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در راستاي توسعه ارتباط بين صنعت و دانشگاه، بهره گيري از ظرفيت همكاري هاي علمي 
 و ايجاد و استقرار مركز نوآوري به منظور توسعه اكوسيستم فناوري و كارآفريني، تفاهم نامه

هاي فني س دانشكدهمابين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و پردي همكاري في
اي اندازي مركز نوآوري سازمان راهداري و حمل و نقل جادهبا محوريت راه دانشگاه تهران

هاي فني دانشگاه در زمينه موضوعات راهبردي، نوآوري فناورانه و در پرديس دانشكده
 منعقد گرديد. سازي محصوالت مورد نيازتجاري

 

، پرديس  2021در سال  بندي شانگهايشده نظام رتبه هاي تازه منتشربر اساس داده
به  جهان قرار گرفت. 75-51هاي فني در دو رشته متالورژي و معدن، در رتبه دانشكده
هاي بندي، رشتهچنين بر اساس اين رتبهموسسه استنادي علوم جهان اسالم، هم گزارش

، مهندسي برق و مهندسي مخابرات در رتبه 150تا 101مهندسي مكانيک و عمران در رتبه 
و مهندسي محيط  300تا  201مهندسي كامپيوتر و مهندسي شيمي در رتبه   ،200تا  151

 جهان قرار گرفتند. 500تا  401زيست در رتبه 
   نظام   هايداده  آخرين    بر اساسهمچنين 

 QS (Top Universities) يبندرتبه
هاي فني دانشگاه تهران پرديس دانشكده

در سال  282موفق به كسب رتبه كلي 
ه است و در چهار رشته موضوعي، شد 2021

  جهان را كسب كرده است. 300رتبه زير 

هاي موضوعي اين پايگاه هاي فني، بر اساس دادهعمومي پرديس دانشكدهبه گزارش روابط
، رشته مهندسي 151-200، رشته مهندسي برق و كامپيوتر در رتبه بين 2021براي سال 

شيمي و رشته مهندسي و علم مواد در رتبه  ، رشته مهندسي201-250مكانيک در رتبه 
هاي فني، در اين بدين ترتيب، چهار دانشكده پرديس دانشكده اند.قرار گرفته 300-251

 بندي شدند.هاي مهندسي رتبهدانشگاه برتر دنيا در رشته 300نظام، در بين 
 

رت عتف به عنوان نهاد مجري ملي گرنت فناوري، با راهبري و هدايت معاونت پژوهش و فناوري وزاملي برنامه 
و با پشتيباني نهادهاي ملي مانند سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمي و فناوري، صندوق نوآوري و شكوفايي، 

ريزي شده برنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت و ديگر حاميان ملي
ها و مؤسسات پژوهشي و سازي فناوري در دانشگاههاي توسعه و تجاريفعاليتارتقا  از اين برنامه هدف است

آفرين ساز و ارزشمحور، مولد، ثروتهاي نسل سوم، پاسخگو، كارآفرين، جامعهگيري دانشگاهحركت به سوي شكل
  :گيردو از طريق فراخوان سراسري انجام مي ذيل تعريف گرديده است است. اين برنامه در سه بخش

هاي فناورانه و نوآورانهها و رسالهنامهحمايت از پايان 
ها هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي و محققين در دانشگاهحمايت از تحقيقات فناورانه و نوآورانه آزمايشگاه

 و مؤسسات پژوهشي
هاي نوپا فناور و نوآور زايشي اين مؤسساتحمايت از شركتي 

جهت مشاهده خبر در وب سايت معاونت پژوهشي  است. 1400تير ماه  تا شانزدهمنام و دريافت كاربري مهلت ثبت

 .نمائيد كليک و كسب اطالعات بيشتر

 

     هاي كشورهاي اسالمي به منظور تجهيز  ا دانشگاهبانک توسعه اسالمي بهمكاري 
ميليون  35آزمايشگاهي به مبلغ بيش از تجهيزات دستگاه  221ها منجر به خريد  دانشگاه
نظر به تصميمات شد. دانشكده هاي فني  پرديس اسالمي به محل وام بانک توسعه دالر از

هاي خريداري شده  جهت بررسي وضعيت بهره برداري از دستگاهاخذ شده در هيأت رئيسه 
 از محل اعتبارات وام بانک توسعه اسالمي و اقدام به رفع موانع و هرگونه مشكالت احتمالي

و وضعيت چگونگي به كارگيري  ها، دستگاه عملكردگزارشي از  هر واحد مقرر گرديده است
مقرر  و به معاونت پژوهشي پرديس ارسال نمايند.تجهيزات خريداري شده تهيه  كنوني

هيئت علمي محترم در اختيار اعضاي تجميع و  تهيه شده گزارشگرديده است در نهايت 
 قرار داده شود.

 

كاروژه از تاريخ سامانه و  )تلنت كوچ( پرديس فني با همكاري سامانه ايران تلنت 1400برنامه كاراموزي تابستان 
دانشجوي پرديس فني جذب شده و دوره كارآموزي را شروع كرده اند.  780آغاز گرديد، و تاكنون  1/2/1400

همكاري مناسبي آزمايشگاهها و موسسات تحقيقاتي پرديس فني با توجه به محدوديت هاي دوران كرونا،  همچنين
  داشته و  فرصت هايي را براي دانشجويان تعريف كرده اند. باط با صنعت معاونت پژوهشي پرديس فنيتر اردفتبا 

 
 

mailto:research.eng@ut.ac.ir
https://engresearch.ut.ac.ir/fa/news/17499/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D9%81

