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اخبار دانشکده

برگزاری نخستین گردهمایی فارغ التحصیالن دانشکده مهندیس مکانیک دانشگاه هتران

گزارش ابزدید از رشکت فوالد و آهن ارفع

امضای تفاهم انمه مشرتک بین پردیس دانشکده های فین دانشگاه هتران و رشکت مادر 
تخصیص ابزرگاین دولیت ایران

همه ساله بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو نوروز باد
فردوسی

فـــرا رســـیدن نـــوروز همـــواره پیـــام آور امیـــد و شـــکوفایی 
ـــا تمـــام پســـتی ها و بلندی هـــا  ـــود و هفـــت ب اســـت. ســـال ن
از  و  گرفتیـــم  درس  آن  از شکســـت های  شـــد.  ســـپری 
پیروزی هایـــش ســـربلند شـــدیم. آرزو دارم ســـال آینـــده 
بـــرای تمامـــی دانش جویـــان و دانش آموختـــگان، اســـاتید 
مهندســـی  دانشـــکده  مجموعـــه ی  در  همکارانمـــان  و 
ـــت و سرشـــار از ســـرور و شـــادمانی  ـــک ســـالی  پربرک مکانی

باشـــد. نـــوروز بـــر همـــه مبـــارک!
سید فرشید چینی

مکانیـک  مهندسـی  فارغ التحصیـالن  گردهمایـی  نخسـتین 
دانشـکده فنی دانشـگاه تهران عصر چهارشـنبه سـوم بهمن 1397 
در آمفی تئاتـر دانشـکده جدیـد مهندسـی مکانیـک بـا حضور جمع 
کثیری از فارغ التحصیالن، دانشـجویان و اسـتادان این دانشـکده 
برگـزار شـد. در ایـن گردهمایـی کـه بـه همـت کمیتـه تخصصـی 
مهندسـی مکانیـک شـکل گرفـت، رییـس دانشـکده فنـی، رییـس 
هیـات  اعضـای  از  برخـی  و  دبیـر  مکانیـک،  مهندسـی  دانشـکده 
مهندسـی  تخصصـی  کمیتـه  اعضـای  و  رییـس  کانـون،  مدیـره 

مکانیـک نیـز حضـور یافتنـد.
ایـن  اهـداف  توضیـح  در  مکانیـک  مهندسـی  تخصصـی  کمیتـه 
نـوع  از  صمیمـی  احوالپرسـی  یـک  ایـام،  یـاد  آورده،  گردهمایـی 
از  اسـتفاده  و  فارغ التحصیـالن  چهـره  بـه  چهـره  ارتبـاط  نزدیـک، 
ایده هـای نـو در ادامـه راه و کانـون و .... از اهـداف این گردهمایی 

هسـتند.
در ابتـدای گردهمایـی پنـلی بـا حضـور دکتـر کارن ابری نیـا، رییـس 
دانشـکده مهندسـی مکانیـک، مهنـدس روزبـه  صالح آبـادی، دبیـر 
نایب رییـس  کمـره ای،  محمدآبـادی  محمدرضـا  مهنـدس  کانـون، 
معین  الدیـن،  محمدحسـین   مهنـدس  و  کانـون  مدیـره  هیـات 
رییـس کمیتـه تخصصـی مهندسـی مکانیـک تشـکیل شـد و در 
پیرامـون  مختصـری  توضیحـات  بـه  شـرکت کننده  اعضـای  آن 
پرداختنـد. مهنـدس صالح آبـادی در  حـوزه تحـت مدیریـت خـود 
ایـن پنـل بـا اشـاره بـه برگـزاری گردهمایی هـای مهندسـی شـیمی 
فعالیـت  فلسـفه های  از  »یـکی  گفـت:  متالـورژی  مهندسـی  و 
فارغ التحصیـالن  بیشـتر  آشـنایی  کانـون  تخصصـی  کمیته هـای 
هـر رشـته بـا یکدیگـر و بـا دانشـکده و حوزه هـای تخصصـی رشـته 
تـالش  گردهمایی هـا،  گونـه  ایـن  برپایـی  بـا  کمیته هـا  اسـت. 
بـا  سـابق،  اسـتادان  بـا  دیـدار  ضمـن  فارغ التحصیـالن  می کننـد 
اسـتادان جدیـد و دسـتاوردهای جدیـد دانشـکده آشـنا شـوند و 

هیـات  اعضـاء  دانشـگاه،  و  نزدیکتـر صنعـت  ارتبـاط  راسـتای  در 
مـورخ  شـنبه  سـه  روز  در  مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده  علمـی 
1397/10/۲۵، از مجموعـه فـوالد و آهـن ارفـع، واقـع در کيلومتـر 
25 جـاده اردكان بـه نائيـن، بازدیـد نمودنـد.  شـركت آهـن و فوالد 
ارفـع ) سـهامي عـام ( در سـال 1383 تاسـيس و سـهامدار عمـده 
آن شـركت معدنـي وصنعـتی چادرملـو می باشـد. ایـن مجموعـه از 

واحـد هـا اصـلی ذیـل تشـکل شـده اسـت:
1-واحـد احیـا مسـتقیم )جهـت تبدیل گندله به آهن اسـفنجی( به 

ظرفیت 800 هزار تن در سـال
2-واحـد فـوالد سـازی )جهـت تبدیـل آهـن اسـفنجی بـه شـمش 
فـوالد( بـه ظرفیـت 800 هـزار تـن )قابـل افزایـش تـا یـک میلیـون 

تـن در سـال( 
در طـی ایـن بازدیـد مقـرر شـد کـه جهـت توسـعه همـکاری هـای 

مدیریـت  و  لجسـتیک  مطالعـات  مرکـز  مابیـن  ـفی  نامـه  تفاهـم 
و  تهـران  دانشـگاه  فنـی  هـای  دانشـکده  پردیـس  تامیـن  زنجیـره 

شـد. منعقـد  ایـران  دولـتی  بازرگانـی  تخصصـی  مـادر  شـرکت 
روابـط عمومـی پردیـس، در جلسـه ای کـه ۲۹ دیمـاه  بـه گـزارش 
۹۷ برگـزار گردیـد، دکتـر ناصـر سـلطانی، رییـس پردیـس دانشـکده 
هـای فنـی، دکتر سـیدعلی ترابـی، رییس مرکز مطالعات لجسـتیک 
دکتـر  فنـی،  هـای  دانشـکده  پردیـس  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت  و 
یـزدان سـیف، معـاون وزیـر و مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی 
بازرگانـی دولـتی ایـران و مهنـدس قدرت اله حیـدری، معاون برنامه 
ریـزی شـرکت، تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بـه منظـور گسـترش 
امضـاء  را  کاربـردی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  مشـترک  همکاریهـای 

نمودنـد.
تحقیقاـتی  هـای  زمینـه  در  همـکاری  نامـه  تفاهـم  ایـن  موضـوع 
از  از یـک سـو و شـرکت مـادر تخصصـی  مشـترک بیـن دانشـکده 
سـوی دیگـر جهـت حمایـت از پایـان نامه های تحصیـالت تکمیلی، 
ارائـه خدمـات مشـاوره مهندسـی و مدیریـتی در حوزه ی لجسـتیک 

از ظرفیـت اعضـا بـرای رشـد و ارتقـای دانشـکده اسـتفاده کننـد.«
مهنـدس کمـره ای نیـز در ایـن پنـل بـه توضیـح رونـد شـکل گیری 
ایـن گردهمایـی پرداخـت. همچنیـن مهندس معین  الدین بخشـی 

از فعالیت هـای کمیتـه تخصصـی مهندسـی معـدن را برشـمرد.
دانشـکده  برجسـته  اسـتادان  پنـل  بـه  برنامـه  از  دیگـری  بخـش 
اختصـاص داشـت کـه در ایـن پنـل دکتـر نصـر اهلل تابنـده، دکتـر 
کیومـرث شـقاقی، دکتـر منصور نیکخواه بهرامی، دکتر سـیداحمد 
نوربخـش، دکتـر احمـد کهربایـی و دکتـر استادحسـینی شـرکت 
کـرده و گوشـه ای از خاطـرات خـود از دانشـکده مهندسـی مکانیک 

را بازگـو کردنـد.
پخش چند کلیپ از دانشـکده، اسـتادان، چهره ماندگار دانشـکده 
)دکتـر منصـور نیکخـواه بهرامی( و دانشـجویان از بخش های دیگر 
برنامـه بـود. در ایـن گردهمایـی همچنیـن دکتـر حسـین نجـاری، 
علمـی  هیـات  عضـو  ریاسـی،  علیرضـا  دکتـر  سـاپکو،  مدیرعامـل 
دانشـکده مهندسـی مکانیـک بـه سـخنرانی پرداختنـد. موسـیقی 
سـنتی و اهـدای لـوح تقدیـر بـه اسـتادان ایـن دانشـکده از سـوی 

کانـون پایان بخـش ایـن گردهمایـی بـود.

پژوهشـی، تفاهم نامـه ی همـکاری بین طرفیـن منعقد و همچنین 
در راسـتای حل مشـکالت طرح شـده در این بازدید، پیشـنهادهای 

اولیـه جهـت بررسـی بـه شـرکت فـوالد و آهـن ارفع ارسـال شـود.

کشـور،  اساسـی  کاالهـای  بـا  مرتبـط  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت  و 
همـکاری در تولیـد محتـوای دوره هـای آموزشـی موردنیـاز شـرکت 
و  آموزشـی  کارگاههـای  و  هـا  دوره  برگـزاری  لجسـتیک،  حـوزه  در 
همـکاری در زمینـه تالیـف و ترجمـه مراجـع، متـون و کتب علمی، با 
هـدف همـکاری و هـم افزایـی توانایـی طرفیـن در ارائـه خدمـات به 
منظور ایجاد، گسـترش، همفکری و همکاریهای مشـترک آموزشـی، 

پژوهشـی و کاربـردی مـی باشـد.
طرفیـن بـر مبنـای مفـاد ایـن تفاهـم نامـه، بـا به رسـمیت شـناختن 
حق و حقوق مادی و معنوی طرفین، تسـهیل اسـتفاده از امکانات 
بـه منظـور  افـزاری پردیـس فنـی و شـرکت  نـرم  و  افـزاری  سـخت 
موضوعـات مـورد همـکاری و تخصیـص میـز لجسـتیک و مدیریـت 
 GTC زنجیـره هـای تامیـن کاالهـای اساسـی کشـور بـه نـام شـرکت
در مرکـز را بعنـوان محورهـای اصـلی ـفی مابیـن پردیـس دانشـکده 
هـای فنـی و شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولـتی ایـران مـورد 
توجـه قـرار داده و در پایـان ایـن جلسـه تفاهـم نامـه همـکاری را 

امضـا و مبادلـه نمودنـد.

در ماه هـای گذشـته دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک موفـق بـه 
امضـای تفاهم نامه هـای صنعـتی بـا  شـرکت فـوالد ارفع، شـرکت 
پتروشـیمی تبریز، شـرکت کاویان خودرو، شـرکت سـرما آفرین و 

مرکـز مطالعـات و برنامه ریـزی جایگاه هـای سـوخت کشـور شـد.

مراسـم تقدیـر خدمـات دکتـر پـدرام حنفـی زاده و معارفـه دکتـر 
بهـزاد رسـتمی معاونیـن سـابق و جدیـد پژوهشـی در پردیـس 
 ۲ پردیـس  تئاتـر  آمفـی  در  دیمـاه  روز ۲۹  فنـی،  دانشـکده های 

دانشـکده هـای فنـی برگـزار شـد.

در  مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده ی  دانشـگاه  و  خانـه  کانـون 
تاریـخ ۷ اسـفندماه همایـش عمومـی خـود را بـا حضـور اولیـای 
دانشـجویان برگـزار کـرد. در ایـن مراسـم جنـاب آقـای دکتـر براـتی 
دبیـر کانـون و آقـای دکتـر ابری نیـا بـرای حضـار سـخنرانی کردنـد 
نمودنـد.  ارائـه  دانشـکده  و  کانـون  فعالیت هـای  از  گزارشـی  و 
اولیـای  بیشـتر  هرچـه  آشـنایی  در  سـعی  برنامـه  ادامـه ی  در 

بـا دانشـکده  شـد. بـا اهمیـت همراهیشـان  دانشـجویان 

در تاریـخ ۱۴ اردیبهشـت ۱۳۹۸ مسـابقات کرلینـگ ماشـین های 
تهـران  دانشـگاه  مکانیـک  دانشـکده ی مهندسـی  در  مکانیـکی  
مسـابقه  ایـن  در  شـرکت  بـرای  نـام  ثبـت  شـد.  خواهـد  برگـزار 
آدرس   بـه  ثبت نـام  بـرای  می تواننـد  عالقمنـدان  و  شـده   آغـاز 

کننـد.  مراجعـه   EVENTBOX.IR/UTCURLING
در بخـش مقدماـتی مسـابقه مطابـق بـا آييـن، قوانيـن و مقررات  

تيمهـا بايسـتی تـا تاريـخ 19 فرورديـن طـرح و ايده پيشـنهادی،
و  دسـتگاه  عملكـردی  نحـوه  اسـتفاده،  مـورد  قطعـات  ليسـت 
بـه  گـزارش  يـك  قالـب  در  را  خـود  دسـتگاه)ها(  هزينـه  بـرآورد 
روابـط عمومـی ارسـال نماينـد. هيـچ طرحـي بعـد از 19 فرورديـن 
داوری نخواهد شـد و تيم در مسـابقات به نشـانی مرحله داوری 
تيمهـای  فرورديـن   21 روز  در  كنـد.  شـركت  نميتوانـد  حضـوری 
شـركت كننـده از طـرح خـود در حضـور داوران دفـاع می كننـد در 
نهايـت از ايـن مرحلـه ۱۵ تيـم كه باالترين امتياز را از نظر تطابق 
بـا قوانيـن و ميـزان نـوآوری طـرح كسـب كننـد بـه مرحلـه نهايـی 

راه پيـدا ميكننـد.
در مرحلـه نهایـی کـه در تاریـخ ۱۴ اردیبهشـت برگـزار خواهد شـد، 
و از جهاـتی مشـابه بـا مسـابقات كرلينـگ اسـت، و بـه هميـن 
دليـل نيـز مسـابقات كرلينـگ ماشـينهاي مكانيـكی ناميـده شـده 

اسـت، تيمهـا از اقـدام بـه النـچ دسـتگاه خـود ميكننـد.


