
به نام خدا



شتابدهنده تخصصی عمران، انرژی و محیط زیست



دانشمبنایبرنوایده هایپرورشورشدبرایبستریوخالقیتبروزبرایمناسبزمینهایجاد

مرتبطتخصصیهایحوزه درمحصولتوسعهوکسب وکارهایمدلمفاهیم،گیریشکلبهکمک

دهانجام شپیشرفت هایواتفاقاترصدومدیریتوپویافضایوامکاناتنیازها،تأمین

همکارشرکت هایتامینزنجیرهدرقرارگیریوتخصصیبازارهایبهفناورانهمحصوالتمعرفی

کشورداخلدرمستعدمناطقدرکاریوکسبفرصت هایجذبوشناختجغرافیاییگسترهتوسعه

فناورانهونوآورانههایتیمبرایگریمربینقشایفایوالزمهایآموزش تامین

اهداف 
شتابدهنده



کادر اجرایی شتابدهنده

توضیحات سمت تحصیالت نام و نام خانوادگی تصویر

عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
(در حال حاضر)عضو هیات مدیره شرکت تحکیم مبنا  مدیر شتابدهنده

-دکتری مهندسی عمران
اناداک-ژئوتکنیک دانشگاه اتاوا نادر شریعتمداری

در )تحقیقات ژئوتکنیک زیست محیطی دانشگاه علم و صنعتمسئول مرکز
(حال حاضر مدیر اجرایی

دانشجوی دکتری مهندسی
م ژئوتکنیک دانشگاه عل-عمران

و صنعت
پوریا قدیر

-1399)مرکز آموزش های آزاد و تخصصی علم و صنعت مدیر اجرایی
1395)

در حال )دبیر انجمن ژئوتکنیک زیست محیطی انجمن ژئوتکنیک ایران 
(حاضر

مدیر منابع انسانی
دانشجوی دکتری مهندسی

م ژئوتکنیک دانشگاه عل-عمران
و صنعت

محمد وحید

ت کارشناس رسانه و محتوا مرکز آموزش های آزاد و تخصصی علم و صنع
(1399-1398)

(1396-1399)مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشگاه تهران مدرس

مدیر روابط عمومی و 
تبلیغات

دانشجوی دکتری مهندسی
اه تبدیل انرژی دانشگ-مکانیک

علم و صنعت

محمدصالح 
سرگزی زاده

ویرا تجارت آرمان و موسس و عضو هیئت مدیره شرکت های آروند
(در حال حاضر)خاورمیانه  کسب و کارمدیر 

کارشناسی ارشد مدیریت 
دانشگاه آزاد امیرمیثم گیاهی



نادر شریعتمداری
77240093تلفن

پست الکترونیکی 
shariatmadari@iust.ac.ir

آموزشیسوابق
1375نادا،کااتاوا،دانشگاهمحیطی،زیستژئوتکنیکگرایشعمرانمهندسیدکترای•
1368ران،ایصنعتوعلمدانشگاهژئوتکنیک،گرایشعمرانمهندسیارشدکارشناسی•
1365ایران،صنعتوعلمدانشگاهعمران،مهندسیکارشناسی•

شغلیسوابق
تاکنون1376سالازایرانصنعتوعلمدانشگاهعمراندانشکدهعلمیهیاتعضو•
مبناتحکیمشرکتمدیرههیاتعضو•
1390سالدردانشگاهنمونهپژوهشگر•
1397-1393ایرانصنعتوعلمدانشگاهجذباجراییهیأتدبیر•
1396-1392ایرانصنعتوعلمدانشگاهممیزههیأتعضو•
محیطیزیستژئوتکنیکمهندسیآسیاییکمیتهدرایراننماینده•
1390-95نظاممصلحتتشخیصمجمعمحلیمدیریتوشوراهاکمیتهعلمیگروهعضو•
1397-1395و1381-1379ایران،صنعتوعلمدانشگاهژئوتکنیکمهندسیگروهمدیر•
1388-1384پژوهشی1منطقهامنایهیئتعضو•
1386-1382تهران،شهراسالمیشورایاقتصادیوحقوقیاموربودجه،وبرنامهکمیسونرئیسوعضو•
1390–1386صنعتوعلمدانشگاهشورایعضویت•
1396سالدرایرانصنعتوعلمدانشگاهعمراندانشکدهآموزشیسرآمداولنفر•

"گذر"مدیر شتابدهنده -معرفی شتابدهنده 



مجری سال اجرا/ کارفرما عنوان

کادر اجرایی شتابدهنده
های سازمان مدیریت پسماند شهرداری

1399/ استان گلستان
سنجی دفع اصولی پسماندها جهت اجرا و احداث انجام مطالعات و امکان

(تبدیل پسماند به انرژی)های نیروگاه امحاء زباله پروژه

کادر اجرایی شتابدهنده 1398/ وزارت نفت تولید سیال شیمیایی جهت کنترل تولید ماسه در چاه های نفت و گاز

مداریتیم تحقیقاتی دکتر شریعت 1398/ شرکت نفت پاسارگاد
بهینه سازی طرح تحکیم بستر پروژه مخازن توسعه انبارش کارخانه آبادان

شرکت نفت پاسارگاد

مداریتیم تحقیقاتی دکتر شریعت 1394/شرکت سهامی مدیریت منابع آب بهبود خاک های ریزدانه با استفاده از تزریق به روش الکتروکینتیک

کادر اجرایی شتابدهنده 1394/قضائیهقوه طراحی و نظارت مقیم و نظارت عالیه ژئوتکنیک پروژه مروارید غرب

سوابق اجرایی-معرفی شتابدهنده 



مجری سال اجرا/ کارفرما عنوان

مداریتیم تحقیقاتی دکتر شریعت
/  سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

1390 نظارت بر رفتارنگاری سلول دفن و کنترل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی

شرکت تحکیم مبنا 1382/شرکت آتی ساز نگ کلیه عملیات سفت کاری، تاسیساتی، نازک کاری، اجرای سازه و رمپ پارکی
واحدی مریم146برج 

شرکت تحکیم مبنا 1372-1375/شرکت متروی تهران
اه ساختمان دانشکده مترو، ایستگاه میدان پاستور، ایستگاه دروازه دولت، سه ر

سی تیر تهرانامام خمینی و انشعاب ایستگاه

شرکت تحکیم مبنا 1369-1372/شرکت آتی ساز اوین23و 20اجرای اسکلت بتنی برج های 

سوابق اجرایی-معرفی شتابدهنده 



مجری سال اجرا/ کارفرما عنوان

کادر اجرایی شتابدهنده - مقاله بین المللی در حوزه های عمران، انرژی و محیط زیست150نگارش بیش از 

کادر اجرایی شتابدهنده 1399/شرکت ملی نفت ایران
انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور "قرارداد همکاری ده ساله با عنوان 

توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب 
"برداشت در میدان درود

کادر اجرایی شتابدهنده
طرح جهش تولید دانشگاه علم و 

1399/ صنعت تثبیت ریزگرد با استفاده از مواد نوین

کادر اجرایی شتابدهنده 1397/ صندوق حمایت از پژوهشگران
ئله های مساستفاده از مواد ژئوپلیمری و بیوپلیمری در بهبود خواص مکانیکی خاک

دار جهت مقابله با پدیده ریزگرد

کادر اجرایی شتابدهنده 2017/ اتحادیه اروپا استفاده از پسماندهای صنعتی در پروژه های بهسازی خاک

مداریتیم تحقیقاتی دکتر شریعت 1392/ شهرداری رشت خدمات پژوهشی و مطالعاتی و تهیه طرح و برآورد طراحی و رفع معضالت 
زیست محیطی مرکز دفن سراوان

مداریتیم تحقیقاتی دکتر شریعت 1391/ سازمان حفاظت محیط زیست های آب، خاک و هوای پایش کیفی، حفاظت و مدیریت آالینده"طرح کالن ملی 
"کشور

سوابق پژوهشی-معرفی شتابدهنده 



گردش مالی
(ریالمیلیون)

تعداد 
شرکت کنندگان

ساعات برگزاری دورهتعداد دوره های برگزار شدهتعداد

48،130 22،345 21،104 1،319

دوره آموزشی در مرکز آموزش های آزاد و تخصصی 1319برگزاری موفق 
(1395-1399)دانشگاه علم و صنعت توسط کادر اجرایی شتابدهنده 

www.iust-educent.ir

آموزشی برای دانش آموختگان -برگزاری دوره ها و همایش های تخصصی
رشته های عمران، معماری، مکانیک و برق 

سوابق آموزشی-معرفی شتابدهنده 



انرژی

محیط زیست

عمران

حوزه های تخصصی شتابدهنده



آموزشی چند روزهبرگزاری کارگاه های 

نوآوری هدفمندبرگزاری جشنواره های 

درخواست های ارسال شده توسط استارتاپ ها برای جذب

رصد فرصت ها، ایده ها و استارتاپ های نوپا توسط کمیته علمی

گاه هابرگزاری مسابقه ایده های برتر با همکاری انجمن علمی دانش

با همکاری دانشگاه های کشورStartup weekendبرگزاری 

راه  های جذب استارتاپ



دهیبسته پیش شتاب

نوآوری، خالقیت و کارآمدی ایده با توجه به نیاز بازار
بدهندهاجرایی بودن و توجیه پذیربودن ایده با توجه به حوزه های تخصصی شتا
نقشه راه ترسیم شده از ایده تا محصول
تشکیل تیم از اعضا با توانایی های مکمل
طرح توجیهی با بازگشت سرمایه مناسب

ارگاهی،کفضایمنتور،اختصاصاستقرار،فضایشامل)غیرنقدیحمایت
بهریالمیلیون100-200میزانبه(آزمایشگاهیامکاناتآموزشی،کارگاه

ماهه3دورهیکدراستارتاپسهام%5-10ازای

شاخص های ورود به پیش شتابدهی

پیش شتابدهی



شتابدهی

شاخصهایخروجی

ومنتوراختصاصریال،میلیون200-800میزانبهبذریسرمایهتزریق
واهیآزمایشگاداری،استقرارفضایآموزشی،کارگاهتخصصی،مشاور

آماده سازیوارائهفرآیندآماده سازیجهت،(ماه9مدتبه)کارگاهی
%10-20واگذاریازایبهسرمایه گذاربه(mvp)اولیهمحصولوطرح
شتابدهندهبهاستارتاپسهام

شاخصهایورودبهشتابدهی

میزان پیشرفت در مرحله پیش شتابدهی
داشتن انگیزه باال و خستگی ناپذیری تیم ها
 مشاوره  پذیری و انعطاف پذیری تیم ها
ارائه گزارش های منظم و به موقع

اولیهسرمایه گذارجذب
دانش بنیانشرکتبهاستارتاپتبدیل

شتابدهی



پیش شتابدهیدوره انتهایدردمودیرویدادبرگزاری

استارتاپدرشتابدهندهسهامرقیق سازییاواگذاریوسرمایه گذارجذب

استارتاپبامحصولفروشازناشیدرآمدکسبقراردادانعقاد
استراتژیخروجازاستارتاپها

استراتژی خروج از استارتاپ ها



چرخه شتابدهی



(مربعمتر300مساحت)دومطبقه،60پالکیزدان پناه،خیابانآفریقا،بلوارتهران،:شتابدهندهمرکزیدفتر

فضای استقرار



(مربعمتر300مساحت)دومطبقه،60پالکیزدان پناه،خیابانآفریقا،بلوارتهران،:شتابدهندهمرکزیدفتر

فضای استقرار



استارتاپیتیم4استقراربرایفضامتر75:صنعتوعلمدانشگاهدرشتابدهندهدفتر

فضای استقرار



تیم6استقرارجهت(مربعمتر140مساحت)،9طبقهکیش،نوآوریبرج:کیشدرشتابدهندهدفتر

فضای استقرار



صنعتوعلمدانشگاهدرشتابدهندهکارگاهیوآزمایشگاهیآموزشی،فضای

فضای استقرار



عنوان رویداد

(یونیویشن)برگزاری رویداد مسابقه جذب ایده های برتر دانشگاهی 

با هدف جذب ایده و استارتاپ برای رفع نیاز های صنعتبرگزاری رویداد گذر از چالش

معرفی استارتاپ های شتابدهی شده به سرمایه گذارانبرگزاری رویداد دمودی جهت

رویداد



مرحله(ساعت)مدت زمان نام دوره

پیش شتابدهی12-16تشخیص فرصت و خالقیت و نوآوری

پیش شتابدهی8-12و طرح توجیهیBusiness Planنگارش 

پیش شتابدهی8-12کارآفرینی

شتابدهی16-20قیمت گذاری، بازاریابی و مدیریت فروش

شتابدهی8-12تبلیغات و برندینگ

شتابدهی12-16منابع انسانی، مدیریت پروژه و کار گروهی

شتابدهی12-16طراحی و توسعه محصول

شتابدهی12-16مدیریت و جذب منابع مالی

شتابدهی16-20کسب و کارو تحلیل محیط مدیریت 

شتابدهی12-16اصول مذاکره و فن بیان

شتابدهی8-12قوانین حقوقی

کارگاه ها و دوره های آموزشی



ماهه شتابدهنده5آمار فعالیت 

تعداد طرح های بررسی شده

25

تعداد طرح های پیش شتابدهی

4

تعداد طرح های شتابدهی

2

تعداد طرح های آماده جذب سرمایه

3

تعداد طرح های جذب سرمایه موفق

2

تعداد طرح های پذیرش شده

11



آکادمی گذر

دپارتمان کارآفرینی و نوآوری

BIMدپارتمان 

IoTدپارتمان 

دپارتمان زبان های خارجی



زمینهمسئولیتتحصیالتنام و نام خانوادگی
عمران و محیط زیستمدیر شتابدهنده-منتوردکتری مهندسی عمران دانشگاه اتاوا کاناداآقای دکتر نادر شریعتمداری

عمران و محیط زیستمدیر اجرایی-منتوردانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعتآقای مهندس پوریا قدیر

عمران و محیط زیستیکارشناس اداری و مال-منتوردانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعتآقای مهندس محمد وحید

عتتبدیل انرژی دانشگاه علم و صن–دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک آقای مهندس محمدصالح سرگزی زاده
می عموکارشناس روابط-منتور

انرژی و محیط زیستو تبلیغات

آب و محیط زیستمنتوردکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعتآقای دکتر مصطفی مهین روستا

انرژی و محیط زیستمنتوردکتری مهندسی نفت دانشگاه اسلو نروژآقای دکتر روح الدین میری

معماری و آموزشمنتور-مشاورهرانکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ت-کارشناسی معماریخانم مهندس حوراء شریعتمداری

اینترنت اشیامنتور-مشاورکارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکآقای مهندس مهیار عباسیان

مشاوردکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار دانشگاه تهرانآقای دکتر ماهان ترکنیک
تحقیق، توسعه و مدیریت 

پروژه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمیآقای امیرمیثم گیاهی
ار و کارشناس کسب و ک-منتور

بازاریابی و تبلیغاتبازاریابی

طراح کسب و کارمشاوردانشگاه تهرانMBAکارشناسی ارشد آقای علیرضا حسینی

منتورها و مشاوران



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

بیت و مصالح نوین در حوزه راه و ساختمان، تثپرینت سه بعدی، سنتز 
بهسازی خاک

عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت یطیمهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک زیست مح پوریاقدیر

ساختمان، آلودگی هواانرژی های نو، آنالیز انرژی  انرژی و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محمدصالحسرگزیزاده

تثبیت و بهسازی خاک، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت یطیمهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک زیست مح محمدوحید

تثبیت و بهسازی خاک، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست عتفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم و صن مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک مهدیمحسنآبادی

رفع آلودگی خاک، روش های نوین بهسازی خاک،سیستم های نوین
امحا پسماند

عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت یطیمهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک زیست مح امینموالیی

رفع آلودگی خاک با استفاده از الکتروکینتیک و بهسازی آن عمران و محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک فریدالدینسلطانی

جلوگیری از تولید ماسه در چاههای نفتی انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک سعیدرحمتی

تثبیت و بهسازی خاک، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست عتفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم و صن مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک محمدرضاامیری

، روانگرایی، iotهوش مصنوعی، پردازش گفتار و زبان طبیعی، 
فرونشست

عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری صنعتی شریف مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک هیواصیاف

تثبیت و بهسازی خاک، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک حمیدمحبی

باالست، بتن های هوشمند، مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی میالدحسیناصفهانی



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

استفاده مجدد از مصالح بازیافتیتثبیت و بهسازی خاک،  عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک هانیامیرکی

چاپ سه بعدی بتن، پردازش تصویر، سیستم های برداشت انرژی مکانیک و انرژِی دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش زلزله شهابعزیزی

جذب کربن دی اکسید از هوا با استفاده از مصالح نوین محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک آرمینگرانقدر

رفع آلودگی خاک با استفاده از الکتروکینتیک و بهسازی آن عمران و محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک امیرحسینکریمی

تثبیت و بهسازی خاک، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست عتفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم و صن مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک رامینیونسیان

تثبیت و بهسازی خاک، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی عمران و محیط زیست عتفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم و صن مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک مهشاددرویشی

لی بتن های ژئوپلیمری، بتن های قلیا فعال، افزودنی های بتن، پ
کربوکسیالت

عمران و محیط زیست
زاد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آ

تهران مرکز
مهندسی عمران گرایش سازه محمدحسیننوفالح

عمران دانشجوی ارشد دانشگاه تربیت مدرس مهندسی عمران گرایش سازه شبنمپرویزی

عمران و محیط زیست دانشجوی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران گرایش آب و سازه های 

هیدرولیکی
زهرامحرابی

عمران و محیط زیست
دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه امام 

خمینی
مهندسی عمران عارفرجبی

بهسازی عمیق خاک، جت گروتینگ عمران و محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک علیقدرتی



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

بتن های هوشمند، بتن های ژئوپلیمری عمران و مواد یرازفارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه ش مهندسی عمران گرایش سازه امینکاشفی

بهسازی خاک، مصالح نوین عمران و محیط زیست هرانفارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه ت مهندسی عمران گرایش سازه های آبی النازافسری

بتن های خودترمیم شونده، رسوب زیستی کلسیم کربنات
عمران، انرژی و محیط 

زیست
دانشجوی کارشناسی ارشد شهید بهشتی مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک میثمبهمنی

بتن های هوشمند، مصالج بازیافتی، بتن های آبگریز عمران
Western Sydneyدانشجوی دکتری 

استرالیا
مهندسی عمران سهیلجهانداری

سنتز مصالح نوین، بهسازی خاک عمران استرالیاGriffithدانشجوی دکتری  مهندسی عمران هادیفاتحی

، فیزیک ساختمان و بهره وری انرژیLCAآنالیز ساختمان،  عمران و انرژی سوئدLundدانشجوی دکتری  مهندسی مکانیک و عمران محسنبیاتپور

خوردگی بتن عمران دانشجوی کارشناسی ارشد شیراز مهندسی مواد گرایش خوردگی فلزات آیگینایرادی

عمران دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک ندامعیری

، میکرومکانیکDEMشبیه سازی عمران دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک سامانقادری

عمران دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه خوارزمی مهندسی عمران محمدرضاباغبانیآرانی

عمران دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه تهران مهندسی عمران ارشیارامز



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد شریف مهندسی مواد سامانساعی

مصالح نوین ساختمانی، بتن های هوشمند عمران عتفارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم و صن مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت محمدعلیاعتباری

بتن های هوشمند عمران عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
مهندسی عمران

گرایش سازه
آرمانمامعزیزی

عمران و محیط زیست ارشد رازی کرمانشاهدانشجوی کارشناسی
مهندسی عمران

گرایش ژئوتکنیک
هانیهمعیریمنش

تصفیه آب و فاضالب عمران شتیشهید بهکارشناسی ارشدفارغ التحصیل
مهندسی عمران

گرایش آب و فاضالب
امیرلشکری

عمران دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس مهندسی و مدیریت منابع آب الهامشکوهیمهر

IoT IoT کارشناسی ارشد دانشگاه تهران هوش مصنوعی مهیارعباسیان

کارمدیریت پروژه، مدیریت نوآوری، مدیریت راهبردی، مشاوره کسب و
مدیریت پروژه، مدیریت 
نوآوری، مدیریت راهبردی
و مشاوره کسب و کارها

قاتدانشجوی دکتری دانشگاه آزاد علوم و تحقی مدیریت تکنولوژی شاراآقاجانیان

عمران دانشجوی کارشناسی سمنان مهندسی عمران دانیالکهندل

سازه، مدیریت ساخت، مانیتورینگ پل عمران فارغ التحصیل دکتری سمنان مهندسی عمران گرایش سازه مسعودمحمدی

عمران
یر شهیددانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت دب

رجایی
مهندسی عمران محمدحسیندهقانیتفتی



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

هوش مصنوعی در عمران عمران دانشجوی دکتری سمنان مهندسی سازه پویانفخاریان

عمران دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک فاطمهقاسمی

هوش مصنوعی، بهینه سازی و تشخیص آسیب عمران دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش زلزله آرمیندادرس

پایداری مدفن زباله، ژئوتکنیک زیست محیطی عمران دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک حسینصدیقی

ازدیاد برداشت نفت، شبیه سازی مخازن و مهندسی مخازن انرژی دانشجوی دکتری شیراز مهندسی نفت مهدیرضویفر

و خطرناکپیشبینی آلودگی هوا، تثبیت و جامد سازی پسماند 
بازیافت پسماند سنگی

عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش محیط زیست آیدینشیشهگران

ط مکانیک محاسباتی، مدلسازی به روش اجزای مجزا و مکانیک محی
های دانه ای و مکانیک شکست

عمران کارشناسی ارشد تهرانفارغ التحصیل مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک مهدیسیدان

، پاکسازی خاک های آلوده، بهسازی خاک های مسئله دار و تیلینگ
مدلسازی های عددی

عمران و محیط زیست یرارشد خواجه نصفارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک مجتبیاستوار

و ازدیاد برداشت نفت، تغییر ترشوندگی مخزن، تست زاویه تماس
کشش بین سطحی

انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری پدرامعلیلو

LCAاستفاده از مصالح بازیافتی در روسازی راه،  عمران و محیط زیست
RMITفارغ التحصیل دکتری دانشگاه 

استرالیا
مهندسی عمران گرایش راه محمدصابریان

ژئوپلیمر-بررسی ریز ساختاری ساختارهای سیمانی جدید عمران فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شریف مهندسی عمران گرایش زلزله ظهیرعظیمی



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

عمران دانشجوی کارشناسی اصفهان مهندسی عمران محمدجوادامانی

کامپوزیت ها، طراحی و ساخت مصالح سبک کامپوزیتی ساختمان عمران دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی مکانیک احسانخدری

ته و مواد و مصالح سازه ای پیشرف-پرینت سه بعدی سازه های بتنی
دوام مواد-بادوام

عمران دانشجوی کارشناسی ارشد شریف مهندسی عمران گرایش سازه و زلزله پدرامقاسمی

ن روش های نوی-روش های نوین در کاهش تبخیر-مکانیک سیاالت
کاربرد روش های هوشمند –lid-bmpروش های -در کنترل سیالب

در مهندسی آب
عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری سمنان مهندسی عمران گرایش منابع آب حمیدرضاقزوینیان

ازدیاد برداشت از مخازن و مطالعات مخازن نفتی انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مدرس مهندسی نفت آرمانآریانزاده

و آزمایشات غیر مخرب–مدلسازی عملکردی انرژی اعضای ساختمانی 
تنی عملکرد سازه ای اعضای ب–نیمه مخرب برای ارزیابی مقاومت بتن 

شبیه سازی عملکرد سازه ای المان های ساختمانی–FRBبا 
عمران بلژیکLiegeدانشجوی دکتری  مهندسی عمران مصطفیکاظمی

انرژی های تجدیدپذیر عمران و محیط زیست دانشجوی کارشناسی شهرکرد مهندسی عمران هادیمنصوریبابامنصوری

-اکمصالح نوین تثبیت و بهسازی خ-ژئوتکنیک زیست محیطی
استفاده مجدد از مصالح بازیافتی

عمران و محیط زیست دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک نسترنخرم

مهندسی مخازن هیدرو کربنی–دیجیتال سنگ مخزن  انرژی دانشجوی دکتری شریف مهندسی نفت رضاشمس

ژئوتکنیک لرزه ای و بهسازی زمین عمران هیات علمی شهید بهشتی مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک مصطفیزمانیان

ژئوفیزیک، اکتشافات اولیه زمین شناسی انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد خوارزمی مهندسی هیدروژئولوژی داودرضایی



کادر علمی
زمینه استارتاپی زمینه تخصصی دانشگاه/مقطع رشته نام

محیط زیست و انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد شریف MBA-استراتژی سروشطالبیجویباری

مهندسی و مدیریت پروژه های عمرانی و زیر ساختی عمران دانشجوی دکتری علم و صنعت مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت مسلمشیخخوشکار

مقاوم سازی ساختارهای خشتی، لیزر، نانو مواد عمران  دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مرمت میراث معماری مهدیسواری

ژئوتکنیک، انرژی زمین گرمایی و محیط زیست انرژی و محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک محمدرضامشتاقی

اینترنت اشیاء عمران و انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد علم و صنعت مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی نیماگنجی

IOT-BIM انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک سیدعلیرضارسولی

ی، تکنولوژی های نوین حفاری چاه های نفت و گاز، سیمانکاری حفار
سیاالت حفاری، ژئومکانیک نفت، تحلیل پایداری دیواره چاه

انرژی دانشجوی دکتری امیرکبیر مهندسی نفت گرایش حفاری یاسرارجمند



موضوععنوان

سرمایهگذاریرویاستارتاپهایشتابدهندهتفاهمنامهباصندوقغیردولتیپژوهشوفناوریعلموصنعت

سرمایهگذاریرویاستارتاپهایشتابدهندههیرمندتفاهمنامهباشرکتسرمایهگذاریبینالمللیتوسعهتجارت

سرمایهگذاریرویاستارتاپهایشتابدهندهتفاهمنامهباصندوقغیردولتیپژوهشوفناوریاصفهان

تفاهمنامهباهلدینگمهام
همکاریمشترکارائهایده،ایجادتیمواستارتاپدرپروژهشهرهوشمند

جزیرهکیش

سرمایهگذاریرویاستارتاپهایشتابدهندهسرمایهگذارانکیشتفاهمنامهباانجمن

رایمندتفاهمنامهباگروهسرمایهگذاری
همکاریمشترکارائهایده،ایجادتیمواستارتاپدرپروژهشهرهوشمند

جزیرهکیش

تفاهمنامهبامرکزتحقیقاتشهرهوشمندایران
همکاریمشترکارائهایده،ایجادتیمواستارتاپدرپروژهشهرهوشمند

جزیرهکیش

تفاهمنامهباشتابدهندهنکسترا
تبادلایدهواستارتاپ،برگزاریدورههاورویدادهایمشترک،همکاری

مشترکدرحوزهشهرهوشمنددرجزیرهکیش

تفاهمنامهباشتابدهندهشتابایده
یتبادلایدهواستارتاپ،برگزاریدورههاورویدادهایمشترک،نمایندگ

شتابایدهدرکیش

تفاهمنامهباانجمنهایعلمیمهندسیعمرانکشور
انیبرگزاریرویدادهاومسابقاتجذبایدهواستارتاپ،پرورشنیرویانس
ذرمتخصصاستارتاپهایشتابدهنده،تبلیغاتدانشگاهیرویدادهایگ

تفاهم نامه ها
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