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 عنوان

تعداد 

 پروژه

سرانه 

 پروژه

مبلغ منعقد 

 شده
 )میلیون تومان(

سرانه 

 اعتبارکل
 )میلیون تومان(

مبلغ جذب 

 شده
 )میلیون تومان(

 461 03/41 3.570 22/0 20 دانشکده برق
 1.085 19/26 1.388 11/0 6 دانشکده شیمی

 LNG 1  511  127 مایع طبیعی گاز انستیتو
 711  4.830  2 نفت مهندسی انستیتو

 69 43/15 324 19/0 4 دانشکده صنایع
 123 04/39 898 30/0 7 دانشکده علوم مهندسی

 176 30/36 2.009 26/0 14 دانشکده عمران
 15 75/5 46 25/0 2 دانشکده فومن 

 72 44/12 423 23/0 8 دانشکده متالورژی و مواد
 255 51/74 2.906 25/0 10 دانشکده محیط زیست

 1.256 67/88 5.808 27/0 21 دانشکده مکانیک
 1.086 71/99 2.393 62/0 15 دانشکده معدن

 128 82/41 920 04/0 1 دانشکده نقشه برداری
میلیارد  26  111 جمع

 تومان

میلیارد  5 

 تومان

 

 

ی هادر سامانه 1399های فنی از ششم خرداد ماه فرایند کارآموزی پردیس دانشکده
talentcoach و caroje  .های موجود با توجه به شيوع کرونا و محدودیتآغاز شد
ها و همچنين پيشگيری از مشکالت های کارآموزی از صنایع و سازمانجهت اخذ فرصت
های متبوعه پردیس ها و مراکز و موسسات تحقيقاتی دانشکدهآزمایشگاهاحتمالی متعاقب، 

ها همکاری دانشجویان در مراکز و پروژهفنی نيز برای ایجاد فرصت کارآموزی و جذب 
 .های مذکور ثبت نام نموده انددانشجو در سامانه 428نمایند. تا پایان خرداد ماه تعداد  می

 

 

 با توجه به لزوم رعایت استانداردهای ایمنی
در در آزمایشگاههای پردیس فنی، 

کميته اچ اس خصوص اقدامات انجام شده 
های روز بازدید از آزمایشگاه 16در طی  ای

و  انجام گردیدهای پردیس فنی دانشکده
  شده است.گزارش تهيه  175

تالش گردیده است ها ر و حجم باالی اطالعات اخذ شده از آزمایشگاهبا توجه به وسعت کا
ها به دليل عدم حضور تعدادی از آزمایشگاهمتاسفانه . شودها با کمترین نقص تهيه تا گزارش
ها این تالش است اميد رفت.یو بسته بودن آزمایشگاه بازید انجام نپذ کارشناس/سرپرست

 های پردیس فنی باشد. آزمایشگاه در HSE گامی مؤثر در برقراری

 

 

تقویت زیرساخت های هيئت ریيسه پردیس فنی جهت ارائه سرویس سامانه و  موافقتبا 
دو عدد سرور کامپيوتری خریداری شد. این سرورها می توانند  ،پردیس فنی انفورماتيک در

در راستای تقویت سامانه های کامپيوتری و ارائه خدمات بهتر در سطح پردیس فنی و امکان 
 با سرعت بيشتر مورد استفاده قرار گيرند. انجام طرح های انفورماتيکی جدید
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ها و محصوالت سازی طرحبا هدف توسعه اکوسيستم کارآفرینی فناورانه و تجاری این رویداد 

با حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل  فناورانه دانش بنيان همزمان با سال جهش توليد
های ستاد توسعه فناوری ،های فنی دانشگاه تهرانپردیس دانشکدههمکاری  و با ایجاده

ریزی برنامه، شرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حوزه فضایی و حمل و نقل پي
 می باشد. 1399تير 20تا تاریخ مهلت ارسال آثار .و اجرایی گردیده است

 

 

نامه همکاری در طرح ارزیابی عملکرد سالمت، ایمنی، و محيط زیست مطابق با مدل تفاهم
های با هدف ایجاد توسعه همکاری (HSE)سالمت، ایمنی و محيط زیست نشان تعالی 

علمی و عملی ميان و به منظور بهبود و ارتقا سطح عملکرد سالمت، ایمنی، و محيط زیست 
های تابعه شهرداری ها و شرکتگانه و نواحی، سازمان 22ها، ادارات کل، مناطق معاونت

به مدت حداکثر  1399رداری تهران در اردیبهشت ماه برداران شهتهران و پيمانکاران و بهره
ریزی، توسعه شهری، امور های فنی و معاون برنامهسال فی مابين رئيس پردیس دانشکده 3

 .شوراها و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران منعقد شد
 

 

 99خرداد  خودرو دیزل،  بازدیدی از این مجموعه درپيرو تفاهم نامه مشترک با شرکت ایران
ضای هيئت علمی دانشکده فنی انجام شد. پيرو این بازدید،  اعضاء کميته راهبری توسط اع

های پژوهشی فيمابين مشخص گردیدند. همچنين مدیران پژوهشی جهت سازماندهی پروژه
های فنی بازدید به از مجموعه پردیس دانشکده 99در تير ماه خودرو دیزل ارشد شرکت ایران

های پژوهشی های تفاهم شده با توجه به نياز شرکت، پروژهحوزه عمل آوردند و مقرر گردید در
 تعریف گردد.

 
 

 
 

 

های تحقيقاتی مشترک نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با موضوع انجام پروژهتفاهم
پژوهشی پردیس  تنامه دانشجویی در مقاطع دکتری و ارشد فی مابين معاوندر قالب پایان

در هرسازی تحقيقات و فناوری مرکز تحقيقات راه، مسکن و ش تهای فنی و معاوندانشکده
نامه: سال تمدید شد. تعهدات مرکز در راستای اجرایی شدن تفاهم 3به مدت سال جاری 

های دکتری و ارشد که مطابق محورهای تحقيقاتی و مهتامين اعتبار مورد نياز برای پایان نا
 است. ميليون ریال 50ميليون ریال و  200مورد توافق باشد  تا سقف

 

 کاربردهای اینترنت اشيا "وبينار آموزشیبرگزاری ( IOT ) در صنعت انرژی"  

 پلتفرم اینوونت شتابدهنده آی تک و استارتاپ فراکلود با همکاریتوسط 
 22الی  20ساعت  1399 تير 24 سه شنبه

 قراردادهای هوشمند در صنعت انرژی "وبينار آموزشیبرگزاری"  

 پلتفرم اینوونت شتابدهنده آی تک با همکاریتوسط 
 20الی  18ساعت  1399 تير 25 چهارشنبه

 در صنعت انرژی؛ رویکرد لبه تکنولوژی و نيل به  بالکچين "وبينار آموزشیبرگزاری
 " industry4.0  زیرساخت

 پلتفرم اینوونت شتابدهنده آی تک با همکاریتوسط 
 20الی  18ساعت  1399 تير 26پنج شنبه  روز
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