
 

 

 https://engresearch.ut.ac.ir/faوبسایت:     .eng@ut.ac.irresearch ایمیل:      82084228-61114228تلفن: 

 

 

 

گروه پژوهشی راستا با هدف ارائه اطالعات صحیح، جامع و مفید به عالقمندان حوزه 
سرمایه گذار  150در این نقشه بیش از  .ی نقشه اکوسیستم ایران را منتشر کرداستارتاپ

مهم ترین قابلیت این نقشه امکان براساس نوع فعالیت مشخص شده است.  استارتاپی کشور
لینک دهی آن است به گونه ای که با کلیک بر روی هر سرمایه گذار می توانید وارد صفحه 

و با کلیک بر روی هر استارتاپ می توانید وارد وب سایت مخصوص آن سرمایه گذار شوید، 
یا لینک دانلود اپلیکیشن آن شوید. همچنین می توانید با جستجوی نام سرمایه گذار یا 

 استارتاپ مورد نظر خود آن ها را به راحتی در این نقشه پیدا کنید.
http://rasta360.ir/map/0199.pdf 

 

مکان دسترسی پژوهشگران المی دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تامین منابع ع
جلد از  25،000دانشگاه تهران به مجموعه وسیع و بی نظیری از اطالعات علمی بالغ بر  

از معتبرترین نشریات عنوان  40،000حدود از ناشرین بزرگ،  کتاب های الکترونیک بهترین
پایگاه های استنادی،  عنوان23،000،000بیش ازناشران آکادمیک و همچنین  الکترونیکی

 :است وردهفراهم آ ذیل از طریق آدرس چکیده نامه ها و نمایه نامه ها در تمام رشته ها 
 https://library.ut.ac.ir/scientific-databases  

دسترسی به مقاالت و کتب الکترونیک از طریق  
پایان کامل متن به سترسید ،پایگاه اطالعاتی 300
پایگاه و ProQuest اطالعاتی پایگاه هاینامه

   Web Of Science      های استنادی نظیر

همچنین  .می باشدامکانپذیر   Scopus و    
کتابخانه مرکزی امکان دریافت مدارک علمی
 بیشتری را برای پژوهشگران گرامی دانشگاه از

 DSS: Serviceطریق سامانه تحویل مدرک 

Document Supply  راهم نموده استف.

 

 
 هایی نظیرکتاببرای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم مطالعه 

Towards the Third Generation University       
 می تواند راهگشا باشد.

 
 

جامع مدیریت  به یک نرم افزارپردیس فنی  های آزمایشگاهینیاز مجموعه با توجه به
 هااطالعات آزمایشگاهی جهت پشتیبانی همه جانبه از چارچوب استاندارد تخصصی آزمایشگاه

(ISO-17025) این سامانهفاز اول آن به پایان رسید.  وجامع آزمایشگاهی تهیه  سامانه 
، شرکت های دانش اعضای هیئت علمی، دانشجویانبرای تسهیل در دریافت خدمات  جهت
درخواست، فرآیند پرداخت ها و  تسهیل در فرآیند ثبت است.و صنایع ایجاد شده  بنیان

 منتخبهای آموزش به آزمایشگاه. درحال حاضر می باشد تعامالت از ویژگی های این سامانه
 درحال انجام می باشد. پردیس فنی 

 

 )کلیک(    کارولوکس   نوآوری    مرکز
)https://clic.ut.ac.ir(  اولین

در را  دوره توسعه فردی جلسه از کارگاه
 ر نمود. اردیبهشت ماه برگزا 14تاریخ 

به  ساعته 2جلسه  2این کارگاه طی 
 این گردید. برگزار صورت مجازی

کارگاه برای دانشجویان دانشگاه تهران 
و از طریق سیستم آموزش  بودهرایگان 

آنالین دانشگاه تهران ) ادوبی کانکت( 
  . شده استبرگزار 

 

به  عنایتو با  ی پردیسبه همت معاونت پژوهش
قانون  4ه تبصره  جذب بخشی از اعتبارات بند

خرید جهت اقدامات الزم ، 1398بودجه سال 
به تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژی باال 

  فنی  هایدانشکده های آزمایشگاهمنظور تجهیز 
نسبت به  فنی پردیس هایدانشکده پژوهشی اونانمع انجام شد. بدین منظور با هماهنگی

لیست خرید تجهیزات آزمایشگاهی به منظور بارگذاری تهیه تهیه و ارسال پروپوزال و 
   .صورت پذیرفت اقدامات الزم ،نه شاعا به دانشگاهاطالعات در ساما

 

https://research.ut.ac.ir/wp-

content/uploads/2018/01/Aeen%20Nameh%20Final.pdf 
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