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افزارهای اقتصادی، تهیه نرمو  فنی ،های علمیانجام پژوهش با هدف 1631 در سال مرکز پژوهش متالورژی رازی

های اصلی فعالیت زمینه. گردید رسانی در حوزه مهندسی وعلم مواد تاسیساطالعو ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی،

یندهای تولید مواد فلزی و اطراحی محصول و فر، مواد نو، نانو مواد ،، متالورژی، شیمی، پلیمر، سرامیکمرکز، مهندسی مواد

 باشد.یندهای طراحی و تولید مواد مهندسی میاسازی فرغیرفلزی، شبیه

 نفر 174 ،متر مربع  0044بنایی در حدود با زیر حال حاضروهشی بخش خصوصی در پژ این مرکز به عنوان اولین موسسه

از صنایع ایران  طیفی وسیعها و مراکز پژوهشی و صنعتی، با نفر مشاور از دانشگاه 04و حدود  متخصصنیروی انسانی 

 های کشور است.دفتر در تهران و شهرستان 16دارای  و همکاری پژوهشی دارد

انتخاب شده و  (ISIRI) ایران اولین آزمایشگاه همکار از طرف سازمان ملی استانداردمرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان 

از   ISO 9001/2000ق به کسب گواهینامه مدیریت کیفیتموف 1631 . این مرکز در سالاستدارای اکرودیته این موسسه 

 ISO/IECرا براساس استانداردها المللی مدیریت آزمایشگاهگواهینامه بین 1633 گردید. همچنین در سال DNV شرکت

آلمان دریافت نمود. مرکز پژوهش DAKKS  از موسسه 1637و در سال ( NACI)ایران  مرکز ملی تایید صالحیتاز  17025

پژوهشی خدمات و  را دریافت نمود (SASO) اکرودیته موسسه استاندارد عربستان سعودی 1636متالورژی رازی از سال 

، امارات متحده عربی، بحرین و قطر لبنان نظیر کویت، سوریه،SASO  های تحت پوششبه کشورمهندسی و آزمایشگاهی را 

های نوین از سال رژی رازی در راستای توسعه فناوری. مرکز پژوهش متالودادهای حوزه خلیج فارس ارائه و دیگر کشور

سال عنوان رتبه اول در  11آمد و نظارت ستاد فناوری نانو کشور در های نانو تحتبه عضویت شبکه آزمایشگاه 1630

این مرکز دارای پروانه فعالیت مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و  .مجموعه آزمایشگاه های نانو را کسب نموده است

وزارت صنعت،  طرفسال متوالی از  3،  ست. مرکز پژوهش متالورژی رازی تجارت و همچنین وزارت علوم و فناوری ا

   1044و  33 ،37 ، 33 ، 30، 30، 36انتخاب گردید.عالوه بر این سال های  "مرکز پژوهش برتر"معدن و تجارت به عنوان 

از دیگر دست  .شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را کسب نموده استعنوان رتبه دوم  33و در سال  رتبه اول عنوان

کسب  "و  "آزمایشگاه تایید صالحیت شده نمونه از طرف سازمان ملی استاندارد ایران  "اوردهای این مرکز، کسب عنوان 

 .در ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد "رتبه اول مرکز آموزشی همکار 

 :متالورژی رازی شامل دو بخش است دامنه فعالیت مرکز پژوهش

  آزمایشگاهی پژوهشی خدمات 

 بخش معاونت پژوهشیهای پژوهشی صنعتی در پروژه 
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 آزمایشگاهی پژوهشی خدمات 
-مواد و عملکرد روی نمونه پژوهشی های، محدوده وسیعی از آزمونآزمایشگاه 10رازی با دارا بودن  مرکز پژوهش متالورژی

 دهد. ، کامپوزیتی و سرامیکی را انجام میهای فلزی، پلیمری، معدنی

ی هاون، نتایج اغلب آزمبودن سیستم و کارکنان متخصص، مکانیزه دفاتر نمایندگی، تجهیزات پیشرفتهبا توجه به وجود 

 شود. دو روزه تحویل می تایک  پژوهشی

 

 :ها  به شرح زیر استآزمایشگاه فهرست

 

 رونیآزمایشگاه میکروسکوپ الکت

 
 

  میکروسکوپ الکترونی روبشی  ( پیشرفته و دوFE-SEM) گیری از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیبا بهره

 (SEMبه عنوان پیشرفته )شود. شناخته می ترین و مجهزترین آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی کشور 
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 الوگرافیآزمایشگاه مت

 

 بررسی ساختار هایآزمایشگاهترین پیشرفته، این آزمایشگاه از معتبر گیری تجهیزاتکارتجربه و به سال  04با 

 با متالورژیکی است.

 

 آزمایشگاه خواص مکانیکی

 

  خستگی، خزش، کشش گیری خواص مکانیکی مانند دستگاه کشش، سختی،ای از تجهیزات اندازهاز طیف گستردهبا استفاده 

 وجود دارد. آزمایشگاه گیری خواص مکانیکی مواد در اینهای اندازهخمش امکان انجام اغلب آزمون و گرم، ضربه
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 شیمی و محیط زیست آزمایشگاه

 

 بسیار گسترده آنالیز پژوهشی رازی امکان ارائه خدمات پژوهش متالورژی  های مختلف آنالیز مواد، مرکزروشکارگیری هبا ب  

 آزمایشگاه عبارتند از:این های مختلف شیمیایی مواد را دارد. بخش  

 متریکوانتو 

   XRF, XRDسنج فلوئورسانس وتفرق اشعه ایکس()طیف 

 های مجهز به دستگاه: شیمی ترICP ، ،اتمیک ابزوربشنHPLC گیری کربن و گوگرد و دستگاه ، اندازه

 گیری خواص آب و فاضالب پیشرفته اندازه

 

 آزمایشگاه کانی شناسی
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 آزمایشگاه خوردگی

 

 های و طیف وسیعی از آزمایش استترین آزمایشگاه در زمینه خوردگی در حال فعالیت این آزمایشگاه به عنوان پیشرو 

  پوشش راUV  و   Salt Spray HIC , SCC,هایآزمون نفت، گاز و پتروشیمی مانند  خصوص در زمینه صنایع هخوردگی ب 

 دهد. می

 

  

 آزمایشگاه پلیمر

 

 ها و االستومرها، از آنالیز ها، ترموپالستروی ترموستهای مواد پلیمری ای از آزمونطیف بسیار گسترده

 . انجام استگرفته تا خواص مکانیکی و فیزیکی مواد پلیمری در این آزمایشگاه قابل  مواد
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 آزمایشگاه عملکرد

 

 رمز و غیره در تفندک، دیسک  ،، شیلنگتجهیزات مولدهای الکتریکی، شیر رفتار تجهیزات و قطعات صنعتی مانند ابزارآالت

 گیرد. ها طبق استاندارد مورد ارزیابی قرار میعملکرد واقعی آن و این آزمایشگاه، بررسی

 

 کوانتومتریآزمایشگاه 
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 مخربهای غیرآزمونآزمایشگاه 

  انجامدر سایت قابل  در آزمایشگاه و Phased Arrayو  UT ,RT ,MT ,PTمخرب مانند های غیرطیف وسیعی از آزمون 

 . است

 
 

 

 هاسازی نمونهبخش آماده

 مختلف و بر اساس  هایونهای فلزی، پلیمری، معدنی، کامپوزیتی، سرامیکی و غیره برای آزم، انواع نمونهدر این بخش 

 شود. سازی میهای جهانی آمادهاستاندارد

 

 های پرتابلآزمون

 

 رپلیکا،  تهیه ،باشند از جمله متالوگرافیپرتابل قابل ارائه در محل میصورت ه های متالورژیکی بای از آزمونبازه گسترده 

 به صورت پرتابل قابل ارائه در محل می هاگیری ضخامت و میزان چسبندگی پوششسنجی، آنالیز شیمیایی، اندازه سختی

 . باشند
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 آزمایشگاه مواد مرجع و ریخته گری

 

 

 دستگاه های اسپکترومتری نشری)کوانتومتر( (RM,CRM)تولید نمونه های مرجع  .1

 ،آهن و...سوپر آلیاژهای پایه نیکل،کبالت (VIM) ذوب و ریخته گری در کوره تحت خال .2

ذوب و ریخته گری در کوره القایی برای پروژه های پژوهشی در زمینه آلیاژهای صنعتی نظیرر انرواف الوهدهرای کربنری و  .3

خاکستری و نشرکن، چردن هرای نایدرارد و نرای رزیسرت، بررنب هرا و برنزهرا،  زنگ نزن، الوهد های منگنزی، چدن های

 آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای پایه رویو ...

با قابلیت برنامه ریزی  Cm 22*22* 22عملیات حرارتی نمونه ها در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی با ابعاد کوره  .4

 درجه سانتیگراد 1222ثی تا دمای سرعت گرمایش و حرارت دهی سیکلی و تزریق گاز خن

 

 

 

لطفا به سایت مرکز به آدرس  پژوهش متالورژی رازی های مرکزهای آزمایشگاهآزمونبرای جزئیات بیشتر در خصوص *** 

 زیر مراجعه کنید:
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 معاونت پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی 
ه بر خدمات عالو معاونتساله این مرکز است. در این  چهلبلور تجربیات ت های انجام شده درمعاونت پژوهشی مرکزفعالیت       

صنعتی مثل تدوین دانش فنی تولید، استخراج شناسنامه فنی قطعات،  های پژوهشی و، انواع پروژهرسانیآموزشی و اطالع

های تولید به ینداهای بهبود فرمانده و پروژهل شکست و تخمین عمر باقی، بررسی علجایگزینی مواد، مهندسی معکوس

صنعتی را  همچنین معاونت پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی صدها پروژه پژوهشی وشود. انجام می صورت پژوهشی

 :معاونت دارای گروه های پژوهشی زیر استاین تاکنون با موفقیت به انجام رسانده است. 

 

 

 گری شامل:گروه پژوهشی ریخته 

 

 سازیطراحی مهندسی و بخش شبیه

 

 

 

http://www.razi-center.net/
http://www.razi-center.net/
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 شامل گروه پژوهشی انتخاب و شناسایی مواد: 

 مواد پیشرفته و نانو مواد       

     بررسی علل تخریب و تخمین عمر باقیمانده قطعات صنعتی      

 

  و پوشش شاملگروه پژوهشی خوردگی: 

 خوردگی       

                      های صنعتیپوشش      

 ریان ماتمش  

 :ترین مشتریان مرکز عبارتند ازمشتری فعال دارد.  عمده 3444مرکز پژوهش متالورژی رازی بیش از 

 

 سازی صنایع ماشین  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

 ساختمان  ایعصن  موسسات استاندارد و گمرکات کشور

 ، الستیک و پالستیک صنایع پلیمر             کاال و مهندسی  های بازرسیشرکت

 صنایع حرارتی و برودتی                          صنایع نیروگاهی 

 صنایع هوا و فضا              ها و مراکز پژوهشی دانشگاه

 صنایع معدنی               صنایع سیمان و مصالح ساختمانی

 نقل صنایع حمل و                         گری و متالورژیصنایع ریخته

 نورد، فورج و شکل دادن صنایع              آب و فاضالب صنایع محیط زیست،

  تولید مواد مرجع استاندارد                                          ساخت و تولید
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 نحوه ارتباط با مرکز پژوهش متالورژی رازی 

 مرکز پژوهش متالورژی رازی )ساختمان اصلی(

جاده مخصوص کرج، جنب نفت  11هران، کیلومتر ت :آدرس

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

 633/67010:صندوق پستی 3 ،اصغری، خیابان فرنان، پالک

                                                               411-3647و  411-03361074 :تلفن

 411-03361037و   411-03306671: فاکس

 43117334374شماره تلگرام و واتس اپ : 

 Info@razi-center.net:پست الکترونیکی

 فاطمی میدان نمایندگیدفتر 

 آقای مهندس حسن بابایی :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 بزرگراه شهید گمنام، میدان گلها،خیابان کاج جنوبی :آدرس

 3، واحد 0، طبقه 11خیابان شهید فکوری، پالک 

 33330300فکس:  411-33330674و   33310344: تلفن

  43116410610: همراه تلفن

 43344117113 شماره تلگرام :

 center.net-Tehran1_agency@razi: پست الکترونیکی

 شرق تهراندفتر نمایندگی 

 محمد امیری محمود حقآقای  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

تهران، بزرگراه شهید زین الدین، حکیمیه، خیابان بابائیان  :آدرس

)سازمان آب(، خیابان پنجم شیدایی، جنب بانک صادرات، مجتمع 

  77-411،تلفن و فاکس :  640د شیدایی، طبقه سوم، واح

 411-77336167و فاکس:  تلفن

 43344117117شماره همراه و تلگرام : 

 center.net-_agency@razi2Tehranپست الکترونیکی : 

 فرودگاه مهرآباد تهراندفتر نمایندگی 

 عبدالوند پریوش خانم :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 پارکینگ داخل 3و 0 ترمینال از قبل - آباد مهر فرودگاه :آدرس

 سالن و کشوری هواپیمایی کارکنان مصرف تعاونی جنب 6 شماره

  پارادایس غذاخوری

 آزمایشگاه مرکز پژوهش متالورژی در بندر عباس

 سهراب مظفریآقای : نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

و  کیبندرعباس،بلوار دانشگاه،حد فاصل دانشگاه  آدرس

ساختمان  ن،یگلچ ینیریهتل فروغ، جنب ش یسه،روبرو

 1واحد  - 1 یمنف ،طبقهیمرکز ید یاطالعات ملک

 43300341336   :تلفن

 center.net-Hormozgan_lab@razi: پست الکترونیکی
 

  میدان آزادیدفتر 

  علیرضا باباییآقای :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

میدان آزادی ، ابتدای خیابان آزادی ، جنب پمپ تهران، : آدرس

 ، طبقه سوم 7بنزین ، بن بست نورانی ، پالک 

 33410347-33411670 -33406337 :تلفن

 43344117110شماره تلگرام:    33411340 کس:فتل

 43113333333تلفن همراه:  

 center.net-Azadi_agency@razi: پست الکترونیکی
 

 غرب تهرانجنوب دفتر نمایندگی 

 پناهیوحید آقای  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 ما بین پارس غدیر و ، بزرگراه فتح 6تهران، کیلومتر  :آدرس

 113شیر پاستوریزه، مجتمع تجاری تهران، طبقه فوقانی، واحد 

  120-33314304 :تلفن

 43344117110شماره همراه و تلگرام : 

 33314303 :فاکس

 center.net-Tehran3_agency@razi: پست الکترونیکی

 و کنگاندفتر نمایندگی عسلویه 

 نام و نام خانوادگی مسئول دفتر: سرکار خانم قهرمانی

 ،فرهنگ خیابان ،انتظامی نیروی جنب ،ساحلی خیابانآدرس: 

 نایبند تبلیغات گروه روبروی

  477-67130310 تلفن:

 477-67130313فاکس:  

  6آدرس دفتر کنگان : خیابان دارایی، امیرکبیر، فرعی 

 477-67117136تلفکس : 

 43110043107-43117366303تلفن همراه: 

 asalouyeh_agency@razi-center.net: پست الکترونیکی

 

mailto:Info@razi-center.net
mailto:Tehran1_agency@razi-center.net
mailto:Tehran3_agency@razi-center.net
mailto:Hormozgan_lab@razi-center.net
mailto:Azadi_agency@razi-center.net
mailto:Tehran3_agency@razi-center.net
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                                                     43113333743تلفن همراه :  411- 33471600:  تلفن  

 ماهشهر دفتر نمایندگی 

 خانم پریوش عبدالوند :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 1، پالکبانک ملی، نبش خیابان عیوضی نرسیده به ،خیابان صنایع پتروشیمی ،ماهشهر، ناحیه صنعتی :آدرس

 260-70840553و  260-70844325 کس:تلف

 43113333743: تلفن همراه

 center.net-Mahshahr_agency@razi: پست الکترونیکی

 دفتر نمایندگی اصفهان

 نغمه غفاریانخانم  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

، مجتمع 13اصفهان، خیابان بزرگمهر، نبش کوچه  :آدرس

 14طبقه همکف، واحد  تجاری ساحل،

 461-61376131 :تلفن

 43344117113شماره تلگرام:   461-61336376 :سفاک

 43161103670و  43637441003: تلفن همراه

 center.net-Esfahan_agency@razi:پست الکترونیکی

 دفتر نمایندگی یزد

تقی گی مسئول دفتر : آقای مهندس محمدنام و نام خانواد

 زاده بحری

ابتدای خیابان مطهری، ، خیابان سه راه حکیمیان آدرس: یزد،

 روبروی صنعت یدک

  4601-0103061 :و فکس تلفن

 center.net-Yazd_agency@raziپست الکترونیکی : 

 دفتر نمایندگی اهواز

 مسئول دفتر: خانم عبدالوند

 ابانینبش خ ،یجواهر یکو اهواز ،بلوار پاسدارن،آدرس: 

 ییبخش خدمات بار هوا ،یحفار یعباسپور ، جنب شرکت مل

 شرکت شادکس

 431-60003434تلفن: 

 43133131044و  43113333743شماره همراه : 

 دفتر نمایندگی قم

 مهرآرا مجید آقایمسئول دفتر: جناب 

  114 پالک ناشران، مجتمع قم،آدرس: 

 (410) 63300333: فکس، 410-67361331تلفن: 

 خراساندفتر نمایندگی 

 شرکت پویشگران کیفیت پارس :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

، جنب بانک 0و  1مشهد، بلوار استقالل، بین استقالل  :آدرس

  13ملی، پالک 

 و 150-04161261: تلفنشرکت پویشگران کیفیت پارس 

63430131-401 

 401-63471030: فاکس

 center.net-Khorasan_agency@razi :پست الکترونیکی

 دفتر نمایندگی تبریز

 رخشنده عباسیخانم نام و نام خانوادگی مسئول دفتر :

تبریز، خیابان آزادی، چهارراه شهید منتظری، روبه روی : آدرس

 0شهید نانوایی، کاشی 

  43643333314 :تلفن همراه 401-60003633 :تلفن

 Tabriz_agency@razi-center.ne:پست الکترونیکی

 

 دفتر نمایندگی شیراز

 جناب آقای دکتر محمود شیخ نام و نام خانوادگی مسئول دفتر :

 عطار

شیراز، بلوار مدرس، حد فاصل درب دوم پایگاه و فلکه : آدرس

، شرکت پارس فکور 613، پالک 7گل سرخ، جنب کوچه 

 سرامیک

  471-67161670 , 471-67140003تلفن: 

  471-67111610تلفکس: 
 

 

 

mailto:Mahshahr_agency@razi-center.net
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 center.net-Qom_agency@raziپست الکترونیکی : 

   43111063713شماره تلگرام و واتس اپ: ، تلفن همراه

mailto:Qom_agency@razi-center.net

