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افزارهاي اقتصادي، تهيه نرمو  فني ،هاي علميانجام پژوهش با هدف 1361 در سال مركز پژوهش متالورژي رازي

هاي اصلي فعاليت زمينه. گرديد رساني در حوزه مهندسي وعلم مواد تاسيساطالعو ارائه خدمات آزمايشگاهي تخصصي،

يندهاي توليد مواد فلزي و اطراحي محصول و فر، مواد نو، نانو مواد ،، متالورژي، شيمي، پليمر، سراميكمركز، مهندسي مواد

  باشد.يندهاي طراحي و توليد مواد مهندسي مياسازي فرغيرفلزي، شبيه

 نفر 170 ،متر مربع  4500بنايي در حدود با زير حال حاضروهشي بخش خصوصي در پژ اين مركز به عنوان اولين موسسه

از صنايع ايران  طيفي وسيعها و مراكز پژوهشي و صنعتي، با نفر مشاور از دانشگاه 40و حدود  متخصصنيروي انساني 

  هاي كشور است.دفتر در تهران و شهرستان 13داراي  و همكاري پژوهشي دارد

انتخاب شده و  (ISIRI) ايران اولين آزمايشگاه همكار از طرف سازمان ملي استانداردمركز پژوهش متالورژي رازي به عنوان 

از   ISO 9001/2000ق به كسب گواهينامه مديريت كيفيتموف 1382 . اين مركز در سالاستداراي اكروديته اين موسسه 

 ISO/IECرا براساس استانداردها المللي مديريت آزمايشگاهگواهينامه بين 1386 گرديد. همچنين در سال DNV شركت

آلمان دريافت نمود. مركز پژوهش DAKKS  از موسسه 1387و در سال ) NACI(ايران  مركز ملي تاييد صالحيتاز  17025

پژوهشي خدمات و  را دريافت نمود (SASO) اكروديته موسسه استاندارد عربستان سعودي 1383متالورژي رازي از سال 

، امارات متحده عربي، بحرين و قطر لبنان نظير كويت، سوريه،SASO  هاي تحت پوششبه كشورمهندسي و آزمايشگاهي را 

هاي نوين از سال رژي رازي در راستاي توسعه فناوري. مركز پژوهش متالودادهاي حوزه خليج فارس ارائه و ديگر كشور

سال عنوان رتبه اول در مجموعه  9آمد و نظارت ستاد فناوري نانو كشور در هاي نانو تحتبه عضويت شبكه آزمايشگاه 1384

  .آزمايشگاه هاي نانو را كسب نموده است

  

  :متالورژي رازي شامل دو بخش است دامنه فعاليت مركز پژوهش

 آزمايشگاهي پژوهشي خدمات  •

 بخش معاونت پژوهشيهاي پژوهشي صنعتي در پروژه •

  

  

  

  

 



٢ 

 

  آزمايشگاهي پژوهشي خدمات 

-مواد و عملكرد روي نمونه پژوهشي هاي، محدوده وسيعي از آزمونآزمايشگاه 13رازي با دارا بودن  مركز پژوهش متالورژي

  دهد. ، كامپوزيتي و سراميكي را انجام ميهاي فلزي، پليمري، معدني

ي هاون، نتايج اغلب آزمركنان متخصصبودن سيستم و كا، مكانيزه با توجه به وجود دفاتر نمايندگي، تجهيزات پيشرفته

  شود. دو روزه تحويل مي تايك  پژوهشي

  

  :ها  به شرح زير استآزمايشگاه فهرست

  

  رونيآزمايشگاه ميكروسكوپ الكت

  
  

   ميكروسكوپ الكتروني روبشي  ) پيشرفته و دوFE-SEM( گيري از يك ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميدانيبا بهره

 )SEM شود. شناخته مي ترين و مجهزترين آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي كشورعنوان پيشرفته) به  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 

 

  الوگرافيآزمايشگاه مت

  

  بررسي ساختار هايترين آزمايشگاهپيشرفته، اين آزمايشگاه از معتبر گيري تجهيزاتكارسال تجربه و به 35بيش از با 

  با متالورژيكي است.

 

  خواص مكانيكيآزمايشگاه 

  

   خستگي، خزش، كشش گيري خواص مكانيكي مانند دستگاه كشش، سختي،اي از تجهيزات اندازهاز طيف گستردهبا استفاده 

  وجود دارد. گيري خواص مكانيكي مواد در اين آزمايشگاههاي اندازهخمش امكان انجام اغلب آزمون و گرم، ضربه

  



۴ 

 

  هاي آناليز شيمياييآزمايشگاه

  

  بسيار گسترده آناليز پژوهشي رازي امكان ارائه خدمات پژوهش متالورژي  هاي مختلف آناليز مواد، مركزروشكارگيري هبا ب  

 آزمايشگاه عبارتند از:اين هاي مختلف شيميايي مواد را دارد. بخش  

 متريكوانتو •

•   XRF, XRDسنج فلوئورسانس وتفرق اشعه ايكس)(طيف 

گيري كربن و گوگرد و دستگاه ، اندازه HPLCاتميك ابزوربشن، ، ICPهاي دستگاهمجهز به : شيمي تر •

 گيري خواص آب و فاضالب پيشرفته اندازه
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  آزمايشگاه خوردگي

  

  هاي و طيف وسيعي از آزمايش استترين آزمايشگاه در زمينه خوردگي در حال فعاليت اين آزمايشگاه به عنوان پيشرو 

   پوشش راUV  و   Salt Spray HIC , SCC,هايآزمون نفت، گاز و پتروشيمي مانند  خصوص در زمينه صنايع هخوردگي ب 

  دهد. مي

  زيستآزمايشگاه محيط

  

  

  از جمله فلزات سنگين  ؛زيست انسان در ارتباط هستندانواع موادي كه با محيط و در اين آزمايشگاه روي آب، خاك، غبار 

  شود.  هاي زيست محيطي انجام ميآزمايش



۶ 

 

  آزمايشگاه پليمر

  

  ها و االستومرها، از آناليز ها، ترموپالستهاي مواد پليمري روي ترموستاي از آزمونطيف بسيار گسترده

  . انجام استگرفته تا خواص مكانيكي و فيزيكي مواد پليمري در اين آزمايشگاه قابل  مواد

   

 

  آزمايشگاه عملكرد

  

  رمز و غيره در تفندك، ديسك  ،، شيلنگتجهيزات مولدهاي الكتريكي، شير تجهيزات و قطعات صنعتي مانند ابزارآالت رفتار

  گيرد. ها طبق استاندارد مورد ارزيابي قرار ميعملكرد واقعي آن و اين آزمايشگاه، بررسي
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  مخربهاي غيرآزمونآزمايشگاه 

   انجامدر سايت قابل  در آزمايشگاه و Phased Arrayو  UT ,RT ,MT ,PTمخرب مانند هاي غيرطيف وسيعي از آزمون 

  . است

  هاسازي نمونهبخش آماده

  مختلف و بر اساس  هايونهاي فلزي، پليمري، معدني، كامپوزيتي، سراميكي و غيره براي آزم، انواع نمونهدر اين بخش 

  شود. سازي ميهاي جهاني آمادهاستاندارد

  

  هاي پرتابلآزمون

  

  رپليكا،  تهيه ،باشند از جمله متالوگرافيصورت پرتابل قابل ارائه در محل ميه هاي متالورژيكي باي از آزمونبازه گسترده 

  به صورت پرتابل قابل ارائه در محل مي هاگيري ضخامت و ميزان چسبندگي پوششسنجي، آناليز شيميايي، اندازه سختي

  . باشند

  

  

لطفا به سايت مركز به آدرس  پژوهش متالورژي رازي هاي مركزهاي آزمايشگاهآزمونبراي جزئيات بيشتر در خصوص *** 

  زير مراجعه كنيد:
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  معاونت پژوهشي مركز پژوهش متالورژي رازي 

ه بر خدمات عالو معاونتبلور تجربيات سي ساله اين مركز است. در اين ت هاي انجام شده درمعاونت پژوهشي مركزفعاليت       

صنعتي مثل تدوين دانش فني توليد، استخراج شناسنامه فني قطعات،  هاي پژوهشي وپروژه، انواع رسانيآموزشي و اطالع

هاي توليد به ينداهاي بهبود فرمانده و پروژهل شكست و تخمين عمر باقي، بررسي علجايگزيني مواد، مهندسي معكوس

دها پروژه پژوهشي و صنعتي را همچنين معاونت پژوهشي مركز پژوهش متالورژي رازي صشود. انجام مي صورت پژوهشي

  :معاونت داراي گروه هاي پژوهشي زير استاين تاكنون با موفقيت به انجام رسانده است. 

  

 گري شامل:گروه پژوهشي ريخته �

  

  سازيطراحي مهندسي و بخش شبيه

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   توليد مواد مرجع استاندارد                                         ساخت و توليد
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 :شامل گروه پژوهشي انتخاب و شناسايي مواد �

  مواد پيشرفته و نانو مواد       

      بررسي علل تخريب و تخمين عمر باقيمانده قطعات صنعتي      

 

 :و پوشش شاملگروه پژوهشي خوردگي  �

 خوردگي       

                       هاي صنعتيپوشش      

    

 ما ريانتمش

  :ترين مشتريان مركز عبارتند ازمشتري فعال دارد.  عمده 8000مركز پژوهش متالورژي رازي بيش از 

  

 سازي صنايع ماشين    صنايع نفت و گاز و پتروشيمي 

 ساختمان  ايعصن    موسسات استاندارد و گمركات كشور

 ، الستيك و پالستيك صنايع پليمر              كاال و مهندسي  هاي بازرسيشركت

 صنايع حرارتي و برودتي                            صنايع نيروگاهي 

 صنايع هوا و فضا                ها و مراكز پژوهشي دانشگاه

 صنايع معدني                صنايع سيمان و مصالح ساختماني

 نقل صنايع حمل و                          گري و متالورژيصنايع ريخته

  نورد، فورج و شكل دادن صنايع               آب و فاضالب صنايع محيط زيست،
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 آزمايشگاه مركز پژوهش متالورژي در بندر عباس

 آقاي مهران دالوريان: نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

آزمايشگاهي بندرعباس، گمرك شهيد رجايي، مجتمع : آدرس

 شهيد رجايي وابسته به اداره استاندارد

    076-33514256   :تلفن

 076- 33514257: فاكس

  center.net-Hormozgan_lab@razi: پست الكترونيكي
  

  ميدان آزاديدفتر 

 مهندس رضا وصالي آقاي :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

ميدان آزادي ، ابتداي خيابان آزادي ، جنب پمپ تهران، : آدرس

 ، طبقه سوم 7بنزين ، بن بست نوراني ، پالك 

  66024907-66012375 -66043997 :تلفن

  66022905 كس:فتل

    09121895968تلفن همراه:  

  center.net-Azadi_agency@razi: پست الكترونيكي

  

 غرب تهرانجنوب دفتر نمايندگي 

 پناهيوحيد آقاي  :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

 ما بين پارس غدير و ، بزرگراه فتح 3تهران، كيلومتر  :آدرس

 116فوقاني، واحد شير پاستوريزه، مجتمع تجاري تهران، طبقه 

   ٠٢١- 66810650 :تلفن

  09109178367تلفن همراه : 

 66810649 :فاكس

  center.net-Tehran3_agency@razi: پست الكترونيكي

  و كنگاندفتر نمايندگي عسلويه 

  نام و نام خانوادگي مسئول دفتر: سركار خانم قهرماني

عسلويه ، خيابان ساحلي، خيابان فرهنگ (تامين آدرس: 

  اجتماعي)، روبروي ارج ترابر

   077- 37264620 تلفن:

  077- 37264616فاكس:  

   3آدرس دفتر كنگان : خيابان دارايي، اميركبير، فرعي 

  077-37227263تلفكس : 

  09125509257- 09127933948تلفن همراه: 

  asalouyeh_agency@razi-center.net: پست الكترونيكي

  

 نحوه ارتباط با مركز پژوهش متالورژي رازي 

  مركز پژوهش متالورژي رازي (ساختمان اصلي)

جاده مخصوص كرج، جنب نفت  21هران، كيلومتر ت :آدرس

پارس، ورودي شهر قدس (سرخه حصار)، بلوار حاج قاسم 

 8اصغري، خيابان فرنان، پالك 

                                                                021-6307و  021-46831570 :تلفن

 021-46831597و   021-46843371: فاكس

 386/37515:صندوق پستي

  Info@razi-center.net:پست الكترونيكي

 فاطمي ميدان نمايندگيدفتر 

 آقاي مهندس حسن بابايي :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

 بزرگراه شهيد گمنام، ميدان گلها،خيابان كاج جنوبي :آدرس

 9، واحد 5، طبقه 12خيابان شهيد فكوري، پالك 

  88965644فكس:  021-88965370و   88924800: تلفن

 09123025325: همراه تلفن

  center.net-Tehran1_agency@razi: پست الكترونيكي

  

 شرق تهراندفتر نمايندگي 

 محمد اميري محمود حقآقاي  :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

، بابائيان، خيابان ، حكيميهالدينتهران؛ بزرگراه شهيد زين :آدرس

 306، واحد طبقه سومپنجم شيدايي، مجتمع شيدايي، 

  021-77963237 :و فاكس تلفن

  09375557005شماره همراه : 

  center.net-Tehran2_agency@razi: پست الكترونيكي

 ماهشهر دفتر نمايندگي 

 خانم پريوش عبدالوند :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

 نرسيده به ،خيابان صنايع پتروشيمي ،ماهشهر، ناحيه صنعتي :آدرس

 1، پالكبانك ملي، نبش خيابان عيوضي

  061-52342778و  061-52344807 كس:تلف

 09128688708: تلفن همراه

  center.net-Mahshahr_agency@razi: پست الكترونيكي
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 دفتر نمايندگي اصفهان

 نغمه غفاريانخانم  :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

، مجتمع 16اصفهان، خيابان بزرگمهر، نبش كوچه  :آدرس

 31طبقه همكف، واحد  تجاري ساحل،

 031-32673181 :تلفن

 031- 32663973 :سفاك

 09131158375و  09387001559: تلفن همراه

  center.net-Esfahan_agency@razi:پست الكترونيكي

  دفتر نمايندگي يزد

تقي گي مسئول دفتر : آقاي مهندس محمدنام و نام خانواد

  زاده بحري

مطهري، ابتداي خيابان ، آدرس: يزد، خيابان سه راه حكيميان

  روبروي صنعت يدك

   0351- 5246432 :و فكس تلفن

  center.net-Yazd_agency@raziپست الكترونيكي : 

  

  دفتر نمايندگي آبادان و خرمشهر

  مسئول دفتر: خانم سمانه رنجبر الوانق

گوهر شاد، خرمشهر، فلكه احمد زاده، اول خيابان آدرس: 

   ، ساختمان شركت آرامكس1پالك 

  061-53514166تلفن: 

  061- 53514165 فكس:

  Abadan_agency@razi-center.netپست الكترونيكي : 

 

 

  هوازادفتر نمايندگي 

  بدالوندعمسئول دفتر: خانم 

روبروي دبيرستان  ،)متري 24اهواز، خيابان آزادگان(آدرس: 

  36، طيقه اول، واحد 120دخترانه فرزانگان، مجتمع 

  061- 32233028تلفن: 

  09168161500و  09128688708شماره همراه : 

 خراساندفتر نمايندگي 

 شركت پويشگران كيفيت پارس :نام و نام خانوادگي مسئول دفتر

، طبقه 100، پالك  1چهارراه آزادشهر ، امامت مشهد،  :آدرس

  دوم

 051-36065281و  051-36040240: تلفن

  051-36071494: فاكس

  center.net-Khorasan_agency@razi :پست الكترونيكي

  دفتر نمايندگي تبريز

  رخشنده عباسيخانم نام و نام خانوادگي مسئول دفتر :

تبريز، خيابان آزادي، چهارراه شهيد منتظري، روبه روي : آدرس

  5شهيد نانوايي، كاشي 

   09308996620 :تلفن همراه 041-35458369 :تلفن

 Tabriz_agency@razi-center.ne:پست الكترونيكي

  

  دفتر نمايندگي شيراز

 جناب آقاي دكتر محمود شيخ نام و نام خانوادگي مسئول دفتر :

  عطار

شيراز، بلوار مدرس، حد فاصل درب دوم پايگاه و فلكه : آدرس

  مواد، شركت پارس فكور 319، پالك 7گل سرخ، جنب كوچه 

   071-37222315تلفكس:  071-37204556تلفن: 

  

 

  


