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هنگامي   ،88 اسفندماه  بیستم 
زمستاني،  سرد  روز  یک  در  که 
کلنگ ساخت خوابگاه شماره یک 
با  فومن  فني  دانشکده  )دختران( 
پردیس  محترم  ریاست  همراهي 
محترم  رئیس  فني،  دانشکده هاي 
و  مقامات  و  فومن  فني  دانشکده 
مسئولین محلي به زمین زده شد، 
بیش از هر چیز گرماي همدلي و 
افتخار  پر  تاریخ  که  آنها  همراهي 
خاطره هاي  کشور،  مهندسي  مهد 
آنها  بي دریغ  از کمک های  فراوان 
شاید  بود.  راهمان  توشه  دارد، 
از  زمستاني،  صبحگاه  آن  در  اگر 
اینجانب به عنوان مدیرعامل بنیاد 
اعتبار  ساخت  پرسیده مي شد که 

این پروژه از کجا تامین مي شود؟، 
اعتبار  اینکه  جز  نداشتم  جوابي 
است  سرمایه اي  فني،  دانشکده 
که با هیچ عدد و رقم کّمي قابل 
عظیم  سرمایه  نیست؛  شمارش 
دانش آموختگان، دوستداران  وجود 
نزدیک  طول  در  که  یاریگراني  و 
دانشکده  فعالیت،  سال  هشتاد  به 
فني دانشگاه تهران را مانند "خانه 
پدري" دوست داشته، به آن عشق 
روزگاران  و  روزها  در  و  ورزیده 
و  مادي  کمک هاي  با  سخت، 
خود،  اثربخش  و  ارزشمند  معنوي 

آن را در صدر نگه داشته اند.
زمستاني،  سرد  صبحگاه  آن  از 
اکنون  و  مي گذرد  سال  دو  حدود 
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فنی،  دانشــکده  اعتبــار 
ســرمايه اي است که با هيچ 
عــدد و رقم کّمــي قابل 
شمارش نيست؛ سرمايه عظيم 
دانش آمـوختگان،  وجود 
که  ياريگرانی  و  دوستداران 
در طول  نزديک به هشــتاد 
فنی  دانشکده  فعاليت،  سال 
دانشگاه تهران را مانند ''خانه 
پدری" دوست داشته و  به آن 

عشق ورزيده اند 

زمستانی  سرد  روز  در  پروژه،  این  از  برداري  بهره 
دیگری صورت مي گیرد، اما هنوز گرمای همدلی ها 
مهندسي،  نگاه  در  شاید  دارد.  وجود  همراهی ها  و 
صرف زمان دو سال براي جمع آوری اعتبارات مورد 
نیاز برای چنین پروژه ای و نهایتًا ساخت آن در طول 
یک سال، رکورد افتخارآمیزی نباشد، اما اگر داستان 
نه چندان  پروژه، وضعیت  این  بودجه اي  مضیقه هاي 
مناسب اقتصادی که فشارهای غیر قابل تحملی را 
بر یاریگراني که در این راه قدم صدق گذاشتند وارد 
کرده و مالحظات و مسایل فني و دقت هاي شایسته 
این کار، عالوه بر عدم وجود بودجه های دولتي برای 
پروژه، روزي بازگو شود، این زماِن دو ساله از آغاز تا 

بهره برداري، زمان افتخارآمیزي خواهد بود.
نه  مي رسد،  بهره برداري  به  امروز  آنچه  هرحال  به 
عام المنفعه  بنیاد  عمراني  بزرگ  پروژه  دومین  فقط 
حامیان دانشکده فني، که دومین قدم استوار در راه 

همدلي و همراهي بیشتر دانش آموختگان، یاریگران 
قدم هایي  است؛  کشور  مهندسي  مهد  دوستداران  و 
که به سمت آینده اي روشن برداشته مي شود و دور 
تاریخ  در  درج  با  امروز  که  قدم ها،  این  که  نیست 
دانشکده فني ماندگار مي شوند، چندان زیاد باشد که 
هر سوي صحن و سراي این خانه، که مبدأ و مأمن 
یادگارهاي ماندگار همراهي و همدلي  همه ماست، 
چشم هاي  برابر  در  را،  فني  بزرگ  خانواده  اعضاي 

دیگران به تماشا بگذارد.
فرصت را مغتنم شمرده، سپاس بي دریغ و خالصانه 
خود را از اعتماد، همراهي و همدلي همه یاریگران 
ارجمند بنیاد و به طور خاص یاریگراني که این پروژه 
با نیت خیر آنان محقق شد ابراز مي دارم. این تشکر 
از جمع  به سپاس همراهي تان،  را  خالص و صادق 
بنیاد  هیات امناء  و  هیات مدیره  اعضاي  مسئولین، 

حامیان دانشکده فني بپذیرید...
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اهداي  با  فومن،  فني  دانشکده  کتابخانه 
سوي  از  ریال  میلیون  پانصد  معادل  کمکي 
مهندس سپهر موسوي رهپیما، تجهیز و مورد 
بهـره بـرداري قـرار گرفت. به گزارش دبیرخانه 
بنیاد عام المنفعه دانشکده فني، پس از آغاز به 
کار دانشکده فني فومن در سال 88 و استقرار 
دانشجویان در آن، یکي از نیازهاي اصلي این 
که  بود  استفاده اي  قابل  کتابخانه  دانشکده، 
را  آن  در  مناسب  مطالعه  امکان  دانشجویان 

داشته باشند.
با وجود آنکه فضاي الزم براي استقرار کتابخانه 
در مجموعه دانشکده فني فومن وجود داشت، 
آن،  تجهیز  براي  بودجه  امکان تخصیص  عدم 
نمي آورد.  فراهم  آن را  از  استفاده  فرصت  عماًل 
سرانجام با اهداي کمکي معادل پانصد میلیون 
رهپیما،  موسوي  سپهر  مهندس  توسط  ریال 
فرزند واقف و بنیان گذار دانشکده فني فومن و 
یاریگر بنیاد حامیان دانشکده فني، امکان تجهیز 
کتابخانه فراهم آمد و با انجام طراحي هاي الزم 
محیطي، مکان هاي مورد استفاده و مخزن، کار 
مهرماه  از  و  آغاز  گذشته  سال  در  آن  تجهیز 
قرار  دانشجویان  استفاده  مورد   1389 سال 

با اهداي مبلغ پانصد میلیون ریال از سوي مهندس سپهر موسوي رهپیما

کتابخانه دانشکده فني فومن تجهيز 
و مورد بهره برداري قرار گرفت

گرفت. گفتني است تالش شده است در طراحي و 
تجهیز این کتابخانه، استانداردهاي الزم از نظر فضا، 
امکانات و تجهیزات و نحوه استفاده دانشجویان در 

حد مناسب رعایت شود. 
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تحقق نیت خیر یاریگران  و دوستداران دانشکده فنی

خوابگاه شماره يک )دختران( دانشکده فنی فومن 
به بهره برداری رسيد

و  دانش آموختگان  یاریگران،  بلند  همت  و  خیر  نیت 
دوستداران دانشکده فني دانشگاه تهران به سر انجامي 
مبارک رسید و خوابگاه شماره یک )دختران( دانشکده 

فني فومن آماده بهره برداري قرار شد.
به گزارش دبیرخانه بنیاد، سرانجام پس از حدود یک و 
نیم سال تالش مجّدانه بنیاد حامیان دانشکده  فني و 
دانشکده های فني، کمک هاي  پردیس  مساعدت هاي 
ارزشمند یاریگران بنیاد، باعث به ثمر نشستن پروژه اي 
دیگر شد و خوابگاه شماره یک )دختران( دانشکده فني 

فومن آماده بهره برداري شد.

آغاز راه...
عنوان  به  فومن  فني  دانشکده  کار  به  آغاز  از  پس 
چهارمین پردیس از دانشکده هاي فني دانشگاه تهران 

توجه  مورد  آن  توسعه اي  برنامه هاي   ،1388 سال  در 
ویژه قرار گرفت و با توجه به عدم اختصاص بودجه هاي 
دولتي و عمومي براي ایجاد امکانات رفاهي و نیازهاي 
ضروري دانشجویان این دانشکده، ساخت دو خوابگاه 
براي دانشجویان دختر و پسر از سوي دانشکده فني 
به عنوان اولویت هاي این دانشکده به بنیاد ابالغ شد.

چرا خوابگاه دختران؟
به دلیل فقدان خوابگاه براي دانشجویان این دانشکده، 
خوابگاه هاي  در  تحصیل،  به  شاغل  دانشجویان 
استیجاري ساکن بودند که این موضوع، خود ضرورت 
و اهمیت ساخت خوابگاه رسمي براي آنها را دو چندان 
مي کرد. هم چنین با توجه به اهمیت سکونت مطمئن 
ابتدا  خوابگاه،  ساخت  در  شد  مقرر  دختر،  دانشجویان 
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بیستم  فني،  دانشکده  )دختران(  یک  شماره  خوابگاه 
دومین  و  مي رسد  بهره برداري  به   1390 بهمن 
و  یاریگران  خیر  نیت  و  با همت  بنیاد  عمرانی  پروژه 
دوستداران دانشکده فني به ثمر مي نشیند؛ اما خوابگاه 
شماره 2 )پسران( نیز هم چنان نیاز اصلي دانشجویان 

این دانشکده است. 
در   88 آذرماه   11 چهارشنبه  روز  که  نشستي  در 
 1347 سال  دانش آموختگان  حضور  با  فني  دانشکده 
دانشکده فني برگـزار شد، مقـرر شده بـود جـمع این 

دوم  خوابگاه  ساخت  محور  ارجمند،  دانش آموختگان 
قرار گیرند و با جذب منابع یاریگران دیگر، ساخت این 

خوابگاه نیز در برنامه قرار گیرد.
اکنون که خوابگاه شماره یک )دختران( به بهره برداري 
و  بنیاد  ارجمند  یاریگران  جمع  مي رود  امید  مي رسد، 
دوستداران و عالقه مندان مهد مهندسي کشور، براي 
ساخت دومین خوابگاه نیز که ضرورت اصلي دانشکده 
فني فومن است، آستین همت باال برنند و چون گذشته 

دانشکده فني را همراهي نمایند... چنین باد.

تهیه و تدارک خوابگاه دختران مورد توجه و برنامه ریزي 
قرار گیرد و پس از تکمیل و افتتاح آن، براي ساخت 
خوابگاه دوم که مربوط به دانشجویان پسر است، اقدام 

شود.

فنی  دانشکده   46 سال  دانش آموختگان 
پیش قدم شدند...

با این وصف، بنیاد حامیان دانشکده فني موضوع را در 
برنامه کاري خود قرار داد و با جلب حمایت یاریگران 
 46 سال  فارغ التحصیالن  محوریت  با  و  خود  ارجمند 
دانشکده فني به سرپرستي و نمایندگي آقایان مهندس 
علیرضا ناصر معدلي و مهندس منصور بدیعي و کمک 
و  خورد  کلید  خوابگاه  این  ساخت  پروژه  آنان،  اولیه 
پس از حدود یک سال عملیات اجرایی عمرانی، آماده 

بهره برداری شد.

دانش آموختگان فنی خوابگاه را ساختند...
پروژه ساخت این خوابگاه، در دو فاز تقسیم بندي شد 
فارغ التحصیالن  شرکت های  توسط  آن  دوفاز  هر  که 

اجراي  شامل  نخست،  فاز  شد.  ساخته  فنی  دانشکده 
با  ام.کي.بتن  شرکت  توسط  سفت کاري  و  سازه 
آمـوخته  دانش  منصوری  ایـرج  مهـندس  مـدیریت 
دانشکده فنی طراحي و اجراء شد و براي نخستین بار 
کلیه  رعایت  با  بتني  از سیستم سازه هاي پیش ساخته 
استانداردهاي ملي و بین المللي، در اجراي آن استفاده 
نازک کاري  تکمیلی( شامل مراحل  فاز دوم)فاز  و  شد 
و طراحي و استقرار تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 
رشته  آموخته  دانش  اردشیرداس مه  مهندس  توسط  

مهندسی عمران دانشکده فنی انجام گرفت.

سرانجامی مبارک...
خوابگاه شماره یک )دختران( دانشکده فني فومن که 
مراسم کلنگ زنی آن در تاریخ 20 اسفند 1388 برگزار 
بهره برداري  مورد   1390 بهمن ماه  بیستم  بود،  شده 
بودجه ای حدود  با  این خوابگاه،  قرار مي گیرد.  رسمي 
کار  یکسال  حدود  زمانی  صرف  و  ریال  18میلیارد 
بالغ  زیربنایي  با  و  شده  احداث  طبقه  سه  در  اجرایی، 
دانشجوي دختر  نفر  پذیراي 150  مترمربع،  بر 2500 

دانشکده فني فومن خواهد بود.

از خوابگاه شماره 2 )پسران( چه خبر؟!

خبر
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Rددرباره طرح
که  فني،  دانشکده هاي  پردیس  توسعه   بزرگ  طرح 
بخش هایي از آن تکمیل و مورد بهره برداري قرار گرفته 
و بخش هایي در حال آماده سازي است، هم چنان اولویت 

اصلي طرح هاي توسعه اي دانشکده  فني است.
ساختمان  دو  و  برج  دو  ساخت  بر  مشتمل  طرح  این 
پشتیباني کننده است که برج نخست )بلوک B( با کمک 
با  و  اعتبارات دولتي و عمومي در 11 طبقه  و  یاریگران 
زیربنای 13700 متر مربع، تکمیل و به عنوان »ساختمان 
جدید دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر« در پاییز 1389 

به بهره برداري رسیده است. 
سایر بخش های این طرح، که براي توسعه تشکیالت 
اداری دانشکده فني، استقرار گروه هاي پژوهشي و احداث 
کتابخانه و سایت کامپیوتر در نظر گرفته شده است نیز، 
هم اکنون به شرح زیر و به سرعت در حال پیشرفت است:

سالن  مرکزی،  تئاتر  آمفی   :A Rدبلوک 
چندمنظوره و سالن ورزش

آمفي تئاتر مرکزي  از طرح، ساخت یک  بلوک  این  در 
برای دانشکده فني با ظرفیت حدود 1000 نفر و زیر بناي 
تعریف  جانبي،  لحاظ فضاهاي  با  مربع  متر  حدود 5000 
مراحل  الزم،  بودجه  تامین  عدم  علت  به  که  است  شده 

ساخت آن هنوز آغاز نشده است.

RدبلوکC: کتابخانه مرکزی
بلوک C این طرح، شامل ساختمان کتابخانه مرکزی 
و بخشی از پارکینگ مرکزی دانشکده فنی است. در این 
از  فنی،  دانشکده های  پردیس  مرکزی  کتابخانه  بلوک، 
در  قلم چي«  آموزشي  علمي  »بنیاد  اهدایي  کمک  محل 
حال تکمیل است و مراحل نهایي خود را مي گذراند. قرار 

طرح بزرگ توسعه دانشکده فني با شصت هزار مترمربع زیربنا در حال پیشرفت است

ضرورتي جدي براي حفظ کيفيت 
و اعتالي مهد مهندسي کشور

گزارش
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طرح بزرگ توسعه دانشکده فني با شصت هزار مترمربع زیربنا در حال پیشرفت است

ضرورتي جدي براي حفظ کيفيت 
و اعتالي مهد مهندسي کشور

گزارش
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به  نفر،   3000 تا   2500 ظرفیت  با  کتابخانه  این  است 
فني«  دانشکده هاي  پردیس  مرکزي  »کتابخانه  عنوان 

مورد استفاده دانشجویان  قرار گیرد.

واحدهای  و  مرکزی  ساختمان   :DدبلوکR
پژوهشی 

مرکزی  ساختمان  است  قرار  طرح،  از  بخش  این  در 
واحدهای  استقرار  برای  الزم  فضای  و  فنی  دانشکده 
ساخت  شود.  ساخته  فنی  دانشکده  تابعه  پژوهشی 
بخش هایی از این بلوک طرح، که مجموع آن زیربنایی 
بالغ بر 13800 متر مربع دارد، هم اکنون آغاز شده و در 

حال پیگیری است.

RدبلوکE:  قرائت خانه و سایت کامپیوتر
قرائت خانه  سالن  ساخت  نیز،  طرح  از  بلوک  این  در 
کتابخانه و نیز احداث سایت مرکزی کامپیوتر دانشکده 
فنی منظور شده است که در زیربنایی بالغ بر 3500 متر 

مربع، احداث و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
همچنین قرار است پارکینگ مرکزی دانشکده فنی در 
طبقات زیر بلوک های C، D و Eاین پروژه احداث و با 
فضای  زیباسازی  به  بخش،  این  در  پارکینگ ها  تمرکز 

عمومی پردیس 2 دانشکده های فنی نیز کمک شود.

Rدطرح توسعه دانشکده مهندسی مکانیک
رفت،  آن  ذکر  که  توسعه  طرح  از  هایی  بخش  بجز 
از سال 89، توسعه دانشکده مهندسی مکانیک پردیس 
دانشکده های فنی هم در برنامه قرار گرفته است. این 
دانشکده  این  جدید  ساختمان  احداث  شامل  که  طرح 
مترمربع   17000 وسعت  به  زیربنایی  در  بناست  است، 
احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد. این طرح نیز هم 

اکنون در مرحله گود برداری زمین است.

Rددرباره این طرح
پروژه حدود  این  گفته شد، مجموع  آنچه  به  توجه  با 
شصت هزار مترمربع خواهد بود. آنچه در خصوص این 
این پروژه  پروژه اهمیت دارد، آن است که آغاز اجراي 
عظیم، با وجود پیش بیني هایي که در مورد مضیقه هاي 
بودجه  و اعتبارات دولتي و عمراني وجود داشت، تنها بنابر 
ضرورت هاي واقعي و نیازهاي توسعه اي ناگزیر دانشکده 
فني استوار بود و گریزي از اجراي چنین پروژه اي، براي 

حفظ کیفیت و جایگاه دانشکده فني نبود.
هفت هزار  از  بیش  امروزه  فني  دانشکده هاي  پردیس 

دانشجوي شاغل به تحصیل دارد، اما با وجود رشد شتابان 
تغییر  آن  کالبدي  فضاهاي  امکانات  دانشجو،  افزایش 
نیافته است. همین ضرورت، مدیران و مسئولین  چنداني 
توسعه  طرح،  این  آغاز  با  تا  داشت  آن  بر  را  دانشکده 
دانشکده را بر اساس ضرورت هاي پیش گفته پیش ببرند 
و از افت کیفي آموزش و پژوهش در مهد مهندسي کشور 

جلوگیري نمایند.
نخست  اولویت  عنوان  به  پروژه،  این  ساخت  اکنون 
کمک هاي  نیازمند  فنی،  دانشکده  توسعه ای  طرح های 
یاریگران و دوستداران است و تردیدي نیست که تحقق 
یاري  با  جز   ، نیز  بزرگ  پروژه  این  تکمیل  و  هدف  این 

دوستداران و یاریگران دانشکده فني ممکن نخواهد بود.

نمای طرح توسعه دانشکده مکانیک
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رئیس دانشکده فني، تاکید کرد 
که اولویت اصلي دانشکده فنی 
همچنان جذب کمک یاریگران 
تکمیل،  برای  دوستداران  و 
پردیس2  توسعه  بزرگ  طرح 

دانشکده های فني است.
دکتر محمود کمره اي با اشاره 
به اهمیت و ضرورت این طرح 
و روند روبه رشد آن، اعالم کرد 

یافته  اختصاص  بودجه های  محدودیت  وجود  با 
منابع  کفایت  و عدم  پردیس 2  توسعه  به طرح 
الزم دولتی و عمومی، هم چنان اولویت اصلي 
دانشکده فني، تکمیل فازهاي باقي مانده طرح 
توسعه پردیس2 است و در این راه، کمک های 

یاریگران بسیار راهگشا خواهد بود.

پردیس2  توسعه  طرح 
دانشکده فني که تصویر نماي 
صفحه  همین  در  آن  کلي 
بلند،  برج  آمده است، شامل 2 
دانشکده  مرکزي  کتابخانه 
فني، پارکینگ مرکزي و سالن 
آمفی تئاتر با ظرفیت 1600 نفر 
)بلوک  آن  برج  یک  که  است 
اصلي  ساختمان  شامل   )B
دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر، مهرماه سال 
89 افتتاح شد و ادامه ساخت این پروژه عظیم با 

جّدیت در حال انجام است.
گفتني است با تکمیل این طرح، بخش بزرگي از 
مشکل، محدودیت فضاهاي آموزشي، پژوهشي 

و ستادي دانشکده فني مرتفع خواهد شد.

دکتر محمود کمره ای، رییس دانشکده فني تاکید کرد

هم چنان اولويت اصلي دانشکده فني
اتمام طرح بزرگ توسعه پرديس2  است

و  کمي  چشمگیر  رشد 
آموزشي  فعالیت هاي  کیفي 
فني،  دانشکده  پژوهشي  و 
مقاطع  و  رشته ها  توسعه  شامل 
مراکز  توسعه  و  ایجاد  تحصیلي، 
ظرفیت  افزایش  و  پژوهشي 
استعدادهاي  دانشجویان،  جذب 
تحویل  و  ترتیب  بویژه  و  برتر 

این  جایگاه  جامعه،  به  برتر  فارغ التحصیالن 
بعنوان  گذشته  سال   77 همچون  را  دانشکده 
مرجع و مهد مهندسي کشور استوار نموده است. 
دوستداران  و  فارغ التحصیالن  تشویق  و  یاري 
فني، قطعًا نقش اساسي در این موقعیت ها داشته 

و خواهد داشت.
توسعه  و  رشد  تداوم 
و  آموزشي  فعالیت هاي 
انتظار  قابل  حد  در  پژوهشي 
با  فني  دانشکده  دوستداران 
دانشگاه هاي  با  مقایسه  معیار 
صنعتي برتر داخل و خارج از 
کشور، نیازمند توسعه فضاهاي 
فیزیکي و نوسازي و بازسازي تجهیزات متناسب 
دولتي  اعتبارات  که  است  نوین  فناوري هاي  با 
پاسخگوي آن نیست. همیاري دوستداران توسعه 
همچون  مي تواند  فني،  دانشکده  سربلندي  و 

گذشته در این راه، راهگشا باشد.

اين طرح ، اعتبار دانشکده فنی است
دکتر یعقوب قلی پور

معاون اداری ـ مالی و مجری طرح های عمرانی پردیس دانشکده های فنی
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شماره  خوابگاه  افتتاح  با  همزمان 
فومن،  فني  دانشکده  یک)دختران( 
آزمایشگاه هاي مکانیک سیاالت و انتقال 
نیز به بهره برداري  حرارت این دانشکده 

مي رسد.
عام المنفعه  بنیاد  دبیرخانه  گزارش  به 
آزمایشگاه ها  این  فني،  دانشکده  حامیان 
 1389 بهمن  از  آنها  تجهیز  عملیات  که 
آقاي  کمک  محل  از  بود،  شده  آغاز 
تجهیز  پژوهش  ناصر  جعفر  مهندس 
با  همزمان  بهمن ماه  بیستم  و  شده اند 
گشایش خوابگاه شماره یک دانشکده فني 

فومن افتتاح مي شوند.
که  مي افزاید  بنیاد  دبیرخانه  گزارش 
نهایي سازي  و  تعیین  ارزیابي،  عملیات 
از  که  آزمایشگاه  این  تجهیزات  فهرست 
شیمي  مهندسي  مرجع  آزمایشگاه هاي 
از  متشکل  کارگروهي  توسط  هستند، 
پردیس  مهندسي شیمي  دانشکده  اساتید 
دانشکده  مسئولین  و  فني  دانشکده هاي 
نهایي سازي  از  پس  و  انجام  فومن  فني 
عملیات  نیاز،  مورد  تجهیزات  فهرست 
این  بتواند  که  شرکتي  انتخاب  و  بررسي 

خارج  از  را  مدرن  آزمایشگاهی  تجهیزات 
گذشته  سال  پاییز  در  نماید  تهیه  کشور  از 
آغاز شد. سرانجام پس از بررسي هاي الزم 

و انتخاب و عقد قرارداد با شرکت مربوط، عملیات خرید 
تجهیزات و واردات آن به کشور، از بهمن سال 89 آغاز و 
پس از پیگیري هاي به عمل آمده اقالم خریداري شده، در 
اوایل مهرماه 1390 در شهرستان فومن تحویل دانشکده 

فني شد.
اقالم  خریداري  هزینه  مي افزاید،  هم چنین  گزارش  این 

تجهیزاتي این دو آزمایشگاه توسط یکي از خیرین ارجمند 
پژوهش  ناصر  جعفر  مهندس  آقاي  بنیاد  یاریگران  و 
با مبلغ کل دو میلیارد و  ایران رادیاتور  مدیرعامل شرکت 

سیصد و نود میلیون ریال تأمین شده است.
آزمایشگاهي مذکور  استقرار تجهیزات  و  عملیات نصب 
سال  بهمن  در  اکنون  و  آغاز  سالجاری  آبان   ماه  از  نیز 

از محل کمک اهدايي مديرعامل ايران رادياتور

دو آزمايشگاه دانشکده فني فومن تجهيز و آماده بهره برداري شدند

همزمان با افتتاح خوابگاه شماره يک، آزمايشگاه هاي مکانيک سياالت و انتقال حرارت دانشکده فني فومن افتتاح  شده و مورد بهره برداری قرار می گيرند
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از محل کمک اهدايي مديرعامل ايران رادياتور

دو آزمايشگاه دانشکده فني فومن تجهيز و آماده بهره برداري شدند

همزمان با افتتاح خوابگاه شماره يک، آزمايشگاه هاي مکانيک سياالت و انتقال حرارت دانشکده فني فومن افتتاح  شده و مورد بهره برداری قرار می گيرند

خدمات  ارایه  و  بهره برداري  آماده  آزمایشگاه ها  این   ،1390
فني فومن  دانشکده  دانشجویان عزیز  به  پژوهشي  و  آموزشي 

هستند.
ایران  گفتني است با وجود تحریم هاي رو به تزاید و تشدید 
این  خرید  آزمایشگاهي،  و  تکنولوژیکي  تجهیزات  خرید  در 

تجهیزات یکي از موفقیت هاي قابل توجه در این زمینه است.

مدرن  تجهیزات  جزو  که  تجهیزات  این 
مهندسی شیمی هستند، پس  آزمایشگاهی 
معتبر  شرکت های  خصوص  در  مشاوره  از 
تهیه  براساس  و  تولیدکننده  بین المللی 
فهرستی از شرکت های مختلف، سرانجام از 

 TecQuipment دو شرکت معتبر
درخواست   Cussons و  انگلستان 
دلیل  به  نیز  خرید  نهایی  مرحله  در  شدند. 
مشکالتی که برای تهیه این موارد از شرکت 
ذکر شده،  موارد  داد، کل  رخ   Cussons
 TecQuipment انگلیسی  شرکت  از 
خریداری شد که در نوع خود، خرید و ارسال 
 8 حدود  زمانی  در  کشور  به  مجموعه  این 

ماه، رکورد ویژه ای به نظر می رسد.
برخی از اقالم خریداری شده برای تجهیز 

این دو آزمایشگاه بدین شرح است:
لوله  • دستگاه افت فشار در سیستم های 

کشی
• دستگاه بررسی اصطکاک جریان

روش  به  جریان  گیری  اندازه  دستگاه   •
ونتوریمتر

• دستگاه نمایش کاویتاسیون
• دستگاه آزمایش پمپ سانتریفویژ

• دستگاه سیستم انتقال حرارت جابجایی 
آزاد و شعاعی

• دستگاه مبدل حرارتی
• دستگاه مبدل حرارتی لوله و دسته و ...

گفتنی است با توجه به خرید آخرین مدل های دستگاه های 
آزمایشگاه  اکنون  از شرکت های معتبر، هم  آزمایشگاه  این دو 
از  فومن،  فنی  دانشکده  حرارت  انتقال  و  سیاالت  مکانیک 
مجهزترین و به روز ترین آزمایشگاه های دانشگاهی کشور در 

نوع خود هستند.
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