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 اخبار برگزیده نشریه 

 آمار مجله  ✓

پذیرای  ،  1401آذر  لغایت    الی  مهردر بازه    مجله مهندسی مکانیک مدرس

تا کنون  ،  این بازهآمار پذیرش مجله در  از این میان،    .مقاله بوده است   73

 .( 1جدول  )   عدد بوده است  42

 

 22در بخشی از دوره  آمار دریافت و پذیرش مقاالت  -1جدول 

 عنوان 
   22آمار بخشی از دوره  

 ( 30/09/1401لغایت    31/06/1401)

 73 ه مقاالت دریافت شد

 42 مقاالت پذیرش شده 

 57% نرخ پذیرش 

 

 

 یشرق   جانیاستان آذربا  ی معرف

  درصد   2٫8مربع مساحت، حدود    لومتری ک  45٬481با    یشرق  جانیآذربا  استان

و  آب    یاستان دارا   نیاست. ارا به خود اختصاص داده   رانیا  کل  وسعت  از

  ل یها و ارتفاعات تشکبوده و کل محدودة آن را کوه   یسرد کوهستان  یهوا 

آذرباداده  استان  مساحت  است    لومتریک  45٬491  یشرق  جانیاند.    و مربع 

  برآورد  نفر  4٬040٬400بالغ بر    یدیخورش  1400در سال    ز یآن ن  تیجمع

 یمحل اتصال دو رشته کوه مهم و اصل   یشرق  جانیآذربا  استان.  استشده 

نقطة آن، قلة کوه سهند    نیالبرز و زاگرس است و بلندتر  یعنی  ران،یا  یهاکوه 

مهم و    یاست. شهرها   زیشهر تبرکالن  ،یشرق  جانیاست. مرکز استان آذربا

است.    انهی ( شامل مراغه، مرند و مژهیو یاندارفرم  یاستان )دارا نیا یاقمار

 در کشور را داراست.   یرنفتی رتبة اول صادرات غ  یشرق  جانیآذربا

 

 
 

 
جان شرقیقعیت جغرافیایی استان آذربایمو  -1شکل   

 

 

 یشرق   جانیاستان آذربا  صنعت

صنا   تمرکز  جهت  تول  عیبه  تبر  ید یبزرگ  شهر  قطب   ز،یدر  مهم    یهااز 

  4342  یشرق  جانی. در استان آذربارودی شمار مبه   رانیدر سطح ا  یصنعت

ا  کنندی م  تیفعال  یدی کارگاه تول   ی کارگاه صنعت  832تعداد شامل    نیکه 

  ران یا  یصنعت  یهاکارگاه  کل  از  درصد  5٫99لحاظ،    نیاستان از ا  نیبوده که ا

داده  اختصاص  خود  به  قب  یمختلف  عی است. صنارا    ، یی ایمیش  عیصنا  لیاز 

  ی دنیآشام  ،ییمواد غذا  ،ی رفلزیغ  یت کانمحصوال  زات،یو تجه  آالتن یماش

  تی مشغول فعال  زیپوشاک، چرم و کفش در شهر تبر  ،ی نساج  ات،یو دخان

مهم  از  که  مآن  نیترهستند  آذربا  توانی ها  آجر  کو،  یال  یبافندگ  جان،یبه 

تبر  ز،یتبر  یمیپتروش  ز،یتبر  شگاهیپاال  ران،یا  یساز نگیبلبر   ز، یپشم 

فشارتخت  ران،یا  یسازستون یپ تخته  فروزان،  فورم  یخواب    ، ی کاساز یو 

چرم   ران،یا  ی تراکتورساز آقا  ز،یتبر  ی سازترموپالست،  حوله    ،ییکفش 

خانه برق  د  زل،ید  الندیل  رداک، یا  یساز المع،    زل، ید  رانیهاکس  زل،یدرمن 

  زه، یپاستور  ریش  ت،یآذر  ان،یصوف  مانیس  ز،یتبر  نهیپشم  یسندگیر  دم،یا

  ز، یتبر  یسازن یماش  جان،یممتاز، گچ آذربا  یسازتیکبر  ،یتوکل  یساز تیکبر

تبر  ران،یپمپ موکت    کوال، ی پپس  یساز نوشابه   ز،یتبر  ینساج  ز،یموتوژن، 

 .کنندیم  تیفعال  زیدر تبر  یبزرگ حرارت  روگاهیکوکاکوال و ن  یسازنوشابه 

 

 یشرق  جانیاستان آذربا  یگردشگر

  ی اد یز  ار یبس  یخیو تار  یردشگر مناطق گ  یدارا  یشرق  جانیاستان آذربا  

جهان    یکشورها   ریو سا  رانیاز ا  یاریمهمانان بس  یرا یاست که ساالنه پذ

 . باشدیم

 



 1401  پاییز  -8شماره    -خبرنامه ویژه مجله مهندسی مکانیک مدرس  -فصلنامه 

 

2 

 

 سهند   یدامنه ها  -2شکل 

 

 
 ن یقلعه بابک خرمد  -3شکل 

 

 
 سنت استپانوس   یسا یکل  -4شکل 

 

 

 کندوان   یخیدهکده تار  -5شکل 

 ی شرق  جانیاستان آذربا  یاصل یهادانشگاه

برنامه   بر و  پژوهش  اعالم شده موسسه  گزارش  عال  یزیراساس    ی آموزش 

  37نور،    امیدانشگاه پ  26  ،یدانشگاه دولت  8  یشرق  جان یوزارت علوم، آذربا

  ی انتقاع ری دانشگاه غ 12 ،یدانشگاه آزاد اسالم 48 ،ی کاربرد یدانشگاه علم

 دارد.   یاو حرفه  یدانشگاه فن  8و  

استان    یاصل  یهادانشگاه   یمهندس  یفن  یتعداد دانشگاه، در رشته ها   نیا  از

  د یسهند، دانشگاه شه  یدانشگاه صنعت  ز، یشامل دانشگاه تبر  یشرق  جانیآذربا

 هستند.   انهیدانشگاه مراغه، دانشگاه بناب، دانشگاه م  جان،یآذربا  یمدن

به    ها به مهد تمدن، شهرت داشتکه قرن  زیدر تبر  یآموزش عال  خچهیتار

پ  720 ب  گرددی برم  شیسال  مجموعه  نام  به  الرش  یالمللن یکه    ی د یربع 

 است. مانده   یباق  زیدر تبر  یز یبنا آثار ناچ  نیشده بود. امروزه از ا  سیتأس

 

 
 ی دی ربع رش  دانشگاه  -6شکل 

 

 ز ی تبر  دانشگاه ✓

  س یتأس  یالدیم  1947در سال    زیدانشگاه تبر  نه،یشیپ  نیبا به ارث بردن ا  

سال پس از    کی،  1324است. در سال    رانیا  یمیدانشگاه قد  نیشد، که دوم

  خ یدر تار  جانیدوم، در زمان حکومت خودمختار آذربا  یخاتمة جنگ جهان

)دانشگاه    «یستهیورسی اون  جانیبا نام »آذربا  زیدانشگاه تبر   1325خردادماه  

طب،    یهادانشجو در رشته   179شد. در آن سال، تعداد    س ی( تأسجانیآذربا

،  1346مشغول شدند. در سال    لیبه تحص  اتیفلسفه و ادب  ،یفالحت، پداگوژ

  ی شد، در مکان کنون  دهیکه بعدها »دانشگاه آذرآبادگان« نام  زیدانشگاه تبر

. پس از انقالب  دی گرد  نامتعدد بود ب  یقناتها   یو دارا   عیوس  اریبس  یکه باغها 

 .افتی  رییتغ  ز«یانشگاه تبرنام دانشگاه دوباره به »د  1357در سال    یاسالم

 
 نمای دانشگاه تبریز   -7شکل 
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  800  حدود  و  دانشجو  نفر  24٬000از    شیدر حال حاضر با ب  زیتبر  دانشگاه

و فرهنگ،    خیموزة تار  ،یو عموم  یتخصص  شگاهیآزما  200  ،یعلم  ئتیه  نفر

و    یا ماهواره   ریمرکز پردازش تصاو  ،یشناس ن یموزة زم  ،یموزة جانورشناس

مؤسسه  و  پژوهش  یقاتیتحق  یهامراکز  دانشگاه  یآموزش  طیمح  ،یو    ی و 

دانشگاه    تیتحت مالک  یاست. اراضرا در سطح کشور فراهم آورده    یزرگب

 هکتار است.    900بالغ بر    زیتبر

 ی شمال   یهاکوه   یبا یانداز زبا چشم   زیشهر تبر  یشرق  ةیدر ناح  زیتبر  دانشگاه

دانشگاه، منطقة    یاصل  سیپرد  یمحوطه شمالاز    یاست. بخششهر قرار گرفته

گ  باشدی م  یسرسبز باغ  عنوان  به  در    یشناساهیکه  است.  استفاده  مورد 

فضا  ن  یجنوب  آت  یبرا  ازیمورد  پ  یتوسعة  و    استشده  ینیبش ی دانشگاه 

 . استده ی رس  یبردارمحوطه به بهره   نیدر ا  یساختمان کتابخانه مرکز

  ی انیم  یدانشگاه با احداث کمربند   یاصل  سیپرد  یو شمال  یجنوب  یقسمتها

ارتباط    گریپل روگذر به همد  کیشد که توسط    میبه دو قسمت تقس  زیتبر

برا داده   صیدارند. در حال حاضر کل مساحت تخص ها و  ساختمان   یشده 

. دانشگاه  باشدی م  مربع  متر  323٬895دانشگاه در حدود    یآموزش  یفضاها

 ست. ز جزء ده دانشگاه برتر کشورایتبر

 

 ک یمکان  یدانشکدة مهندس ✓

دهه(  7)  یبا داشتن سابقه طوالن  زیدانشگاه تبر  کیمکان  یمهندس  دانشکدة

  اتیعضو ه  48و با داشتن حدود    عیصنا  یکارآمد برا   نیمهندس  تیدر ترب

امکانات متعدد آزما  یعلم بالقوه ز  ،یو کارگاه  ی شگاهیو  در    یاد یاز توان 

پروژه ها م  یاز طراح   کیاستراتژ  یانجام  برخوردار    ی تا ساخت در کشور 

و در    سیتأس  یدی خورش  1337در سال    زیدانشگاه تبر  یباشد. دانشکدة فن

  یفن  ک،ی مکان  یمهندس  یبه سه دانشکدة مستقل فن  یدیخورش  1382سال  

  ی شد. دانشکدة فن میعمران تقس یمهندس ی و فن وتریبرق و کامپ یمهندس

ا  کیمکان  یمهندس از  مهم  یکیوان  عنبه   جاد،یپس    ی هادانشکده   نیتراز 

اشد. هم  شناخته   زیتبر  گاهدانش نفر    1800دانشکده حدود     نیاکنون در 

نفر در مقطع    1200حدود    ان،یم  نیهستند که از ا  لیدانشجو مشغول تحص

نفر در مقطع دکترا   150ارشد و  ینفر در مقطع کارشناس 450 ،ی کارشناس

 ی مهندس   یدانشکدة فن  یعلم  اتیه  ینفر پسادکترا هستند. تعداد اعضا   6و  

  20نفر استاد،    12تعداد،    نیباشد که از ا  ینفر م  47  زیدانشگاه تبر  کینمکا 

هستند. تعداد کارکنان دانشکده    ینفر مرب  1و    ارینفر استاد  12  ار،ینفر دانش

م  37 ا  ی نفر  دارا   نیباشد.  که    شگاهیآزما  45  یدانشکده  است  کارگاه  و 

 .  ردیپذی ها انجام مدر آن  یقاتیو تحق  یآموزش  یهاتیفعال

 

 
 دانشگاه تبریز   مکانیککده مهندسی  دانش   -8شکل 

 

تبر  کیمکان  یمهندس-یفن  دانشکدة آموزش  زیدانشگاه  گروه  چهار    ی از 

تول  ی»مهندس  ک«،یمکان  ی»مهندس و  و     ع«یصنا  ی»مهندس  د«،یساخت 

 است.   افتهی  لیمواد« تشک  ی»مهندس

تبد  کی مکان  یمهندس  یشهایگرا  : از  محرکه    ستمیس   ،یانرژ  لیعبارتند 

:سرام  یمهندس  ی شها یگرا  ،یکاربرد   یخودرو، طراح از  عبارتند     ک،ی مواد 

گرا  یصنعت  یمتالوژ برنامه  عیصنا  یمهندس  یشها یو  از:  و    یزیرعبارتند 

 .یصنعت  دیو تول  یصنعت  یتکنولوژ  ها،ستمیس  لیتحل

 

 ز یدانشگاه تبر  کیمکان  یمهندس هینشر

ا  نیاول سال    نیشماره  در  عنوان    1354مجله  تحت  مقاله  پنج  مجله  "با 

. مجله  افتیادامه    1379و انتشار آن تا سال    دیبه چاپ رس  "یدانشکده فن

را    یو فناور  قاتیوزارت علوم، تحق  یپژوهش   - یرتبه علم  1380در سال  

وزارت    اتینشر  ونیسیه به نظر کمبا توج  1384نموده است. از سال    افتیدر

سه    ی برا  نامهژه یرا به صورت و  یو مهندس  یفن  یموضوعات تخصص  متبوع،

به چاپ    کیمکان  یعمران و مهندس  یبرق، مهندس   یمهندس  یعنوان مجزا

(  ISCعلوم جهان اسالم )  یدر مرکز استناد  1381مجله از سال    نیرساند. ا

سال    دهیگرد  هینما در  مجل  1388و  سه  مستقل  به  مهندس"ه   ی مجله 

  "ست یز  طیعمران و مح  یمجله مهندس"،  "برق  یمجله مهندس"،  "کیمکان

  ی و فناور   قاتیوزارت علوم، تحق  یعلم  اتینشر  نامهن ییآ  رویشد. پ  کیتفک

به    "زیدانشگاه تبر  کی مکان  یمهندس  هینشر"مجله با عنوان    2/2/98مصوب  

 .دهدی خود ادامه م  تیفعال

 

 
 ایت نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز وبس   -9شکل 

 


