
 



  



 

 

  و توجه برای مناستت    فرصتت   فناوری و پژوهش هفته

شور  در فناوری و پژوهش امر مختلف ابعاد روی تمركز  ك

  و روندها از اطالع ضمن  نفعانذی كلیه تا آوردم  فراهم

  و ریزیبرنامه   آینده،  برای كشتتتور در موجود وضتتتعی  

مات    قدا   قرار خود كار  دستتتتور در را تریمهم و بهتر ا

 .دهند

یدگان   معرف  و انتخاب  ناوری  و پژوهش حوزه برگز   و ف

ذی بین تعامل   فرصتتت  ایجاد  همچنین و آنها  از تجلیل 

عان    برگزاری نظیر مختلف های شتتتیوه به  حوزه این نف

  مط وعات  هایمصاح ه مل ، همایش بازار، فن نمایشگاه،

  امند آن به و ایجاد كشور در را فضای  تلویزیون  رادیو و

  بستتترستتازی  عرصتته، این در فعالین و فناوری و پژوهش جایگاه و شتت ن ارتقاء ضتتمن كه زند م 

ستحكم   سعه  و تقوی  راه ادامه برای را م شرف   ضامن  كه فناوری و پژوهش تو شور  واقع  پی   و ك

 .نماید فراهم فرهنگ  و اجتماع  ابعاد در اس  مردم برای امنی  و رفاه ثروت، ایجاد

برتارک دانشكده  بزرگوار و همكاران پژوهش در هفته پژوهش امسال نیز به مدد همكاران علم  

كه  های فن  و مهندس  نقش  خوش نشس . با توجه به استق ال اعضای هیات علم  و درخواس 

ا صورت گرفته بود، در شورای تصمیم گیری هفته هجه  برگزاری برنامه های آموزش  توسط گروه

 های ذیل مورد تصویب قرار گرف :اجرای برنامهپژوهش 
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 های بالشتک و ای لرزه جداگرهای با آشنایی تخصصی-علمی سمینار برگزاریگزارش 

 (تهران پردیس) هاسازه ایلرزه بهسازی در آن کاربرد و االستومری

 همزمان جاری سال ماه آذر یازدهم در تخصص  سیمنار این 

 با مهندس  و فن  دانشكده توسط پژوهش هفته آغاز با

 سازمان تهران، شهرداری مشاور و مهندس  سازمان مشارك 

 كهرنگ صنعت  گروه و مالزی UTM دانشگاه و مهندس  نظام

 .شد برگزار

 مشارك  با خوارزم  دانشگاه ابوریحان سالن محل در سمینار

 شهرداری مختلف مناطق فن  نفرات مهندسان، گسترده

 رسای و دانشگاه این عمران مهندس  گروه دانشجویان و تهران

  .شد تشكیل نفر 200 به نزدیک حضور با هادانشگاه

 اسالم  جمهوری سرود كریم، قرآن از آیات  پخش با سمینار

  .گردید آغاز دانشگاه فیلم و سرود ، ایران

 از استفاده و ای لرزه طراح  اهمی  برشمردن ضمن معصوم  عل  دكتر آقای سمینار ابتدای در

  .پرداختند هاسیستم این عملكرد نحوه بیان به جداساز هایسیستم

 برای اینامه آیین ضوابط شناس  زلزله الملل بین پژوهشگاه از سروقدمدم دكتر اقای ایشان از پس

 .نمودند تشریح را ایلرزه طراح  در جدید هایدیدگاه و ای لرزه طراح 

 را ایلرزه سازهای جدا تولید در داخل  های توانای  كهرنگ صنعت  شرك  از روناس  مهندس اقای

 مكاریه برای را كهرنگ صنعت  گروه مادگ آ و نمودند معرف  را صنعت  گروه این امكانات و تشریح

 .نمودند اعالم دانشگاه با



 

 

 از عدنان دكتر و شناس  زلزله الملل  بین پژوهشگاه از فرضیای  دكتر آقایان سمینار ادامه در

 هایپروژه تجربیات همچنین و ایلرزه جداساز سیستمهای طراح  ضوابط بیان به UTM  دانشگاه

  .پرداختند شده اجرا

 .یاف  پایان سخنرانان و كنندگان شرك  پاسخ و پرسش با سمینار

 

 گرد به روای  تصویربرگزاری میز

 



 

 

  هوش؟ چیستی کارگاه برگزاریگزارش 

سخنران  دكتر     سه  با  سید محمود طاهری جل

  سالن علوم زمیندر اتاق  چیست  هوش؟عنوان 

شجویان مقطع     ساتید و دان در جمع تعدادی از ا

 كارشناس  و كارشناس  ارشد برگزار شد.

 خ تاری روند كوتاه بیان ضمن سخنران ، این در

 ردۀ دو تشتتریح و هوشتتمندی، و هوش تعریف

تعریف) هوشتتتمندی  و هوش های تعریف كل 

 متخصتتصتتان هایتعریف و شتتناستتانروان های

 تعریف  گردید ستتع ( هوشتتمند هایستتیستتتم

   ..شود ارائه هوش برای جامع و یكتا

 به روای  تصویر برگزاری كارگاه

 



 

 

  علم؟ فلسفه کارگاهگزارش برگزاری 

با عنوان  سید محمود طاهریسخنران  دكتر جلسه 

تاق   چیستتتت  هوش؟ در جمع  ستتتالن علوم زمین در ا

تعدادی از استتاتید و دانشتتجویان مقطع كارشتتناستت  و   

 كارشناس  ارشد برگزار شد.

 فهفلس  تاریخ  روند كوتاه بیان ضمن  سخنران ،  این در   

 ،وین حلقه منطق  هایِپوزیتیویستتت  هایدیدگاه ویژه به و علم

 این به فلسف   صورت  به و اس   شده  بیان آنها دیدگاه پیامدهای

   هك داش   كامپیوتری توانم  آیا كه اس   شده  داده پاسخ  سوال 

 .باشد هوشمند انسان همچون

 برگزاری كارگاه به روای  تصویر

 

 

 

 

 

 



 

 

 بانکداری حوزه در تجارت و صنعت هایچالش تخصصی - علمی میزگرد برگزاری

 راهکارها ارائه و هاتحریم از بعد المللبین

 بانكداری حوزه در تجارت و صنع  های چالش اقتصادی میزگرد

 ن بهم دكتر حضور با راهكار ارائه و ها تحریم از بعد الملل بین

 مركزی، بانک اس ق رئیس و اسالم  شورای مجلس نماینده

 سرئی شاهمرادی دكتر بازرگان ، اتاق رئیس بناموالی  دكتر

 ینب بانكداری كارشناس مالی  دكتر تجارت، و صنع  سازمان

 النس در خوارزم  دانشگاه علم  هیئ  عضو س ط دكتر و الملل

 در.شد برگزار خوارزم  دانشگاه ادبیات دانشكده غدیر همایشات

 جریم توسط میزگرد قوانین و ضوابط اعالم ضمن برنامه ابتدای

 رحط از پس و شد كار دستور وارد جلسه نفر هر زمان ندی ارئه و

 بهمن  دكتر ابتدا ، نفرات از یک هر برای س ط دكتر توسط سوال

 ای نه در و شاهمرادی دكتر آن از بعد و بناموالی  دكتر سپس و

 با نهای  در و شد اجرا میزگرد مالی  دكتر توسط راهكار ارائه با

 سطتو جلسه پایان در و یاف  خاتمه دانشجوی  پاسخ و پرسش

 تقدیر زگردمی در سخنران نفرات از تقدیر لوح تقدیم با دانشجوی  بسیج ناحیه اقتصاد و علم معاون  مع ودی بهزاد

  .آمد بعمل تشكر و

  

 

 



 

 

 به روای  تصویر میزگردبرگزاری 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 .هاسازه در ایلرزه کنترل با آشنایی آموزشی کارگاه برگزاریگزارش 

 ههفت روز دومین در خوارزم  دانشگاه مهندس  و فن  دانشكده

 ای زهلر كنترل سیستمهای با آشنای » آموزش  كارگاه پژوهش

 حضور با كه آموزش  كارگاه این در. نمود برگزار را «هاسازه در

 ردید،گ برگزار نوری غالمرضا دكتر و معصوم  عل  دكتر آقایان

 زمینه در كه سازه دكتری دانشجوی رایگان  آرش مهندس

 ریدكت دوره رساله انجام حال در فعال نیمه كنترل سیستمهای

 و دانشجویان برای را ذیل رئوس با مطالب هستند خود

  .نمودند ارائه عالقمندان

 :ارائه محورهای

  این از شده اجرا های نمونه معرف  همراه به ایلرزه كنترل های سیستم انواع با آشنای 

 جهان و كشور داخل در هاسیستم

 ساختمان در ایلرزه كنترل های سیستم طراح  های نامه آیین بر مروری 

  محدود المان افزار نرم در كنترل  های المان سازی مدل با آشنای 

  اش ارتع و ایلرزه كنترل های سیستم زمینه در توسعه و  تحقیق قابل موضوعات  بررس 

 

 

 

 



 

 

 به روای  تصویر كارگاهبرگزاری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های ابزار تحقیق و افزایش استناد مقاالت و آناتومی نگارشکارگاهگزارش 

  ساعته آموزش 4كارگاه  یمراحل ادار  پس از ط 

 نیبرگزار شد. مدرس ا25/09/1397 در روز   سیمقاله نو

 را در طول دوره ریز نیناو، ع احمد سلس یل دكتر  یدوره؛ آقا

ابعاد مختلف نگارش و چاپ مقاله  حیمطرح نموده و به تشر

 .پرداختند

عنوان،  ریمختلف مقاله نظ یقسم  ها  بررس -

 یریگ جهیو نت  ه، بدنه اصلمقدم ده،یچك

 یدر نوشتن قسم  ها یكاربرد یها کیتكن -

 مختلف مقاله

 آنها  مختلف و نحوه اعت ار سنج یها شیبا مجالت و هما ی آشنا -

 داوران  ده ازیو نحوه امت یپروسه داور  نحوه ارسال مقاله به ژورنال و بررس -

 دهیو گرفتن ا  مقاله خوان یها کیتكن  بررس -

 IEEEرینظ ی مقاله در ژورنال ها یجستجو یها کیتكن -

 ارسال مقاله ینحوه انتخاب مناسب مجله برا -

در  هاشرك  كردند و كارگاهو اساتید  تحصیالت تكمیل  انینفر از دانشجو 55دوره  نیا در

 .دیمذكور به انتها رس خیتار 12شروع و در ساع   ص ح 8ساع  

 



 

 

 تصویربرگزاری كارگاه به روای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های انعطاف پذیر با هدف طراحی یک ارتعاشات ناشی از گردابه در سازه کارگاه برگزاریگزارش 

 توربین بدون پره

جلسه سخنران  دكتر مهدی زمانیان عضو هیات  

علم  گروه مهندس  مكانیک با عنوان ارتعاشات 

ناش  از گردابه در سازه های انعطاف پذیر كه حاصل 

كار ایشان در دوره فرص  مطالعات  در دانشگاه پل  

تكنیک تورین  در كشور ایتالیا م  باشد در اتاق 

تعدادی از شورای دانشكده فن  و مهندس  در جمع 

اساتید و دانشجویان مقطع كارشناس  و كارشناس  

ارشد برگزار شد. در این سخنران  ابتدا نحوه ایجاد 

گردابه  به هنگام ع ور سیال بر روی  سازه ها معرف  

شد . سپس به نحوه ایجاد ارتعاش در اثر تولید گردابه 

در معرض ارتعاش ناش  در سازه ها پرداخته شد . در این بخش سازه های  مهندس  كه 

از گردابه هستند معرف  و فیلم های  از تخریب سازه در اثر این پدیده برای دانشجویان 

به نمایش گذاشته شد. در ادامه نحوه برداش  انرژی و استفاده مفید  از این پدیده كه 

 امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته اس  تشریح شد. در این سخنران  به مدلسازی  و

حل معادالت حرك  ارتعاشات ناش  از گردابه در  سیلندری كه بر روی یک میله انعطاف 

پذیر سوار شده اس  پرداخته شد. این تركیب بندی المان اصل  توربین های باد بدون 

پره م  باشد كه اخیرا  به منظور تولید انرژی الكتریك  مورد توجه قرار گرفته اند. در 

غیر خط  سیستم به بررس  اثر پارامترهای سیستم بر روی  پایان ضمن تحلیل خط  و



 

 

پرداخته شد. در این ناحیه دامنه ارتعاش سیستم به صورت ناگهان   lock-inناحیه 

افزایش م  یابد و بسته به كاربرد سازه قرار گرفتن سازه در این ناحیه م  تواند خطرناک 

 و یا مفید باشد. 
 به روای  تصویر برگزاری كارگاه

 

 



 

 

 دستاورد پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آزمایشگاه پیشرفته ژئوتکنیک مدلسازی فیزیکی بزرگ مقیاس



 

 

 آزمایشگاه پیشرفته ژئوتکنیک مدلسازی فیزیکی بزرگ مقیاس



 

 

 طرح برون دانشگاهی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 طرح  پژوهشی بین المللی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 طرح پژوهشی بین المللی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 طرح پژوهشی بین المللی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 طرح پژوهشی بین المللی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 طرح برون دانشگاهی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 طرح برون دانشگاهی دانشکده فنی و مهندسی



 

 

 دانشکده فنی و مهندسی طرح برون دانشگاهی



 

 

 شگر برگزیده در زمینه طرح پژوهشی برون دانشگاهیپژوه



 

 

 پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 

 

 



 

 

 

 غرفه دانشكده به روای  تصویر

 

 

 

 



 

 

 


