
 بسمه تعالی

 رزومه انجمن مهندسی مکانیک

 انجمن مهندسی مکانیک: دوره اولین

 ، آقای مجمد فوقانی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند. 5/3/1395تأسیس 

 فعالیت ها:

 جهت آشنایی بیشتر با رشته و آشنایی با ابزارآالت صنعتی  95مخصوص ورودی  خودروبرگزاری بازدید علمی از کارخانه ایران .1

 دی ماه برگزار شد. 14الی  7در تاریخ    نفر 30تعداد بازدیدکنندگان: 

 بازدید علمی از کارخانه مپنا )مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران( به جهت آشنایی بیشتر با بازارکار .2

 1395دی ماه  20مورخ    رنف 30تعداد بازدیدکنندگان: 

 در سالن جهاد برای آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته، اساتید و برنامه های دانشگاه 7/8/1396مورخ  96جلسه معارفه دانشجویان ورودی  .3

 رزی بازدید علمی از هالجرد )مرکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی( به منظور آشنایی با قیمت های مرتبط با مهندسی مکانیک و کشاو .4

 دومین دوره ی انجمن مهندسی مکانیک:

 نفر کاندید تأیید شده توسط معاونت فرهنگی آقایان: 13از 

 رأی 59مهدی پوراسماعیلی با  (1

 رأی 53محمدحسین حسین مردی با  (2

 رأی 49یوسف سیدمحسنی با  (3

 رأی 39ماهان آبادی با  (4

 رأی  38محسن جدیدی با  (5

 البدل انجمن انتخاب شدند.رأی به عنوان اعضای علی 35جعفرپور و آقایان رادین گلپایگانی و پارسا قهرمانی با به عنوان هسته اصلی انجمن و خانم مهتا 

 نفر از دانشجویان مهندسی مکانیک حضور داشتند. 71در این رأی گیری 

 در اولین جلسه دومین دوره انجمن آقای مهدی پوراسماعیلی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

 یت ها:فعال

تن از  40ساختمان جدید با حضور  -1با انجمن و شرح وظایف انجمن در سالن کنفرانس طبقه  96برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان ورودی  .1

 دانشجویان

ت ساعته در سای 6جلسه  10در قالب  97ساعت از فروردین ماه  60مکانیک، کتیا به مدت  مهندسی-برگزاری دوره آموزشی نرم افزار تخصصی .2

 دانشگاه

و طرح اهداف، معرفی مسئولین نشریه و بیان پیشنهادات برای  97برگزاری جلسه برای داوطلبین مشارکت در نشریه مهدسی مکانیک در تابستان  .3

 برد هر چه بهتر نشریهپیش 

 انجمن مکانیک و توزیع بروشور هایی با هدف آشنایی دانشجویان با ساختار 97نام ورودی های مشارکت انجمن در هفته ثبت .4

 بازدید از کارخانه سایپا .5

ها با هدف معرفی گرایش های ارشد رشته مهندسی مکانیک و ایجاد فضای پرسش و پاسخ برای رفع ابهام دانشجویان در این برگزاری همایش گرایش .6

 رابطه

 ساعت آموزشی 40افزار متلب مقدماتی در برگزاری دوره آموزشی نرم .7

 افزار کتیا به صورت پیشرفته برگزاری دوره آموزشی نرم .8

 (IKIDبازدید از کارخانه قالب سازی ایران خودرو ) .9



 سومین دوره انجمن مهندسی مکانیک:

 :آقایان و خانم ها

 علی بیابانی (1

 نیلوفر بیگی (2

 پارسا قهرمانی (3

 یوسف سیدمحسنی (4

 آتنا پروین (5

 هافاطمه تقی (6

 داشنجویان این رشته انتخاب شدند.به عنوان اعضای سومین دوره انجمن مهندسی مکانیک با رأی 

 فعالیت ها:

 تدوین تقویم فرهنگی برای برنامه یکساله انجمن  .1

 تعیین لوگوی جدید انجمن )برگزاری مسابقه لوگو و داوری آن توسط اعضا( .2

 ایجاد کانال مرجع درسی مکانیک برای دسترسی آسان تر دانشجویان به مطالب درسی و اخبار رشته .3

 ه، طراحی و اصالح آن برای انتشارپیگیری روند نشری .4


