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دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حوزه های مختلف فناوری های  ر به منظور هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشو
پیشرفته و راهبردی، تسهیل در دسترسی صنایع و پژوهشگران به خدمات مطلوب 

آزمایشگاهی در -آزمایشگاهی و استفاده بهینه از امکانات موجود برای ارائه خدمات علمی
 یشگاهی فناوریتفاهم نامه همکاری فی مابین شبکه آزمازمینه فناوری های راهبردی و ... 

های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی پردیس فنی 
انتشار اطالعات و توانمندی های آزمایشگاههای به موجب این تفاهم نامه  د.یامضا گرد

هم می گردد و آزمایشگاههای عضو شبکه اپردیس فنی از طریق پایگاه اینترنتی شبکه فر
 د حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی قرار می گیرند.مور
 

 

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان به عنوان شرکت پیشرو در منطقه، با هدف بهینه 
و ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه  همکاری  ،سازی هزینه ها و افزایش ظرفیت تولید

تفاهم نامه فی مابین  امضاءر کار خود قرار داده و این امر سبب تحقیق و توسعه را در دستو
این تفاهم شرکت فوالد سنگان و معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی شده است. 

استفاده از توان دانشی دانشگاه تهران در حوزه تحقیق و توسعه در بخش   نامه با هدف
 .است صنعت

 

 

ست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، بی
به عنوان بزرگترین  گاز، پاالیش و پتروشیمی

رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که 
ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکتهای 
توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، 

از  گاز، پاالیش و پتروشیمی برپا می گردد،
بهمن ماه در محل دائمی  ۶الی  ۳تاریخ 

  .شدنمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
با داشتن غرفه جهت ارائه محتوا و دستاوردهای طرح های نیز پردیس دانشکده های فنی 

مایشگاه حضور فعال در این نباالدستی و پایین دستی موضوع قراردادهای کالن وزارت نفت، 
فعال در  و پژوهشگاههای  فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهااین نمایشگاه داشته است. 

صنعت دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این 
این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این 

 .صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند

 

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در 
به  همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

ها با جامعه و منظور توسعه ارتباط دانشگاه
ها و در راستای اجرای سیاستو  صنعت

 .برگزار گردیددی ماه در  اقدامات

 

 

از آموزش عالی " تنوزدهمین نشس
کالسیک به آموزش عالی 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و  "الکترونیکی
اجتماعی با همکاری معاونت پژوهشی 
وزارت عتف و مرکز نشر دانشگاهی ویژه 

 رونیکیپژوهش در یاددهی و یادگیری الکت
 .گردیدبرگزار  دی ماه  در

یک کسب و کار  چهارتای دو دوتا،"ر وبینا
پارک علم و فناوری  با همکاری "موفق

ت فرهنگی و معاون ودانشگاه تهران 
بهمن  2تاریخ ن در اجتماعی دانشگاه تهرا

 وبینار این  محورهایبرگزار گردید.  ماه 
  موارد ذیل بوده است: شامل

 چرا کارآفرینی؟

 برداشت غلط از تیم قوی

 خلق ثروت نه پول

 چرخ زندگی

یا هوش هیجانی یکی یا  IQبهره هوشی
 هیچکدام؟

 ورزش جسمی، ورزش فکری، ورزش؟؟؟

 

 

های فنی رساند به منظور تأمین نیازهای مراکز آزمایشگاهی پردیس دانشکدهمیطالع ا به
پژوهشی  معاونتها، دانشگاه تهران و فراهم سازی بستری مناسب جهت اطالعات آزمایشگاه

          اقدام به خرید و راه اندازی نرم افزار جامع آزمایشگاهی نموده است. این  پردیس فنی
ت فرآیندهای آزمایشگاهی مانند فرآیند انجام آزمون، نرم افزار راهکاری مناسب جهت مدیری

آزمایشگاه در  ۶۰ از بیش اطالعات تاکنون. است …فرآیند مدیریت کیفیت، پشتیبانی و 
جهت اطالع از فعالیت های فنی قرار گرفته است. سامانه جامع آزمایشگاهی پردیس دانشکده

  .فرمائید مراجعه  /http://englabs.ut.ac.ir به آدرس دمی توانی این سامانه
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