
یاندانشجوبهویژهدانشجویانتمامیبهرادانشجوروزرسیدنفرا

وفیقاتتوگفتهتبریکتهراندانشگاهمکانیکمهندسیدانشکده

اجتماعیوفردیامورهمهدرراعزیزدانشجویانشماروزافزون

ازیاجتماعوفرهنگیپژوهشی،علمی،فعالیتهایعرصهدربهویژه

.خواهانممتعالخداوند

سیدفرشیدچینی

مسئولسخن مدیر 

خبرنامه داخلی دانشکده مهندسی مکانیک
تهراندانشگاه -فنی دانشکده های پردیس 

:دراینشماره
سخنمدیرمسئول-
اخبارماهگذشته-
طراحیکارتویزیتیکنواختاساتید-
گرصنایعتفاهمنامههایمربوطبهدانشکدهمهندسیمکانیکبادی-
ده مهندسی مکانیککمراکز و آزمایشگاه های دانش-

1395دی -06•  چینی شماره  دکتر فرشید : مدیر مسئول•    کارگروه اطالع رسانی و ارتباطات    
خیابان کارگر شمالی، باالتر از جالل آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک
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اخبار ماه گذشته

طراحی کارت ویزیت یکنواخت برای اساتید دانشکده

مختلفتفاهم نامه های مربوط به دانشکده مهندسی مکانیک با صنایع 

سالعنوانتفاهمنامه

تفاهمنامههمکاریمابینموسسهپژوهشدرمدیریتوبرنامهریزیانرژیپردیس
1392دانشکدههایفنیوموسسهمطالعاتبینالمللیانرژی

حیطتفاهمنامههمکاریدرحوزههوافضا،هوانوردیوهواییفیمابینپژوهشکدهخودروسوختم
زیستپردیسدانشکدههایفنیومشرکتدانشگاهیمدیریتانرژینوآورافق

1391

1391نایعپمپیرانتفاهمنامههمکاریفیمابینتوربوماشینهایآبیپردیسدانشکدههایفنیوشرکتص
1391ایپاستفاهمنامههمکاریفیمابینپردیسدانشکدهایفنیوشرکتایرانیاتومبیل

صنایعتفاهمنامههمکاریفیمابینپردیسدانشکدههایفنیومرکزتحقیقاتونوآوری
(سهامیعام)خودروسایپا

1390

1390گاهتهرانوپردیسدانشکدههایفنیدانش(سهامیعام)تفاهمنامههمکاریفیمابینشرکتمپنا
1390تهرانتفاهمنامههمکاریفیمابینپژوهشگاهاستانداردوپردیسدانشکدههایفنیدانشگاه

1390فنیدانشگاهتهرانتفاهمنامههمکاریفیمابینشرکتتوسعهصنایعتاسیساتیایرانوپردیسدانشکدههای

آزمایشگاه ها، مراکز و موسسات پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

رباتیک مقدماتی-1
ابزار دقیق پیشرفته-2
مهندسی بافت: بیومکانیک-3
شناخت و کنترل حرکت: بیومکانیک-4
5-MEMS

تست غیر مخرب-6
یمکاترونیک و سیستم های اندازه گیر-7
مواد هوشمند-8
کامپوزیت-9

تغییر شکل پالستیک شدید-10
نانو مهندسی سطح-11
متالوگرافی و مواد-12
خواص سنجی مکانیکی-13
جریان چند فازی-14
سیستم های تهویه مطبوع-15
شکل دهی فلزات-16
پایش صنعت و عیب یابی-17
تجهیزات توانبخشی-18
تجهیزات طب ورزشی-19

اپتیک و لیزر-1
سیاالت غیرنیوتنی-2
تحلیل تجربی تنش-3
آنالیز مودال تجربی-4
مکاترونیک و سیستم های -5

اندازه گیری
مترولوژی-6
تهمرکز وسایل نقلیه پیشرف-7
خودرو خورشیدی-8
هیدرولیک پنوماتیک-9

نویز و آکوستیک-10
کنترل-11
موتورهای احتراقی-12

مقاومت مصالح-1
ترمودینامیک-2
دینامیک ماشین و ارتعاشات-3
انتقال حرارت-4
سیاالت-5
توربوماشین-6

رباتیک مقدماتی-1
هیدرولیک پنوماتیک-2
کنترل-3
یریمکاترونیک و سیستم های اندازه گ-4
مترولوژی-5
آنالیز مودال تجربی-6
تحلیل تجربی تنش-7

:قطب ها
قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند-1
قطب علمی بهینه سازی سیستم های انرژی-2

:پژوهشکده ها
ندپژوهشکده مکاترونیک و ماشین های هوشم-1

یریآزمایشگاه مکاترونیک و سیستم های اندازه گ-
آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته-
کنترلآزمایشگاه -

موسسه تحقیقاتی توربوماشین های آبی-2
:مراکز آموزشی

مرکز پژوهشی فرآوری مواد نانوساختار-1
یدآزمایشگاه تغییر شکل پالستیک شد-
آزمایشگاه متالوگرافی و مواد-
آزمایشگاه نانو مهندسی سطح-

مرکز مهندسی رباتیک-2
(آموزشی)آزمایشگاه رباتیک مقدماتی -
آزمایشگاه پژوهشی رباتیک زیستی-
باتکارگاه مسابقات رباتیک و نمونه سازی ر-

(NVA)مرکز نویز، ارتعاش و آکوستیک -3
آزمایشگاه نویز و آکوستیک-
آزمایشگاه آنالیز مودال تجربی-
آزمایشگاه عیب یابی و پایش صنعت-

مرکز پژوهشی جوش و آزمون های غیرمخرب-4
NDTآزمایشگاه تخصصی -

مرکز تحقیقات ناوگان ریلی-5
آزمایشگاه طراحی و شبیه سازی-

مرکز سیستم های فناوری پیشرفته-6
پیشرفتهآزمایشگاه سیستم های دینامیکی کنترلی-
آزمایشگاه وسایل نقلیه پیشرفته-

مرکز تجهیزات توانبخشی و طب ورزشی-7
یآزمایشگاه پژوهشی تجهیزات توانبخش-
آزمایشگاه پژوهشی تجهیزات طب ورزشی-

دانشکده( HPC)مرکز ابر رایانش سیمرغ -8
مرکز پژوهشی بایومکانیک-9

مرکز توسعه مهارت های مهندسی-10
مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی-11

آزمایشگاه های پژوهشی پژوهشی-آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه های آموزشی مستقل

لی آزمایشگاه های تحقیقاتی قب
مستقر در دانشکده قدیم

قطب ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

درنهنموجوانپژوهشگرعنوانبهفرجیقادردکترآقایانتخاب-
.انتهردانشگاهفناوریوپژوهشجشنوارهپنجمینوبیست

قیلعدکترآقایتوسطویژهپژوهشیدستاوردعنواندریافت-
یفناوروپژوهشجشنوارهپنجمینوبیستدرکمایوسفی

.تهراندانشگاه
یوانکدکترآقایتوسطبرجستهکاربردیطرحعنواندریافت-

گاهدانشفناوریوپژوهشجشنوارهپنجمینوبیستدرصادقی
.تهران

مسئولعنوانبهشیرازیزادهالهآیتدکترآقایانتصاب-
تهراندانشگاهدانش آموختگاندفترراه اندازی

دانشگاهتحقیقاتیمراکزازکهIrcadتحقیقاترکزم-
راحیجبرایایسامانهساختحالدراستفرانسهاستراسبورگ

مختلفیهایقسمتپروژهایندر.باشدمیآسیبحداقلباکبد
مکانیکیخواصتعیینوبودهانجامحالدرزمانهمصورتبه

تحتیخونایرگهالگویوآیآرامتصاویربهتوجهباکبدبافت
قسمتایندردر واقع.می پذیردصورتاسدیبنیدکترنظر

روش هایکمکباخواص سنجیبرایپروتکلیپروژه
پنجمدتبرایحاضرپروژه.می شوداجراوارائههمگن سازی

.استشدهتعریفسال
یبرگزارشاهدمکانیکمهندسیدانشکدهامسالآذرماه28در-

اینرد.بودآلومینیومبازیافتدانشجوییمسابقاتدورهدومین
هایطیقوبازیافتمعضالتازیکیرفعجهتدانشجویانمسابقه

یزاتیتجهساختبهاقدامکمچگالیوباالجحمیعنیآلومینومی
لهبهاقدام(پایییاو)دستیمختلفهایمکانیزمباکهنمودند
.نمایدمینوشیدنیهایقوطیکردن

میانازعضوگیریبهاقدامایرانمکانیکمهندسانانجمن-
دانشجویان.استنمودهمکانیکمهندسیرشتهدانشجویان
http://www.isme.irاینترنتینشانیبهمراجعهبامیتوانند

ساالنهعضویتحقپرداختباوکردهپرراعضویتفرمهای
.شوندعضوانجمنایندرخود،

فرجی به عنوان پژوهشگر جوان نمونه انتخاب آقای دکتر قادر 

تمامی.می باشدارتباطاتورسانیاطالعکارگروهمصوبتهراندانشگاهمکانیکمهندسیدانشکدهکارکنانواساتیدیکنواختویزیتکارت
.نمایندارسالایمیلnewsletter.me@ut.ac.irنشانیبهنیازصورتدرکارکنانواساتید

:باشندشرح زیر می برخی دیگر از تفاهم نامه ها به. آورده شدچهار بعضی از تفاهم نامه های امضا شده بین دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع در خبرنامه شماره 

:ی باشندآزمایشگاه ها قطب ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک به شرح زیر م
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