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دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با تاریخ پربار و 
دیرین خود بیش از 84 سال است که در عرصه علم و فنآوری این سرزمین فعالیت 
می نماید. گزارش پیش رو اولین گزارش ساالنه مدون است که تهیه شده است. امید 
می رود که با همت و تالش همکاران عزیز در این دانشکده از این پس هر سال گزارشی 
ساالنه تهیه و تدوین و ارائه گردد. به هر تقدیر در گزارش ساالنه 1396 الجرم می بایست 
نه تنها موارد مربوط به این سال درج شود بلکه به سبب اینکه اولین گزارش از این 
دست بود، الزم می نمود تا معرفی کاملی از دانشکده انجام گردد. در عین حال سعی 
شده است تا گزارش فعالیتهای سال 1396 نیز بطور کامل ارائه شود. نکته قابل توجه 
این است که از تابستان سال 96 ساختار دانشکده تغییرات اساسی داشت و معاون 
پژوهشی بطور مستقل شروع به فعالیت نمود که باعث گردید تا در حدود 8 میلیارد تومان 
قراردادهای پژوهشی بین دانشکده و انواع شرکتها و سازمانهای بیرونی اعم از بخش 

دولتی و خصوصی منعقد گردد.
مراکز و آزمایشگاههای دانشکده مهندسی مکانیک به شکل فزایندهای رشد و توسعه 
داشتهاند و فضاهای مناسبی برای فعالیت دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مراجعه 

صنعت ایجاد شده است. 
از جمله فعالیت های منحصر بفردی که در دو تا سه سال گذشته شروع و در سال 96 به 
پایان رسید، تدوین برنامه جامع راهبردی دانشکده مهندسی مکانیک بود که برای دوره 

1396 تا 1400 به اجرا در آمده است.
چشم انداز دانشکده تا سال 1400 در سه محور ذیل خالصه می شود:

 شناخته شدن به عنوان پیشگام در تربیت فارغ التحصیالن و متخصصین با توانائی 
حل مسئله

 تأمین نیمی از منابع مالی دانشکده بصورت مستقل. 
 قرارگیری رتبه دانشکده در بازه 75 تا 125 دانشکده های مهندسی مکانیک برتر دنیا. 

یک فعالیت نوآورانه دیگر که از سال 1394 در دانشکده آغاز و ادامه یافته است ایجاد یک 
مرکزی به نام خانه و دانشگاه است که باعث گردیده تا دائره ارتباطات بین دانشکده و 

اولیاء دانشجویان گسترده و اثرگذار گردد و فرصت های جدیدی را آفریده است.
 دانشکده مهندسی مکانیک با جذب اعضای هیأت علمی جوان، پرشور، با انگیزه و نخبه 

کشور توانسته است بنیه علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود را چندین برابر نماید.
سیاست ها و راهبردها و فعالیت های دانشکده به سمت برآورده کردن نیازهای کشور 
جهت یابی شده و فضای جدیدی برای شکوفایی، خالقیت و نوآوری پدید آمده است. فارغ 
التحصیالن دانشکده می توانند از فرصت بوجود آمده استفاده کنند و بسوی ایجاد استارت 

آپ ها و کارآفرینی گام بردارند.
دانشکده مهندسی مکانیک و دانشکده فنی و دانشگاه تهران همواره در پهنه این سرزمین 
بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. امیدوارم که با حضور دانشجویان برجسته و همکاران 
هیأت علمی توانمند، شاهد درخشش و اثرگذاری کارساز و امید بخش این دانشکده در 

جامعه ایرانی باشیم.
 

کارن ابری نیا  / رئيس دانشكده مهندسي مكانيك/ شهریور1397
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دانشکده مهندسی مکانیک با بهره مندی از 62 عضو هیأت 
علمی مجرب، فعال و شناخته شده در جوامع علمی و صنعتی 
کشور، نقش مهمی را در آموزش علمی دانشجویان و نیز اجرای 
پژوهشهای تجربی و کاربردی در باالترین سطوح علمی ایفا 
میکند. در حال حاضر، حدود 600 دانشجو در مقطع کارشناسی، 
400 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 200 دانشجو در مقطع 

دکتری در حال تحصیل هستند.

در سال 1394، با بهره برداری از ساختمان جدید این دانشکده 
با سطح زیر بنایی 22000 متر مربع، متراژ فضاهای آموزشی 

مورد استفاده به بیش از 32500 متر مربع افزایش یافت.
مجموع درآمدهای دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1396 
به دو بخش اختصاصی و دولتی تقسیم میگردد که مقدار 
درآمدهای  بوده است. میزان  با 4086 میلیون لایر  برابر  آن 
اختصاصی دانشکده معادل % 76/7 از آن میباشد. به عبارت 
دیگر سهم درآمدهای دانشکده از منابع دولتی کمتر از 25% 
کل درآمدهاست. همچنین، مجموع هزینههای صورت گرفته 
در دانشکده برای سال 1396 به میزان 4086 میلیون لایر ثبت 

شده است.
های  قرارداد  کل  نیز،  دانشکده  پژوهشی  پروژههای  برای 
پژوهشی همکاران در سال 96 حدود 48 مورد و جمع مبلغ 

ریالی آن حدود 70 میلیارد لایر میباشد.

دانشکده مهندسی مکانیک از جمله اولین گروه های آموزشی است که همزمان با تأسیس دانشکده فنی و دانشگاه تهران در سال 
1313 شروع بکار کرده است. در مدت هشتاد و سه سال گذشته این دانشکده از یک گروه کوچک آموزشی به یک دانشکده بزرگ 
مهندسی با گروهها و گرایشهای متعدد توسعه یافته است. در طی این مدت، 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. در این 

راستا، دانش آموختگان این دانشکده همواره در ردیف برجسته ترین مهندسان و مدیران علمی، فنی و اجرایی کشور بوده اند.

اعداد مهم دانشکده

62400
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اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

 پالستیسیته مهندسی و بیومکانیک

 شکل دهی فلزات و مواد، فرایندهای ساخت افزودنی )چاپ سه بعدی(

 طراحی و ساخت خودرو های برقی، خورشیدی، هیبرید و هوشمند

دکتر کارن ابری نیا )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید و طراحی کاربردی

PDA بررسی میدان پاشش در انژکتورها توسط دستگاه لیزری  

  افزایش انتقال حرارت در مبدلها با نانو سیاالت

  اندازه گیری تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی توسط تداخل سنج 

لیزری

دکتر مهدی اشجعی )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  ديناميك سياالت محاسباتي

 موتورهاي احتراق داخلي، پايداري و گذرش، توربوالنس

دکتر وحید اصفهانیان )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

  شبیه سازی عددی مستقیم )DNS( و شبیه سازی عددی گردابی بزرگ 

)LES( برای جریان های مغشوش واکنشی، طرح های مرتبه باال برای 

هندسه های پیچیده، تعامل سیال و جامد، آئروآکوستیک

دکتر اصغر افشاری )دانشیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  پروژهای طراحی و ساخت در زمینه ابزار دقیق 

  بازرسی و نظارت در زمینه جوش

دکتر علیرضا آرایی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید

 انتقال حرارت دو فازی

  افزایش انتقال حرارت با استفاده از تکنیک های مختلف در جریان های 

تک فاز، دوفاز و نانوسیاالت

 طراحی سامانه های حرارت مرکزی، تهویه مطبوع و تبرید

دکتر محمدعلی اخوان بهابادی )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی
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  توصیف رفتار مواد به ویژه انواع آلیاژها و پلیمرها در تغییرشکل های بزرگ8

  مدل سازی رفتار مواد جدید، طراحی مواد جدید

  شبیه سازی تحلیلی و عددی سازه های ساخته شده از مواد هوشمند

 ارتعاشات و رفتار دینامیکی سازه های هوشمند، آزمایش های ترمومکانیکی مورد نیاز برای 

توصیف و شناخت رفتار مواد،  شبیه سازی رفتار سازه ها در مقیاس میکرو به کمک تئوری های 

مرتبه باال،  مکانیک محاسباتی و روش های حل تحلیلی و نیمه تحلیلی سیستم های غیرخطی

دکتر مصطفی باغانی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

  مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی سیستمهای دینامیکی

  تحلیل ارتعاشی، پایش وضعیت و عیب یابی

  کنترل مقاوم و بهینه،  کنترل غیرخطی و پارامتر متغیر خطی )LPV(،  مدلسازی 

و کنترل در سیستمهای انرژی

  سیستمهای هیدرولیکی و نیوماتیکی

  مواد هوشمند با کاربردهای سازه ای و ذخیره انرژی

دکتر فرزاد آیت اله زاده شیرازی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

  دینامیک و ارتعاشات غیرخطی

  سیستمهای میکروالکترومکانیکی

  تئوری اغتشاشات

  سیستمهای آشوبناک

دکتر آرش بهرامی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

( گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

 شناسایی سیستم و کنترل تطبیقی،  روشهای تشخیص عیب و کنترل مقاوم در برابر عیب.

 کنترل سیستم های اتفاقی و هایبرید )شامل سیستم های سوییچینگ و سیستم های پرید ( 

و کاربردهای آنها در تحلیل سیستم های مختلف،  ابزاردقیق و روشهای کنترل.

 خودروی برقی و خورشیدی، خودروی هیبرید، ایستگاه شارژ خودروی برقی.

  طراحی، ساخت و کنترل سیستم های مکانیکی و الکتریکی.

دکتر سید موسی آیتی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

  میکرومکانیک

  شبیه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها

  روش های آماری مدل سازی مواد ناهمگن

   مکانیک آماری محیط پیوستار

  شبیه سازی مونت کارلو،  پرکلیشن

دکتر مجید بنی اسدی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید

  تحلیل، شبیه سازی و ساخت در فرآیندهای شکل دهی فلزات

   طراحی و تحلیل سازه فلزی ناوگان ریلی

   مدلسازی رفتار پالستیک مواد

   تحلیل رفتار ترمواالستوپالستیک سازه های هدفمند تابعی

دکتر علی پرویزی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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9  سيستم هاي انتقال آب

 نيروگاههاي آبي

 توربوماشين ها

دکتر غفار جهانگیری )استاد بازنشسته( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

  طراحی و ساخت ماشین آالت

  تریبولوژی

دکتر جمال تیمورنژاد )استاد بازنشسته( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی

 Self-cleaning(شونده تمییز  خود  سطوح  سطح،  ترمودینامک    

گریز  گریز)Super-hydrophobic surfaces(، همه چیز  surfaces(، آب 

)Icephobic surfaces( و یخ گریز )Omniphobic surfaces(

   تحلیل دینامیک قطره،زاویه تماس)contact angle( و تبخیر

)sustainable energy( انرژی های نو و تجدید پذیر   

دکتر سید فرشید چینی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

  دینامیک سیاالت محاسباتی

   شبیه سازی سیاالت غیرنیوتنی

  رئولوژی و همورئولوژی

  بایو مکانیک

Spectral Element Methods ،روشهای عددی مرتبه باال  

دکتر آزاده جعفری )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

  ساخت در مقیاس کوچک، موقعیت دهی و گیره بندی در مقیاس 

کوچک

   بهینه سازی فرآیندهای ساخت و تولید

  شبیه سازی و بهینه سازی روشهای جوش مقاومتی

  طراحی و تحلیل فیکسچرها به کمک کامپیوتر

دکتر محسن حامدی )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید

   شبیه سازی، طراحی، ساخت و کنترل سیستم های دینامیکی

رباتهای  مدوالر،  موازی، سری،  با ساختمان  رباتها  و ساخت  تحقیق، طراحی    

متحرک جهت اتوماسیون فرآیندهای صنعتی

   تحلیل و مدلسازی سیستم های دینامیکی با کاربرد در صنایع مختلف، تحقیق و 

توسعه روش های کنترل مدرن، طراحی کنترلرها با پایه های تطبیقی، بهینه، خطی 

و غیر خطی با کاربرد صنعتی

دکتر محمدرضا حائری یزدی )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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  موتورهای احتراق داخلی10

   تجهیزات تست موتورهای احتراق داخلی،

  دینامومتر های تست موتورهای احتراق داخلی و موتورهای الکتریکی

  هیدرولیک و پنیوماتیک

مهندس قدرت اله حمزه نوا )مربی( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  پژوهش: فرآیندهای سنگ زنی و پرداخت

  پژوهش: ماشین کاری با روانکاری کمینه

  پژوهش: ساخت و تولید سبز

  پژوهش: فرآیندهای پولیش و فوق پرداخت

  پژوهش: ماشین کاری دقیق

دکتر محمد جعفر حداد )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه ساخت و تولید

  دینامیک جریانهای چند فازی

  دینامیک سیاالت تحلیلی و تجربی

  متدهای نوین اندازه گیری در سیاالت

  سامانه های بازیافت انرژی،  سامانه های تولید و مصرف انرژی، سیاست گذاری 

انرژی

  جریانهای سیال در مقیاس کوچک، دینامیک سیاالت محاسباتی

   سیستم های تهویه مطبوع و تبرید

دکتر پدرام حنفی زاده )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  مکانیک مواد پلیمری و ویسکواالستیسیته

  مکانیک کامپوزیت ها

 فیزیک های چندگانه

  تحلیل تنش

 مدلسازی به روش اجزاء محدود

دکتر مجتبی حقیقی یزدی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

   تحلیل تنش

)Piezo, FGM( مواد مرکب و هوشمند   

   طراحی کاربردی

دکتر علیرضا دانش مهر )دانشیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

   مدلسازی و کنترل مواد و سازه های هوشمند

   برداشت انرژی از ارتعاشات و امواج

   مدلسازی و کنترل سازه های ترکیبی با آلیاژهای حافظه دار،  کاربرد فناوری های 

هوشمند در صنایع نفت و گاز

   طراحی، مدلسازی، ساخت و کنترل میکرو اکچویتورهای با کاربرد بایو، طراحی، 

سینماتیک، دینامیک و کنترل سیستمهای رباتیکی

   دینامیک روتورها

دکتر محمدرضا ذاکرزاده )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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11    انرژی های نو )توربین های آبی- بادی و جذر و مدی(

   توربوماشین ها و جریان های گذرا در سیستم های انتقال

   نیروگاه های برقابی-شبکه های عصبی و منطق فازی

   دینامک سیاالت محاسباتی

دکتر علیرضا ریاسی )دانشیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

  شبیه سازی، طراحی، ساخت سیستم های دینامیکی

  تحقیق، طراحی و ساخت مکانیزم های صنعتی

 تحلیل تنش کرنش مواد تابعی، مواد ترکیبی، نانو مواد ترکیبی

  افزایش خواص مکانیکی مواد با تبدیل نانو ساختاری

 تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ورق ها و پوسته ها

دکتر عباس راستگو )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

   شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت مغشوش در هندسه های 

DNS و RANS، LES پیچیده به کمک

   جریان های گذرا و توربو ماشین ها

   مدل سازی عددی سیستم های تصفیه آب

دکتر مهرداد رئیسی دهکردی )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  میدان جریان و انتقال حرارت

دکتر محمدحسن رحیمیان )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

    دینامیک ذرات

    بهینه سازی مصرف انرژی

    سیستم های نوین تهویه مطبوع و تبرید

    سیاالت و انتقال حرارت کاربردی

دکتر بهرنگ سجادی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  به کارگیری روشهای عددی و تجربی در زمینه خزش ، خستگی و شکست

   تخمین عمر و رفتار قطعات و سازه ها

   توسعه روشهای تجربی تحلیل تنش، مانند : فتواالستیسیته )کشسان نگاری(، 

برشنگاری، برهم نگاری تصاویر دیجیتالی )DIC( و به کارگیری کرنش سنجها و ...

دکتر ناصر سلطانی )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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    علوم حرارتی و انرژی12

     نیروگاههای حرارتی- مولدهای بخار

    فرآیندهای انتقال در محیطهای متخلخل

    نتقال حرارت در میکروکانالها

دکتر حسین شکوهمند )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

   نانومکانیک و بیو نانومکانیک

)SPM( خودآرایی، نانومواد دو بعدی و روش های میکروسکوپ پروبی روبشی   

  سيستم هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي )MEMS/NEMS( و سيستم هاي 

ميکرو و نانو الکترومکانيکي زیستی

   میکرواپتیک و سیستم های میکرو اپتوالکترومکانیکی

   میکرو/نانورباتیک و مکاترونیک

دکتر میرمسعود سید فخرآبادی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

   رئولوژی

   مکانیک سیاالت

دکتر کیوان صادقی )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

 کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و کنترل سیستم های مکانیکی

 روش های نوین بهینه سازی

 طراحی خودرو

دکتر مسعود شریعت پناهی )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

    بررسی های ریز ساختاری، تاثیر ریز ساختار بر خواص

    تغییر شکل در دمای باال – فرایند های کارسختی و تبلور مجدد

   تکسچر و کریستال پالستیسیته

   آلیاژهای سبک

دکتر علیرضا صادقی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید

 رباتیک

 کنترل

دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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13    طراحی، تحلیل و تست سازه های کامپوزیتی

در  سیستم  مهندسی  فضایی،   سازه های  تست  و  تحلیل  طراحی،   

پروژه های فضایی

   روشهای اجزاء محدود

دکتر مجید صفرآبادی فراهانی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

 کنترل

 دینامیک

دکتر علی صدیقی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

   مکانیک محیطهای پیوسته

   االستیسیته

FGM مواد   

   مواد کامپوزیتی

   بهینه سازی سیستمهای مکانیکی

دکتر علی اصغر عطایی )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

   سوخت و احتراق

   موتورهای احتراق داخلی

   روش های اندازه گیری نوری

   آلودگی هوا

   ذرات معلق

دکتر مقداد صفاری پور )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

   تست های مخرب و غیر مخرب

   تکنولوژی جوشکاری

   شکست و خستگی اتصاالت جوشی

   تنشهای پسماند و تعییرشکلهای اتصاالت جوشیپ

دکتر محمدرضا فراهانی )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه ساخت و تولید

   شبیه سازی، تحلیل، طراحی و ساخت در فرآیندهای سنتی و مدرن شکل دهی 

حجمی و ورق

  مواد پیشرفته شامل مواد فوق مستحکم نانو ساختار فلزی, مواد زیست سازگار, 

فناوری نانو

    فرآیندهای تغییر شکل پالستیک شدید

   پالستیسیته مهندسی و کریستال پالستیسیته

دکتر قادر فرجی )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه ساخت و تولید

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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    انرژیهای تجدید پذیر14

     آنالیز اگزرجی

دکتر احمد کهربائیان )استاد بازنشسته( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

   روشهای اندازه گیری و نمایش جریان سیال

Particle Image Velocimetry - PIV سرعت سنجی تصویری ذرات   

Laser Doppler Velocimetry - LDV لیزر داپلر   

Smoke flowجریان دود  

   انرژی های نو . توربینهای بادی

)CFD( دینامیک سیاالت محاسباتی   

دکتر کبری قرئلی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

   مدلسازی، طراحی وبهینه سازی سیستم های حرارتی در مقیاس های گوناگون

   انتقال حرارت معکوس، انتقال حرارت تابشی

   کنترل یکنواختی دما و حرارت در فرآیندهای خنک کاری و گرمایش قطعات

   استفاده از روش های مونت کارلو و دینامیک مولکولی در مدلسازی انتقال حرارت

دکتر فرشاد کوثری )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

  المان محدود گسترده

  پالستیسیته مواد بلورین

   بیومکانیک مفاصل

  بررسی بیومکانیکی رفتار متقابل ایمپلنت و استخوان

   بیومکانیک جراحی تعویض مفصل

دکتر مراد کریم پور )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

  مدل سازی رفتاری مواد االستوپالستیک، آسیب، ضربه

  تغییرشکل های بزرگ

  المان محدود

دکتر سید مهدی گنجیانی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

   کنترل سیستمهای دینامیکی

   نویز و ارتعاش

   مکاترونیک و رباتیک

   سیستمهای اندازه گیری

دکتر محمد محجوب )استاد( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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15  ماشینکاری صنعتی و غیر صنعتی

 فرآوری تولید

دکتر رمضانعلی مهدوی نژاد )دانشیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه ساخت و تولید

 شکل دهی فلزات

 طراحی به کمک کامپیوتر

  جاذب های انرژی

 جوشکاری اصطکاکی

دکتر ابوالفضل معصومی )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

 نانو مکانیک محاسباتی

 مکانیک محاسباتی

 آنالیز مودال

دکتر مریم مهنما )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

Bio-MEMS ،ادوات میکروسیال، )N/MEMS( سیستمهای میکرو/نانو الکترومکانیکال 

)Cancer Engineering( مهندسی سرطان ،)مهندسی پزشکی )بیومدیکال 

 مکانیک محاسباتی، برهم کنش سیال-جامد، مدلسازی و تحلیل سیستمهای بیو/

میکرو/نانو، حل سیستمهای غیرخطی کوپله

 دینامیک و ارتعاشات

 طراحی با الهام از طبیعت

دکتر مهدی مقیمی زند )استادیار(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

  تحلیل تنش، مکانیک محیطهای پیوسته و مباحث بین رشته ای، 

کاربرد روش اجزاء محدود در رفتارهای خطی و غیرخطی، نانو مکانیک و 

مدلسازی، شکل دهی و تغییر شکل های پالستیک شدید.

دکتر محمود موسوی مشهدی )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

 آنالیز صفحات غیر خطی

FGM مواد 

  بیو مکانیک )مدل سازی و آنالیز بافت مغز(

  دینامیک ملکولی

دکتر محمدحسن نائی )استاد بازنشسته(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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 دینامیک سیاالت محاسباتی )تئوری، کاربردی(16

 توسعه الگوریتم های محاسباتی برای سیاالت تراکم پذیر و غیر نیوتونی

 ایرودینامیک، دینامیک گازها و سیاالت تراکم پذیر، بهینه سازی ایرودینامیکی 

و سیاالتی

 توربین ها ی گازی، بخاری و بادی

 کمپرسورهای گازی و پمپهای دو فازی، جریانهای میکرو و بایو سیال/مکانیک 

سیاالت صنعتی

دکتر امیر نجات )دانشیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

 طراحی و بکارگیری ربات های پزشکی برای تشخیص و جراحی

 طراحی و بکارگیری ابزار هپتیک

 مکاترونیک و بیومکاترونیک

 طراحی سیستم های تله رباتیک

 طراحی مکانیکی ربات ها

دکتر سید فرشید نجفی )استادیار(

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

 مدلسازی بیومکانیکی: مکانیک بافت و عضله، مکانیک قلب و گردش خون، رشد 

و مدلسازی مجدد، بیومکانیک سلولی

 موتور کنترل: شناخت سیستمهای کنترلی مغز، کنترل عضالت و حرکت

 بیومکانیک محاسباتی: برهم کنش سیال-جامد و کاربرد آن در تولید کالم،

)Manipulandum( طراحی و ساخت ربات سخنگو و ابزار پاسخ 

دکتر محمدعلی نظری )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش مکانیک جامدات

 توربوماشین های آبی

 جریان های چرخشی

 جریان های چند فازی )تجربی و تحلیلی(

دکتر امیر فرهاد نجفی )دانشیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی و گرایش سیاالت

 توربوماشین ها

  نیروگاه های آبی

 ایستگاه های پمپاژ )پمپ - توربین های آبی(

دکتر سیداحمد نوربخش )استاد بازنشسته(

حوزه فعالیت: 

 گروه تبدیل انرژی، گرایش سیاالت

 مکانیک محاسباتی در زمینه های دینامیک و ارتعاشات

 محاسبات عددی

دکتر منصور نیکخواه بهرامی )استاد بازنشسته(

حوزه فعالیت: 

گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
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17  سوخت و احتراق

 انرژی زیست توده/بیوانرژی؛ انرژی خورشیدی، استحصال انرژی از زباله؛ 

مدیریت پسماند، کاهش آالینده های زیست محیطی

 سینتیک واکنش های شیمیایی

 دینامیک سیاالت محاسباتی

دکتر احسان هوشفر )استادیار( 

حوزه فعالیت: 

گروه تبدیل انرژی، گرایش علوم حرارتی

 مواد هوشمند

 کنترل و روباتیک الهام یافته از طبیعت

 ارتعاشات و تحلیل مودال

دکتر عقیل یوسفی کما )استاد(

حوزه فعالیت: 

 گروه طراحی کاربردی، گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

اسامی اعضای هیات علمی سابق

دکتر محمد کاظم بشارتی 
گیوی

دکتر خسرو کریم پناهیدکتر کیومرث شقاقیدکتر کاظم ابهریدکتر نصراله تابنده

مهندس سید سجاد 
هاشمی

مهندس آریانامهندس هوشنگ جاللیدکتر اردشیر جهانشاهیمهندس محمد غیاثی

دکتر فریبرز مطلبی دکتر فامیلیدکتر تبرادکتر مینوچهردکتر محمد تقی ابتکار

اعضای هیات علمی دانشکده
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رؤسای دانشکده از ابتدا تاکنون

دکتر اردشیر جهانشاهی

1348 -1350
مهندس هوشنگ جاللی

1350 -1354
دکتر نصراله تابنده

1354 -1356
دکتر سید احمد نوربخش

1358 -1360

مهندس آریانا

1360 -1361
دکتر منصور نیکخواه بهرامی

1363 -1364
دکتر محمد تقی ابتکار

1365 -1367
دکتر نصراله تابنده

1367 -1369

دکتر سید احمد نوربخش

1371 -1373
دکتر حسین شکوهمند

1373 -1375
دکتر سید احمد نوربخش

1375 -1380
دکتر منصور نیکخواه بهرامی

1380 -1382

دکتر ابوالفضل معصومی

1382 -1387
دکتر محمد علی اخوان

1387 -1393
دکتر ناصر سلطانی

1393 -1395
دکتر کارن ابری نیا

1395- ادامه دارد
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ساختار سازمانی

ســاختار گروه ها و گرایش های دانشکده مهندسی مکانیک

ساختار اداری دانشکده
با توجه به توسعه و رشد دانشکده مهندسی مکانیک که منجر به افزایش تعداد دانشجویان و 
اعضای هیأت علمی این دانشکده شده است ساختار ادارای آن نیز تغییر یافته و آخرین شکل 

ساختار اداری به شرح ذیل است:
رییس دانشکده 

دفتر دانشکده 

معاون مالی و اداریمعاون  پژوهشی معاون  آموزش و تحصیالت تکمیلی 

دفتر معاونت ها

مرکز کامپیوترامور عمومی مدیر تحصیالت تکمیلی  مدیر  آموزش 

اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی 

گروه ساخت و تولیدگروه طراحی کاربردی گروه تبدیل انرژی

گرایش ساخت و مونتاژ

گرایش شکل دهی  و مواد

گرایش سیاالت و ماشین های آبی

گرایش علوم حرارتی و انرژی

گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

گرایش مکانیک جامدات

گرایش بیومکانیک

گرایش نانومکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

در حال حاضر تعداد شش نفر هیأت علمی و بیست نفر کارمند غیر هیأت علمی در این دانشکده 
مشغول فعالیت هستند که در جداول ذیل اطالعات مربوط به آنان ارائه شده است:

مسؤلین هیأت علمی دانشکده

ادامه دارد1395رئیس دانشکدهکارن ابری نیا1

ادامه دارد1393معاون آموزشیمسعود شریعت پناهی2

ادامه دارد1396معاون پژوهشیعلیرضا ریاسی3

ادامه دارد1396معاون اداری مالیمجید صفرآبادی فراهانی4

ادامه دارد1396مدیر آموزشمجتبی حقیقی یزدی5

ادامه دارد1396مدیر تحصیالت تکمیلیعلی اصغر عطایی6

خاتمه کارشروع به کارعنوان شغلینام و نام خانوادگیردیف
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 ورودی های 1393

 امیررضا رزمجو فرد | 19/02

 نیما دبيري فراهانی| 18.82

 سینا مشایخی | 18.67

 امید حاجی اقراری | 18.61

مصطفی خاتمی | 18.56

حسام الدین احمدی | 18.39

جعفر فرهادی | 18.37

سیاوش خداکرمی | 18.32

سورنا سعیدی | 18.31

 سعید رضائیان | 18.20

ورودی های 139۲ 

کامیار بهروزی | 19.79

 یقین سپهري | 19.65

ایمان ابراهیمی | 19.29

 زهرا خدابخشی فر | 18.94

 آرمين طرقی | 18.91

 محمد علي محمدي | 18.59

شهریار روحانی انارکی | 18.45

 سیده فاطمه موسوی زواجری | 18.45

محمد کریمی بورپرشکوه | 18.41 

 حمیدرضا عابدی اصل | 18.36

 ورودی های 1394

عرفان پیرمراد | 19.76

 سپهر هومانی راد | 19.27

 علی ایزدی | 19.19

 متین مختاری | 19.09

 عرفان شاخصی | 18.72

مهران خالقی | 18.30

 کسری عابدی  | 18.27 

  امیررضا آزاد  | 18.26

 پیمان مردانی  | 18.24

علیرضا عدالت منش  | 18.19

 ورودی های 1395

 محسن مهدوی فر| 19.08

 حسین خسروی | 19.03

امیرحسین محمودی | 19.00

 علیرضا مصطفوی | 18.99

  اشکان موقوفه  | 18.97

 رضا زرقانی شیراز  | 18.85

 سید امیرحسین علم الهدی  | 18.61

کیارش آذرنیا  | 18.58

عرفان میرزایی  | 18.51

 زهرا خدایی  | 18.50

رئیس دفتر دانشکدهامیر نوروز1

دفتر معاونتهامحبوبه زنجانی2

دفتر معاونتهاآزاده کربالیی3

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیحسنیه اکبری4

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیعلی کریمی5

مدیر امور عمومی و کارگاه ماشین ابزار علی قدیری خاناپشتانی6

مدیر مرکز کامپیوترمهدی متقیان7

حسابداریجعفر زهره وند8

مسئول کارگاه ماشین ابزاریداله پورمند9

مسئول آزمایشگاه توربوماشینمجید آزاده10

مسئول انستیتو توربوماشینعادله قباخلو11

مسئول کارگاه جوشکاریسید رسول حسینی12

مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالحنوازنی13

ناسیساتمحمدرضا نوروزی زاده14

تاسیساتکولیوند15

خدماتمحمد دهقان16

خدماتمحمد زورمند17

خدماتنوروز قدیری18

خدماتصفری ماتک19

خدماتحمدا... حسینی20

خدماتعلیرضا ابراهیم زاده21

خدماتغالمرضا تقی زاده22

خدماتصفت اله کاظمی23

لیست دانشجویان برگزیده ریاستکارکنان غیر هیأت علمی دانشکده
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راههای ارتباطی با دانشکده
شماره تماس روابط عمومی دانشکده : 61113358 )021(

/http://me.ut.ac.ir/fa : وبسایت دانشکده
info@ut.ac.ir : ارسال نظرات و پیشنهادات به

https://www.aparat.com/ut_me : معرفی دستاوردها و امکانات دانشکده

 عکس یادگاری برگزیدگان ریاست دانشکده
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تشریح ضرورت تعریف برنامه راهبردی
با توجه به توسعه سالهای اخیر دانشکده مهندسی مکانیک، ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیش از 
پیش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده بعنوان یکی از مراکز برجسته آموزشی و تحقیقاتی 
در حوزه مهندسی مکانیک مورد انتظار میباشد. از اینرو داشتن برنامه ای مدون جهت نیل به این 

مهم، البته با تأکید بر مزیتهای نسبی دانشکده دارای اهمّیت فراوانی خواهد بود. 
طبق روال همه ی سازمانها، دانشگاه ها نیز طی سنوات گذشته همواره با تعریف اهداف کالن 
و چشم اندازهای خود، انجام اقداماتی را برای تحقق آنها برنامه ریزی می نمایند که بعضًا بنابر 

دالیلی از جمله: 
1- نقصان در تبیین شرایط موجود.

2- آرمانگرایانه بودن اهداف تعیین شده. 
3- عدم لحاظ نمودن فرصت ها و محدودیت ها در تهیه برنامه ها بمنظور ارتباط میان بندهای 1 و 2. 

4- ضعف همکاری ارکان مختلف سازمان برای اجرای برنامه.
با این توضیح مختصر و البته ابالغ سومین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه؛ دانشکده مهندسی 
مکانیک با بهره مندی از تجارب داخلی و همچنین بررسی اقدامات مشابه در سطح دانشکده های 
معتبر بین المللی، در حال انجام مجموعه اقداماتی ذیل عنوان برنامه راهبردی برای تحقق اهداف 

تبیین شده با توجه به اسناد باالدستی و اهداف دانشگاه می باشد. 

  )Mission( ماموریت دانشکده مهندسی مکانیک 
  آموزش جامع در عالیترین سطح کیفی.  

 تولید دانش فنی از طریق انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه ی مهندسی مکانیک به 
منظور تأمین نیازهای فنآورانه کشور. 

 ارتقاء و توسعه مهارت های کاربردی و حرفه ای در زمینه ی مهندسی مکانیک.

)Vision(  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 ی الگو در تأمین نیمی از منابع مالی بصورت مستقل با توجه به 
مزیت های دانشگاه تهران. 

مأموریت دانشگاه مهندسی مکانیک

 آموزش جامع در عالی ترین سطح کیفی

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

منظور تامین نیازهای فن آورانه ی کشور

 ارتقا و توسعه مهارت های کاربردی و حرفه ای در زمینه مهندسی مکانیک

چشم انداز دانشگاه مهندسی مکانیک

 شناخته شدن به عنوان پیشگام در تربیت فارغ التحصیالن و متخصصین با توانایی حل مسئله

 تبدیل شدن به دانشکده ی الگو در تامین نیمی از منابع مالی به صورت مستقل با توجه به 

مزیت های دانشگاه تهران

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

توانمند و فرهیخته

اصول اخالقی و ارزش ها

 بزرگ اندیشی

 رعایت ارزشهای واالی انسانی و اخالقی

 استفاده بهینه از منابع

 پیشرو بودن در پاسخ به نیازهای جامعه

 مسئو لیت پذیری و تفکر نقادانه

 تقویت انگیزه و روحیه ی تعامل و همکاری

 ترویج خالقیت و استفاده از شیوه های نوین اجرایی

نمایش برنامه راهبردی
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 با اتکا به منابع انسانی توانمند و فرهیخته، قرارگیری رتبه در بازه 75 تا 125 دانشکده های 
مهندسی مکانیک برتر دنیا. 

 در انتهای گزارش جدول مقایسه ای با اهداف کالن و راهبردهای دانشگاه نیز آمده است. *

)Values( اصول اخالقی و ارزشها
  بزرگ اندیشی

  پیشرو در پاسخگوئی به نیازهای جامعه 
 مسئولیت پذیری و تفکر نقادانه

 رعایت ارزشهای واالی انسانی و اخالقی
 ترویج خالقیت و استفاده از شیوه های نوین اجرائی

 استفاده بهینه از منابع
 تقویت انگیزه و روحیه تعامل و همکاری

فرآیندهای پیشنهادی برای پیشبرد برنامه راهبردی

نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدید ها
انتظار می رود که با احصاء نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها )ماتریسSWOT( بتوان نسبت 

به تهیه ی راهبردهای مورد نظر برای تحقق اهداف و چشم انداز دانشکده اقدام نمود.

SWOT موارد مهم در نظر گرفته شــده برای تشکیل ماتریس

)Strengths( نقاط قوت

 محیط مناسب آموزشی و موقعیت عالی

 کالسهای کم جمعیت

 انعطاف، خالقیت، نوآوری و پیاده سازی برنامه های آموزشی

 نسبت مناسب استاد به دانشجو

 رابطه خوب و همبستگی اساتید

 هیات علمی متخصص و متعهد

 تالش همه اساتید برای رشد و پیشرفت جمعی

 عالقمندی اساتید برای مشارکت در امور جاری

 ارتباط اساتید با سازمانهای بیرونی

 انجمن های علمی فعال و تشکل های متنوع و خالق دانشجویی

 ارتباط با خانواده ها )کانون خانه و دانشگاه(

 رابطه مناسب استاد و دانشجو

 مشارکت دانشجویان در پروژه های فوق برنامه

 نام نیک

 تقید به ارزشهای اخالقی
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)Weaknesses( نقاط ضعف

 عدم استفاده از تجهیزات خریداری شده

 عدم برنامه ریزی برای اجرای وظایف  جاری

 عدم توازن در واگذاری امور اجرائی

 عدم هدایت مناسب دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 ضعف در برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای دانشجویی

 عدم تشکیل شرکتهای دانش بنیان و تبدیل علم به ثروت

 ساماندهی نامناسب دستیاران آموزشی

 عدم تعریف کارگروهی

 عدم ایجاد جذابیت برای ورودی با کیفیت باال 

 کمبود فضا و امکانات آزمایشگاهی  

 عدم ارتباط و آگاهی با نیاز های جامعه به صورت عام 

 عدم ارائه آموزش های کاربردی مهندسی و کار عملی مورد نیاز صنایع 

 کمبود همکاریهای بین المللی با مراکز علمی- پژوهشی بین المللی

 بهره گیری نامناسب از امکانات موجود برای افزایش جدب منابع مالی

)Opportunities( فرصتها

 دانشجویان با کیفیت ورودی

 وجود بازار کار گسترده مرتبط با مهندسی مکانیک

 طیف وسیع صنعت در مهندسی مکانیک

 نام و سابقه ممتاز دانشگاه تهران در سطح ملی و بین الملی

 وضعیت مناسب از نظر موقعیت جغرافیایی در شهر

 حضور اعضای هیات علمی در سازمانها

 قرار گرفتن دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه جامع و فرصت فعالیتهای بین رشتهای

 بهبود روابط با کشورهای توسعه یافته 

 روند رو به رشد صنایع پایه و رشد اقتصادی مناسب

 حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از فعالیت های دانش بنیان 

 حمایت دولت از مدل کارورزی با صنایع جهت توسعه زمینه های اشتغال )استقرار دانشجویان 

 تازه فارغ التحصیل به مدت 6 ماه در صنایع با پرداخت نیمی از حقوق آنها(

 )Threats(تهدیدها

 سنگین بودن فضای رقابتی

 وابستگی به بودجه دولتی

 خروج نخبگان از کشور

 ضعف در نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی

 عدم  انعطاف در برنامه آموزشی و پذیرش  دانشجویان

 محدودیت در برقراری ارتباطات بینالمللی سازنده

 عدم پرداخت مناسب به اعضای هیات علمی 

 رشد بیرویه کّمی آموزش عالی

 فقدان انگیزه در دانشجویان و اعضای هیات علمی در انجام موثر امور علمی

 ترویج ارزش در تولید مقاله بجای ترویج در تولید علم و فناوری

 پرداخت هزینه های کالن بابت تهیه مقاله تحت عنوان بودجه های پژوهشی و گرنت دانشگاه ها 

 بدون توجه به اولویتهای پژوهشی و عدم هدایت بودجه های مربوط به گرنت به سمت تولید 

فناوری مورد نیاز در کشور

 عدم توجه به طرح های پژوهشی )اعم از کوچک و یا کالن(
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راهبردها تعریف 
با دسته بندی نقاط قوت و ضعف؛ فرصتها و تهدیدها، راهبردهای مختلفی جهت تحقق اهداف و 

چشم اندازها تعریف شدند.

* - Hinton, Karen E. (2012) «A Practical Guide to Strategic Planning in Higher Education, Society for College  <?> 
and University Planning»

راهبردهای تهاجمی*)S-O( : شناسائی فرصتهای هماهنگ با نقاط قوت. 

راهبردهای تغییر جهت)W-O(: شناسایی فرصتها با هدف غلبه بر نقاط ضعف و ایجاد ظرفیت استفاده از فرصتها.

راهبردهای متنوع)S-T(: شناسائی راههائی برای کاهش آسب پذیری از تهدیدها با توجه به نقاط قوت.

راهبردهای تدافعی)W-T(: ایجاد شرایطی برای کنترل آسیب پذیری.

 )O(فرصتها )T(تهدیدها

 )S
ها)

وت
ق

الف( راهبردهای تهاجمی
توسعه فعالیتهای صنعتی توسط اساتید

توسعه همکاریهای پژوهشی بین اساتید

توسعه همکاریهای راهبردی آموزشی و پژوهشی با شرکتها و سازمانها

توسعه فعالیتهای پژوهشی بین رشتهای

ارتقای کیفیت آموزشها و توانمندسازی دانشجویان 

توسعه همکاری آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی بین المللی )دانشگاه ها و مراکز پژوهشی(

توسعه مراکز آموزشی مشترک )داخلی و خارجی( جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت

تأسیس آزمایشگاه های مرجع با مراکز صنعتی داخلی و خارجی 

ایجاد تفاهم نامه جهت توسعه هسته های کاروزری با صنایع کلیدی کشور به منظور افزایش فرصت های شغلی 

برای دانشجویان

متنوع   راهبردهای 
ایجاد شرکتهای کارآفرین )دانش بنیان(

توسعه زیر ساختهای الزم برای حمایت از ایده تا محصول 

توسعه آموزشهای مرتبط با مهارتهای مهندسی

ایجاد زیرساختهای الزم برای جذب منابع غیر دولتی

اهمیت به اخالق مداری و مسئولیت پذیری 

برنامه ریزی جهت جذب دانشجویان برتر در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

ساماندهی منابع انسانی

افزایش جذب پروژه های کالن ملی و پروژه های صنعتی 

 )W
ها)

عف
ض

راهبردهای تغییر جهت  
ارتقاء ارتباطات با نهادهای مرتبط تخصصی بیرونی 

بکارگیری تجهیزات و امکانات موجود در جهت رفع نیازهای مهندسی صنایع 

ایجاد و توسعه نظام برنامهریزی و نظارت بر اجرای برنامهها 

توسعه منابع و بهبود نظام پژوهشی

تدافعی   راهبردهای 
تقویت و اصالح ساختار استفاده از دستیاران آموزشی 

ارتقاء کیفیت و نوآوری در آموزش

تقویت انگیزش برای انجام کارهای گروهی

توسعه مشارکت اعضای هیات علمی در امور دانشکده

 راهبردهای تعیین شده

)1
40

0-
13

96
( 

ی
رد

هب
 را

مه
رنا

ب



139
ک 6

کانی
ی م

دس
هن

ه م
کد

انش
ه د

االن
ش س

گزار

28

پس از استخراج عناوین راهبردها، اقداماتی قابل سنجش برای تحقق هر یک از آنها تعریف می شود. البته تبیین اقدامات متناسب با راهبردها 
با تعیین نشانگرها )Key Performance Indicator( KPI میزان تحقق هر راهبرد )در بازه زمانی مشخص( 

رصد خواهد شد. جدول ذیل نمونه ای از اقدامات صورت گرفته برای انواع راهبردها را نمایش می دهد.

)KPI( نشانگرها اقدامات  قابل سنجش  عناوین راهبردها

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده به سفارش صنعت 
تعداد پروژهای منعقد شده با مراکز پژوهشی طی یک 

بازه مشخص 
سهم درآمدهای پژوهشی از کل درآمدهای دانشگاه

و  سازمانها  برای  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  توانمندیهای  ارائه 
شرکتهای صنعتی

مذاکره برای احصای نیازهای آموزشی صنایع
انعقاد قراردادهای آموزشی

مشارکت با سازمانها و صنایع برای احصا نیازهای پژوهشی
انعقاد قراردادهای پژوهشی

3.توسعه همکاریهای
 راهبردی آموزشی و پژوهشی

 با شرکتها و سازمانها

ی
جم

ها
ی ت

ها
رد

هب
را

تعداد پروژه های دانشجویی منجر به ساخت 
سطح  در  دانشجویی،  موثر  پروژه های  اقزایش  درصد 

دانشجویان برتر دانشکده
 تعداد شرکتهای تأسیس شده در یک بازه مشخص

پروژه های  اخذ  به منظور تشویق  آموزشی  در گروه های  سیاستگذاری 
دانشجویی منجر به ساخت محصوالت نوآورانه

و  رشد  مرحله  در  شرکتها  از  حمایت  جهت  مالی  اولیه  منابع  تامین 
شکوفایی

مذاکره با شرکتهای دانش بنیان موفق در پارک

1. ایجاد شرکتهای کارآفرین
 )دانش بنیان(

ع 
نو

مت
ی 

ها
رد

هب
را

تعداد همایشهای برگزار شده
تعداد فن بازارها

میزان تنوع در محیط های کارآموزی )حاصل از توسعه ارتباطات( 
میزان افزایش پروژه های پژوهشی به تفکیک اساتید 

گروه های آموزشی

برگزاری همایش های مشترک
برگزاری فن بازارها

شورای  یا  و  پژوهشی  کارگروه های  در  حضور  جهت  صنایع  دعوت 
پژوهشی

بازدید از مجموعه ها 

1.ارتقاء ارتباطات
 با نهادهای مرتبط 

تخصصی بیرونی

ت 
جه

ر 
یی

تغ
ی 

ها
رد

هب
را

درصد افزایش نسبت شرکت  کنندگان در کالسهای حل 
تمرین به کالس های درسی 

نسبت دستیاران آموزشی با معدل باال نسبت به کل 
دستیاران آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی برای دستیاران آموزشی
ایجاد انگیزه برای بهره مندی از دانشجویان با کیفیت جهت دستیاری 

 انتخاب دستیاران آموزشی برتر و تقدیر از آنها در سطح دانشکده، پردیس 
و یا دانشگاه

تقسیم مناسب وظایف در خصوص ارزیابی در کالسهای حل تمرین
ثبت ساعات کالس حل تمرین همزمان با ثبت دروس

1.تقویت و اصالح
 ساختار استفاده 

از دستیاران آموزشی

ی 
فع

دا
ی ت

ها
رد

هب
را
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مقایسه اهداف کالن دانشــگاه و راهبردهای متناظر آن با چشم اندازهای تبیین شده در دانشکده

نمونه مستندات مورد مطالعه
 سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران )1396-1400(

  Performance measurement in universities, Faculty of Management and

Governance, University of Twente, Netherlands 2010.

  Strategic Plan, Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota,

2009-2014.

 Strategic Plan, The University of Edinburgh, 2012-2016.

  STRATEGIC PLANNING IN THE UNIVERSITY, office of improvement, university of

Wisconsin-Madison, 2003.

 Strategic Plan, Washington State University, 2014-2019.

 A Strategic Plan, Cornell University, 2010-2015.

ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه 

و حضور مؤثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی

گسترش همکاریهای آموزشی بین المللی
تقویت فعالیتهای پژوهشی و فناوری بین المللی

 بهینه سازی زیرساختها و فرایندهای همکاری بین المللی

با اتکا به منابع انسانی توانمند و فرهیخته، رتبه در بازه 75 تا 
125 دانشکده های مهندسی مکانیک برتر دنیا.

نوآوری و حرکت 
به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

هدایت پژوهشهای دانشگاه به سوی ایده و تجاری سازی
پرورش سرمایه انسانی ایده پرداز و کارآفرین 

تا  اندیشه  زنجیره  شکل گیری  برای  الزم  زیرساختهای  تقویت 
محصول

اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه

شناخته شدن بعنوان پیش گام در تربیت فارغ التحصیالن و 
متخصصین با توانایی حل مسئله

تبدیل شدن به دانشکده ی الگو در تأمین نیمی از منابع مالی 
بصورت مستقل با توجه به مزیتهای دانشگاه تهران.

ارتقای اخالق 
و مسئولیت پذیری اجتماعی

تقویت اخالق حرفهای و مسئولیت پذیری
حفظ محیط زیست، حرکت بهسوی دانشگاه سبز 

گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالی دانشگاه

شناخته شدن بعنوان پیش گام در تربیت فارغ التحصیالن و 
متخصصین با توانایی حل مسئله

چشم اندازهای متناظر تعیین شده در دانشکده راهبردهای دانشگاه اهداف دانشگاه 1400-1396
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کارشناسی مقطع 

ارزیابی عملکرد ساالنۀ دانشــجویان به منظور تدوین فهرست برگزیدگان ریاست دانشکده

بر پایۀ شیوه نامۀ اجرایی فهرست برگزیدگان ریاست دانشکده، عملکرد آموزشی دانشجویان در 
سال تحصیلی 96- 95 بررسی شد و ده نفر برتر هر ورودی )جمعا 40 نفر( برای دریافت تقدیرنامه به 

ریاست دانشکده معرفی شدند.

بررســی پروندۀ داوطلبان ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد
 و تعیین داوطلبان دارای شرایط

مقطع  به  کنکور  بدون  ورود  داوطلبان  پروندۀ  درخشان،  استعدادهای  آیین نامۀ  در چارچوب 
از   3 تا   1 رتبه های  دارای  داوطلبان  نیز  و  دانشکده  همین  دانشجویان  از  ارشد  کارشناسی 
دانشگاههای دیگر بررسی شد و جمعا 22 نفر )برابر 20% از ظرفیت ورودی پذیرش دانشجو در 

مقطع کارشناسی ارشد روزانه( در گرایش های گوناگون پذیرفته شدند.

پایش و رفع مشــکالت پروژۀ خودکارسازی فرآیند تطبیق واحد دانش آموختگان )اجرای 
آزمایشی در دانشکدۀ مهندسی مکانیک(

دانشکدۀ  در  دانش آموختگان  واحد  تطبیق  فرآیند  خودکارسازی  پروژۀ  اجرای  سال  نخستین 
مهندسی مکانیک، کاستیهایی را نشان داد که از میان آنها میتوان به ناشناخته بودن دروس 
مجاز خارج از دانشکده برای سامانه، تعریف نشدن دروس عمومی دیگر دانشکدهها و پردیسها 
برای سامانه، تعریف نشدن مقررات دانشجویان شاهد و ایثارگر و تغییرات مکرر برخی ضوابط 
دانشآموختگی اشاره کرد. استخراج این موارد و پیشنهاد راهکار اجرایی برای آنها با همکاری 
معاونت آموزشی پردیس فنی و دفتر ارزیابی و نظارت آموزشی دانشگاه، به روانسازی این فرآیند 

و کاهش موارد مشکلدار کمک زیادی کرد.

نظارت بر اجرای فرآیندهای انتخاب واحد / ترمیم / حذف اضطراری دانشــجویان

شناسایی، ریشه یابی و پیشنهاد راهکارهای حل مشکالت فرآیندهای انتخاب واحد / ترمیم / 

حذف اضطراری دانشجویان )مانند اعمال شرط حداقل تعداد واحدها، جلوگیری از انتخاب واحد 
برخی دانشجویان بخاطر عدم ارائۀ بهنگام تاییدیۀ تحصیلی مرحلۀ قبل و یا معافیت تحصیلی 
و دیده نشدن دروس ارائه شده توسط دانشکدههای دیگر در سامانۀ گلستان( نیازمند ارتباط 
نظام مند و پیوسته با نمایندگان دانشجویان از یکسو و معاونت آموزشی پردیس فنی، اداره کل 
آموزش دانشگاه و دفتر ارزیابی و نظارت آموزشی از سوی دیگر است. این ارتباط کمک کرد تا 

اینگونه مشکالت تا حد زیادی برطرف گردد.

بررسی و تصمیمگیری در مورد درخواســتهای مهمانی، انتقال و تغییر رشته از/ به دانشکدۀ 
مکانیک مهندسی 

برای نیمسال اول 97- 96 با تصمیم شورای آموزشی دانشکده جمعا 6 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 4 نفر و از میان داوطلبان تغییر رشته از 

مهندسی مکانیک با درخواست 3 نفر موافقت شد.

ادامۀ بازنگری در برنامه درسی مهندسی مکانیک

با توجه به پیاده شدن طرح خودکارسازی فرآیند دانش آموختگی در دانشکدۀ مهندسی مکانیک 
و ضرورت بروز بودن برنامۀ بارگذاری شده در سامانۀ گلستان، تغییرات اخیر برنامۀ درسی مقطع 
برخی  پیش نیازهای  اصالح  دروس جدید،  برخی  معرفی  مانند  مکانیک  مهندسی  کارشناسی 
دروس و معادل سازی چند درس بر پایۀ مصوبه های شورای آموزشی دانشکده و با کمک دفتر 

ارزیابی و نظارت آموزشی دانشگاه در سامانۀ گلستان اعمال شد.

استخراج و پایش شــاخصهای 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 
دانشجویان  معدل  میانگین  دروس،  نمرات  میانگین  همچون  آموزشی  عملکرد  ارزیابی 
ورودی های مختلف، درصد دانشجویان مشروطی، نسبت دانشجو به استاد، سرانۀ فضای آموزشی 
توسعۀ  و  برنامه ریزی  کارگروه  اختیار  در  و  استخراج  علمی  بازدیدهای  و  تعداد مسابقه ها  و 

دانشکده قرار گرفت.
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همکاری در فرآیند جایابی و نظارت بر انجام مناســب کارآموزی برای حدود ۲50 دانشجو در 
تابستان 96

در تابستان سال 96 جمعا 256 مورد کارآموزی دانشجویی )شامل کارآموزیهای 1 و 2( در شرکتهای 
داخلی و 3 مورد در شرکتهای خارجی انجام شد که از این میان حدود 140 نفر در شرکتهای دولتی/ 
نیمه دولتی و بقیه در شرکتهای 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 شرکتهای مناسب برای 

کارآموزی دانشجویان در بازۀ زمانی فروردین تا مهر 96 صورت پذیرفت.

تدوین برنامه کالس های دستیاران آموزشی

با توجه به تعداد زیاد دروس نیازمند دستیاری آموزشی و محدودیت زمانهای مناسب برای 
برگزاری کالسهای رفع اشکال/ حل تمرین و با هدف پیشگیری از تالقی زمان کالسها، برنامه ریزی 
کالسهای دستیاری آموزشی با در نظر گرفتن برنامۀ درسی دانشجویان در نیمسالهای اول و دوم 
تحصیلی بصورت متمرکز انجام شد و زمان و مکان تخصیص داده شده به هر درس به استاد 

مربوطه و دستیار)ان( وی اطالع داده شد. 

برنامــه ریزی و نظارت بر برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

برنامه ریزی آزمونهای میانترم و پایانترم با توجه به بازههای زمانی اعالم شده از سوی پردیس/ 
دانشگاه، تعداد دانشجویان هر درس و فضاهای آموزشی موجود صورت گرفت. در تدوین این 
برنامهها از پیشنهادهای نمایندگان دانشجویان نیز در حد امکان کمک گرفته شد. همچنین برای 
دروسی که اساتید آنها درخواست مراقب نموده بودند به تعداد مورد نیاز مراقب تخصیص داده شد.

بازنگری شیوهنامۀ ارزیابی پروژه های کارشناسی

برگزاری جلسات دفاع  از اعضای هیات علمی دانشکده، شیوهنامۀ  بازخورد دریافتی  پایۀ  بر 
پروژه های کارشناسی مورد بازبینی قرار گرفت و اصالحاتی در نحوۀ ارزیابی پروژهها و ترکیب 
هیات های داوری صورت گرفت. بر اساس شیوه نامۀ جدید، 12 گروه داوری درسه شاخۀ تخصصی 
تبدیل انرژی، طراحی کاربردی و ساخت و تولید وظیفۀ ارزیابی پروژه ها را به عهده خواهند داشت. 
همچنین قالب مشخصی برای ارائه پیشنهاد موضوع کارشناسی و همچنین تهیه گزارش پروژه 

تخصصی )پایان نامه( نیز طراحی شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

برنامه ریزی و برگزاری متمرکز دفاعیه های پروژه های کارشناســی

با  داوری  تخصصی  گروههای  توسط  پیاپی  سال  سومین  برای  دفاعیه ها  همزمان  برگزاری 
فرمت کنفرانس در سه مقطع پایان تیرماه )برای دانش آموختگان 4/31(، پایان شهریور )برای 
دانشآموختگان 6/31( و نیمۀ بهمن )برای دانش آموختگان 11/30( برگزار گردید و جمعا حدود 

145 پروژۀ کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

طراحی پایگاه داده های عنوان و چکیده پروژه های کارشناســی

از آنجا که نگهداری متن کامل پروژههای کارشناسی با فرمت چاپی امکان پذیر نبوده و موجب 
هدر رفتن مقدار زیادی کاغذ میشود، به منظور امکانپذیر ساختن جستجو در متن پروژه ها از 
یکسو و پایش تکراری نبودن موضوعات آنها از سوی دیگر، طراحی اولیۀ پایگاه داده های عنوان، 
چکیده و متن پروژه های کارشناسی انجام شد. وارد کردن داده های مربوطه به زودی آغاز خواهد 

شد.

هماهنگی بازدیدهای دانش آموزی

با توجه به سیاست دانشکده مبنی بر گسترش کمی و کیفی بازدیدهای دانشجویی از مراکز 
صنعتی، در سال 96 هماهنگی الزم برای 23 مورد بازدید دانشجویی انجام گرفت.

برنامه ریزی درسی نیمسال اول 96-97

برنامه ریزی درسی برای نیمسال 1- 96 براساس برنامۀ بازنگری شدۀ دورۀ کارشناسی مهندسی 
مکانیک صورت گرفت. در این برنامه تعداد، عناوین و ظرفیت دروس بر اساس برنامۀ پیشنهادی 
8 ترمی دانشکده و با عنایت به بازخورد دریافتی از نمایندگان دانشجویان و تجربۀ ترم مشابه در 
سالهای قبل تعیین گردید. همچنین برای این کار از بررسی آماری عملکرد دانشجویان در ترم 

قبل بهره گرفته شد.

هماهنگی با دانشــکدههای ارائه دهندۀ کهاد در رشتههای مورد عالقۀ دانشجویان 
مکانیک مهندسی 

در مذاکرات انجام شده با دانشکدهها / پردیس های دیگر دانشگاه تهران، دانشکدههای مدیریت، 
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طراحی صنعتی، فیزیک، ریاضی، کارآفرینی، مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی عمران آمادگی 
خود را برای ارائۀ دورۀ کهاد به دانشجویان مهندسی مکانیک اعالم کردند. در نخستین گام با 
تصمیم شورای آموزشی دانشکده با درخواست 6 نفر از دانشجویان دانشکده برای گذراندن دورۀ 

کهاد در رشتۀ مهندسی کامپیوتر موافقت شد.

برگزاری جلسۀ معارفۀ دانشجویان ورودی 96

در سال 96 جمعا 144 نفر )شامل 121 نفر ورودی از راه آزمون و 23 نفر انتقالی بر اساس آیین نامۀ 
انتقال فرزندان هیات علمی و کارکنان( در دانشکدۀ مکانیک پذیرفته شدند. در جلسۀ معارفۀ این 
دانشجویان، ضمن معرفی دانشکده، بستهای شامل برنامۀ پیشنهادی 8 ترمی، فهرست دروس و 

پیشنیازهای آنها و گزیدۀ مقررات آموزشی دانشگاه و دانشکده به دانشجویان ارائه گردید.

برنامه ریزی برای گزینش و آماده ســازی اعضای تیم المپیاد دانشجویی

به منظور گزینش و آماده سازی تیم المپیاد دانشجویی، کارگروهی به سرپرستی یکی از اساتید 
دانشکده تشکیل شد. مرحله گزینش تیم دانشجویی و غربالگری آنها با 15 نفر از دانشجویان برتر 
ورودی های 94 و 95 آغاز شد و در نهایت 7 نفر به عنوان لیست نهایی انتخاب گردید. جلسه 
معارفه دانشجویان جهت آشنایی دانشجویان با شیوه المپیاد برگزار شد و امکانات مختلفی تا 
مرحله اول المپیاد در اختیار دانشجویان قرار گرفت از جمله برقراری امکان تماس با اساتید یا 
دستیاران آموزشی برای مشاوره، انتقال تجربیات شرکت کننده های دوره های گذشته، تهیه و 
ارائه لیست کتب و جزوات مختصر برای هر درس و برگزاری آزمون های آمادگی المپیاد. ضمنًا 
برنامهریزی الزم برای برگزاری دو آزمون آمادگی دیگر نیز تا مرحله بعدی المپیاد انجام شده است.

تشــکیل کارگروه برنامه ریزی و برگزاری مسابقات دانشجویی

به منظور ساماندهی مسابقات دانشجویی، کارگروهی با عنوان کارگروه برنامهریزی و برگزاری 
مسابقات دانشجویی به سرپرستی یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده تشکیل شد. در جلسات 
این کارگروه، ایده های مختلف برگزاری مسابقات دانشجویی با اهداف مختلفی همچون ایجاد 
شور و نشاط در دانشجویان، رویکرد حل چالش های موجود در کشور، رسیدن به محصول قابل 
فروش و ایده پردازی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای طراحی مسابقه ای با هدف طراحی 
و ساخت محصولی به عنوان سمبل دانشکده مهندسی مکانیک نیز ایده هایی مطرح شد و مورد 

بحث قرار گرفت.

 مقاطع تحصیالت تکمیلی
تدوین و ابالغ آیین نامۀ سمینار دوره دکترا

شیوه نامۀ تدوین شده برای سمینار پژوهشی دوره دکترا، در آبان ماه 96 در یک کارگروه مورد 
بازبینی قرار گرفت و مواردی از آن اصالح شد و پس از طرح و تصویب در شورای تحصیالت 
تکمیلی جهت اجرا برای دانشجویان ورودی 94 و پس از آن به گرایشهای تخصصی ابالغ گردید. 
در نخستین گام اجرای این شیوهنامه، سمینارهای گروه تبدیل انرژی در اردیبهشت ماه 97 ارائه 

گردید.

اصالح و ابالغ  شــیوۀ ارزیابی دفاعیه های کارشناسی ارشد

بازنگری در شیوه ارزیابی دفاعیه های کارشناسی ارشد، با هدف نظام مند تر و آسان تر ساختن 
شیوه ارزیابی و گوشزد نمودن رعایت زمان در ارائه پروپوزال و دفاع به موقع، طی دو جلسه در 
مهرماه و آبان ماه 96 در یک کارگروه بررسی و اصالحات الزم صورت گرفت  و پس از طرح و 
تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی، به گرایشهای تخصصی ابالغ شد و از ابتدای نیمسال دوم 

97-96، ارزیابی به شکل جدید صورت می گیرد.

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود 

جلسۀ معارفۀ دانشجویان ورودی 96 مقاطع تحصیالت تکمیلی با هدف آشنا ساختن دانشجویان 
با دانشکده و مقررات کلی این مقاطع و تذکر نکات مهم آموزشی جهت گذران این دورهها در 

مدت مناسب در 18 مهر 1396 برگزار گردید.

پایش مقررات انتخاب اســتاد راهنما برای دانشجویان جدید الورود

با توجه به تاکید به عمل آمده در جلسه معارفه دانشجویان ورودی 96 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 97-96 بطور کامل انجام 

شده باشد.
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برگزاری آزمون جامع مقطع دکترا در آبان  و اســفند ماه 96

آزمون جامع دکترا در آبان و اسفند ماه 96 برای دانشجویان ورودی 95 و قبل از آن برگزار شد که 
نتایج نهایی آن استخراج و در حال اعالم به پردیس فنی است. در آبان ماه، در 90 نفر- درس، و 

دراسفند ماه، در 37 نفر- درس آزمون برگزار گردید.

بازنگری در دروس آزمون جامع مقطع دکترا متناســب با گرایشهای مورد پذیرش

بر اساس پیشنهاد برخی از همکاران مبنی بر نیاز به بازنگری در شیوۀ برگزاری و مباحث آزمون 
جامع دکترا با توجه به تجربیات سالهای گذشته، نظر تخصصی گروهها و گرایشهای مستقل 
پذیرندۀ دانشجو در این خصوص استعالم و پس از طرح در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 
نهایی گردید. مقرر شد رویۀ جدید از نیمسال اول 98-97 برای آزمون اولی ها و پس از آن اجرا 

گردد. 

برنامه ریزی درســی برای دوره تحصیالت تکمیلی برای نیمسالهای اول و دوم 96

با استعالم از گروههای تخصصی در خصوص تدوین و ارائه آخرین نسخه برنامۀ دو ساالنه استاد- 
درس، برنامه ریزی درسی برای نیمسالهای اول و دوم سال 96 صورت گرفت و برای نیمسال اول 
57 درس و برای نیمسال دوم 54 درس متنوع در مقطع تحصیالت تکمیلی برنامه ریزی و ارائه 
گردید. همچنین، در طول بازه ثبت نام و نیز ترمیم، به درخواستهای آموزشی دانشجویان با تایید 

استاد راهنما یا مدیر محترم گروه مربوطه رسیدگی شد ) بیش از 50 درخواست در هر نیمسال(.

آغاز پایش جامع دانشــجویان دکترای دانشکده برای جلوگیری از تاخیر در برنامه دوره

با توجه به تاخیرهای قابل توجه و غالبا غیر موجه در اتمام دوره دکترا در سالهای گذشته، لزوم 
پایش وضعیت این دانشجویان در طول مدت تحصیل احساس شد. بر این اساس، تدوین بانک 
اطالعاتی پایش وضعیت دانشجویان دوره دکترا در دستور کار قرار گرفت که اکنون این بانک 
اطالعاتی برای وردیهای 94 تکمیل شده است و برای دانشجویان ورودی 93 مراحل پایانی 
تکمیل را می گذراند. این بانک اطالعاتی شامل زمان اتمام دوره آموزشی، زمان قبولی در آزمون 
جامع، زمان ارائه سمینار، زمان انجام دستیاری آموزشی موظف، و زمان دفاع است و بر اساس 
آن میتوان در زمانهای مناسب، هشدارها و توجهاتی را به دانشجو داد تا متوجه وضعیت عملکرد 

خود و اقدام به موقع جهت مواردی از جمله تمدید سنوات باشد.

تدوین ســرفصل دروس تحصیالت تکمیلی و ارائه آزمایشی چند درس به زبان انگلیسی

در چارچوب سیاست دانشکدۀ مهندسی مکانیک مبنی بر برگزاری دورههای بینالمللی در آیندۀ 
نزدیک و به منظور ایجاد تدریجی زیرساختهای الزم برای این کار، سرفصل انگلیسی بخشی از 
دروس مقاطع تحصیالت تکمیلی تدوین شد و تدوین سرفصل سایر دروس نیز در حال انجام 
است. همچنین دو درس از دروس جاری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 97-96 به زبان 

انگلیسی ارائه گردید. 

هدایت دانشــجویان جدید الورود در نیمسال اول جهت اخذ دروس تعیین شده توسط 
تخصصی گروههای 

برای راهنمایی بهتر دانشجویان وردی 96 کارشناسی ارشد و دکترا در زمینۀ انتخاب واحد در 
نیمسال اول، برنامۀ پیشنهادی هر گرایش با نظر گروههای تخصصی تعیین و به دانشجویان 

اطالع رسانی گردید.

تدوین آییننامۀ برگزاری دورههای کهاد در مقطع کارشناســی ارشد

با هدف گسترش مهارتهای مورد نیاز دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد برای موفقیت در بازار 
کار و آمادهسازی آنان برای پژوهشهای میانرشتهای، پیش نویس آیین نامۀ برگزاری دورههای 
کهاد در مقطع کارشناسی ارشد تدوین و برای تصویب به پردیس فنی ارسال گردید. همچنین 
برنامهریزی الزم برای برگزاری کهاد ساخت و تولید )در صورت تصویب آیین نامۀ مربوطه در سطح 

دانشگاه( صورت گرفت.
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گزارش فعالیتهای معاونت پژوهشی 
در سال 1396
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معاونت پژوهشی در سال 1396 در دانشکده مهندسی مکانیک 
بصورت مجزا تأسیس گردید. 

در این گزارش اهم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه توسعه 
فعالیتهای پژوهشی در سال 1396 در پنج بخش: 

)الف( آزمایشگاهها و مراکز پژوهشی، 

)ب(  تدوین آییننامه های مرتبط با حوزه پژوهش، 

)ج( ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی 

)د( برگزاری جلسات سخرانی علمی

)ه( کارهای در حال اجرا، 

ارائه شده است.

آزمایشگاهها   
و مراکز پژوهشی

در  پژوهشی  آزمایشگاه   36 حدود  به  فضا  تخصیص   
ساختمان جدید

 تدوین: فرم الف- خود اظهاری سرپرستهای آزمایشگاه های 
پژوهشی در خصوص فعالیت های صورت گرفته و نقشه راه و 

فرم ب- ممیزی هیات اجرایی
و  جدید  پژوهشی  آزمایشگاههای  تمام  ممیزی  و  بازدید   
رتبه بندی آنها. بر این اساس حدود 5 آزمایشگاه در گروه الف 

قرار گرفته اند که از آنها تقدیر شده است.
 حدود 6 آزمایشگاه در گروه ج که  هشدارهای الزم جهت فعالتر 
نمودن آزمایشگاه به آنها داده شده است. بقیه آزمایشگاهها که 

عملکرد متوسط داشته اند در گروه ب رتبه بندی شده اند.

 لیست آزمایشگاهها تاسیس شده
 و تخصیص فضاهای داده شده در سال 1396

آزمایشگاه کاربردی جوش و آزمون های غیر مخرب دکترفراهانی 1

دکتر صادقی آزمایشگاه فناوری پیشرفته آلیاژهای سبک 2

دکتر پرویزی آزمایشگاه شکل دهی فلزات 3

دکتر حامدی آزمایشگاه فرایندهای ساخت و تولید در مقیاس کوچک 4

دکتر ابری نیا آزمایشگاه ساخت به روش افزودنی 5

دکتر فرجی آزمایشگاه متالوگرافی و مواد 6

دکتر معصومی آزمایشگاه تغییر شکل پالستیک شدید مواد نانو ساختار 7

دکتر شیرازی 8 آزمایشگاه عیب یابی و پایش وضعیت

دکتر آیتی 9    آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته

دکتر حائری آزمایشگاه کنترل 10

دکتر مهنما آزمایشگاه آنالیز مودال و ارتعاشات 11

دکتر محجوب آزمایشگاه مکاترونیک 12

دکتر محجوب آزمایشگاه آکوستیک 13

دکتر حقیقی  14  آزمایشگاه کامپوزیت

دکتر دانش مهر آزمایشگاه ضربه 15

دگتر گنجیانی 16 آزمایشگاه مشخصه یابی مواد پیشرفته

دکتر باغانی 17 آزمایشگاه مواد و سازه های هوشمند

دکتر مقیمی 18 آزمایشگاه ادوات پزشکی و آزمایش بر روی تراشه

سرپرست نام آزمایشگاه ردیف
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 لیست آزمایشگاهها تاسیس شده
 و تخصیص فضاهای داده شده در سال 1396

سرپرست نام آزمایشگاه ردیف

دکتر نجفی آزمایشگاه رباتیک زیستی  19

دکتر نجفی آزمایشگاه آموزش رباتیک 20

دکتر کریم پور آزمایشگاه تجهیزات پزشکی ورزشی 21

دکترصدیق دامغانی آزمایشگاه تجهیزات توانبخشی 22

دکتر چینی آزمایشگاه نانو مهندسی سطح 23

مهندس حمزه نوا آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک 24

دکتر حنفی زاده آزمایشگاه جریان چند فازی 25

دکتر سجادی آزمایشگاه سیستم های تهویه 26

دکتر قرئلی آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر 27

دکتر رئیسی آزمایشگاه خنک کاری پره توربین 28

دکتر ریاسی آزمایشگاه تحقیق و توسعه انرژی دریایی 29

دکتر هوشفر آزمایشگاه بیو انرژی 30

دکتر صفاری پور آزمایشگاه احتراق پاک 31

دکتر افشاری آزمایشگاه سیستم های احتراق 32

دکتر نجات آزمایشگاه توربین و کمپرسور گاز 33

دکتر جعفری آزمایشگاه محاسباتی سیاالت غیر نیوتنی 34

دکتر علی صدیقی سيستم هاي تبديل انرژي الكترو مكانيكي هوشمند 35

دکتر محمد جعفر حداد ماشين كاري پايا 36
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تدوین آیین نامه های مرتبط با حوزه پژوهش
  تدوین آیین نامه آزمایشگاههای پژوهشی

 همکاری در تدوین آیین نامه شوراهای پژوهشی و بین الملل دانشکده ها در سطح پردیس
شروع  و  پردیس  در  محور  تقاضا  و  عرضه  پژوهشی  مراکز  آییننامه  تدوین  در  همکاری   

سازماندهی مراکز موجود در دانشکده
 همکاری در تدوین آیین نامه نحوه توزیع درآمدهای حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی در 

پردیس
  تعیین اعضاء حقیقی شورای پژوهش در دانشکده از طریق شورای عمومی. بر این اساس از 

هر گروه آموزشی دو نفر بر اساس رایگیری بعنوان عضو حقیقی شورا انتخاب شده اند.

ار تباط با مراکز صنعتی و پژوهشی
  بازدید اعضاء هیات علمی از حدود 20 شرکت صنعتی و مرکز پژوهشی

  بازدید حدو 15 شرکت صنعتی و مرکز پژوهشی از دانشکده
  عقد 7 تفاهم نامه صنعتی و پژوهشی با صنایع

  نهایی شدن عقد حدود 7 قرارداد پژوهشی از ارتباطات فوق
  عقد 12 قرارداد پژوهشی با پژوهشگاه فضایی و 8 قرارداد در حال نهایی شدن

 عقد 7 قرارداد پژوهشی تحت عنوان طرح استاد با پژوهشگاه نیرو
  کل قرارداد های پژوهشی همکاران در سال 96 حدود 48 مورد و جمع مبلغ ریالی آن حدود 

70 میلیارد لایر میباشد.

*پذیرش سه کارآموز*
استخدام یکی از فارغ التحصیالن

     

* قرارداد پژوهشی اول امضاء شده 
* عنوان های پروژه های پیشنهادی 

کارشناسی ارشد با حمایت 
اعالم شده است

96-9-01

    

*برای همکاری پژوهشی مناسب 
تشخیص داده نشد.

     

 96-6-7     

پمپ های صنعتی ایران 1

ایمن تیار )آتش نشانی( 2

مجموعه صنعتی باران 3

میراب 4

خروجی
پیگیری مواد تفاهم 
نامه و یا توفقات در 

جلسات مشترک
تهیه و امضاء تفاهم نامه

بازدید 
شرکت از 
دانشکده

بازدید اولیه 
از شرکت

هماهنگی 
اولیه

نام شرکت ردیف

انجام شده     در حال پیگیری     انجام نشده   

لیســت شرکت های  مرتبط جهت توسعه همکاری های پژوهشی در سال 1396
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* ارسال پروپوزال های طرح استاد 
جهت ارسال به پژوهشگاه 

)حدود 16 مورد(
96/10/02

قبال با دانشکده فنی تفاهم 
نامه موجود می باشد.

 96-5-7  

*در حال برنامه ریزی دوره های 
آموزشی*در حال برنامه ریزی 

جلسات مشترک با صنعت
96/8/05   96-5-5  

چندین قرارداد با دانشکده 
در حال انجام است 96-6-21   96-5-7  

* پیگیری حمایت از مرکز نوآوری، 
*پیگیری حمایت از خودرو 

خورشیدی

     

*ارسال 5 پروپوزال 
جهت بهینه سازی مصرف سوخت 
در حوزه خودرو*شروع همکاری 

دوره های پژوهشی*

96-7-15     

*آماده سازی محتوای دوره های 
آموزشی و کتاب مشترک*برگزاری 

همایش یک روز به هتکو*
آماده سازی قرارداد آزمایشگاه مرجع

96-9-24   96-5-24  

    96-9-14  

*حمایت اتاق از مرکز نوآوری*ایجاد 
ارتباط با شرکت نستله 96-9-21

    

پژوهشگاه نیرو 5

جامعه قالبسازان ایران 6

شرکت انتقال گاز ایران 7

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 8

بهینه سازی مصرف سوخت 9

شرکت هتکو 10

لوازم خانگی پارس 11

12 اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس

لیســت شرکت های  مرتبط جهت توسعه همکاری های پژوهشی در سال 1396

خروجی
پیگیری مواد تفاهم 
نامه و یا توفقات در 

جلسات مشترک
تهیه و امضاء تفاهم نامه

بازدید 
شرکت از 
دانشکده

بازدید اولیه 
از شرکت

هماهنگی 
اولیه

نام شرکت ردیف

انجام شده     در حال پیگیری     انجام نشده   
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ارسال تفاهم نامه   96-6-5   

ارسال تفاهم نامه     1396-6-12

*ارسال 5 پروپوزال مشخص شده در 
کارگروه مکانیک ماموت

  
96-10-4   

      

ارسال 25 طرح پژوهشی 96-10-2     

      

      

در حال انعقاد قرارداد      

      

13 اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره

شرکت دیار خودرو 14

شرکت پرسی ایران گاز 15

شرکت ماموت 16

آب و برق کیش 17

پژوهشگاه فضایی 18

شرکت نستله 19

شرکت ایرانسل و تریتل 20

شرکت دانا 21

شورای شهر 22

خروجی
پیگیری مواد تفاهم 
نامه و یا توفقات در 

جلسات مشترک
تهیه و امضاء تفاهم نامه

بازدید 
شرکت از 
دانشکده

بازدید اولیه 
از شرکت

هماهنگی 
اولیه

نام شرکت ردیف

انجام شده     در حال پیگیری     انجام نشده   

لیســت شرکت های  مرتبط جهت توسعه همکاری های پژوهشی در سال 1396
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برگزاری جلسات سخنرانی علمی
 تدوین آییننامه و فرم های مربوطه برای برگزاری سخنرانیهای علمی و صنعتی 

 برگزاری حدود 10 سخنرانی علمی بویژه توسط اساتید و محققین خارج کشور

کارهای در حال اجرا
 ایجاد پایگاه آیین نامه و مصوبات پژوهشی

 تهیه وبسایت برای آزمایشگاه های پژوهشی 
 تهیه صفحه شخصی برای اعضاء هیات صنعتی وابسته

 ارتباط با شرکتهای صنعتی و مراکز پژوهشی با رویکرد جدید بر اساس تجارب سال 1396

انجام پروژههای مهم کاربردی و صنعتی
 طراحی و ساخت خودروی برقی خورشیدی غزال ایرانی )4(

 ساخت اولین آند پرسیلیس با ریز ساختار بهینه و دوستدار محیط زیست در کشور )کارفرما: 
شرکت انتقال گاز ایران(

منتخبی از سمینارهای برگزار شده

طراحی، ساخت و تست خودروی برقی خورشیدی غزال ایرانی )4(

آند پرسیلیس ساخته شده جهت جلوگیری از خوردگی لوله های گاز
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 طراحی و ساخت دستگاه نورد حلقه ای مدوالر

)FGM( طراحی و ساخت کوره و دستگاه ریخته گری گریز از مرکز جهت تولید مواد هدفمند 

                                      )الف(                                                                              )ب(

 افزایش انتقال حرارت به وسیله تکنیک های انفعالی مختلف در جریان تک فاز و دو فاز

 طراحی و ساخت دستگاه پانچ کوچک برای ارزیابی خواص مواد و برآورد عمر باقیمانده قطعات 

 )الف( دستگاه ریخته گری گریز از مرکز با دور متغیر، حداکثر دمای کاری: 1000 درجه سانتیگراد، نرخ توانی: 
نمایش دستگاه پانچ طراحی و ساخته شده8/8 کیلووات )ب( کوره ذوب آلومینیوم با توان 1/1 کیلووات و دارای سرعت 2870 دور بر دقیقه

سیستم طراحی شده افزایش دهنده انتقال حرارت در جریانهای تک فاز و دوفازیدستگاه نورد حلقهای مدوالر و نمونه های ساخته شده آن
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 طراحی پلتفرم تست برای تشخیص نویز در گیربکس

   

 تحلیل عملکردی توربین گاز  MGT-40 )کارفرما: شرکت مهندسی ساخت توربین مپنا-توگا(
شبیه سازی و تحلیل ایرودینامیکی و انتقال حرارتی توربین MGT-40 به منظور بدست آوردن 
منحنیهای کارکرد توربین، حل همزمان جریان و انتقال حرارت پره ها و تحلیل مسیرهای خنک 

کاری

پلتفرم تشخیص دهنده نویز در گیربکس

40-MGT شبیه سازی مسیر خنک کاری به همراه مسیر هوای داغ توربین  نمایش توربین گاز

شبیه سازی مسیر خنک کاری به همراه مسیر هوای داغ توربین 
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گزارش فعالیتهای معاونت اداری و مالی
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معرفی معاونت 
این  تاسیس  تازه  معاونت های  از  یکی  مکانیک  مهندسی  دانشکده  مالی  و  اداری  معاونت 
دانشکده است که در سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود. این معاونت از بخشهای انفورماتیک، 
امور اداری و پشتیبانی )عمومی(، حسابداری و کارپردازی تشکیل شده است. این حوزه انجام 
کلیه امور اداری و مالی، قراردادها، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشکده، 

تامین و اختصاص فضای متناسب با برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده را بر عهده دارد.

انفورماتیک
این بخش، کلیه خدمات مرتبط با موارد زیر را مدیریت و ساماندهی می نماید:

 شبکه داخلی و سایت کامپیوتر دانشکده
 اینترنت و خطوط تلفن

 بخش حفاظت مدار بسته
 مدیریت، کنترل محتویات، بروزرسانی اخبار،رویدادها و ... در سایت دانشکده

 ساماندهی ورود و خروج اساتید، کارمندان و دانشجویان با استفاده از سیستم لمسی

امور اداری و پشتیبانی
در این حوزه کلیه فعالیتهای زیر صورت می پذیرد:

 خدمات فنی و تاسیسات شامل سرویس آسانسورها، برق ساختمان، آب و فاضالب، تهویه، 
موتور خانه، زیرساختهای مرتبط با شبکه و اینترنت و موارد مشابه

 صدور مجوزهای الزم جهت خرید های مورد نیاز دانشکده
 تامین فضاهای مناسب با نیاز دانشکده )دفتر اساتید، آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی، 

سالن مطالعه آزاد دانشجویان، شرکتهای دانش بنیان(
 ساماندهی و مدیریت و پشتیبانی همایشها، کنفرانس ها، سخنرانیهای علمی و رویدادهای 

مربوط به دانشکده
 ساماندهی و مدیریت منابع انسانی شامل کارمندان، نیروهای امریه و نیروهای خدماتی

 خدمات عمومی شامل نظافت و حفاظت

حسابداری
در این بخش کلیه موارد مرتبط با درآمدها، هزینه کرد بررسی و ساماندهی می شود که شامل 

فعالیتهای زیر است:
 نگهداری حساب ها و تنظیم گزارشهای مالی

 تنظیم قراردادها با پیمانکارن، پژوهشگران، شرکتهای دانش بنیان و موسسات آموزشی
 وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشکده

 تهیه اسناد مالی و نظارت بر حفظ آنها

کارپردازی
در این حوزه کلیه امور مرتبط با خریدهای دانشکده انجام می شود به این صورت کارپرداز 
دانشکده پس از اخد مجوزهای الزم و تامین اعتبار مربوطه ، جهت خرید اقدام نموده و در قبال 

آن کلیه اسناد مالی را جهت تسویه حساب به حسابداری تحویل می دهد.

درآمدهای دانشکده در سال 1396

706همکاری با شرکتهای دانش بنیان1

908همکاری با موسسات آموزشی2

40مرکز مهندسی رباتیک3

100مرکز توسعه مهارتهای مهندسی4

مبالغ واریزی از پردیس )عمومی ابالغی، 5
تعمیر و تجهیز و...(

953

1379اختصاصی واریز شده توسط پردیس6

4086مجموع

موضوعردیف
کل درآمدهای دانشکده

) میلیون لایر (
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همانطور که مالحظه می شود. همانطور که مشاهده می شود، میزان درآمدهای اختصاصی 
دانشکده معادل % 76/7 کل درآمدهاست. به عبارت دیگر سهم درآمدهای دانشکده از منابع 

دولتی کمتر از %25 کل درآمدهاست.

هزینه های انجام شده در سال 96

1
هزینه های عمومی ساختمان های 1 و 2 
2959)آسانسورها، شبکه، برق، تعمیرات و ...(

حدود 42% هزینه ها برای 
آسانسورها بوده است.

-420حق الزحمه داوری پایان نامه ها2

-85فیلمبرداری کالس های الکترونیکی3

تجهیز کالس 4
مرکز توسعه مهارت های مهندسی

65-

-63بازدیدهای دانشجویی5

-494اضافه کار، پاداش و عیدی6

-4086مجموع

توضیحاتهزینهموضوعردیف

همانطور که مشاهده می شود، قسمت عمده هزینه ها مربوط به هزینه های عمومی ساختمان 
می باشد.

مقایسه درآمدها و هزینه ها
مجموع درآمدهای واریز شده )میلیون لایر(: 4086

مجموع هزینه های صورت گرفته )میلیون لایر(: 4086

 حقوق پرداختی
 به اعضای هیات علمی دانشکده

کل حقوق پرداختی به اعضای هیات علمی دانشکده، مبلغ 65868 میلیون لایر بوده است که 
جزئیات آن در جدول زیر ارائه گردیده است.

حقوق پرداختی به اعضای هیات علمی دانشــکده در سال 1396

)میلیون لایر(

هزینه های جاری ماه 1: 

هزینه های جاری ماه 2:

هزینه های جاری ماه 3:

هزینه های جاری ماه 4:

هزینه های جاری ماه 5:

هزینه های جاری ماه 6:

هزینه های جاری ماه 7:

هزینه های جاری ماه 8:

هزینه های جاری ماه 9:

هزینه های جاری ماه 10:

هزینه های جاری ماه 11:

هزینه های جاری ماه 12:

86.468.789

79.732.499

135.126.166

109.408.786

68.671.489

51.722.939

48.328.606

83.940.841

82.298.820

80.346.791

81.456.433

92.693.149

هزینه های دارایی ماه 1: 

هزینه های دارایی ماه 2:

هزینه های دارایی ماه 3:

هزینه های دارایی ماه 4:

هزینه های دارایی ماه 5:

هزینه های دارایی ماه 6:

هزینه های دارایی ماه 7:

هزینه های دارایی ماه 8:

هزینه های دارایی ماه 9:

هزینه های دارایی ماه 10:

هزینه های دارایی ماه 11:

هزینه های دارایی ماه 12:

4.498.985.092

4.573.578.896

5.364.298.300

4.799.518.283

6.213.959.443

5.047.442.645

6.306.906.369

5.710.552.764

5.482.190.498

5.400.361.669

5.114.896.717

6.355.534.822

مجموع حقوق جاری

1.000.195.308

مجموع حقوق دارایی

64.868.225.498
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هزینه های مرکز نوآوری
هزینه انجام شده مربوط به برونسپاری طراحی مرکز نوآوری به دو پیمانکار به صورت رقابتی و 
همچنین دستمزد کارشناس مربوط به این بخش بوده است. در حال حاضر، طرح برتر انتخاب 
شده و دانشکده در حال انتقال کارگاه به ساختمان جدید، جهت آماده سازی فضای مربوط به این 

مرکز است.

مبلغ ابالغی )میلیون لایر(: 4650

هزینه های صورت گرفته )میلیون لایر(: 450

پیش بینی هزینه های سال 1397

3000هزینه های جاری ساختمانهای شماره 1و12

7000تجهیز آزمایشگاههای آموزشی2

3
تعمیر اساسی آسانسورهای باقیمانده

 )تعویض تابلوها(
800

600حق الزحمه داوری پایان نامهها4

1200احداث آسانسور ساختمان قدیم5

600عیدی، پاداش و اضافه کار نیروهای خدماتی6

500جابجایی کارگاه قدیم به ساختمان جدید7

13700مجموع

موضوعردیف
هزینه برآورد شده
) میلیون لایر (

 اهم اقدامات انجام شده در سال 1396
مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در حوزه معاونت اداری-مالی به شرح زیر است:

 انعقاد قرارداد به صورت همزمان با دو شرکت به منظور طراحی اولیه مرکز نوآوری

 مذاکره با مجموعه دیموند جهت همکاری با دانشکده در زمینه استارت آپ ها، ایجاد شرکتهای 

د انش بنیان و راه اندازی مرکز نوآوری

 امور عمومی مربوط به ساختمانهای مکانیک )آزمایشگاه محاسبات عددی، تکمیل ساماندهی 

فضاهای دانشکده، تعمیر اساسی آسانسورها، بررسی گزینه های مختلف برای کافه دانشجویی، 

نصب سنسور، جدا کردن آسانسور اساتید، تاسیسات، برق، شبکه، اتاق ورزش اساتید ، اختصاص 

بورد به انجمنها در ساختمان جدید، تعمیرات ساختمانها، باال بردن سطح ایمنی آزمایشگاههای 

آموزشی، حمایت مالی در جهت راه اندازی آزمایشگاه آموزشی مکاترونیک

 امکان سنجی انتقال آزمایشگاه ترمودینامیک به محل آزمایشگاه انتقال حرارت

 اختصاص فضا به آزمایشگاه تست موتور و انستیتو خودرو، سوخت و محیط زیست و عقد 

قرارداد با انستیتو

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

 اقدامات پیش رو برای سال 1397
در این بخش اهم فعالیتهای پیش رو بر اساس اولویتهای دانشکده ارائه گردیده است:

 انتخاب طرح مناسب برای مرکز نوآوری و ادامه کار در خصوص راه اندازی آن

 ، کارگاهها  آموزشی،  آزمایشگاههای  رسانی  بروز  و  )تجهیز  مانده  باقی  نواقصات  تکمیل 

آسانسورها(

 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانهای قدیم و جدید )هواسازها، عایق کاری لوله ها، تعمیر 

اساسی و دوبلکس کردن آسانسورهای باقی مانده(

 تجمیع آزمایشگاههای ترمودینامیک و انتقال حرارت

 احداث آسانسور برای ساختمان قدیم
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 برنامه ریزی جهت حفاظت از ساختمانهای جدید و قدیم )تاسیسات، برق، و ...(

 انتقال سایت کامپیوتر به ساختمان جدید

 پیگیری نحوه همکاری با مجموعه دیموند، مرکز تست موتور و انستیتو خوردو، سوخت و 

محیط زیست

 پیاده سازی سیستم مانیتورینگ حریق برای ساختمانهای شماره 1و2

 انتقال کارگاهها به ساختمان جدید

 راه اندازی کافه کارآفرینی در ساختمان شماره 1 دانشکده مکانیک

 نوسازی ساختمان قدیم )مبلمان، نقاشی و ...(

 ایجاد کارگروه مدیریت درآمد و اعتبارات دانشکده

 ایجاد صندوق حمایت از دانشکده

پیشنهادات جهت تسهیل امور
در این بخش برخی پیشنهادات جهت پیشبرد بهتر امور، پیشنهاد گردیده است.

 بروز شدن واریز درآمدهای اختصاصی جهت تسهیل در اجرای اهداف دانشکده

 انعقاد قرارداد برای سرویس دوره ای آسانسورها از سوی پردیس برای کل آسانسورها

با   سرعت بخشیدن به موارد تعمیرات، تجهیز و سرویس امکانات ساختمانهای مکانیک 

مشارکت بیشتر پشتیبانی پردیس
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تشکیل کارگروه بین الملل در سطح دانشکده
این کارگروه که از ریاست دانشکده، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهشی، 
مدیر تحصیالت تکمیلی، نماینده امور بین الملل و پنج عضو حقیقی با تجربه در امور بین الملل 
تشکیل شده است، هر دو هفته یکبار جلسه برگزار می نماید. کلیه امور جاری مربوط به بین الملل 
جهت  برنامه ریزی  همچنین،  می شود.  گیری  تصمیم  آن  مورد  در  و  مطرح  کارگروه  این  در 

بین المللی سازی دانشکده در حوزه های پژوهشی و آموزشی در این کارگروه صورت می گیرد.

برنامه ریزی و تدوین دوره های بین الملل به زبان انگلیســی
شاید مهمترین اقدام دانشکده ی مهندسی مکانیک در حوزه ی بین الملل برنامه ریزی برای ایجاد 
دوره های انگلیسی زبان در دوره ی کارشناسی ارشد برای جذب دانشجویان بین الملل می باشد. 
دانشکده و کارگروه بین الملل در حال تکمیل تدریجی بسته ای 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 
بتواند در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اولین دوره ی کارشناسی ارشد انگلیسی زبان را برای 

دانشجویان بین الملل افتتاح نماید.

اجرای دوره مشترک کارشناسی ارشد
با دانشگاه ایندیانا-پردو کشور آمریکا

دانشکده ی مهندسی مکانیک از سال گذشته 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 دو دوره از دانشجویان در قالب این طرح جذب شده اند که دوره ی اول در حال حاضر 
در دانشگاه ایندیانا-پردو و دوره ی دوم در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل هستند. در ضمن 

دانشکده در آستانه ی جذب دوره ی سوم دانشجویان دوره ی مشترک می باشد.

ارائه دروس مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی
ارائه  انگلیسی  زبان  به  ایندیانا-پردو  دانشگاه  با  تمام دروس دوره ی مشترک  اینکه  بر  عالوه 
می شود، از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشکده به شکل آزمایشی اقدام به ارائه دو درس 
از دروس کارشناسی ارشد دوره های روزانه به زبان انگلیسی نموده است. 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.

آماده سازی سیالبس و توصیف درس به زبان انگلیسی
سازی  آماده  به  اقدام  پیش  مدتی  از  دانشکده  بین المللی سازی،  برنامه  از  بخشی  عنوان  به 
سیالبس و توصیف تمامی درسهای کارشناسی و کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی نموده است 

که هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.

دانشکده انگلیسی  وبسایت 
دانشکده ی مهندسی مکانیک در حال حاضر دارای وبسایت انگلیسی می باشد. این وبسایت هم 
اکنون شامل صفحه اصلی و صفحات مربوط به مشخصات اساتید به زبان انگلیسی می باشد. 

بقیه ی قسمتهای وبسایت نیز به زودی به زبان انگلیسی راه اندازی می شود.

انگلیسی دانشکده بروشور 
دانشکده ی مهندسی مکانیک در حال حاضر دارای یک بروشور سه لتی به زبان انگلیسی می باشد 
و اطالعات به روزرسانی شده دانشکده مهندسی مکانیک را به مخاطب بین الملل ارائه می کند. 
دانشکده در نظر دارد تا بروشورهای بیشتری با محتوای متفاوت و بسته به بازار هدف تهیه نماید.

تابلو اتاق اســاتید و راهنمای دانشکده به زبان انگلیسی
دانشکده هم اکنون در مراحل نهایی آماده سازی تابلو اتاق اساتید و اسامی آزمایشگاه ها و 
به شکل یکنواخت می باشد. همچنین نقشه  انگلیسی و  زبان  به  آموزشی و پژوهشی  مراکز 
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راهنمای طبقات مختلف دانشکده هم اکنون به زبان انگلیسی در طبقات مختلف ساختمان 
جدید دانشکده مهندسی مکانیک نصب شده است.

)Adjunct Faculty( اعضای هیات علمی وابسته
در راستای گسترش همکاری های بین المللی در حوزه ی آموزش و پژوهش دانشکده به تازگی 
سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا را به عنوان عضو هیات علمی 
وابسته پذیرفته است. همچنین دانشکده در نظر دارد اعضای هیات علمی وابسته را که می توانند 

در تسهیل توسعه روابط بین الملل موثر باشند، گسترش دهد.

مجله انگلیسی زبان دانشکده
دانشکده ی مهندسی مکانیک در حال حاضر صاحب یک فصلنامه ی علمی-پژوهشی به زبان 
 Journal of Computational :اندیس شده است ISI انگلیسی است که به تازگی در طبقهبندی

 .Applied Mechanics

دانشجویان مشترک با دانشگاه های خارجی
دانشکده ی مهندسی مکانیک در حال حاضر چند دانشجوی مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و 
دکترا با دانشگاه های کشور فرانسه دارد. این دانشجویان در قالب طرح های جندی شاپور، کوتوتل 

و ENSAM مشغول به تحصیل می باشند.

نوشتن پروپوزال برای طرحهای پژوهشی بین المللی
در راستای سیاستهای پردیس فنی و دانشگاه تهران جهت تشویق اساتید به نوشتن پروپوزال 
مشترک با همکاران بین المللی برای طرحهای پژوهشی بین الملل، دانشکده ی مکانیک ضمن 
اطالع رسانی موقعیتهای پژوهشی بین المللی همواره اعضای هیات علمی خود را تشویق و 
ترغیب به شرکت در این فعالیتها نموده است. یکی از برنامه های اصلی در کارگروه بین الملل 
دانشکده، تدوین راه کارهای عملی جهت تشویق اساتید به شرکت در فعالیتهای پژوهشی بین 
المللی می باشد. یکی از این راه کارها ایجاد شبکه ای از اساتید ایرانی دانشگاه های اروپاست که 
می توانند به عنوان شریک بین المللی برای نوشتن پروپوزالهای پژوهشی عمل نمایند. ایجاد 

چنین شبکه ای در دستورکار کارگروه بین الملل دانشکده ی مکانیک قرار دارد.

همکاری با راه آهن آلمان )دویچه بان(
دانشکده ی مهندسی مکانیک با همیاری پردیس دانشکده های فنی، از مدتی پیش مذاکراتی را 
با شرکت راه آهن سراسری کشور آلمان آغاز کرده است. موضوع مذاکرات ایجاد موسسه ی آموزشی 
ریلی است که در قالب آن، راه آهن آلمان با همکاری دانشگاه تهران دوره های آموزشی مرتبط با 
فناوری های ریلی برگزار می نماید. مشتری این دوره ها راه آهن جمهوری اسالم و مترو هستند. 
تا کنون جلسات متعدی با حضور طرف های آلمانی و یک شرکت ایرانی فعال در زمینه ریلی در 
دانشکده مهندسی مکانیک و پردیس دانشکدهای فنی دانشگاه تهران برگزار شده است. دانشکده 

امیدوار است که مذاکرات به زودی منجر به نتیجه شده و موسسه ی ریلی کار خود را آغاز نماید.
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مرکز قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند
معرفی بخش تحقیقات توســعۀ  روشهای  اندازه گیری  و تحلیل  تجربی  تنش 

قطب  علمی  مكانیك  تجربی  هوشمند بر اساس  توانایی ها و تخصصهای  موجود در بخش  كاربردی  
دانشکده  مهندسی  مكانیك واقع در  پردیس دانشكده های فنی  دانشگاه  تهران  تعریف  گردیده 
است. در این  قطب  علمی  پنج محور اصلی برای فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی تعریف گردیده  
است  كه  در گزارش حاضر به معرفی بخش  تحقیقات  توسعة  روشهای  اندازه گیری  و تحلیل  تجربی  

تنش  پرداخته میشود.
امروزه  كمتر مركز تحقیقاتی  صنعتی  در دنیا در زمینة  مهندسی  مكانیك  وجود دارد كه  از روشهای  
مختلف  اندازه گیری  تنش  استفاده ننماید. با پیشرفت  صنعتی كشور در چند سال  اخیر ساخت  
قطعات، مجموعه ها و ماشین آالتی  كه  در گذشته  سابقه ای  از آن  وجود نداشته است آغاز گردیده 
و نیاز به  دادهبرداری  تجربی  از نمونه های  اولیة  طراحی  شده  و یا تعریف  روشهای  كنترل  كیفیت  
قطعات  و مجموعه های  ساخته  شده  موضوعی  است  كه  مهندسان  و مدیران  صنعت  آن  را احساس  
نموده اند. روشن است که با رشد  صنعتی کشور  این  نیاز شدت  بیشتری  خواهد یافت . ضروری  
است  دانشگاهها اینگونه  نیازها را از پیش  تشخیص  داده  و آمادگی های  الزم  را برای  بهره مند 
شدن  صنعت  و پیشرفت  آن  فراهم  آورند. مركز توسعة  روشهای  اندازه گیری  و تحلیل  تجربی  تنش  
می تواند ضمن  تحقیق  در این  زمینه، آمادگی  انجام  روش های  گوناگون  اندازه گیری  تجربی  در 

ماشین  آالت  و قطعات  را فراهم  آورد.
از روشهای  عمدة  تعیین  تجربی  تنش  می توان  به پوشش  ترد )Brittle - Coating(، استفاده  از انواع  
كرنش سنجهای  الكتریكی  و مكانیكی ، روش نوری موری )Moiré(، فتواالستیسیته ، هولوگرافی ، 
اشاره    Caustics و   Digital Shearography( ، Speckle( برشنگاری دیجیتالی  تداخل  سنجی ، 
 )Digital Image Corelation( نمود. همچنین در سالهای اخیر روش نوین برهمنگاری دیجیتالی
نیز در مراکز تحلیل تجربی تنش توسعه یافته است. نمونهای از روشهای فتواالستیسیته، پوشش 
ترد و كرنشسنج در شکل 7-1 آورده شده است. البته  روشهای  دیگر تعیین  تجربی  تنش  كه  

كاربردهای  خاص  دارند نیز وجود دارد كه  الزم  است  فناوری  آنها در كشور ایجاد گردد.

با توجه  به  كلیات  فوقالذكر از اهداف  این  بخش  می توان  به  ایجاد مركز اندازه گیری  و تحلیل  
تجربی  تنش  در كشور جهت  آموزش  و بازآموزی  كارشناسان  صنعت  برای  استفاده  از روشهای  
تجربی ، توسعة  روشهای  جدید و نو در تحلیل  تجربی  تنش  در سطح  جهان  و ایجاد امكان  ارتباط  

مناسب  با مراكز و مؤسسات  خارجی  و انجام  تحقیقات  مشترك  نام  برد.

نمونهاي از روشهای فتواالستيسيته، پوشش ترد، كرنشسنجی و برهمنگاری

Photoelasticity

Strain gauge

Brittle Coating

Digital Image Corelation

تجهیز و تکمیل آزمایشــگاه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

تکمیل امکانات آزمایشگاهی و تجهیز آنها در مرکز علمی قطب مکانیک تجربی هوشمند در 
سالهای اخیر را میتوان به چند بخش اصلی تقسیم نمود: »توسعۀ آزمایشگاه روشهای نوری و 
آغاز استفاده از روش DIC«، »ایجاد بخش تخمین عمر باقیماندة قطعات با استفاده از آزمایشهای 
مكانیكی« و » طرح اولیه و نمونه سازی دستگاه  قابل حمل برشنگاری دیجیتالی« و موارد دیگر 

که در ادامه به صورت اجمالی توصیف میگردد.
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DIC توســعۀ آزمایشگاه روشهای نوری و آغاز استفاده از روش 

آزمایشگاه روشهای نوری با سابقۀ تشکیل و تداوم فعالیت در سالهای پیشین فعالیت قطب 
مکانیک تجربی هوشمند، دارای امکانات مناسب برای انجام آزمونهای مختلف نوری با استفاده از 
روشهای مختلفی مانند فوتواالستیسیته، کاستیگ، موری و نیز برشنگاری دیجیتالی بوده است. 
در چند سال اخیر امکان استفاده از روش برهمنگاری )Digital Image Corelation یا DIC( به این 

آزمایشگاه اضافه گردیده است.
در این روش با استفاده از یک الگوی تصادفی که بر روی قطعه ایجاد شده است و دوربین 
دیجیتالی مناسب، قبل و بعد از بارگذاری از نمونه تصاویری تهیه میشود. با استفاده از نرمافزارها 
تحت  قطعه  در  جابجایی  میدان  و  مقایسه شده  یکدیگر  با  تصاویر  این  وکدهای مخصوص 

بارگذاری و در نتیجه میدان کرنش و تنش آن محاسبه میگردد. 

نمایی از چیدمان و تصویر آنالیز شده در روش برهمنگاری

 ایجاد بخش تخمین عمر باقیماندۀ قطعات با اســتفاده از آزمایشهای مکانیکی

فعالیتهای صورت گرفته در قطب مکانیک تجربی هوشمند در زمینۀ تخمین عمر باقیماندۀ 
قطعات در نهایت به ایجاد یک واحد مستقل در این مجموعه منجر گردید که با استفاده از روش 
جدید آزمون پانچ کوچک در دمای محیط و در دمای باال، بررسی تخریب خستگی و خزشی 
قطعات فوالدهای آلیاژی صورت گرفته است. همچنین دستگاه آزمون پانچ کوچک در دمای باال 
که نوعی آزمون خزش با قابلیتهای ویژه میباشد برای اولین بار در ایران در قطب مکانیک تجربی 

هوشمند ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 نمونۀ آزمون خزشی پانچ کوچک در لحظۀ شکست

 طرح اولیه و نمونه ســازی دستگاه قابل حمل برشنگاری دیجیتالی

پس از آنکه روش برشنگاری دیجیتالی با موفقیت در یک دورۀ دهساله در قطب مکانیک تجربی 
هوشمند مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن برای اندازه گیریهای موضعی در مکانیک شکست 
و عیبیابی در قطعات فلزی، پلیمری و کامپوزیتی به خوبی استخراج و گزارش گردید نیاز به 
ایجاد یک چیدمان قابل حمل برای این روش برای استفاده در مواردی که امکان جابجایی قطعۀ 
مورد بررسی وجود ندارد مطرح گردید. این پروژه به طراحی و نمونهسازی اولین دستگاه قابل 
حمل برشنگاری دیجیتالی منجر گردید. این چیدمان قابل حمل سپس با آزمونهای تجربی مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایین تصاویری از این چیدمان متعارف و قابل حمل برشتگاری 

دیجیتالی نمایش داده شده است.

چیدمان متعارف و قابل حمل برای برشنگاری دیجیتالی
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 ایجاد و توســعه بخش »فوق سرد« و دمای باال در مکانیک شکست

برای افزایش قابلیت قطب مکانیک تجربی هوشمند در زمینۀ اندازهگیری پارامترهای مرتبط 
با مکانیک شکست در دمای فوق سرد )Cryogenic( و نیز دمای باال تجهیزات جدیدی توسط 
پژوهشگران این مرکز تهیه و ساخته شد. این تجهیزات برای نگهداری مایعات فوق سرد )عمومًا 
نیتروژن مایع( برای ایجاد شرایط فوق سرد در محل آزمایشگاه، فضاهای مناسب برای انجام 
آزمونهای فوق سرد و یا در دمای باال و محلهای قرارگیری نمونه در آنها و نیز نشیمنگاههای 
مناسب برای انجام آزمون توسط تجهیزات بارگذاری بوده است. در ادامه برخی از این تجهیزات در 

تصاویر نمایش داده شده اند. 

تصاویری از تجهیزات برای آزمون در دماهای باال و فوق سرد 

قرارگیری تجهیزات برای آزمون فوق سردمحل قرارگیری نمونه در فضای آزمون در شرایط دمایی مختلف

  ایجاد بخش اندازه گیرِی تنش با فوتواالستیســیتۀ قابل حمل

با خرید و تأمین تجهیزات مدرن بخش اندازهگیرِی تنش با استفاده از روش فوتواالستیسیتۀ 
قابل حمل در قطب مکانیک تجربی هوشمند ایجاد گردید. با استفاده از این تجهیزات دیگر نیازی 
به ساخت قطعات مورد نظر از مواد مخصوص و قرار دادن آنها در دستگاه ثابت فوتواالستیسیته 
نمیباشد و میتوان با پوششدهی قطعات با مواد مخصوص و سپس استفاده از دستگاه قابل حمل 
نسبت به اندازهگیری تنشها اقدام نمود. در این دستگاه با استفاده از ارسال پرتو نور و سپس 
دریافت بازتاب آن با دوربین دستگاه که از فیلترهای مخصوص عبور داده میشوند میزان تنشهای 
ناشی از کارکرد در قطعات را اندازهگیری نمود. تصویری از دستگاه تهیه شده برای این بخش در 

ادامه آمده است.

 دستگاه فوتواالستیسیتۀ قابل حمل

  طراحی و ساخت دستگاه ایجاد ترک خستگی

بارگذاری نمونه در محفظۀ مخصوص برای شرایط دمایی مختلف تصویر شماتیک از طراحِی سه بعدی دستگاه ایجاد ترک خستگی و تصویر واقعی دستگاه
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با توجه به نیاز پژوهشگران برای ایجاد ترک خستگی بر روی قطعات مورد نظر به جای ایجاد 
شیار )به عنوان جایگزین ترک خستگی( دستگاهی جهت ایجاد ترک خستگی بر روی نمونه های 
SE)B( توسط محققین این مرکز طراحی و ساخته شده و با موفقیت نیز مورد آزمون قرار گرفته 
است. نمونهها پس از ایجاد پیش ترک خستگی توسط این دستگاه آماده انجام انواع آزمونهای 
شکست مانند KIC ، CTOD ، JIC ، JC و یا استخراج منحنی J-∆a بر طبق انواع استانداردهای 

ASTM خواهند بود.

طرح های پژوهشی و خدمات قراردادی

در این بخش برخی از پروژههای پژوهشی و نیز خدمات قراردادی که در بخش تحقیقات  توسعة  
روشهای  اندازه گیری  و تحلیل  تجربی  تنش در قطب مکانیک تجربی هوشمند در سالهای اخیر 
انجام گردیده است به اختصار معرفی میگردد. هدف از معرفی این پروژهها آشنایی بیشتر با 

توانمندیهای این مرکز برای رفع نیازهای پژوهشی و صنعتی در این حوزه میباشد.

 بررسی اثرات خســتگی و خزش و محاسبۀ عمر باقیمانده در قطعات تحت فشار بویلر 
بازیاب

 نمایی از نرم افزار محاسبات عمر در قطعات تحت فشار بویلر بازیاب

این پروژۀ پژوهشی که عنوان کامل آن »بررسی اثرات خستگی و خزش در قطعات تحت فشار 
بویلر و تهیۀ بستۀ نرمافزاری انجام محاسبات خستگی و خزش و عمر باقیمانده در قطعات تحت 

فشار بویلر بازیاب بر اساس استاندارد EN-12952-3 است در سال 90 به سفارش گروه مپنا و با 
نظارت واحد طرح و توسعه و نیز کارشناسان واحد مکانیک از شرکت مپنابویلر  آغاز شد. 

نیاز شرکت مپنا بویلر برای محاسبۀ عمر در قطعات تحت فشار بویلر بازیاب برای مواردی که 
کارکرد سیکلِی بویلر مورد نیاز است در نهایت منجر به تعریف این پروژه گردید. 

در اجرای این پروژه ابتدا موارد مرتبط با آسیب خستگی و خزشی در بویلرهای بازیاب جمعآوری 
گردید و سپس محاسبات پایهای برای تخریب قطعات تحت فشار بویلر بازیاب در اثر آسیب 
برای  نرمافزاری  ادامه  EN-12952-3 صورت گرفت. در  بر اساس استاندارد  خستگی و خزشی 
انجام محاسبات عمر ناشی از آسیب خستگی و یا خزشی برای این قطعات تهیه و در سال 92 به 

کارفرمای پروژه تحویل گردید. نمایی از این نرم افزار در شکل 7-9 نمایش داده شده است.

 قرارداد ارائۀ خدمات مهندســی اندازه گیری کرنش مکانیکی توربین

در این قرارداد که برای شرکت فراب صورت گرفته است، سنجش وضعیت کرنش در قطعات 
 )Load rejection( مختلف در واحد نیروگاهی سیاهبیشه در زمان آزمونهای راهاندازی نیروگاه
ارائۀ خدمات نصب کرنشسنج  مورد نظر بوده است و قرارداد شامل تأمین قطعات مصرفی، 
و قرائت تغییرات کرنش به صورت دینامیکی در موقعیتهای مختلف )هدكاور، ویكت گیت، 
محفظه حلزونی، درفت تیوب و پنستاك( توسط کارشناسان این مرکز در سال 92 برای کارفرمای 
پروژه صورت گرفته است. در شکل زیر تصاویری از برخی موقعیتهای مختلف مورد بررسی در این 

پروژه نمایش داده شده است.

تصاویری از موقعیتهای مورد بررسی در پروژۀ نیروگاه سیاهبیشه
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 قرارداد تعیین JC  و KC در پوســته ی جدار نازک 

در این پروژه با استفاده از آزمونهای کشش بر روی نمونههای دارای ترک در پوستههای جدار نازک 
مورد نظر کارفرما، ضرایب شدت تنش بحرانی و انتگرال-جی بحرانی محاسبه گردیده است. خروجی 
شبیهسازی نرم افزار آباکوس با استفاده از تنش لحظۀ شکسِت حاصل از آزمون برای همان طول 

ترکها نیز محاسبه و با آزمون مقایسه گردیده است. این پروژه به سفارش صنعت اجرا گردیده است. 

تصاویری از آزمونهای مختلف برای اندازهگیری ضریب شدت تنش بحرانی و انتگرال جی بحرانی

 انجام آزمون خزشــی پانچ کوچک و ارائه خواص خزشی نمونه های آلیاژ نیکل

با توجه به راهاندازی دستگاه آزمون خزشی پانچ کوچک در قطب مکانیک تجربی هوشمند در این 
قرارداد پژوهشی ارائۀ خواص خزشی آلیاژهای نیکل )Inconel 617( مورد استفاده در توربینهای 
شرکت توگا مورد نظر بوده است. در این پروژه پس از ساخت و آمادهسازی نمونهها، تعداد 
مشخصی آزمون خزشی پانچ کوچک بر روی آنها انجام گرفته و نتایج به صورت یک نمودار جامع 

خزشی در اختیار کارفرمای پروژه قرار داده شده است. 

نمایی از قطعۀ اصلی پس از سنگزنی و جداسازی نمونهها

 نمایی از نمونه ها بعد از وایرکات و بعد از پرداخت نهایی

با استفاده از نمودار جامع خزشی ارائه شده امکان مقایسۀ نتایج این روش نوین اندازهگیری 
خواص خزشی با نتایج آزمون خزشی متعارف میسر گردیده و در مراحل بعدی و پس از دستیابی 
به روشهای مناسب برای نمونه برداری از قطعات کارکرده، امکان تخمین عمر باقیماندۀ خزشی در 
قطعات توربین میسر میگردد. نمونهای از نتایج خواص خزشی اندازهگیری شده در این پروژه در 

شکل زیر ارائه گردیده است.

750°C نمودار مقاومت شکست آلیاژ نیکل در دمای
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 قرارداد ارائۀ خدمات مهندســی اندازه گیری کرنش در براکتهای یاتاقانهای کفگرد ژنراتور

در این قرارداد که برای شرکت فراب صورت گرفته است، سنجش کرنش در براکتهای یاتاقانهای 
کفگرد ژنراتور در واحد نیروگاهی سیاهبیشه مورد نظر بوده است و تأمین قطعات مصرفی، ارائۀ 
خدمات نصب کرنشسنج و قرائت تغییرات کرنش در موقعیتهای ایستا، دوران شافت بدون بار و 
شرایط مختلف باری توسط کارشناسان این مرکز در سال 93 برای کارفرمای پروژه صورت گرفته 

است.

تصاویری از موقعیتهای مورد بررسی در یاتاقانهای ژنراتور

 بررســی عمر چرخدنده های خورشیدِی مجموعۀ گیربکِس توربین باد

این قرارداد پژوهشی که به سفارش شرکت توگا در سال 96 تعریف گردیده است هدف  در 
تعیین میزان بهینۀ صافی سطح نهایی در چرخدندههای گیربکس خورشیدی مجموعۀ توربین 
باد میباشد. مطابق با روش کنونی ساخت در شرکت توگا آخرین مرحلۀ پرداخت سطح با فرآیند 
سوپرفینیشینگ تا درجۀ باالیی صورت میپذیرد لکن شواهدی بدست آمده است که صافی سطح 
باال در چرخدندهها را دلیلی برای فرار روغن از سطوح تماس و در نهایت کاهش عمر چرخدندهها 
بررسی عمر چرخدندههای خورشیدِی مجموعۀ گیربکِس  پروژه  این  اجرای  از  میگردد. هدف 
توربین باد تحت تأثیر میزان فرآیند سوپرفینیشینگ دندهها میباشد. برای رسیدن به هدف یه 

مرحلۀ مطالعاتی، محاسباتی و انجام آزمون عملی پیشبینی گردیده است.

V94 .۲ دانش افزایِی تعمیرات اساسِی توربین گازی 

این قرارداد پژوهشی به منظور دانشافزایی در شرکت مهندسی و خدمات تابا  و ایجاد رسوِب 

دانشی از پروژههای آن شرکت در ارتباط با تعمیرات اساسی واحدهای گازی مدل V94.2 در سال 
96 تعریف و آغاز گردیده است. شرکتهای مختلفی در حیطۀ تعمیرات اساسی توربینهای گازی 
)به صورت ویژه توربین گازی مدل V94.2 فعالیت مینمایند و صاحبان توربین گازی نیز نیاز به 
خدمات آنها دارند لکن عدم وجود سطح دانش فنی مشابه در میان کارفرمایان و پیمانکاران این 
حوزه سبب گردیده است تا درک یکسان و وابسته به دانش در خصوص نحوۀ برخورد با قطعات 

مختلف توربین گازی در زمان انجام تعمیرات اساسی )LTE( وجود نداشته باشد. 
روشن است که استفادۀ بیشتر از قطعات )متکی بر دانش فنِی قابل استناد( به جای تعویض 
آنها و استفاده از روشهای ارزیابی بهتر در سنجش میزان آسیب قطعات میتواند سبب کاهش 
هزینههای تعمیرات گردد. لذا باال بردن سطح دانش فنی در خصوص آسیبهاِی ممکن در قطعات 
مختلف توربین و شناخت روشهای اندازهگیری آنها میتواند ارزش افزودۀ فراوانی برای صاحبان 
این نوع دانش )در میان کارفرمایان، پیمانکاران و نیز ناظران تعمیرات اساسی( ایجاد نماید. در 
این پروژه شرح خدماتی به منظور پاسخگویی )تا حد امکان( به سؤاالت ذیل تعریف و اجرایی 

گردیده است:

 در تعمیرات اساسی )LTE( واحدهای گازی مدل V94.2 کدامیک از فعالیتهایی که به صورت 
متداول صورت میپذیرد به عنوان یک اجبار و کدامیک به صورت ترجیحی اجرا میشود؟

 در هر کدام از دو گروه از فعالیتهای فوق مبنای دانشی برای این تفکیک چیست؟
این دانِش مبنایی برای هر کدام از قطعاِت زیرمجموعۀ توربین V94.2 تا چه میزان در دنیا توسعه 

یافته است و چه میزان از آن در دسترس ما قرار دارد؟
 روش سنجش میزان آسیب در قطعات مختلف )بر طبق این دانِش مبنایی( در زمان انجام 
تعمیرات اساسی )LTE( کدامند؟ و روند تحلیل نتایج این آزمونها برای تصمیمگیری در خصوص 

چگونگی برخورد با قطعات در تعمیرات اساسی )LTE( چگونه است؟

 قرارداد ارائۀ خدمات مهندســی اندازه گیری کرنش در سازۀ نصب الینر پروژۀ اوما-اویا

در این قرارداد که برای شرکت فراب در حال اجرا میباشد، سنجش کرنش در سازۀ نصب الینر 
پروژۀ اوما-اویا در کشور سریالنکا مورد نظر است. از آنجا که در حین انجام نصب قطعات استیل-
الینینگ پروژه بار قابل توجهی به سازۀ نصب وارد میشود )در حدود 1400 تن مطابق با تحلیلهای 
گروه طراح سازه( لذا بررسی وضعیت کرنشها و تنشها در قطعات اصلی و حساس سازۀ نصب مورد 

نظر شرکت فراب بوده است.
در بخش اول پروژه کرنشسنجهای 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 
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توسط کارشناسان به قطب مکانیک تجربی هوشمند ارسال میگردد. در  ادامه تصاویری از سازۀ 
نصب، آماده سازی و نصب کرنشسنج بر روی آن نمایش داده شده است.

اندازه گیری و نشانه گذاری موقعیت نصب بر روی گوشواره های سازۀ نصب

نصب کرنشسنج و پوشش بر روی لولهنصب کرنشسنج بر روی سطوح جانبی پایه ها

V94 .۲ قرارداد ارائۀ روشــهای جدید ارزیابی عمر خزشی پرههای متحرک توربین گاز 

در این قرارداد که برای پژوهشگاه نیرو در حال اجرا میباشد بررسی روشهای نوین ارزیابی عمر 
خزشی برای پرههای متحرک توربین V94.2 و سپس انتخاب روش مناسب برای نیروگاههای 
کشور مورد نظر است. در اجرای این پروژه پس از انجام آزمونهای تجربی با استفاده از روش منتخب 

دستورالعملی برای استفادۀ بهرهبرداران از توربین گازی مذکور تهیه و به ایشان ارائه میگردد.

مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی 
»مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی« در دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران تأسیس شده است. فعالیت های این مرکز شامل طراحی، تحلیل، پژوهش و ساخت انواع 

خودروهای برقی خورشیدی است.
آغاز به کار این مرکز با شروع فعالیت تیم خودروی برقی خورشیدی دانشگاه تهران در آبان 
ماه ۱۳۸۳ شکل گرفت. همه چیز از یک ایده شروع شد! طراحی و ساخت یک خودروی برقی 
خورشیدی! در طی دهه گذشته 4 نسل از این خودرو و یک خودرو برقی نیز در این دانشگاه توسط 
دانشجویان و استادان که تعداد آنان از ۶۰ تن تجاوز نموده است ساخته شده است و جوائز و 
دستآوردها و افتخاراتی نیز نصیب این تیم شده است. همچنین یک تراکتور برقی خورشیدی در 

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران با مشاوره این مرکز طراحی و ساخته شده است.
هشت دانشجوی نخبه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تیمی را تحت نظر آقای دکتر 
کارن ابری نیا تشکیل دادند و اولین خودروی برقی خورشیدی ایران و خاورمیانه را در سال 
1384 ساختند. پس از حضور در مسابقات بین المللی و مشاهده تالش روزافزون سایر کشورها 
در این صنعت و با در نظر گرفتن پتانسیل کشور عزیزمان، فعالیت های »مرکز طراحی و ساخت 
غزال ایرانی« شدت بیشتری یافت و تعداد قابل توجهی از دانشجویان، استادان و دانش پژوهان 
در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مواد، 

مهندسی شیمی، طراحی صنعتی پردیس هنر در این مرکز مشغول فعالیت شدند.
 »مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی« فضایی برای نوآوری و خالقیت و بروز استعدادهای کشور 
است. پس از طراحی و ساخت 3 نسل از خودرو برقی خورشیدی و یک خودرو برقی و مشاوره در 
طراحی و ساخت تراکتور پالگ این و انباشت و ارتقاء دانش و سطح فنآوری، نسل چهارم خودرو 
برقی خورشیدی غزال ایرانی که خودرویی مدرن و نزدیک به مدل تجاری خودرو سوپراسپرت 
شهری است، با طراحی و شکل منحصر بفرد و بسیار زیبا در »مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی« 

طراحی و ساخته شد. 
به این ترتیب، دانش ایجاد شده، فنآوری توسعه یافته و نیروهای آموزش دیده و توانمند حاصل 

سال ها تجربه و فعالیت در این مرکز در خدمت صنعت و اقتصاد کشور است.

ماموریت

طراحی و ساخت خودروی ملی سازگار با محیط زیست با بهره برداری از انرژی پاک و استفاده 
از مواد مناسب و حداقل هزینه تمام شده به گونه ای که قشر کثیری از جامعه بتوانند از آن 
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استفاده کنند، در راس اهداف »مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی« قرار دارد. در راستای رسیدن 
به این هدف ارزش هایی وجود دارند که مسیر را روشن می کنند . ارزش هایی مانند طراحی بهینه ، 
استفاده از مواد و فرایندهای جدید و مدرن و به صرفه، استفاده از نیروی جوان و با استعداد و 
پرورش آن ها، افزایش روحیه کارگروهی در افراد و باال بردن ارزش کارگروهی در جامعه، باالبردن 

آگاهی مردم نسبت به سوخت های پاک و به خصوص انرژی خورشیدی.

دستاوردها

پروژه غزال ایرانی با هدف بومی سازی فناوری های مربوط به خودرو های برقی خورشیدی در»مرکز 
طراحی و ساخت غزال ایرانی« دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی در سال 
1383 آغاز شد و در سال 1384 اولین خودرو به نام غزال ایرانی 1 طراحی و ساخته شد. به دنبال 
موفقیت در ساخت اولین خودرو به نام غزال ایرانی 1 در پردیس دانشکده های فنی با همکاری 
دو دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر و با حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و شرکت ایران خودرو به عنوان حامیان اصلی، پروژه طراحی و ساخت و تست غزال ایرانی 2 نیز 
با موفقیت انجام گرفت. شرکت در مسابقات 2011 استرالیا نیز با حمایت مالی ستاد مدیریت 
و حمل و نقل و سوخت کشور صورت پذیرفت. خودرو برقی آروین از دیگر دستاوردهای مرکز 
طراحی و ساخت غزال ایرانی است. عالوه بر این در طراحی و ساخت تراکتور برقی پالگ این که 
در پردیس کشاورزی صورت گرفت نیز آقای دکتر ابری نیا مشاور پروژه بود. خودرو غزال ایرانی3 
نیز با حمایت بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، بانک پارسیان، شرکت ماهتاب، کانون جهانگردی و 
اتوموبیلرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت گیتا باطری با طراحی جدید با چهار چرخ، دو موتور 
و دو سرنشین طراحی و ساخته شد که در مسابقات بین المللی خودروهای خورشیدی استرالیا 

2015 مقام سوم در سرعت و مقام هفتم در مسافت را بدست آورد.

 

غزال ایرانی 1                               تراکتور برقی  آروین                              غزال ایرانی 2                              غزال ایرانی 3                                          غزال ایرانی 4 

 1396                                                1393                              1390                              1389               1385                                   1383

سیر تکامل طراحی خودروی غزال ایرانی

2017 2015 2011 2006

محصوالت

چالش انرژی نیز امروزه از جمله مواردی است که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است. 
افزایش روزافزون بهای انرژی، صرف هزینه های گزاف و افزایش آلودگی در شهرها و آسیب 
دیدن سالمت شهروندان به دلیل آالینده های خطرناک سوخت های فسیلی، اهمیت استفاده 
از سوخت های با آالیندگی کمتر و سوخت های پاک را روزبه روز روشن تر می سازد. استفاده از 
سوخت های جایگزین از قبیل گاز CNG نشان داده است که مشکالت و مسائل دیگری را از 
قبیل تامین مخازن گاز، ایستگاه های سوخت رسانی بر جامعه تحمیل می کند. لذا باید به سرعت 
از شیوه های جدیدتر و فناوری های نوین برای کاهش مصرف سوخت استفاده نمود زیرا روند 
آالیندگی و ضررهای اقتصادی ناشی از مصرف سوخت در کشورها بصورت غیر قابل باوری روبه 

افزایش است.

لذا در »مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی«  هدف دستیابی به فناوری های سبز در صنعت خودرو 
و توسعه و ارتقاء سطح فنآوری به میزانی است که بتوان تجاری سازی محصوالت را انجام داد. 
محصوالت این مرکز عالوه بر فنآوری ها و توانمندی های مختلف بدست آمده در زمینه های 
طراحی و تحلیل و شبیه سازی و ساخت، مشخصًا خودرو سبک شهری و اسکوتر برقی هستند که 

در برنامه تجاری سازی مرکز قرار دارند.

طراحی و ساخت اولین خودروی برقی خورشیدی کشور - غزال ایرانی )1(
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: خودروی برقی خورشیدی غزال ايرانی )1( در مسابقات بين المللی تايوان

خودروی برقی خورشیدی غزال ایرانی )1( - برگزیده بیستمین جشنواره بین المللی خوارزمی )زمستان 85( 

طراحی و ساخت دومین خودروی برقی خورشیدی کشور - غزال ایرانی )2(

خودروی برقی خورشیدی غزال ايراني )2( در مسابقات بين المللي استرالیا 2011
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67 طراحی و ساخت خودروی برقی آروین

طراحی و ساخت تراکتور هیبریدی برقی خورشیدی

طراحی و ساخت خودروی برقی خورشیدی غزال ایرانی )3(

خودروی برقی خورشیدی غزال ايراني )3( در مسابقات بين المللي استرالیا 2015

طراحی و ساخت خودروی برقی خورشیدی غزال ایرانی )4(
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چشم انداز

آلودگی یکی از معضالت دنیای امروز و شهرهای بزرگ کشور است. در ایران ۱۳ میلیون خودرو 
وجود دارد. با وجود آن که میزان سرانه خودرو در جهان برای هر یک و نیم نفر یک خودرو است 
ولی در کشور ما برای هر ۶ نفر یک خودرو است، اما از نظر آالیندگی محیط زیست ایران در 
شرایطی نامناسب بسر می برد. با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش خودرو در 
کشور و هم چنین در راستای تحقق اهداف تعیین شده در افق طرح جامع چشم انداز ۱۴۰۴و برای 
بهره برداری از انرژی های پاک برای حفظ محیط زیست ، چشم انداز »مرکز طراحی و ساخت غزال 
ایرانی«  آن است که با تجاری سازی خودرو های برقی خورشیدی در ایران، انرژی پاک خورشیدی 
را جایگزین سوخت های فسیلی نماید. استفاده از منابع انرژی خورشیدی به عنوان منبعی پاک، 
ارزان، بی پایان، امن، بی خطر و در دسترس برای همگان الزمه پایداری محیط زیست است و 
می توان با بهره گیری از این انرژی به عنوان منبع مهم تامین انرژی الکتریسته برای خودروهای 

برقی خورشیدی استفاده در این صنعت تحول شگرفی ایجاد کرد.
خیابان های پرترافیک در سراسر جهان شبیه هم هستند. خودروهای بنزینی و دیزلی با وزن زیاد، توان 
باال و موتورهایی با حجم زیاد و مصرف سوخت باال با سرعت پایین و اغلب با یک سرنشین مسافت 

کوتاهی را در مدت طوالنی طی می کنند. به عبارت دیگر خوروهای در حال حرکت در خیابان های 
شهر از کسری از توان خود استفاده می کنند و بیش از اندازه مورد نیاز سوخت مصرف می کنند. در 
صورتی که وزن خودرو کاهش یابد و موتور آن کوچک تر شود مصرف سوخت آن به شدت کاهش 
می یابد. این امر باعث شده است که شرکت های بزرگ و مدرن خودروساز نیز به فکر طراحی و ساخت 
و تولید خودروهای الکتریکی باشند، خودروهایی که دارای وزن کمتری هستند و نیاز به توان کمتری 
برای حرکت دارند و در ترافیک کند شهری نیاز به سرعت باال ندارند. در مسیر پیشبرد اهداف و نزدیک 
شدن به تجاری سازی، نقشه راهی تهیه و تنظیم شده است. این نقشه مسیر حرکت »مرکز طراحی و 

ساخت غزال ایرانی« را با تقسیم بندی اهداف در هفت پروژه و تا سال 2030 تبیین می کند.

حامیان مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی

 حامیان مالی پروژه غزال ایرانی )1(
جلب همکاری شرکت ایران خودرو با موافقت و پشتیبانی آقای دکتر منطقی مدیر عامل محترم 

شرکت )جمعآ 120 میلیون تومان بصورت خرید قطعات و ارائه خدمات( : فروردین 1384
پایان ساخت خودرو با همکاری و مشارکت شرکت ایران خودرو: مرداد 1384

جلب مشارکت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به میزان 20 میلیون تومان: تابستان 1384

 حامیان مالی پروژه غزال ایرانی )۲(
شرکت ایران خودرو

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
ستاد حمل و نقل سوخت

شرکت سایپا
شرکت گیتا باطری

شرکت گوچرمن آلمان

 حامیان مالی پروژه غزال ایرانی )۲(
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

بانک پارسیان 
شرکت ماهتاب

کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی جمهوری اسالمی ایران 
شرکت گیتا باطری

 بررسی عمر چرخدنده های خو

 نقشه راه تنظیم شده مرکز طراحی و ساخت خودروی غزال ایرانی
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برنامه های آینده مرکز طراحی و ســاخت غزال ایرانی

تالش صورت گرفته و هزینه های )بالغ بر 5 میلیارد تومان( انجام شده در این مرکز جهت ایجاد، 
توسعه و ارتقاء فنآوری های استفاده از انرژی خورشیدی، برقی، پیل سوختی و هیبریدی برای 
خودرو و کاهش مصرف سوخت فسیلی و آالینده های ناشی از آن است. فنآوری های توسعه 
یافته در سال های اخیر به حدی رسیده است که هم اکنون تجاری سازی آن امکان پذیر است 
و پروژه هایی نیز در این زمینه تعریف و در حال پی گیری جهت تامین بودجه است، از جمله 

پروژه های تعریف شده برای آینده عبارتند از:
 طراحی و ساخت خودرو فرموال استیودنت )با نام پرسیس( که برای شرکت در مسابقات SAE در 

در نظر گرفته شده است. هم اکنون 15 تن از دانشجویان در این پروژه مشغول به فعالیت هستند.
   پروژه خودرو سبک شهری با طراحی پلتفرم منحصر بفرد برای جانمایی نیروی محرکه برقی، 
احتراق داخلی و هیبریدی. به عبارت دیگر سه تیپ خودرو برقی، بنزینی و هیبریدی قابل تولید 

است. قیمت تمام شده این خودرو دو نفره در حدود 3500 دالر خواهد بود.
  پروژه استفاده از سلول های خورشیدی بر روی سقف یک خودرو تجاری )برای مثال پژو پارس( 
جهت تأمین برق خودرو – تست های انجام شده نشان داده اند که 5 تا 10 درصد کاهش مصرف 
سوخت و تا 17 درصد کاهش آالیندگی از این طرح حاصل می شود. هزینه انجام اینکار برای هر 

خودرو در حدود 2 میلیون تومان است.
  پروژه خودروسبک  برقی با قابلیت حمل 6 تا 10 مسافر-این گونه خودرو ها برای مناطقی مثل فرودگاه، 

نمایشگاه و مراکز توریستی و محدوده هایی که خودروهای دیگر مجاز به تردد نیستند استفاده می شوند.
  پروژه خودرو خودران: با توجه به فنآوری های ایجاد شده در زمینه هوشمند سازی خودرو برقی 
خورشیدی طی سال های گذشته، پروژه خودرو خودران نیز یکی از پروژه های در دست مطالعه 

این مرکز است.
   موتور سیکلت و خودرو دو چرخ خود پایدار: محصول جدیدی است که بخش برق و کنترل این 

مرکز بر روی آن فعالیت می نماید.
  پروژه خودرو سبز با استفاده از فنآوری پیل سوختی برای طراحی و ساخت یک خودرو برای 

مصارف درون شهری و جاده ای با دامنه طی مسافت 250 کیلومتر.
  پروژه خودرو سبز با استفاده از فنآوری ذخیره سازی انرژی در هوای فشرده برای طراح و ساخت 

یک خودرو برا یمصارف درون شهری برای طی مسافت 80 کیلومتر.
  توسعه نسل های بعدی خودروهای برقی خورشیدی: با توجه به ساخت 4 نسل از خودرو های 
برقی خورشیدی در این مرکز و فنآوری های بدست آمده پیشرفت و بهینه سازی این محصول در 

دستور کار قرار دارد.
در حوزه مواد هوشمند پروژه ایی جدید در مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی تعریف شده است 

که برای پوشش چرخ ها جهت کاهش درگ، از مواد هوشمند با قابلیت تغییر شکل برگشت پذیر 
بزرگ استفاده می گردد بطوریکه حرکت و چرخش چرخ ها را بدون برخورد به بدنه پوششی و با 

تغییر شکل متناسب آن ممکن سازد.
  برای خودروهای جدید برنامه هایی )apps( در حال تهیه است که ویژگی های منحصر بفردی 

که در خودرو های معمولی یافت نمی شود در این خودروها تعبیه شود.
 فناوری جدیدی در مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی با کمک استادان دانشکده مهندسی 
مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در حال توسعه است که با استفاده از ایده های 
Super Phobic Surfaces سطوح خودرو را بتوان با مواد مخصوص ساخت و طوری پوشش داد 
که تا میزان 30 تا 50 درصد در درگ و نیروهای مرتبط با آن کاهش ایجاد نمود. این فعالیت نیز 

بسیار نوآورانه و جدید محسوب می شود.
  در بخش بهینه سازی مصرف انرژی خودرو موارد مختلف از قبیل میزان دریافت و مصرف 
انرژی، وضعیت شارژ و دشارژ باطری ها، سرعت خودرو و دمای باطری و فشار الستیک، به 
انرژی خودرو مورد  برای استرتژی مدیریت  یافته و  انتقال  کامپیوتر کنترل کننده در خودرو 

استفاده قرار می گیرد. نرم افزاری برای این منظور تدوین شده و در حال توسعه است.
  طراحی منحصر بفرد بدنه و شاسی خودرو در مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی بر اساس محاسبات 
و شبیه سازی های آئرودینامیکی و مالحظات ارگونومیکی طراحی صنعتی صورت می گیرد. این نحوه 

طراحی در کشور انجام نشده است و از جمله دستآوردهای فنآورانه و نوآورانه این مرکز است.
  پروژه تجاری سازی موتور BLDC با راندمان باال:  موتورهای BLDC با راندمان باال دارای فنآوری 
بسیار پیشرفته ای هستند که تعداد کمی  از شرکت ها به آن دسترسی دارند. این موتورها با 
راندمان پائین در کشورهایی مثل چین ساخته می شوند. در هر صورت در حال حاضر ساخت یک 
نمونه موتور BLDC با راندمان 97 درصد بصورت داخل چرخ )in wheel( با مشارکت مرکز طراحی 
و ساخت غزال ایرانی و یک شرکت داخلی بصورت مهندسی معکوس در جریان است. اینگونه 

موتورها می توانند در مصرف انرژی تحول بزرگی پدید آورند.
  پروژه تجاری سازی MPPT: برای دریافت انرژی از خورشید توسط سلول های خورشیدی نیاز 
به این مبدل است بطوریکه حداکثر توان جذب شود. برای اولین بار درکشور در پروژه غزال ایرانی 
2 این دستگاه در مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی طراحی و ساخته شد. پس از آن نیز نسخه های 
جدیدتری برای نسل های بعدی غزال ایرانی 3 و 4 طراحی و ساخته شده اند. این دستگاه برای همه 
سلول های خورشیدی با کاربردهای مختلف از قبیل آنهایی که برروی پشت بام ها و نیروگاه ها نصب 

می شوند مورد استفاده دارد. برای تجاری سازی این محصول نیز اقداماتی شده است.
الزم به ذکر است که تا کنون بیش از 100 تن از دانشجویان همراه با استادان  از رشته های 
مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر، مهندسی صنایع، هنر و طراحی صنعتی در این مرکز فعالیت 

نموده اند که برخی از آنان پس از فارغ التحصیلی تبدیل به کارآفرینان موفقی شده اند.
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مرکز سیستمها و فناوریهای پیشرفته
محصوالت مرکز سیســتم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران)CAST( در حوزه پروتزهای هوشمند

  دارای 6 درجه آزادی: یک درجه آزادی در هر انگشت و دو درجه آزادی در شست دست

  استفاده از عملگر خطی برای حرکت انگشتان
  استفاده از پتانسیومتر برای کنترل موقعیت انگشتان

  قابلیت کنترل نیروی عمودی با استفاده از اندازه گیری جریان تقویت شده

  استفاده از سنسور نوری برای تعیین لغزش و کنترل نیروی اعمال شده به جسم

  طراحی شده برای افراد قطع عضو زیر زانو

  تقلید کردن راه رفتن طبیعی انسان با ارائه سفتی مشابه به عنوان پای مصنوعی
  استفاده از یک عملگر االستکی خطی جایگزین رفتار مفصل مچ پا

  افزایش پایداری کاربر با طراحی درجه آزادی غیرفعال برای انحراف مچ پا
  قابلیت استفاده در دو حالت فعال و غیرفعال هنگام خالی شدن باتری

  عدم نیاز به مصرف انرژی زیاد برای راه رفتن طبیعی افراد معلول

پروتز مچ پاپروتز پنجه دست
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71   یک پروتز فعال برای افراد با معلولیت زانو
  حرکت طبیعی پروتز زانو با استفاده از ترجمه سیگنال های الکترومایوگرافی عضالت فعال ران 

در چرخه راه رفتن 
  استفاده از امپدانس کنترل برای پیش بینی چرخه راه رفتن

EMG طراحی یک رابط کنترل برخط برای ترجمه سیگنال های  

  استفاده از یک عملگر سری خطی برای عملکرد پروتز زانو
  دسته بندی ویژگی های سیگنال EMG برای تشخیص نیت کاربر در شرایط مختلف حرکتی

  ساخت ماهیچه مصنوعی برای افراد معلول

  استفاده از آلیاژهای حافظه دار حرارتی)SMA( به عنوان عملگر حرکت انگشتان )نقش ماهیچه 
عضالنی(

  سبک، ساده و ارزان

  پیچیدگی در کنترل

  دسته بندی ویژگی های سیگنال EMG برای تشخیص نیت کاربر در شرایط مختلف حرکتی

EMG طراحی یک رابط کنترل برخط برای ترجمه سیگنال های  

  برای کنترل از راه دور انواع ربات ها با توجه به نیت کاربر
  عدم نیاز به دسته کنترل برای حرکت-های مختلف انواع ربات ها

  قابلیت ارسال بی سیم داده ها به ربات هدف

پروتز زانو

SMA ماهیچه مصنوعی با استفاده از 

EMG استفاده از سیگنال 

  ساخت ماهیچه مصنوعی برای افراد معلول

  استفاده از نایلون)Nylon( به عنوان عملگر حرکت انگشتان )نقش ماهیچه عضالنی(
  سبک، ساده و ارزان

  باال بودن مصرف توان به دلیل دمای کاری باال

Nylon ماهیچه مصنوعی با استفاده ازعملگرهای 
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)CAST(محصوالت مرکز سیســتم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران
 در حوزه ربات های انسان نما

 تعداد درجات آزادی: 30
 قد: 190 سانتی متر

 وزن: 90 کیلوگرم

 استفاده از المان های سورنا سردار ایرانی در طراحی صنعتی مطابق با مطالعات تاریخی
)Voice Recognition(قابلیت تجزیه و تحلیل جمالت 

 قابلیت گام برداری روی سطوح صاف، شیبدار و پله

)Face and object detection( قابلیت تشخیص چهره، اسکلت بدن و اشیاء 

 قابلیت گرفتن اجسام)توانایی تشخیص موقعیت و گرفتن جسم(

2016 Automotica  فعالیت ها: حضور در کنفرانس بین المللی 

  درجات آزادی: 23

  قد: 50 سانتی متر

  توانایی گام برداری
  حفظ تعادل هنگام واردشدن اغتشاش

  تشخیص چهره
  تشخیص توپ رنگی

  واکنش به لمس شدن

  تشخیص فرمان صوتی
  فعالیت ها: حضور به عنوان کمک مجری در برنامه نسیم-دانش، مذاکرات اولیه برای حضور 

در بانک ایران زمین، مذاکرات اولیه برای استفاده در فعالیت های اتاق بازرگانی به عنوان نماد 
فناوری کشور

ربات انسان نمای ملی سورنا 3

ربات انسان نمای سورنا مینی
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  مکانیزم پیشرانش بال زدن

  هدایت پرنده با تغییر فرکانس بال زدن و مکانیزم چهار میله ای دم

  قابلیت حمل: 50 گرم

  قابلیت نصب دوربین

  مداومت پروازی: 8 دقیقه

  ارتفاع پروازی تست شده: باالی 50 متر
  برد پروازی)به اندازه دید چشمی(: 800 متر

   کنترل به صورت دستی با رادیو

   جرم پرنده: 500 گرم

  طول هر بال: 50 سانتی متر

  ساخت نمونه اولیه از ربات چهارپای الهام یافته از طبیعت 

  طراحی سازه چهارپا براساس مطالعات هندسی جانداران 

  تعیین سازه و شکل ظاهری ربات بر اساس چهارپای منتخب
  12 درجه آزادی

  انتخاب موتورهای مناسب برای مفاصل ربات
  پیاده سازی روش های کنترلی گام برداری

طراحی و ساخت دو پرنده بالزن بزرگ

طراحی و ساخت ربات چهارپاي الهام یافته از طبیعت 

  دارای پیشرانش طبیعی دم زدن برای محیط های حساس 

  دارای پیشرانش ملخ برای سرعت های باال و حساسیت های کم

  قابلیت حمل 5 کیلوگرم

  مداومت کاری 20 دقیقه

  برد کاری تست شده 800 متر
  عمق کاری تست شده 2 متر

  کنترل دستی با رادیو

طراحی و ساخت دو ربات ماهی

  مکانیزم پیشرانش بال زدن

  هدایت پرنده با تغییر فرکانس بال زدن و مکانیزم چهار میله ای دم

  قابلیت حمل روتورکرفت کوچک: 100 گرم

  قابلیت نصب دوربین

  مداومت پروازی: 10 دقیقه

  ارتفاع پروازی تست شده: باالی 40 متر
  برد پروازی)به اندازه دید چشمی(: 800 متر

  کنترل به صورت دستی با رادیو

  جرم پرنده: 800 گرم

  طول هر بال: یک متر

طراحی و ساخت دو پرنده بالزن هیبرید

محصوالت مرکز سیســتم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران)CAST( در حوزه الهام یافته از طبیعت
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پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست
ایدة اصلی ایجاد این مرکز تحقیقاتی توسط پدر محیط زیست ایران، مرحوم دکتر تقی ابتکار مطرح 
شد. ایشان بر این باور بودند که در کالن شهر تهران خودروها در آلودگی هوای تهران مهم ترین 
نقش را ایفا می کنند ، از این رو نام مرکز تحقیقات خودرو و محیط زیست را برای مرکز تحقیقات 
پیشنهاد دادند ولی باتوجه به این مهم که سوخت نیز جزء الینفک عوامل موثر درآلودگی هوا 

می باشد لذا عنوان مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست به تصویب رسید. 
این مرکز با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طور رسمی در اسفند 
ماه سال 1381 فعالیت خود را در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران آغاز نمود و باتوجه به روند رو به رشد فعالیت های پژوهشی و افزایش تعداد نیروی انسانی 
نیاز به فضای تحقیقاتی بیشتری احساس می شد، به همین دلیل ساختمان جداگانه ای برای این 

مرکز درنظر گرفته شده است. 
با عنایت به سطح و کیفیت پروژه های پژوهشی و صنعتی انجام شده در مرکز، با موافقت شورای 
گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مرکز در تاریخ 1392/6/23 به سطح پژوهشکده 

ارتقاء یافته و روند رو به رشد خود را تسریع نموده است.
در حال حاضر پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست با در اختیار داشتن فضای مناسب 
پژوهشی، امکانات پیشرفته ای را در اختیار محققین قرار داده است و افتخار دارد که بدون دریافت 
هرگونه بودجه ای از دولت و با اتکاء به توانمندی های خود خدمات شایان فنی، مهندسی و 

زیست محیطی را به کشور ارائه کرده است. 
پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست به عنوان یکی از بازوهای توانمند تحقیقات کاربردی 
نهادهای دولتی و خصوصی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، شرکت ملی گاز ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به شمار رفته و یکی از 

شناخته شده ترین مراکز تحقیق، توسعه و نوآوری ملی و بین المللی محسوب می گردد.

تخصصی زمینه های 

پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست با داشتن توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری 
خود قابلیت انجام پروژه های صنعتی در زمینه های ذیل را دارد:

 انجام انواع تست های موتور احتراق داخلی 
 تحلیل عددی و شبیه سازی فرآیندهای صنعتی )نرم افزاری و سخت افزاری(

 طراحی و ساخت انواع خودروهای هیبرید و الکتریکی )نمونه سازی، بهینه سازی اجزاء و 
پیاده سازی استراتژی کنترل(

 طراحی و ساخت قطعات و سیستم های خودروهای هیبرید و الکتریکی )پک باتری، سیستم 
مدیریت باتری، درایو کششی و ...(

 طراحی و ساخت انواع راه اندازهای ماشین های الکتریکی
 طراحی و ساخت انواع سیموالتورهای آموزشی

 طراحی، مهندسی و نمونه سازی
 شبیه سازی عددی هواشناسی و آلودگی هوا

 تهیه، تدوین و اجراء دوره های آموزشی
 توسعه بانک های اطالعاتی و مستندسازی

 انجام شبیه سازی و اندازه گیری های نویز و آکوستیک
 مدل سازی عددی آزادسازی انرژی حرارتی و آلودگی ناشی از احتراق

 امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی

ضرورت تشکیل

ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم سوخت های فسیلی یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا 
از لحاظ منابع طبیعی به شمار می   رود. تولید، توزیع و مصرف اجزاء مختلف زنجیره به کارگیری 
منابع طبیعی در کشور محسوب می شوند. ناکارآمدی در مدیریت و مهندسی در هر یک از اجزاء 
این زنجیره منجر به هدر رفتن بخشی از این منابع طبیعی خواهد شد. در حال حاضر شاخص 
شدت انرژی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف انرژی در کشور باال می باشد که دالیل 
مختلفی از جمله مدیریت نامناسب فناوری و نیروی انسانی، به کارگیری فناوری های نامناسب، 
مستعمل شدن فناوری های مورد استفاده و ... منجر به این مهم شده است. بهره وری پایین و باال 
بودن شاخص شدت انرژی می تواند اثرات سوئی بر  صنعت، اقتصاد و محیط زیست کشور داشته 

باشد که می توان به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش آلودگی هوا اشاره کرد. 
باعنایت به موارد فوق پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست پردیس دانشکده های فنی 
ارتقاء  آالیندگی جهت  و  کاهش مصرف سوخت  فنی،  دانش  ایجاد  با هدف  تهران  دانشگاه 
شاخص های بهره وری و شدت انرژی تشکیل شد تا بتواند در بخش های مختلف صنعت موثر 
واقع شده و به عنوان یک بازوی تحقیقاتی، کشور را یاری کند. بخش حمل و نقل به عنوان یکی 
از بخش هایی که شدت مصرف انرژی در آن باال می باشد به عنوان یکی از بخش های هدف گذاری 
شده جهت مطالعه و بررسی انتخاب شد و اجزاء تشکیل دهنده این بخش یعنی خودرو، سوخت و 

محیط زیست به عنوان نام پژوهشکده انتخاب گردیدند.
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ماموریت

ماموریت اصلی پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست توسعۀ پژوهش و ایجاد دانش فنی 
در زمینۀ خودرو، کاهش مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست در سطح پیشرفتۀ جهانی با 

بهره گیری از توانایی های پیشرفته دانشگاهی و صنعتی می باشد.
 اهدافی که این پژوهشکده در راه توسعه دارد عبارتند از:

 ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب نظری و تجربی جهت توسعۀ صنعت خودرو در کشور با درنظر 
گرفتن محدودیت های زیست محیطی و مصرف سوخت 

 تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز برای توسعۀ صنعت خودرو، سوخت و محیط زیست کشور
 گسترش مرزهای دانش و توسعۀ فناوری پیشرفته در زمینۀ خودرو، محیط زیست و کاهش 

مصرف انرژی 
 ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه های فوق در سطح جهانی 

 تدوین و ارائۀ سیاست گذاری ها و راه کارهای مربوط به خودرو و مصرف سوخت با درنظر گرفتن 
محدودیت های زیست محیطی 

 ارتقاء شاخص های بهره وری و شدت انرژی در کشور
جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی متناسب با شرح وظایف تعریف شده برای این مرکز، مذاکرات 
به عمل  زیست  محیط  و  سوخت  خودرو،  صنعت  مختلف  بخش های  مسئولین  با  متعددی 

آمده است و نسبت به شناسایی نیازها و مشکالت هر یک اقدام  شده است.

چشم انداز

و  نرم افزاری  امکانات  بودن  دارا  به  توجه  با  زیست  محیط  و  سوخت  خودرو،  پژوهشکده 
سخت افزاری قابل مالحظه خود تاکنون پروژه های دانشگاهی و صنعتی فراوانی را با موفقیت به 
سر انجام رسانده است، همچنین با برگزاری حدود 40 دوره آموزشی در صنعت CNG، خودروهای 
هیبرید، طراحی و ساخت آزمایشگاه موتور، سلول های تست قابل حمل و ... یکی از موفق ترین 

مراکز تحقیقاتی کاربردی کشور محسوب می شود. 
این پژوهشکده قصد دارد تا در سال های آینده با توجه به چشم انداز 20 ساله و برنامه های 
توسعه ای کشور، برنامه های خود را جهت تحقق اهداف برنامه های ملی، هدف گذاری کند. در 

ذیل نمایی کلی از این برنامه ها ارائه شده است. 
 احداث ساختمان پژوهشکده به همراه مرکز طراحی، توسعه و آزمون قوای محرکه، سوخت و 
آالینده ها به عنوان یک مرکز معتمد و معتبر ملی و بین المللی با تجهیزاتی به ارزش 3 میلیون 

یورو

 انجام پروژه های تحقیقاتی جاری
 عقد قراردادهای تحقیقاتی جدید با ارگان های مختلف

 برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در دانشکده با مشارکت مراکز تحقیقاتی خارج از کشور 
 پیگیری امور مربوط به ساختار سازمانی مرکز و فراهم نمودن امکان استخدام کارشناس و 

عضو هیئت علمی تمام وقت برای مرکز
   تاسیس، رشد و توسعه شرکت ها و نهادهای اقماری

دانشکده  در  کارشناسی ارشد  مقطع  در  محرکه  قوای  گرایش  خودرو  مهندسی  گرایش  ایجاد 
مهندسی مکانیک به کمک امکانات و توانمندی های پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست

مکانیک  مهندسی  دانشکده  در  کارشناسی ارشد  مقطع  در  محاسباتی  مکانیک  گرایش  ایجاد 
به کمک امکانات و توانمندی های پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست

بخش خودرو

خودرو، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر آلودگی هوای کالن شهرهای کشور می باشد.  بر این اساس 
بخش خودرو در پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه ها 
را  فعالیت خود  کارشناسی  و  ارشد  کارشناسی  دانشجوی دکترا،  در مقاطع دکترا،  و متخصصین 
آغاز کرده است.  پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست یکی از پایه گذاران صنعت خودروهای 
الکتریکی و دو نیرو )هیبرید( در کشور بوده و اولین اتوبوس هیبرید الکتریکی کشورهای اسالمی 
را در کشور نمونه سازی و صنعتی سازی کرده است و در این زمینه در سطح جهانی شناخته شده 
می باشد.  مرکز با در اختیار داشتن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به روز دنیا و ارتباط با شرکت ها 
و خودروسازهای مطرح جهان یکی از پیشرفته ترین مراکز تحقیق و توسعه در زمینه خودرو در سطح 
ملی و بین المللی می باشد. پژوهشکده در زمینه خودرو و قطعات و اجزاء خودرو توانایی مدلسازی و 
شبیه سازی در سطوح بسیار باالیی را دارا می  باشد.  به این مناسبت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، ریاست کانون هماهنگی دانش و صنعت خودروهای الکتریکی و دو نیرو را به دانشگاه 

تهران و پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست واگذار کرده  است.

 اتوبوس هیبرید الکتریکی

مهم ترین دستاورد دپارتمان خودرو، نمونه سازی اولین اتوبوس هیبرید الکتریکی کشورهای 
اسالمی و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت خودروهای هیبرید و الکتریکی و پیوستن به جمع 

کشورهای صاحبان دانش این فناوری می باشد.
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اتوبوس هیبرید الکتریکی توسط پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران و 
گروه پژوهشی خودرو و وسایل ریلی دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و نمونه سازی شده است.  
ایران خودرو دیزل و توسعه  باالخص شرکت های  ایران خودرو  پروژه توسط گروه صنعتی  این 
خودروکار، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، طرح خودروی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، شرکت صبا باتری، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، شرکت گیتا باتری و 
شرکت سوپر پایپ حمایت شده است. ساخت نمونه با همکاری شرکت توسعه خودروکار و در 

کارگاه آن شرکت انجام شده است.
با انجام این پروژه گامی بزرگ  در توسعه دانش فنی و بومی سازی فناوری طراحی و ساخت 
خودروهای هیبرید برداشته شده است. در حال حاضر نیز با حمایت سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران این محصول در فاز صنعتی سازی بوده و اقدامات الزم به منظور انتقال دانش فنی به 

خودروسازها و تولید نیمه انبوه آن در دست اجرا می باشد.
دانش فنی خودروهای هیبرید در حال حاضر در اختیار سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن است و 
بقیه کشورها از زیرمجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری این سه کشور استفاده می نمایند.  
پروژه  در  است.  مالحظه  قابل  آن  عمده  بخش  بومی سازی  در  پروژه  این  موفقیت  بنابراین 
نمونه سازی اتوبوس هیبرید الکتریکی نه تنها دانش فنی سیستم هیبرید و کنترلر آن توسط 

دانشمندان و متخصصین دانشگاه های تهران و صنعتی اصفهان توسعه داده شد و بومی سازی 
گردید بلکه با موفقیت روی یک اتوبوس تولید داخل پیاده سازی شد. 

مغز  به عنوان  که  ارتباطی  ادوات  و  کنترلی  نرم افزارهای سیستم های  و  تمامی سخت افزارها 
خودروی هیبریدی عمل می نماید به دلیل محدودیت های تحریم ایران در داخل کشور طراحی 
و ساخته شده اند و با موفقیت مورد آزمون و بهره برداری قرار گرفته است. بردهای کنترلی و 
نرم افزارها به صورت ماژوالر طراحی و ساخته شده اند و به راحتی برای استفاده در نمونه های 

خودرو هیبرید دیگر قابل استفاده می باشند. 
استندهای مورد نیاز تست برخی از تجهیزات سیستم های هیبرید طراحی و ساخته شده و روش 

تست آن ها تدوین گردیده است.
هزینه ایجاد دانش فنی و توسعه و بومی سازی این فناوری به همراه ساخت یک نمونه به میزان 

یک دهم پروژه های مشابه انجام شده در خارج از کشور بوده است.
با پیوستن ایران به جمع 3 کشور صاحب این فناوری در دنیا عالوه بر تامین نیازمندی های 

داخلی امکان صادرات این دانش فنی به سایر کشورهای دنیا وجود خواهد داشت.
در این پروژه دانش فنی کسب شده بومی است و اتوبوس هیبرید ساخته شده تحت لیسانس 
هیچ کشور خارجی نیست. دانش فنی طراحی و ساخت کنترلر هیبرید، نرم افزار و سخت افزارهای 
مربوطه، مدل سه بعدی و نقشه کامل سازه و بدنه اتوبوس و زیرسیستم های اتوبوس هیبرید از 

این جمله است.
اتوبوس هیبرید شده  قابلیت بازیاب انرژی ترمزی دارد و عالوه بر این می توان باتری ها را در 

هنگام توقف و یا شب از برق شهر شارژ نمود.
طراحی بر اساس حداقل تغییرات در سیستم اتوبوس معمولی انجام شده است تا هزینۀ تبدیل از 

اتوبوس معمولی به اتوبوس هیبرید الکتریکی به حداقل برسد.

 مستندســازی جامع مراحل طراحی و ساخت اتوبوس هیبرید الکتریکی
اهم پروژه هایی که در دپارتمان خودرو مرکز به سرانجام رسیده است می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:
 طراحی و ساخت اتوبوس هیبرید الکتریکی

 بهسازی و تولید نمونه نیمه صنعتی اتوبوس هیبرید الکتریکی و امکان سنجی تولید نیمه انبوه
 طراحی و ساخت باتری  پک باتری لیتیومی یک دستگاه اتوبوس برقی

 طراحی و ساخت درایو کششی با توان 150 کیلووات
 طراحی و ساخت مجموعه درایو کششی مترو

 مشاوره جهت طراحی، ساخت نمونه و تولید انبوه اتوبوس تمام برقی
اتوبوس هیبریدی الکتریکی تدوین نیازمندی های فنی و اقتصادی نمونه سازی اتوبوس هیبرید مکانیکی
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 مقایسه و ارزیابی عملکرد اقتصادی، فنی، ایمنی و زیست محیطی خودروهای دوگانه سوز 
نسبت به نوع بنزینی آن

 تدوین دانش فنی استفاده از باتری های سرب اسیدی در خودروهای هیبریدی
 امکان سنجی نمونه سازی خودروی سواری هیبرید باتری- پیل سوختی

 ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سمند گازسوز
 طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی و ارزیابی بکارگیری این محصول در ناوگان حمل و 

نقل کالن شهرهای کشور
)BMS( طراحی و ساخت سیستم های مدیریت باتری 

TTR طراحی مفهومی خودروی هیبرید 

بخش سوخت
یکی از بخش های فعال پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دپارتمان سوخت می باشد. 
باتوجه به نقش مهم سوخت در بحث احتراق و آلودگی هوا، مرکز بررسی ارتقاء کیفیت سوخت، 
به کارگیری سوخت های نوین، بهبود فرآیند احتراق و مدل سازی در این زمینه ها را در دستور کار 

خود قرار داده شده است. 
 )CNG( یکی از مهم ترین فعالیت های مرکز در زمینه سوخت مربوط به سوخت گاز طبیعی فشرده
می باشد. با عنایت به این مطلب که ایران دارای ذخایر فراوان شناخته شده و احتمالی گاز 
طبیعی در جهان می باشد و از منظر مقدار ذخایر در میان 3 کشور اول جهان قرار دارد،  لذا ارزیابی 
به کارگیری این سوخت از دیدگاه های مختلف امری ضروری به نظر می رسید. بر این اساس 
پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست ارزیابی فنی و اقتصادی این صنعت جدید را برعهده 
گرفت. در همین راستا کارگروه CNG در پژوهشکده تشکیل گردید و ابعاد مختلف این صنعت را 
مورد بررسی قرار داد و اولین همایش سوخت جایگزین CNG و خودروهای گازسوز در اردیبهشت 
ماه سال 1383 در محل سالن های همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما با همکاری 
متخصصین،  کلیه  همایش  این  در  گردید.  برگزار  کشور  سوخت  مصرف  بهینه سازی  شرکت 
صاحب نظران و سران مربوط به صنعت CNG شرکت کردند و مقاالت زیادی به دبیرخانه ارسال 
 ،CNG و به تائید رسید. در این زمینه کتاب هایی با عناوین آلودگی، ایستگاه های سوخت گیری
کیت های تبدیل، مخازن سوخت و موتورهای گازسوز به چاپ رسید و در اختیار متخصصین و 

عالقه مندان قرار گرفت.
اهم پروژه هایی که در دپارتمان سوخت مرکز به سرانجام رسیده است می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد:
 CNG در كنفرانس های بین المللی و تدوین استراتژی CNG بررسی و تحلیل مقاالت راجع به  

كشور جهت تربیت نیروی تخصصی مورد نیاز

  تدوین معیار مصرف سوخت برای خودروهای گازسوز
  تدوین معیار مصرف سوخت برای خودروهای دیزل

  تدوین معیار مصرف سوخت برای ماشین آالت کشاورزی
  بررسی تکنولوژی موتورهای دیزل و تأمین سوخت خودروهای سبک به همراه تحلیل هزینه- 

  فایده از دیدگاه مصرف سوخت و محیط زیست
  بررسی عددی و تجربی اثرات ترکیبات مختلف گاز طبیعی بر موتورهای گازسوز

  امکان سنجی و بررسی راه کارهای کاهش سطح تولید آالینده در خودروهای در حال تردد 
EURO-I تولیدی سایپا تا سطح استاندارد

کتابهای چاپ شده از مقاالت ارسالی به همایش
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بخش محیط زیست

بخش محیط زیست پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست بخشی است که علم مهندسی 
را با مباحث زیست محیطی پیوند داده  است. در این بخش با بهره گیری از علوم روز مهندسی، 

هواشناسی، ژئوفیزیک، اقتصاد پروژه های متعددی به سرانجام رسیده است. 
در 100 سال اخیر آلودگی محیط زیست از جمله پیامدهای ناخواسته فناوری است و آلودگی هوا 
نیز یکی از معضالت اصلی شهرهای صنعتی و بزرگ مانند تهران، می باشد. اغلب این شهرها 
از نظر وضعیت جغرافیایی به گونه ای هستند که هوای آلوده به علت پدیده هایی مثل وارونگی 
و سایر موارد امکان تخلیه از اطراف شهر را پیدا نمی کند. آلودگی هوا و به  خصوص کاهش آن 
به یک سطح قابل قبول، یک مسئله بسیار مهم زیست محیطی می باشد. آلودگی هوا نه تنها در 
مناطقی که منابع آلودگی در آنجا قرار دارند، مسئله مهمی می باشد بلکه مناطق مجاور و حتی 
دور از این منابع نیز با مسئله آلودگی هوا مواجه می باشند، زیرا آالینده ها در جو با سامانه های 

جوی به نقاط مختلف منتشر می شوند. 

با توجه به پروژه های انجام شده در این بخش و کسب تجربه های الزم و با اتکا به دانش علمی 
متخصصان دانشگاهی و صنعتی که در این دپارتمان همکاری می نمایند این بخش توانایی های 

الزم برای انجام پروژه های پژوهشی و کاربردی در زمینه های زیر را دارا می باشد:
  انجام ارزیابی های محیط زیستی برای صنایع و سایر فعالیت ها

  انجام مطالعات مدل سازی آلودگی هوا برای صنایع مختلف
  انجام مطالعات مدل سازی آلودگی هوا برای شهرها

  انجام مطالعات منابع انتشار و کنترل آالینده های هوا
  پایش و سنجش آالینده های هوا در محیط های شهری و صنعتی 

  ارائه مطالعات پژوهشی طرح های جامع کاهش آالینده های هوا در کالن شهرها
  انجام مطالعات هواشناسی برای پروژه های صنعتی

  انجام پیش بینی عددی وضع هوا برای کاربردهای صنعتی و زیست محیطی
  انجام مدل سازی های آالینده های ذره ای برای شبیه سازی گرد و غبار

  انجام و مطالعه تست آالیندگی خودروها
  تدوین استانداردها و آئین نامه های مربوط به آلودگی هوا

پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دارای یکی از آزمایشگاه های معتبر موتورهای احتراق 
داخلی در سطح دانشگاه تهران و کشور می باشد. این توانایی مرکز می تواند در پیشبرد اهداف 
بخش محیط زیست برای تست ها و پژوهش های آالیندگی انواع موتورهای احتراق داخلی بسیار 

مفید باشد. 

اهم پروژه هایی که در بخش محیط زیست پژوهشکده به سرانجام رسیده است می توان به موارد 
ذیل اشاره کرد:

  طرح مدیریت جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهر تهران
  تحلیل داده ها جهت استخراج اطالعات از ایستگاه های كنترل كیفیت هوا در تهران بزرگ

  نظارت بر رسوب زدایی موتور خودروها در تهران بزرگ
  تهیه نرم افزار جامع پیش بینی عددی وضع هوا

  امکان سنجی مدلسازی آلودگی هوا در منطقۀ ویژۀ اقتصادی پتروشیمی ماهشهر )مطالعۀ 
موردی پتروشیمی بوعلی(

  کاهش آلودگی صوتی مجتمع پتروشیمی بوعلی
با توجه به مطالب باال و در راستای اهداف کلی بخش، دپارتمان محیط زیست اهداف زیر را دنبال 

می کند:
  پژوهش های مورد نیاز و مشارکت در طرح های جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهرهای 

ایران
  مدل سازی و شبیه سازی پدیده های آلودگی هوا در مقیاس های صنعتی، شهری و منطقه ای

ارائه روش ها و فناوری های نوین در تست مصرف سوخت و آالیندگی خودروها
  تحقیقات در زمینه آالیندگی خودروها با استفاده از انجام مطالعات آزمایشگاهی، شبیه سازی 

و مطالعات میدانی
  انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز در پیش بینی های عددی وضع هوا )روش های نوین، 

روش های مرتبه باال و روش هایی سریع(
  ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی پروژه های صنعتی

  جهت دهی و مشاوره در تدوین سیاست های زیست محیطی

 پروژههای مطالعاتی انجام شده
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بخش موتور

به منظور نیل به اهداف کالن کشور در حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی تا افق چشم 
انداز 1404 و در اجرای مفاد نقشه جامع علمی کشور، توسعه و بومی سازی قوای محرکه و موتور 
و به کارگیری سوخت های جایگزین به عنوان یکی از اولویت های بخش فناوری کشور برشمرده 

شده است.
ازجمله اهداف کیفی پیش بینی شده در سند چشم انداز دانشگاه تهران افزایش میزان انطباق 
پژوهشکده  موتور  بخش  مبنا  همین  بر  می باشد.  کشور  نیازهای  با  پژوهشی  فعالیت های 
خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران طی سال های اخیر با بهره گیری از نیروی انسانی 
به عنوان  و سخت افزاری  نرم افزاری  فرد  به  منحصر  زیرساخت های  آوردن  فراهم  و  متخصص 
شناخته شده ترین بخش دانشگاهی کشور در زمینه طراحی، توسعه و آزمون موتورهای پیستونی 
فعالیت کرده و در نقشه راه برنامه دوم دانشگاه تهران )1390-1394( هدف گذاری انجام شده قرار 

گرفتن این پژوهشکده در بین 10 دانشگاه برتر دنیا در حوزه طراحی، توسعه موتور می باشد.
جهت نیل به هدف مذکور تا سال 1394 برخی اقدامات انجام شده عبارتند از:

  مشارکت و همکاری گسترده با مراکز معتبر و صاحب نام بین المللی در حوزه طراحی و آزمون 
موتور و دارا بودن امکان استفاده از 3 میلیون یورو نرم افزارهای طراحی موتور و قوای محرکه در 

قالب همکاری های مشترک بین المللی.
  توافق با بزرگ ترین شرکت طراح موتور دنیا جهت سرمایه گذاری مشترک در ایجاد مرکز طراحی 
توانمندی های متخصصین داخلی و  از  به منظور استفاده  آزمون موتور در  دانشگاه تهران  و 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری طراحی و آزمون موتور دانشگاه تهران در سطح ملی و 

بین المللی.
  سرمایه گذاری اخیر پژوهشکده خودرو سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران در قالب طرح 
توسعه به میزان 5 میلیون یورو جهت خرید پیشرفته ترین تجهیزات آزمون موتورهای پیستونی 
به منظور احداث آزمایشگاه ملی قوای محرکه و موتورهای پیستونی که در سطح کشورهای 

اسالمی منحصر به فرد می باشد.
نتایج موفق  این گروه پژوهشی و  توانمندی های  ارزیابی  از    سازمان صنایع هوایی پس 
و  جاری  نیازهای  رفع  به منظور  پیستونی،  موتورهای  حوزه  در  فیمابین  مشترک  قراردادهای 
توسعه ای خود در این بخش،  این مرکز را به عنوان »قطب طراحی، توسعه و آزمون موتورهای 
پیستونی و توربینی هوایی« انتخاب نموده است و در این راستا سرمایه گذاری مشترکی را آغاز 

نموده است.
همچنین بخشی از فعالیت های انجام شده در خصوص طراحی، بهینه سازی موتور و توسعه 

سوخت های جایگزین طی چند سال گذشته عبارتند از: 

  تدوین نرم افزار طراحی منیفولد موتورهای احتراق داخلی
  احداث و تجهیز آزمایشگاه موتور دانشكده فنی دانشگاه تهران )فاز اول توسعه آزمایشگاه(

  تجهیز سلول تست شماره 2 آزمایشگاه موتور به بستر تست موتور تحقیقاتی تک سیلندر با 
سوخت های مایع و گاز در حالت پاشش در راه گاه و پاشش مستقیم )فاز دوم توسعه آزمایشگاه(

  سرمایه گذاری 3 میلیون یورویی بابت توسعه آزمایشگاه ملی قوای محرکه )فاز سوم توسعه 
آزمایشگاه(

  مقایسه و ارزیابی عملکرد اقتصادی، فنی، ایمنی و زیست محیطی خودروهای دوگانه سوز 
نسبت به نوع بنزینی آن

  نصب و راه اندازی سیستم داده برداری دینامیکی آزمایشگاه موتور دانشگاه فردوسی مشهد
  کالیبراسیون ECU گاز موتور XU7 دوگانه سوز

)Virtual Engine( تدوین نرم افزار موتور مجازی  
  بررسی عددی و تجربی اثرات ترکیبات مختلف گاز طبیعی بر موتورهای گازسوز

  تعیین مشخصه های عملکردی موتور دوزمانه هواخنک و بهینه سازی آن
  مدیریت طرح تدوین دانش فنی موتور ملی دیزل سنگین د87 دوگانه سوز

  بررسی تجربی اثرات میدان مغناطیسی سامانه مگنت بر روی مصرف سوخت و آالیندگی 
خودروهای بنزینی

  نظارت بر رسوب زدایی موتور خودروها در تهران بزرگ

تجهيز آزمايشگاه موتور دانشكده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فني دانشگاه تهران
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دپارتمان انرژی

همزمان با تحقیقات گسترده در دنیا بر روی منابع مختلف انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر و 
مراحل بهبود و تثبیت فناوری، یكی از مسائل ضروری ایجاد مراكز تحقیقاتی آموزشی و پژوهشی 

با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه انرژی می باشد.
اهم پروژه هایی که در دپارتمان انرژی به سرانجام رسیده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  مدل سازی ترمودینامیکی کنتور گاز خانگی به منظور افزایش دقت اندازه گیری مصرف گاز

  امکان سنجی فنی- اقتصادی استفاده از جایگاه های سوخت رسانی CNG مقیاس متوسط 
به همراه 3 نمونه پایلوت

  امکان سنجی فنی- اقتصادی استفاده از خودروهای LNGسوز در ایران
  توسعه یك نرم افزار شبیه سازی عددی برای باتری های سرب اسیدی

  مدلسازی آیرو-ترمودینامیکی جریان سه بعدی حول پره های متحرک و ثابت توربین گاز با 
Fluent  نرم افزار

  تحلیل هیدرودینامیکی برج جذب اسید
Fluent  مدل سازی آیرودینامیکی توربین باد 660 کیلوواتی به وسیله نرم افزار  

  شبیه سازی دینامیکی تخلیۀ جریان گاز محبوس در خطوط یک سوپربلوک با فشار psi 250 در 
زمان بحران

  شبیه سازی احتراق در کوره های مدل D سه مشعل بویلر
  طراحی و نمونه سازی داکت برنر جدید به منظور بومی سازی دانش فنی آن

  طراحی و به کارگیری نرم افزاری برای مدلسازی جریان پایدار چندفازی در داخل چاه و 
لوله های انتقال

  بومی سازی طراحی و ساخت یک نمونه ایستگاه سوخت رسانی CNG سیار
  امکان سنجی فنی و اقتصادی و طراحی یک نیروگاه مقیاس کوچک برق، حرارت و برودت با 

ظرفیت کلی 100 مگاوات در منطقۀ ویژۀ اقتصادی بوشهر
  امکان سنجی فنی و اقتصادی و طراحی یک نیروگاه مقیاس کوچک برق، حرارت و برودت با 

ظرفیت 10 مگاوات برای شهرک صنعتی خوزستان
  امکان سنجی فنی و اقتصادی و طراحی یک نیروگاه مقیاس کوچک برق، حرارت و برودت با 

ظرفیت کلی 10 مگاوات برای گلخانۀ هیدروپونیک
  طراحی مینی توربوژنراتور 100 کیلووات به منظور استفاده در واحدهای نیازمند همزمان برق، 

حرارت و برودت
  امکان سنجی فنی و اقتصادی جهت طراحی و ساخت توربین باد 3 مگاوات بدون گیربکس در ایران

  امکان سنجی فنی و اقتصادی به کارگیری سیکل ترمودینامیکی اورگانیک رنکین در واحدهای 

تولید حرارت و انجام طراحی اولیۀ یک واحد اورگانیک رنکین 500 کیلووات
  امکان سنجی احداث آب شیرین کن حرارتی با ظرفیت 1,000,000 مترمکعب در روز در بوشهر

 امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث و بهره برداری گلخانه هیدروپونیک گل رز با امکان تامین 
برق و حرارت و CO2 از نیروگاه مقیاس کوچک )CHP( در استان سیستان و بلوچستان

پروژه های انجام شده در دپارتمان انرژی

 
 زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری پژوهشکده
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انتشارات
پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست در طول سالیان فعالیت موفق به چاپ تعداد زیادی 
مقاله در سطوح مختلف شده است همچنین محققین این پژوهشکده موفق به انتشار چندین 

کتاب در موضوعات مختلف شده اند که می توان به کتاب های ذیل اشاره کرد:
  خودروهای هیبرید الکتریکی لزوم و نحوه طراحی

CNG ایستگاه سوخت رسانی  
  موتورهای دوسوخته و کیت تبدیل 

  بانک اطالعات CNG كشور
همچنین كتاب  های در دست چاپ این پژوهشکده به شرح ذیل می باشند.

  شبیه سازی فرآیند های فیزیکی و الکتروشیمیایی باتری های سرب – اسیدی
  مخازن سوخت CNG در خودروهای گازسوز

  موتورهای دو سوخته و کیت های تبدیل

چند نمونه منتشر شده از پژوهشکده

جوایز و  افتخارات

  احراز رتبه دوم پژوهش های کاربردی بیست و ششمین جشنواره خوارزمی با عنوان« طراحی و 
ساخت اتوبوس هیبرید الکتریکی«، شاخه مهندسی مکانیک، بهمن ماه 1391.

 احراز رتبه نخست و اخذ جایزه COMSATS با عنوان » نوآوری فناورانه برتر با مزیت های 
اقتصادی موثر«، بهمن ماه 1391.

عنوان  با  در سال 1392  تهران  دانشگاه  برگزیده  ویژه  پژوهشی   مجری طرح دستاوردهای 
»طراحی و ساخت نمونه اتوبوس هیبرید الکتریکی«

  مجری  طرح  پژوهشی  کاربردی  برگزیده  دانشگاه  تهران  در سال   1383  با عنوان : »انجام   مطالعات  
و تحقیقات   مرتبط  با عنوان  پروژه  تهیه  نرم افزار جا مع  برای  پیش بینی  عددی  وضع  هوا«

 دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه تهران به مناسبت طراحی  و ساخت  
اتوبوس  هیبریدی  داخل  شهری   در سال 1387.

 دریافت  جایزه ملی دکتر تقی ابتکار در سال 1386 ) جایزه مربوط به محققین در زمینه محیط 
زیست (

 احراز  مقام  اول  در جشنواره   ملی  فناوری  و دریافت  تقدیرنا مه  از وزیر  محترم  صنعت، معدن 
داخل   هیبریدی   اتوبوس   ساخت   و  »طراحی   عنوان :  با  طرح   برای   سال   1387   در  تجارت  و 

شهری  »به عنوان طرح فناور تجاری نمونه دانشگاه تهران«
 دریافت جایزه بهترین ارائه و به کارگیری نرم افزارهای AVL در طراحی اتوبوس هیبرید در 
کنفرانس شبیه سازی نرم افزارهای شرکت AVL در کشور اتریش در شهر گراتز در میان بیش از 200 

کشور، بهار 2011.

محصوالت و خدمات دانش بنیان

 پک باتری آب خنک
جعبه باتری آب خنک برای باتری لیتیومی خودرو الکتریکی طراحی شده است که در کاربردهای 
دیگر نیز قابل استفاده می باشد. این محصول شامل سازه نگهدارنده، مدارات الکترونیکی دیجیتال 

طراحی جعبه باتری آبخنک برای باتری لیتیومی خودروی الکتریکی
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و آنالوگ، حسگرها و سامانه های حفاظت الکتریکی و حرارتی برای محافظت از سلول های باتری 
و تضمین عمر کاری آنهاست. طراحی اولیه این جعبه دارای ولتاژ نامی 51/8 ولت می باشد که 

به صورت لحظه ای 400 آمپر و به صورت پیوسته 200 آمپر جریان می تواند تأمین کند. 

 پک باتری هواخنک
نسخه جدید جعبه باتری پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، جعبه باتری مجهز به سیستم 
مدیریت حرارتی هواخنک می باشد. ویژگی این محصول عدم نیاز آن به تأمین سیال خنک کار از 
بیرون جعبه باتری می باشد. عوامل اصلی خنک کاری در این جعبه گردش سریع هوا توسط فن های 
سرعت باالی مخصوص درون جعبه و قطعاتی با نام »ترموالکتریک« است که با وجود ابعاد کوچک 

می تواند مانند یک پمپ حرارتی گرمای تولیدشده را به بیرون جعبه باتری هدایت کند.

)BMS( برد الکترونیکی مدیریت باتری لیتیومی 

مقابل  در  آن ها  باتری ها، حفاظت  دیده بانی شارژ و سالمت  قابلیت  باتری  سیستم مدیریت 
شرایط نامطلوب کاری، برابرسازی شارژ سلول باتری ها و ارتباط با BMS دیگر جعبه باتری ها 
لیتیومی  باتری  مدیریت  الکترونیکی  برد  داراست.  را  هیبرید  سیستم  مرکزی  وکنترل کننده 
پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست از محصوالت با فناوری روز دنیا می باشد که قابل 

رقابت با جدیدترین محصوالت شرکت های معتبر بین المللی است.

اتوبوس هیبرید الکتریکی  کنترلکننده مرکزی 
می باشد.  الکتریکی  و  هیبریدی  خودروهای  مهم  بخش های  از  یکی  مرکزی  کنترل کننده 
کنترل کننده مرکزی اتوبوس هیبرید الکتریکی به عنوان مغز متفکر خودروی هیبرید، وظایفی 
همچون مدیریت کنترل کننده های محلی، مدیریت توزیع توان، برقراری ارتباط با دیگر اجزا، 
آماده سازی بخش های مختلف، حفاظت از اجزاء نظیر باتری ها و مدیریت عملکرد کل خودرو را 
بر عهده دارد. کنترل کننده مرکزی با توجه به فرامین دریافتی از سوی راننده و همچنین دریافت 
بازخوردهای الزم از سوی کنترل کننده های محلی و خودرو، کلیه تصمیمات مورد نیاز برای 
عملکرد صحیح خودرو را اتخاذ و به تمامی اجزای خودرو نظیر موتورهای الکتریکی، مجموعه  

کمکی، ژنراتور و باتری ها ارسال می نماید.

طراحی وساخت جعبه باتری لیتیومی با سیستم هواخنک

 طراحی و ساخت برد کنترل کننده مرکزی اتوبوس هیبریدی و الکتریکیطراحی و ساخت برد الکترونیکی مدیریت کننده باتری لیتیومی خودروی الکتریکی
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 سیســتم توزیع انرژی هوشمند برای خودروی سنگین الکتریکی
انرژی و مدیریت اجزای  انرژی هوشمند جهت یکپارچه سازی عملیات توزیع  سیستم توزیع 
الکتریکی در خودروی سنگین الکتریکی، طراحی و ساخته شد که به عنوان یک عملگر و حد واسط 
بین کنترلر مرکزی خودرو و اجزای الکتریکی، وظیفه  انتقال انرژی الکتریکی مورد نیاز از باتری ها 
به اجزای مختلف ، مانیتورینگ و بررسی صحت کارکرد قطعات الکتریکی، تأمین ایمنی مسافران 
در برابر برقگرفتگی را برعهده دارد. این مجموعه از طریق پروتکل ارتباطی CAN، با دریافت فرامین 
ارسال شده از کنترلکننده مرکزی خودرو و تحلیل آنها، فرامین الزم را برای اجزای مختلف صادر 
کرده و همچنین با بررسی پیام های فیدبک شده از قطعات الکتریکی، اطالعات الزم را به کنترل 

مرکزی ارسال می نمایند.

 گهواره  یک پارچه برای سیســتم تولید و انتقال قدرت اتوبوس هیبرید الکتریکی
»گهواره  یک پارچه« جهت جانمایی اجزاء سیستم تولید و انتقال قدرت اتوبوس هیبرید الکتریکی 

طراحی و ساخته شده است.

 گهواره  طراحی شده به گونه ای است که تمامی اجزاء تولید و انتقال قدرت اتوبوس هیبرید شامل 
موتور احتراق داخلی، ژنراتور، موتورهای الکتریکی و گیربکس های موجود در سیستم، روی آن 

قرار می گیرند. برای اتصال موتور احتراق  داخلی، چهار دسته موتور روی گهواره تعبیه شده است. 

 اتوبوس هیبرید الکتریکی 
این محصول برای اولین بار توسط پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست ساخته شده است. 
طراحی ماژوالر این محصول پژوهشکده را در زمینه طراحی و ساخت انواع خودروهای هیبرید 
و الکتریکی سبک و سنگین توانمد ساخته است. در حال حاضر اولین اتوبوس هیبرید فول 
الکتریک سری کشورهای خاورمیانه توسط این پژوهشکده ساخته شده است که منجر به کاهش 
حداقل30 درصدی مصرف سوخت و کاهش 50 درصدی آالینده ها شده است که کمک شایانی به 

رفع معضل آلودگی هوای شهرهای بزرگ همچون تهران خواهد نمود. 

طراحی و ساخت اولین اتوبوس هیبرید فول الکتریک سری کشورهای خاورمیانه

الکتریکی  موتورسیکلت 

توانایی بالقوه موجود در طراحی موتورسیکلتهای الکتریکی طراحی گهواره یکپارچه جهت جانمایی تمامی اجزاء تولید و انتقال قدرت اتوبوس هیبرید الکتریکی

طراحی و ساخت سیستم توزیع انرژی هوشمند برای خودروی سنگین الکتریکی
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با عنایت به تجربه چندین ساله پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست در طراحی و ساخت 
انواع خودروهای هیبرید و الکتریکی این پژوهشکده قابلیت ساخت انواع موتورسیکلت های 
الکتریکی در توان های مختلف را دارا می باشد و نظر به اینکه 25 الی 35 % آلودگی هوای 
کالن شهرهای ایران و قسمت عمده آلودگی صوتی این شهرها مربوط به موتورسیکلت ها می باشد 
به کارگیری این محصول که بدون آالینده و بدون صدا می باشد می تواند به عنوان یک راه کار 

مناسب جهت رفع معضالت آلودگی هوا و صدا به شمار آید.

 طراحی و پیاده ســازی شبیه ساز سخت افزار در حلقه برای تست عملکرد واحد کنترل 
مرکزی

در این محصول یک میز تست سخت افزار در حلقه طراحی شده است که از آن برای تست عملکرد 
واحد کنترل مرکزی اتوبوس هیبرید الکتریکی سری استفاده شده است. میز تست طراحی شده 
در این محصول متشکل از یک رایانه میزبان برای اجرای شبیه ساز خودروی هیبرید، سیستم 
انتقال داده از نوع CAN و واحد کنترل مرکزی خودروی هیبرید است. طراحی شبیه ساز بر مبنای 
پیام های دریافتی/ ارسالی از/ به واحد کنترل مرکزی و با در نظر گرفتن دینامیک حاکم بر 
اجزا مختلف خودروی هیبرید در محیط نرم افزار LabVIEW و به شکل بالدرنگ انجام شده است 
به نحوی که کاربر قادر است به شکل راننده واقعی عمل کرده و تمامی فرامینی را که راننده در 

حین حرکت در رژیم های مختلف رانندگی اعمال می کند مورد بررسی و تست قرار دهد.

  اینورترهای سه فاز تا 30 کیلووات
با استفاده از ترانسفورماتورها ، سوئیچ ها و مدارات كنترل ، ولتاژ DC را به ولتاژ AC  با مقدار ولتاژ 
و فركانس مورد نظر تبدیل میکند. از این وسیله جهت ایجاد یک شبکه برق سه فاز 180 ولت 

سینوسی با استفاده از یک باس DC استفاده میشود.
  ولتاژ DC ورودی 800 ولت

  توان تا 30 کیلوووات
  ولتاژ خروجی 180 ولت سینوسی

  حفاظت شده در برابر خطاهای جریان، ولتاژ و دما
CAN قابلیت برقراری ارتباط از طریق پروتکل ارتیاطی  

 درایورهای ترکشن 
درایورهای ترکشن ولتاژهای باالی DC را به ولتاژهای AC چندفاز با فرکانس و ولتاژ مورد نیاز 
موتورهای القایی یا مغناطیس دائم مورد استفاده در ماشینهای الکتریکی یا هیبریدی تبدیل 

میکنند.
  توان: 50 الی 300 کیلووات

 کنترل برداری جهت کنترل موتور الکتریکی
  ساخت یکپارچه سیستم الکترونیک قدرت و سیستم کنترلی

  کارکرد در رنج وسیع از ولتاژ ورودی تا 1000 ولت
  سیستم خنکاری آب خنک

IP65  
  نسبت توان به وزن و حجم باال 

CAN قابلیت برقراری ارتباط از طریق پروتکل ارتباطی  

نمایش طراحی و ساخت درایورهای ترکشننمایش پیاده سازی شبیه ساز سخت افزار در حلقه جهت تست عملکردی
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 درایوهای صنعتی
درایو فرکانس متغیر یا وی ِاف دی که هدف اصلی آن کنترل سرعت موتورهای جریان متناوب 
است فرکانس و ولتاژ خروجی را به طور هم زمان جهت کنترل موثر سرعت موتور سه فاز کنترل 

میکند.
  درایوهای صنعتی از توان 50 الی 300 کیلووات

 کنترل ولت بر هرتز، کنترل برداری
 ساخت یکپارچه سیستم الکترونیک قدرت و سیستم کنترلی

 سیستم خنکاری آب خنک
IP65 

 نسبت توان به وزن و حجم باال 
CAN قابلیت برقراری ارتباط از طریق پروتکل ارتیاطی 

 مجموعه درایو کششی مترو
در  استفاده  زیر مجموعه های مورد  و  زیر مجموعه های کنترلی کل قطار  دارای  این سیستم 
واگن ها می باشد. در این میان یکی از مهم ترین زیر مجموعه ها که از نظر فناوری و قیمت از 
اهمیت باالیی برخوردار است، مجموعه درایو کششی یا جعبه کششی می باشد. وظیفه اصلی 
این مجموعه کنترل موتورهای کششی هر بوژی و تامین کشش مورد نیاز قطار مطابق با فرامین 
ارسالی از سوی سیستم کنترل رانش قطار می باشد. در هر قطار به تعداد دو برابر واگن های 
محرک از این مجموعه وجود دارد. به عنوان مثال در قطارهای خط یک تهران تعداد ده دستگاه 
از این محصول وجود دارد. مجموعه درایو کششی مترو فقط شامل یک درایو نمی باشد و دارای 
زیر مجموعه های متعددی است که در شکل زیر نمایش داده شده است. هر کدام از مجموعه های 
درایو کششی دو موتور را کنترل می کند. هر کدام از این موتورها توان تقریبی 200 کیلووات دارند 

آبی )توربوماشین( مؤسسه پژوهشی ماشین های 
مؤسسه پژوهشی ماشین های آبی به منظور تحقق اهدافی به شرح ذیل با بهره گیری از پتانسیل 
موجود در دانشگاه تهران و حمایتهای معنوی وزارت نیرو در سال 1383 در دانشکده مهندسی 

مکانیک تأسیس گردید:

 تربیت نیروی انسانی متخصص
 ارتقاء کمی و کیفی روشهای طراحی، تهیه مدارک فنی و کاربردی در زمینه های مختلف مرتبط 

با ماشینهای آبی
ارتقاء و تحکیم جایگاه علمی و فناوری کشور در  نو و  به کارگیری فناوری   شناسایی و 

زمینه های مرتبط با ماشینهای آبی
 تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی در حوزه ماشینهای آبی

باالترین مرجع تصمیم گیری این مؤسسه که وابسته به پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران می باشد، هیأت امناء به ریاست مقام محترم وزیر نیرو می باشد. رئیس مؤسسه با پیشنهاد 
مشترک رئیس پردیس دانشکده های فنی و معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و 

تأئید رئیس هیأت امنا و حکم رئیس دانشگاه تهران به این سمت منصوب می گردد. 

ساختار موسسه
ارکان مؤسسه پژوهشی ماشین های آبی شامل هیأت امنا، رئیس و شورای علمی می باشد.

اعضای هیأت امنا: 
  وزیر نیرو

  رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

  مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
   مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور

   مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
  مدیرعامل شرکت توانیر

  معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
   رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 طراحی مجموعه درایو کششی مترو   رئیس موسسه بعنوان دبیر
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  امکانات آموزشی و تحقیقاتی
در این رابطه، موسسه امکان بهره برداری از موارد زیر را دارا میباشد: 

  زمایشگاه آموزشی 
  آزمایشگاه تحقیقاتی و صنعتی 

  نرم افزارهای تخصصی توربوماشین
  امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده مهندسی مکانیک

 آزمایشگاه آموزشی
  مدار تست پمپ های سانتریفوژ
  مدار تست پمپ های محوری 

  مدار تست پمپ های سری و موازی 
  مدار تست توربین فرانسیس 

  مدار تست توربین کاپالن 
  مدار تست توربین پلتون 

  مدار تست فن  

 نمایی از آزمایشگاه آموزشی مرکز توربوماشین

 آزمایشگاه تحقیقاتی و صنعتی
  مدار تست پمپ های سانتریفوژ 

  مدار تست پمپ های محوری
  مدار تست PAT سانتریفوژ 

  مدار تست PAT محوری
  مدار تست توربین  فرانسیس 

  مدار تست توربین کاپالن

 امکانات نرم افزاری
این موسسه از بسته نرم افزاری NUMECA كه پیشرفته ترین نرم افزار شبیهسازی در زمینه 
توربوماشینها می باشد، به صورت رسمی در جهت تقویت و پشتیبانی از تحقیقات و آزمایش 

مدلهای فیزیكی و برطرف كردن مشكالت موجود در این زمینه سود می برد. 

NUMECA انجام فرآیندهای شبیه سازی با استفاده از بسته نرم افزاری

بین المللی   همکاریهای 
  همکاری با توربوانستیتو اسلونی 

 NUMECA همکاری با موسسه نرم افزار  
  قرارداد همکاری تبادل دانشجوی دکترا با دانشگاه LUELA سوئد

  همکاری با دانشگاه بروکسل 
  همکاری با شرکت HYDROING اسلونی 

نمایی از آزمایشگاه تحقیقاتی و صنعتی مرکز توربو ماشین
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مروری بر اقدامات آموزشی و پژوهشی 

 فعالیت های آموزشی 
  همکاری در اجرای دوره های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش ماشینهای آبی از 

مهرماه 1384
  همکاری در راه اندازی دوره ی دکترای مهندسی مکانیک با گرایش ماشینهای آبی از مهرماه 1388

اجرای دوره ی کوتاه مّدت آموزشی در زمینه ی توربینهای آبی برای کارکنان سازمان آب و برق 
خوزستان

   اجرای کارگاههای آموزشی در زمینه ی پمپها برای کنفرانس تجهیزات دّوار
   همکاری در اجرای دوره ی آموزشی کوتاه مّدت در زمینه پمپهای API در توربوانستیتو اسلونی

   اعزام دانشجو برای آموزش نرم افزار NUMECA به کشور بلژیک
   اعزام دانشجو به توربوانستیتو اسلونی جهت آموزش طراحی توربینهای آبی و آزمایشگاه مدل تست

   همکاری در آموزش دوره دکتری با دانشگاه LUELA سوئد

 فعالیت های پژوهشی
این فعالیت ها که عمدتًا در خصوص انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن با شرکتهای مجموعه 

وزارت نیرو و همچنین رفع نیاز واحدهای صنعتی صورت گرفته است، عبارتند از:
  طراحی هیدرولیکی توربین فرانسیس برای اولین بار در کشور با همکاری شرکت فرآب

نیرو  و  آب  شرکت  همکاری  با  سانتریفوژ  معکوس  پمپ های  مدار  تست  و  طراحی    
)میکروتوربین( 

  طراحی و تست مدار پمپ های معکوس محوری با همکاری شرکت آب و نیرو )میکروتوربین(  
  تحلیل ارتعاشی نیروگاه شهید عباسپور با همکاری سازمان آب و برق خوزستان 

  شبیه سازی نیروگاههای برقآبی با همکاری سازمان آب و برق خوزستان 
  مشاوره در خصوص عدم کارکرد صحیح نیروگاه مارون با همکاری سازمان آب و برق خوزستان

  بهینه کردن راندمان پمپهای سانتریفیوژ با همکاری شرکت پمپ ایران  
  طراحی و ساخت پمپ های کویلی دوار

با همکاری صنایع  العملی    طراحی و ساخت مدار تست توربین های هیدرولیکی عکس 
گسترش ایران 

  داده برداری سه بعدی اپتیک از رانرهای توربین فرانسیس با همکاری شرکت ابعاد دقت 
مرکزی

اقدامات سال 1396

پیرو مصوبات جلسه هیات محترم امناء موسسه تحقیقاتی توربوماشینهای آبی دانشگاه تهران 
در مورخه 1395/03/08، اقداماتی متناسب با تکالیف محوله انجام پذیرفت. فعالیتهای صورت 

گرفته در دو بخش آموزش و پژوهش به شرح ذیل می باشد: 

 فعالیتهای آموزشی
در این بخش اقدامات متناسب با فعالیتهای آموزشی صورت گرفته و یا در حال انجام، به تفکیک 

آمده است:
  تأسیس مجتمع آموزشی پمپ ها در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران. 

  برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان آب و برق خوزستان در کیش.
  تهیه و تدوین 12 دوره آموزشی مرتبط با پمپ ها؛ مصوب شده توسط معاونت تحقیقات و 

منابع انسانی وزارت نیرو.
  برنامه ریزی برای دوره های آموزشی سال 1396 برای سازمان آب و برق خوزستان.

  برنامه ریزی برای آموزش کوتاه مدت با همکاری یکی از کارخانجات پمپ سازی خارجی در 
سال 1396.

  شرکت در کنفرانس بین المللی پمپ ها کشور چین و سخنرانی کلیدی در زمینه پمپ های 
معکوس.

 فعالیتهای پژوهشی
تأسیس شرکت فناوری  نیروگاه های آبی و پمپ های بزرگ 

در قالب قرار داد پژوهشی »مطالعات تاسیس مرکز فناوری ماشینهای آبی«، طراحی اولیه برای 
مرکز طراحی و ساخت نیروگاه های آبی و پمپ های بزرگ انجام پدیرفت.

بعد از مذاکرات اولیه میان روسای محترم دانشگاه تهران و سازمان آب و برق خوزستان، تفاهم 
نامه ایجاد مرکز فناوری ماشین های آبی در حضور وزیر محترم نیرو بین طرفین امضا گردید. 
مراحل ثبت این شرکت با توجه به قوانین باالسری به اتمام رسیده و در حال حاضر شرکت مزبور 

تحت عنوان »شرکت فناوری کبیرصنعت ایرانیان« فعالیت خود را آغاز نموده است.
موسسه پژوهشی توربوماشینهای آبی در پروژه های زیر با این شرکت همکاری می نماید:

 طراحی و ساخت کارنت میترها و رساندن به تولید انبوه
 طراحی و ساخت پمپهای خورشیدی و رساندن به تولید انبوه 

 پمپ معکوس به جای توربین جهت نصب به جای شیرهای فشارشکن
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طراحی و ســاخت مدار تست کالیبراسیون کارنت میتر و انجام تست
با توجه به آغاز سایت تست نیروگاه مسجد سلیمان و استفاده از کارنت میتر برای انجام اینکار، 
ضرورت در اختیار داشتن مدار تستی برای ارزیابی عملکرد کارنت میترهای ضروری می نمود. در 
صورت عدم وجود مدار تست در کشور، عماًل امکان استفاده از کارنت میترها در پروژه های بعدی 

غیر ممکن می باشد. 

مدار کالیبراسیون توسط موسسه طراحی و ساخته شد و به نیروگاه مسجد سلیمان تحویل 
گردید. سپس 80 دستگاه کارنت میتر توسط کارشناسان موسسه توربوماشین های آبی در محل 
نیروگاه مورد آزمایش قرار گرفت و برای هر یک از کارنت میترها شناسنامه عملکردی تهیه گردید. 
انجام هر  از  از صحت عملکرد کارنت میترها پس  مستندسازی صورت گرفته باعث اطمینان 
تا در صورت  برای مجریان عملیات تست فراهم می نماید  را  بار تست گردیده و این امکان 
فاصله عملکردی کارنت میترها با آنچه که توسط شرکت سازنده تحویل گردیده، بر اساس قرارداد 

فی مابین خود و شرکت مزبور نسبت به اصالح آنها اقدام نمایند. 

ادامه  طراحی و ساخت کارنت میتر 
با همکاری موسسه تحقیقاتی در کرواسی و شرکت HYDROING بومی سازی طراحی و ساخت 

کارنت میترها در دستور کار موسسه قرار گرفت است. 

 
یک نمونه از کارنت میتر ساخته شده در کشور اسلوونی

با استفاده از توان دانشجویان تحصیالت تکمیلی چند نمونه از این کارنت میترها طراحی و مدل 
آنها ساخته شد.

نمونه های ساخته شده از کارنت میتر در موسسه

تونل باد طراحی و ساخته شده برای تست کارنت میترها

 مدار تست کارنت میتر  در آزمایشگاه ابزار نیروگاه مسجد سلیمان
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سپس برای تأئید روشهای طراحی، کارنت میترها به کشور کرواسی ارسال و در مدار تست با 
استانداردهای بین المللی مورد آزمایش قرار گرفت. خوشبختانه نتایج آزمایشی روشهای تئوریک 

بکار رفته مورد تأئید قرار داد.
اکنون در مرحله ساخت ساپورتها و سایر اجزای الکترونیکی این وسیله اندازه گیری می باشیم. 

امید است تا با همکاری شرکت کبیر صنعت ایرانیان بتوان این دستگاه را به تولید انبوه رساند. 

تست کالیبراسیون کارنت میترها در اسلوونی

نصب کارنت میترها در شبکه جهت تست کالیبراسیون

ادامه سایت تست یک واحد نیروگاه 
نیروگاه مسجد  واحد چهارم  انجام سایت تست  در  آبی  توربوماشینهای  کارشناسان موسسه 
سلیمان همراه با همکاران محترم سازمان آب و برق خوزستان و نیروگاه مسجد سلیمان در 
مراحل مختلف کار با همکاری مشاور خارجی مشارکت داشتند. وظیفه اصلی موسسه، تدوین 
دانش فنی و تهیه مدارک فنی الزم جهت انجام تست و اندازه گیری راندمان نیروگاه برای سازمان 
آب و برق خوزستان می باشد. بطوریکه در آینده با استفاده از این مدارک، پرسنل و مهندسین آن 

سازمان بتوانند برای نیروگاههای بعدی خود مبادرت به انجام چنین آزمایشهایی بنمایند.

سازه نگه دارنده کارنت میترها در ورودی به توربین؛ مستقر در لوله پنستاک

ساخت یک نمونه پمپ خورشیدی

نمونهای از پمپ خورشیدی ساخته شده
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از انرژی خورشیدی می توان بخصوص در مکانهایی که تأمین برق مشکل باشد، به منظور پمپاژ 
آب جهت مصارف کشاورزی و یا سایر موارد استفاده نمود. در این پروژه با همکاری شرکت صنایع 
پمپ سازی ایران یک مدار تست در آزمایشگاه تحقیقاتی موسسه برای پمپ های درون چاهی 
و روخطی ساخته و با استفاده از پنلهای خورشیدی و یک دستگاه اینورتور، بهینه نمودن کل 
تجهیزات در دستور کار موسسه قرار گرفته بطوریکه پمپ خورشیدی بعنوان یک محصول از 

سمت موسسه به بازار ارائه گردد.
اکنون در حال تهیه قرار داد با شرکت فناوری کبیر صنعت ایرانیان جهت تولید انبوه آن بطور 

مشترک می باشیم. 

تهیه پیشــنهاد پروژه برای یک نیروگاه کوچک با بکارگیری پمپ معکوس
تاکنون دو دانشجوی دکتری و چندین دانشجوی کارشناسی ارشد پایان نامه های خود را در زمینه 
بکارگیری پمپهای معکوس در نیروگاههای آبی کوچک و استفاده در خطوط انتقال آب به جای 

شیرفشارشکن به اتمام رسانده اند و چندین مقاله بین المللی در این زمینه به چاپ رسیده است.
کمیته ماشینهای آبی آسیا از موسسه درخواست نمود که نتیجه این مطالعات را در کنفرانس 
آتیه ماشینهای آسیا در سال 96 ارایه نماید. همچنین قرار است چند نیروگاه با همکاری سازمان 

آب و برق خوزستان در این زمینه احداث گردد.

همکاری با پژوهشــگاه نیرو جهت طراحی و ساخت یک نمونه کنتور جریانی پیشرفته
انتشــار 15 مقاله پژوهشی در ژورنالها و کنفرانس های معتبر بین المللی

رباتیک مرکز مهندسی 
از اساتید برجسته دانشگاه تهران و تجهیزات پیشرفته  با بهره گیری  مرکز مهندسی رباتیک 
رباتیکی در حوزه های آموزش، ترویج، مسابقات، نوآوری و تجاری سازی فناوریهای رباتیک در 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران فعالیت می نماید. این مرکز از سال 1395 شروع به 

فعالیت نموده است. 
در حال حاضر، این مرکز از چهار آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی به شرح زیر تشکیل شده که در 

طول دو سال گذشته شکل گرفتهاند. 
  آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک آموزشی  )25 متر مربع(
  آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک زیستی )25 متر مربع(
  آزمایشگاه آموزشی رباتیک آموزشی )90 متر مربع(

  آزمایشگاه رباتهای فوتبالیست سایز کوچک )90 متر مربع(

نمایی از فضای مرکز مهندسی رباتیک

امکانات سخت افزاری مرکز
این مرکز موفق گردیده تا تجهیزات زیر را تهیه و در آزمایشگاهای مربوطه مورد استفاده قرار دهد. 

LEGO EV3 تعداد 12 دستگاه ربات آموزشی  
2.0 LEGO WEDO تعداد 5 ربات آموزشی  

  MATRIX   تعداد 5 ربات آموزشی  
DASH and DOT تعداد 1 عدد ربات آموزشی – تعاملی  

Edison نمایی از ایجاد یک نیروگاه آبی کوچک با بکارگیری پمپ معکوس   تعداد 1 ربات آموزشی
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  تعداد 10 عدد ربات فوتبالیست سایز کوچک برای شرکت در مسابقات جهانی ربو کاپ
  تعداد 2 عدد پرینتر سه بعدی در ابعاد مختلف

  تجهیزات جانبی و زمین های تخصصی تمرین برای شرکت در المپیاد جهانی رباتیک و ربو 
کاپ جهانی

  تعداد 6 دستگاه لپ تاپ و تبلت
  تجهیزات ساخت مکانیکی و الکترونیکی رباتها

اهداف مرکز

  جذب، شناسایی و پرورش دانش آموزان و دانشجویان در حوزه های رباتیک از طریق  طراحی 
دوره های آموزشی – ترویجی  رباتیک از سنین ۷ تا دانشجویی

  پرورش دانش آموزان و دانشجویان مستعد برای نقش آفرینی در حوزه رباتیک
برگزاری مسابقات و همایش های آموزشی رباتیک

  توسعه و تجاری سازی فناوری های رباتیک آموزشی متناسب با نیازهای جامعه و تحوالت 
حوزه رباتیک در دنیا

برخی فعالیتهای انجام شــده در آزمایشگاههای آموزشی رباتیک آموزشی و رباتهای 
رباتیک فوتبالیست مرکز مهندسی 

  توسعه مرکز آموزشهای مقدماتی رباتیک دانش آموزی ) بر مبنای 2 دوره آموزشی(
  توسعه مرکز آموزشهای تخصصی رباتیک دانشجویی )بر مبنای 5 دوره آموزشی(

توسعه مرکز تخصصی آموزشهای المپیاد جهانی رباتیک )World Robot Olympiad( )بر مبنای 4 
دوره آموزشی(

  توسعه مرکز تخصصی آموزشهای ربو کاپ جهانی )Robocup(  )بر مبنای 3 دوره آموزشی(
  اعزام تیم دانشجویی رباتهای فوتبالیت سایز کوچک به مسابقات ربوکاپ جهانی 2018 منترال 

کانادا و کسب مقام پنجم این رقابتها
  اعزام تیم دانشجویی رباتهای فوتبالیست سایز کوچک به رقابتهای بین المللی ایران اپن در 

سالهای 1395، 1396 و 1397 و کسب مقام قهرمانی این مسابقات در سال 1395
  آموزش و اعزام سه تیم دانش آموزی رباتهای فوتبالیست به المپیاد جهانی رباتیک 2017 

کاستاریکا
  برگزاری 4 همایش آموزشی رباتیک دانش آموزی در بازه سنی 7 تا 15 سال

برخی فعالیتهای در دســت انجام در آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک آموزشی در سال 1397
  طراحی و توسعه و تجاری سازی دو محصول جدید برای مصارف داخلی و صادرات برای 

آموزش رباتیک و حوزه های مرتبط  متناسب با فناوریهای روز دنیا
  طراحی محصوالت جدید برای بازه سنی 6 تا 10 سال

 Science, Technology, Engineering, Art and آموزش  از محصوالت:   آموزشی    هدف 
Mathematics )STEAM(   به کودکان در بازه سنی مربوطه

  ثبت یک شرکت Spin off با نام ثبتی شرکت هوشمند رباتیک آینده

اعزام تیم دانش آموزی رباتهای فوتبالیست به المپیاد جهانی رباتیک 2017 کاستاریکا

همایش آموزشی رباتیک دانش آموزی در مرکز مهندسی رباتیک

نمایی از برگزاری دورههای آموزشی برای تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان
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آزمایشگاه نانو مهندسی سطح 
در  تهران  دانشگاه  مکانیک  دانشکده ی  دانشجویان  از  نفر   51 مجموعا   ،1396 سال  در 
مرکز SNE اقدام به انجام تحقیقات علمی در حوزه ی نانو مهندسی سطح و در قالب پروژه های 
ارشد و کارشناسی  پایان نامه های دکتری، کارشناسی  قالب  در  صنعتی و علمی و همچنین 
نمودند. از جمله ی آن ها می توان به بررسی کاهش نیروی درگ وارد بر اجسام، ساخت سطوح 
و دستگاه های آزمایشگاهی، کاهش میزان خوردگی سطوح و تغییر نرخ انتقال حرارت سطوح، 

این  میان  از  نمود.  اشاره  دندانی  ایمپلنت های  پذیرِی  زیست سازگار  افزایش  امکان  بررسی 
پژوهش ها، تعداد 10 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و 5 پایان نامه نیز در مقطع کارشناسی با 

موفقیت دفاع و مورد پذیرش قرار گرفت.

تجهیزات و خدمات

دستگاه هایی که در این مرکز طراحی و ساخته شدند، در طی یک سال گذشته به 7 مرکز تحقیقاتی 
و آزمایشگاهی از مجموعه ی دانشکده ی فنی و 50 مرکز تحقیقاتی در خارج از دانشکده ی فنی 
دو  از  یکی  عنوان  به  گذشته  سال  تحقیقاتی SNE در  مرکز  عالوه،  به  کرده اند.  خدمت رسانی 
نماینده ی دانشکده ی مهندسی مکانیک در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 
و فن بازار، اقدام به معرفی دستاوردهای خود در غرفه ی دانشگاه تهران نمود و موفق به کسب 

نمره ی TRL )نمره آمادگی ورود به بازار( های 7 و 8 برای محصوالت آزمایشگاهِی خود گردید.
همچنین تجهیزات اضافه شده به آزمایشگاه به شرح زیر میباشند:

  سوپر کامپیوتر 40 هسته ای، هود شیمیایی کار با اسید، دوربین های دقت باال و سرعت باال و ...
  نوسازی آزمایشگاه با هزینه بالغ بر 70 میلیون تومان

طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

قراردادهای همکاری بین المللی

  قرارداد همکاری با دانشگاه یورک کانادا در زمینه افزایش انتقال حرارت چگالشی با نانو 
مهندسی سطح

  قرارداد همکاری با آزمایشگاه IMFT کشور فرانسه وابسته به شرکت هواپیمایی AirBus در 
مورد کاربرد سطوح نانومهندسی شده در کاهش نیروی مقاوم بر بال هواپیما  نمونه هایی از سطوح فوق آب گریز تولید شده در آزمایشگاه نانو مهندسی سطح

طراحی و ساخت پره پمپ فوق آب گریز با دوام باال

ها
اه

شگ
ای
زم

و آ
ز 

اک
مر



139
ک 6

کانی
ی م

دس
هن

ه م
کد

انش
ه د

االن
ش س

گزار

93

 قراردادهای داخلی
  قرارداد همکاری با شرکت مپنا بویلر جهت افزایش مقاومت به خوردگی پیش گرمکن بویلر ها 

با نانو مهندسی سطح
  قراردادهای متفرقه )طرح استاد با وزارت نیرو، صندوق حمایت از پژوهشگران در مورد ثبت 

اختراع، 2 مورد اینترنشیپ و ..

شرکتهای اسپین آف

شرکت دانش بنیان نانو مهندسی سطح ژیکان، یکی از استارت آپهای مشتق شده از آزمایشگاه 
نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران میباشد. هدف اصلی شرکت، گسترش علم نانو مهندسی 
انجام  و  علم  این  در  استفاده  مورد  اندازه گیری  دستگاه های  انواع  تولید  وسیله   به  سطح 
تحقیقات گسترده در این حوزه است. همچنین یکی از دالیل شهرت ژیکان، ارائه خدمات  دقیق 
با قابلیت سفارشی سازی برای حل نیازهای صنایع است. این شرکت به عنوان تولید کننده و 
خدمات دهنده ی پیشرو در حوزه ی علم نانومهندسی سطح، به منظور حفاظت از بازار داخلی و 

بین المللی خود به طور مداوم در حال ثبت اختراعات و تدوین استانداردهای این حوزه است.

شرکت در برخی نمایشگاه های داخلی و بین المللی مرتبط

Eric Climent رییِس  پروفسور  و  اتمی(  انرژی  سازمان  محترم  )رییس  صالحی  اکبر  علی  دکتر  بازدید 
 بعضی از تجهیزات ساخته و تجاری سازی شده در شرکت ژیکانمرکز IMFT  فرانسه 
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مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمونهای 
غیرمخرب

مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیر مخرب دانشگاه تهران )TWN( به همت دکتر 
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و با همکاری برخی از دانش آموختگان 
گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1393تأسیس گردید. هدف از تأسیس 
این مرکز ایجاد یک واحد تخصصی دانش بنیان جهت ساماندهی فعالیت های پژوهشی- صنعتی 
در حوزه جوش و آزمون های غیرمخرب فعالیت می باشد.از مهم ترین فعالیت های توسعه ای این 

مرکز می توان به موارد زیر اشاره داشت:

توسعه واحد اندازه گیری تنش های پسماند 

استفاده از روش کرنش سنجی سوراخ امروزه پرکاربردترین روش اندازه گیری تنش های باقیمانده 
به گواه آمار است. مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیر مخرب دانشگاه تهران، مجهز به 
 HDSGM یکی از مدرن ترین تجهیزات اندازه گیری تنش های پسماند بر مبنای روش اندازه گیری

می باشد.

در سال گذشته این محصول موفق به کسب گواهی ثبت اختراع، تأییدیه  علمی از مرکز مالکیت 
دستاوردهای  نمایشگاه  در   TRL8 امتیاز  کسب  و  تهران  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  فکری 
پژوهش، فناوری و فن بازار وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده است. مطابق با مجوزهای اخذ 
شده، دستگاه طراحی و ساخته شده قابلیت ارائه خدمات آزمایشگاهی و صنعتی و همچنین 
برداری  داده  سیستم  نمودن  اضافه  داراست.  را  بین المللی  سطح  در  تجاری سازی  و  فروش 
دینامیکی که به تازگی به این محصول اضافه شده سبب افزایش دقت، سرعت و کیفیت در انجام 

آزمایش گردیده است.

راه اندازی واحد کرنش نگاری دیجیتالی به روشDIC دو و ســه بعدی  

دانش فنی و کاربردی روش کرنش نگاری دیجیتال در سال های اخیر به شدت مورد توجه مراکز 
علمی و رشرکت های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. همبستگی تصاویر دیجیتال یک روش 
اپتیکی و غیر تماسی است که با هزینه بسیار پایین قادر به ارائه کانتور جابجایی و کرنش از 

قطعات تحت بار با رزولوشن اندازه گیری باال می باشد.
 در سال گذشته در این مرکز، دانش فنی و تکنولوژیکی DIC دو بعدی و سه بعدی نهادینه شده 
است. این مرکز در حال حاضر قادر به ارائه خدمات و فروش تکنولوژی در این زمینه به مراکز 

صنعتی و تحقیقاتی می باشد.

 نمایش نمونه کرنش نگاری شده دیجیتالی

توســعه واحد آزمون غیر مخرب حرارت نگاری مادون قرمز

توانمند و پیشرفته در میان  ابزار مفید،  به عنوان یک  ترموگرافی  بازرسی  از تکنیک  استفاده 
روش های مختلف مراقبت وضعیت و عیب یابی در حال گسترش است. HDSGM دستگاه اندازهگیری تنشهای پسماند بر مبنای روش اندازهگیری
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 این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات ترموگرافی پیشرفته، توسعه نرم افزارهای تخصصی بومی، 
کسب دانش فنی و تخصص مربوطه در زمینه انجام بازرسی به روش های ترموگرافی پالسی و 

ترموگرافی الک-این قادر به ارائه خدمات در پروژه های صنعتی و تحقیقاتی می باشد.

راه اندازی واحد تنش زدایی ارتعاشی

تنش زدایی ارتعاشی یکی دیگر از روش های پرکاربرد آزادسازی تنش های پسماند در محصوالت 
ایجاد تغییرات  باال، عدم  )به ویژه سازه های جوشکاری شده( است. سرعت و دقت  صنعتی 
متالورژیکی در محصول ساخته شده، هزینه پایین و پرتابل بودن تجهیزات از مزایای منحصر 
به فرد این روش تنش زدایی می باشد. پیچیدگی علمی باالی این روش همواره مانع جدی در 
توسعه این روش بوده است. مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیرمخرب دانشگاه 
تهران، با تکیه بر تخصص و بنیه علمی باالی مجموعه اقدام به راه اندازی واحد تنش زدایی 

ارتعاشی نموده است و در زمینه فروش تکنولوژی و ارائه خدمات در این حوزه فعالیت می نماید.

آزمایشگاه ساخت افزودنی و چاپ سه بعدی 
چاپ سه بعدی فن آوری جدیدی است که در سال های اخیر تحوالت بسیاری را رقم زده است. 
این فن آوری انسان را قادر می سازدقطعات 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 

آزمایشگاه مجهز، با آموزش ها و تجاربی که در مسیر تبدیل ایده به محصول داده می شود.
آزمایشگاه ساخت افزودنی و چاپ سه بعدی دانشگاه تهران در سال 1396 با رویکرد توسعه فن 
آوری های جدید ساخت افزودنی و ارائه خدمات تخصصی زیر نظر آقای دکتر کارن ابری نیا، 
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، آغاز به کار کرد. این مجموعه با هدف ایجاد 
بستری مناسب برای پژوهش و ارائه خدمات كاربردی بوسیله چاپگر های سه بعدی در زمینه 
های مختلف آموزشی و پژوهشی و خدمت رسانی تاسیس شده است. آزمایشگاه ساخت افزودنی 
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. این آزمایشگاه با ارائه 
خدمت به اساتید، دانشجویان مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا، همچنین متقاضیان 
خارج از دانشگاه، انجام پروژه های خدماتی و مشاوره ای در دسترس كلیه افراد حقیقی و حقوقی 
است که می توانند با مراجعه به آزمایشگاه و یا از طریق وب سایت از جزئیات خدمات این 

مجموعه مطلع شوند.
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 فن آوری 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.

 نمونهای از ترموگرافی انجام شده 

 نمایی از آزمایشگاه ساخت افزودنی و چاپ سه بعدی
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تجهیزات

تجهیزات موجود در آزمایشگاه عبارتند از:
   پرینتر سه بعدی FDM دو نازله با دقت 100 میکرون

   پرینتر سه بعدی رزینSLA  با دقت 40 میکرون
   پرینتر سه بعدی فلزی SSMED تحقیقاتی

   اسکنر سه بعدی پرتابل فول بادی
   کیت و نرم افزار های سه بعدی
   قلم سه بعدی طراحی صنعتی

   ابزارهای کارگاهی مرتبط

اهداف

اهداف کلی این آزمایشگاه عبارتند از:
   توسعه روش های فن آوری ساخت افزودنی فلزات

  ارتقای سطح علمی متخصصین صنایع و دانشگاه ها در زمینه دانش ساخت افزودنی
   ارائه خدمات آنالین طراحی، مدلسازی و ساخت افزودنی در مواد پلیمری، فلزی و سرامیکی
   ارائه خدمات مشاوره به صنایع در زمینه تجهیزات، انتخاب مواد، نوع روش و طراحی بهینه 

   تحقیق و توسعه ی فن آوری های جدید در زمینه ساخت افزودنی
   برگزاری دوره های آموزشی 

   ارائه خدمات ساخت قطعات با فن آوری ساخت افزودنی 

پروژه های صنعتی و دانشگاهی

به طور مشخص در موضوعات زیر پروژههایی از سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد تا دکتری به 
کمک آزمایشگاه ساخت تولید افزودنی قابل تعریف و انجامند.

   پروژه هایی با محوریت توسعه قطعات پیچیده قابل ساخت با روش های تولید افزودنی 
   پروژه هایی با محوریت مواد قابل استفاده در فرایند های تولید افزودنی

    پروژه هایی با محوریت توسعه روش های جدید تولید افزودنی
   پروژه هایی با محوریت افزایش قابلیت های روش های فعلی تولید افزودنی

قالب 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. همانطور گه ذکر شد در این مجموعه در موضوعات 
زیر پروژه هایی از سطوح کارشناسی تا دکتری به کمک آزمایشگاه فن آوری تولید افزودنی در 

حال انجام است، پروژه هایی با محوریت:
   توسعه قطعات پیچیده قابل ساخت با روش های تولید افزودنی

   مواد قابل استفاده در فرایند های تولید افزودنی
   توسعه روش های جدید تولید افزودنی

   افزایش قابلیت های روش های فعلی تولید افزودن

با توجه به محوریت پروژه های با امکان تعریف در آزمایشگاه چاپ سه بعدی می توان موارد زیر را 
به عنوان قالب های کاری و پروژه های مفید قابل اجرا در این آزمایشگاه نام برد:

  انجام پایان نامه های مختلف دانشجویی در زمینه های مهندسی از کارشناسی تا دکتری با 
کمک تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه. هم اکنون در زمینه چاپ سه بعدی در دنیا تحقیقات 
دانشگاهی کاربردی به شکل فزاینده ای در حال انجام است که این نیاز در کشور ما نیز قابل لمس 

می باشد.
  تعریف پروژه های جدید در ارتباط با صنایع پیشرو کشور در راستای بهینه سازی فرایند 
طراحی و ساخت قطعات. صنایع دفاعی و هوافضا دارای نیاز های جدی به برخی کاربرد های 
چاپ سه بعدی می باشند که به عنوان یک مرجع علمی معتبر زمینه همکاری های گسترده ای 

وجود دارد.
  انجام خدمات تخصصی چاپ سه بعدی برای مجموعه های دیگر و همکاری جهت انجام 
خدمات طراحی و ساخت قطعات نوین. مجموعه های بسیاری در کشور موجودند که در پی   
توسعه یا تعریف محصوالت جدید می باشند که اتفاقا با روش های سنتی قابل تولید نبوده و 

طراحی و ساخت آن ها نیازمند طراحی و چاپ سه بعدی است.

تولید دانش در زمینه هایی مانند توسعه چاپ سه بعدی در تولید قطعات و تجهیزات مختلف با 
هر اندازه و ابعادی. می توان طی پروژه هایی راهبردی برای کاربرد های مختلف از تولید خودرو 
گرفته تا عمران و شهر سازی در این آزمایشگاه دانشگاه تهران به تولید علوم پیشرفته دست 

یافت.
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راه اندازی کارگاه جدید ساخت و تولید
راه اندازی کارگاه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در ساختمان جدید، از 
میانه سال 1396 در دستور کار قرار گرفت. فضای موجود با نزدیک به 1000 متر مربع مساحت فاقد 
زیرساختهای الزم برای یک فضای کارگاهی بود. در همین راستا با همکاری دفتر فنی پردیس 
دانشکده های فنی در اولین گام طراحی ابنیه، طراحی برق و طراحی تاسیساتی کارگاه با نظارت 

رییس وقت کارگاه های دانشکده، جناب آقای دکتر فراهانی در دستور کار قرار گرفت.
در بخش طراحی ابنیه، با توجه به فضاهای موجود، اصالح فضاها، ایجاد انبار، دیوار کشی، اصالح 

درب های کارگاه و اصالح فونداسیون مورد توجه قرار گرفت.
در بخش طراحی برق، با توجه به اینکه فضای کارگاهی مورد نظر دانشکده به بیش از ششصد آمپر 
برق نیاز داشت و هیچگونه زیر ساختی نیز دراین خصوص در نظر گرفته نشده بود کار طراحی 
انجام گرفت. طراحی تابلو برق ها، طراحی کابل کشی مطابق با الزامات استاندارد و طراحی 

روشنایی برای فضاهای کارگاهی از جمله فعالیت های اجراشده در این مرحله بود.
در بخش طراحی تاسیساتی، طراحی سیستم تهویه مخصوص برای اتاق ماشین های کنترل 

عددی و طراحی سیستم تهویه ویژه برای سالن های کارگاه جوشکاری انجام گرفت.
پس از بررسی طراحی های انجام شده توسط کارشناسان دانشکده و تایید رییس کارگاه، اقدامات 
اجرایی در این خصوص با تخصیص بودجه ای حدود 5 میلیارد لایر آغاز گردید. در ادامه با 

برگزاری مناقصه بین چند پیمانکار نهایتا در مهر ماه سال گذشته کار عملیات اجرایی آغاز شد. 

این فعالیتها با نظارت دفتر فنی پردیس دانشکدههای فنی و کنترل ریاست کارگاه، در مدت 5 ماه 
انجام گرفت که خالصه اقدامات انجام شده در شکلهای زیر به نمایش در آمده است.

 

کف سازی، دیوار کشی و گچکاری اتاق های اداری

نصب پنجره های دوجداره عایق صوتی برای کلیه اتاقها

ساخت انبار در زیر رمپ، دیوار کشی، کف سازی و موزاییک کف، ساخت و نصب سه درب فلزی

ساخت و نصب درب های کارگاهی فلزی
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 پیاده سازی سیستم روشنایی متمرکز برای هر تجهیز

ساخت کابین و کانال کشی برای اصالح تهویه کارگاه جوشکاری و نصب فن های تهویه

کانال کشی برای گرمایش و سرمایش اتاق ماشین های کنترل عددی

حفر چاه ارت برای کارگاه عمومی و برای دستگاه های CNC، جانمایی کلیه تجهیزات کارگاه و لوله گذاری 

برای کابل کشی در کف و در ادامه اجرای بتن پروانه ماله ای با سطح تراز با کیفیت باال به صورت تقویت شده

 ساخت و نصب تابلو های برق تجهیزات

کابل کشی زمین و هوایی برای کلیه تجهیزات به صورت تک فاز و سه فاز
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پس از خاتمه اقدامات زیربنایی در فضای کارگاه جدید دانشکده مهندسی مکانیک، از خرداد ماه 
سال جاری نیز جابجایی تجهیزات کارگاه در در دو فاز در دستور کار قرار گرفت که گزارش تصویری 

به شرح زیر ارائه می گردد.

در پایان اعالم می گردد که برنامه ریزی ها بر این منوال بوده که ان شا اهلل در ابتدای سال 
ترین  پیشرفته  به  مجهز  تهران  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده  کارگاه  جدید  تحصیلی 

تجهیزات ساخت و تولید آغاز به فعالیت نماید.

 نمایی از تجهیزات منتقل شده به محل کارگاهی جدید

 نمایی از دستگاههای جدید CNC اضافه شده به محیط کارگاه

نمونه هایی از دستگاههای جدید CNC اضافه شده به محیط کارگاه

جابجایی تجهیزات خریداری شده جدید به محل کار کارگاه 

فاز دوم - جابجایی تجهیزات کارگاه قدیم به محل جدید
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نشریه پیشینه 
مجله دانشکده فنی* از سال 1962 میالدی به عنوان یکی از قدیمیترین مجلههای علمی و حاوی 
محتواهای مهم برای تحقیقات علمی و آخرین یافتههای محققان و کارشناسان در سراسر کشور، 

منتشر شده است.
مجله دانشکده فنی به طور مداوم در 43 جلد و 8 شماره در سال به زبان فارسی منتشر شده است. 
این مجله به تبادالت علمی-تحقیقاتی خود با تمام محققان و پژوهشگران در مدت نیم قرن، 
افتخار میکند. از سال 2010 میالدی و با توجه به سیاستهای کلی کمیسیون بررسی نشریات علمی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیمگیری شده است که مجله دانشکده فنی در زمینههای 
تخصصی مبتنی بر تکنولوژی منتشر گردد. به همین ترتیب، از سال 2012 میالدی، مجله مکانیک 

کاربردی محاسباتی** به زبان انگلیسی در دانشکده مهندسی مکانیک منتشر شده است. 
 

خط مشی مجله
مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دارای دسترسی کامال آزاد، به صورت دو طرفه بررسی شونده، 
چاپ الکترونیکی و یک نشریه نیمه رسمی )شش ماه یکبار( است که مرتبط با جنبه های مختلف 
مهندسی مکانیک میباشد. این مجله مقاالت پژوهشی اصیل، مقاالت مروری، گزارش موارد، 
نوشتههای فنی و مقاالت کوتاه را منتشر میکند.  مجله هیچ هزینهای برای بررسی مقاله یا فرآیند 

ارسال و چاپ و انتشار آن دریافت نمیکند.

آمار و ارقام نشریه
در جدول زیر آمار و ارقام قابل توجه از مجله مکانیک کاربردی محاسباتی نشان داده شده است.

6 جلدتعداد جلدهای منتشر شده

9 شمارهتعداد شماره های منتشر شده

136 عددتعداد کل مقاالت

34 %نرخ پذیرفته شدگی مقاالت

296 نفرتعداد نویسندگان

116859 بارتعداد مشاهده شده از مقاالت

100253 بارتعداد نسخه های دانلود شده

859/26نمایش هر مقاله

737/15نسخه دانلودی هر مقاله

33 تاتعداد پایگاه دادههای نمایه ساز

549 نفرتعداد داوران

        *- Journal of  Faculty of  Engineering (JCFA) **- Journal of  Computational Applied Mechanics (JCAM)

اهداف
مجله مکانیک کاربردی محاسباتی یک نشریه پژوهشی بین المللی محسوب میشود که آثار 
علمی سطح باالیی را منتشر میکند. این مجله هدف خود را بر مبنای انتشار الکترونیکی گسترده 
از تحقیقات نوآورانه در تمام زمینههای مکانیک کاربردی از جمله جنبههای نظری، محاسباتی و 

تجربی و همچنین مدلسازی تئوری، روش های تجزیه و تحلیل و ابزار دقیق بنا نهاده است.

این نشریه به دنبال تبادل بین المللی دانشهای جدید و آخرین دستاوردها در تمام جنبه های 
مکانیک محاسباتی و کاربردی میباشد. از جمله این موارد میتوان به حوزههای اصلی دینامیک، 
انتقال  سازهها،  سیاالت،  و  جامدات  مکانیک  محاسباتی،  مکانیک  پیوسته،  محیط  مکانیک 
حرارت، مکانیک سیاالت محاسباتی، تریبولوژی و بیومکانیک و همچنین به موضوعات بین 
رشتهای مانند تکنیکهای عددی و محاسباتی جدید، تکنولوژی کنترل سیستمها، ابزارهای طراحی 
مهندسی، تکنولوژی ساخت و تولید، تولید نوآورانه، تکنولوژی مواد و انرژی، سیستمهای میکرو 

و نانو الکترومکانیکی، نانومکانیک و مهندسی محیط زیست اشاره کرد.  
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معرفی هیات تحریریه

دکتر ناصر سلطانی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مدیر مسئول

دکتر عباس راستگو
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

سردبیر

دکتر حسین شکوهمند
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

سردبیر مسئول
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معرفی هیات تحریریه

دکتر کامبیز وفایی

دانشگاه کالیفرنیا )ریورساید(

هیات تحریریه بین المللی

دکتر گودرز احمدی

دانشکده مهندسی کوولر دانشگاه کالرکسون

هیات تحریریه بین المللی

دکتر افشین قاجار

دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه اوکالهاما

هیات تحریریه بین المللی

دکتر مجید ملکی

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ایلینوی جنوبی

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Kenji Uchino

گروه مهندسی برق دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

هیات تحریریه بین المللی

دکتر دانش تفتی

گروه مهندسی مکانیک ویرجینیا تک

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Ravi P. Agarwal

گروه ریاضیات دانشگاه تگزاس

هیات تحریریه بین المللی

دکتر هادی شفیعی

بخش جراحی بیومتریک بریگام و دانشکده پزشکی هاروارد

هیات تحریریه بین المللی

دکتر عبدالرضا عبدالکیفی

گروه مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه نیومکزیکو

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Hari Mohan Srivastava

گروه ریاضیات و آمار دانشگاه ویکتوریا

هیات تحریریه بین المللی

Dr.Chun-Yi Su

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کنکوردیا

هیات تحریریه بین المللی

دکتر فّری علی آبادی

رئیس گروه هوانوردی امپریال کالج

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Timon Rabczuk

دانشکده مهندسی عمران

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Carlo Cattani

Tuscia دانشکده مهندسی دانشگاه

هیات تحریریه بین المللی

Dr. STÉPHANE Pierre Alain BORDAS

موسسه مهندسی مکانیک و ساخت کاردیف

هیات تحریریه بین المللی
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دکتر منصور نیکخواه بهرامی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

هیات تحریریه داخلی

دکتر حسین منصوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

هیات تحریریه داخلی

دکتر محمد شریعت

دانشکده مکانیک خواجه نصیر الدین طوسی

هیات تحریریه داخلی

دکتر فرشاد کوثری

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

هیات تحریریه داخلی

دکتر کیوان صادقی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

هیات تحریریه داخلی

دکتر غالمرضا وثوقی

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

هیات تحریریه داخلی

دکتر محسن حامدی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

هیات تحریریه داخلی

دکتر علی قربان پور ارانی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

هیات تحریریه داخلی

Dr. Ömer Civalek

Akdeniz گروه مهندسی عمران دانشگاه

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Metin Aydodu

Trakya گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Nguyen-Thoi Trung

Ton Duc Thang  مدیر علوم محاسباتی دانشگاه

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Tai Thai

Latrobe گروه مهندسی؛ دانشگاه

هیات تحریریه بین المللی

Dr. Hung Nguyen Xuan

Ho Chi Minh City دانشگاه صنعتی

هیات تحریریه بین المللی

معرفی هیات تحریریه
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 اهداف مرکز
مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک در راستای برنامه راهبردی دانشکده 

مهندسی مکانیک با اهداف زیر تشکیل شده و در این دانشکده به فعالیت می پردازد. 
 فراهم آوری بستر مناسب جهت آموزش مهارت های خارج از برنامه درسی دانشکده برای 

دانشجویان در راستای نیاز های صنعت و جامعه
 ایجاد شرایط الزم برای آموزش نسل آینده مهندسین کشور با قابلیت های چند بعدی دارای 

توانایی های منحصر به فرد مدیریتی، رهبری و حل مسئله
 برقراری دوره های بازآموزی مهارت های مهندسی برای فارغ التحصیالن مقاطع مختلف و 

صنعتگران کشور با باالترین استانداردهای آموزشی
 برگزاری دوره های آشنایی و مهارت آموزی برای دانش آموزان و والدین آنها در ارتباط با فناوری 

های نوین و علوم مهندسی با رویکردی فراگیر

گروه های آموزشی
در راستای اهداف فوق این مرکز اقدام به تشکیل گروه های آموزشی متعددی نموده است. 
این گروهای آموزشی مطابق شکل زیر عبارت اند از )1( مهارت های اجتماعی، )2( مهارت های 

اقتصادی و مدیریتی، )3( مهارت های کارگاهی و )4( نرم افزار های مهندسی.

 نرم افزارهای
مهندسی

 مهارت های
گروهی

مهارتهای
 اقتصادی و 
مدیریتی

 مهارتهای
اجتماعی

تورهای آموزشی و آشنایی با رشته های مهندسی
عالوه بر دوره های آموزشی فوق مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشگاه تهران جهت آشنایی 
آزمایشگاه های  در رشته هاب مهندسی،  پیشرو  فناوری های  با  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
تحقیقاتی، پروژه های بین المللی و رشته های دانشگاهی اقدام به برگزاری تورهای دانش آموزی 

و دانشجویی نموده است. 
تجربه موفق برگزاری این تورهای برنامه ریزی شده و منظم نشان می دهد شرکت کنندگان به 
تحت تاثیر مشاهدات قرار گرفته و توضیحات ارائه شده در تور دیدگاه های آنها را نسبت به 

واقعیات در جریان در رشتههای مهندسی به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
مرکز توسعه مهارت های مهندسی آمادگی داشته تا پس از هماهنگی های الزم و کسب مجوزهای 
قانونی، برای مدارس و مراکز آموزشی کشور تور های اختصاصی برای بازدید از امکانات دانشگاه 
اعم از آزمایشگاه ها، پروژه ها و امکانات تحقیقاتی برگزار نماید. این تور ها می تواند بر اساس نیاز 

متقاضی، اختصاصی و یا عمومی برنامه ریزی شوند.

شهریه دوره های مرکز توسعه مهارت های 
مهندسی

هدف روشن مرکز دریافت حداقل شهریه ممکن برای دوره های خاص با مخاطب دانشجویی می 
باشد. از سوی دیگر، در مقام مقایسه، شهریه پیش بینی شده برای دوره های آموزشی با مخاطب 
از  با موسسات متفرقه خارج  نیز در مقایسه  التحصیالن و صنعتگران(  غیر دانشجویی )فارغ 

دانشگاه مناسب تر می باشد.
از جمله سیاست های مرکز توسعه مهارت های مهندسی اختصاص تخفیف برای دانشجویان 
دانشکده و دانشگاه تهران و به طور کلی همه دانشجویان می باشد. در این راستا برنامه های 

مختلفی نیز مانند اختصاص تخیف برای ثبت نام گروهی برنامه ریزی شده است.
همچنین در شرایط خاص مرکز آمادگی دارد ثبت نام بدون دریافت شهریه از دانشجویان دانشکده 
با وضعیت اقتصادی نامطلوب را به منظور مهارت افزایی و توانمند سازی آنها برای ورود به جامعه 

و یافتن شغل مناسب را انجام دهد.  

ی
س

ند
مه

ی 
ها

ت 
هار

 م
عه

س
تو

ز 
رک

م



139
ک 6

کانی
ی م

دس
هن

ه م
کد

انش
ه د

االن
ش س

گزار

109

خدمات قابل ارائه به شرکتها، موسسات و 
سازمان های خارج از دانشگاه

به دانشجویان دانشکده مهندسی  ارائه خدمات  بر  مرکز توسعه مهارت های مهندسی عالوه 
مکانیک و دانشگاه تهران به تعداد زیادی از دانشجویان خارج از دانشگاه تهران نیز خدمات 
آموزشی ارائه می نماید. در جدول زیر ترکیب دانش آموزان شرکت کرده در کالس های مرکز 

توسعه مهارت های مهندسی گرداوری و ارائه شده است.

3533تابستان 1396

6164پاییز 1396

5758زمستان 1396

دانشجویان خارج از دانشگاه 
تهران

تعداد کل دانشجویان دانشگاه 
تهران

همچنین این مرکز آمادگی دارد در قالب تفاهم نامه های رسمی با دانشکده مهندسی مکانیک 
برای شرکت ها، موسسات و سازمان های مختلف دوره های تخصصی برگزار نموده و ضمن 
فراهم آوردن فضای آموزشی مناسب، برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و صدور گواهینامه  معتبر را 

بر عهده گیرد. 

درآمد های مرکز توسعه مهارت های مهندسی
درآمد های مرکز توسعه مهارت های مهندسی به حساب کمک های مردمی دانشکده مهندسی 
مکانیک تحت نظر ریاست و معاونت های دانشکده واریز شده و پس از پایان ترم تحصیلی و 

اتمام دوره ها با ارائه گزارش های مالی از سوی مرکز نسبت به تسویه حساب اقدام می شود. 
تا کنون حدود 15میلیون تومان برای تجهیز یک کالس چند رسانه ای هزینه شده است و پیش بینی 

می شود با احتساب قیمت های روز کماکان به حدود 60 میلیون تومان دیگر نیاز داشته باشد.

کل درآمد های دوره های تابستان 96: 24.7 میلیون تومان

; 31.6 میلیون تومان کل درآمدهای دوره پاییز 96 

کل درآمد های دوره زمستان 96: 27.7 میلیون تومان

منتخبی از تصاویر تورهای برگزار شده به منظور آشنایی با رشته مهندسی مکانیک
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یادگیری  در  زیادی  میتواند کمک  روز،  تکنولوژی  از  گیری  بهره  با  الکترونیک  های  آموزش 
دانشجویان، ثبت و ضبط تجارب مفید، و در دست همگان قرار دادن آموزش های صحیح و عمیق 
بکند. اما این امکان وجود دارد که از هر روشی بتوان بصورت ناصحیح بهره برد که میتوان با 
روشهایی این مساله مهم را کاهش داد. الزم به ذکر است تاکنون در این مرکز اقدامات زیر انجام 

شده است:
 خرید تجهیزات الزم

 اتمام فیلم برداری 23 درس
 طراحی اولیه سایت

پیشنهادها
در زیر چند پیشنهاد برای آموزشهای الکترونیک با توضیحی مختصر ارائه میشود: 

فیلم برداری از کالسهای درسی

مزایا:
 دانشجویان با تماشای مجدد این فیلمها میتوانند مرور بسیار کاملی از درسها داشته باشند و 

این مساله سطح یادگیری را باالتر خواهد برد.
 در صورتیکه دانشجو در جلسهای از درس غایب باشد با دیدن فیلم آن جلسه میتواند کمبود و 

نقص خود را تا حد زیادی جبران نماید.
 اساتید میتوانند از تجربیات یکدیگر در زمینه روش تدریس، نحوه بیان مطلب و یا محتوای 
علمی استفاده کنند و این مهم سطح آموزشی دانشکده را باال میبرد و اساتید را یک دست تر 

میکند.
 با ضبط شدن کالسها اساتید سعی میکنند سطح علمی و آموزشی خود را باال ببرند و دیگر 

کسی نمیتواند درسی را ضعیف ارائه دهد.
 گاهی با دانشجویانی مواجه میشویم که در انجام پایاننامه خود احتیاج به گذراندن واحد 
درسی خاصی دارند و چون درس مربوطه در دو ترم دیگر ارائه میگردد، دانشجو از این قضیه بسیار 

زیان میبیند. در این مواقع او میتواند با مراجعه به فایلهای ضبط شده، آموزشی خوبی را فراگیرد.
دانشجویانی که در شهرهای دور از مرکز و با امکانات اندک هستند، میتوانند از نعمت اساتید 

برجسته استفاده نمایند.

معایب:
 شاید عیب اصلی این پیشنهاد، فراهم شدن امکان غیبت بیشتر دانشجویان در کالسها باشد. 
برای حل این مشکل میتوان، روشهای مختلفی بگار برد. مثال: حضور و غیاب در کالس درس، 
گرفتن کوئیز، انتشار ندادن بعضی از جلسات و یا قسمتی از جلسات تا دانشجویان حاضر در 

کالس درس امتیاز این حضور را دریافت کرده باشند.

ارائه بعضی مباحث مکمل درس بصورت مجازی

در هنگام ارائه درس گاهی استاد با مطالبی مواجه میشود که باید دانشجو یاد بگیرد ولی چون 
خارج از سیالبس درس است و فرصت کافی وجود ندارد ناچار از آن صرفنظر می کند یا متوجه 
میشود که دانشجویان مطالبی را باید از قبل در خاطر میداشتند ولی به هر دلیلی بلد نیستند، 
ارائه مجدد این مباحث به سایر مباحث اصلی لطمه میزند. در این مواقع با ضبط چند جلسه 
بصورت مجازی و سپس در اختیار دانشجویان قرار دادن به راحتی میتوان این مشکل را مرتفع 
کرد. حتی میتوان از محتوای جلسات مجازی کوئیز گرفت تا از یادگیری آن اطمینان حاصل 

شود.

ارائه درس بصورت مجازی

این امکان وجود دارد که دروسی را بصورت مجازی برگزار کرد. البته جلسات درس میتوانند زنده 
برگزار شوند یعنی دانشجویان در پای کامپیوترهای خود بصورت مجازی در کالس حاضر شوند یا 
از پیش ضبط شده باشند. اینکه چه کسانی میتوانند به این صورت درسی را بگذارنند باید بررسی 
شود ولی به عنوان پیشنهاد اولیه میتوان به دانشجویانی که درسی را افتاده اند و بصورت معرفی 

به استاد می خواهند درس را پاس کنند اشاره کرد.
 

در مقطع تحصیالت تکمیلی شاید بشود برای سایر دانشگاهها مثال دانشگاههای دور از مرکز 
مانند کیش و غیره دروس مجازی برگزار کرد. در این صورت میتوان امتحانهای میان ترم و پایان 

ترم را بصورت معمول در محل برگزار کرد.
همچنین میتوان یک سری دروس فوق برنامه نیز به این روش تهیه کرد و در اختیار دانشجویان 
قرار داد. مثال آموزش نرم افزارهای مرتبط و یا مثال نقشه کشی و غیره که ضعف آن شاید در 

دانشکده مشاهده میشود.
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استفاده از شبکه های مجازی برای دانشجویان

پیشنهاد می شود برای تمامی دانشجویان یا به تفکیک بر اساس سال ورودی یا غیره  کانال و 
یا گروه در شبکه های مجازی  ایجاد کرد. با این روش میتوان اطالع رسانیها، نظر سنجی ها، 

مصوبات و تذکرات آموزشی را به راحتی اطالع رسانی کرد.

اپلیکیشن آموزش ایجاد 

در نظر است اپلیکیشنی تهیه شود تا دانشجویانی که گوشی هوشمند دارند آن را نصب کنند. 
آنهایی که گوشی ندارند میتوانند روی کامپیوتر شخصی نصب داشته باشند. در این اپلیکیشن 
میتوان اطالع رسانی بصورت مجزا برای دانشجویان ارسال کرد، حتی بصورت فردی، اساتید 
راهنما میتوانند برای دانشجویان پیام بفرستند، برای کارآموزی میتوان چک لیستی گذاشت و 
بصورت مستمر دانشجویان را رصد کرد، اساتید برای دانشجویان درس خود فایل و پیام بفرستند، 
اساتید نمرات درسی را اعالم کنند، حتی دانشجویان میتوانند ثبت نام و درخواستهای آموزشی 
خود را در این اپلیکیشن انجام دهند. همچنین در این اپلیکیشنها میتوان مسابقاتی برای 

دانشجویان ترتیب داد که به مسايل آموزشی یا فرهنگی آنها کمک کند.

اپلیکیشن درسی ایجاد 

در آینده برنامه ای در دست است که قسمتهایی از بعضی دروس را بصورت اپلیکیشنهای کمک 
درسی طراحی کرد. در این اپلیکیشنها میتوان تمرینهایی را بصورت عملی در نظر گرفت. مثال 
میتوان مسائل درس استاتیک را در یک محیط کامپیوتری مدل کرد و دانشجو جواب مساله را با 
یافتن بزرگی نیروی وارد بر یک سیستم بیابد و نتیجه پاسخ خود را بیازماید. همچنین برای درس 
کنترل میتوان اثرات المانها را در پاسخ سیستم بصورت نمودار دید. این نوع اپلیکیشن نمونه 
دیگری ندارد و اگر دانشگاه تهران آن را اجرا کند در سطح جهانی میتواند اثر گذار باشد و حتی به 
فروش برساند. در این راستا به راحتی میتوان با دانشکده کامپیوتر همکاری کرد و در قالب پروژه 

های کارشناسی یا ارشد آنها را تهیه کرد.

ایجاد سایتهایی هماهنگ برای اساتید

در این سایتها اساتید میتوانند مطالب درسی از قبیل اعالم نمرات، تمرینها و غیره را بارگذاری 

کنند. همچنین میتوانند رزومه و سایر اطالعات مورد نظر خود را در این صفحات انتشار دهند. 
نمونه این صفحات برای اساتید دانشگاههای معتبر قابل دسترسی است.

ایجاد بازیهای علمی

بعضی از دروس را میتوان بصورت بازیهایی به دانشجو آموزش داد. این روش در کنار کارهای 
درسی میتواند سطح آموزشی را باالتر ببرد و فارغ التحصیالن توانمندتری را از دانشکده به صنعت 

معرفی کند. در انتهای هر ماه به کسانی که امتیاز کافی کسب کرده اند میتوان جوایزی داد.
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مقدمه
در گذر سالیان و به فراخور نیازهای موجود، نهادهایی برای پشتیبانی و تقویت نوآوری و عرضه 
تجاری آن در بازار تاسیس شده است. این نهادها به تناسب تغییر نیازها رشد کرده، به بلوغ 
رسیده و گه گاه مورد افول واقع شده اند. در حالی که مراکز رشد از پیش رایج بودند، مراکز نوآوری 
پدیده ای نوظهور است. مربی گری و کمک های مشاوره ای در مراکز نوآوری به صورت مدون و 
مداوم صورت می گیرد، در حالی که خدمات یک مرکز رشد می تواند به ارائه یک فضای مشترک 
اداری با اجاره کم محدود باشد. زمان بندی ورود و خروج شرکت ها به مراکز نوآوری بر مبنای 
دوره های ثابت از پیش تعیین شده است، برخالف مرکز رشد که بطور مستمر می تواند پذیرای 
کارآفرینان جدید باشد. منبع درآمد مراکز رشد عموما اجاره و دستمزدی است که بابت مکان و 
خدمات مشاوره ای می گیرند. یک مرکز نوآوری با سرمایه گذاری در شرکت های هر دوره و پرداخت 
حقوق به کارمندان آنها بخشی از سهام آتی شرکت ها را در مالکیت خود می گیرد. از مهمترین 
تفاوت های مراکز نوآوری نوع نگاه آنها به آینده کسب و کار یک شرکت نوپا است. در انتهای دوره 
کوتاه مدت شتاب دهنده، هر یک از تیم های حاضر در دوره به نقطه ای می رسند که می توان گفت 
در بلند مدت موفق خواهند بود یا شکست می خورند. مراکز نوآوری تشخیص شکست یا موفقیت 
نهایی یک شرکت نوپا را سرعت می بخشند در حالی که مراکز رشد درصدد کمک به شرکت هایی 
هستند که در فضای رقابتی و پرتنش بازار امکان رشد و شکل گیری ندارند، مراکز نوآوری این 
شرکت ها را با این واقعیت ها روبرو کرده و کارآفرینان را به این وا می دارند که کسب و کار خود را 

امکان سنجی کنند.

ضرورت تشکیل مرکز نوآوری
از جمله  اول در میان کشورهای منطقه و جهان اسالم  به مقام  ارتقاء جایگاه علمی کشور 
الویت های اسناد باالدستی کشور مانند سند چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی ایران و نقشه 
جامع علمی کشور می باشد. در همین راستا تبدیل دانش به محصول همواره به عنوان اصول 

اولیه در رشد علمی و فناوری یک کشور محسوب می شود.
اقتصاد دانش محور )اقتصاد سبک( کشوری را ترسیم می کند که توسعه خود را بر گرده علم و 
دانش و نه سخت افزار و منابع طبیعی خام می سپارد. اصلی ترین اندیشه حاکم در اقتصاد دانش 
محور، فن آفرینی است. اندیشه ای که کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، مالزی و بسیاری 
از کشورهای با رشد سریع را پدید آورد. در اندیشه فن آفرینی تمرکز اصلی بر روی منابع انسانی 

نیست بلکه نگاه اصلی فناوری اقتصادی و ثروت )ارزش( مبتنی بر فناوری است. در توسعه 
مبتنی بر دانایی و علم و فن آفرینی، وجود زیر ساخت ها و بسترهای توسعه بسیار ضروری است، 
چراکه توسعه مبتنی بر دانایی، نوزایی در ساختارعلمی و نهایتًا ارزش آفرینی ملی را به همراه 

خواهد داشت. 

فلسفه مرکز نوآوری
 چگونه نظام آموزشی ما می تواند از نظام قالبی و انعطاف ناپذیر به نظامی پویا و خالقیت پرور 

تبدیل شود تا نوآوری و حل مسئله در مقیاس جهانی آرمان همه جوان ها باشد؟
 چه زیرساخت های اقتصادی، حقوقی و مالی برای ایجاد فضای کسب و کار جهت فعالیت های 

نوآورانه و دانش بنیان مورد نیاز هستند؟
 چگونه فضاهایی به عنوان مرکز نوآوری در نقاط مختلف کشور درست کنیم تا در چنگال 
دیوان ساالری یا رانت بازی اسیر نباشد تا بتوانند به طور واقعی به خالقیت و نوآوری جوان ها 

کمک کنند؟
 وقتی دانشجویان و دانش آموختگان مستعد در شرایط مناسبی قرار گیرند بهره وری خیلی بهتری 
خواهند داشت. لذا فلسفه اصلی تشکیل مرکز نوآوری ایجاد محیطی است که یک ایده خالقانه 
تبدیل به یک محصول اولیه شود و سپس این نمونه اولیه تولید شده، توسعه پیدا کند و قابلیت 
تجاری سازی و تبدیل شدن به کسب وکار را داشته باشد. مرکز نوآوری دانشکده های فنی در نظر 
دارد تا هرچه ممکن است کمتر به کار شرکت های نوپایی که در آنها سرمایه گذاری می کند، دخالت 
کند. مرکز نوآوری الزاما عضویت در هیات مدیره شرکت ها را طلب نمی کند، نمی خواهد لزوما در 
سرمایه گذاری های بعدی حضور داشته باشد، تصمیمات راهبردی شرکت ها را رد نمی کند و به چنین 
موقعیت های مشابهی که معموال سرمایه گذاران دنبال آن هستند، توجهی ندارد. در مقابل مرکز نوآوری 
مقدار زیادی راه کار و توصیه برای شرکت ها به صورت پیشنهاد ارائه می دهد ولی نسبت به پذیرش آنها 
هیچ الزامی وجود ندارد و تصمیم گیری نهایی با خود شرکت ها است. مرکز نوآوری معتقد است که 
مستقل بودن اولین انگیزه ای است که گروهی را به راه اندازی شرکت های نوپا کشانده است و در واقع 

بدون تردید این امر خود یکی از نکاتی است که شرکت های نوپا را به موفقیت می رساند.

بنیادین هدف 
مرکز نوآوری دانشکده های فنی دانشگاه تهران به دنبال ایجاد نظام کامل نوآوری از دانشگاه تا 
بازارهای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد. ثروت آفرینی برای دانشگاه از طریق ثروت 
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تولید شده از شرکت های زایشی، تربیت نسل جدیدی از صنعت گران و فناوران با اخالق و متعهد 
به کیفیت و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، محورهای اصلی فعالیت مرکز نوآوری می باشد. 
از دیگر سو، عدم نگاه تجاری صرف به ایده های تیم های دانشجویی و کمک در راستای بهبود و 

تعالی بخشی ایده ها از دیگر اهداف این مرکز محسوب می شود.

مطالعه تطبیقی مراکز نوآوری در خارج از کشور
فعالیت های  رسما   ،96 سال  خردادماه  در  نوآوری  مرکز  برای  راهبردی  شورای  تشکیل  با 
دانشکده های فنی در راستای انجام مقدمات تأسیس و راه اندازی هرچه بهتر و اصولی تر این مرکز 
آغاز گردید. با انجام مطالعه تطبیقی و بررسی بر روی مراکز نوآوری که در امریکا و اروپا در شرف 
یا در حال فعالیت می باشند، اهداف، چشم انداز و مأموریت مرکز احصاء گردید. همچنین لیست 
و ابعاد فضاهای فیزیکی مورد نیاز در یک مرکز نوآوری نیز تنظیم شد. مرکز نوآوری در یک فضای 
قریب به 3000 متر مربع ایجاد خواهد شد و مجموعه ای از فعالیت های جانبی نظیر برگزاری 
سمینارها و رویدادها با هدف ایجاد ارتباطات، همکاری و اشتراک تجربیات میان افراد تیم ها 
و راهبرها را دنبال خواهد کرد. فضا برای فعالیت ورزشی، غذاخوری و استراحت نیز به منظور 
تسهیل اقامت برای مدت )ساعات( بیشتر افراد در مرکز دیده شده است. برخی از فضاهای در نظر 

گرفته شده برای مرکز عبارتند از:

 فضای تعامل
 فضای کار گروهی

 فضای کارگاهی
 فضای سخنرانی

 فضای سکوت و تمرکز
 فضای نمایشگاهی

 فضای برگزاری جلسات
 فضای بازی و رفع خستگی

 فضای غذاخوری

 بازدید و گفت  وگو با مراکز مشــابه داخل کشور
از مراکز مشابه داخلی با »پارک علم و فناوری دانشگاه تهران«، »گروه گسترش و نوآوری دیموند«، 

»شتاب آور و آینده باور آواتک«، »مجموعه آفرینش آینده شزان« و »مرکز فناوری سامسونگ 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر« به گفت وگو و تبادل نظر پرداخته شد که از مهم ترین خروجی این 
جلسات می توان به استخراج چارت سازمانی مرکز نوآوری به شرح ذیل و همچنین فرآیند کاری 

پنج مرحله ای آتی تیم ها در مرکز نوآوری اشاره نمود.

نمایش چارت سازمانی مرکز نوآوری 

شورای راهبردی

مدیریت

مالی و پشتیبانی

امور دفتری

خدمات و مشاوره

تحقیق و پژوهش حقوقی کسب و کار ممیزی ارزیابی و پذیرش

برنامه و هدف اصلی مرکز نوآوری در شناسایی گروه ها و افراد نخبه که ایده های خالقانه دارند و 
حمایت و مساعدت با آنها در راه اندازی یک شرکت نوپا بیان می گردد. کمک به توسعه محصول 
مورد نظر در شرکت نوپا و به موفقیت رساندن آن در درون هدف اصلی نهفته است. این امر در یک 

فرایند پنج مرحله ای به شرح ذیل اتفاق می افتد.

نمایش فرآیند پنج مرحلهای مرکز نوآوری

بلوغ و کمال مراحل رشد

بلی خیر

ارزیابی و پذیرشورود به مرکز

جذب سرمایه

توانمندسازی و 

توسعه
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گام اول: ورود به مرکز نوآوری

مرکز نوآوری از دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید خالق و نوآور به منظور ارزش آفرینی در 
تولید ایده به کسب وکار دعوت و حمایت بعمل می آورد. یکی از اهداف مرکز ایجاد جامعه ای پویا 
از افرادی است که با افکار پیشتاز کارآفرینی خود در درصدد ایجاد تغییرات در محیط پیرامون 
خود هستند. افراد می توانند با حضور در مرکز با یکدیگر و ایده های مختلف همدیگر آشنا شوند و 
پس از گفت وگو و پیدا کردن عالیق مشترک، نسبت به تشکیل تیم و ادامه فعالیت در مرکز اقدام 

نمایند.

گام دوم: ارزیابی و پذیرش

پذیرش تیم ها به مرکز نوآوری از دو راه زیر صورت می گیرد:
 مراجعه تیم هایی که دارای ایده های خالقانه ای که قابلیت اثبات مفهومی را دارا باشند.

 شناسایی گروه های خالق و نوآور در دانشگاه های طراز اول کشور و جذب آنها به مرکز نوآوری و 
شرکت دادن آنها در برنامه های شتاب دهنده.

پذیرش درخواست ها در دو نوبت در سال با فاصله 6 ماهه از یکدیگر صورت خواهد پذیرفت. 
چنان چه تعداد درخواست تیم های متقاضی برای ورود به مرکز بیشتر از 10 تیم باشد، شورای 
پذیرشی 5 نفره متشکل از 2 عضو از اعضای هیأت علمی دانشکده های فنی و 3 عضو غیر هیأت 

علمی به منظور غربال گری و الویت بندی بین تیم های متقاضی تشکیل خواهد شد.

گام سوم: توانمند سازی و توسعه

گروه ها و تیم های نوپا که در مرکز نوآوری شکل می گیرند، بسته به شرایط و موقعیت خود 
به روش های مختلف مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند ولی از همه مهم تر حضور آنها 
در یک فضای کارآفرینی است و برقراری ارتباط با گروه های دیگر و شرکت های دیگر، راهبرها 
)Mentors(، کارآفرینان موفق و سرمایه گذاران. به طور خالصه فعالیت هایی که برای حمایت 

گروه ها و تیم ها بعمل می آید را می توان به قرار زیر برشمرد:
 ورود به شبکه نوآوران، کارآفرینان و سرمایه گذاران مرکز نوآوری.

 شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی.
 شرکت در همایش ها و سیمنارهای متنوع.

  شرکت در برنامه های شتاب دهنده.

تیم هایی که به مرکز نوآوری می پیوندند از امکانات فنی و زیر ساخت آماده این مرکز استفاده 
می کنند و همچنین در این مدت 6 ماهه اعتباری 8 میلیون تومانی در 4 قسمت برابر با توجه 
به پیشرفت حاصل شده در روند کاری تیم ها برای رفع نیازهای آنان در ازای ارائه فاکتورهای 
هزینه کرد، در اختیارشان قرار می گیرد، و عالوه بر این، خدمات الزم برای پشتیبانی های حقوقی 
و ساختاری برای آنها فراهم است. در ازای این امکانات مرکز نوآوری در 30 درصد از سهام آتی 

شرکت تاسیس شده از محصول یا سود حاصل از فروش آن سهیم می شود.

گام چهارم: مراحل رشد

در پایان دوره اول یا دوره پیش شتاب دهی، نمایشگاه و جشنواره ای برای ارائه محصوالت و 
توانمندی های تیم ها برگزار می شود. تیم ها می توانند محصوالت خود را به نمایش بگذارند و 
آنها را ارائه دهند. جشنواره با حضور سرمایه گذاران خطرپذیر برگزار می شود و تیم هایی که قادر 
به جلب نظر مساعد سرمایه گذاران شوند با سرمایه گذاری بیشتر مورد حمایت قرار می گیرند تا 
محصول خود را به تکامل رسانده و آماده بازاریابی و ورود به بازار شوند و با در اختیار گرفتن 
فضای بیشتر به فعالیت می پردازند. بعضی از تیم ها با جذب سرمایه بیشتر و برای توسعه بیشتر 
در این مرحله از مرکز نوآوری خارج می شوند و در محل های دیگری به فعالیت های خود ادامه 
می دهند. گروه هایی نیز ممکن است عدم توفیق در این مرحله را پله اول برای تالش بیشتر 

محسوب کنند و به تالش مجدد روی آورند.

گام پنجم: بلوغ و کمال

شرکت های نوپا پس از طی مراحل رشد و توسعه و جذب سرمایه کافی به اصطالح از مرکز نوآوری 
فارغ التحصیل می شوند. معموال شرکت ها در مراحل رشد به تعداد خیلی بیشتری نیروی انسانی 
نیاز دارند که باید فضای بیشتری در اختیار بگیرند و لذا ضروری است که در محل دیگری خارج از 
مرکز نوآوری مستقر شوند تا امکان رشد و توسعه داشته باشند. شرکت ها ممکن است در مراحل 
رشد و در هر مرحله ای توسط شرکت های بزرگ که مرتبا توسعه شرکت های نوپا را رصد می کنند 
خریداری شوند و در کمپانی های بزرگ ادغام شوند و در این صورت نیز از مرکز نوآوری بیرون 
خواهند رفت. شرکت هایی که از مرکز نوآوری خارج می شوند تا مراحل رشد خود را طی کنند هم 
چنان مورد حمایت و پوشش مرکز نوآوری هستند. علی الخصوص شرکت هایی که مرکز نوآوری 
در آنها سرمایه گذاری کرده است. مواردی نیز ممکن است به مرحله ای از رشد برسند که به عنوان 

شرکت سهامی عام وارد بورس سهام شوند که این بهترین نوع فارغ التحصیلی است.
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رویکرد حمایت از شرکت های دانش بنیان 
کوچک و متوسط

ارتباطی که تشکیل خواهد داد رویکردی حمایتی نسبت به  با توجه به شبکه  مرکز نوآوری 
بنگاه های اقتصادی دانش بنیان که خارج از مرکز فعالیت می کنند و در این مسیر عمدتا با 
مشکالتی عدیده مواجه می شوند، نیز دارد. بنگاه های کوچک در یک بستر نهادی حول ایده های 
خالق شکل گرفته و حفظ آنان از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که ظرفیت های رقابتی یک 
اقتصاد دانش محور تا حد قابل توجه ای به ادامه فعالیت این بنگاه ها بستگی دارد. بررسی 
مهم ترین موانع رشد و توسعه اینگونه بنگاه ها نشان داده که عمده مشکالت آنها در دسترسی 
محدود به منابع مالی و بازارهای امن است. مدیران و گردانندگان شرکت های نوپای دانش بنیان 
افراد متخصص و دارای تحصیالت دانشگاهی باالیی هستند ولی از نظر مهارت های بازاریابی و 
مدیریت غالبا دچار ضعف هستند. بر این اساس سرمایه گذاری بیرونی و ارائه مشاوره کسب وکار 
در توفیق این شرکت ها نقش اساسی دارد. طراحی هوشمندانه سیاست های مالی این امکان را 
می دهد که سایر مسائل و موانع رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی دانش محور نیز به خودی خود 
مرتفع گردد. بعنوان مثال در صورتی که ارائه تسهیالت مالی به بنگاه های دانش بنیان از طریق 
نهادی تخصصی همچون مرکز نوآوری و به طریق مشارکت صورت گیرد، عالوه بر تامین مالی این 

بنگاه ها تا حدی مشکالت مدیریتی و بازاریابی نیز مرتفع خواهد شد.

برداشت اطالعات موردنیاز از محوطه کارگاهی 
دانشکده مهندسی مکانیک )سایت شماره1(

با به بهره برداری رسیدن ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک و ایجاد فضایی در این 
ساختمان برای انتقال کارگاه های این دانشکده، محوطه  کارگاهی دانشکده مهندسی مکانیک با 
مساحتی نزدیک به 3000 متر مربع برای تبدیل به مرکز نوآوری در نظر گرفته شد. پیش از دعوت 
از محوطه کارگاهی دانشکده مهندسی مکانیک  بازدید  از مجموعه های مشاور طراحی جهت 
برای ارائه طرح های پیشنهادی معماری الزم بود تا اطالعات محیطی و تأسیساتی این محوطه 
احصاء شود. به علت قدمت باالی ساختمان مورد بحث، اطالعات زیادی از آن در دسترس نبود، 
لذا با همکاری دفتر پشتیبانی طرح های پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و همچنین 
دانشکده مهندسی نقشه برداری اطالعات الزم گردآوری شد. اهم اطالعات احصاء شده عبارتند از:

 جایگاه محوطه کارگاهی در طرح نقشه جامع پردیس جهت تعیین الویت دسترسی های و 
جریان حرکتی انسانی

  ابعاد فیزیکی ساختمان و ارتفاع سقف محوطه با توجه به تکرار الگوی سقف شیب دار آن
  تعیین دقیق جایگاه ستون های اسکلت فلزی و بررسی مقاومت سازه فلزی موجود

 بررسی انشعابات برق، آب، وضعیت دفع فاضالب و همچنین موارد مربوط به تأسیسات 
سرمایشی و گرمایشی 

دعوت از مجموعه های مشاور طراحی در فاز اول
در ابتدا از شش دفتر طراحی به عالوه گروه مشاورین دیبا )طراح پل طبیعت( به شرح زیر دعوت 
بعمل آمد و از آنان خواسته شد تا پروپوزالی مبنی بر طراحی معماری شامل جانمایی فضاهای 
مورد نیاز، ارتباط بین این فضاها و همچنین نمای بیرونی ساختمان تنظیم و ارائه گردد. در 
جلسه ای با حضور شورای راهبردی مرکز، نماینده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مدیر کل 
فنی و پشتیبانی دانشگاه، مجموعه های مختلف به ارائه طرح های پیشنهادی خود پرداختند. 
فرم ارزش یابی تنظیم گردیده بود که نظر حاضرین در جلسه را اخذ و در انتها با تجمیع نظرات، 
سه مجموعه ابتدایی که بشترین امتیاز را کسب کردند برای تعامل و همکاری و ادامه مباحث 

طراحی معماری انتخاب گردیدند.

رتبه بندی مجموعه های مشاور طراحی

گروه مشاور دیبا 
شرکت طراحان هورشهر
شرکت مشاوران آبستره
دانشگاه شهید بهشتی

گروه معماری ایده آرک
شرکا خبرگان اردبنا

دفتر معماری طرح نوین
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دعوت از بهترین مجموعه های مشاور طراحی و 
پیمانکاران داخلی در فاز دوم

در فاز دوم سعی شد تا از بهترین مشاوران طراح و پیمانکار موجود در داخل کشور استفاده گردد. 
برای این منظور و طبق سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، 
292 شرکت پیمانکار دارای پایه1 در ساختمان و ابنیه در استان تهران وجود دارند که طی مراحل 

زیر این تعداد به 14 کاهش پیدا کرد.

1- از تعداد فوق الذکر، گواهی نامه 42 شرکت منقرض و یا در شرف انقراض بود. 9 شرکت در خارج 
از شهر تهران مستقر بودند. همچنین با بررسی امتیاز قراردادهای تایید شده اینطور استنباط 
گردید که تمرکز فعالیت 57 شرکت بر زمینه فعالیتی جز ساختمان و ابنیه ) راه و ترابری، صنعت 

و معدن، نیرو، نفت و گاز( می باشد.

همچنین  و  شرکت   292 مجموع  از  پیشین  بند  در  شده  ذکر  شرکت های  کردن  خارج  با   -2
شرکت هایی که سهام دار آنان وزارت خانه ها، ارگان ها و نهادهای دولتی یا حکومتی بودند که اخذ 
پروژه توسط این شرکت ها با عنایت به اساس نامه آنها نیازمند طی مراحل خاص و پیچیده بود با 

در نظر گرفتن هم پوشانی های موجود، تعداد 167 شرکت باقی می ماند.

3- با عنایت به سختی انتخاب از بین 167 شرکت، تصمیم بر آن شد تا شرکت ها عالوه بر داشتن 
پایه1 در ساختمان و ابنیه، دارای پایه 1 یا 2 در تاسیسات و تجهیزات نیز باشند. با این غربال گری 

تعداد شرکت های واجد شرایط به عدد 93 رسید.

4- با جستجو و مراجعه به پایگاه اینترنتی 93 شرکت واجد شرایط مذکور در بند3 و با بررسی 
پروژه های انجام شده توسط این شرکت ها در دو مرحله، 14 شرکت که قرابت بیشتری می توانند با 
طراحی و اجرای پروژه مرکز نوآوری داشته باشند انتخاب شدند. همچنین اطالعات تماسی دفتر 
معماری »دیگر« که برترین دفتر معماری ایران می باشد نیز در ردیف 15 شرکت های دعوت به 

همکاری شده در فاز دوم قرار گرفت.
الزم به توضیح است که برای 15 مجموعه انتخاب شده فوق، نامه دعوت به همکاری ارسال گردید 

که 7 مجموعه  به شرح ذیل اعالم تمایل کردند و جلساتی با آنها برگزار گردید. 
 شرکت ساختمانی کوا

 شرکت بتن شیب
 توسعه بنای کسری

 طرح و آفرینش
 مهندسین مشاور طرح و توسعه بلند پایه 

 دفتر معماری »دیگر«
 کمیسون »گروه تخصصی مسکن و ساختمان« 

بررسی و تصمیم گیری
در مورد شرکت های پیشنهاد دهنده 

همه  با  نوآوری  مرکز  راهبردی  کارگروه  حضور  در  آن  ارائه  و  طراحی  پیشنهاد  دریافت  برای 
شرکت های فوق مذاکره حضوری به عمل آمد که نهایتًا 10 شرکت از این مجموعه پیشنهاد های 

خود را تهیه و ارائه نمودند. 
شرکت های طرح و آفرینش، مهندسین مشاور بلند پایه، گروه مشاور دیبا، دفتر معماری دیگر، 
شرکت طراحان هورشهر، شرکت مشاوران آبستره، دانشگاه شهید بهشتی، گروه معماری ایده 
آرک، شرکا خبرگان اردبنا، دفتر معماری طرح نوین طرح های پیشنهادی خود را در چند مرحله 
ارائه نمودند که در نهایت به جز 4 شرکت اول مابقی حذف شدند. در ادامه و پس پایان فازهای 
اول و دوم دعوت از مجموعه های مشاور طراحی و پیمانکاران، بین دو مجموعه طراحی معماری 
دفتر دیگر و گروه مشاوران دیبا مسابقه ای جهت انتخاب طرح برتر با پرداخت حداقل حق الزحمه 
صورت پذیرفت، که در انتها طرح ارائه شده از جانب دفتر معماری دیگر موفق شد تا اقبال 

بیشتری را به خود جلب کند.
همچنین از بین دو پیمانکار طرح و توسعه بلندپایه و طرح و آفرینش با توجه به پیشنهادات 
از طریق جذب اسپانسرهای داخلی و  اعتبار پروژه  از  امکاناتی که در مورد تأمین بخشی  و 

بین المللی ارائه خواهند داد، الویت به شرکت طرح و آفرینش داده شد.
در ادامه چند تصویر از دو طرح  معماری پیشنهادی که موفق به کسب اقبال بیشتری شده است، 
ارائه می شود. الزم به توضیح است که سری تصاویر اول مربوط به طراحی مفهومی ارائه شده 
از جانب دفتر معماری دیگر و سری تصاویر دوم از سوی شرکت طرح و توسعه بلندپایه ارائه 
شده است. طرح دفتر معماری دیگر از نظر شورای راهبردی مرکز نوآوری، به عنوان طرح برگزیده 

انتخاب گردید.
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 طراحی مفهومی ارائه شده از جانب دفتر معماری دیگر

ی
ور

وآ
ز ن

رک
م

مجموعه تصاویر نمای داخلی از طراحی مفهومی برگزیده شده برای مرکز نوآوری



139
ک 6

کانی
ی م

دس
هن

ه م
کد

انش
ه د

االن
ش س

گزار

3



3

کانون خانه و دانشگاه
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معرفی
تربیت و پرورش مهندسان کارآمد و مسئولیت پذیر، تولید دانش، ایجاد فنآوری، بوجود آوردن 
محیطی برای شکوفا شدن خالقیت ها، برآوردن نیازهای جامعه از جمله وظایف خطیر دانشگاه 

است.
شاید مهمترین بازیگر در دانشگاه دانشجو باشد که به همراه استادان در این عرصه نقش آفرینی 

می کنند. البته کارکنان دانشگاه نیز خدمات ارزنده و غیرقابل انکاری را نیز ارائه می دهند.
آنچه که اغلب دیده نمی شود، نقش آفرینی خانواده ها است که می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. 
لذا به منظور برقراری ارتباط، مشارکت و همیاری هر چه بیشتر بین دانشگاه و خانواده ها از سال 
1394 کانون خانه و دانشگاه با هدف تحکیم و توسعه همکاری های اجتماعی، آموزشی، ارتقاء 

سطح کیفی دانشکده، تبادل و ایجاد هماهنگی، کانون خانه و دانشگاه تشکیل گردید. هدف 
اصلی تشکیل کانون تعامل سازنده بین خانه و دانشگاه است.

کارهای انجام شده
از زمان تأسیس کانون خانه و دانشگاه هر ساله مجمع عمومی کانون برای انتخاب اعضای 
شورای مرکزی کانون متشکل از 3 عضو ثابت شامل رئیس دانشکده، نماینده کارگروه برنامه ریزی 
و توسعه دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، و 8 عضو منتخب از والدین دانشجویان دانشکده 

مهندسی مکانیک تشکیل شده است.

عکس یادگاری مجمع عمومی کانون خانه و دانشگاه
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