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سخن مدیر مسئول

اخبار دانشکده

ابزدید و ممیزی آزمایشگاه های پژوهیش دانشکده مهندیس مکانیک

مرامس افطاری اب حضور صنایع منتخب و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فین 
دانشگاه هتران

ابزدید از رشکت اپالیش نفت تربیز

ــی ۹۷-۹۸ بـــه پایـــان رســـید. دانشـــجویان  ســـال تحصیـل
ـــا خبـــر  دانشـــکده  مهندســـی مکانیـــک، ســـال تحصیلـــی را ب
ــدی  ــان در رتبه بنـ ــه ی ۹ جهـ ــاره ی رتبـ ــب دوبـ ــوش کسـ خـ
ــی بـــا  NTU بـــه پایـــان رســـاندند. پایـــان هـــر ســـال تحصیـل
برگـــزاری آزمـــون سراســـری ورود بـــه دانشـــگاه مصـــادف 
می شـــود. بـــه عنـــوان عضـــوی از هیئـــت علمـــی دانشـــگاه 
تهـــران بـــه دانشـــجویانمان بابـــت گذرانـــدن ســـال تحصیلـــی 
پربـــار دیگـــری خسته نباشـــید می گویـــم و بـــرای تمـــام 
ـــروزی و  ــور آرزوی به ـــرکت کننده در کنکـ ــوزان ش دانش آمـ

ــت دارم. موفقیـ
به امید دیدار در مهرماه
سید فرشید چینی

در تاریـخ ۲۵ اردیبهشـت ۱۳۹۸ بازدیـد و ممیـزی آزمایشـگاه های 
پژوهشـی دانشـکده توسـط هیئـت رئیسـه و مدیـران گروه هـای 
هـای  آزمایشـگاه  اسـاس  ایـن  بـر  و  گرفـت  صـورت  دانشـکده 
شـدند.  بنـدی  طبقـه  ج  و  ب  الـف،  گـروه  سـه  در  پژوهشـی 

گرفتنـد: قـرار  الـف  گـروه  در  زیـر  هـای   آزمایشـگاه 

نخسـتین نشسـت مسئوالن دانشکده مهندسی مکانیک و کانون 
بـا تعـدادی از فارغ التحصیـالن فنـی صاحـب صنعـت و حرفـه عصر 
سه شـنبه 7 خرداد در دانشـکده مهندسـی مکانیک برگزار شـد.  در 
ایـن نشسـت کـه بـه دعـوت رییـس دانشـکده مهندسـی مکانیـک 
و دبیـر کانـون صـورت گرفـت، رییـس و معاونـان دانشـکده، دبیـر 
کانـون، تعـدادی از اعضـای هیـات مدیـره و کمیته هـای تخصصـی 

کانـون حضور داشـتند.   
ایـن  مختلـف  آزمایشـگاه های  از  جلسـه  ادامـه  در  مدعویـن 
دانشـکده از جملـه واحـد طراحـی و سـاخت خـودروی خورشـیدی 
غـزال ایرانـی بازدیـد کردنـد.  در ایـن مراسـم آقـای دکتـر ابری نیـا 
ریاسـت دانشـکده، مهنـدس صالح آبـادی دبیـر کانـون، مهنـدس 
و  مکانیـک  مهندسـی  تخصصـی  کمیتـه  رییـس  معین الدیـن 
سـخنرانی  ترتیـب  بـه  مدیـره   هیئـت  عضـو  کمـره ای  مهنـدس 

کردنـد.

از  نفـر  چهـارده  گرفتـه،  صـورت  هماهنگی هـای  بـه  توجـه  بـا 
دانشـجویان سـال آخـر کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـکده 
روزه  سـه  آموزشـی  دوره  در  بـار  اولیـن  بـرای  مکانیـک  مهندسـی 
اورهـال پاالیشـگاه تبریـز شـرکت نمودنـد. سـرفصل های برنامـه ایـن 

دوره بـه شـرح زیـر اسـت:
1 - آشنایی کلی با پاالیشگاه و فرایندهای پاالیشی

۲ - نحوه برنامه ریزی اورهال
3 - نحـوه تعمیـرات اساسـی دسـتگاه های ثابـت شـامل کـوره هـا 

مبدل هـا و 
۴ - اورهـال ظـروف تحـت فشـار و برج هـای تقطیـر اتمسـفریک و 

ء خال
الزم بـه توضیـح اسـت کـه هـر چهـار سـال یکبـار پاالیشـگاه ها بـه 
مـدت یـک مـاه وارد فرایند اورهال می شـوند.  خوشـبختانه با توجه 
ایـن  از  دانشـکده  دانشـجویان  گرفتـه  صـورت  هماهنگی هـای  بـه 

فرصـت کـم نظیـر اسـتفاده نمودنـد.  

ایـن جلسـه صمیمـی بـا صـرف افطـار و طرح پیشـنهادات مدعوین 
خاتمـه یافت. 

آخریـن رتبه بنـدی دانشـگاه ها کـه توسـط دانشـگاه مـلی تایـوان 
)NTU( منتشـره شـده، نشـان می دهد که دانشـکده ی مهندسـی 
مکانیـک بـرای دومیـن سـال متواـلی توانسـته رتبه ی نهـم جهان 
را در میـان دانشـکده های مهندسـی مکانیـک جهـان کسـب کند.
و  جهانـی   ۳۴۴ رتبـه ی  تهـران  دانشـگاه  رتبه بنـدی  ایـن  در 
کسـب  را  جهـان   ۷۶ رتبـه ی  تهـران  دانشـگاه  فنـی  دانشـکده ی 

کرده اسـت. 
و  اسـتادی  درجـه ی  بـه  رحیمیـان  دکتـر  آقـای  جدیـد  سـال  در 
دکتـر فرجـی بـه دانشـیاری ارتقـا یافتنـد. همچنیـن آقـای دکتـر 
محمدرضـا حائـری یـزدی بعنـوان مدیرگروه طراحـی کاربردی، آقای 
دکتـر امیـر نجـات مدیرگـروه تبدیـل انـرژی، آقـای دکتـر مهـدی 
مقیمی زنـد ریاسـت کارگـروه امـور دانشـجویان توانیـاب و آقـای 
دکتـر علیرضـا دانش مهـر ریاسـت کارگـروه آمـوزش الکترونیـک، 

احـکام خـود را دریافـت کردنـد.
باتوجـه بـه جلسـات مشـترك بـا شـركت بـارز، جهت نهاـئي كردن 
عناويـن پـروژه هـای پژوهشـي بازديـدي از  کارخانـه ایـن شـركت 
واقع در کرمان در روز چهارشـنبه مورخ ۱۱ اردیبهشـت انجام شـد. 
در ایـن بازدیـد تعـدادی از اعضای هیئت علمی دانشـکده بهمراه 

معاونت پژوهشـی دانشـکده حضور داشـتند. 

بـه مناسـبت جشـن پایـان سـال تحصیـلی دانشـکده مهندسـی 
مکانیـک مسـابقه ی پرتابـه ی »انگـری بـردز« زیـر نظـر آقـای دکتـر 
بـازارگان برگـزار شـد و دانشـجویان در ایـن مسـابقات بـه رقابـت 

دوسـتانه پرداختنـد.

دانشـجویان درس اسـتاتیک )مدرس دکتر عطائی( پروژه درسـی 
خـود را تحـت عنـوان »خرپـای پـل کاغـذی«  ارائـه دادنـد. در ایـن 
پـروژه قـرار بـود دانشـجویان در قالـب گروههـای سـه نفـره یـک 
خرپـای پـل بـا کاغـذ روزنامـه درسـت کننـد کـه در یـک دهانـه ۷۰ 
سـانتیمتری )فاصله بین دو میز( مسـتقر شـده و در وسط دهانه 
نیـروی متمرکـز وزن وزنـه را تحمـل نماید. از جمله نتایج شـاخص 
در بیـن گروههـا مـی تـوان بـه سـبک تریـن خرپـا بـا 52.3 گـرم 
وزن و مقاومتریـن خرپـا بـا ظرفیـت 10.5 کیلوگـرم اشـاره نمـود. 

بیشـترین نسـبت ظرفیـت بـه وزن سـازه نیـز حـدود 36  بـود. 
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