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وزیر راه و شهرسازی

از پروژه هایی که روند توسعه کشور را سرعت 
می بخشد حمایت کنیم

ــرای  ــا ب ــت: م ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
ــد عــزم ملــی  ــری امــن نیازمن ایجــاد یــک ناوب
از  کــه  می کنیــم  تــاش  مــا  و  هســتیم 
پروژه هایــی کــه رونــد توســعه کشــور را 

سرعت می بخشد، حمایت کنیم.
بــه گــزارش امیرکبیــر: مهنــدس محمــد اســامی، 
وزیــر راه و شهرســازی در هجدهمیــن کنفرانــس ملی 
هوافضــای ایــران ، گفــت: در دوره های بعــد از انقاب 
ــاوری توانســتیم تجــارب بســیاری کســب  ــا خودب ب

کنیم.
ــا راه انــدازی رشــته هوافضــا  اســامی ادامــه داد: ب
اولیــن گــروه فــارغ التحصیــان در ســال ۷۱ زمینــه 
جــذب شــغلی محــدودی داشــتند، امــا مــا بــه ایــن 
بــاور رســیدیم کــه بایــد در کشــور صنعــت هوافضا 
توســعه یابــد و بــا همیــن هــدف هــم بــا راه انــدازی 
بخش هــای مختلــف ایــن فــارغ التحصیــان جــذب 

و فعالیت خود را آغاز کردند.
وی افــزود: امــروز بســیاری از کشــور های جهــان 
تــاش می کننــد تــا ایــران را از ایــن صنعــت 
اســتراتژیک دور نــگاه دارنــد تــا جایــی که شــاهدیم 
ــق  ــور ح ــارج از کش ــا درخ ــجویان م ــی دانش حت
تحصیــل در رشــته هوافضــا را ندارنــد، امــا ایــن بــه 

معنای بازماندن ما از موفقیت نخواهد بود.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: ســال ۸۱ در 
پژوهشــکده هــوا و فضــا یک هســته فکری تشــکیل 
ــن و  ــی تدوی ــعه فضای ــند توس ــه س ــد و در ادام ش
بعد هــا بــه یــک ســند ملــی فضایــی ۱۰ ســاله تبدیل 

شده است.
اســامی بــا بیــان اینکــه ایــن ســند ملــی فضایــی 
باعــث شــد در حــوزه فضایــی رشــد خوبــی داشــته 
باشــیم، تاکیــد کــرد: بایــد بعــد از ماهــواره امیــد بــه 
توســعه می رســیدیم، امــا بــه دالیــل مختلــف ایــن 
اتفــاق رخ نــداد، امــا حــاال تــاش مــان را چنــد برابر 
ــال  ــر از ۱۰ س ــم در کمت ــرد و امیدواری ــم ک خواهی

آینده به نتیجه دلخواه برسیم.
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــا ب ــرد: م ــد ک ــامی تاکی اس
ناوبــری امــن نیازمنــد عــزم ملی هســتیم و مــا تاش 
ــعه  ــد توس ــه رون ــی ک ــه از پروژه های ــم ک می کنی

کشور را سرعت می بخشد، حمایت کنیم.
ــه راه و  ــرد: در مجموع ــح ک ــان تصری وی در پای
شهرســازی تــاش می کنیــم ســهم نیرو هــای 

دانشــی را در همــه بخش هــای حمــل و نقــل افزایــش 
ــات  ــدن و اقدام ــان ش ــش بنی ــمت دان ــه س داده و ب

متفاوت در حوزه فناوری حرکت نماییم.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی نیــز در ایــن کنفرانس  
ــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن دانشــگاه در حــوزه  ب
تربیــت نیروی انســانی و توســعه فنــاوری، افــزود: این 
دانشــگاه جــزو اولیــن دانشــگاه هایی بــوده اســت  کــه 
بــه صــورت مســتقل اقــدام بــه راه انــدازی دانشــکده 
هــوا و فضــا کــرده اســت و اخیــرا نیــز دانشــکده ها را 
در قالــب پردیس هــای تخصصــی در کنــار یکدیگــر 

قرار داده است.
وی ادامــه داد: کنــار هــم قــرار دادن دانشــکده 

هوافضــا و مکانیــک و مهندســی دریــا از جملــه 
برنامه هــای مــا بــوده کــه ایــن اصــل موجــب تقویــت 

این حوزه ها شده است.
معتمــدی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــن دانشــکده در 
ــی مشــارکت داشــته  بســیاری از پروژه هــای کان مل
اســت، اظهــار کــرد: پــروژه کان طراحــی و ســاخت 
ــای  ــه طرح ه ــره از جمل ــا ۱۵۰  نف ــای ۱۰۰ ت هواپیم
ایــن دانشــکده بــوده اســت کــه متاســفانه دچــار رکود 

شده است.
ــه  ــا اشــاره ب ــر ب ــی امیرکبی رئیــس دانشــگاه صنعت
ــا،  ــوا فض ــوزه ه ــگاه در ح ــن دانش ــای ای فعالیت ه
جملــه  از  یــک«  »پیــام  ماهــواره  کــرد:  اظهــار 

دســتاوردهای مــا بــوده اســت کــه در طــول ۱۱ ســال 
محققان این دانشگاه بر روی آن فعالیت داشته اند.

ــن ماهــواره،  ــق ای ــاب ناموف ــه پرت ــا اشــاره ب وی ب
خاطــر نشــان کــرد: در صورتی کــه ماهواره بــر در 
مــدت چند ثانیــه عملکرد بهتری داشــت و اشــکاالتی 
ماهــواره  ایــن  نمی شــد،  ایجــاد  پرتابگــر  در 

می توانست در مدار قرار گیرد.
برنامه سازمان فضایی برای ساخت 

ماهواره های ۵۰۰ کیلوگرمی
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران طراحــی و ســاخت 
ــا در  ــن آنه ــرار گرفت ماهواره هــای ۵۰۰ کیلوگــرم و ق
مــدار هــزار کیلومتــری را از برنامه هــای ایــن ســازمان 

ــریر«  ــر »س ــا ماهواره ب ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک دانس
ــرای  ــه ب ــش و مطالع ــت: پژوه ــوند و گف ــاب ش پرت

ساخت این ماهواره بر انجام شده است.
دکتــر مرتضــی بــراری در ایــن کنفرانــس ، با اشــاره 
ــب  ــور صاح ــان ۹ کش ــران در می ــری ای ــه قرارگی ب
چرخــه کامــل فضایــی، افــزود: عــاوه بــر آن ایــران در 
رتبــه اول منطقــه و  ۱۱ دنیــا در حــوزه هــوا فضــا قرار 
دارد و ایــن موفقیت هــا مرهــون زحمــات انجمن هــای 
ــن  ــان ای ــگران و محقق ــگاه ها، پژوهش ــی، دانش علم

حوزه است.
وی بــا اشــاره بــه نقش آفرینــی فناوری هــای 
ــرد:  ــار ک ــور، اظه ــای کش ــل چالش ه ــی در ح فضای

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر از ســال ۶۶ اولین دانشــکده 
هــوا فضــا را ایجــاد کــرد و توانســت نقــش مهمــی در 

تربیت نیروهای انسانی این حوزه داشته باشد.
بــراری، طراحــی و ســاخت ماهــواره »پیــام یــک« را 
ــرد و  ــام ب ــوزه ن ــن ح ــان ای ــتاوردهای محقق از دس
یــادآور شــد: ایــن ماهــواره یــک ماهــواره عملیاتــی و 
کاربــردی اســت؛ در مرحلــه اول پرتــاب ایــن ماهــواره 
ــا  ــاب آن ب ــه دوم پرت ــی مرحل ــود، ول ــز ب موفقیت آمی
اســتفاده از ماهواره بــر تــا مــدار ۵۰۰ کیلومتــری حمــل 
شــد، ولــی ماهواره بــر نتوانســت ســرعت ماهــواره را 
ــن  ــن رو ای ــاند؛ از ای ــر برس ــورد نظ ــرعت م ــه س ب

ماهواره نتوانست در مدار قرار گیرد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران، طراحــی و ســاخت 
ماهواره هــا بــا دقــت یــک متــر را از برنامه هــای ایــن 
ســازمان در ســال ۱۴۰۴ ذکــر کــرد و ادامــه داد: مــا این 

هدف را با دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع کردیم.
ــن  ــر هجدهمی ــان، دبی ــا  جهانگیری ــر علیرض دکت
ــان اینکــه  ــا بی ــران ب ــس انجمــن هوافضــای ای کنفران
پــس از اعــام فراخــوان برگــزاری ایــن کنفرانــس از 
ــت  ــل دریاف ــه کام ــداد ۳۰۰مقال ــه، تع ســوی دبیرخان
شــد، گفــت: پــس از انجــام داوری از ایــن تعــداد ۱۴۵ 
ــه  ــرای ارائ ــه ب ــه شــفاهی و ۹۷ مقال ــرای ارائ ــه ب مقال

پوستر انتخاب شد.
ــان  ــه از می ــرش ۱۴۵ مقال ــه پذی ــاره ب ــا اش وی ب
مقــاالت ارســال شــده بــه دبیرخانــه همایــش، 
خاطرنشــان کــرد: از بیــن مقــاالت ارســال شــده، ۵۸ 
ــوزه  ــه در ح ــک، ۴۲ مقال ــوزه ایرودینامی ــه در ح مقال
ــرواز و  ــک پ ــوزه دینامی ــه در ح ــرانش، ۴۷ مقال پیش
کنتــرل، ۵۹ مقالــه در حــوزه ســازه های هــوا، ۲۸ مقالــه 
در حــوزه فنــاوری فضایــی و ۸ مقالــه در حــوزه 

مدیریت هوافضا بوده است.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از 
ــوزه  ــال در ح ــان فع ــرکت دانش بنی ــور ۲۵ ش حض
ــادآور شــد:  ــر داد و ی ــن کنفرانــس خب هوافضــا در ای
برگــزاری نمایشــگاهی از دســتاوردهای شــرکت های 
فعــال، ســه میزگــرد و ۲۰ کارگاه آموزشــی از جملــه 

برنامه های این کنفرانس است.
دکتــر محمــد همایــون صــدر  دبیــر انجمــن 
هوافضــای ایــران نیــز در ایــن در کنفرانــس بــا اشــاره 

بــه وضعیــت توســعه فناوری هــای هوایــی و فضایــی 
ــه  ــاهدیم ک ــر ش ــال حاض ــزود: در ح ــور، اف در کش
اعتبــارات ایــن حــوزه بــه ســازمانی اعطــا، ماموریت ها 
بــه ســازمان دیگــری واگــذار و اختیــارات بــه ســازمان 
دیگــری داده می شــود، در حالــی کــه اگــر ایــن نهادهــا 
در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد، دســتاوردهای بهتــری 

به بار خواهد نشست.
نمایشــگاه دســتاوردهای حــوزه فضایــی بــا حضور 
ــر راه و شهرســازی و  ــدس محمــد اســامی وزی مهن
ــی و  ــازمان فضای ــس س ــراری رئی ــی ب ــر مرتض ردکت
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه افتتــاح 

شد.

دکتر براری: ایران در رتبه اول منطقه 
و  11 دنیا در حوزه هوا فضا قرار دارد
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تازه های  علـــم

عرضه دستگاه پاالیشگر هوا  و آب با قابلیت حذف 
آلودگی های میکروبی و  ویروسی

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
ــش  ــرای پاالی ــتگاهی ب ــما دس ــتفاده از پاس اس
هــوا عرضــه کردنــد کــه بــدون نیاز بــه فیلتــر  و 
آلودگی هــای  اســت  قــادر  مــواد مصرفــی 

ویروسی و میکروبی را از محیط پاالیش کند.

بــه گــزارش امیرکبیــر: امیــن معصــوم زاده از محققــان 
ایــن طــرح و سرپرســت گــروه ازن مینامیــن، گفــت : این 
ــد  ــال )ازن( کار می کن ــیژن فع ــا اکس ــه ب پاالیشــگرها ک
ــه داخــل پاالیشــگر هدایــت  هــوای اطــراف خــود را ب
ــرد و  ــمای س ــوژی پاس ــتفاده از تکنول ــا اس ــرده و ب ک
تخلیــه انــرژی، مولکول هــای اکســیژن موجود در هــوا را 
شکســته و در یــک فرآینــد طبیعــی تبدیــل بــه مولکــول 

ازن می کند و در محیط رها می سازد.
سرپرســت گــروه ازن مینامیــن دانشــگاه امیرکبیــر، بــا 
بیــان اینکــه مولکــول ازن ســریعا بــا آلودگی هــای اطراف 
خــود پیونــد کــرده و ســاختار مولکولــی آنهــا را تجزیه و 
اکســید می کنــد، یــادآور شــد: ازن بــا تجزیه ســاختارهای 
مولکولی، مجــددا بــه اکســیژن تبدیــل می شــود و از 
مســیر اکســیژن بــه اکســیژن عمــل پاالیــش و ضدعفونی 

را انجام می دهد.
بــه گفتــه وی ایــن عملکــرد دقیقا ماننــد زمانــی که در 
طبیعــت رعــد و بــرق ایجــاد می شــود و بــر اثــر تخلیــه 
ــیژن  ــای اکس ــدن مولکول ه ــته ش ــث شکس ــرژی باع ان
موجــود در هــوا شــده و هــوا را پاالیــش و ضدعفونــی 

می کند.
ایــن دانــش آموختــه دوره دکتــری دانشــگاه امیرکبیــر، 
تاکیــد کــرد: ایــن عملکــرد زیبــا و دقیــق قابلیــت تغییــر 
ــروس، میکــروب،  ــد وی ــا مانن ــواع آلودگی ه ســاختار ان
ــوی  ــه ب ــاورزی، هرگون ــموم کش ــری، س ــارچ، باکت ق
ــی  ــات آل ــوع، منواکســیدکربن، دود ســیگار، ترکیب نامطب
احتراقــی و غیــر احتراقی، اکســید هــای ازت، دی اکســید  

گوگرد و گاز رادون را دارد.
معصــوم زاده بــه دالیــل کاربــرد ازن در ایــن دســتگاه 
ــک گاز  ــت: ازن ی ــرد و گف ــاره ک ــوا اش ــگر ه پاالیش
ــوی دارد و  ــت اکســیداتیو ق ــه خاصی ــدار اســت ک ناپای
ــکی و  ــون پزش ــف چ ــع مختل ــرد آن را در صنای کارب
ــاورزی،  ــی، کش ــی و داروی ــع غذای ــکی، صنای دندانپزش
کاغذســازی، آب و فاضــاب، مرغــداری و پــرورش 

ماهی گسترش داده است.
وی کاربــرد ایــن محصــوالت را در صنعــت پاالیــش 
هــوا و آب دانســت و یــادآور شــد: امــروزه از ازن 
ژنراتورهــای قــوی بــرای پاالیــش آب هــای شــهری بــه 

منظور کاهش کلرزنی استفاده می شود.
ایــن محقــق بی نیــازی از مــواد مصرفــی را از مزایــای 
ــن  ــزود: در ای ــرد و اف ــام ب ــی ن ــگر میکروب ــن پاالیش ای
پاالیشــگر، اکســیژن هــوا تبدیــل بــه ازن می شــود و پــس 

ز  ا

پاکســازی هــوا مجــددا به اکســیژن هــوا تبدیل می شــود. 
از ایــن رو در ایــن روش دیگــر نیــاز بــه تعویــض 

فیلترهای متفاوت نیست.
وی حــذف میکروارگانیســم ها را از دیگــر مزیت هــای 
ایــن پاالیشــگر عنــوان کــرد و در ایــن بــاره توضیــح داد: 
ایــن در حالــی اســت کــه در تصفیــه هــوای فیلترینــگ، 
ــره  ــر ذخی ــد بلکــه در فیلت ــن نمی رون ــا از بی میکروب ه
می شــوند و در صــورت دفــع نامناســب فیلتــر، احتمــال 

بازگشت دوباره میکروب ها به محیط وجود دارد.
بــه گفتــه سرپرســت گــروه ازن مینامین، ایــن محصول 
ــار ازن  ــا انتش ــوا، ب ــازی ه ــر پاکس ــاوه ب ــد، ع می توان
ــی  ــازی میکروب ــل پاکس ــط، عم ــده در محی ــرل ش کنت
ســطوح را نیــز انجام دهــد در حالی که در پاالیشــگرهای 
فیلترینــگ فقط هــوای عبــوری از داخل فیلترهــا پاالیش 

می شود.
وی ســرعت عملکــرد پاالیــش هــوا در مــدت کوتاه و 
قــدرت بــاال در میــزان از بیــن بــردن ۹۹ درصــدی 
دیگــر  از  را  محیــط  در  میکروبــی  آلودگی هــای 
ــن  ــه داد: ای ــرد و ادام ــام ب ــتگاه ن ــن دس ــای ای ویژگی ه
قابلیــت موجــب شــده اســت کــه از این شــیوه بتــوان در 
اتاق هــای عمــل، CCU، ICU، محیــط های بیمارســتانی 

و اتاق های استریل و خاص استفاده بهره برد.
وی همچنیــن قیمــت پاییــن نســبت بــه نمونه مشــابه 
خارجــی و ســطح غلظــت ازن کنتــرل شــده را از 
ــن طــرح ذکــر کــرد و  ــی دســتاورد ای مزیت هــای رقابت
ــوع از  ــوی نامطب ــذف ب ــوا و ح ــی ه ــت: ضدعفون گف
ــاری زا از  ــل بیم ــال عوام ــری از انتق ــط و جلوگی محی
کاربردهــای دســتگاه پاالیشــگر هــوا اســت و از آن 
می تــوان در پاالیــش آب آشــامیدنی شــهری، گندزدایــی 
و حــذف طعــم ناخوشــایند و جلوگیری از رشــد جلبک 

در مخازن آب استفاده کرد.
ایــن طــرح از ســوی امیــن معصــوم زاده دانشــجوی 
دکتــرا و سرپرســت گــروه ازن مینامیــن )مهندســی 
هســته ای - گرایــش گداخــت( و بــا هدایــت و راهنمایی 
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض ــر داود ایرج دکت
فیزیــک و مهندســی انــرژی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 

اجرایی شده است.

       دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی

ــوری  ــک جمه ــی رباتی ــه مل ــس کمیت رئی
ــام  ــاز پیش ثبت ن ــرا از آغ ــران فی ــامی ای اس
بین المللــی رباتیــک و هــوش  رقابت هــای 
ــای  ــت: تیم ه ــر داد و گف ــران خب ــی ای مصنوع
متقاضــی بــرای شــرکت در ایــن دوره از رقابــت 
هــا تــا 20 اســفندماه مهلــت دارنــد تا مســتندات 
فنــی ربــات هــای خــود را ارائــه دهنــد. پیــش 
ــک و  ــی رباتی ــن الملل ــای بی ــام رقابت ه ثبت ن
هــوش مصنوعــی ایــران )فیــراکاپ آزاد ایــران( 
از 23 آذرمــاه آغــاز  و تــا 22 بهمــن مــاه ادامــه 

دارد.
بــه گــزارش امیرکبیــر: دکتــر ســروش صــادق نــژاد 
برگــزاری نهمیــن دوره مســابقات بین المللــی رباتیک 
و هــوش مصنوعــی ایــران ۲۰۲۰، را بــا عنــوان 
»فیــراکاپ آزاد ایــران« از ۲ تــا ۴ اردیبهشــت ماه ســال 
۱۳۹۹ دانســت و افــزود: »فیــراکاپ آزاد ایران« توســط 
کمیتــه ملــی رباتیــک جمهــوری اســامی ایــران فیــرا 
بــا همــکاری فدراســیون جهانــی رباتیــک و دانشــگاه 
ــزار  ــران(، برگ ــک ته ــی تکنی ــر )پل ــی امیرکبی صنعت

می شود.
کامل تریــن  از  یکــی  را  مســابقات  ایــن  وی 
ــت و  ــه دانس ــور و منطق ــک در کش ــابقات رباتی مس
اظهــار کــرد: ایــن دوره تمامــی شــاخه  های رباتیــک، 

اتوماسیون و هوش مصنوعی را در بر می گیرد.
نائــب رئیــس فدراســیون جهانــی رباتیــک و هوش 
مصنوعــی فیــرا از آغــاز پیش ثبــت نام این مســابقات 
خبــر داد و گفــت: ایــن پیــش ثبت نــام تــا ۲۲ بهمــن 
مــاه ادامــه دارد و تیم هــای متقاضــی ازاول دی مــاه تــا 

ــال  ــه ارس ــبت ب ــا نس ــد ت ــت دارن ــفندماه مهل ۵ اس
ــدام  ــود اق ــای خ ــم و پژوهش ه ــی تی ــتندات فن مس

کنند.
صــادق نــژاد بــا بیــان اینکــه اعضــا کمیته فنــی این 
مســابقه از ۲۰ بهمــن تا ۲۰ اســفندماه اقدام به بررســی 
ــه داد:  ــرد، ادام ــد ک ــا خواهن ــی تیم ه ــتندات فن مس
تیم هــای منتخــب بــر اســاس صاحیت، بــرای 

شرکت در  انتخاب خواهند شد. 
وی بــا بیــان اینکــه ثبت نــام نهایــی تیم هــا در ایــن 
رقابــت از ۲۰ بهمــن مــاه ۱۳۹۸ آغــاز و تــا ۱۰ 
ــد  ــه خواهــد داشــت، تاکی ــاه ۱۳۹۹ ادام ــن م فروردی
ــد در  ــابقات می توانن ــن مس ــر ای ــای برت ــرد: تیم ه ک
ــال  ــه س ــرا ۲۰۲۰ ک ــک فی ــی رباتی ــابقات جهان مس
جــاری در کشــور برزیــل برگــزار می شــود، حضــور 

یابند.
ــی  ــابقات جهان ــی مس ــزود: میزبان ــژاد اف صادق ن
ــال ۱۴۰۰  ــرا در س ــی فی ــوش مصنوع ــک و ه رباتی
ــران  ــان ای ــده کشــور عزیزم ــر عه ــادی( ب )۲۰۲۱می
ــبک  ــب س ــور صاح ــور ۲۸ کش ــا حض ــه ب ــوده ک ب

برگزار خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط دانشــگاه هــا بــا صنعت 
مــی توانــد از اهــداف رویدادهــای فناورانــه در کشــور 
باشــد، یــادآور شــد: در ایــن راســتا در قالــب 
برنامه هــای مشــترکی کــه بــا صنایــع وابســته داریــم 
ــا بسترســازی مناســبی جهــت  .صــدد آن هســتیم ت
معرفــی دســتاوردهای کاربــردی دانشــجویی بــه 

صنعت داشته باشیم.

پیش ثبت نام مسابقات فیرا کاپ آزاد ایران 2020 
آغاز شد

دانشجوي دكتری دانشگاه صنعتی اميركبير رتبه نخست المپياد 
هيدروليک را كسب كرد

ــری رشــته  ــان دانشــجوی مقطــع دکت ــد اقبالی حمی
ــر در  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــران دانش ــی عم مهندس
هشــتمین المپیــاد هیدرولیــک ایــران رتبــه نخســت را 

کسب کرد.
ــک  ــاد هیدرولی ــر، هشــتمین المپی ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــن  ــط انجم ــی( توس ــین صدق ــر حس ــادواره دکت ایران)ی
هیدرولیــک ایــران برگــزار شــد کــه در این المپیــاد مهندس 

حمید اقبالیان دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را کسب کرد.
حمیــد اقبالیــان دوره کارشناســی و کارشناســی ارشــد خود را در دانشــگاه فردوســی مشــهد به اتمــام رســانده و درحال 

حاضر دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
وی رتبــه ســوم هفتمیــن المپیــاد هیدرولیــک درســال ۹۷  وهمچنیــن رتبــه دوم در بین دانشــجویان مقطع کارشناســی 

ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد را نیز کسب کرده است.


