید مورد نیاز  

بدیهی است در طراحی ساختمان جدید پژوهشکده  فضاهای جانبی مورد نیاز از قبیل پارکینگ،  کریدور ها و فضاهای ارتباطی، 

 .سبز و محوطه ساز ی و سایر موارد مورد نیاز نیز لحاظ می گرددفضای 


