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میالدي،2020سالدرکروناهمه گیريپیدرمصنوعیتنفسدستگاه هايشدیدکمبود
یکساختوطراحیبرايجدیدایده هايکشفبه سويرامهندسانوپژوهشگران

آمبوبگ.دادسوقدسترسقابلواطمینان،قابلارزان،ساده،مصنوعیتنفسدستگاه
تنفسدريریومثبتِفشارایجادبرايکهاستسیلیکونجنسازهواییمخزنیکنام

داردودوجآمبوبگچندینبیمارستانی،بخش هايهمه يدر.می شوداستفادهمصنوعی
راستنفعملآن هابه کمکپرستارانومی شوداستفادهآن هاازخاصشرایطدرکه

رآیندفاینکردناتوماتیک.می دهندانجامبیماربرايدستیبه صورتمدتیبراي
رست،دانجامهرچند،.استموجودمشکلبرغلبهبراياستراتژيساده ترینبه نظر

.نیستساده ايکارفرآینداینایمنومطمئن،
می کند،ارکتوضیح داده شدهروشباکهکمک تنفسی،دستگاهیکپایان نامه،ایندر

ولومترفازاستفادهباآمبوبگازخروجیهوايفشارودبی.استشدهساختهوطراحی
بهتوجهبارلرمیکروکنت.می شوندارسالمیکروکنترلربهوشدهاندازه گیريفشارسنج ها

تعیینرارموتوراستپسرعتدرایوازاستفادهباوکنترلیالگوریتموشدهدریافتمقادیر
ازفادهاستباسرعتکاهشمرحلهدوازپساستپرموتور،مکانیکیخروجی.می کند

هاتهدساین.می چرخاندرادستگاهدسته يدوپولی،وتسمه تایمینگمکانیزم هاي
.می کنندایجادبیماربرايراریويمثبتفشاروکردهفشردهراآمبوبگ
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پایان نامه ي برتر انجمن مهندسان مکانیک ایران 

)مُمِد(طراحی و ساخت دستگاه کمک تنفسی اورژانسی 

رفتهآغاز به کار آزمایشگاه ملی قواي محرکه ي پیش
نوان انتخاب خانم دکتر مریم مهنما به ع

عضو برگزیده ي هیات علمی در 
اههشتمین جشنواره ي آموزش دانشگ

Ranking

مکانیکمهندسانانجمن
ندانشجویاپایان نامه يایران
ه يدانشکدکارشناسیمقطع

هدانشگامکانیکمهندسی
پایان نامه يبه عنوانراتهران
انتخاب1399سالدربرتر
نعنواباپایان نامهاین.کرد

دستگاهساختوطراحی«
وسطت»اورژانسیکمک تنفسی

آقايورباطیمهديآقاي
راهنماییِباناصريحمید
وصدیقیعلیدکترآقاي
. انجام شده استنظريمحمدعلیدکترآقاي

ین انتخاب ربات سورنا به عنوان چهارم
2020ربات انسان نماي برتر در سال 

توسط انجمن مهندسان مکانیک 
)ASME(آمریکا 

در دانشکدهدرخشش دانشجویان 
:وییبیست و پنجمین المپیاد دانشج

)2رتبه (امیر کرماجانی 
)6رتبه (پارسا بهین فر 
)7رتبه (آروین رحیمی 

)16رتبه (سجاد ارزمان زاده 

اریختدرهمراههیئتبامظفر،امجددکترآقايعراق،جمهوريفرهنگیمحترمرایزن
دیدار،ایندر.کردندپیداحضورمکانیکمهندسیدانشکده يدر1400/2/27

ژوهشیپمراکزوکارگاه ها،آزمایشگاه ها،توانمندي هايومکانیکمهندسیدانشکده ي
زاريبرگاستاد؛تبادلودانشجوجذببرايدانشکدهآمادگیوشدندمعرفیآن

دررانصنعتگودانشجویانبرايآموزشیدوره هايوکنفرانس ها،سمینارها،وبینارها،
مظفر،ردکتآقاي.شداعالمصنعتیپروژه هايانجاموصنعتی؛وعلمیزمینه هايتمام

ريبرگزاازخرسنديابرازضمننیزعراق،جمهوريعلوموزارتنماینده يبه عنوان
وهرانتدانشگاهبابیشترهمکاريوارتباطبرقراريبهخودعالقمنديجلسهاین

عراقکشوراستان14دانشگاه هايوتهراندانشگاهبینرابطهایجادازراحمایتشان
درمنتخبکارگاه هايوپژوهشیآزمایشگاه هايازهمچنینایشان.کردنداعالم

.کردندبازدیدمکانیکمهندسیدانشکده ي

ونگ،دینیانگسالیوآقايایران،اسالمیجمهوريدرسنگالجمهوريمحترمسفیر
یصنعتوفرهنگی،علمی،روابطتوسعه يهدفبا1400/3/22تاریخدرایشانمعاون

لکاممعرفیازپس.کردندبازدیدمکانیکمهندسیدانشکده يازکشوردو
شان،ایبهآنگوناگونواحدهايتوانمندي هايارائه يومکانیکمهندسیدانشکده ي

صنعتی؛وپژوهشی،علمی،زمینه هايکلیه يدرمشارکتبرايدانشکدهکاملآمادگی
دوره هاييبرگزارکنفرانس؛وسمینار،وبینار،برگزارياستاد؛تبادلدانشجو؛جذب

قايآ.شداعالمصنعتیپروژه هايانجاموصنعتگران؛ودانشجویانبرايآموزشی
باکشوراینروابطتقویتبرايراخودعالقمنديوآمادگینیزدینگنیانگسالیو

ديمنبهره جهتمکانیکمهندسیدانشکده يوفنی،دانشکده يتهران،دانشگاه
ازنهمچنیایشان.کردنداعالمصنعتیوفرهنگی،علمی،توانمندي هايازطرفین

.دندکربازدیدمکانیکمهندسیدانشکده يبرگزیده يوکارگاه هايآزمایشگاه ها

بازدید سفیر جمهوري سنگال از دانشکده

مهندسیدانشکده يدرمترمربع450زیربنايباویورومیلیون2/6ارزشبهتجهیزاتیباپیشرفته يمحرکهقوايملیآزمایشگاه
هباسالمیتوسعه يبانکواموجمهوريریاستفناوريوعلمیمعاونتحمایتباآزمایشگاهاین.شدراه اندازيمکانیک

و،راحیطنوآوري، يحوزهدرجهانبرتردانشگاهپنججمعبهتهراندانشگاهآزمایشگاه،ایناحداثبا.استرسیدهبهره برداري
،دوامتوسعه اي،عملکردي،آزمون هايانواعانجام.پیوست)برقیو،هیبریديداخلی،احتراقشامل(محرکهقوايانواعآزمون

ور،کشدرباراولینبراي،سنگینوسبکخودروهايانواع يمحرکهقوايبراي6یوروسطحتاآالیندگیو،سوختمصرفنگاشت،
موتورتستیتقابلکهبودخواهدکشورآزمایشگاهنخستینآزمایشگاهاینهمچنین،.استشدهمیسرآزمایشگاهاینراه اندازيبا

ملیآزمایشگاهاحداثبا.استدارارا6یوروآالیندگیاستانداردسطحتا)تریلیو،کامیوناتوبوس،ازجمله(سنگینخودروهاي
آزمایشگاهاینداثاحازقبل.شدخواهدبرطرفالزمتأییدیه هايدریافتوتستبرايگانتولیدکنندنیازپیشرفته، يمحرکهقواي

شرایطبهجهتوباکهمی کردندارسالاروپاییعموماً کشورهايبهتستجهتراخودمحصوالتمی بایستتولیدکنندگانمرجع،
موتورست هايتانجامبابتارزتوجهیقابلمقدارخروجازآزمایشگاهاینراه اندازيبا. استزمان بروهزینه برفرآینداینتحریمی،

160موتورتتسسلول:استتستسلولپنجدارايپیشرفته يمحرکهقوايملیآزمایشگاه.می شودجلوگیريکشورازخارجدر
آسنکرونکیلووات440سنگینموتورتستسلول،)EC(کارنتاديکیلووات160موتورتستسلول،)AC(آسنکرونکیلووات

)Heavy Duty(،انرژيذخیره سازيسیستم هايآزمایشگاه)Energy Storage Laboratory(،تحقیقاتیموتورتستسلولو
Single(سیلندرتک Cylinder Research Engine Test Bed(.

بازدید رایزن فرهنگی جمهوري عراق از دانشکده
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