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روی خط خبر
علیرضا صبا

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی، دانشگاه تهران

alireza.saba@ut.ac.ir

     نشــریه علمــی ترویجــی صنعــت ســبز نویــن 
برتریــن نشــریه فنــی و مهندســی کشــور در جشــنواره 

ــد. ــت ش ــی حرک ــن الملل بی

ــی  ــنواره بین الملل ــن جش ــه دوازدهمی ــم اختتامی مراس
ــا حضــور دکتــر  حرکــت ســه شــنبه ۲1 مــرداد مــاه ب
منصــور غامــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، در 
دانشــگاه الزهــرا )س( به صــورت برخــط برگــزار شــد و 
ــده انتخــاب  ــوان دانشــگاه برگزی دانشــگاه تهــران به عن

شــد.

تهــران  دانشــگاه  دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 
ــه  ــبت ب ــنواره نس ــن جش ــام در ای ــب 18 مق ــا کس ب
دانشــگاه های دیگــر در جایــگاه اول قــرار گرفتنــد.

ــریه  ــی، نش ــی و مهندس ــر فن ــریات برت ــش نش در بخ
صنعــت ســبز نویــن کــه در حوزه هــای مهندســی 
مکانیزاســیون  مهندســی  بیوسیســتم،  مکانیــک 
ــی   ــع غذای ــین های صنای ــی ماش ــاورزی و مهندس کش

فعالیــت می کنــد، رتبــه اول را کســب کــرد.

افتخارآفرینی صنعت سبز نوین در جشنواره بین المللی حرکت

https://b2n.ir/harekat12
https://aparat.com/v/Gsfhk
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دبیر و اعضای شورای مرکزی 

قرارگرفتن ۴ عضو هیأت علمی گروه مهندسي ماشین های 

کشاورزی در میان 2 درصد دانشمندان برتر جهان

ــي  ــش علم ــک پژوه ــج ی ــاس نتای ــر اس      ب
اســاس  بــر  جهــان  برتــر  دانشــمندان  از 
ــو  ــتاندارد، ۷۲ عض ــتنادي اس ــاخص هاي اس ش
هیــأت علمــي دانشــگاه تهــران در بیــن ۲ 
درصــد دانشــمندان برتــر جهــان قــرار گرفتنــد 
ــأت  ــاي هی ــر از اعض ــان، ۷ نف ــن می ــه در ای ک
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــي پردی  علم

ــد.  ــور دارن حض
ــر  ــاي دکت ــي، آق ــاهین رفیع ــر ش ــاي دکت آق
محمــود امیــد، آقــاي دکتــر مرتضــي آغباشــلو و 
آقــاي دکتــر حســین موســي زاده، اســاتید گــروه 
دانشــگاه  مهندســی ماشــین های کشــاورزی 
تهــران در میــان دو درصــد دانشــمند برتــر 

ــد. ــرار گرفتن ــان ق جه
ــي توســط یــک تیــم  گفتنــی اســت ایــن ارزیاب
صــورت  اســتنفورد  دانشــگاه  از  تحقیقاتــي 
 PLOS ــریه ــراً در نش ــج آن اخی ــه و نتای گرفت

BIOLOGY منتشــر شــده اســت.
ایــن رده بنــدي مبتنــي بــر دیتابیــس پژوهشــي 
ــازه  ــک دو ب ــه تفکی ــمند ب ــزار دانش ــد ه یکص
ــال ۲019( و  ــان س ــا پای ــدت )ت ــي بلند م زمان

ــجویی  ــی دانش ــای علم ــات انجمن ه      انتخاب
ــد. ــزار ش ــر 1399 برگ ــران ۲9 مه ــگاه ته دانش

زهــرا  محمدقوشــچیان،  انتخابــات  ایــن  در 
نجمــه  صالحــی،   عمــار  اوغلــی،  حاج علــی 
ــه  ــادیانی ب ــعبانی ش ــول ش ــی و محمدرس توکل
عنــوان اعضــاء اصلــی شــورای مرکــزی و مبینــا 
رســولی اصــل بــه عنــوان عضــو علی البــدل ایــن 

ــدند. ــاب ش ــورا انتخ ش

انجمن علمی دانشجویی 

کوتاه مــدت )فقــط ســال ۲019( بــوده اســت. بنــا 
بــر اعــام آخریــن به روزرســاني ایــن پایــگاه کــه 
بــر اســاس اســتنادات ارجاعــي پایــگاه داده هــاي 
ــران ۴33  علمــي Scopus انجــام مي شــود؛ از ای
ــر  پژوهشــگر در لیســت ۲ درصــد دانشــمند برت

ــد.  ــرار گرفته ان ق

مهندسی ماشین های کشاورزی 

انتخاب شدند
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انتخاب دبیر انجمن علمی گروه به عنوان دبیر دبیران انجمن های پردیس

ــران  ــر دبی ــوان دبی ــه عن ــچیان ب ــد قوش     محم
پردیــس  دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران 

ــد. ــاب ش انتخ
بــا حضــور مســئوالن  در جلســه ای مجــازی 
علمــی  انجمن هــای  دبیــران  و  فرهنگــی 
دانشــجویی پردیــس کــه 9 آذر 1399 برگــزار 
ــی  ــن علم ــر انجم ــچیان، دبی ــد قوش ــد؛ محم ش
دانشــجویی مهندســی ماشــین های کشــاورزی 
ــی  ــای علم ــران انجمن ه ــر دبی ــوان دبی ــه عن ب

در نخســتین جلســه اعضــاء شــورای مرکــزی 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــچیان ب ــد قوش انجمــن، محم
انجمــن بــه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی 
ــگاه  ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش پردی

ــد. ــی ش ــران معرف ته

ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــجویی پردی دانش
ــد. ــاب ش ــران انتخ ــگاه ته دانش

ــه مدیرمســئولی و  ــوان ب ــوابق قوشــچیان می ت از س
ســردبیری نشــریه صنعــت ســبز نویــن،  نشــریه برتــر 
ــی  ــن الملل ــی مهندســی کشــور در جشــنواره بی فن
ــنواره  ــس در جش ــه پردی ــت غرف ــت، سرپرس حرک
روز جهانــی علــم ســال 139۷ دانشــگاه تهــران، 
غرفــه برتــر آن جشــنواره و دبیــر علمــی  برنامــه روز 

ــم در ســال 1398 اشــاره کــرد. ــی عل جهان
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جلسه معارفه نودانشجویان مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون 

دانشگاه تهران برگزار شد

ــف  ــع مختل ــجویان مقاط ــه نودانش ــه معارف      جلس
ــاورزی  ــین های کش ــی  ماش ــروه مهندس ــی گ تحصیل

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص 1۶ آذر 1399 و ب
بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی 
ماشــین های کشــاورزی دانشــگاه تهــران، جلســه 
ــا  ــروه، ب ــن گ ــد ای ــجویان ورودی جدی ــه دانش معارف
حضــور و ســخنرانی دکتــر جعفــری، مدیریــت محتــرم 
گــروه، دکتــر مبتکــر، معاونــت محتــرم گــروه و دکتــر 
محتســبی، اســتاد راهنمــای محتــرم ورودی هــای 
کارشناســی 1399 و دیگــر اعضــاء هیــأت علمــی گــروه 

ــزار شــد. برگ

در ایــن جلســه کــه بــه صــورت برخــط صــورت 
ــاتید،  ــخنرانی اس ــابقه و س ــر مس ــاوه ب ــت؛ ع پذیرف
دانشــجویان ورودی بــه معرفــی خــود پرداختنــد. 
موفــق  دانش آموختــگان  از  چندتــن  همچنیــن 
گــروه نیــز بــه انتقــال تجربیــات خــود از دوران 
تحصیــل  و بیــان نکاتــی جهــت موفقیــت پــس از 
ــی  ــه معرف ــن جلس ــد. در ای ــی پرداختن دانش آموختگ
کاملــی از فعالیت هــای انجمــن علمــی دانشــجویی 
گــروه صــورت گرفــت و دبیــر انجمــن نیــز در ســخنانی 

ــت. ــکل پرداخ ــن تش ــی ای ــه معرف ب

ماشــین های  مهندســی  گــروه  دانش آموختــه      
کشــاورزی دانشــگاه تهــران توانســت در جشــنواره 
پژوهــش و فنــاوری ایــن دانشــگاه افتخارآفرینــی کنــد.

ــه  ــدم، دانش آموخت ــودمند مق ــی س ــه شمس پایان نام
ــی  ــه راهنمای ــی ب ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش پردی
ــی  ــروه مهندس ــیار گ ــریفی، دانش ــد ش ــر محم دکت
ــوان »بررســی مصــرف  ــا عن ماشــین های کشــاورزی ب
ــا اســتفاده  ــد خشــک کردن به لیمــو ب ــرژی در فرآین ان

افتخارآفرینی دانش آموخته  گروه ماشین های کشاورزی در جشنواره 

پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

از یــک خشــک کن جریــان پیوســته مجهــز بــه ســامانه 
پیش گرمایــش خورشــیدی« بــه عنــوان پایان نامــه 
نمونــه مقطــع کارشناســی ارشــد در بیســت و نهمیــن 
جشــنواره پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران برگزیده 

شــد.
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