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 الی  ۲۴بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت عتف در تاریخ برگزاری
 نمایید. کلیکجهت کسب اطالعات بیشتر آذر ماه  ۲۷

 نقش دانشجویان و دانش آموختگان در توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه "اولین نشست با عنوان برگزاری
 1۴00، آبان "دانشكده فنی فومن

 آذرماه  ۲۶لغایت  ۲۳نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از تاریخ برگزاری
 نمایید. کلیک، جهت آگاهی از جزئیات برگزاری نمایشگاه همزمان با هفته پژوهش1۴00

 1۴00، مهر ماه دانشكده فنی فومندر کشت گیاهان دارویی  وبیناربرگزاری 

جهت کسب اطالعات  ها و راهكارهای نوین در همكاری دانشگاه با جامعه و صنعتبرگزاری سومین رویداد الگو
 نمایید. کلیکبیشتر 

 در شهر تبریز، جهت آگاهی از جزئیات  1۴00آبان ماه  ،نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدیبرگزاری
 نمایید. کلیکبرگزاری نمایشگاه 

 جهت تسهیل فرآیند  1۴00فراخوان ایران تلنت درخصوص برگزاری دهمین نمایشگاه آنالین کار در مهر ماه
 .نمایید کلیکیشتر جذب و استخدام برای کارفرمایان و کارجویان، جهت کسب اطالعات ب

 

صورت  HSE زمینهدر  فنی دانشكدگان توسط معاونت پژوهشیتاکنون اقدامات مفیدی 
و ارسال به سرپرستان  تهیه گزارش ،HSEگرفته است، از جمله بازدیدهای کمیته 

های فنی جهت نصب در ، خرید عالئم ایمنی و تحویل به تمام دانشكدهآزمایشگاهها
به  دانشكدگان فنی  لیست خرید اقالم ایمنی الزم و . .. با این وجود هنوزها، تهیه آزمایشگاه

بازدیدهای مجدد کارگروه  1۴00در سال . لذا نرسیده است HSEنقطه ایده آل در بحث 
HSE از  که توسط معاونت پژوهشی تنظیم گردیده است مطابق با تقویم بازدید

تاکنون از آزمایشگاههای دانشكده های ، در حال انجام استفنی  دانشكدگانهای آزمایشگاه
 مهندسی شیمی، انستیتو مهندسی نفت، دانشكده کاسپین و فومن بازدید صورت گرفته است.

 
 

پژوهشی دانشكدگان فنی  -های علمی نه از ظرفیتمنظور استفاده بهیبه  نامهاین تفاهم
به ریاست جناب آقای دکتر ناصر  سال مابین دانشكدگان فنی 5به مدت  دانشگاه تهران

آقای دکتر فرهاد صمدزادگان عضو هیات علمی دانشكده مهندسی نقشه برداری و سلطانی 
اندازی مرکز أسیس و راهنامه تهدف از انعقاد تفاهم گردیده است.منعقد و اطالعات مكانی 

 .استها المللی سكوهای بدون سرنشین و سنجندهبین
 

معاونت پژوهشی یر امور پژوهشهای کاربردی مد جناب آقای دکتر قراباغیجلسه با حضور 
برگزار  هرمزگان دفوالشرکت مهندس زارع رییس پژوهش و جناب آقای  دانشكدگان فنی

راهكارهای افزایش همكاری  ز نحبگان دانشجویی،در خصوص استفاده ا در این جلسه گردید.
تبادل  ی آموزشی مشترک،فنی، برگزاری دوره ها اعضای هیئت علمی دانشكدگانبا 

 بحث و تبادل نظر گردید. تجربیات و استفاده از امكانات و پتانسیل های موجود
 

از زحمات و د بدین وسیله دانالزم میمعاونت پژوهشی دانشكدگان فنی دانشگاه تهران 
پژوهشی دانشگاه تهران  تدر مدت تصدی معاون جناب آقای دکتر رحیمیانهای ارزنده تالش

به عنوان دکتر مهدی فكور ثقیه اب آقای جن نموده و انتصاب شایستهتشكر و قدردانی 
از درگاه را  ایشانروزافزون  اتتوفیقمعاونت پژوهشی دانشگاه تهران تبریک عرض نموده و 

 است. خداوند منّان خواستار
 

 1۴00آبان  18روز سه شنبه 
نخستین رویداد تخصصی 
توسعه اکوسیستم کارآفرینی 
فناورانه در استان گیالن از 

به و  سوی دانشكده فنی فومن
برگزار گردید. مجازی  صورت

به در این رویداد جناب آقای دکتر رستمی معاونت پژوهشی دانشكدگان فنی دانشگاه تهران 
های معرفی جامعی از دانشكدگان فنی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، موسسات پژوهشی، قطب

  نمایید. کلیکجهت مطالعه متن کامل خبر  پرداختند. ...علمی
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