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سخن مدیر مسئول

اخبار دانشکده

مرامس رومنایی از نسل سوم دستگاه اندازه گیری زاویه متاس، کشش سطحی و انرژی سطح 
دستاوردی از مرکز تحقیقات اننومهندیس سطح دانشگاه هتران و رشکت دانش بنیان ژیکان

برگزاری جلسات دفاع از پروژه های کارشنایس دانشجویان در ماه هشریور

Elsevier انتشار کتاب عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندیس مکانیک توسط انتشارات

بـا پایـان یافتـن تابسـتانی دیگـر، سـال تحصیـلی جدیـدی 
دانشـجویان  بـه  آن  در  اسـت  سـزاوار  کـه  می شـود  آغـاز 
جدیـد الـورود آغـاز مرحلـه ی جدیـد و مهمـی از زندگیشـان 
را تبریـک بگوییـم. در تابسـتانی کـه گذشـت دانشـکده ی 
مهندسـی مکانیـک خامـوش نمانـد و  زندـگی و پویایـی در 
آن ادامـه یافـت. در ایـن تابسـتان در کنـار رونـد دفاع هـا و 
ارائه هـای پروژه هـای پایـان تحصیـل دانشـجویان مقاطـع 
مختلـف، شـاهد رونمایـی یکی از تجهیـزات تولید و طراحی 
شده در دانشکده ی مهندسی مکانیک بودیم و توانستیم 
برنامه ریـزی درخـور  و  اراده  بـا  کـه  ثابـت کنیـم  بـار دیگـر 
می توانیـم همـگام بـا بزرگتریـن مراکز توسـعه و تحقیقات 
در جهـان حرکـت کنیـم و رربـا صدایـی رسـا بگوییـم: تنهـا 

چیـزی کـه نمی تواننـد از مـا بگیرنـد امیـد ماسـت.
امیـدوارم دانشـجویان دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک در 
سـال تحصیـلی پیـش رو بـا درس گرفتـن از گذشـته ی این 
محیـط پویـا، بـه رشـد و آموختـن دانـش بیـش از پیـش 

اهتمـام ورزنـد. 
سید فرشید چینی

روز شـنبه ۱۳۹۷/۶/۱۷ از نسـل سـوم دسـتگاه اندازه گیـری زاویـه 
تمـاس، کشـش سـطحی و انـرژی سـطح بـه همـراه نرم افزارهـای 
تخصصـی آن رونمایـی شـد. در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور دکتـر 
وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش  آمـوزش،  معـاون  قبادیـان  بـرات 
صنعـت، معـدن و تجـارت، دکتـر ناصـر سـلطانی ریاسـت پردیـس 
دانشـکده های فنـی دانشـگاه تهـران، دکتـر کارن ابری نیـا ریاسـت 
مسـئوالن  تهـران،  دانشـگاه  مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده 
صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری کشـور و جمعـی از صنعتگـران، 
گردیـد،  برگـزار  دانشـگاه  ایـن  دانشـجویاِن  و  دانشـگاه  اسـتادان 
سـطح  نانومهندسـی  تحقیقـات  مرکـز  دسـتاوردهای  آخریـن  از 
دانشـگاه تهران )SNE( و شـرکت دانش بنیان ژیکان )اسـپین-آِف 
مرکـز مذکـور( و در صـدر آن هـا نسـل سـوم دسـتگاه  اندازه گیـری 
 Jikan زاویه تماس، کشـش سـطحی و انرژی سـطح با نام تجاری
CAG-20 رونمایـی گردیـد. ایـن دسـتگاه بـرای اندازه گیـری زوایای 
سـطحی  کشـش  اندازه گیـری  دینامیـک،  و  اسـتاتیک  تمـاس 
مایعـات مختلـف و همچنیـن اندازه گیری انرژی سـطِح پوشـش ها 
صنایـع  در  و  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مختلـف  سـطوح  و 
مختلـف از جملـه صنایـع نفـت و گاز، توربوماشـین ها، نسـاجی، 
رنـگ و رزیـن، پوشـش های خودتمیزشـونده و همچنیـن در تمامی 
ِی مرتبـط بـا ایـن صنایـع کاربـرد دارد.  مراکـز دانشـگاهی و تحقیقاـت
نسـل جدیـد دسـتگاه فـوق بـه صـورت تمـام اتوماتیـک بـوده و 
تولیـد آن بـا ویژگی هـای مذکـور پیـش از ایـن تنهـا در کشـورهای 

آمریـکا، آلمـان و ژاپـن صـورت گرفتـه اسـت. 
تحقیقـات  مرکـز  دسـتاورد  آخریـن  از  مراسـم  ادامـه ی  در 
دانش بنیـان  شـرکت  و  تهـران  دانشـگاه  سـطح  نانومهندسـی 

دانشـجویان سـال آخـر مقطـع کارشناسـی در تاریخ هـای ۲۴ و ۲۵ 
از  یـکی  تـا  کردنـد  دفـاع  خـود  کارشناسـی  پروژه هـای  از  شـهریور 
آخریـن قدم هـا را بـرای فارغ التحصیلی و دریافت مدرک کارشناسـی 
مهندسـی مکانیـک از دانشـگاه، طـی کننـد. این مراسـم بـرای اولین 
از  تعـدادی  ادامـه  در  کـه  شـد  عکس بـرداری  کامـل  طـول  بـه  بـار 

جلسـات دفـاع را مشـاهده می کنیـد.

کتـاب »روش های تغییر شـکل پالسـتیک شـدید: روش هـا، فرآوری 
و خـواص« تالیـف دکتـر قـادر فرجـی، عضـو هیـأت علمـی دانشـکده 
مکانیـک پردیـس دانشـکده های فنـی و حسـام تـراب زاده کاشـی، 
دانشـجوی مقطـع دکتـری، بـا همـکاری مشـترک بین الملـلی دکتـر 
توسـط  جنوبـی،  کـره  پوهانـگ  دانشـگاه  برجسـته  اسـتاد  کیـم، 

انتشـارات الزویـر منتشـر شـد.
تغییرشـکل  فرایندهـای  اصـلی  مبانـی  ایـن کتـاب شـامل  مقدمـه 
پالسـتیک شـدید؛ مفاهیـم مرتبـط و معرـفی مـواد فوق ریزدانـه و 
پالسـتیک  شـکل  تغییـر  روش هـای  ادامـه  در  اسـت.  نانوسـاختار 
شـدید براسـاس شـکل محصـول نهایـی بـه چهـار دسـته لوله هـا، 
ورق هـا، مـواد حجیـم و کاربردهـای صنعـتی تقسـیم و روش هـای 
هر دسـته به دقت تشـریح و با یکدیگر مقایسـه می شـوند. عالوه 
بـر مقایسـه فرایندهـا از دیـدگاه علمـی، ایـن فرایندهـای از دیـدگاه 
قـرار می گیرنـد، به طـوری کـه در فصـل  نیـز مـورد بحـث  عملیاـتی 
ششـم ایـن کتـاب فرایندهـا از دیـدگاه زمـان انجـام فراینـد، هزینه، 

نیـروی مـورد نیـاز و... مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد.
و  متالورژیـکی  خـواص  مذکـور،  مطالـب  بـر  عـالوه  کتـاب  ایـن  در 
مکانیکی محصوالت در فرایندهای تغییر شـکل پالسـتیک بررسـی 
مـی  داده  شـرح  نهایـی  محصـول  خـواص  بـر  مؤثـر  پارامترهـای  و 
شـود. کاربردهـای مختلـف فلـزات نانوسـاختار فـوق مسـتحکم مورد 
اسـتفاده در صنایـع پزشـکی، دفاـعی، ورزشـی و... نیـز در فصـل آخـر 

بـا حضـور مدیـران صنـدوق    )20-Jikan CAG ژیـکان  )دسـتگاه
تحقیـق و توسـعه ی صنایـع و معـادن )حامـی شـرکت دانش بنیان 
ژیـکان(، مدیـران صنـدوق نوآوری و شـکوفایی و اسـاتید دانشـگاه 
)دکتـر  تحقیقاـتی  تیـم  اعضـای  از  و  گردیـد  رونمایـی  تهـران 
سیدفرشـید چینـی، مهنـدس کسـری شـمس رفیعـی، مهنـدس 
پرهـام  مهنـدس  و  جـوادی  احسـان  مهنـدس  ایران نـژاد،  اشـکان 
از  نمایشـگاهی  همچنیـن  آمـد.  عمـل  بـه  تقدیـر  هاشـمی آذر( 
دسـتاوردهای مرکز نانومهندسـی سـطح دانشـگاه تهران و شـرکت 
دانش بنیـان ژیـکان در محـل برگـزاری مراسـم برقـرار بـود کـه در 
آن محصوالـتی ماننـد اسـپری آب گریزکننـده شیشـه، پـودر جـاذب 
اندازه گیـری تنـش برشـی بیـن یـخ و  رطوبـت )MOF(، دسـتگاه 
 )10-CAG( سـطح، نسـل قبـلی دسـتگاه اندازه گیـری زاویـه تمـاس
و دسـتگاه چمبـر کنتـرل دمـا و رطوبـت )ترموسـایلکر( و سـطوح 

شـدند. گذاشـته  نمایـش  بـه  فوق آب گریـز  سـاختارنانوی 

بـا جزئیـات مطالعـه و بررسـی شـده اند.
بـا توجـه بـه اینکـه اسـتفاده از فلزات سـبک و با نسـبت اسـتحکام 
بـوده اسـت،  از دیربـاز مـورد توجـه صنایـع مختلـف  بـاال  بـه وزن 
کاربردهـای  نانوسـاختار  و  ریزدانـه  فـوق  فلـزات  اخیـر  سـالیان  در 
فراوانـی یافته انـد. روش هـای تغییـر شـکل پالسـتیک شـدید بـه 
مجموعـه ای از فرایندهـای شـکل دهی اطـالق می شـود کـه طـی آنهـا 

مـواد  ریزسـاختاری  خـواص 
به گونـه ای تغییـر می یابـد تـا 
بـه خـواص مکانیـکی  بتـوان 
محصـول  در  فوق العـاده ای 

نهایـی دسـت یافـت.
حاصـل  کـه  کتـاب  ایـن  در 
علمـی،  تجربـه  سـال ها 
صنعـتی و تحقیقاـتی اسـت، 
بررسـی  بـه  بـار  اولیـن  بـرای 
فرایندهـای  تمامـی  جامـع 
تغییرشـکل پالسـتیک شدید 
اخیـر  دهـه  دو  طـی  در  کـه 
پرداختـه  اسـت  شـده  ارائـه 

. د می شـو

دوره های آموزشـی مرکز توسـعه مهارتهای مهندسـی دانشـکده 
مهندسـی مکانیـک دانشـگاه تهـران بـرای تـرم پاییـز 1397 برنامه 
کالس هـا  ایـن  در  شـرکت  بـه  عالقمنـدان  اسـت.  شـده  ریـزی 
می تواننـد بـا شـماره های ایـن مرکـز )۶۱۱۱۹۹۶۸-۸۶۰۹۴019( و یـا 

آدرس شـبکه های اجتماـعی آن )ut_esdc@( مراجعـه کننـد.

کارگـروه  فیلم بـرداری  و  عکاسـی  خدمـات  ارائـه ی  واحـد 
اطالع رسـانی و ارتباطـات دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک نیـز از 
مهر مـاه فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. بـرای اطالعـات بیشـتر ایـن 
 ۶۱۱۱۹۹۷۴ شـماره ی  بـا  خبرنامـه  ایمیـل  بـا  می توانیـد  مجموعـه 

بگیریـد. تمـاس 

ماهنامـه ی دانش آمـوزی مـن و مـن متعلـق بـه مجتمـع فرهنـگی 
آموزشـی عالمـه طباطبایـی در شـماره ی ۴۹ خـود مصاحبـه ای را 
بـا جنـاب آقـای دکتـر حائـری یـزدی  چـاپ کـرده اسـت. جنـاب 
بـه همه گیـر شـدن رونـد  ایـن مصاحبـه  آقـای دکتـر حائـری در 

دانشـگاه های  بـرای   Apply
فرصت هـا  کشـور،  از  خـارج 
فضـای  تهدید هـای  و 
مهندسـی  و  دانشـگاهی 

پرداخته انـد. کشـور 


