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اولین گزارش ساالنه دانشکده مهندسی مکانیک برای سال 1396 در سال گذشته منتشر شد. بسیار 

خوشحال هستم که دومین گزارش ساالنه برای سال 97 نیز با یاری همکاران عزیز تدوین شده است. 

درخشش دانشکده مهندسی مکانیک در رده بندی های جهانی )رتبه هشتم جهانی در رده بندی 

دانشگاه ملی تایوان( حاکی از تالش های پر ثمر و روند توسعه و رشد دانشکده است که مرهون 

تالش های استادان و دانشجویان و کارمندان زحمتکش است. 

تأسیس و تشکیل معاونت پژوهشی از تابستان سال 96 و درخشش آن در سال 97 یک تکانه بسیار 

قوی را برای فعالیت های پژوهشی بوجود آورد که حجم قراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه را به 

رقم 10 میلیارد تومان رسانده است. این تالش ها باعث شده است که دانشکده مهندسی مکانیک با 

بیش از 30 شرکت خصوصی و 10 شرکت دولتی ارتباط برقرار نماید و پروژه های درخشانی را به ثمر 

برساند. 

دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در سال 97 توانستند رتبه های درخشانی در المپیاد کشوری 

کسب نمایند )آقای سپهر هومانی راد رتبه اول و آقایان جعفر فرهادی و مصطفی خاتمی به ترتیب 

رتبه های هشتم و چهاردهم را کسب کردند( که بیانگر درخشش بخش آموزش در دانشکده است. 

اعضای هیأت علمی دانشکده نیز درخشش فراوانی داشته اند بطوریکه در سال 97 آقای دکتر مجتبی 

حقیقی یزدی به عنوان عضو هیأت علمی برگزیده در زمینه آموزش و آقای دکتر مصطفی باغانی به 

عنوان پژوهشگر جوان برتر در دانشگاه تهران انتخاب شدند. 

در زمینه کارآفرینی شرکت های اسپین- آف دانشکده روبه افزایش هستند و آنهایی که در سال های 

گذشته تأسیس شده اند رشد چشمگیری داشته اند. این فعالیت ها فضایی را ایجاد نموده است که 

فارغ التحصیالن این دانشکده بتوانند فرصت های جدیدی را به غیر از ادامه تحصیل و مهاجرت 

به خارج از کشور پیش روی خود ببینند. در همین راستا پروژه ایجاد مرکز نوآوری دانشکده های 

فنی در سوله قدیمی دانشکده مهندسی مکانیک و با مسؤلیت اجرایی اینجانب در حال اجرا است. 

طراحی های فاز 1 این مرکز انجام شده اند و امید می رود که پس از انجام طراحی فاز 2 مراحل ساخت 

آن صورت پذیرد. این مرکز فضای فوق العاده ای را برای کارآفرینی و توسعه استارت آپ ها و خالقیت 

و نوآوری دانشجویان ایجاد خواهد کرد. 
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درآمد مالی اختصاصی دانشکده در سال 96 برابر 952190000 تومان و در سال 97 برابر 1396400000 

تومان بوده که نسبت به سال قبل 46.65 درصد افزایش یافته است.

فعالیت های بین المللی با توجه به برنامه ریزی و سازماندهی دوره بین الملل دانشکده در مقطع 

کارشناسی ارشد برای جذب دانشجویان خارجی از دیگر کشورها بسیار موفقیت آمیز بوده است. 

و  توسعه  کارگروه  بین الملل،  کارگروه  آموزش،  بازنگری  کارگروه  شامل  دانشکده  کارگروه های 

برنامه ریزی راهبردی، کارگروه اطالع رسانی و ارتباطات، کارگروه قراردادهای بین المللی فعالیت 

بسیار خوبی داشتند. کارگروه های جدیدی نیز تشکیل شدند از قبیل کارگروه مسابقات برای تشویق 

و برگزاری مسابقات دانشجویی، کارگروه ساختمان سبز برای کاهش مصرف انرژی و سوخت های 

فسیلی و کارگروه دانشجویان توان یاب برای کمک )با همانگی و تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه( 

به دانشجویانی که چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی نیاز به مساعدت دارند. در همه این 

کارگروه ها بیش از 70 درصد اعضای هیأت علمی دانشکده بخصوص اعضای هیأت علمی جوان 

مشارکت فعال و کارسازی دارند. کانون خانه و دانشگاه نیز از جمله فرصت هایی است که طی سال 

جاری مثل گذشته محلی برای تبادل اطالعات و نظرات دانشکده و والدین دانشجویان بوده است. 

این کانون با استقبال گسترده والدین و تشکیل جلسات ماهانه شورای مرکزی آن توسعه قابل 

توجهی داشته است.  

دانشکده مهندسی مکانیک با حضور پرشور دانشجویان و اعضای هیأت علمی و ارتباطات گسترده 

با بازیگران مختلف در عرصه های صنعت، اقتصاد و تجارت کشور توانسته است یک توسعه پایدار و 

فزاینده ای را تجربه کند. با توجه به چشم انداز ترسیم شده برای دانشکده امیدوار هستم با تالش و 

امید به آینده این روند ادامه یابد.

 

 

کارن ابری نیا                 

رئيس دانشكده مهندسي مكانيك

آذر 1398                
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عضو هیأت علمی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

1-1- مقدمه
دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سال 1397 همانند هشتاد و چهار سال 
گذشته، به منظور تحقق رسالت و هدف آموزشی خود بر پایه پرورش نیروهای متخصص، مجرب و کارآزموده جهت 
توسعه صنایع کشور و مطابق با نیازها و استانداردهای ملی و بین المللی گام نهاده است. در این راستا بخش های 
مختلف دانشکده نیز با هدف گذاری های مختلف و با در نظر داشتن تحقق برنامه های راهبردی دانشکده، اقدامات 

مناسبی را در طول یک سال گذشته به اجرا گذاشته اند.
در سال تحصیلی 98-97، دانشکده مهندسی مکانیک با بهره مندی از 58 عضو هیأت علمی، حدود 600 دانشجو در 
مقطع کارشناسی، 400 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 200 دانشجو در مقطع دکتری به عنوان یکی از مراکز 
مهم نیروی انسانی کارآزموده در سطح کشور در حال فعالیت بوده است و این موضوع می تواند از جهات متفاوت 

برای بسیاری از شرکت های دانش بنیان و فعاالن حوزه صنعت قابل توجه باشد.
در راستای اطالع رسانی فعالیت های ساختارهای اداری دانشکده، موارد مهمی که برای سال تحصیلی 97 از طرف 

معاونت های دانشکده گزارش شده اند، در ادامه بیان میشوند: 
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1-1-1- معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  مقطع کارشناسی
  ارزیابی عملکرد ساالنۀ دانشجویان به منظور تدوین فهرست برگزیدگان ریاست دانشکده

بر پایۀ شیوه نامۀ اجرایی فهرست برگزیدگان ریاست دانشکده، عملکرد آموزشی دانشجویان در سال تحصیلی 97- 96 
بررسی شد و ده نفر برتر هر ورودی )جمعا 40 نفر( برای دریافت تقدیرنامه به ریاست دانشکده معرفی شدند.

  بررسی پروندۀ داوطلبان ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد و تعیین داوطلبان دارای شرایط
در چارچوب آیین نامۀ استعدادهای درخشان، پروندۀ داوطلبان ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد از 
دانشجویان همین دانشکده و نیز داوطلبان دارای رتبه های 1 تا 3 از دانشگاه های دیگر بررسی شد و جمعا 38 نفر 
)برابر 40%  ظرفیت ورودی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روزانه( در گرایش های گوناگون پذیرفته شدند.

  بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های مهمانی، انتقال و تغییر رشته از/ به دانشکدۀ مهندسی مکانیک
برای نیمسال اول 98- 97 با تصمیم شورای آموزشی دانشکده جمعا 5 نفر به عنوان مهمان کامل و 3 نفر به عنوان 
مهمان تکدرس )کمتر از 8 واحد( در دانشکده پذیرفته شدند. همچنین از میان داوطلبان تغییر رشته به مهندسی 

مکانیک با درخواست 3 نفر و از میان داوطلبان تغییر رشته از مهندسی مکانیک با درخواست 4 نفر موافقت شد.

  تشکیل کارگروه بازنگری در برنامه درسی مهندسی مکانیک
با توجه به تحوالت اخیر در شیوۀ آموزش مهندسی در سطح جهانی و تاکید کرسی یونسکو در آموزش مهندسی بر 
بهره گیری از یافته های جدید در این زمینه و سپری شده نزدیک به 5 سال از بازنگری قبلی برنامۀ درسی کارشناسی 

مهندسی مکانیک، کارگروه بازنگری برنامۀ درسی مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک تشکیل شد.

  استخراج و پایش شاخص های ارزیابی درونی و بیرونی دانشکدۀ مهندسی مکانیک در بعد آموزشی
با توجه به پیاده سازی طرح ارزیابی درونی و بیرونی در دانشکدۀ مهندسی مکانیک، شاخص های ارزیابی عملکرد 
آموزشی همچون میانگین نمرات دروس، میانگین معدل دانشجویان ورودی های مختلف، درصد دانشجویان 
مشروطی، نسبت دانشجو به استاد، سرانۀ فضای آموزشی و تعداد مسابقه ها و بازدیدهای علمی استخراج و در 

اختیار کارگروه برنامه ریزی و توسعۀ دانشکده قرار گرفت.

  همکاری در فرآیند جایابی و نظارت بر انجام مناسب کارآموزی برای حدود 275 دانشجو در تابستان 97
در تابستان سال 97 در حدود 275 مورد کارآموزی دانشجویی )شامل کارآموزی های 1 و 2( در شرکت های داخلی و 
3 مورد در شرکت های خارجی انجام شد که از این میان حدود 140 نفر در شرکت های دولتی/ نیمه دولتی و بقیه در 
شرکت های خصوصی انجام شد. پایش وضعیت تحصیلی داوطلبان انجام کارآموزی، نظارت بر انتخاب بموقع واحد 
مربوطه و ثبت نمرات کارآموزی در پایان تابستان، در کنار همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده برای شناسایی و 

ارزیابی شرکت های مناسب برای کارآموزی دانشجویان در بازۀ زمانی فروردین تا مهر 97 صورت پذیرفت.

  برنامه ریزی و برگزاری متمرکز دفاعیه های پروژه های کارشناسی
برگزاری همزمان دفاعیه ها برای چهارمین سال پیاپی توسط گروه های تخصصی داوری با فرمت کنفرانس در سه 
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مقطع پایان تیرماه )برای دانش آموختگان 4/31(، پایان شهریور )برای دانش آموختگان 6/31( و نیمۀ بهمن )برای 
دانش آموختگان 11/30( برگزار گردید و جمعا حدود 140 پروژۀ کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  هماهنگی بازدیدهای دانش آموزی
با توجه به سیاست دانشکده مبنی بر گسترش کمی و کیفی بازدیدهای دانشجویی از مراکز صنعتی، در سال 97 

هماهنگی الزم برای 26 مورد بازدید دانشجویی انجام گرفت.

  پذیرش دانشجو و برگزاری نوبت سوم دورۀ مشترک کارشناسی ارشد با دانشگاه ایندیانا- پردو
در چارچوب تفاهم نامۀ دانشگاه تهران با دانشگاه ایندیانا- پردو در کشور آمریکا، مصاحبۀ داوطلبان شرکت در دورۀ 
کارشناسی مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی که به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش این دوره از سوی 

سازمان سنجش معرفی شده بودند انجام گرفت و کالسهای دوره برای پذیرفته شدگان به زبان انگلیسی برگزار شد.

  تدوین برنامۀ درسی دورۀ کهاد مهندسی مکانیک در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
با توجه به تقاضاهای دریافتی از دانشجویان سایر دانشکده ها در خصوص ارائۀ دورۀ کهاد مهندسی مکانیک، برنامۀ 

این دوره ها در مقطع کارشناسی )با سه سبد درسی( و کارشناسی ارشد )گرایش ساخت و تولید( تدوین شد.

  برگزاری جلسۀ معارفۀ دانشجویان ورودی 97
در سال 97 جمعا 136 نفر در دانشکدۀ مکانیک پذیرفته شدند. در جلسۀ معارفۀ این دانشجویان، ضمن معرفی 
دانشکده، بسته ای شامل برنامۀ پیشنهادی 8 ترمی، فهرست دروس و پیش نیازهای آن ها و گزیدۀ مقررات آموزشی 

دانشگاه و دانشکده به دانشجویان ارائه گردید.

  گزینش و آماده سازی اعضای تیم المپیاد دانشجویی
از اساتید دانشکده مراحل گزینش تیم دانشجویی و  المپیاد دانشجویی دانشکده به سرپرستی یکی  کارگروه 
غربالگری آنها را با 15 نفر از دانشجویان برتر ورودی های 94 و 95 آغاز کرد و در نهایت 7 نفر را به عنوان لیست نهایی 
انتخاب نمود. جلسه معارفه دانشجویان جهت آشنایی دانشجویان با شیوه المپیاد برگزار شد و امکانات مورد نیاز 

برای کسب آمادگی شرکت در المپیاد برای آنان فراهم گردید.

  برنامه ریزی نخستین مسابقۀ دانشجویی
کارگروه برنامه ریزی و برگزاری مسابقات دانشجویی، برنامۀ نخستین مسابقۀ دانشجویی دانشکدۀ مکانیک را برای 

شهریور 98 تدوین نمود.
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  مقاطع تحصیالت تکمیلی
  بازنگری و اصالح سرفصل های درس ریاضیات پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد 

با توجه به تغییرات در محتوای برخی دروس ریاضی مقطع کارشناسی و نیز تفاوت های موجود در سوابق تحصیلی 
مقطع  پیشرفته  ریاضیات  درس  های  سرفصل  مکانیک،  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  شده  پذیرفته  دانشجویان 

کارشناسی ارشد برای گرایش های مختلف این رشته بازنگری شد.

  برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود 
جلسۀ معارفۀ دانشجویان ورودی 97 مقاطع تحصیالت تکمیلی با هدف آشنا ساختن دانشجویان با دانشکده و 
مقررات کلی این مقاطع و تذکر نکات مهم آموزشی جهت گذران این دوره ها در مدت مناسب در 24 مهر 1397 

برگزار گردید.

  پایش مقررات انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان جدید الورود
با توجه به تاکید به عمل آمده در جلسه معارفه دانشجویان ورودی 97 مبنی بر الزام انتخاب راهنما در پایان 
نیمسال اول و گوشزد نمودن تبعات عدم توجه به این موضوع، پیگیری الزم صورت گرفت تا تعیین اساتید 

راهنمای این دانشجویان در نیمسال دوم 98-97 بطور کامل انجام شده باشد.

  برگزاری آزمون جامع مقطع دکترا در آبان  و اسفند ماه 97
آزمون جامع دکترا در آبان و اسفند ماه 97 برای دانشجویان ورودی 96 و قبل از آن برگزار شد که نتایج نهایی آن 
استخراج گردید و به پردیس فنی اعالم گردید.  در آبان ماه، در 52 نفر- درس، و دراسفند ماه، در 60 نفر- درس آزمون 

برگزار گردید.

  بازنگری شیوه مصاحبه داوطلبان دوره دکترا
با توجه به بازخوردهای دریافتی در خصوص کارآیی شیوۀ برگزاری مصاحبه داوطلبان دوره دکترا و پیشنهادهای 

همکاران در این خصوص، شیوه نامۀ مصاحبه داوطلبان دوره دکترا بازنگری شد.

  آغاز  بازنگری دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش های دانشکده و ارائه چند درس به زبان انگلیسی
با توجه به برخی مسائل موجود در برنامه فعلی کارشناسی ارشد گروه\گرایشهای دانشکده )شامل مشکل در ورود 
نمرات درس سمینار یا عدم وجود درس مباحث برگزیده برای ارائه دروس جدید(، بازنگری این برنامه به تفکیک 
گروه ها آغاز شد و در حال انجام است. همچنین دو درس از دروس جاری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 

98-97 به زبان انگلیسی ارائه گردید. 
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  بازنگری در مرجع ارزیابی کیفی مقاالت ISI جهت امتیازدهی در دفاعیه ها
با توجه به دوگانگی پیش آمده در امتیاز کیفی )Q index( مقاالت ISI جهت ارزیابی دفاعیه ها بین مرجع قبلی 
)سایت Scimago( و برخی سایتهای دیگر، این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر گردید مرجع ارزیابی در 

هماهنگی با معاونت پژوهشی پردیس فنی، سایت Web of Science باشد.

  بازنگری شیوه ارزیابی دفاعیه های دکترا
رویۀ ارزیابی دفاعیه های دکترا با توجه به بازخوردهای دریافتی مورد بازنگری قرار گرفت و در تشابه با دفاعیه های 
کارشناسی ارشد، جزئیات ارزیابی از جمله رعایت زمانبندی در دوره و ارزیابی داوران از مقاالت به فرم داوری اضافه 

گردید و مقرر شد برای دانشجویان دکترای ورودی 95 و پس از آن اجرایی شود.

  تصویب کلیات دوره بین الملل کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
کلیات طرح ارائه دوره بین الملل کارشناسی ارشد طراحی کاربردی که در کارگروه بین الملل دانشکده طرح و بحث شده بود 

در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به تصویب رسید و مقرر گردید دوره از نیمسال 1-99-98 رسما کار خود را آغاز نماید.

1-1-2- معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی با همراهی شورای پژوهش و بین الملل دانشکده )متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، 
و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده، روسا/ معاونین موسسات پژوهشی و قطب ها، مدیر امور بین 
الملل و 5 نفر از اعضای هیات علمی با انتخاب شورای دانشکده و یا شورای عمومی( در جهت توسعه فعالیت های 

پژوهشی و ارتباط با صنعت تالش می کند.  اهم وظایف و فعالیت های معاونت عبارتند از:
 بررسی راهکارهای موجود برای ترغیب همکاران به توسعه روابط با صنایع و نهادهای مختلف داخل و خارج

 دعوت از مسئولین سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای شرکت در جلسات شورا به منظور شناسایی راهکارهای 
مناسب برای توسعه همکاری های فیمابین

امکانات  از  استفاده  روندسازی  در جهت  تدوین سازوکار مناسب  و  دانشکده  آزمایشگاههای  بررسی وضعیت   

پژوهشی هر دانشکده )نظیر ازمایشگاه ها مراکز محاسبات پر سرعت و ...( توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 شناسایی روشهای جذب بودجه و کمک های مالی از مراکز و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی برای افزایش 

بهره وری آزمایشگاههای دانشکده مربوطه
 برنامه ریزی برای مشارکت فعاالنه دانشکده مربوطه در مناسبت های مختلف پژوهشی )نظیر جشنواره پژوهش 

دانشگاه، جشنواره بین الملل دانشگاه، نمایشگاه دوساالنه دانشگاه تهران، نمایشگاه ساالنه وزارت علوم(
 زمینه سازی و ارتباط با صنایع کاربردی در حوزه فعالیت های دانشکده مربوطه جهت تقویت حوزه کارآموزی و یا 

فعالیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در صنعت در هنگام تحصیل
 تدوین دستورالعمل های الزم و نظارت و رسیدگی به رعایت اخالق پژوهشی در دانشکده 

در این راستا در سال 1397 بازدیدهای متعددی از شرکت های صنعتی توسط همکاران هیات علمی برنامه ریزی 
شده است که مهمترین آنها عبارتند از: بازدید از کارخانه شرکت نستله ایران در قزوین و کارخانه فوالد ارفع در یزد. 
همچنین دانشکده میزبان شرکت های متعددی در این سال بوده است که مهمترین آنها عبارتند از: شرکت های 
تولید کننده لوازم خانگی و اداره کل لوازم خانگی وزارت صنعت معدن و تجارت و  گروه صنعتی بارز. در این سال 
تفاهم نامه ها همکاری مشترک با شرکت های فوالد ارفع، شرکت پاالیشگاه تبریز، شرکت کاویان خودرو، شرکت 

سرما آفرین و مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور منعقد شد.
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به منظور ایجاد انگیزه در بین دانشجویان و معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان به صاحبان صنایع و 
بنگاه های کارآفرینی، اولین نمایشگاه پایان نامه های کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های 
فنی دانشگاه تهران، در آبان ماه  سال 1397 در  محل ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک- طبقه منفی یک- 

در قالب ارائه پوستر و محصول برگزار شد. 
 با توجه به توسعه انرژی های تجدید پذیر، مزرعه  انرژی  های تجدید پذیر در پشت بام دانشکده طراحی و ساخته 

شد. هدف از احداث این مزرعه آموزش به دانشجویان و انجام طرح های تحقیقاتی می باشد. 

آمار و ارقام پژوهشی در سال 1397:

امتیاز اعتبار ویژه )میزان گرنت( بر اساس عملکرد پژوهشی

WOS تعداد مقاالت در نشریات بین المللی

ISC مقاالت چاپ شده اعضای هیات علمی در نشریات علمی پژوهشی

کتاب های تالیفی و ترجمه شده اعضای هیات علمی

تخصیص اعتبار ویژه )گرنت( در سال 1397

 بر اساس عملکرد پژوهشی سال 1395- میلیون لایر

ماموریت های پژوهشی اعضای هیات علمی

آمار دانشجویان پسا دکتری

تعداد قراردادهای جاری دانشکده مهندسی مکانیک

اعتبار و جذب قراردادهای جاری دانشکده مهندسی مکانیک-  میلیون لایر

جذب قراردادهای جاری دانشکده مهندسی مکانیک- میلیون لایر

تعداد قراردادهای منعقده دانشکده مهندسی مکانیک

اعتبار قراردادهای منعقده دانشکده مهندسی مکانیک- میلیون لایر

جذب قراردادهای منعقده دانشکده مهندسی مکانیک- میلیون لایر

3649

134

44

3

6470

8

2

82

234.515

62.207

9

17.027

1.105
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معاونت اداری و مالی  -3-1-1
دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1397 در جهت توسعه منابع مالی، تقویت زیرساختهای دانشکده، بهبود 
فرآیندهای اداری و اجرایی خود اقداماتی در راستای برنامه راهبردی دانشکده صورت داده است که در ادامه به 

برخی از آنها اشاره میگردد. 

درآمدهای دانشکده در سال 1397

1- درآمد - طرح های کاربردی

کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 3110/4  سهم دانشکده )میلیون لایر( : 3110/4

2- همکاری با شرکتهای دانش بنیان 

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 2254 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 4585/26 

3- همکاری با موسسات آموزشی

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 500/3 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 1006/7 

4- مرکز مهندسی رباتیک

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 168/3 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( :168/3 

5- مرکز توسعه مهارتهای مهندسی مکانیک

کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( :1340               سهم دانشکده )میلیون لایر( :  800

6- مبالغ واریزی از پردیس )عمومی، ابالغی، سایر فصول جاری، تعمیر و تجهیز و...(

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 500 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( :500  

7- حساب کمک

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 510 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 510  

8- درآمد باالسری پردیس البرز بایت ترم اول و دوم 97-96

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 842/5 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 1685  

9- درآمد از موسسه آموزشهای عالی كاربردی وتخصصی

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 2900  کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 2900  

10- فروش اموال کارگاه )مزایده(

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 1925 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 2500  

11- درآمد آموزشی کارگاه ماشین ابزار

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 328 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 328  
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12- درآمد آزمایشگاه و کارگاه تحقیقاتی

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 78/2 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 101  

13- سایر

سهم دانشکده )میلیون لایر( : 47/3 کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 47/3  

14- حق التدریس و حق التحقیق اساتید داخلی و مدعو

4076 سهم دانشکده )میلیون لایر( :  کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 4076  

جمع کل بدون درنظر گرفتن ردیف 14

کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 18781/96   سهم دانشکده )میلیون لایر( : 13964

جمع کل با درنظر گرفتن ردیف 14

کل درآمد دانشکده )میلیون لایر( : 22857/96  سهم دانشکده )میلیون لایر( : 18040

  بر اساس جدول درآمدها، مبالغ مربوط به سرفصل »بودجه عمومی تخصیص داده شده توسط پردیس« تنها 2/6 
درصد از کل درآمدهای دانشکده را تشکیل میدهد و مابقی درآمدهایی است که دانشکده طی فعالیتهای پژوهشی 
و آموزشی خود کسب نموده است. همچنین، در صورتی که هزینه »حق التدریس و حق التحقیق اساتید داخلی و 

مدعو« جزء بودجه عمومی در درنظر گرفته شود این عدد 20/0 درصد از کل درآمدهای دانشکده خواهد بود.
  کل حقوق دریافتی اعضا هیات علمی و کارکنان دانشکده تقریبا 55000 میلیون لایر می باشد.
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هزینه های دانشکده سال 1397

تردد  سیستم  و  دوربین  آسانسورها،  برق،  تاسیسات  کامپیوتری،  )شبکه  عمومی  هزینه های 

هوشمند، نقاشی و تعمیرات ساختمان، فضای سبز، پذیرایی همایشها، بازدیدهای دانشجویی، 

کل مبلغ )میلیون لایر(: 2460 هزینه های فن و سیستم گرمایش و سرمایش، حمل و نقل و ...( 

داوری پایان نامه ها کل مبلغ )میلیون لایر(:  380

حق التدریس و حق التحقیق اساتید داخلی و مدعو کل مبلغ )میلیون لایر(: 4076

تجهیز آزمایشگاهها و کارگاه و مرکز مهندسی رباتیک کل مبلغ )میلیون لایر(: 750

اضافه کار و پاداش کل مبلغ )میلیون لایر(: 394/499 

جمع کل کل مبلغ )میلیون لایر(: 8060/499
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اهم اقدامات انجام شده در سال 1397

به ساختمانهای مکانیک )شروع احداث آسانسور ساختمان قدیم، تکمیل ساماندهی  امور عمومی مربوط   

افزایش  تردد هوشمند،  تجهیزات سیستم  درصدی   20 افزایش  آسانسورها،  اساسی  تعمیر  دانشکده،  فضاهای 

20 درصدی پوشش شبکه بیسیم اینترنت، افزایش 30 درصدی پوشش دوربینهای مدار بسته، نصب پارتیشن 

آزمایشگاهها، بهبود فضای سبز و گلدانهای داخلی دانشکده، تاسیسات، برق،  تعمیرات ساختمانها، حمایت مالی 

در جهت راه اندازی آزمایشگاه آموزشی مکاترونیک، اانتقال آزمایشگاه ترمودینامیک به محل آزمایشگاه انتقال 

حرارت(

  نصب تاسیسات آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 

  عقد قرارداد با شرکتهای دانش بنیان و موسسات آموزشی با نظارت پردیس دانشکده های فنی

  ادامه تخلیه کارگاه و جابه جایی مراکز تحقیقاتی دانشکده

  طراحی نسخه جدید سایت دانشکده مهندسی مکانیک

  ساماندهی اتاقهای دانشجویان دکتری و پسا دکتری

  تکمیل طراحیهای مربوط به مرکز نوآوری

اقدامات پیش رو برای سال 1398

  برنامه ریزی در راستای همکاری و مشارکت با شرکتهای دانش بنیان در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار

  تجهیز و بروز رسانی آزمایشگاههای آموزشی و کارگاهها

  رفع نواقص آسانسورها و نصب سیستم کنترل بلوکی

  تکمیل فرآیند احداث آسانسور برای ساختمان قدیم

  پیاده سازی سیستم مانیتورینگ حریق برای ساختمانهای شماره 1و2

  بهینه سازی مصرف انرژی و اصالح سیستم سرمایش/گرمایش دانشکده

 )هواسازها، فن کویل ها، اصالح برنامه آسانسورها، اصالح سیستم روشنایی، نصب کنتور(

  انتقال مرکز کامپیوتر از ساختمان شماره 1 به شاختمان شماره 2

  تجهیز مرکز کامپیوتر به کامپیوترهای قویتر و سیستم سرور کالینت

  توسعه سیستم دوربین مدار بسته دانشکده، و سیستم قفل هوشمند

  توسعه شبکه بیسیم دانشکده و اصالح پیکربندی شبکه 

 افزایش خطوط تلفن دانشکده )تا 200 خط(

 اصالح وبسایت دانشکده

 تجهیز اتاق ورزش دانشجویان

 اجرای مناسب ایده دانشکده بدون دخانیات
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1-2- برنامه راهبردی دانشکده

ماموریت دانشکده مهندسی مکانیک

   آموزش جامع در عالی ترین سطح کیفی

   تولید دانش فنی از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه  مهندسی مکانیک 

به منظور تأمین نیازهای فن آورانه کشور

   ارتقاء و توسعه مهارتهای کاربردی و حرفه ای در زمینه ی مهندسی مکانیک

چشم انداز دانشکده مهندسی مکانیک
   شناخته شدن به عنوان پیش گام در تربیت فارغ التحصیالن و متخصصین با توانایی حل 

مسئله

   تبدیل شدن به دانشکده  الگو در تأمین نیمی از منابع مالی بصورت مستقل با توجه به 

مزیت های دانشگاه تهران

   قرارگیری رتبه در بازه 75 تا 125 دانشکده های مهندسی مکانیک جهان با اتکا به نیروی 

انسانی توانمند و فرهیخته

اصول اخالقی و ارزشها
   بزرگ اندیشی

   پیشرو بودن در پاسخ به نیازهای جامعه

   مسئولیت پذیری و تفکر نقادانه

   رعایت ارزش های واالی انسانی و اخالقی

   ترویج خالقیت و استفاده از شیوه های نوین اجرائی

   استفاده بهینه از منابع

   تقویت انگیزه و روحیه تعامل و همکاری

انجام اقدامات مناسب بمنظور تحقق راهبردهای تعیین شده جهت دستیابی به چشم اندازهای دانشکده مهندسی 
انجام  و ضرورت  برنامه راهبردی  وجود  انجام می باشد.  در حال  دانشکده  َارکان مختلف  با همکاری  مکانیک، 
فعالیتهای مرتبط با تحقق هر راهبرد، زمینه ی همکاری میان بخشی؛ از طریق ایجاد ادبیاتی مشترک در دانشکده را 
بیش از گذشته فراهم نموده که در مواردی منجر به بازنویسی راهبردهای تعیین شده و اقدامات مرتبط با آنها نیز، 

گردیده است. 
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در ادامه نمونه ای از راهبردهایی با اولویت باال و اقدامات متناسب با هر یک از آنها را می توان مالحظه نمود. متذکر 
می شود که نشانگرها، میزان تحقق کّمی  اهداف را در بازه های زمانی مورد نظر، نمایش می دهد. 

عنوان راهبرد ) ارتقای کیفیت آموزشها و توانمندسازی دانشجویان(

اقدامات قابل سنجش

ایجاد عالقمندی دانشجویان به رشته تحصیلی و توجه به کارآفرینی در فعالیت های آموزشی
  نشانگرها:

تعداد بازدیدهای علمی- تخصصی برای درسهای تخصصی به کل دروس تخصصی   

تعداد سخنرانی ها و كارگاه های آموزشی برگزار شده در هر ترم )توسط افراد موفق و یا کآرآفرین(  

تعداد و سطح مسابقات دانشجویی برگزار شده در سال  

رتبه های كسب شده در المپیادهای دانشجویی  

استفاده اعضاء هیأت علمی از روش های متنوع تدریس و ارزشیابی تعداد اجرا شده پروژه های هدفمند درسی
  نشانگرها:

بهره مندی اساتید از تجهیزات و روشهای نوین آموزشی   

استفاده از مدلهای ارزشیابی منطبق با دانشگاه های برتر جهانی  

تعداد بروزرسانی ساالنه طرح درس منطبق با نیازهای جدید  

وجود برنامه برای انجام پروژه های کاربردی پایان تحصیلی و نظارت بر اجرای صحیح
  نشانگرها:

تعداد مشارکت با صنایع در تعریف پروژه های تحصیلی به کل پروژه ها  

درصد پروژه ها / رساله های دارای موضوع با  حمایت صنعتی  

ترویج ارتباطات بین المللی
  نشانگرها:

تعداد دانشجویانی كه كارآموزی )برای مقطع كارشناسی( خود را در خارج از كشور می گذرانند  
تعداد دانشجویانی که فرصت مطالعاتی )برای مقطع دكترای( خود را در خارج از كشور می گذرانند  

تعداد دوره های مشترك با دانشگاه های خارجی  
تعداد اساتید وابسته از دانشگاه های خارج از كشور و دروسی كه در هر ترم توسط آنان ارائه می شود  

تعداد دانشجویان بین المللی شاغل به تحصیل در دانشكده  
تعداد دوره ها و کرسی های مشترک آموزشی با مؤسسات علمی بین المللی معتبر  

درصد ارایه دروس به زبان های بین المللی  
  )Foreign E xchange (تعداد تبادالت دانشجویی  

بررسی اشتغال فارغ التحصیالن
  نشانگرها:

درصد جذب بازار کار متناسب با رشته  
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عنوان راهبرد ) توسعه همکاری های راهبردی آموزشی و پژوهشی با شرکت ها و سازمان ها(

اقدامات قابل سنجش

شناسائی جامعه هدف بمنظور ایجاد مشارکت
  نشانگرها:

ایجاد بانک اطالعاتی  

ارائه توانمندیهای آموزشی و پژوهشی
  نشانگرها:

تعداد جلسات برگزار شده با شرکتها و سازمانها  

انجام اقدامات متناسب با نیازهای احصاء شده
  نشانگرها:

تعداد قراردادهای آموزشی   

تعداد قراردادهای پژوهشی؛ مشترک داخلی و خارجی  

تعداد قراردادهای اجرائی  

برنامه ریزی برای همکاریهای بلند مدت
  نشانگرها:

تعداد جلسات مرتبط با بازخورد اقدامات صورت گرفته  

تعداد هسته های فکری با مشارکت افراد از دانشگاه و جهت تبیین مشکالت و ارائه پیشنهادات   

عنوان راهبرد) تأسیس آزمایشگاه های مرجع با مراکز صنعتی داخلی و خارجی(

اقدامات قابل سنجش

نیاز سنجی جهت تاسیس مراكز تحقیقاتی، قطبها و آزمایشگاههای مرجع، همسو با نیازهای بیرونی
  نشانگرها:

تعداد جلسات ارتباط با صنعت  

تعداد جلسات هماهنگی در دانشکده  

تعداد پیشنهادات تهیه شده   

اعتبار سنجی اقدامات پیش رو
  نشانگرها:

تعداد بررسی های مقایسه ای)Benchmark( با فعالیتهای مشابه در دانشگاههای برتر جهانی
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تأسیس و یا تجهیز و ارتقای مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشکده

  نشانگرها:

حجم بودجه پیشنهادی در قرارداد مشارکت  

تخصیص بودجه ساالنه در قراردادها  

تعداد قراردادهای آنجام آزمایش با مراکز صنعتی  

عنوان راهبرد) توسعه دوره های کوتاه مدت و آموزش های مرتبط با مهارت های مهندسی(

اقدامات قابل سنجش

شناسائی مخاطبین دوره های آموزشی با تکیه بر تخصصهای دانشکده و مزیتهای دانشگاه
  نشانگرها:

تعداد مذاکرات با صنایع جهت برگزاری دوره های تخصصی   

تعداد درخواستهای برگزاری دوره از طریق کانالهای ارتباطی  

تعریف دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی
  نشانگرها:

تعداد عناوین دوره ها و کارگاههای تعریف شده   

بارگذاری اطالعات دوره ها در سامانه آموزشهای آزاد تخصصی دانشگاه
  نشانگرها:

تعداد بروز رسانی ساالنه دوره ها در سامانه  

مجموعه اقدامات مربوط به برگزاری دوره
  نشانگرها: 

تعداد جلسات مذاکره جهت برگزاری دوره

تعداد دوره های اجرا شده )تکرار پذیری(  

ارزیابی دوره
  نشانگرها:

سهم اساتید دانشکده در اجرای دوره ها  

درصد مخاطبین حقوقی به حقیقی  

سهم آموزشهای تخصصی صنعتی به کل دوره ها  
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عنوان راهبرد ) تقویت فرهنگ کارآفرینی و ایجاد شرکت های کارآفرین )دانش بنیان(

اقدامات قابل سنجش

توسعه دیدگاه کارآفرینانه و رویکرد اکوسیستمی به مقوله کارآفرینی
  نشانگرها:

تعداد نشستها و رویدادهای تخصصی با حضور کارآفرینان فارغ النحصیل دانشکده در سال  

تعداد بازدیدهای دانشجویی ساالنه از واحدهای صنعنی نوآور  

تقویت نقش دانشکده در اکوسیستم کارآفرینی
  نشانگرها:

تعداد جلسات دانشکده با مرکز رشد  

تعداد جلسات دانشکده با پارک علم و فنآوری  

تعداد اساتید مشارکت کننده در شرکت های دانش بنیان متعلق به اکوسیستم دانشگاه  

عنوان راهبرد) تقویت انگیزش برای انجام کارهای گروهی(

اقدامات قابل سنجش

تقویت کارگروهی میان دانشجویان
  نشانگرها:

)Team work Workshop( تعداد کارگاه های برگزار شده آموزش کارگروهی  

تعداد برگزاری مسابقات علمی به صورت گروهی در سطوح مختلف )کالس، دانشکده، دانشگاه و...(  

سهم دروس شامل پروژه های گروهی  

تسهیل گری و زمینه سازی برای تقویت فرهنگ کار تیمی از طریق مشارکت دانشجوها در برنامه های دانشجو 

محور 

  نشانگرها:

تعداد جلسات معاونت مربوطه با تشکالت دانشجویی
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1-3- رتبه و جایگاه دانشکده در سال 97
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی 2018 دانشگاه ملی تایوان در میان ده دانشکده 
  ISI برتر جهان قرار گرفت و جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد. اطالعات شاخص های این نظام، از پایگاه

استخراج و بر اساس آن در سه محور و بر مبنای ۸ شاخص ارزیابی می شود:

  ارزیابی در سه محور بهره وری پژوهش )با وزن ۲۵ درصد( شامل تعداد مقاالت در ۱۱ سال گذشته )با وزن ۱۰ 
درصد( و تعداد مقاالت در سال جاری )با وزن ۱۵ درصد(

  تأثیر پژوهش )با وزن ۳۵ درصد( شامل تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته )با وزن ۱۵ درصد(، تعداد استنادها در 
دو سال اخیر )با وزن ۱۰ درصد( و میانگین تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته )با وزن ۱۰ درصد(

  و تعالی پژوهش )با وزن ۴۰ درصد( شامل مقدار شاخصH-index  در دو سال گذشته )با وزن ۱۰ درصد(، تعداد 
مقاالت پراستناد در ۱۱ سال گذشته )با وزن ۱۵ درصد( و تعداد مقاالتی که در سال جاری در مجالت با ضریب تأثیر 

باال به چاپ رسیده اند )با وزن ۱۵ درصد(
 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ranking/BySubject/MechEng
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1-4- تقدیر از دانشجویان برگزیده ریاست دانشکده
 

پویا رزاقی خمسه 

 علی حسین اصلی اردبیلی

رامین محمدی 

 سینا مشایخی

نیما دبیری فراهانی

سورنا سعیدی

امیررضا رزمجو فرد 

شهریار دادرس جوان

محمدرضا نقوی دیوکالئی  

سیاوش خدا کرمی

عرفان پیر مراد 

 علی ایزدی

سپهر هومانی راد 

 الیکا آقایی هنجنی

سعید دلیر

هیراد مشعوف

امیر یوسفی 

فرزانه ابوالحسنی حاجی آبادی

متین مختاری 

 ابوالفضل شعیب

محسن مهدوی فر

 سپهر موسوی

اشکان موقوفه

محمد جالل اینانلو

حسین خسروی 

حامد رابط

سید امیرحسین علم الهدی 

حمید ناصری

سید مهدی حسینی معصوم 

 دانیال رحیمی

پارسا فقیهی

 سید امیرمبین نایینی

سهیل فاضل نیاری 

محمدرضا خسروی

محمد محمودی مجد آبادی

 فرشاد قان بیلی

مهدی عبداله چالکی

امیرحسین ذبیحی طاری

سروش ملکی 

 آراد مسرور

ورودی 94 ورودی 96ورودی 95ورودی 93
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1-5- برگزاری آیین ورودی نو دانشجویان
آنچه که در دانشگاه های سراسر کشور به صورت سالیانه مرسوم شده است، برگزاری مراسم معارفه برای دانشجویان 
جدیدالورود با شروع سال تحصیلی می باشد. اگرچه اهمیت برگزاری چنین مراسم هایی در تمامی دانشگاه ها 
قابل مشاهده است ولی عدم به روزآوری آن ها میتواند اثر بخشی مورد نظر را تاحدودی کمرنگ نماید. همچنین 
به ندرت میتوان برگزاری چنین مراسم هایی را در دانشکده ها به صورت اختصاصی مشاهده کرد. برای اولین بار 
در پردیس فنی دانشگاه تهران، حدودا سه ماه قبل از شروع سال تحصیلی 98-97، معاونت آموزش و تحصیالت 

تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک با برگزاری جلسات منظم به منظور ایده پردازی، مقدمات برگزاری مراسم 
معارفه دانشجویان جدیدالورود را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فراهم کرد. با تصمیم گیری 
هوشمندانه ای، تمامی تشکل ها و انجمن های دانشجویی این دانشکده به طور مثال زدنی با همکاری یکدیگر، 
اجرائیات این مراسم ها را عهده دار شدند. در نهایت، نودانشجویان کارشناسی دانشکده طی دو مراسم در تاریخ های 
21 مهرماه و 5 آبان ماه و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جدیدالورود نیز در تاریخ 24 مهرماه با 

موضوعات متنوع و کاربردی در دانشکده خود، آشنایی پیدا کردند.
نودانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک، در مراسم روز اول معارفه )21 مهرماه( پس از انجام 
فرآیند پذیرش و دریافت اهدائیات تقدیمی از طرف دانشکده، در سالن آمفی تئاتر ساختمان جدید دانشکده حضور 
یافتند. در ابتدای مراسم، پس از رونمایی از کلیپ هنرمندانه معرفی دانشکده و با ایجاد شدن جوی غرورانگیز 
در محیط سالن آمفی تئاتر، ریاست محترم دانشکده آقای دکتر ابری نیا طی سخنرانی کوتاهی از فضای ارتباطی 
نزدیک میان دانشجویان و اساتید محترم دانشکده سخن به میان آوردند و برای استفاده از فرصت های موجود در 
دانشکده توصیه هایی داشتند. در ادامه مراسم، معاونت محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی آقای دکتر شریعت 
پناهی نیز در زمینه فرآیندهای آموزشی دانشکده توضیحات کاملی را ارائه کردند. به منظور ایجاد فضای انگیزشی 
بیشتر برای نودانشجویان، تقدیری از دانشجویان موفق دانشکده در المپیاد دانشجویی کشور در نظر گرفته شده 
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بود که از طرف هیئت رئیسه هدایایی تقدیم آن عزیزان گردید. سپس مطابق برنامه، دانشجویان به محوطه بیرونی 
دانشکده هدایت شدند تا عکس یادگاری ورودیه خود را گرفته و پس از پذیرایی و بازدید از غرفه های پرسش و پاسخ 
دانشجویی، در نهایت بازدیدی ابتکارانه از محیط کارگاه ساخت و تولید جدید و مرکز غزال ایرانی داشته باشند. در 
طول برگزاری مراسم، برد چشم اندازی نیز در طبقه همکف دانشکده در نظر گرفته شده بود تا دانشجویان بتوانند 
نظرات خود را در مورد آینده و بعد از فارغ التحصیلی به یادگار بنویسند تا به صورت نمادین اهداف های بلند مدت 

این دوره از دانشجویان در تاریخچه دانشکده ثبت گردد.   
   از آنجا که مسئولین دانشکده مهندسی مکانیک بر اساس رویکردهای جدید تمایل به حضور بیشتر دانشجویان 
جدید الورود مقطع کارشناسی در محیط دانشکده پیدا کرده اند، لذا مراسمی دیگر )5 آبان ماه( جهت آشنایی 
نودانشجویان با فضای کارآفرینی، معرفی تشکل ها و انجمن های دانشجویی تحت عنوان معارفه روز دوم تدارک 
دیدند. در این برنامه با سخنرانی دکتر چینی جهت ایجاد انگیزه برای تولید محصوالت تجاری، به طور هدفمند 
آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار مورد نظر قرار گرفته بود. در قسمت دوم برنامه، انجمن های فعال دانشکده 

و تشکل های مهم )انجمن علمی، بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی( مورد معرفی قرار گرفتند.
برنامه معارفه نودانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز بعد از ظهر روز 24 مهرماه در آمفی تئاتر دانشکده 
مهندسی مکانیک برگزار گردید. در ابتدای مراسم ریاست محترم دانشکده عرض خوش آمدگویی به نودانشجویان 
تحصیالت تکمیلی داشتند و در ادامه، مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده آقای دکتر عطایی قوانین آموزشی 
هر دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری را به طور کامل ارائه کردند. سپس آیین نامه دستیاری آموزشی برای 
دانشجویان توسط آقای دکتر سجادی تشریح گردید. در پایان مراسم، معاونت پژوهشی دانشکده آقای دکتر ریاسی 

توضیحاتی را پیرامون چگونگی حمایت از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و فرصت های مطالعاتی بیان کردند.
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1-6- برگزاری اولین نمایشگاه پایان نامه های کاربردی
اولین نمایشگاه پایان نامه های کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 
در روز دوشنبه مورخ 21/ 08/ 1397  از ساعت 2 الی 6 در محل ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک- طبقه 
منفی یک- در قالب ارائه پوستر و محصول برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی دستاوردهای پژوهشی 

دانشجویان به صاحبان صنایع و بنگاه های کارآفرینی می باشد.
نمایش  معرض  در  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  کاربردی  پایان نامه های  از  پوستر   51 رویداد  این  در 
بازدیدکنندگان قرار گفت. حدود 10 شرکت و مجموعه صنعتی و همچنین حدود 300 نفر از دانشجویان و همچنین 
همکاران هیات علمی از این نمایشگاه بازدید نمودند. با توجه به ازیابی های صورت گرفته توسط بازدیدکنندگان از 

3 پایانامه کاربردی برتر تقدیر بعمل می آید.
دائمی  نمایشگاه  بصورت   مکانیک  مهندسی  جدید  ساختمان  یک  منفی  طبقه  که  است  توضیح  به  الزم 

پایان نامه های کاربردی دانشکده، پذیرای دانشجویان، محقیقین و صاحبان صنایع می باشد. 
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 2-1- پروژۀ »بررسی تحلیلی دیفیوزر کمپرسور سومی )SUMY( و تحلیل علل ریشه ای خرابی آن«
کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران / مجری: دکتر ناصر سلطانی

این پروژه به درخواست کارشناسان شرکت انتقال گاز و با توجه به شکست متعدد پیچ های اتصال دیفیوزر به 
کاور کمپرسورهای سومی )SUMY( تعریف و از مهر 97 اجرایی گردید. بخش ابتدایی فعالیت های مجری در این 
پروژه شامل فاز مطالعاتی، مدلسازی و تحلیل اجزای محدود بوده است. در تصویر شمارۀ 1 نحوۀ استخراج هندسۀ 

دیفیوزر از نقشه های موجود و نیز مدلسازی کمپرسور نشان داده شده است.

   

شکل 1. استخراج هندسۀ کمپرسور از روی نقشه های موجود در سایت و مدلسازی آن

در ادامه بررسی سطح شکست پیچ ها و تحلیل محدوده های مختلف آن انجام گردید. همچنین با استفاده از 
داده برگ های موجود تغییرات فشار کارکرد کمپرسور برای محاسبۀ نوسانات بار وارده به پیچ ها و تحلیل خستگی 
استخراج گردید. در تصویر شمارۀ 2 نمایی از سطح مختلف موجود بر روی یکی از پیچ ها و نمودار استخراج شده از 

تغییرات فشار کارکرد کمپرسور نمایش داده شده است.
   

شکل2. بررسی سطج شکست پیچ و استخراج تغییرات فشار کارکرد کمپرسور در دوره های مختلف

در انتها با توجه به نتایج تحلیل اجزای محدود، نتایج حاصل از بررسی سطوح شکست و انجام محاسبات خستگی 
دالیل احتمالی شکست و اولویت بندی آن ها تعیین و به همراه راه های اصالحی به کارفرمای پروژه ارائه گردید. 
در حال حاضر شرکت انتقال گاز به صورت پایلوت در حال اصالح یکی از کمپرسورهای خود با توجه به راه های 

پیشنهادی مجری می باشد.
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2-2-  پروژۀ »بهبود تکنولوژی تولید آندهای جریان تزریقی به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، سطح 
خوردگی، خواص مکانیکی، گسیختگی های اتصال و چگالی جریان«

مجری : دکتر مجید بنی اسدی       واحد پژوهشی: دانشگاه تهران

سالیانه حجم عظیمی از آندهای چدن پرسیلیسم در دنیا مصرف می شود. در کشور ما نیز به واسطه حضور خطوط 
لوله فراوان گاز و نفت، این آندها کاربرد فراوان دارند. با توجه به توانمندی  شرکت های داخلی در بومی سازی 
تکنولوژی تولید چدن های پرسیلیسیم کشور تا حد زیادی از واردات آندهای گران قیمت خارجی بی نیاز شده 
است. اما کیفیت و طول عمر پایین تر آندهای تولید داخل نسبت به آندهای خارجی نشان می دهد که در این 
حوزه می بایست پروژه های تحقیقاتی مناسبی تعریف و اجرا شود تا بتوان کیفیت آندهای ساخت داخل را ارتقا 
داد به گونه ای که در بازارهای بین المللی، شرکت های داخلی امکان رقابت با رقبای خارجی خود را داشته باشند. 
در خصوص بازارهای بین المللی ذکر این نکته الزم است که کشورهای حاشیه خلیج فارس از مصرف کنندگان 
عمده این محصول هستند و هزینه حمل و نقل کمتر از بازار تولید تا بازار هدف، بزرگترین مزیت اقتصادی را برای 

تولیدکنندگان داخل کشور بهمراه خواهد داشت.
اصالح فرایند تولید و تغییر در تکنولوژی تولید آندهای چدنی پرسیلیسیم اولین قدم جهت ایجاد امید در حضور در 
بازارهای جهانی می باشد، این در حالیست که در حال حاضر، در کشور عزیزمان، کماکان از تکنولوژی گذشته و آنهم 

با کیفیت پایین تر استفاده می شود. 

هدف از اجرای این پروژه ، تالش جهت دستیابی به تکنولوژی  جدید ساخت آندهای پرسیلیسیم با کیفیتی قابل 
رقابت با کیفیت آندهای خارجی بوده است. نتایج این پروژه نشان داد که  با ارایه تکنولوژی مناسب برای فرآیند 

ریخته گری این نوع آندها، می-توان کیفیت آندهای مورد استفاده در کشور را به مراتب بهبود بخشید.
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دستاوردهای این پروژه تحقیقاتی به اختصار در ادامه ذکر شده است:
1- ساخت آند پرسیلیسیوم با ریز ساختار بهینه با کمک ریخته گری بهینه 

2- ساخت آند با ریز ساختار جهتی و به تبع آن افزایش طول عمر آند ها
3- ایجاد سیستم اتصال ایمن کابل به آند  با تغییر فرایند ریخته گری 

4- بهینه سازی فرایند عایق سازی اتصال کابل به آند 
5-  حذف سرب از فرایند تولید )تولید آند دوستدار محیط زیست(

6- ساخت آند با قابلیت رد یابی 
قابل ذکر است دستاوردهای ذکر شده، با توضیحات مبسوط با انجام آزمایشات در مراجع رسمی به منظور مقایسه 
آند تولید شده ، با نمونه های تولید داخل و خارج کشور به طور کامل بررسی شده  و نتایج آزمایشگاهی و پایلوت 

اجرا شده توسط شرکت انتقال گاز ایران برتری آند تولید شده و تکنولوژی بدست آمده  را تایید می کند.
 

2-3- پروژۀ »طراحی، شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم تصویربرداری
 پس پراکنده1 بصورت پرتابل«

مجری: دکتر علیرضا آرایی

تعریف طرح :  این دستگاه برای بازرسی از اتومبیل ها، بارها یا کانتینرها،  به روش تصویر برداری پس پراکنده طراحی 
و ساخته می شود. در حال حاضر در مبادی کنترل بازرسی بارها از روش معمولی برای تصویربرداری،که استفاده 
از پرتوهایی است که از ماده عبور کرده و در سمت دیگر آن و در دتکتور تصویر شکل می گیرد, بهره گیری می شود 
. در این روش  نیاز به دسترسی به هر دو طرف جسم مورد بازرسی وجود دارد. اما در بسیاری از موارد ) از جمله در 

میدان های بیرونی، اتومبیل های پارک شده و مکان های پر رفت و آمد و ...( عماًل این روش امکان پذیر نیست.
نوع جدیدی از تصویر برداری معرفی شده  که به جای پرتوهای عبوری از پرتوهای )فوتون های( ایکس پس پراکنده 
استفاده می کند. در این گونه سیستم ها مولد پرتوی ایکس و دتکتور در یک سمت قرار دارند. این عمل موجب به 
وجود آمدن مزیت های عمده ای گشته است. از آن جمله عدم لزوم دسترسی به هر دو سمت جسم مورد بازرسی 

است که سهولت بسیار زیادی را باعث می شود. 
در شکل1 شماتیک این کارکرد نشان داده شده است.

شکل 1 نحوه ایجاد تصویر از طریق فوتون های برگشتی

در شکل 2 تصویر گرفته شده از سیستم پس پراکنده از یک چمدان در بازرسی نشان داده شده است.  به وضوح 
کارامدی سیستم  را در آشکارسازی اسلحه و مواد منفجره دیده می شود که در سیستم های معمول که امواج 

عبوری  استفاده می شود ممکن است مواد خطرناک مخفی بماند.
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شکل 2 تصویر استحصال شده با چشمه مولد پرتوی ایکس، جسم مورد بازرسی و دتکتور در نوع پس پراکنده

دستاوردهای این طرح: دستاوردهای این پروژه را از چندین جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. از منظر ملی، اجرای 
این پروژه باعث خودکفایی کشور در صنعت امنیت عمومی با کاهش ریسک مخاطرات می شود. از لحاظ علمی و 
فنی این پروژه دستاوردهای علمی خواهد داشت, که شامل انجام مطالعات روی فیزیک پرتوهای پس پراکنده , 
طراحی و ساخت دتکتورهای تصویربرداری،  طراحی و ساخت سیستم دیسک چرخان  ایجاد  باریکه پرتو با سرعت 
بازسازی تصویر و پردازش تصویر ،مجموعه کنترل  الگوریتم های  ,کولیماتورها و شیلدها،   3000  RPMچرخش
الکترونیکی و نرم افزار مربوطه به همراه سیستم تعلیق و  پرتابل بودن مجموعه , همه از جمله دستاوردهای علمی 

و فنی اجرای این طرح می باشد.
  اجرای این پروژه از اسفند ماه سال 1397 با مسئولیت دکتر علیرضا آرایی و تیم همکار ایشان در دانشکده مهندسی 

مکانیک اغاز گردید و  هم اکنون دستگاه اماده تستهای نهایی و تحویل به کارفرما می باشد.

تصویر سیستم دیسک چرخان ساخته شده برای تولید باریکه پرتویی و اسکن نمودن و نفوذ در  جسم مورد نظر

نمونه درب اتومبیل برای انجام ازمایشها که بر روی یک فریم متحرک قرار داده شده است
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تصویر استحصال شده از پرتوهای بازگشتی که پس از نفوذ به داخل درب از شئی که جاسازی شده بدست امده

2-4-  توسعه ارتباطات با شرکت های صنعتی همکار

برگزاری با شرکت های تولید کننده لوازم خانگی و اداره کل لوازم خانگی وزارت صنعت معدن و   -1-4-2
تجارت

در جلسه ای که در روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۲/۹۷ در محل دانشکده با شرکت های تولید کننده لوازم خانگی و اداره 
کل لوازم خانگی وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد، در خصوص همکاری پژوهشی و کارآموزی هدفمند 

دانشجویان دانشکده تفاهم شد. 

2-4-2- بازدید از خط تولید کارخانه نستله
شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۷- همکاران هیات علمی دانشکده از کارخانه شرکت نستله ایران واقع در استان قزوین بازدید 
کردند. در این رویداد همکاران با بخش های مختلف کارخانه نظیر خط تولید، واحد کنترل کیفیت و نیز واحد 
در حال ساخت نسکافه و مواد کمکی آشپزی »مگی« آشنا شدند و به بحث در رابطه با ابعاد تعامل بین محیط 
دانشگاه و صنعت پرداختند. همچنین موضوع لزوم توجه هرچه بیشتر به پایداری زیست محیطی در کشورمان و 
اقدامات متعدد بزرگ ترین شرکت مواد غذایی و آشامیدنی دنیا در جمهوری اسالمی ایران در همین راستا، از دیگر 
محورهای مطرح شده در این رویداد بود. برای نمونه استفاده از منابع انرژی پاک، بازیافت پالستیک و بازچرخانی 
آب به دست آمده در مرحله تولید شیرخشک در کارخانه قزوین نستله ازجمله این موارد بودند. دکتر کارن ابری نیا، 
رییس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در جریان این بازدید با تاکید بر قابلیت های گسترده حوزه 
دانشگاه، از پیشنهاد ویژه دانشگاه تهران مبنی بر همکاری با نستله ایران گفت. »با همکاری بین این دو نهاد علمی، 
دانشجوهای مقاطع عالی می توانند روی موضوعات مختلف موجود در این کارخانه مطالعه کنند.« او همچنین 
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از تیم مدیریت نستله ایران درخواست کرد تا ضمن بازدید از مرکز نوآوری دانشکده های دانشگاه تهران، تمهیداتی 
اتخاذ کنند تا نیروهای متخصص این شرکت جهت تعامل تاثیرگذار، در واحد نوآوری های این دانشگاه استقرار 
یابند. جوزپه کارال، مدیرعامل نستله ایران در ادامه این دیدار با تاکید بر ۲۱ تعهد اعالم شده شرکت نستله به جامعه 
ایرانی، بررسی دقیق این همکاری و چگونگی آن را از اهداف نستله خواند و گفت: »نستله ایران افق همکاری با 
محیط دانشگاه را بسیار مثبت ارزیابی می کند. ما همواره خلق ارزش مشترک برای ایجاد انتفاع عموم در تمامی 
زمینه ها از انتقال دانش تا بهره مندی از محصوالتی سالم و ایمن را اولویت خود قرار می دهیم. بنابراین بی شک 
مطالعه دقیق، شناخت مشکل، تحلیل کامل آن و سپس ارایه بهترین راه حل ها، منفعت هر سه گروه مصرف کننده، 

دانشگاه و کارخانه را در برخواهد داشت.

2-4-3-گزارش بازدید از شرکت فوالد و آهن ارفع
در راستای ارتباط نزدیکتر صنعت و دانشگاه، اعضاء هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک در روز سه شنبه مورخ 
1397/10/25، از مجموعه فوالد و آهن ارفع، واقع در کیلومتر 25 جاده اردكان به نائین، بازدید نمودند.  شركت آهن 
و فوالد ارفع ) سهامی عام ( در سال 1383 تاسیس و سهامدار عمده آن شركت معدنی وصنعتی چادرملو می باشد. 

این مجموعه از واحد ها اصلی ذیل تشکل شده است:
1-واحد احیا مستقیم )جهت تبدیل گندله به آهن اسفنجی( به ظرفیت 800 هزار تن در سال

2-واحد فوالد سازی )جهت تبدیل آهن اسفنجی به شمش فوالد( به ظرفیت 800 هزار تن )قابل افزایش تا یک 
میلیون تن در سال(  در طی این بازدید مقرر شد که جهت توسعه همکاری های پژوهشی، تفاهم نامه  همکاری بین 
طرفین منعقد و همچنین در راستای حل مشکالت طرح شده در این بازدید، پیشنهادهای اولیه جهت بررسی به 

شرکت فوالد و آهن ارفع ارسال شود.

2-4-4- بازدید گروه بارز از دانشکده مهندسی مکانیک
جلسه مشترک با گروه صنعتی بارز )با حضور مدیرعامل شرکت و 
همکاران( جهت تاسیس مرکز ماشین آالت و سیستم ها در پردیس 

حضور  با  دانشکده  محل  در   25/12 شنبه  روز  در 
این  در  شد.  برگزار  پردیس  پژوهشی  معاون 

در  پژوهشی  همکاری  خصوص  در  جلسه 
حوزه های Digital Factory، ممیزی انرژی 
و لجستیک و فرایندها و پایش وضعیت 

تبادل نظر شد.
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2-5- برگزاری همایش مشترک با انجمن قالبسازان ایران

 

یکی از حوزه های تخصصی در عرصه ساخت و تولید صنایع کاربردی، فرآیند قالب سازی می باشد که این فناوری، 
نقشی کلیدی و استراتژیک را برای صنعت کشور ایفا می کند. با توجه به نام گذاری شعار سال 97 از طرف معظم 
رهبری مقام مبنی بر حمایت از کاالهای ایرانی و تولیدات داخلی و در راستای اجرای سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی، همواره تعامل و هماهنگی بیشتری میان مسئولین بخش صنعت و دانشگاهیان کشور مورد نیاز بوده 
است. در این خصوص ۱۹ اردیبهشت ماه سال 97، سالن آمفی تئاتر ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک 

دانشگاه تهران ، میزبان اولین همایش »معرفی صنعت قالب سازی و کسب وکارهای مرتبط« بود.
الزم به ذکر است که جامعه صنفی قالبسازان ایران تشکلی مردم  نهاد، تخصصی، فنی، پژوهشی، غیرسیاسی و 
غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۶۳ توسط عده ای از فعاالن صنعت ساخت و تولید بنیان گذاری شد و در سال ۱۳۶۵ 
از وزارت صنعت وقت )وزارت صنایع سنگین( مجوز فعالیت دریافت نمود. این تشکل از ابتدای تأسیس همواره 
در جهت ارتقاء صنعت کشور در حوزه ساخت و تولید و به طور ویژه برای صنعت قالب سازی می کوشد. همچنین 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران نیز در طی بیش از ۸۰ سال سابقه آموزشی و پژوهشی، رسالت و هدف 
آموزشی خود را بر پایه پرورش نیروهای متخصص، مجرب و کارآزموده جهت توسعه صنایع کشور و مطابق با نیازها 
و استانداردهای ملی و بین المللی بنا نهاده است. لذا این دو مجموعه مهم کشور همایشی را با محورهای اصلی زیر 

برگزار کردند که در آینده میتواند در حوزه تعامل صنعت و دانشگاه نقش بسیار مهمی را ایفا نماید.

محورهای همایش برگزار شده:
   آشنایی با صنعت قالب سازی

   نیازهای صنعت و نقش دانشگاه 
   معرفی روش های نوین قالب سازی 
   کارآفرینی در صنعت قالب سازی     
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3-1- پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست
سرپرست پژوهشکده:  دکتر وحید اصفهانیان 

گرایش یا زمینه مرتبط: خودرو، موتور، احتراق، آلودگی هوا، خودروهای برقی و هیبرید و قطعات و سیستم های 
مربوطه، آزمون قوای محرکه

لیست مهمترین فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سال 97 شامل قراردادهای پژوهشی:

 مدلسازی آنالین آلودگی هوا در نیروگاه شهید رجایی

  طراحی و ساخت قطعات اصلی موتور ملی هوایی پیستونی

  قطار برقی گلشهر به هشتگرد

 250 Psi با فشار Super Block شبیه سازی دینامیکی تخلیه جریان گاز محبوس در خطوط یک  

در زمان بحران )فاز دوم (

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی پژوهشکده:

  سلول تست موتور 160 کیلووات )سبک(

)Heavy Duty( سلول تست موتور سنگین 440 کیلووات آسنکرون  

  دینامومتر Eddy Current 160 کیلووات

)Battery Test Bed( سلول تست باتری  

)Thermodynamic Single Cylinder Test Bed(آزمایشگاه موتور تک سیلندر تحقیقاتی  

  آزمایشگاه متالورژی )میکروسکوپ، دستگاه مانت و ...(

)HPC( مرکز پردازش و محاسبات سریع  
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لیست خدمات قابل ارائه توسط پژوهشکده:

  طراحی، نمونه سازی و ساخت خانواده موتورسیکلت الکتریکی

  طراحی و ساخت پک باتری هوشمند برای مصارف خودرویی، فضایی، خانگی و مخابرات و ...

)HPC( خدمات محاسبات سریع با در اختیار داشتن سیستم محاسبات سریع  

  آزمون قوای محرکه

  طراحی و ساخت درایو کششی با قابلیت کار در خودروهای برقی، هیبرید و حمل و نقل ریلی و شهری

  طراحی، نمونه سازی و ساخت اتوبوس برقی

  طراحی، نمونه سازی و ساخت اتوبوس هیبرید

  طراحی، ساخت و راه اندازی سلول تست موتور

  خدمات فنی و مهندسی در حوزه سیستم های تهویه

  خدمات فنی و مهندسی در حوزه سیستم های شیرآالت صنعتی

  مدلسازی و پایش آنالین آلودگی هوا

  مدلسازی، طراحی، ساخت و راه اندازی مزارع توربین باد

  امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی احدث و راه اندازی سیستم های CHP و گلخانه های پیشرفته

  امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی در زمینه های مختلف

  همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه های مرتبط با فعالیت های 

پژوهشکده

  ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی مرتبط با فعالیت های پژوهشکده

  تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های تخصصی 

  برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های مورد نیاز در سطوح ملی و بین المللی

  ایجاد ارتباطات علمی با موسسات دانشگاهی و سایر موسسات علمی بین المللی 
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3-2-  موسسه پژوهشی توربو ماشین های آبی
سرپرست موسسه:  دکتر مهرداد رئیسی دهکردی
گرایش یا زمینه مرتبط: پمپ و توربین                     

لیست مهمترین فعالیت های پژوهشی انجام شده در سال 97 شامل قرارداد های پژوهشی:

  همکاری با شرکت کبیرصنعت ایرانیان در رفع مشکل ایستگاههای پمپاژ

  همکاری با شرکت کبیرصنعت ایرانیان در برگزاری دوره های آموزشی و عملی پمپ و پمپاژ

 ادامه پروژه ایجاد سایت تست یک واحد نیروگاه مسجد سلیمان و مشاوره جهت سه واحد 

نیروگاه دیگر

 امضا MOU با آزمایشگاه دینامیک گازهای دانشگاه Sungkyunkwan کشور کره

 طرح و پیگیری تقاضای استاد وابسته جناب آقای پروفسور کیم در دانشکده مهندسی مکانیک 

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که اخیرًا حکم استاد وابسته جناب آقای پروفسور کیم 

توسط دانشگاه تهران صادر شده است 

  ارایه سخنرانی کلیدی در کنفرانس ICOG2018 کشور کره 

  ارایه سه سخنرانی مرتبط با فعالیتهای پژوهشی موسسه در کنفرانس IAHR2018 کشور ژاپن 

تحت عناوین زیر:

 A novel volute design for reducing radial force in pump and PAT  

  Numerical investigation of tongue effects on pump performance in direct  

and reverse modes

  The effect of balancing holes on performance of a centrifugal pump:  

numerical and experimental investigations

  مذاکره با دانشگاه توهوکو ژاپن جهت همکاری پژوهشی  حوزه ماشین های سیاالتی. 

  همکاری با کمیته آسیایی ماشین های سیاالتی آسیا 

   اعزام دانشجوی دکتری به دانشگاه ULB کشور  بلژیک جهت گذارندن دوره پژوهشی و گسترش 

ارتباط بین المللی موسسه و عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه بروکسل

   اعزام دانشجو دکتری به دانشگاه EPFL کشور سوئیس به منظور گذراندن دوره پژوهشی، چاپ 

مقاله مشترک و برقراری ارتباط بین المللی 
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  اعزام دانشجو دکتری به دانشگاه LTU کشور سوئد جهت دفاع از تز دکتری و گسترش ارتباط 

بین المللی موسسه 

  مذاکره جهت با دانشگاه LTU کشور سوئد جهت پذیرش دانشجو دکتری مشترک در زمینه 

ماشین های آبی 

  انتشار 10 مقاله ژورنال در مجالت معتبر بین المللی در زمینه ماشینهای آبی

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی موسسه:

  پمپ معکوس محوری

  پمپ معکوس سانتریفوژ

  توربین فرانسیس و کاپالن

  پمپ خورشیدی

  پمپ دوفاز

  دو دستگاه کامپیوتر با قدرت پردازش باال

لیست خدمات قابل ارائه توسط موسسه:

  انجام پروژه های مرتبط با نیروگاههای آبی و ایستگاههای پمپاژ

  برگزاری دوره های آموزشی
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3-3-  موسسه پژوهشی مپفن
سرپرست موسسه:  دکتر مجید صفرآبادی فراهانی

گرایش یا زمینه مرتبط:  نیروگاهی، حمل و نقل ریلی، نفت و گاز و کسب و کارهای نوین گروه مپنا

لیست مهمترین فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سال 97 شامل قراردادهای پژوهشی: 

)45 مورد(

  مروری مطالعاتی بر روش CT Scan و كاربردهای آن در صنعت ساخت افزایشی

  تحلیل افت نویز سایلنسرهای Bar Type و Multi-baffle Circular Type با استفاده از نرم افزار 

ANSYS المان محدود

  اتوماسیون تبدیل ابر نقاط مدل های مهندسی معکوس شده به مدل سه بعدی و تحلیل آنها )تحلیل 

فرکانسی، تحلیل المان محدود، در نظر گرفتن تلرانس های ابعادی( و بهینه سازی مدل نهایی 

  تدوین معیارهای انتخاب و روشهای ارزیابی آب صابون امولسیون برای ماشین های ابزار 

شرکت توگا از نظر ایمنی و سالمت

  تحلیل دینامیكی مدل ساده شده اسكیدهای توربین، گیربكس و ژنراتور به همراه فونداسیون 

آنها جهت بررسی اثرات روتور دینامیك شفت ترین روی آن

  بررسی عددی جریان در دینامومتر توربین گاز

  شبیه سازی سیاالتی دینامومتر 25 مگاوات در نقاط کاری متعدد و استخراج ناپایداری های احتمالی

  تحلیل ارتعاشات پره توربوماشین با وجود نامیزانی

  تحلیل آیرواالستیسیته پره توربوماشین با وجود نامیزانی

  توسعه یک روش طراحی پروفیل پره توربین جریان محوری در رژیم مادون صوت و گذر صوت 

با ترکیب الگوریتم ژنتیک و حل گر جریان لزج

  پژوهش در مورد تهیه نرم افزار جهت محاسبه ماتریس سختی یاتاقان های غلتشی در شرایط 

استاتیکی و دینامیکی

30-MGT بررسی علت شکست پره کمپرسور کم فشار توربین  

Scoop sampling  طراحی و ساخت دستگاه  

  مطالعه و بررسی آلیاژهای انتروپی باال با قابلیت کاربرد در دمای باال

  اندازه گیری تنش پسماند در سطح ماشینكاری شده  سوپرآلیاژ



49

  بررسی ماشینكاری سازگار با محیط زیست در فرزكاری و سنگ زنی

  بهبود روش انجماد سریع )HRS( به منظور افزایش گرادیان حرارتی

  مدل سازی و شبیه سازی تبخیر/ذوب/انجماد در سوراخ کاری لیزری و پیش بینی الیه واریخته

  افزایش همزمان استحکام و لیچینگ ماهیچه های سرامیکی با افزودن دیاتومه و سل سیلیکا

  بهینه سازی پارامترهای جوشکاری و عملیات حرارتی به منظور جلوگیری از ایجاد ترک در 

TIG جوشکاری سوپرآلیاژ اینکونل 939 به روش جوشکاری

IN738LC ساخت شبیه ساز فیزیکی جوشکاری سوپرآلیاژ پایه نیکل  

  مطالعه و بررسی پوشش های نفوذی پره های توربین گاز اعمال شده به روش های دوغابی و 

رسوب دهی شیمیایی بخار 

  تخمین عمر خستگی سوپرآلیاژ IN738LC اتصال داده شده با روش فاز مایع گذرا 

DFIG تشخیص خطای اتصال کوتاه روتور یا استاتور در ماشین روتور سیم پیچی شده  

  کنترل تطبیقی کاربردی در مدارهای تغذیه سوئیچینگ الکترونیک قدرت و ساخت نمونه بر 

PCB بر روی FPGA مبنای

  کنترل توربین بادی DFIG در محیط simulink و مقایسه روش های پیاده سازی سخت افزار بر 

FPGA روی

  سیستم اسکادای مزارع بادی

  سیستم های DCS نیروگاهی و پاالیشگاهی 

Advanced control پروتکل های صنعتی و تبدیل آنها به هم دیگر در کاربردهای صنعتی  

 کولینگ حرارتی آب و هوا و توسعه نرم افزار کاربردی مطالعه الگوی حرارتی Heatsink و 

سیستم در مدارهای الکترونیک قدرت

  مدل سازی یک واحد توربین بادی 2.5 مگاواتی

MAPCS طراحی الیه کاربری میان افزار کارت های  

  بهینه سازی سطوح حرارتی بویلر بازیافت با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی گسسته

Shutdown شبیه سازی حالت گذرای حرارتی بویلر بازیافت دو فشاره در شرایط  

  شبیه سازی CFD ترموآکوستیکی جریان سوخت داکت برنر در رژیم فراصوت و تاثیر آن بر 

پایداری شعله و تولید نویز
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  تحلیل تنش )Fluid Structure Interaction( در محل نازلهای درام و تیوب های سوپرهیتر به 

هدر درحالت گذرا 

  مدل سازی CFD انتقال حرارت  خط بخار سوپرهیتر / اکونومایزر به منظور کنترل دمای بخار خروجی

  توسعه معادالت انتقال حرارت و افت فشار در سمت آب و دود در دسته لوله ها

  كاهش تنش حرارتی گذرای وارد بر بویلر بازیافت حرارتی در هنگام راه اندازی سرد با استفاده از 

تزریق بخار در لوله  پایین آورنده

  تحلیل آیرودینامیک واگن های مترو جهت محاسبه نیروهای آیرودینامیک وارد بر آن در عبور از تونل

  توسعه محیط نرم افزاری جهت استخراج بارگذاری های شاسی و بدنه و بوژی وسایل نقلیه ریلی 

مختلف براساس استانداردهای مرتبط

24 MAP پژوهش در حوزه مهندسی و برنامه ریزی تولید لکوموتیو  

  بررسی نتایج تحقیقات کاربردی فناوری های نوین شیرین سازی آب و تصفیه پساب

  ایجاد شبکه متخصصین مرتبط با حوزه های فعالیت گروه مپنا - حوزه »ساخت افزودنی 

»)Additive Manufacturing(

  امکان سنجی فنی و اقتصادی ساخت و نصب دستگاه پایلوت نیمه صنعتی آب شیرین کن با 

بهره وری باال

لیست خدمات قابل ارائه توسط موسسه:

 مدیریت و انجام پژوهش  های کاربردی و توسعه  ای مورد نیاز کشور با بهره  گیری از امکانات 

پردیس دانشکده های فنی، سایر دانشگاه ها، گروه مپنا و سایر صنایع و موسسات ملی و بین المللی

 مطالعه و بررسی تفاوت های دانشی، فناوری و تولیدی صنعت ملی و صنعت جهانی و ارائه 

راهکارهای عملی برای کاهش فاصله

 ایجاد ارتباطات علمی با موسسات دانشگاهی و سایر موسسات علمی بین-المللی که دارای تخصص های 

الزم در زمینه تجهیزات صنعت نیروگاه های حرارتی و سایر حوزه های کسب و کار مپنا باشند.

با  مرتبط  زمینه های  در  کشور  فعال  و صنعتی  آموزشی  پژوهشی،  مراکز  سایر  با  همکاری   

فعالیت های »موسسه«

  ارائه دوره های آموزشی پیشرفته تخصصی با توجه به نیاز صنعت نیروگاه های حرارتی کشور و 

سایر حوزه های کسب و کار مپنا.
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  ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی مرتبط با فعالیت های موسسه

 تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های تخصصی 

تجهیزات نیروگاهی و سایر حوزه های کسب و کار مپنا برای ارائه به مراجع ذیربط.

  برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های مورد نیاز در سطوح ملی و بین المللی

 
3-4-  قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند

 سرپرست قطب:  دکتر ناصر سلطانی

لیست مهمترین فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سال 97 شامل قراردادهای پژوهشی:

  اتمام پروژۀ »اندازه گیری كرنش در سازۀ نصب الینر پروژۀ اوما-اویا« )شرکت فراب- سریالنکا(

  اتمام پروژۀ »دانش افزایِی تعمیرات اساسِی توربین گازی V94.2« )شرکت تابا(

 »V94.2 گاز  توربین  متحرک  پره های  خزشی  عمر  ارزیابی  جدید  روش های  »ارائۀ  پروژۀ    

)پژوهشگاه نیرو(

  پروژۀ »بررسی طراحی دیفیوزر کمپرسور سومی )SUMY( و تحلیل علل ریشه ای خرابی )RCA( در 

آن« )شرکت انتقال گاز(

  اندازه گیری ضرایب شدت تنش در مواد FGM با استفاده از آزمون DIC )دانشگاه بصره-عراق(

  اندازه گیری تنش پسماند در مواد مرکب با استفاده از آزمون DIC )دانشگاه کاشان(

  بازرسی غیر مخرب و توسعۀ عیب یابی در ورق کامپوزیتی کربنی با استفاده از روش برشنگاری

 لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی قطب علمی:

  دستگاه فوتواالستیسیتۀ انعکاسی

TML دستگاه کرنش سنجی دینامیکی  

  دستگاه ایجاد ترک خستگی

GOTEC دستگاه کشش  

NI دستگاه داده برداری  

)DIC( تجهیزات نوری برای آزمون برشنگاری و برهم نگاری  

  دستگاه آزمون خزشی پانچ کوچک
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لیست خدمات قابل ارائه توسط موسسه قطب علمی:

  انجام آزمون خزشی پانچ کوچک

  خدمات کرنش سنجی استاتیکی و دینامیکی )تا 16 کانال هم زمان(

)DIC( انجام آزمون برهم نگاری  

)Shearography( انجام آزمون برشنگاری  

  اندازه گیری ضرایب مکانیک شکست ماده )از دمای فوق سرد تا دمای باال(

)LE( و بررسی افزایش عمر )RLA( تخمین عمر باقیماندۀ قطعات  

)RCA( آنالیز قطعات معیوب و تحلیل علل ریشه ای خرابی  

  فعالیتهای بخش تحقیقاتی توسعه روش های اندازه گیری و تحلیل تجربی تنش در سال 97
هدف  این  بخش  ایجاد مركز اندازه گیری  و تحلیل  تجربی  تنش  در كشور جهت  آموزش  و بازآموزی  كارشناسان  
صنعت  برای  استفاده  از روش های  تجربی ، توسعة  روش های  جدید و نو در تحلیل  تجربی  تنش  در سطح  جهان  و 
ایجاد امكان  ارتباط  مناسب  با مراكز و مؤسسات  خارجی  و انجام  تحقیقات  مشترك  می باشد. در ادامه به معرفی 
و ارائۀ توضیحات مختصر از فعالیت های پژوهشی و قراردادهای اجرا شده توسط این واحد در سال 97 پرداخته 

می شود.

  توسعۀ روش های آزمایشگاهی و اندازه گیری های تجربی

در میان پروژه های متعدد در مرکز علمی قطب مکانیک تجربی هوشمند در سال 97 در حوزۀ توسعۀ روش های 
اندازه گیری تجربی می توان به چند موضوع اصلی اشاره نمود: »اندازه گیری ضرایب شدت تنش در مواد FGM با 
استفاده از آزمون DIC«، »اندازه گیری تنش پسماند در مواد مرکب با استفاده از آزمون DIC«، »بررسی رفتار شکست 
مود مرکب بر مبنای تئوری شکست دوپارامتری«، »استفاده از روش انتقال فاز بر روی نتایج تکنیک برشنگاری« 
و »بازرسی غیر مخرب و توسعۀ عیبیابی در ورق کامپوزیتی کربنی با استفاده از روش برشنگاری« که در ادامه هر 

کدام از این عناوین به صورت اجمالی تشریح می گردد.

DIC با استفاده از آزمون FGM اندازه گیری ضرایب شدت تنش در مواد  

شکل 1. نمایی از نمونه اولیه و الگوی ایجاد شده برای آزمون برهم نگاری
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در این پروژه ضرایب شدت تنش در مواد FGM که از الیه های متغیر در مجاورت یکدیگر ساخته شده است با 
استفاده از روش برهم نگاری )DIC( اندازه گیری گردید. این پروژه به سفارش یکی از اساتید دانشگاه بصره از کشور 

عراق و در راستای توسعۀ همکاری های بین المللی قطب مکانیک تجربی انجام گرفت. 
در این پروژه  پس از ساخت نمونه توسط کارفرما وظیفۀ ایجاد ترک با طول مناسب مطابق با استاندارد نیز برعهدۀ 
کارشناسان آزمایشگاه بوده است. در شکل 1 نمایی از نمونۀ خام و نیز الگوی ایجاد شده بر روی آن برای انجام آزمون 

برهم نگاری نمایش داده شده است.
  در این پروژه پس از انجام آزمون میدان جابجایی در قطعه در بارهای مختلف مورد نظر استخراج و به همراه گزارش 
رسمی نتایج به کارفرما ارائه گردیده است. در شکل 2 تصاویری از قطعۀ آزمون برهم نگاری و تصویر نمونه پس از 

شکست نمایش داده شده است.

   شکل 2. قطعۀ آزمون برهم نگاری و تصویر نمونه پس از شکست

DIC اندازه گیری تنش پسماند در مواد مرکب با استفاده از آزمون  
در این پژوهش اثر تنش پسماند ناشی از ایجاد سوراخ هایی با قطر مختلف بر روی صفحات کامپوزیتی با استفاده 
از روش برهم نگاری به سفارش یکی از اساتید دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان اجرا گردید. در شکل 3 
تصویری از سوراخ های ایجاد شده بر روی الگوی روش برهم نگاری و در شکل 4 نمایی از چیدمان آزمایشگاهی برای 

اندازه گیری تنش پسماند ارائه شده است.

 شکل 3. تصویری از سوراخ های ایجاد شده بر روی الگوی رنگ در روش برهم نگاری
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شکل 4. تصویری از چیدمان آزمایشگاهی برای اندازه گیری تنش پسماند

در این پروژه مشخص گردید که مالحظات خاصی برای عدم تأثیرگذاری نحوۀ ایجاد سوراخ ها بر روی الگوی لکه ای 
در روش برهم-نگاری مورد نیاز است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش برهم نگاری به عنوان جایگزینی 

برای روش های مرسوم اندازه-گیری تنش پسماند می باشد.

  بازرسی غیر مخرب و توسعۀ عیبیابی در ورق کامپوزیتی کربنی با استفاده از روش برشنگاری

ب. الگوی هاله ها و تشخیص عیوب در آن الف. چیدمان برشنگاری برای عیب یابی 
شکل 5. چیدمان برشنگاری برای عیب یابی و نتایج آن



55

ورق  در  ایجاد شده  عیوِب  منظور تشخیص  به  دیجیتالی  برشنگاری  آزمون  روش  توسعۀ  به  پژوهش  این  در 
کامپوزیتی کربنی پرداخته شده است. الزم به ذکر است که برای تشخیص عیوب در این نوع مواد گزینه های فراوانی 
در دسترس نمی باشد و نتایج این تحقیق برای تشخیص عیوبی که در زمان ساخت ممکن است در قطعات ایجاد 
شود بسیار امیدوار کننده بوده است. بارگذاری قطعات در این پژوهش شامل بارهای مکانیکی به صورت استاتیکی 
و بارهای حرارتی با استفاده از المپ های مخصوص بوده است. در شکل 5 تصاویری از این چیدمان برشنگاری برای 

عیب یابی و نیز نتایج الگوی هاله ها و تشخیص مناسب عیوب داخلی توسط آن نمایش داده شده است.
مطابق با نتایج این پژوهش توانایی روش برشنگاری برای تشخیص عیوب مختلف یکسان نمی باشد لکن این 

روش در برخی موارد بسیار کاراتر از معدود روش های موجود در عیب یابی مواد کامپوزیتی است.

  بررسی رفتار شکست مود مرکب بر مبنای تئوری شکست دوپارامتری
برای تحلیل شکست ماده استاندارد هایی جهت استخراج خواص مواد گوناگون در حضور ترک و در شرایط محیطی 
مختلف ارائه شده است. یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل در آن، استخراج خواص شکست در شرایطی 
مشابه شرایط سازه واقعی می باشد. برای این منظور از مفهوم قید نوک ترک استفاده می شود. تئوری های JC و 
KC توصیه شده در استاندارد ها، صرفًا برای نمونه ها با هندسه های خاص و طول ترک های عمیق کاربرد دارد که 
بحرانی ترین حالت را برای ماده در نظر می گیرد و مقادیر قید نوک ترک آن ها باال می باشد. این درحالیست که در 
عمل، عمومًا طول ترک و مقدار قیود نوک ترک در ابتدا کم می باشد و لذا فرض گرفته شده در استاندارد، دور از 

واقعیت و بسیار محافظه کارانه هست. 
لذا در این تحقیق از میدان های تنش دو پارامتری که از دقت باالتری برخوردار می باشند و و قابلیت شبیه سازی 
شرایط واقعی نوک ترک در یک سازه را دارا هستند استفاده می شود و منحنی مقاومت در مقابل رشد ترک J-R با در 

نظر گرفتن قید نوک اصالح می شود. 
این منحنی ها برخالف منحنی پیشنهادی استاندارد، برای شرایط با قید پایین و با هر طول ترکی معتبر خواهد بود.  
در شکل 6 نمایی از نمونۀ پروانه ای استفاده شده برای بررسی خواص شکست در مودهای مختلف نمایش داده شده 

است.

 
شکل 6. بارگذاری نمونه پروانه  ای در شرایط

  الف( مود I خالص، ب( مود مرکب 45 درجه ج( مود II خالص.

در شکل 7 نیز نمایی از بارگذاری و پیدمان آزمایش در دمای باال و دمای پایین نمایش داده شده است.
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شکل 7. نمایی از بارگذاری و تجهیزات آزمایش 
الف( دمای C°150+ و مود I خالص و ب( دمای C°60- و مود II خالص.

الزم به ذکر است که در این پژوهشی برای انجام آزمایش های شکست، آلیاژ منیزیوم AM60 که یکی از پرکاربردترین 
آلیاژهای سبک در صنایع مختلف، بخصوص صنایع خودروسازی و هوافضا می باشد استفاده شده است. در ادامه 

برخی نتایج این پژوهش در شکل 8 ارائه شده است.
 

شکل 8. منحنی نیرو-جابجایی نمونه پروانه  ای آلیاژ AM60 در فرآیند بارگذاری-باربرداری در دماهای مختلف و 
.0.5 =a/W تحت بارگذاری  های  الف( مود یک، ب( مود مرکب 45 درجه، ج( مود دو و

  استفاده از روش انتقال فاز بر روی نتایج تکنیک برشنگاری
هدف از پروژه حاضر بررسی اثر استفاده از روش انتقال فاز در تکنیک برشنگاری است که در سال 97 آغاز گردید و 
همچنان در حال توسعه و پیگیری می باشد. برای بررسی اثر استفاده از روش انتقال فاز در تکنیک برشنگاری به 
دلیل عدم وجود تجهیز انتقال فاز در کشور، ابتدا دستگاه ایجاد جابجایی با دقت 0/4 نانومتر ساخته شد و سپس 
روشی برای کالیبراسیون آن ارائه گردید. در ادامه برای بررسی تاثیر انتقال فاز در بارگذاری های مختلف از جمله 
مکانیکی و حرارتی تغییری در بارگذاری حرارتی مرسوم در برشنگاری داده شد. زیرا روش  های مرسوم بارگذاری 
حرارتی با المپ های حرارتی مادون قرمز انجام می شود و این المپ ها طول موجی نزدیک به طول موج لیزر دارد 
و الگوی لکه ای ایجاد شده توسط لیزر را از بین خواهد برد. همچنین برای مطالعه اثر محدوده بار و اندازه عیب 
نیاز است قطعاتی دارای عیوب با اندازه مختلف تحت بار مختلف بررسی شود تا بتوان اثر استفاده از انتقال فاز در 

برشنگاری را به درستی ارزیابی کرد.
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شکل 9. هاله های برشنگاری بدون انتقال فاز و پس از انتقال فاز
تصاویر برشنگاری بدون استفاده از انتقال فاز معموال هاله های ضخیمی دارند و به دلیل اینکه تصویر برداری 
از الگوی لکه ای ایجاد شده با لیزر روی سطح جسم انجام می شود دارای نویز زیادی است و نیاز به استفاده از 
روش های کاهش نویز پیشرفته و هزینه بر است. همچنین استفاده از روش های کاهش نویز باعث می شود 
اطالعات نمایانگر عیب نیز از بین برود. در شکل 9 نمایی از اثر انتقال فاز بر روی هاله های روش برشنگاری نمایش 

داده شده است.

 طرح های پژوهشی و خدمات قراردادی

در این بخش برخی از پروژه های پژوهشی و نیز خدمات قراردادی که در بخش تحقیقات  توسعة  روش های  
اندازه گیری  و تحلیل  تجربی  تنش در قطب مکانیک تجربی هوشمند در سال  97 انجام گردیده است به اختصار 
معرفی می گردد. هدف از معرفی این پروژه ها آشنایی بیشتر با توانمندی های این مرکز برای رفع نیازهای پژوهشی 

و صنعتی در این حوزه می باشد.

V94.2 اتمام قرارداد دانش افزایِی تعمیرات اساسِی توربین گازی  
این قرارداد پژوهشی به منظور دانش افزایی در شرکت مهندسی و خدمات تابا  و ایجاد رسوِب دانشی از پروژه های آن 
شرکت در ارتباط با تعمیرات اساسی واحدهای گازی مدل V94.2 در سال 96 تعریف و آغاز گردیده بود. هدف از اجرای 
این پروژه ایجاد سطح دانش فنی مشابه در میان کارفرمایان و پیمانکاران در حوزۀ تعمیرات برای تصمیم گیری در 
خصوص نحوۀ برخورد با قطعات مختلف توربین گازی در زمان انجام تعمیرات اساسی )LTE( می باشد.  این قرارداد 
پس از ارائۀ گزارش های مربوطه در اواخر سال 97 با تأیید کارفرما به اتمام رسید و عالوه بر اهداف تعیین شده در 
ابتدای پروژه برخی از روش های نوین ارزیابی میزان تخریب )و عمر کارکرد قطعات(، تجهیزات مورد استفاده در این 
ارزیابی و نیز نرم افزارهای قابل استفاده در کنترل برخط توربین های گازی برای ادامۀ این پروژۀ پژوهشی به کارفرما 

معرفی گردید و مذاکرات برای نهایی سازی فازهای بعدی پروژه در حال انجام می باشد.
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 اتمام قرارداد ارائۀ خدمات مهندسی اندازه گیری كرنش در سازۀ نصب الینر پروژۀ اوما-اویا
در این قرارداد که برای شرکت فراب در اواخر سال 96 آغاز گردید سنجش کرنش در قطعات مختلف سازۀ نصب الینر 
پروژۀ اوما-اویا در کشور سریالنکا مورد نظر بوده است. از آنجا که در حین انجام نصب قطعات استیل-الینینگ پروژه 
بار قابل توجهی به سازۀ نصب وارد می شود )در حدود 1400 تن مطابق با تحلیل های گروه طراح سازه( لذا بررسی 
وضعیت کرنش ها و تنش ها در قطعات اصلی و حساس سازۀ نصب در طول دوران تکمیل استیل-الینیگ و ارائۀ 

هشدار در مواقع ضروری مورد درخواست شرکت فراب بوده است. 
در بخش اول پروژه کرنش سنج های مختلف بر روی قطعات اصلی در محل سایت پروژه نصب گردید و پس از نصب 
هر قطعه یکبار مقادیر کرنش در تمامی نقاط ضبط و برای تحلیل و بررسی توسط کارشناسان به قطب مکانیک 

تجربی هوشمند ارسال می گردید. 
در ادامه در طول مدت 7 ماه و بعد از نصب هر قطعۀ جدید اطالعات برای بررسی و تحلیل از سایت به قطب مکانیک 
تجربی ارسال می گردید که گزارش نهایی پروژه به همراه وضعیت کرنش در کانال های مختلف در دوران نصب 
تنظیم و ارائه گردید. الزم بذکر است که یکبار در دوران نصب نیز با حضور کارشناسان قطب مکانیک تجربی در 
سایت مجددًا وضعیت کارکرد دستگاه، کرنش سنج های نصب شده و عملکرد پرسنل سایت در زمان داده برداری 
کنترل و داده های ارسالی از سایت صحه گذاری گردید. در شکل 15 تصویری از کرنش اندازه گیری شده )بر حسب 
με( در یکی از نقاط حساس سازه در دوران نصب )در مقابل کسری از بار وارده نسبت به مقدار محاسبه شده توسط 

طراح( نمایش داده شده است.
 

شکل 15. روند تغییرات کرنش اندازه گیری شده در یکی از نقاط سازه

V94.2 قرارداد ارائۀ روش های جدید ارزیابی عمر خزشی پره های متحرک توربین گاز  
در این قرارداد که برای پژوهشگاه نیرو از در حال اجرا می باشد بررسی روش های نوین ارزیابی عمر خزشی برای 
پره های متحرک توربین V94.2 و سپس انتخاب روش مناسب برای نیروگاه های کشور مورد نظر است. تا پایان 
سال 97 بخش معرفی و مقایسۀ روش های نوین مختلف برای ارزیابی آسیب خزشی )به تفکیک روش های مخرب 
و روش های غیرمخرب( صورت گرفته است و در حال حاضر پروژه در مرحلۀ آماده سازی دستگاه و نمونه برداری برای 
انجام آزمون های خزشی پانچ کوچک قرار دارد. مقرر است تا در اجرای این پروژه پس از انجام آزمون های تجربی با 
استفاده از روش منتخب دستورالعملی برای استفادۀ بهره برداران از توربین  گازی مذکور تهیه و برای ارزیابی میزان 

آسیب خزشی به پره های توربین پس از اتمام دوران کارکرد مجاز پره ها به ایشان ارائه گردد.
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3-5-  قطب علمی طراحی و بهینه سازی سامانه های انرژی
 سرپرست قطب:  دکتر مهدی اشجعی

لیست مهمترین فعالیتهای پژوهشی انجام شده و یا در حال انجام از سال 97:

  استخراج روابط عددی جهت محاسبه ضرایب انتقال حرارت جابه جایی در مسیرهای مختلف 

خنک کاری در ساختمان ژنراتور، موسسه مپفن، مجری دکتر حنفی زاده

بهینه سازی گسسته،  الگوریتم های  از  استفاده  با  بازیافت  بویلر  بهینه سازی سطوح حرارتی   

موسسه مپ فن، مجری دکتر احمدی و دکتر حنفی زاده

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی قطب:

  دوربین سرعت باال )1200 فریم بر ثانیه(

  دوربین سرعت پایین )30 فریم بر ثانیه(

  میکروسکوپ دیجیتال )با قدرت بزرگنمایی 230 برابر(

  پمپ سرنگی دبی پایین

  پمپ سرنگی دبی باال

  کمپرسور باد 50 لیتری

  کمپرسور باد 20 لیتری

  پنل خورشیدی 230 وات )10 عدد(

  میز اپتیکی و تجهیزات مربوطه

  فانکشن ژنراتور

  منابع تغذیه

  دیتاالگر 12 کاناله، 8 کاناله و 6 کاناله

  مگنت و هات پلیت مغناطیسی

K ترموکوپلهای نوع  

B ترموکوپل های نوع  

  ترمومتر اینفرارد

  اسیلوسکوپ

  منابع تغذیه
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  سیلندرهای گاز متان، بوتان، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، هوا و کربن مونوکسید

 Dwyer و fischer روتامترهای هوای  

  فلومترهای دیجیتال 

)Thermal bath( حمام حرارتی تثبیت کننده ی دما  

mW 750 و mW 500 ،mW 30 لیزرهای اپتیکی  

  محفظه ی احتراق حجم ثابت

  مشعل های دایروی و شیاری

  پمپ خالء

  انواع رگالتور و شیر فشار شکن

  فشار سنج دیفرانسیلی

  ترمومتر

  دبی سنج دو فازی گاز -   مایع

  دیمر

  پمپ دنده ای روغنی

  الکتروموتور سه و تک فاز

  دو عدد دیگ بخار

لیست خدمات قابل ارائه توسط قطب:

   تصویربرداری سرعت باال 

)PIV( خدمات سرعت سنجی ذرات  

  خدمات لیزر داپلر

  خدمات پردازش تصویر

  خدمات پردازش موازی

  دستگاه هموژنایزر التراسونیک

  خدمات همزن و هات پلیت مغناطیسی

  خدمات اندازه گیری خواص ترموفیزیکی از جمله ویسکوزیته و دانسیته

  خدمات تصویربرداری میکروسکوپی



61

4-1- آزمایشگاه ابزاردقیق پیشرفته  62
64  LoC 4-2- آزمایشگاه ادوات پزشکی کوچک، بایوممز و

4-3- آزمایشگاه انرژی های دریایی و آب جنبشی  65
4-4- آزمایشگاه ساخت افزودنی و چاپ سه بعدی  66

آزمایشگاه سیستم های تهویه مطبوع و تبرید پیشرفته  67  -5-4
68 4-6- آزمایشگاه فناوری های پیشرفته و آلیاژهای سبک   

 4-7- مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیر مخرب  70
آزمایشگاه مهندسی بافت  71  -8-4

فعالیت ها و امکانات ایجاد شده توسط آزمایشگاه ها 
و مراکز ممتاز دانشکده 

فصل چهارم



62

4-1- آزمایشگاه ابزاردقیق پیشرفته
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر موسی آیتی

گرایش یا زمینه مرتبط:  ابزار دقیق، اتوماسیون و کنترل
 

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

  طراحی و ساخت سیستم مونیتورینگ باتری خانه، همکاری با شرکت سامانه پایش قدرت

  طراحی شارژر باتری لیتیوم یون/پلیمر، همکاری با شرکت سامانه پایش قدرت

  طراحی امپدانسمتر و تستر باتری SPG-BT-100، همکاری با شرکت سامانه پایش قدرت

  برنامهریزی عملیاتی پیادهسازی ایستگاههای شارژ در کالنشهرها، پژوهشگاه نیرو

  تهیه و تدوین طرح استاندارد ایستگاه های شارژ در مکانهای عمومی و خصوصی، پژوهشگاه نیرو

 طراحی، ساخت و تجاری سازی دیتاالگر و مودم تله متری دما تحت GSM )SPG-T-100( ، شرکت 

سامانه پایش قدرت

 طراحی و ساخت سیستم آنالین مانیتورینگ سل های باتری و شارژر پست های انتقال و فوق توزیع، 

شركت برق منطقه ای گیالن، گیالن، ایران

  تعیین موقعیت روی برد یک ماهواره با استفاده از GPS، پژوهشکده فضایی ایران، وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات، تهران، ایران

 طراحی و ساخت دستگاه خودکار زیتون شکن، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت سامانه 

پایش قدرت، تهران، ایران 

  تدوین استاندارد و دستورالعمل ایستگاه شارژ خودروی برقی، پژوهشگاه نیرو

  تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی آسانسور، باالبر، و پله برقی، پژوهشگاه نیرو

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  فلومتر مرجع آلتراسونیک 

برند : فراسنج ابزار   لول متر آلتراسونیک   

برند : لوترون   آمپرمتر با ترانسدیوسر   

II 437  FLUKE : برند   power & energy analyser دستگاه  

  حسگرهای فشار، دما، رطوبت و غیره 
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برند : شرکت سامانه پایش قدرت   تجهیزات سیستم های تله متری 

برند : شرکت سامانه پایش قدرت   دیتاالگر دما    

برند : شرکت سامانه پایش قدرت   دیتاالگرهای فشار   

برند : شرکت سامانه پایش قدرت   )RTU( پایانه کنترل از راه دور  

برند : شرکت ابزارآزما   سیستم نیوماتیک   

برند : شرکت ابزارآزما   سیستم ابزاردقیق پیشرفته  

برند : ساخت آزمایشگاه ابزاردقیق پیشرفته    )ROV( ربات زیر آب  

برند : شرکت سامانه پایش قدرت   سیستم مونیتورینگ باتری  

برند : شرکت سامانه پایش قدرت   تستر باتری    

  تعدادی ربات آزمایشگاهی   برند : ساخت آزمایشگاه ابزاردقیق پیشرفته

ربات  ژیروسکوپ،  تستر  هوا،  و  توپ  سیستم  معکوس،  آونگ  میله،  و  توپ  سیستم  )مانند 

نیوماتیکی، ربات تمیزکردن خطوط لوله و غیره(   

  منبع تغذیه برنامه پذیر 

  اسیلوسکوپ دیجیتال 

  میز قطعات 

  منبع تغذیه، اتوترانس، منبع تغذیه توان باال، LCRمتر، مولتی متر رومیزی، فانکشن ژنراتور و 

غیره 

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

  طراحی سیستمهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق

  اتوماسیون صنعتی

  ممیزی انرژی الکتریکی

  تست باتری و اندازه گیری امپدانس داخلی آن

  طراحی سیستمهای مونیتورینگ باتری

  طراحی رباتهای صنعتی
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LoC 4-2- آزمایشگاه ادوات پزشکی کوچک، بایوممز و
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر مهدی مقیمی زند

گرایش یا زمینه مرتبط:  مهندسی پزشکی و میکروفبریکیشن

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

  طراحی، ساخت و آزمایش نمونه های مختلف میکروچیپ های درمان ناباروری با هدف جداسازی 

اسپرم های سالم

  طراحی و شبیه سازی ادوات مختلف میکرو سیال برای جداسازی سلولهای سرطانی 

  طراحی و ساخت غشاء متخلخل جهت کاربرد در ارگان بر روی تراشه

DNA جهت تکثیر MicroPCR طراحی و ساخت  

  طراحی ، بهینه سازی هندسی و ساخت ریز پیچ ارتودنسی مخروطی

  طراحی، شبیه سازی و ساخت ایمپلنت جایگزین جسم مهره در ستون فقرات

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  میکروسکوپ نوری عبوری با قابلیت فیلم برداری

  هود المینار 

 CO2 انکوباتور  

  اتوکالو

  میکروفیوژ و انواع سمپلر

  ژنراتور فرکانس و ادوات مرتبط

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

  کشت سلولی

  آزمایش و تصویربرداری از ادوات بایوممز
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4-3- آزمایشگاه انرژی های دریایی و آب جنبشی
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر علیرضا ریاسی

گرایش یا زمینه مرتبط:  سیاالت و توربوماشین ها

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

این آزمایشگاه به تولید توان از پتانسیل های دریایی مانند جزر و مد، امواج و انرژی جریانی رودخانه ها می پردازد.  
 PAT، VLH همچنین استفاده از انرژی جریانی رودخانه ها با استفاده از انواع جدید توربین های آبی کوچک مانند
و توربین ارشمیدس از جمله اهداف این آزمایشگاه در خصوص تولید توان پراکنده در کشور می باشد. مهمترین 

کارهای انجام شده در این آزمایشگاه در سال 97 عبارتند از:

 ساخت کانال تست توربین های جریانی

 ساخت مدار تست و کنترل پمپ معکوس با ظرفیت کمتر از 2 کیلووات

 ساخت مدار تست عملکرد و کاویتاسیون پمپ ها با دبی کمتر از 40 مترمکعب بر ساعت

 ساخت مدار تست ارتعاشات ناشی از نوسانات سیال در ایستگاه های تقویت فشار گاز

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  مدار تست عملکرد و کاویتاسیون در پمپ ها با دبی کمتر از 40 مترمکعب بر ساعت

  کانال آب مخصوص تست توربین های جریانی

  مدار تست پمپ معکوس با ظرفیت کمتر از 2 کیلووات

  سیستم داده برداری 8 کاناله با فرکانس 40 کیلوهرتز

  انواع فلومتر و ترانسمیتر فشار 

  مدار تست water hammer در لوله های ویسکواالستیک

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

VLH-تست مدل انواع توربین های جریانی- ساوینوس-داریوس-ارشمیدس  

  تست عملکرد و کاویتاسیون پمپ های کوچک

  تست پمپ های معکوس با ظرفیت کمتر از 2 کیلووات

  تست waterhammer در انواع لوله های پلیمری و فلزی
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4-4- آزمایشگاه ساخت افزودنی و چاپ سه بعدی
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر کارن ابری نیا
گرایش یا زمینه مرتبط:  ساخت پیشرفته

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

US Patent و ثبت یک مورد ISI Q1 تالیف و انتشار سه مقاله  

  ساخت سه دستگاه پرینتر سه بعدی خاص طی پروژه های دانشجویان

  ارائه خدمات تخصصی و مشاوره به دانشجویان، اساتید و صنایع

  برگزاری دوره های آموزشی در سطوح متنوع برای جامعه مخاطبین فناوری ساخت افزودنی

  تعریف بیش از 8 پروژه دانشجویی جدید و نوآورانه

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  پرینترهای سه بعدی FDM دو نازله با دقت باال

  پرینترهای سه بعدی رزینSLA  و DLP بسیار دقیق

  پرینتر کارتزین بزرگ مقیاس رزین دو جزئی

  پرینتر سه بعدی فلزی SSMED تحقیقاتی

  پرینتر رباتیک بزرگ مقیاس ساختمانی

  اسکنر سه بعدی پرتابل فول بادی

  کیت و نرم افزار های سه بعدی

  قلم سه بعدی طراحی صنعتی

  ابزارهای کارگاهی مرتبط

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:  -

FDM چاپ سه بعدی قطعات به روش  

DLP چاپ سه بعدی قطعات به روش  

  باز طراحی برای ساخت افزودنی

  مشاوره تخصصی در روش های مختلف پرینت سه بعدی فلزی، سرامیکی، پلیمری، کامپوزیتی
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آزمایشگاه سیستم های تهویه مطبوع و تبرید پیشرفته  -5-4
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر بهرنگ سجادی

گرایش یا زمینه مرتبط:  انرژی

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

  همکاری با شرکت های هتکو، تهویه و انرژی

ISI انتشار 10 عنوان مقاله با نمایه  

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

SIEMENS دبی سنج کوریولیس  

ENDRESS+HUASER دبی سنج مغناطیسی  

ENDRESS+HUASER ترنسمیتر اختالف فشار  

Softwater پمپ مبرد  

IKA حمام دماثابت  

ADVANTECH کارت داده  

LUTRON وات متر  

LUTRON دیتاالگر  

LUTRON مولتی متر  

Canon دوربین  

YORK مینی چیلر  

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

  ارزیابی عملکرد حرارتی انواع لوله های صنعتی

  شبیه سازی عملکرد انواع سیستم های تهویه مطبوع
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4-6- آزمایشگاه فناوری های پیشرفته و آلیاژهای سبک
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر علیرضا صادقی

گرایش یا زمینه مرتبط:  ساخت و تولید

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

در بخش منیزیم:

  برگزاری اولین گردهمایی ملی صنعت منیزیم ایران، با حضور 150 نفر از فعالین صنعت منیزیم ایران 

در سالن همایش های صندوق نوآوری و شکوفایی

  ساخت استنت های زیست تخریب پذیر کامپوزیتی منیزیم - پلی الکتیک اسید و انجام آزمون های 

خوردگی و خواص مکانیکی

  تکمیل پروژه بررسی تغییر شکل خزشی ریتورت های احیا منیزیم و بررسی پارامتر های هندسی، دما 

و قطعات استحکام بخش در افزایش طول عمر ریتورت ها

 در بخش آلومینیوم:

  مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی ساخت اتصاالت برق فشار قوی از آلیاژ آلومینیوم با پوشش 

قلع و پیچ های برشی برنجی

  شروع پروژه تدوین تکنولوژی و نمونه سازی ریل سوم در خطوط مترو به همراه اتصاالت بی متال 

مس و آلومینیوم

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  میکروسکوپ نوری به همراه تجهیزات پردازش تصویر

  تجهیزات آماده سازی نمونه های متالوگرافی )پولیشر دو دیسک، حمام التراسونیک و تجهیزات اچ 

شیمیایی(

  تجهیزات ریخته گری نمونه های زیر 1 کیلوگرم در دمای زیر 700 درجه سانتی گراد )آلومینیوم و 

منیزیم(

  کوره عملیات حرارتی اتمسفر کنترل )خال و آرگون( - 800 درجه

  کوره عملیات حرارتی در شرایط اتمسفر محیط  1200 درجه
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  پرینتر سه بعدی فیالمنت پلیمری

  امکانات کارگاهی )دستگاه تراش 1 متری، دریل ستونی، سندبالست، دستگاه جوشکاری و اره لنگ(

  تجهیزات اندازه گیری خوردگی از طریق هیدروژن آزاد شده

  تجهیزات الیه نشانی الکتروشیمیایی )منبع تغذیه جریان ثابت و متناوب به همراه تجهیزات سلول 

های الکتروشیمیایی(

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

آلیاژهای  ریزساختاری  بررسی های  به همراه  نوری  تهیه تصاویر میکروسکوپ  و  نمونه سازی    

آلومینیوم و منیزیم

  مهندسی معکوس قطعات آلومینیومی و منیزیمی

  پرینت نمونه های سه بعدی پلیمری با ابعاد 12 *12*12 سانتی متر

  الیه نشانی الکتروشیمیایی بر روی آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم

  ریخته گری آلیاژهای منیزیم، آلومینیوم، روی، سرب و قلع )فلزات با دمای ذوب پایین(

  خدمات کارگاهی )تراشکاری، سوراخکاری، سندبالست( با توجه به ظرفیت تجهیزات موجود
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 4-7- مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیر مخرب
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر محمدرضا فراهانی

گرایش یا زمینه مرتبط:  ساخت و تولید

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

  توسعه روش بازرسی مادون قرمز برای ارزیابی کیفی کانال های خنک کاری پره توربین برای شرکت 

موادکاران مپنا در قالب دستور کار

برای  فعال  ترموگرافی  آزمایش  به وسیله  زنبوری  پنل های ساندویچی النه  بازرسی غیر مخرب   

مجموعه پژوهشگاه فضایی در قالب طرح پژوهشی

 اندازه گیری تنش های پسماند در سطح ماشینکاری شده سوپرآلیاژ برای شرکت پرتو در قالب طرح 

اینترنشیپ

  تحقیق و پژوهش در خصوص دستگاه آزمایشگاهی  scoop samplingو اقدام برای ساخت آن برای 

مجموعه توگا با پیشرفت %30

  تامین تجهیزات سخت افزاری و آماده سازی بستر نرم افزاری و راه اندازی سامانه DIC به صورت سه بعدی

  راه اندازی ستاپ تنش زدایی ارتعاشی با حمایت پارک علم و فناوری و آماده سازی سیستم جهت 

ارائه خدمات صنعتی

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  دستگاه اندازه گیری تنش های پسماند  به روش کرنش سنجی سوراخ

Residual Stresses Measurement System Using HDSGM

  دستگاه کرنش نگاری اپتیکی به روش DIC دو بعدی و سه بعدی

3D DIC & 2D Optical Strain Measurement System using

  سیستم بازرسی غیرمخرب به روش حرارت نگاری مادون قرمز

Advanced Infrared Thermography Inspection System

  سیستم بازرسی غیرمخرب به روش نشر آوایی

NDT System Acoustic Emmission

  سیستم تنش زدایی ارتعاشی

Vibrational Stress Relief System
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لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

ASTM اندازه گیری تنش های پسماند  بر مبنای استاندارد  

DIC کرنش نگاری اپتیکی به روش  

  اندازه گیری خواص االستیک و پالستیک و ضرایب ناهمسانگردی و ... به روش اپتیکی

  بازرسی غیرمخرب به روش حرارت نگاری مادون قرمز با کلیه روشهای فعال و غیرفعال

  بازرسی غیرمخرب به روش نشر آوایی

  تنش زدایی ارتعاشی سازه های صنعتی

آزمایشگاه مهندسی بافت  -8-4
سرپرست آزمایشگاه:  دکتر محمد علی نظری

گرایش یا زمینه مرتبط:  مهندسی پزشکی - بیومکانیک

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

  طراحی و ساخت دستگاه کشش دو محوره )ادامه دارد(

  طراحی و ساخت ماژول دو محوره برای استفاده روی دستگاه تک محوره )ادامه دارد(

  طراحی و ساخت حمام آب گرم برای دستگاه تک محوره )ادامه دارد(

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  دستگاه کشش تک محوره 100 کیلوگرم شرکت سنتام

AFM دستگاه تست  

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

  آزمایش کشش و فشار تا حداکثر بار 800 نیوتن

AFM آزمایش تصویربرداری خشک با  

AFM آزمایش تست چسبندگی خشک با  
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5-1- شرکت آیهان چاپگر فلز

پرینت آسان قطعات سخت!
چاپ سه بعدی فناوری جدیدی است که در سال های اخیر تحوالت بسیاری را رقم زده است. این فناوری انسان را 
قادر می کند قطعات را با سرعت و سهولتی نزدیک به تصور نمودن آن تولید کند. امروزه همه می توانند در مورد آن 
بیاموزند و چاپ سه بعدی انجام بدهند، در یک مجموعه مجهز، با آموزش ها و تجاربی که در مسیر تبدیل ایده به 

محصول داده می شود.
شرکت آیهان چاپگر فلز در سال 1397 با رویکرد توسعه فناوری های جدید ساخت افزودنی و ارائه خدمات 
تخصصی پرینت سه بعدی به همت آقای دکتر کارن ابری نیا و آقای دکتر امین جباری آغاز به کار کرد. این شرکت 
پس از تجربه موفق راه اندازی آزمایشگاه ساخت افزودنی دانشگاه تهران واقع در دانشکده مهندسی مکانیک 

بصورت شرکت اسپین- آف تاسیس شد. 

این مجموعه با دارا بودن تجهیزات پیشرفته، دقیق و به روز آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی برای تمامی 
دانشگاه ها، موسسات علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف می باشد.

با استفاده از چاپگرها و اسکنرهای سه بعدی به همراه سایر ابزارهای این آزمایشگاه، با کمک متخصصین این حوزه 
در یک فضای خالق، می توان از فناوری سه بعدی بهره برد. با چاپ سه بعدی می توان ایده های خالقانه خود را به 
اشیای واقعی تبدیل نمود که بتوان در دست لمس کرد، محصول جدید خود را امتحان کرد یا به اشتراک گذاشت. 
در این آزمایشگاه تعداد زیادی دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد مشغول تحقیقات بر روی فرایندهای مختلف 

ساخت افزودنی هستند.

تجهیزات موجود در مجموعه:

  پرینترهای سه بعدی FDM با دقت باال در ابعاد مختلف

  پرینترهای سه بعدی رزینSLA  و DLP بسیار دقیق

  پرینتر کارتزین بزرگ مقیاس رزین دو جزئی

  پرینتر سه بعدی فلزی SSMED تحقیقاتی

  پرینتر رباتیک بزرگ مقیاس ساختمانی

  اسکنر سه بعدی پرتابل فول بادی

  کیت و نرم افزار های سه بعدی

  قلم سه بعدی طراحی صنعتی

  ابزارهای کارگاهی مرتبط
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اهداف کلی:

توانمند سازی: آموزش )دانش آموزی، دانشگاهی و صنعتی( در زمینه چاپ سه بعدی

فعال سازی: ارائه دسترسی آسان به فناوری و تخصص

چابک سازی: سرعت بخشیدن به نوآوری و توسعه اقتصادی در سراسر جامعه

خدمات:

   ارائه خدمات طراحی، مدلسازی و ساخت افزودنی با مواد پلیمری، فلزی و سرامیکی

   ارائه خدمات مشاوره به صنایع در زمینه تجهیزات، انتخاب مواد، نوع و روش طراحی بهینه برای 

چاپ سه بعدی

چهارچوب های کاری آزمایشگاه چاپ سه بعدی

چاپگرهای سه بعدی به همراه نرم افزارهای پیشرفته در زمینه اسکن و مهندسی برای تامین نیازهای کابردی نظیر 
هوافضا و حمل و نقل، بهداشت و سالمت، تولید تجهیزات سنگین، طراحی محصول و مهندسی، کاربرد گسترده ای 

دارند. در این مجموعه در موضوعات زیر پروژه های صنعتی و دانشگاهی در حال انجام است، پروژه هایی با محوریت:

  توسعه قطعات پیچیده قابل ساخت با روش های ساخت افزودنی

  مواد قابل استفاده در فرایند های ساخت افزودنی

  توسعه روش های جدید ساخت افزودنی

  تجاری سازی دستگاه پرینتر فلزی رومیزی

آدرس پستی: تهران، کارگر شمالی، باالتر از جالل آل احمد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک، 
ساختمان جدید، طبقه 7 واحد 713.

3DPrint_Tehran@ :3                اینستاگرامDPrinting_Tehran@ :تلگرام              info@ayhanam.com :ایمیل

www.ayhanam.com :تلفن: 021-88005677                              فکس: 88013029                                        وبسایت
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5-2- شرکت انرژی مبین آریا )انرما( سهامی خاص

 
تاریخ و شماره ثبت: 1395/07/24 به شماره 499796 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره: دکتر احسان هوشفر، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
تلفن: 61114813 ، فکس: 89774387

info@enerma.ir :آدرس ایمیل ، www.enerma.ir :آدرس وبسایت

توانمندی: مدیریت و فناوری پسماند 
این شرکت دارای تخصص و توانایی در مطالعه، طراحی، برنامه ریزی، ساخت و پیمانکاری پروژه های مدیریت 

پسماند می باشد:

  ارائه و انجام طرح جامع مدیریت پسماند

  مطالعه، طراحی و اجرای سیستم بازیافت و ساماندهی پسماندهای ارزشمند

  مطالعه، طراحی و ساخت نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی

  مطالعه و طراحی واحد تبدیل پسماند بر اساس فناوری هاضم بی هوازی

چشم اندازها و مأموریت شرکت:

 طراحی، ساخت و راه اندازی واحد زباله سوز برای تبدیل پسماند به الکتریسته با فناوری روز از حیث 

کارایی، ایمنی و پاکی- بومی شده برای ایران

  طراحی و اجرای سیستم جامع مدیریت پسماندهای ارزشمند
شرکت انرما در سال 95 با امضای توافق نامه همکاری فناورانه با شرکت اتریشی پیشرو در زمینه مدیریت پسماند 
)UVP(، دفتر مشترک فنی پروژه های مدیریت و فناوری پسماند را در کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری ایجاد کرده است. 
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5-3- شرکت بهین آوا پرداز

شرکت بهین آوا پرداز مجموعه ایی از پژوهشگران دانشکده مهندسی مکانیک و محققان و هنرمندان می باشد 
که در راستای افزایش کیفیت تولیدات موسیقیایی قدم برمی دارد. این شرکت در مرداد سال 1397 به همت آقای 
دکتر سید موسی آیتی ، آقای سیاوش کامکار و آقای مهندس محمد جعفری تشکیل و با تحقیق و توسعه در 
زمینه سیگنالهای موسیقیایی و ثبت اختراع یکی از محصوالت خود به نام کوکساز کار خود را شروع کرد. کوکساز 

محصولی در جهت بهبود کیفیت کوک و آسان تر کردن این فرآیند برای هنرجویان بود. 
در ادامه این شرکت با مطالعه بر بازار و نیاز هنرجویان، برای ساخت و تولید مضراب، میز سنتور و سایر تجهیزات 
موسیقی و سازها اقدام نموده است. این محصوالت دانش بنیان پس از طراحی مفهومی در محیط های CAD و 
گرفتن ابر نقاط، از بهترین نمونه های موجود و ساخت آنها با دستگاه های CNC و با کیفیت عالی تولید می شوند. 

شایان ذکر است این سری از محصوالت شرکت بهین آوا پرداز آماده ورود به بازار می باشد.
همچنین، برای تولید بهتر و دقیق تر محصوالت این شرکت با تکیه بر هسته دانشگاهی خود و با کمک هنرمندان 
به انجام پژوهش های گسترده در این زمینه پرداخته است. تشخیص صدای خوب از بد یک ساز، فرآیندی سماعی 
و تجربی می باشد که تنها هنرمندان کارآموخته در حوزه موسیقی قادر به تشخیص دقیق آن می باشند. یکی از 
اهداف این شرکت تبدیل این کیفیت سنجی به آمار و ارقام می باشد. پژوهشگران با تکیه بر دانش ارتعاشاتی 
خود و نرم افزارهای مهندسی به تحلیل اصوات تولید شده از سازهای خوب و بد می پردازند. برای استفاده از این 
داده های صوتی از یادگیری ماشین استفاده می شود و بدین گونه با مطالعه معیارهای مختلف بروی نمونه های 
فراوان بروی دو ساز خوب یا بد نتایج قابل توجهی استخراج شده است. از جمله تحقیقات این شرکت  می توان به 
آزمایش صدای سنتور با مضراب با نمد یا بی نمد، بررسی وجود گل و عدم وجود آن بروی سنتور و تاثیر آن در صدا و 

بررسی میز سنتور در صدای سنتور اشاره کرد. 
در نهایت برای معرفی بهتر و دسترسی آسان تر مشتریان برای خرید محصوالت این شرکت وب سایت خود را با 

دامنه www.sazejuzt.com  راه اندازی کرد و در ادامه در شبکه های اجتماعی نیز به معرفی خود پرداختند.
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شرکت سامانه پایش قدرت   -4-5

شرکت فنی، مهندسی سامانه پایش قدرت با هدف مشاوره، طراحی، تولید و پیاده سازی پروژه های اتوماسیون، 
ابزاردقیق و تله متری، طراحی سیستمهای کنترلی، الکترونیک قدرت و تامین تجهیزات مربوطه تاسیس گردیده 
است. به لطف پشتکار و تالش شبانه روزی اعضاء متخصص و دانشگاهی و آشنا به صنعت شرکت، پروژه های 
مهندسی متعددی اجرا شده است. این شرکت به همت آقای دکتر سید موسی آیتی و آقای مهدی آیتی تشکیل 
شد. در این شرکت محصوالت متعددی با اتکا تخصص کارشناسان و به توان داخلی کشور طراحی، تولید و در 
صنایع آب و فاضالب، نیرو، نفت، غذایی، آزمایشگاهی، کشاورزی و گلخانه  ای و غیره بکار گرفته شده اند.  از جمله 

این محصوالت می توان موارد زیر را نام برد:

شامل  متری  تله  و  اطالعات  انتقال  دیتاالگر،  بوردهای  خانواده   -1
و   ASLOG_C، ARTU_A، ARTU_B، ARTU_D، ARTU_E( مدلهای 

 )ARTU_F
پورت های  دیجیتال،  و  آنالوگ  خروجی های  ورودی  امکانات  دارای 
 Modbus پروتکل های  اترنت،  و   wire-1  ،RS232  ،RS485 سریال 
RTU، Modbus TCP/IP، IEC 60870-5-104، و DNP3، نمایشگر رنگی 
لمسی، قابلیت ذخیره طوالنی مدت و حافظه حجیم )10 سال(، اتصال 
 ،GSM/GPRS ارسال اطالعات تحت ،Flash memory و SD card به

ماژولهای رادیویی، بلوتوث و WiF، قابلیت کارکرد با برق و باتری

 S( 2- طراحی سیستمهای مونیتورینگ، مدیریت شارژ و تست باتری
)200-SPG-BT 100 و-PG-BT

این سیستمها دارای قابلیت مونیتورینگ، و مدیریت شارژ باتری های 
طراحی  مدلهای  برخی  لیتیوم-یون هستند. همچنین  و  سیلد-اسید 

شده قابلیت تخمین پارامترهای داخلی باتری را دارند. 

3- تجهیزات ابزاردقیق و ترانسمیترها )SPG-T&H ،100-SPG-T-100، و SPG-P-100 و ترانسمیتر سطح(
ترانسمیتر سنسورهای دما، دما/رطوبت، فشار و سطح در شرکت طراحی و تولید شده که هرکدام ویژگیهای مختص 

خود را دارند 
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بوردها  زمینه مهندسی معکوس سیستمها، طرا حی  در  4- فعالیت 
با کاربردهای عمومی مانند بوردهای الکترونیک قدرت، بوردهای و 
قدرت،  شارژرهای   ،PoE ماژولهای  شبکه،  تحت  و   IoT سیستمهای 
قابل  تایمردار  رله  ماژول  مخابرات،  بستر  در  متری  تله  ماژول های 

تنظیم، ماژول کنترل شارژ باتری و غیره از فعالیتهای شرکت است.
    
  

شرکت سامانه پایش قدرت عالقمند به همکاری با مشتریان و شرکت های همکار جهت تولید دانش فنی، طراحی 
بوردهای الکترونیکی و انجام پروژه های صنعتی در حوزه موضوعات فعالیت شرکت می باشد. جهت اطالعات 

بیشتر به آدرس وبسایت شرکت http://samaneh-payesh.com/ مراجعه نمایید.
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شرکت هوشمند رباتیک آینده  -5-5
با توجه به رشد بازار ربات های آموزشی در دنیا در سال های اخیر و همچنین پیش بینی های آتی در این حوزه، 
شرکت هوشمند رباتیک آینده از سال 1396 توسط دکتر فرشید نجفی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه تهران تاسیس گردید. ربات های آموزشی به ربات هایی اطالق می گردد که در فرآیندهای آموزشی 
علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات و برنامه نویسی استفاده می گردند. ماموریت این شرکت طراحی، ساخت، تولید 

و فروش انواع ربات های آموزشی  و کلیه زیر سیستمهای مکانیکی، الکترونیکی و نرم افزاری آنها می باشد. 
در حال حاضر، تعداد پرسنل این شرکت 10 نفر بوده که در تخصصهای رباتیک، مکاترونیک، الکترونیک، مکانیک، 
نرم افزار، علوم پایه، گرافیک و بازاریابی فعالیت داشته که از فارغ التحصیالن دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های 
معتبر کشور می باشند. این شرکت تولید ربات های آموزشی مورد نظر را برای رده های سنی 3 تا 21 سال در برنامه 
کاری خود داشته و از سال 1397 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر بوده و بازارهای داخلی و بین المللی 

از اهداف این شرکت می باشند. 
محصوالت این شرکت از آخرین فناوری های روز دنیا در حوزه های پردازنده ها، سنسورها و نرم افزار ها بهره می برد 
که از مزیت های رقابتی این شرکت در بازارهای جهانی می باشد. پس از دو سال فعالیت مستمر تحقیق و توسعه، 
محصوالت این شرکت به مرحله تولید آزمایشی  رسیده است. تصویر زیر یکی از محصوالت این شرکت را نشان داده 
که یک ربات پایه متحرک تعاملی بوده که برای کودکان در رده سنی 6 سال به باال طراحی و ساخته شده است. 
به کمک این ربات، آموزش ساخت و نحوه کارکرد انواع ماشین آالت صنعتی، برنامه نویسی در سطوح مختلف 
گرافیکی و متنی امکان پذیر می باشد. این ربات از یک صفحه نمایشگر دو بعدی بهره می برد که امکان ساخت 
انواع شخصیت ها را برای ربات امکان پذیر می سازد. با استفاده از این ویژگی، ربات مذکور برای آموزش تعامالت 

اجتماعی  کودکان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
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شرکت ژیکان  -6-5
گرایش یا زمینه مرتبط:  نانو تکنولوژی، مهندسی سطح، پوشش، ترمودینامیک سطح

لیست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سال 97:

  ساخت چندین دستگاه  آزمایشگاهی

  توسعه فرموالسیون چندین پوشش برای کاربردهای خودتمیز شوندگی و افزایش مقاومت خوردگی

 

لیست دستگاهها و تجهیزات اصلی آزمایشگاه:

  دستگاه اندازی گیری زاویه تماس مدل CAG10 شرکت ژیکان  

  دستگاه اندازی گیری زاویه تماس انرژی سطح و کشش سطح مدل CAG20 شرکت ژیکان  

  دستگاه اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح IAT40 شرکت ژیکان  

  دستگاه اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح IAT50 شرکت ژیکان  

  چیلر ترموالکتریکی  

  هود شیمیایی 

  هود شیمیایی کار با اسید  

  آون 12 لیتری 

  ترازو های مختلف از دقت 0.1 میلی گرم تا دقت 0.1 گرم 

  منبع تغذیه های مختلف  از 20 ولت تا 270 ولت 

  دماسنج لیزری 

  حمام التراسونیک 

  هموژنایزر 
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  دیپ کوتر 

  همزن برقی و صفحه داغ 

لیست خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه:

  اندازه گیری زاویه تماس استاتیکی

  اندازه گیری زاویه تماس دینامیکی

  اندازه گیری انرژی سطح، سطوح جامد

  اندازه گیری کشش سطح مایعات و کشش بین سطحی

  اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح

  اندازه گیری دوام پوشش ها در تست باران

  اندازه گیری دوام پوشش ها در تست های فیزیکی متنوع طبق استاندارد های مربوطه

  آنودایزینگ

  اعمال خاصیت فوق آبگریزی و فوق آب دوستی بر روی انواع فلزات

  هموژنایزر برای ساخت نانوسیال

  هود شیمیایی و غیر شیمیایی

  استفاده از کوره، آون و ترازو ها

  کلیه خدمات پوشش دهی و سنجش پوشش
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کارگروه بین الملل دانشکده ی مهندسی مکانیک مرکب از آقایان دکتر ابری نیا، دکتر شریعت پناهی، دکتر ریاسی، 
دکتر عطایی، دکتر رئیسی، دکتر بهرامی، دکتر صدیقی، دکتر جاللی، دکتر صفاری پور، دکتر بازارگان، دکتر احمدی، 
دکتر کوثری و دکتر نجات در سال تحصیلی 98-97 هر دو هفته یکبار به شکل منظم تشکیل جلسه داد و مباحث 

مربوط به امور بین الملل در این جلسات به تفصیل مورد بحث قرار گرفت:

6-1- برنامه ریزی و تدوین دوره های بین الملل به زبان انگلیسی  
مهمترین برنامه ی دانشکده ی مهندسی مکانیک در حوزه ی بین الملل در سال تحصیلی 98-97 برنامه ریزی جهت 
ایجاد دوره های انگلیسی زبان در دوره ی کارشناسی ارشد برای جذب دانشجویان بین الملل بوده است. دانشکده 
و کارگروه بین الملل به شکل تدریجی بسته ای را تکمیل نموده است که در آن کلیه ی امور مربوط به دوره ی بین 
الملل شامل شرایط پذیرش دانشجویان، درسهایی که در این دوره ها ارائه می شود، اساتید ارائه دهنده ی دروس، 
امکانات و زیرساختهای مورد نیاز برای دانشجویان بین الملل نظیر خوابگاه، رستوران، نرم افزارهای آموزشی و .. 
پیش بینی شده است. دانشکده امیدوار است که در نیمسال اول سال تحصیلی  99-98 اولین دوره ی کارشناسی 
ارشد انگلیسی زبان برای دانشجویان بین الملل افتتاح شود. این دوره که تحت عنوان Applied Mechanics برگزار 
می شود به مکانیک جامدات اختصاص دارد. کارگروه بین الملل در حال تدوین برنامه های کارشناسی ارشد و دکترا 
در حوزه های دیگر شامل تبدیل انرژی و ساخت و تولید و نیز دوره های میان رشته ای  بین شاخه های مختلف 

مهندسی مکانیک یا مهندسی مکانیک و سایر رشته ها چون مدیریت و مهندسی نفت و گاز است.

6-2- تهیه بروشور و کاتالوگ به زبان های انگلیسی و عربی
در راستای برگزاری دوره ی بین الملل به زبان انگلیسی در دانشکده مهندسی مکانیک، کارگروه بین الملل اقدام به 
تهیه کاتالوگ کامل و بروشور سه لتی  به زبانهای انگلیسی و عربی نموده است. این بروشورها که جزو نخستین 
نمونه ها در دانشگاه تهران است، حاوی اطالعات جامع در مورد دانشکده مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران 
و شاهر تهران جهت جذب دانشجویان می باشد. کارگروه بین الملل در حال تهیه کاتالوگ جدیدی است که شامل 

اطالعات کلیه ی رشته های برنامه ریزی شده برای دوره های آینده خواهد بود. 

6-3- اجرای دوره مشترک کارشناسی ارشد با دانشگاه ایندیانا-پردو کشور آمریکا
دانشکده ی مهندسی مکانیک از دو سال پیش اقدام به برگزاری دوره مشترک انگلیسی زبان با دانشگاه ایندیانا-پردو 
در مقطع کارشناسی ارشد نموده است. این دوره به صورت یک+ یک و نیم برگزار می شود. سال اول دانشجویان در 
دانشگاه تهران دروس کارشناسی ارشد را به زبان انگلیسی می گذرانند و سال دوم به آمریکا رفته و روی پایان نامه ی 
کارشناسی ارشد خود پژوهش می کنند. پایان نامه به صورت مشترک بین اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا-
پردو تعریف می شود. تا کنون سه دوره از دانشجویان در قالب این طرح جذب شده اند که دوره  ی اول به تازگی 
فارغ التحصیل شده و دوره ی دوم در حال حاضر در دانشگاه ایندیانا-پردو و دوره ی سوم در دانشگاه تهران مشغول به 

تحصیل هستند. 

6-4- برگزاری مدارس بین الملل تابستانی و زمستانی 
کارگروه بین الملل دانشکده در حال برنامه ریزی برای برگزاری مدارس و کارگا ه های بین  المللی با موضوعات مختلف 

مربوط به مهندسی مکانیک است. کارگروه امیدوار است با بهره گیری از توانایی های علمی و تخصص اساتید 
محترم دانشکده، اولین مدرسه ی زمستانی را در زمستان پیش رو برگزار نماید. برگزاری مدارس و کارگاه های 
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تخصصی با هدف جذب مخاطب بین المللی به ویژه کشورهای همسایه، عالوه بر کسب درآمد می تواند در جهت 
کسب اعتبار بین المللی و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی با داشگاه های خارجی موثر باشد.

6-5- فعالیت های بازاریابی برای دوره ی بین الملل
یکی از دشوارترین مراحل برنامه ریزی و اقدام برای جذب دانشجوی بین المللی، فعالیت در حوزه ی تبلیغات و 
بازاریابی است. در این راستا عالوه بر مالقات ها و جلسات مختلف با هیات های خارجی، چاپ بروشور و کاتالوگ، 
دانشکده مکانیک در سال گذشته به شکل فعال در دو نمایشگاه EURIE 2019 در شهر استانبول کشور ترکیه و 

نمایشگاه GHEDEX 2019 در شهر مسقط سلطان نشین عمان شرکت نمود. در این دو نمایشگاه ضمن آشنایی 
با بازرایابی در حوزه ی جذب دانشجویان بین الملل و شرکت در کارگاه ها و نشست های تخصصی با موضوعات 
حوزه ی همکاری های بین الملل بین دانشگاه ها، سعی شد دانشکده ی مکانیک و دانشکده ی فنی دانشگاه تهران 
به شکلی شایسته به شرکت کنندگان معرفی شود و نیز در جهت جذب دانشجوی بین الملل تبلیغات الزم صورت 
پذیرد. شرکت پیوسته در نمایشگاه های معتبر بین المللی در حوزه ی آموزش عالی یکی از مهم ترین گامها در معرفی 

دانشکده و دانشگاه، شرکت در همکاری های بین الملل و جذب دانشجوی خارجی است.
 

6-6- ارائه دروس مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی
عالوه بر اینکه تمام دروس دوره ی مشترک با دانشگاه ایندیانا-پردو به زبان انگلیسی ارائه می شود، سال گذشته 
دانشکده به شکل آزمایشی اقدام به ارائه چند درس از دروس کارشناسی ارشد دوره های روزانه به زبان انگلیسی 
نموده است. اجزاء محدود، روشهای محاسباتی در مکانیک سیاالت، سیاالت پیشرفته و ترمودینامیک پیشرفته 
از جمله ی این دروس هستند. الزم به ذکر است در هر یک از این دو درس، یک گروه درسی به زبان فارسی و گروه 
دیگر به زبان انگلیسی ارائه می شود تا دانشجویان حق انتخاب داشته باشند. تجربه ی کسب شده و بازخوردهایی که 

از ارائه ی این درسها به زبان انگلیسی گرفته شده است، در دوره ی بین الملل دانشکده استفاده می شود.
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2020 HORIZON 6-7- تهیه پروپوزال برای
پس از انتخاب موضوعی از لیست عناوین موجود در فراخوان پروژه های HORIZON 2020 کمسیون اروپا، تهیه 

پیش نویس پیشنهادیه ای تحت عنوان:
  Investigation of low head hydraulic turbomachinery providing flexibility to the energy system

)Research and Innovation action( 2019-16-RES-LC-SC3
از  انتخاب شده، حضور شرکایی  پروژه  نوع  به  با توجه  قرار گرفت.  در دستور کار دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه هایی از کشورهای اروپایی )مشارکت حداقل سه دانشگاه از سه کشور مختلف اروپایی( ضرورت داشت. از 

اینرو اقداماتی برای ایجاد همکاری از طریق تشکیل یک گروه کاری با ترکیب ذیل، صورت پذیرفت.

Country    Participant Organization Name   Participant No.

Germany   Karlsruhe Institute of Technology )KIT(   1  

Iran      University of Tehran   2  

Italy     University of Genova )UNIGE(   3  

Italy   Hydroco Engineering srl )industrial partner(   4  

  Institute of Fluid-Flow Machinery Polish   5  

Academy of Sciences )IMP PAN(    

همکاری تنگاتنگ میان اعضای مشارکت کننده، منجر به تهیه و ارسال پیشنهاد نهایی پروژه در تاریخ مقرر گردید. 
هر چند قبولی پیشنهاد ارسالی تابع شرایط بسیار خاصی است، اما می توان انتظار داشت که تجربه کار مشترک 
صورت گرفته و البته اعتماد ایجاد شده، زمینه ی همکاری های آتی دانشکده با مراکز بین المللی را بیش از گذشته 

تسهیل نماید. 

6-8- تابلو اتاق اساتید و راهنمای دانشکده به زبان انگلیسی 
در سال گذشته تابلو اتاق اساتید و اسامی آزمایشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به زبان انگلیسی و به شکل 
یکنواخت آماده و نصب شد. همچنین نقشه راهنمای طبقات مختلف دانشکده هم اکنون به زبان انگلیسی در 

طبقات مختلف ساختمان جدید دانشکده مکانیک نصب شده است.

Poland
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