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 ميليون ٥٠٠ حدود ارزش به بازاري ٢٠١٩ سال در اطالعات آخرين طبق كراسبو كمان
 و ،جانبي لوازم كمان، فروش و خريد عالوه بر و است كرده ايجاد جهان سراسر در دالر

 ملكردع مكانيزم .مي شود انجام نيز آن واردات و صادرات ،كراسبو كمان يدكي، قطعات
 ،ارتجاعي بازوي خمش از حاصل پتانسيل انرژي از استفاده كمان مدل هاي تمامي

 بازوي زياد ياربس خمش به دليل .است پرتابه به آن انتقال و ،يك سرگيردار تير به صورت
 از را بازو جنس مي بايست مي شود، ايجاد پتانسيل انرژي ذخيره ي منظور به كه ارتجاعي
 و طول، يادازد كششي، استحكام( مكانيكي مقاومت بيشترين كه كرد انتخاب ماده اي

 تخاب هاان بهترين از يكي كامپوزيت ها ،دليل همين به .باشد دارا را )خمشي استحكام
 كامپوزيتي بازوي با كراسبو كمان توليد طرح انتخاب .هستند كمان بازوي ساخت براي

 و  هاكمان از دسته اين واردات براي كشور از ارز خروج از جلوگيري :دارد عمده دليل دو
 به توجه اب .بين المللي سطح در كراسبو كمان هاي توليد فهرست در ايران گرفتن قرار

 كمان بازوهاي دتولي فني دانش به دستيابي به نياز حرفه اي كمان هاي و تير توليد اين كه
 قرار كمان  يكننده توليد بزرگ كشور سه جزء بعدي سال هاي در مي تواند ايران دارد،
 پونداژ هايتن در تحليلي، روابط كمك به قرقره بخش در گرفته صورت طراحي با .گيرد
 ساخت روش .است خارجي هاي نمونه با رقابت قابل كه شد حاصل تير پرتاب براي ٨٠

 آن ساخت براي شيشه اي رشته الياف از و بوده RTM نوع از كامپوزيتي بازوهاي
 نيز ابيبازاري و ورزشي كارگروه ساخت، و طراحي كارگروه با همزمان .است هشد استفاده
 انبوه وليدت براي مجوز اخد ها، كمان اين نظامي ماهيت به توجه با .بودند فعاليت مشغول

.دارد ادامه همچنان زمينه اين در مذاكرات و است دفاع وزرات اختيار در ها كمان اين
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انيكي ساخت دستگاه تست كشش چندمنظوره براي مشخص كردن خواص ترمومك
مواد در محفظه ي حاوي سيال

مهندس الياس سليمان، دكتر مجيد بني اسدي و دكتر مصطفي باغاني ان به انتخاب آقاي دكتر وحيد اصفهاني
ين عنوان پژوهشگر برجسته در سي ام

اهجشنواره ي پژوهش و فناوري دانشگ

محمود موسوي انتخاب آقاي دكتر 
سوتِ پيشكعنوان پژوهشگر  به مشهدي

پژوهش جشنواره ي  نمونه در اولين
دانشكدگان فني

 ،ناجي نعبدالمحس دكتر عراق، كشور فرهنگي محترم رايزن ،مظفر امجد دكتر آقايان
 الوسطي، فني دانشگاه رييس معاون ،التميمي وضاح دكتر الوسطي، فني دانشگاه رييس
 ،الحكيم ديمه دكتر و ،البلد دانشگاه مهندسي -فني كالج رييس ،الساعدي عامر دكتر

 روابط توسعه ي هدف با ١٤٠٠/٩/٢١ تاريخ در ،الوسطي فني دانشگاه هماهنگي  مسئول
 هندسيم دانشكده ي از استاد و دانشجو تبادل و كشور دو صنعتيِ و فرهنگي، علمي،

 واحدهاي توانمندي هاي ارائه ي و دانشكده كامل معرفي از پس .كردند بازديد مكانيك
 در تمشارك براي دانشكده كامل آمادگي عراق، دانشگاه هاي رؤساي به آن گوناگون

 رؤساي .شد اعالم استاد تبادل و دانشجو جذب صنعتي، و پژوهشي زمينه هاي كليه ي
  هايدانشگاه روابط تقويت براي را خود عالقمندي و آمادگي نيز عراق دانشگاه هاي

 جهت يكمكان مهندسي دانشكده ي و فني، دانشكدگان تهران، دانشگاه با عراق كشور
 گروه ناي .كردند اعالم صنعتي و فرهنگي، علمي، توانمندي هاي از طرفين مندي بهره 

 ازديدب مكانيك مهندسي دانشكده ي برگزيده ي وكارگاه هاي آزمايشگاه ها از همچنين
  .كردند

كدهبازديد مسئوالن دانشگاه هاي كشور عراق از دانش

 پزشكي، بيلق از صنايع از بسياري در كه است مواد خواص سنجي و ارزيابي تست، دستگاه هاي جديدترين از يكي مذكور دستگاه
 كارشناسي ويدانشج ،سليمان الياس مهندس آقاي جناب توسط دستگاه اين .مي گيرد قرار استفاده مورد ... و هوافضا سازي، اتومبيل

 شده ساخته موندري پروفسور مشاوره ي و باغاني مصطفي دكتر و بني اسدي مجيد دكتر راهنماييِ با ،توليد و ساخت - مكانيك ارشد
 پدر( نسليما محمدصادق مهندس آقاي جناب مالي حمايت با و مستمر فعاليت سال دو حدود از پس ساخت و طراحي مراحل .است

 اين عمده ي اوتتف .است پذيرفته انجام شرق تكنوهيدروليك مهندسي و فني گروه مديريت )سليمان الياس مهندس جناب ارجمند
 گرمايش نرخ و ادم كنترل قابليت داراي كه است )تغيير قابل( سيال حاوي اي محفظه به آن بودن مجهز مشابه نمونه هاي با دستگاه

 را امكان اين اربرك به دستگاه اين لذا .باشد مي دست دخالت بدون و اتوماتيك كامال به طور بسته، كاري سيكل يك در سرمايش، و
 ابيارزي  گرمايش و سرمايش دلخواه سرعت هاي با كاري، واقعي محيط با مشابه محيطي در را آزمايش مورد نمونه ي كه دهد مي

 خواص ررسيب دار حافظه هوشمند مواد رفتار بررسي آزمون هاي مهم ترين از .كند پيدا اطمينان ماده رفتار و عملكرد صحت از و كرده
 بازيابي و ليشك بازيابي هاي تست عنوان تحت كردن، گرم و سردكردن مختلف سرعت  هاي و محيطي دمايي، شرايط در ماده رفتار و

 را ها آزمون اين از حاصل نتايج مكانيزه كامال به صورت و شده تعريف كاري سيكل هاي در است قادر دستگاه اين .است نيرويي
 .دهد گزارش

درخشش دانشجويان دانشكده در بيست و 
ه ي ششمين المپياد علمي دانشجويان كشور در رشت

مهندسي مكانيك
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 بهتي سيد موسي آيانتخاب آقاي دكتر 
  نجوان نمونه در اوليعنوان پژوهشگر 

يدانشكدگان فنپژوهش جشنواره ي 

و طراحي و ساخت كمان كراسب
با بازوهاي كامپوزيتي

دكتر مجتبي حقيقي يزدي

)٢رتبه (حميدرضا عاكف  )١رتبه (عرفان حاتمي 

)٣٠رتبه (مهديس رباني  )٢٥رتبه (ناديه امامي رضوي 
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 طراحي، ساخت و تست سامانه هاي جداسازي چندعامليِ
اسپرم هاي سالم انساني براي درمان ناباروري

 قيتموف نرخ ،حاضر حال در .آمده اند پديد باروري كمك روش هاي عنوان تحت زيادي فناوري هاي ،ناباروري درمان به كمك رايب
 زاميال درمان براي را باروري سيكل چندين از استفاده كه است درماني سيكل هر در %٣٣ تقريبا به محدود كمك باروري فناوري هاي

 اهشك نظر از خصوص به آن، بهبود و مي شود محسوب كمك باروري روش هاي در محوري گام اسپرم انتخاب و جداسازي .مي كند
 طور به را دانفرزن سالمتي بالقوه صورت به و باروري موفقيت نرخ مي تواند ،است فعلي روش هاي معايب از كه اسپرم ها به آسيب

 .برد باال توجهي قابل
 مكانيك، مهندسي  يدانشكده در »LoC و BioMEMS كوچك، پزشكي ادوات« آزمايشگاه در گرفته صورت پژوهش آخرين در

 داسازيج براي گسترده جانبي تجهيزات به نياز بدون و غيرفعال صورت به چندعاملي ميكروسياليِ  يافزاره ساخت و طراحي
 زند مقيمي ديمه دكتر راهنمايي تحت رمضاني، ايمان و لساني علي آقايان كمك با پژوهش، اين .است گرديده انجام سالم اسپرم هاي

 دانشگاه( صرتين رضا دكتر آقاي  يمشاوره با )سينا ابن ناباروري مركز( نژاد كاظم سميه دكتر خانم و )مكانيك مهندسي  يدانشكده(
 فرانسيسكو سن ايالتي اهدانشگ و بركلي، -كاليفرنيا دانشگاه هاي ،سينا ابن ناباروري مركز از محققيني همكاري با نيز و )استراليا موناش
 نسبت  هاشاخص ودبهب از نشان شده جداسازي اسپرم هاي كيفيت و اسپرم حركتي رفتار تحليل از حاصل نتايج .است گرفته صورت

 باعث ن،بود غيرآسيب زا عين در ،نوري تحريك كه است آن افزاره اين در جداسازي شده اسپرم هاي مزيت .دارد سنتي روش هاي به
 تسهيل اعثب نانوساختار سطوح ،ديگر سوي از .مي گردد خروجي سمت به آن كردن شنا مسير طول در اسپرم تحرك كاهش جبران
 يگونه ها توليد ميزان از حتي نوري تحريك با آن تركيب و )درصدي ٨٥ تا ٢٠ سرعت افزايش با( شده سطح روي اسپرم ها حركت
 نقش نيز كانال ها طراحي و هندسه .)درصد ٣٩/١٠ برابر در ٦٦/٤( مي كاهد چگالي گراديان روش به نسبت واكنش پذير اكسيژنِ

 به دورو جهت رقابت قابل محصول يك عنوان به مي تواند افزاره اين مجموع، در .دارند عهده بر را اسپرم ها ميان تمايزدهندگي
.شود مطرح ناباروري درمان  يچرخه
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ددكتر مهدي مقيمي زن

رحلت استاد بزرگ و دانشمند گرانقدر

كتريكيخورشيديِ وسيله ي نقليه ي ال -طراحي و ساخت ايستگاه شارژ برقي
دكتر موسي آيتي

١٤٠٠مهر  ١٩در 

 آزمايشگاه و قدرت پايش سامانه دانش بنيان شركت همكاري با و مكانيك مهندسي دانشكده ي در شارژ ايستگاه ساخت و طراحي
 وسايل با الكتريكي نقليه ي وسايل جايگزيني امروزه، زيست محيطي، نگراني هاي افزايش به دليل .گرفت صورت پيشرفته ابزاردقيق

 انـرژي، ره سازذخي سيستم هاي و تجديدپـذير انرژي هاي به كارگيري توسعه ي با .است پيداكرده ويژه اي اهميت سوختي نقليه ي
 تعداد زايشاف با .است ضروري امري برق شبكه ي با تبادل امكان و انرژي منابع اين از تركيبي با شارژ ايستگاه هاي طراحـي

 كنترل ازنظر چه و الزم تقاضـاي تـأمين ازنظر چه كنوني برق نيروگاه هاي هيبريد، و الكتريكي خودروهاي و برقي موتورسيكلت هاي
 انرژي هاي مكك با شارژ ايستگاه هاي انرژي تأمين ازاين رو .بود نخواهند به وجود آمده تقاضاي حجم پاسخگوي توليدشده آلودگي هاي
  .اسـت اجتناب ناپذير موضوعي تجديدپذير

:است زير ويژگي هاي داراي مكانيك مهندسي دانشكده ي در ساخته شده شارژ ايستگاه
شهر برق و خورشيدي هايسلول از استفاده با نياز مورد انرژي تامين قابليت *
برقي موتورهاي انواع شارژ به منظور AC و DC يمجزا خروجي هاي داراي *
خورشيد به نسبت خورشيدي سلول بهينه ي زاويه ي تنظيم قابليت و مكان يابي *
كاربر براي برقي موتور مصرفي برق هزينه ي محاسبه ي سيستم داراي *
باتري شارژ مديريت سيستم داراي *
 شهر برق و خورشيدي سلول بين ايستگاه انرژي منبع مديريت خودكار سيستم داراي *
باتري و خورشيدي سلول به مربوط اطالعات ذخيره سازي امكان *
  دور راه از شارژ ايستگاه وضعيت بر نظارت امكان *
دور راه از شارژ ايستگاه به فرمان ارسال امكان *
شارژ سكوي و باتري باكس در دما نمايشگر و خودكار خنك كاري سيستم داراي *
دما و مصرفي انرژي توان، ولتاژ، جريان، نمايشگر *
شب هنگام در استفاده به منظور نورپردازي و روشنايي داراي *
جان حفاظت و الكتريكي شوك كوتاه، اتصال اضافه جريان، اضافه  ولتاژ، حفاظت داراي *
  شارژ فرايند طول در مشكل بروز در صورت خودكار به طور شارژر خروجي قطع *
  شارژ هنگام در الكتريكي نقليه وسيله ي و شارژر اتصال نشانگر داراي *
برف و باران برابر در سازه كامل عايق كاري *
IEC اساس بر شارژ اتصاالت و كانكتورها * 62196 Type 2 connector


