
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

و  سژت یبژه همژراه ب   یجشنواره پژووه  و ننژاور   نیو هشتم ستیب هیمراسم اختتام
 ۱۳۹۸آذرماه  ۲۵دانشگاه تهران روز دوشنبه  یجشنواره کتاب سال دانشگاه نیششم

 .دیبرگزار گرد
و  لیژ به منظژور تل   ۱۳70توسط دانشگاه تهران از سال  یپووه  و نناور جشنواره
محور و اثژر   تیفیپووه  ک ینرهنگ ساز یاز پووهشگران برتر و در راستا یقدردان

دانژ    دیدانشگاه تهران و تول یالم   نیو ب یم  گاهیبخ  در جهت ارتقاء نق  و جا
، هژر سژاله   نسژل سژو    یدانشگاه هژا  رهو ظهور و بروز دانشگاه در زم انیحکمت بن
عنژوان   دهتوانسته است امسال با کسب  ینن یدانشکده ها سیگردد. پرد یبرگزار م

 یعنژوان در جشژنواره کتژاب سژال دانشژگاه     سژه   و یدر جشنواره پووه  و ننژاور 

 .بدرخشد
 یجشژنواره پژووه  و ننژاور    نیو هشژتم  سژت یب نیمنتخبژ  یاطالع از اسژام  جهت

جشژنواره کتژاب    نیو ششژم  ستیب نیمنتخب ی( و اسام۱۳۹۸دانشگاه تهران )آذرماه 
 .دیینما کیک  (۱۳۹۸)آذرماه  یسال دانشگاه

 

 

 

 

 

 ، سال اولهشتمشماره  1398 ذرآ

 پردیس اطالعات نناوری مرکز
 معاونت همت به ننی هایدانشکده
 ننی، هایدانشکده پردیس پووهشی

 انزاری سخت تعمیرات تخصصی مرکز
 در مرکز این. اندکرده اندازیراه را

 کیفیت  با تعمیری خدمات ارائه راستای
 دانشلویان   و   کارمندان  اساتید،   به

 
 درصژد  ۸0حژداکرر  تهژران،  دانشگاه مصوبه طبق ومی کند  تالش دانشگاه تهران

 ایژن  خدمات. نماید می دریانت انراد از کشور ای رایانه صنفی نظا  مصوبه تعرنه
 ارائژه  کاری تلربه سال ۱۵ از بی  با متخصص نیروی ترین ملرب توسط مرکز
 پژردیس  داخل متخصص نیروی به اعتماد امین، نیروی داشتن همچنین. شود می

 انژدازی  راه اسژت  شده باعث دانشلویان های هزینه کاه  و ننی های دانشکده
 مرکز این خدمات از مندی بهره جهت. گیرد قرار کاربران استقبال مورد مرکز این
 .  نرمایید حاصل تماس ۸۲0۸۹۸۱7 ت فن شماره با توانید می

 

و ” روز پووه “آذرماه  ۲۵به منظور گسترش نرهنگ پووه  در کشور روز 
هفته م ی پووه  و “چهارمین هفته آذرماه از طرف شورای نرهنگ عمومی به نا  

 research.ut.ac.irادامه در  .اده شده استنا  نه” نناوری

 آمادگی اعال  و بیمه های شرکت برای ب وکی زنلیره معرنی سمینار برگزاری پی در
 داده، مژدیریت  و ع ژو   پووهشژی  مرکژز  بژا  همکژاری  جهژت  هژا  شرکت آن مدیران
 و تهژران  دانشژگاه  ننژی  هژای  دانشژکده  پژردیس  میان مشترک همکاری نامه تفاهم

 خصوص در مشترک همکاری هدف با نامه تفاهم این. گردید تنظیم بیمه پووهشکده
ریژزی و   برنامژه ، بیمژه  صژنعت  در داده ع ژو   دسژتاوردهای  آخژرین  از بژرداری  بهره

آموزش و نرهنگ سازی در زمینژه   ،تقویت نوآوری در صنعت بیمهبسترسازی جهت 
 و  گیژری هژای داده محژور    سازی بژرای تقویژت تصژمیم    زمینه ،های نوین تکنولوژی

 تنظیم های پووهشی مشارکت در انلا  تحقیقات مورد نیاز صنعت بیمه و اجرای طرح
 امضا بیمه پووهشکده رئیس و ننی های دانشکده پردیس رئیس توسط گردید مقرر و

 مژدیریت  و ع ژو   پووهشی مرکز معرنی با و سال ۳ مدت برای نامه تفاهم این. شود
 منعقژد  نامژه  تفژاهم  مفاد کردن اجرایی راستای در ننی پردیس نماینده عنوان به داده

 می گردد.

 
 

 و تهران دانشگاه ننی های دانشکده پردیس در نناوری و پووه  هفته با همزمان
 رونمایی 4 سورنا نمای انسان ربات جمهور، ریاست نناوری و ع می معاون حضور با

 و مژادی  های حمایت با و تهران دانشگاه متخصصان از جمعی توسط 4 سورنا. شد
 ریاسژت  ننژاوری  و ع مژی  معاونژت  ننژاوری  م ژی  کژالن  های طرح مرکز معنوی

 سژاخته  انسژان  مشابه وزن و ابعاد در 4 سورنا. است شده تولید و طراحی جمهوری
 بژا  رنژتن  راه توانژایی  کی ژوگرمی،  70 و متژری  سانتی ۱70  ربات این است، شده

 حرکژت  توانژایی  ربژات،  ایژن . بزند دور درجا تواند می و دارد را کی ومتر/. 7 سرعت
 بژه  4 سژورنا . کنژد  مژی  حرکت نیز عقب دنده تواند می و دارد را جوانب به آنالین
 خود تعادل و کند حرکت ناهموار سطوح روی تواند می ریکاوری پوش داشتن دلیل

 و دست ترکیبی حرکات انلا  توانایی و بزند شوت تواندمی 4 سورنا. نماید حفظ را

 و گفتژاری  هژای  توانایی و صوتی نرمان ۱00 تشخیص توانایی 4 سورنا .داردرا  پا
 ،مراسژم  پایژان  در .دارد را  (SURENA)نوشژتن  توانژایی  همچنژین  و شنیداری
 معاونژت  امضژای  به ۱۳۹۸ آذر ۲۳ متولد« 4 سورنا م ی نما انسان ربات» شناسنامه

 مرکژز  رئژیس  ننژی،  هژای  دانشکده پردیس رئیس جمهور، ریاست نناوری و ع می
 گژااری  نژا   بدانید است جالب. رسید ننی پردیس پیشرنته های نناوری و ها سیستم

 .است  گرنته انلا  سورنا اشکانی، سردار نا  اساس بر ربات این
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آذر 1398 شماره هشتم، سال اول



درخشش پردیس دانشکدههای فنی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری به همراه بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.



جشنواره پژوهش و فناوری توسط دانشگاه تهران از سال 1370 به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر و در راستای فرهنگ سازی پژوهش کیفیت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه تهران و تولید دانش حکمت بنیان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاه های نسل سوم، هر ساله برگزار می گردد. پردیس دانشکده های فنی توانسته است امسال با کسب 10 عنوان در جشنواره پژوهش و فناوری و 3 عنوان در جشنواره کتاب سال دانشگاهی بدرخشد.

جدول افتخارات کسب شده پردیس دانشکدههای فنی در این جشنواره به شرح زیر میباشد:

 اسامی منتخبین بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران (آذرماه 1398)

		ردیف

		نام و نام خانوادگی

		عنوان برگزیده

		نام دانشکده



		1

		آقای دکتر ناصر توحیدی

		پژوهشگر پیشکسوت نمونه

		مهندسی متالورژی و مواد



		2

		آقای دكتر رحمت ستوده قره باغ

		پژوهشگر برجسته

		مهندسی شیمی



		3

		آقای دكتر مجيد صنايع پسند

		پژوهشگر برجسته

		مهندسی برق و کامپیوتر



		4

		آقای دکتر محمد عبدالاحد

		منتخب ویژه

		مهندسی برق و کامپیوتر



		5

		آقای دکتر فرخ امینی فر

		منتخب ویژه

		مهندسی برق و کامپیوتر



		6

		آقای دکتر مجید بنی اسدی

		پژوهشگر جوان نمونه

		مهندسی مکانیک



		7

		آقای دکتر مهدی قراباغی

		پژوهشگر جوان نمونه – طرح کاربردی برجسته

		مهندسی معدن



		8

		آقای دکتر مهدی حسنلو

		پژوهشگر جوان نمونه – طرح کاربردی نمونه

		مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی



		9

		آقای دکتر رضوان نصیری

		رساله نمونه (مقطع دکتری)

		مهندسی برق و کامپیوتر



		10

		آقای مهندس امیرمحمد بهزادی

		پایان نامه (مقطع ارشد)

		مهندسی مکانیک







اسامی منتخبین بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی (آذرماه 1398)

		1

		آقای دکتر جواد فیض

		برگزیده کتاب سال دانشگاهی

		مهندسی برق و کامپیوتر



		2

		آقای دکتر ایرج محمودزاده کنی

		برگزیده کتاب سال دانشگاهی

		مهندسی عمران



		3

		آقای دکتر حسین معماریان

		برگزیده کتاب سال دانشگاهی

		مهندسی معدن
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