
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

های فنی مبنی بر تاسیس مراکز دانشکده با توجه به سیاست معاونت پژوهشی پردیس

 HSEای، دو مرکز پژوهشی علوم داده و مرکز پژوهشی پژوهشی تخصصی میان رشته
، افزایش پژوهشی صنعتی در پردیس فنی تاسیس شدند. هدف از تاسیس مراکز

همکاری بین رشته ای بین اعضای محترم هیات علمی به منظور فعالیت موثر در اخذ 
 کاربردی و صنعتی است.های پروژه

های فنی دانشگاه تهران با ستاد اندیشی همکاریهای دانشکدهاولین جلسه هم
رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری های فضایی و حمل و نقل پیشفناوری

برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای  ۹۸مرداد  ۲۸در معاونت پژوهشی در تاریخ 
توسعه همکاری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در اکوسیستم کارافرینی 

زاری با توجه به برگفناورانه حمل و نقل پیشرفته و هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. 
همزمان همایش حمل و نقل هوشمند، نمایشگاه لجستیک و رویداد استارت آپی 

مهرماه، مقرر گردید پردیس فنی دانشگاه  3شهریور الی  31در  "حمل و نقلی شو"
تهران در کمیته سیاست گذاری همایش و نمایشگاه به عضویت حقیقی و حقوقی در 

جویان، از آن به عنوان نقطه شروعی رسانی آن به اساتید و دانشآمده و ضمن اطالع
   برداری شود.برای همکاریهای گسترده بعدی در حوزه حمل و نقل هوشمند بهره
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 م، سال اولچهارشماره  1398 مرداد

حضگگور ای با جلسگگه تعامل و همکاری با پژوهشگگگاه فضگگایی ایران،  با هدف ایجاد

دانشکده و همکاران  ،کسایی از پژوهشگاه فضایی ایراندکتر دکتر سلیمانی و آقایان 

معاونت  با هماهنگی و دانشگگکده برو و کامویوتر مکانیکدانشگگکده نقشگگه برداری، 

شد شی برگزار  شدپژوه سی  شگاه ه و ه و راهکارهای همکاری فیمابین برر از پژوه

در  از تجهیزات موجود پردیس فنیمحترم برای استفاده همکاران  که درخواست شد

ضگگمن اعالم  منظور شگگود. همینین تعرفه خدماتتخفیف در فضگگایی  پژوهشگگگاه

شکده ها توانمندیهای موجود در شدفنی  ی پردیسدان زمینه های همکاری و  مقرر 

 منعقد شگگگود. در ادامه همکاری فیمابین نیز، ،نامهتعامالت به صگگگورت یک تفاهم

پردیس فنی و  فیمابین و پژوهشگگهای مشگگتر تشگگکیل شگگده تیمهای تخصگگصگگی 

 . شود تعریف پژوهشگاه

های فنی دانشگاه پردیس دانشکدهرئیس  ،ناصر سلطانیدکتر جناب آقای با حضور 
 قرارداد دو ایران، نفت ملی شرکت اکتشاف مدیرمهندس هندی جناب آقای و تهران 
 اکتشاف مدیریت توسعه ششم ساله پنج برنامه اساس کالن بر کاربردی-پژوهشی

در دانشگاه فردوسی مشهد  13۹۸مرداد ماه  13روز یکشنبه  دانشگاه تهران در با
های های نامتعارف )شیلانتقال دانش فنی و فناوری اکتشاف نفت” .به امضا رسید

(” HPHTپایه آبی فشار و دما باال )ساخت سیال حفاری ”و همینین ” نفتی(
 ها بودند. عناوین این پروژه

 

امتياز مقاالت چاپ  ،شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ۰۱/۰۴/۹۸در جلسه 

ه براي مقاالت چاپ اين مصوب شد.در نشريات به شرح جدول زير تصويب شده 

و براي مقاالت چاپ شده در نشريات  ۱۳۹۸شده در نشريات داخلي از دي ماه 

 .ميالدي اجرا خواهد شد ۲۰۲۰بين المللي از ابتداي سال 

WOS Scopus ترویجی پژوهشی 
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شد و نامهبه منظور کاربردی نمودن پایان سی ار شنا دکتری و ارتباط موثر با های کار

با  ایمرداد جلسگگه 1۴در ها در راسگگتای نیازهای کشگگور، نامهصگگنعت و تدوین پایان

دبیر انجمن  مهندس معصومیآقای انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن با حضور 

، ریاسگگت دانشگگکده مهندسگگی دکتر ابری نیا ، آقایو معادن عیو توسگگعه صگگنا قیتحق

 برگزار شد.ی و دکتر قراباغی در معاونت پژوهشی پردیس فنی مکانیک و دکتر رستم

سعه بیش از  شور بوده و ارتباط  ۲000انجمن تحقیق و تو سر ک سرا ضو حقوقی در  ع

مسگگتمری با صگگنایع کشگگور دارد. با توجه به پتانسگگیلهای موجود در انجمن و پردیس 

ها با مشارکت نامهانحمایت از پای نامهیینآ برای تدوین یکارگروهکه مقرر شد  فنی،

شک انجمن ستورالعمل  مدت دو درو شده  لیت مربوط به نحوه حمایت از پایان ماه د

موضوعات بتوان که بر اساس آن  شود. هیتههای عضو انجمن نامه ها توسط شرکت

صنعتی شرکتهای عضو انجمن تعریف  را با توجه به مشکالت و نیازهای هانامهپایان

 به عمل آید. از دانشجویان نیز حمایت مادی  موضوع،ه و به فراخور نمود

 

 

 

 انیپس از پا رساند کههمکاران محترم می استحضار بهدر رابطه ثبت نمره کارآموزی 
نموده آپلود  یفن سیپرد یکارآموز گزارش خود را در سامانه کارآموز یدوره، دانشجو

دهد. پس از آن استاد یود را انجام مخ یابیو ارز هیکارآموز، نمره اول رندهیصنعت پذ و
را مشاهده  دهیبه اتمام رس او یکه مراحل کارآموز ییخود نام دانشجو ستیراهنما در ل

 یدر سامانه کارآموز ییو پس از مطالعه گزارش آپلود شده، نسبت به اعالم نمره نها
 یاستاد راهنما پس از بارگذار یسامانه برا قیذکر است از طر انی. شادینمایاقدام م

مراحل  شده ومطلع راهنما ارسال خواهد شد تا استاد  ایمیل ،گزارش توسط  دانشجو
 انجام دهد. را یبعد
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