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  پژوهشيراهبردهاي  .1

كشاورزي و بيولوژي هاي مهندسي است كه علوم مهندسي را به صورت كاربردي با علوم شاخهاز يكي  مهندسي بيوسيستم    

هاي كشاورزي و صنايع غذايي ارائه آميزد تا بر مبناي آن راهكارهاي مناسب براي حل مشكالت موجود در بخشدر هم مي

و مباحث مربوط به قبل از كاشت، كاشت، داشت، برداشت، پس از برداشت  استدايره شمول اين رشته بسيار گسترده  نمايد.

راهكارهاي مهندسي پوشش ارائه وري در آن از طريق هاي توليد و افزايش بهرهو فرآوري محصوالت كشاورزي را در حوزه

الت كشاورزي و دهد. با در نظر گرفتن جمعيت رو به رشد كشور و بهبود سطح معيشت، نياز به افزايش در محصومي

افزايش در كميت و كيفيت  ،هاي مستخرج از آن، در هر دو بعد كمي و كيفي، رو به افزايش است. از سوي ديگرفرآورده

ورود تواند منجر به افزايش صادرات، ايجاد شغل و درآمد ارزي پايدار براي كشور گردد. دستيابي به اين مهم نيازمند مي

هاي در حوزه مهندسي و بكارگيري تجهيزات و نيز انجام پژوهش نيروي متخصص و كارآمد استفاده ازهاي نوين، فناوري

هاي پس از برداشت و ايجاد ارزش ها و تجهيزات، كاهش ضايعات، توسعه فناوريوري ماشينكاربردي با هدف افزايش بهره

ها و مراكز پژوهشي معتبر دنيا اكنون دانشگاههم هاي ناشي از توليدات زراعي، باغي، دامي و غذايي است. افزوده از پسماند

مدلسازي و هاي مرتبط با توليد بيوسوخت، توسعه بيوحسگرها، هاي خود را در زمينه مهندسي بيوسيستم در حوزهپژوهش

ي اند. بر همين مبنا گروه مهندسسازي تجهيزات و فرآيندها، كشاورزي دقيق و مديريت انرژي و ماشين متمركز نمودهبهينه

  نموده است.زير تبيين  شرحبه ها و راهبردهاي پژوهشي خود را دانشگاه كردستان اولويتبيوسيستم 

  

  هاي كشاورزيسازي ماشينالف) طراحي و بهينه

كشاورزي گرديده است.  صنعتهاي متنوع در گستردگي عمليات زراعي و تنوع زياد محصوالت باعث ظهور ماشين    

عالوه بر صنعتي شدن جوامع انساني، اهميت استفاده از ماشين و مكانيزه نمودن فرآيندهاي كشاورزي با در نظر گرفتن رشد 

گردد. بر همين مبنا، گروه مهندسي صعودي روند افزايش جمعيت دنيا و نياز به محصوالت با كيفيت مناسب دوچندان مي

  :هاي پژوهشي خود دراين حوزه را به صورت زير تعيين نموده استستان اولويتبيوسيستم دانشگاه كرد

  هاي كشاورزي محصوالت خاص استان و كشورطراحي و ساخت ماشين .1

  هاي موجودسازي ماشينسازي و بوميبهينه .2

  هاي صنايع غذاييهاي پس از برداشت و ماشينسازي ماشينطراحي و مدل .3

  هاي فوقگيري پارامترهاي موثر در طراحي ماشينسازي كنترل و اندازهطراحي و بهينههاي جديد استفاده از تكنيك .4

  
  هاي صنايع غذاييو ماشين هاي پس از برداشتب) توسعه فناوري

دهد. بر اساس آمار منتشر شده بخش اعظم ضايعات مربوط به محصوالت كشاورزي در مرحله پس از برداشت رخ مي    

درصد تخمين زده شده  50الي  5ميزان ضايعات در اين مرحله با توجه به نوع محصول  با اين موضوع،مرتبط توسط نهادهاي 

بندي، جداسازي و سازي، درجههاي پس از برداشت، همچون حمل و نقل مناسب، انبارداري، ذخيرهتوسعه فناورياست. 

عرضه به بازار و مصرف، بسيار تاثيرگذار است. از زمان برداشت تا زمان  ،صنايع تبديلي در كاهش ميزان ضايعات محصول

عالوه بر كاهش ميزان ضايعات، ايجاد ارزش افزوده از طريق تبديل و فرآوري محصوالت خام كشاورزي به مواد غذايي از 

هاي پژوهشي متعددي در هاي مرتبط با حوزه پس از برداشت است.بر همين مبنا، گروهگيري از فناوريديگر مزاياي بهره

بر روي مسائل مرتبط به فناوري و مهندسي پس از و در حال توسعه ها و مراكز تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته دانشگاه

-، استفاده از دانشو ماهيت بين گروهي آن اند. با توجه به گستردگي مفاهيم مرتبط با اين حوزه از علمبرداشت متمركز شده

هاي پس از برداشت، علوم و مهندسي صنايع غذايي، فيزيولوژي پس فناوري هاي مختلف همچون مهندسي بيوسيستم گرايش
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در اين راستا، گروه مهندسي بيوسيستم دانشگاه گريز ناپذير است. از برداشت محصوالت باغي و زارعي، مهندسي شيمي و ... 

  :هاي زير متمركز نموده استهاي خود را به صورت كاربردي در حوزهكردستان پژوهش

هواي  تركيبيكن  كن هواي داغ، خشك محصوالت كشاورزي شامل خشك يها كن و ساخت انواع خشك طراحي .1

 هاي بستر سيال و .....هاي اهميك، خشك كنكن مايكروويو، خشك - داغ

تري راندمان كاري فرآيند مطالعه خواص حرارتي و فرآيند خشك شدن محصوالت به منظور دستيابي به مناسب .2

 كمينه نمودن مصرف انرژي و افزايش كيفيت محصول نهايي خشك شده.خشك كردن از طريق 

مطالعه خواص نوري محصوالت كشاورزي و مواد غذايي به منظور دستيابي به راهكارهاي ارزيابي غيرمخرب كه  .3

ارا ها و فرآيندهاي مرتبط با نگهداري و فرآوري محصول را دهاي نظارتي در ماشينسامانه به عنوانقابليت استفاده 

 باشد.

 استفاده از فناوري بينايي ماشين و ارائه راهكارهاي مناسب براي پايش برخط فرآيندهاي پس از برداشت. .4

  بندي مواد كشاورزي و غذاييارائه راهكارهاي مناسب مرتبط با نگهداري و بسته .5

  
  پ) راهكارهاي مبتني بر كشاورزي دقيق

هاي هاي روز افزون زيست محيطي استفاده از نهادهصلخيز و نيز محدوديتبا توجه به كمبود منابع نظير آب و خاك حا     

كشاورزي نظير انواع كود و سموم، كشاورزي مرسوم در حال جايگزين شدن بوسيله كشاورزي دقيق است. در اكثر 

است و طبيعتاً هاي اين روش توسط كشاورزان در حال بكارگيري هاي متمادي است كه  تكنيككشورهاي توسعه يافته سال

هاي  اين كشورها  در حال بروز شدن بوده و لزوم تحقيق در اين زمينه به روشني درك شده است. در كشور ما به در دانشگاه

ها اين دانش جديد پيشرفت  بسيار اندك  داشته و دليل كمبود منابع مالي چه در بخش صنعت و كشاورزي  و چه در دانشگاه

- كه اصالً در مقياس كاربردي توسعه نيافته است. از آنجا كه به دليل هوا و اقليم خاص ايران محدوديتشايد بتوان اظهار نمود 

هاي اشاره شده در حال تبديل به بحران جدي در بخش كشاورزي است، لزوم توجه بيشتر به راهكارهاي نوين كشاورزي و 

شتري به سرمايه گذاري مالي و نيز تربيت نيروي انساني علي الخصوص در زمينه كشاورزي دقيق گريز ناپذير بوده و نياز بي

هاي مهم در اين زمينه را شناسايي و با توان الويتنمايد. بنابراين با شناسايي پتانسيل كشور و منطقه ميمورد نياز را طلب مي

  پذيرد.گذاري الزم در دانشگاه و نهادهاي ذيربط صورت معطوف نمودن توجه مسئولين به اين امر سرمايه

  
  هاي پاك و تجديدپذيرتوسعه انرژي )ت

برخالف كه  شود،اطالق ميياز انرژ هاييگونهبه  ،شودياد ميزين ريپذ برگشت يانرژاز آن به كه  ،ريدپذيتجد يانرژ    

بازه  كيدر  عتيكه توسط طب باشدرا دارا ميتيقابلاين  يانرژ ديمنبع تولهاي فسيلي، هاي تجديد ناپذير همچون سوختانرژي

شود كه هايي از انرژي را شامل ميهاي پاك نيز گونهانرژي.شود ديتجد يبه عبارت ايكوتاه مجدداً به وجود آمده  يزمان

هاي تجديد پذير و پاك با بروز اهميت توسعه و استفاده از انرژيمصرف آن آلودگي محيط زيست را دربر نداشته باشد. 

 يمنابع انرژهاي فسيلي و نيز رو به اتمام بودن مصرف سوختهاي زيست محيطي ناشي از آلودگي منتج از بحران

و  هاي كاربردي در كشورهاي توسعه يافتهامروزه پژوهش. در دهه اخير بيش از گذشته نمايان گشته است،ناپذيرديتجد

به عنوان منابع انرژي پاك و تجديدپذير در جريان ييگرما نيمز و ديخورش ،، باددر زمينه استفاده از زيست توده درحال توسعه

  گيرد:اهداف پژوهشي اين حوزه موارد زير را در بر مي است.

هاي كشاورزي و تجهيزات مرتبط با فرآيندهاي توليد استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان منبع انرژي پاك در ماشين .1

 مواد غذايي
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  هاي زيستيو دامي به منظور ايجاد سوختاستفاده از پسماندهاي كشاورزي  .2

  
  ) مديريت ماشين و مكانيزاسيونث

درحال حاضر حركت كلي كشورها به سمت توسعه و پيشرفت و نيل به استقالل، رابطه مستقيمي با توليدات كشاورزي     

در اين راستا و با . باشدميپذير ندارد. از طرفي باال بردن سطح كمي وكيفي توليدات بدون مكانيزه كردن كشاورزي امكان 

و هدف كمك به توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در كشور و استان كردستان اهداف زير در بخش مديريت ماشين 

  مكانيزاسيون مدنظر است:

  هاي كشاورزيارائه الگوها و انتخاب فناوري مناسب براي افزايش كارايي ماشين .1

  هاگلخانهمزارع و و كنترلي در  خودكاره با مكانيزاسيون و تجهيزات بررسي و تعيين مسائل فني و اقتصادي در رابط .2

  هاي كاربردي براي توليد محصوالت با ارزش از پسماندها و ضايعات كشاورزي انجام پژوهش .3

  هاي هرز، كاهش افت برداشت محصوالت كشاورزي كاهش مصرف سموم و كنترل علف .4

  مكانيزه كشاورزي هايسازي مصرف انرژي در سيستممديريت و بهينه .5

  و استان ها با شرايط موجود دركشور سازي، تطبيق و اصالح ماشين منظور بهينهه هاي كشاورزي بارزيابي ماشين .6

 ها  كاهش هزينهو  موقع عملياته هاي كشاورزي براي انجام بتعيين نوع، تعداد و ظرفيت مناسب ماشين .7

  ف كشاورزي حفاظتي(خاك ورزي و كاشت)هاي مختلاي در سيستمكاربردي و توسعههاي پژوهش .8

  هاي كشاورزيمباحث مربوط به ارگونومي و ايمني در ماشين .9

  

  راهبردهاي آموزشي.   2

هاي زماني معين از لوازم ضروري توسعه علم و فناوري است. در اين راستا، هاي پيشرفت در بازهتدوين و اجراي برنامه    

نقشه جامع مبناي تهيه  آوريهاي كلي علم و فنعالي انقالب فرهنگي و سياستنقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي 

ريزي و فعاليت اعضاي هيات علمي اين گروه است كه در اين جا اين سند حاصل برنامه شد. مهندسي بيوسيستم علمي گروه

  :انداز ده ساله عبارتند ازاين سند چشم اهدافشود. ها قدرداني مياز تالش همه آن

 توسعه نوآوري و خالقيت آوري وو فن وليد علمت •

 پژوهش محور كردن آموزش  •

هاي تحصيالت تكميلي در راستاي نامهدهي به تحقيقات در راستاي حل نيازهاي جامعه و هدايت پايانجهت •

 كارآفريني، نيازهاي توليد و اشتغال

 جذب دانشجويان مستعد و پرورش استعدادهاي درخشان •

دانشگاه  ( هارسيدن به رسالت نسل سوم دانشگاه و پژوهشي برايهاي آموزشي در برنامهاصالح و بازنگري  •

  كارآفرين)

 

  در راستاي كاربردي نمودن پژوهشو بلند مدت مدت كوتاه  هاي. برنامه 3

با هدف ايجاد شور و نشاط علمي در دانشگاه و افزايش مهارت عملي جشنواره طراحي به كمك كامپيوتر  برگزاري .1

 دانشجويان براي اشتغال پايدار در آينده
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ها به بازار و ها و نوآوريبا هدف تكميل و ارائه خالقيت در مزرعه دوشانكشاورزي هايماشين آزمونتاسيس مركز  .2

 صنعت

 مهندسي بيوسيستمصنايع وابسته بهدر  كشورواستاندر راستاي حل مشكالت  كاربرديهايطرحانجام  .3

به  هاي دولتي و خصوصيو دعوت از كارشناسان ارشد ادارات و سازمان علمي در دانشكدههاي مشترك تشكيل نشت .4

 با مشكالت بخش كشاورزي گروه و آشنايي اعضاي هيات علميها هاي نوين به آنآوريانتقال علم و فنمنظور 

 هاي آموزشي ها و كارگاهبرگزاري سمينارها، كنفرانس .5

 زايي و كسب تكنولوژيبا هدف اشتغال بنيانهاي دانششركتحركت در راستاي تشكيل تشويق و  .6

 با هدف تاكيد بر كار گروهي هاي پژوهشي كشورايجاد گروه پژوهشي مبتني بر اولويت .7

 هاي اعضاي هيات علمي انتشار كتاب در زمينه تخصصي پژوهش .8

ل مشكالت استان در بخش كاربردي در راستاي حهاينيازسنجي مسائل پژوهشي در سطح استان و انجام پژوهش .9

 تجهيزات و اداوت كشاورزي

  

  ريزي كوتاه و بلند مدت آموزشيبرنامه.  4

  كارشناسي  4-1

 1395هاي صنايع غذايي در سال تاسيس رشته كارشناسي مهندسي ماشين - 

  كارشناسي ارشد  4-2

 1396تاسيس كارشناسي ارشد مكانيزاسيون كشاورزي در سال  - 

 1397انرژي تا سال تاسيس كارشناسي ارشد  - 

 1402تاسيس كارشناسي ارشد مكاترونيك در كشاورزي تا سال  - 

 دكتري 4-3

 1396هاي كشاورزي در سال طراحي ماشين - 1

 1399هاي پس از برداشت تا سال فناوري - 2

  1400مكانيزاسيون تا سال  - 3

  

  هيئت علمي، كارشناس و تكنيسينجذب .  5

هاي تربيت دانشجوي تحصيالت تكميلي است كه با توليد علم، توسعه پايدار زيرساختهيئت علمي عالم، توانا و دلسوز از     

  سازد.را فراهم مي

 1396نفر                در سال  1در گرايش انرژي                                                    - 1

 1396نفر                در سال  1در گرايش مكانيزاسيون                                           - 2

 1395نفر                در سال  1كارشناس گروه                                                       - 3

    1395نفر                در سال  1تكنيسين كارگاهي                                                  - 4

  

  نيازامكانات و تجهيزات مورد . 6

هاي داير در گروه مهندسي بيوسيستم و پيوند مستقيم رشته كاربرديالذكر، با درنظر گرفتن ماهيت دستيابي به اهداف فوق    
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است. از تاسيس  هاي مجهزها و كارگاه، نيازمند وجود آزمايشگاهكشاورزيمباحث نظري مهندسي با نيازهاي عملي در حوزه 

جهت نيل به اهداف برنامه راهبردي گروه در تا كنون، تعدادي كارگاه و آزمايشگاه 1386گروه مهندسي بيوسيستم در سال 

هاي داير در گروه در مقاطع تحصيالت و با توسعه رشته 1391از سال آموزش و پژوهش تاسيس گرديده است.  هايحوزه

هاي اصلي طراحي و ساخت ماشينحوزه پژوهشي گروه در چهار شاخه تكميلي و افزايش تعداد اعضاي هيات علمي، 

و مكانيزاسيون كشاورزي،  هاي تجديدپذير، انرژيهاي صنايع غذاييو ماشين هاي پس از برداشتكشاورزي، توسعه فناوري

هاي موجود ها و آزمايشگاهترين نيازهاي گروه تجهيز كارگاهگسترش يافته است. با در نظر گرفتن اين موارد، يكي از اساسي

 جديد به شرح زير است:  يهاآزمايشگاهو تاسيس 

  كاري كاري و ورقتجهيز كارگاه جوش .1

  تجهيز آزمايشگاه بينايي ماشين و اپتيك .2

  محصوالت كشاورزي فرآوريتجهيزآزمايشگاه  .3

  و پردازش سيگنال كنترل گيري،آزمايشگاه ابزار اندازه تاسيس .4

 تاسيس آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذايي .5

 كامپيوتر براي ارائه دروس عملي كارشناسي و كارشناسي ارشد راه اندازي سايت .6

 تاسيس آزمايشگاه مقاومت مصالح .7

 گري تاسيس كارگاه ريخته .8


