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دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

)برگزار  خوان حمایت از طرح هاي نوآورانه رارویداد فرا مركز نوآوري كارولوكس )كليك
  مراجعه فرمایيد. clic.ut.ac.irجهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس . می نماید

 وريآدومين جلسه از سري وبينارهاي تيم تپسی با همکاري مركز نوهمچنين 
در مهر ماه Artificial Intelligence Data science  عموضوبا  كارولوكس

محور هاي دادهترین پروژهر پایان این رویداد جزیيات برخی از مهمد برگزار گردید.
 .شدتپسی نيز شرح داده 

طرح دوره پایيزيی در قالب یكارگاه ها ،ریزي آموزش عالیؤسسه پژوهش و برنامهم 
 .نمایيدمراجعه  irphe.ac.irبرگزار می نماید. جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

۲ی آموزشی آنالين نبض مشترك دوره بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی 

 برگزار نمود. 99را در مهر ماه 

 مؤسسه یونيدرو )مشترك دانشگاه تهران و ایميدرو( اولين وبينار تخصصی با
 آذر ۱در تاریخ را  "ساختارهاي تحقيق و توسعه صنعتی در كشور استراليا"موضوع

 ایيد.مراجعه نم unidro.ir به آدرس ترنماید. جهت كسب اطالعات بيشبرگزار می ماه

یتوانبخش هاي فناوري زهحو در آپی استارت ملی رویداد دومين فراخوان 
Rehabtech2020  

 نخستين آميز موفقيت برگزاري از پس

 توانبخشی، صنعت آپی استارت ملی رویداد

 ملی رویداد دومين برگزاريبدینوسيله 

 هاي فناوري حوزه در آپی استارت

 معلولين،  جهانی روز با  همزمان توانبخشی
 هاي ایده و طرحها از حمایت هدف با

  معلولين لمندان،سا تجهيزات به عالقمندان
 با و كوشا مکانيك هميار شركت همت به رویداد این .دميرسان اطالع به جانبازان و

 ۱۴ و ۱۳ روزهاي درمعنوي معاونت پژوهشی پردیس دانشکده هاي فنی حمایت 

 به بيشتر اطالعات كسب جهت .ميگردد برگزار مجازي صورت به ۱۳۹۹ آذرماه

rehabtech.ir  نمایيد مراجعه. 

 

 

رعایت ضوابط و اصول ایمنی، بهداشت و 
آن هبود وضعيت بو  (HSE) محيط زیست

هاي پردیس ها و كارگاهدر آزمایشگاه
بوده  ترین الزاماتاز مهم دانشکده هاي فنی

و نقش به سزایی در پيشگيري از وقوع حوادث 
با هدف ارتقاء سطح ایمنی و  گوار دارد. لذانا

بهداشت و رعایت مالحظات زیست محيطی 
 معاونت پژوهشی پردیس دانشکده هاي فنی

ایمنی، بهداشت و  كميتهاقدام به تشکيل 
  د.نمو (HSE) محيط زیست

ایمنی، بهداشت و محيط  فنی از دیدگاه دانشکده هاي  هاي پردیسآزمایشگاهبررسی سپس 
ستان و گزارش این بررسی به سرپر توسط معاونت پژوهشی انجام شد (HSE) زیست

وضعيت ایمنی،  با توجه به گستردگی ارزیابیهمچنين  .ها ارسال گردیدمحترم آزمایشگاه
ی و عدم وجود فندانشکده هاي هاي پردیس آزمایشگاه (HSE) بهداشت و محيط زیست

ی شامل آخرین وضعيت ارزیاب بانك اطالعاتی، خصوصاین در مناسب پایگاه اطالعاتی 
و تهيه  توسط معاونت پژوهشی هاآزمایشگاه (HSE) ایمنی، بداشت و محيط زیست

با توجه به وسعت ارسال گردید.  واحداطالعات هر دانشکده براي روسا و معاونين محترم هر 
 روند بررسی تاتالش گردیده است ها كار و حجم باالي اطالعات اخذ شده از آزمایشگاه

 به نحو شایسته صورت پذیرد. (HSE) وضعيت ایمنی، بهداشت و محيط زیست
 

 

هم زمان با هفته ملی بيست و نهمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه  با توجه به آنکه
توسط در مهر ماه ی اطالع رسان رماه سال جاري برگزار خواهد شد،در آذاوري، پژوهش و فن

درخصوص ارسال مدارك جهت بررسی و  فنیدانشکده هاي معاونت پژوهشی پردیس 
پژوهشگر پيشکسوت،  بخش هايدر پردیس دانشکده هاي فنی انتخاب برگزیدگان 

ارشناس پژوهشگر نمونه و ، كپژوهشگر نمونه جوان ،پژوهشگر برجسته، پژوهشگر نمونه
منتخبين  ،در كميسيون فنیاز آن  پسصورت گرفت.  كارشناس پژوهشی اجرایی نمونه

مطابق آئين نامه انتخاب پژوهشگران شوراي پژوهش و فناوري  فنیدانشکده هاي پردیس 
شایان به دانشگاه جهت بررسی و تصميم نهایی ارسال گردیده است. اسامی برگزیده شده و 

هاي علمی پژوهشی این مراسم به منظور تجليل و قدردانی از تالش و فعاليتت ذكر اس
همچنين جهت .خواهد شد منتخبين دانشگاه، هفته پایانی آذرماه در دانشگاه تهران، برگزار

فنی به دانشکده هاي سایت معاونت پژوهشی پردیس می توانيد به   كسب اطالعات بيشتر 

 .مراجعه نمایيد research.ut.ac.irآدرس 

  
 

كليه خدمات در كتابخانه با توجه به لزوم رعایت پروتکل هاي بهداشتی در شرایط فعلی، 
پردیس دانشکده هاي فنی به صورت الکترونيکی انجام ميشود. این خدمات شامل تمدید 
كتاب، تسویه حساب و تحویل فایل پایان نامه می باشد. همچنين حضور یك سوم پرسنل 

ازجمله امانت كتاب هاي چاپی و الکترونيکی روزانه امکان رسيدگی به درخواست متقاضيان 
در صورت هرگونه سوال با مانت منابع الکترونيکی را مقدور می سازد. همچنين می توانيد و ا

به  ۱و كتابخانه پردیس   (englib2@ut.ac.ir) به آدرس 2ایميل كتابخانه پردیس 
 د.در تماس باشي  (englib@ut.ac.ir) آدرس
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان

دانشکده مهندسی معدن 1 0 0 1 2 0 0 1

دانشکده مهندسی صنایع 1 2 0 0 0 1 1 0

دانشکده  مهندسی عمران 0 1 3 2 0 3 0 0

دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر 0 1 0 0 1 0 0 7

دانشکده مهندسی مکانیک 0 4 1 3 0 1 0 1

دانشکده علوم پایه مهندسی 0 1 0 0 1 1 0 0

دانشکده محیط زیست 0 4 0 2 0 0 1 1

دانشکده مهندسی متالورژی ومواد 0 0 1 1 1 0 0 0

دانشکده مهندسی نقشه برداری 0 0 0 1 3 0 0 0

دانشکده مهندسی شیمی 0 0 2 3 0 1 0 0

دانشکده فنی فومن 0 0 0 0 0 1 0 0

دانشکده فنی کاسپین 0 0 0 0 0 0 0 0

1399ماهسال/طرحهايمنعقدهباپردیسدانشکدههايفنیبهتفکيكدانشکده

 

م مدیریت پلتفر CRMنرم افزار 
ارتقا سيستم  جهتارتباط با مشتریان، 

مدیریت، افزایش فروش و رضایت 
مشتریان، گسترش فرهنگ صحيح 
مشتري مداري و ایجاد فضایی امن 

نگهداري و استفاده از اطالعات براي 
 .سازمانی طراحی شده است

  العاده این فوق هاي ویژگی به با توجه

 سازي سفارشی قابليت نيز و كار و كسب گونه هر با متناسب راهکارهاي ارائه از اعمافزا،  نرم
 معاونت پژوهشی كار دستور در  CRM سامانه اندازي راه سازمان، نيازهاي اساس بر آن

به همت معاونت پژوهشی پردیس فنی این سامانه  در حال حاضر .گرفت قرارپردیس فنی 
 راه اندازي گردیده و در مرحله جمع آوري اطالعات می باشد. 

 

 

المللی بين آنالین همایش
سيستم هاي انرژي هوشمند در 

هاي فنی با دیس دانشکدهپر
همکاري دانشکده مهندسی 
مکانيك و مركز توسعه 
مهارتهاي مهندسی در مهر ماه 
سال جاري برگزار گردید. در این 

نفر  800حدود همایش یك روزه 
ثبت نام كردند. كشور دنيا  ۳7 از

بيان تازه هاي  :از برگزاريهدف 
، مبادله تجربيات و تجدید علمی

اطالعات و حل مشکالت 
بود.  شركت كنندگان تخصصی

این همایش به صورت ارائه 
 ه، پانل و جلسميزگرد ،سخنرانی

. دیپرسش و پاسخ ارائه       گرد
پنج استاد  آنالین در این همایش

برجسته از كشورهاي كانادا، 
آمریکا، دانمارك و ایران 

ن و بيشتری سخنرانی نمودند
متقاضيان شركت در همایش از 
كشورهاي هند، پاكستان، كانادا 

   و آمریکا بودند.
 

 

نجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوري ها در جهت بهينه عنوان قرارداد ا
دانشگاه  فی مابين پروژه سازي فرآیندهاي توليد و افزایش ضریب برداشت در ميدان آزادگان

 ۴سال در  ۱0به مدت شركت ملی نفت ایران و شركت مهندسی و توسعه نفت تهران و 
غربالگري تاكنون بسته كاري اول با عنوان   ۱۳۹۳. از سال بسته كاري منعقد گردیده است

مدل سازي و شبيه سازي و بسته كاري دوم با عنوان  روش هاي ازدیاد برداشتداده ها و 
بسته كاري سوم این به اتمام رسيده است و در حال حاضر  نتایج غربالگريمخازن بر مبناي 

پایلوت  طرح با عنوان ارائه راهکارهاي فناورانه جهت رفع چالشهاي ميدان و اجراي
آغاز گردیده  ۱۳۹۹از خرداد  توليد بهبودآزمایشگاهی روش هاي منتخب ازدیاد برداشت و 

  است.
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