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سخن معاون پژوهشی
دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس  پژوهشی  معاونت 
تهران همگام بـــــا سند چشم انداز دانشــــگاه تهران، 
متولی فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، توسعه قابلیت ها، 
شبکه سازی، نــــوآوری و کارآفرینی در حوزه پژوهش و 
فناوری مبتنی بر رویکردی مشارکت جو و نقدپذیر است.
به  معطوف  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  فرآیند   
تربیت سرمایه انسانی پژوهشگر و فناور است و قوام 
توسعه  و  قابلیت ها  افزایش  طریق  از  آموزش  بخش 

ظرفیت هاست. 
معاونت پژوهشی با توجه به توانمندی های علمی و 
تحقیقاتی اعضای هیئت علمی، امکانات و تجهیزات 
دانشجویان  نیز  و  آزمایشگــــاهی  و  پژوهشی  متنوع 
مستعد و عالقمند به پژوهـــــش در سطح پردیس و 
قطب های علمی و مراکز و موسسات پژوهشی خود، 
در صدد آن است که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی به خصوص اعضای 
هیئت علمی زمینه بسط پژوهش های بنیادی، کاربردی 
و توسعه ای و تجاری سازی نتایج پژوهش را تا تحقق 
کامل اهداف کارفرمایان پیگیری کند و موتور محرکه 
پروژه های صنعتی از طریق جلب و جذب سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی و انجام پروژه های مشترک باشد. 
هدف اصلی این مجموعه افزایش اثر بخشی پژوهش های 
دانشگاه بر صنعت، جامعه و زندگی شهروندان از طریق 
انعقاد قراردادهای پژوهشی، کاربردی، خدمات پژوهشی، 
مشاوره پژوهشی و نظارتی با مراکز و سازمان های خارج 
از دانشگاه اعم از دولتی یا خصوصی و ایجاد بستر الزم در 
جهت ایجاد و تقویت همکاری فیمابین اعضای هیئت 
علمی دانشکده های و موسسات و مراکز پژوهشی در 
سطح پردیس دانشکده های فنی با کارفرمایان می باشد.



معرفی پردیس 
دانشکده های فنی

 ،۱۳۱۳ سال  در  تهران  دانشگاه  تاسیس  از  پس   
دانشکده  های  از  یکی  عنوان  به  فنی  دانشکده 
فعالیت  سال  همان  مهرماه  از  دانشگاه،  شش گانه 
در  تاسیس  بدو  در  فنی  دانشکده  نمود.  آغاز  را  خود 
و  برق  مکانیک ،  ساختمان ،  و  راه  مهندسی  رشته   ۴
معدن دانشجو می پذیرفت، اما بعدها در سال ۱۳۵۰ 
شد.  افزوده  آن  به  مواد  و  متالورژی  مهندسی  رشته 
رشته های مهندسی نقشه برداری، کامپیوتر و صنایع 
نیز به ترتیب در سال های ۱۳67، ۱۳69 و ۱۳7۴ در 

دانشکده فنی ایجاد شد. 

با تغییرات دانشگاه تهران، دانشکده فنی در  همگام 
سال ۱۳۸۴ به "پردیس دانشکده های فنی" تغییر عنوان 
داد و دور تازه ای از فعالیت های خود را آغاز نمود. هم 
اکنون پردیس دانشکده های فنی با در اختیار داشتن 
پژوهشی،  موسسات  و  مراکز  کنار  در  دانشکده   ۱2
و  آموزشی  آزمایشگاه  صد  چند  و  علمی  قطب های 
پژوهشی مدرن خود، به عنوان بزرگترین مرکز آموزش 
مهندسان  تربیت  و  تعلیم  به  کشور،  مهندسی  عالی 
جوان ادامه می دهد. پردیس دانشکده های فنی افتخار 
دارد که سالیانه 2۰۰۰ مهندس دانش آموخته کاردان، 
پرورش  توسعه ی صنعت کشور  برای  را  آگاه  و  خبره 
و  صنعت  بروز  نیازهای  شناخت  با  همواره  و  داده 
مختلف  پروژه های  جذب  در  برجسته  نقشی  جامعه، 

مهندسی از بخش دولتی و خصوصی داشته است.



مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
۱. مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی های نوین ساخت 

2. مرکز مطالعات راه و حمل و نقل 
۳. مركز مطالعات ژئوريسك

۴. مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی  
۵. مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته 

6. مركز پژوهشي مهندسی فرآيند و مديريت منابع
7. مركز پژوهشي لجستيك و مديريت زنجيره تأمين

۸. مرکز گوهر شناسی و سنگ های قیمتی
9. مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده
۱۰. مرکز پژوهشی حمل و نقل هوایی

۱۱. مركز پژوهشي كاربردی خطوط لوله های انتقال نفت و گاز 
۱2. مرکز پژوهشی رادیومتری فرکانس پایین

۱۳. مرکز پژوهشی مهندسی کسب و کار و توسعه محصول نوین

مهندسی برق و کامپیوتر                                                                                    9۰              

مهندسی عمران                                                     ۴9

مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی  2۰

مهندسی شیمی                               ۴۳

مهندسی معدن                 26

مهندسی مکانیک                                                                           ۵9

مهندسی متالورژی و مواد                       ۳۴

مهندسی علوم مهندسی        2۳

مهندسی صنایع      ۱9

مهندسی محیط زیست                                     ۳۸

مهندسی فنی فومن  ۱۰

مهندسی فنی کاسپین  ۱2

دانشکده ها و تعداد اعضای هیئت علمی



مؤسسات پژوهشی
۱. فشار قوی الکتریکی

2. انستیتو مهندسی نفت 
۳. تجهیزات نیروگاهی مپفن
۴. انستیتو گاز طبیعی مایع

۵. پژوهشی در رباتیک؛ هوش مصنوعی و علوم اطالعات
6. توربوماشین های آبی

7. پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
۸.  خودرو، سوخت و محیط زیست

9. مواد مغناطیسی پیشرفته 

آزمایشگاه های تخصصی
مهد  به عنوان  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس 
و  آموزشی  آزمایشگاه   ۳۳۸ داشتن  با  کشور  مهندسی 
آزمایشگاه مرجع  به عنوان  آن ها  از  بسیاری  که  پژوهشی 
نرم افزار های  و  دستگاه  به  مجهز  می شوند،  محسوب 
پیشرفته با ارزش حدود 7۰۰ میلیارد تومان بوده و بسیاری 

از این تجهیزات در کشور منحصربه فرد می باشند.
در  اطالعات  گردش  مدیریت  و  ساماندهی  منظور  به 
بهره گیری  و  فنی  دانشکده های  پردیس  آزمایشگاه های 
سامانه  خاص  امکانات  این  به  کشور  در  متخصصان 
جامع آزمایشگاهی توسعه داده شده است. جهت بازدید و 
استفاده از اطالعات ثبت شده در این سامانه می توانید به 

آدرس englabs.ut.ac.ir مراجعه نمایید.

قطب های علمی
۱. ارتقاء نفت سنگین و باقیمانده
2. مهندسی فرآیندهای داروسازی

۳. مواد در فناوری های کم مصرف انرژی
۴. مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع

۵. ساخت نانو ادوات سیلیکونی
6. سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی

7. مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی

آموزش

مرجع 

شناخته شده 

داخلی

 توسعه 

راهبردی و 

اجرایی 

 تحقیقات
ارائه 

قطبعلمیخدمات



پژوهش های کاربردی
بدون  کشوري  هر  فرهنگی  و  صنعتی  علمی،  توسعه 
پرداختن به مقوله پژوهش، توسعه ای از نوع ناپايدار و 

مقطعی خواهد بود.
 به عبارت ديگر، پژوهش نه تنها مبنای توسعه كشورها 
محسوب می شود بلكه تضمین كننده استمرار آن نيز 
به شمار می آید. از اين رو می توان به جــرات پژوهش 
و  رشد  پيشران  سيستم  و  محرک  موتور  عنوان  به  را 

توسعه هر کشوری محسوب نمود. 
در همين رابطه واحد پژوهش های کاربردی در معاونت 
پژوهشي پرديس دانشكده های فنی کلیه امور مربوط 
و  صنایع  با  پژوهشی  قراردادهای  و  تفاهم نامه  به 
سازمان ها را پشتیبانی می نماید. در ادامه، آمار برخی 
اختصار  به  کاربردی  پژوهش های  واحد  فعالیت های 

ارایه می شود:
 9۴ سال  ابتداي  از  فنی  دانشکده های  پردیس  در 
می باشد،  کالن  طرح   7 شامل  که  قرارداد   97۰ تاكنون 
فناوری  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  مختلف  حوزه های  در 
اطالعات و ارتباطات، نیروگاهی، خودروســازی، معادن، 
فوالدسازی،  هوافضا،  رباتیک،  و  هوشمنــــدسازی 
حوزه های عمرانی و ریلی، آب و فاضالب، محیط زیست 

به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

 رباتانساننمایسورنا

 خودرویخورشیدیغزالایرانی2

 رباتگنبدنورد

 اتوبوسهیربیدی

 نمایشگاهدستاوردهایپژوهشی

 همکاریپژوهشیبامراکزصنعتی

گزیده ای از حوزه های طرح های صنعتی پردیس دانشکده های فنی



خدمات مرتبط با نرم افزار 

و استقرار سیستم مکانیزه

اجرای پروژه های صنعتی

و خدمات مهندسی کامپیوتر

رفع مشکالت پست های برق و عیب یابی

 و ارائه راهکار اصالحی

طراحی فرآیند و تهیه نقشه های کارخانه 

فرآوری مواد معدنی

مطالعات و تحقیقات جامع بر حوزه های 

مختلف فناوری کوانتومی

رفع چالش های موجود 

در مارکتینگ و برندینگ

استقرار سیستم مانیتورینگ جهت پایش 

خوردگی

طراحی نظام مدیریتی، بهبود و بهینه سازی 

فرآیند ارائه خدمات

ساخت خودرو خورشیدی

تدوین ضوابط پارکینگ شهری

ارایه خدمات حمل و نقل دریایی

بازیافت آب در کارخانه های فرآوری

طراحی و ساخت قطعات الکترونیکی،

 ماژول فرستنده و گیرنده، تقویت کننده

طراحی و ساخت موتورهای هوایی جهت 

نصب بر روی هواگرد

پروژه های متعدد در زمینه ساخت

 قطعات موردنیاز صنعت کشور

ارایه خدمات مهندسی و کاربردی برای 

پاالیشگاه ها و پتروشیمی های کشور

ارایه خدمات کاربردی

 در زمینه حمل و نقل شهر تهران

مطالعات اکتشافی 

در خصوص شیل های نفتی

انجام مطالعات اکتشافی معادن

بهسازی لرزه ای

خدمات مکانیک سنگی

انجام مطالعات فرآوری ذخایر معدنی

تولید و بهره برداری از سینتسایزر

مطالعات پساب و پسماند

آنالیز داده ها به جهت تحلیل فرآیند

مطالعات محيط زيستی طرح های گردشگری

ارائه خدمات سیویل و عمران

اجرای پروژه های پژوهشگاه فضایی ایران

پروژه های متعدد در صنعت LNG كشور

مطالعات میدان های نفتی کشور

متالوگرافی و مواد

ارایه خدمات استخراج و انفجار

مطالعات پایه خاک در طراحی نیروگاه

ارزيابي اثرات محيط زيستی صنايع

خدمات ژئوفیزیکی

HSE مطالعات مرتبط با

ساخت کاتالیست خودرو

مطالعات جامع توسعه میادین نفت ایران

تحلیل زمین شناسی پدیده فرونشست

مانیتورینگ ایستگاه های گاز

طراحی و ساخت نرم افزار طراحی

کالیبراسیون، راه اندازی، تکمیل و اصالح 

تجهیزات الکتریکی

مطالعات و طرح های انجام شده 

در رابطه با کرسی یونسکو در مدیریت آب

طرح بهسازی پل ها 

و ارزیابی کمی آسیب پذیری آن ها

اجرای خط تولید تهیه نقشه به روش 

فتوگرامتری پهپاد

طراحی و اجرای خط تولید نقشه و پایگاه 

اطالعات مکانی 

طراحی و ساخت دوربین رقومی باقابلیت 

نصب بر روی هواپیما و بالگرد

طراحی و ساخت ربات سورنا

اجرای خدمات صنایع برق کشور

طراحی و ساخت اتوبوس هیبریدی

شبیه سازی آیرودینامیکی توربین

ارائه نقشه های لیوت و جانمایی کارخانه

طرح آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته

طراحی و نظارت بر اجرای ابنیه

پروژه های مرتبط با مسکن

پژوهش بر روی کیفیت بتن

مهندسی فرآوری مواد

مطالعات زیست محیطی مختلف

رفع اشکال مچالگی لوله های انتقال

مطالعات ازدیاد برداشت از مخازن نفت

طراحی و ساخت نرم افزار طراحی

مطالعات در رابطه با مدیریت زیست محیطی

پتانسیل یابی پهنه های آب

گزیده ای از حوزه های طرح های صنعتی پردیس دانشکده های فنی



توسعه اکوسیستم نوآوری 
فناورانه 

با توجه به اینکه دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش 
و  تحوالت  منشأ  متمادی  ساليان  در طی  ايران  عالی 
و  پژوهش  و  آموزش  توسعه  بخش حركت های  الهام 
كشور بوده است و پرديس دانشكده های فنی دانشگاه 
عظيم  پيكره بندی  اين  پيشرو  عضو  عنوان  به  تهران 
خود  فناورانه  نوآروی  گسترده  شبكه  از  بهره گيری  با 
نخبه  دانش آموختگان  و  اساتيد  دانشجويان،  از  اعم 
خود، مي تواند متولی موضوع نوين » ايجاد و توسعه 
نوآوری فناورانه پرديس دانشگاهی« شده  اكوسيستم 
كشور،  در  توسعه  و  طراحی  اگوی  تغيير  اساس  بر  و 
نقش خود را در توسعه اقتصاد دانش بنيان از طريق 
حل مسائل فنی و مشاركت در ارائه راه حل های نوآورانه 
پرديس  فناورانه  نوآوری  اكوسيستم  ايجاد  طريق  از 
دانشكده های فنی دانشگاه تهران ايفا كند. اهم عناصر 
شرح  به  می توان  را  فنی  پردیس  نوآوری  اکوسیستم 

زیر برشمرد:

ناممرکز:مرکز نوآوری کارولوکس

محلاستقرار: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

https://clic.ut.ac.ir :آدرسوبسایت

ناممرکز:کارخانه نوآوری پردیس فنی )در حال توسعه(

محلاستقرار:پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ناممرکز:شتاب دهنده دیموند

محلاستقرار: ساختمان مرکزی

https://dmondgroup.com :آدرسوبسایت

ناممرکز:شتاب دهنده نکسترا 

محلاستقرار: دانشکده مهندسی مکانیک

https://www.nexterafactory.com :آدرسوبسایت



کارخانه نوآوری پردیس 
دانشکده های فنی 

دانشگاه تهران 
در راسـتای حرکـت بـه سـمت دانشـگاه نسـل چهـار، 
پردیـس دانشـکده های فنـی دانشـگاه تهـران درحـال 
احـداث »کارخانه نـوآوری پردیس دانشـکده های فنی« 

می باشـد.



چرا پردیس فنی؟
پرسابقهترینوبزرگترینمرکزآموزشیعالیمهندسیکشور

دانشکده مهندسی

قطب علمی

موسسه پژوهشی

مرکز پژوهشی 
و تحقیقاتی

مهندس دانش آموخته در سال

عضو هیئت علمی با تنوع گسترده تخصص ها

قرارداد پژوهشی در 5 سال اخیر

تفاهم نامه داخلی و بین المللی  آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی 



دستاورد ها و افتخارات
 

 کسب رتبه 650-601 دانشگاه تهران بر اساس اعالم رنکینگ وب سایت QS در سال 2020

 کسب رتبه 800-601 دانشگاه تهران بر اساس اعالم رنکینگ وب سایت تایمز در سال 2020

 انتخاب31 عضو هیئت علمی پردیس دانشکده های فنی به عنوان 2 درصد دانشمندان برتر جهان

 انتخاب  18 طرح  برتر در وزرات صنایع معادن و وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

 تنظیم و مبادله 132 تفاهم نامه داخلی و بین المللی 

 انعقاد بالغ بر 1000 قرارداد طرح پژوهشی با صنایع و سازمان ها معادل 300 میلیارد تومان

 28 عنوان ثبت اختراعات بين المللی از سال 1394 تا 1399

 39 عنوان ثبت اختراعات داخلی از سال 1394 تا 1399

 NTU کسب رتبه ی نهم جهان در دهمین رتبه بندی سالیانه ی دانشگاه ها توسط دانشگاه ملی تایوان 
Ranking 2۰۱9- توسط دانشکده مکانیک

 قرارگیری رتبه در بازه 75 تا 125 دانشکده های مهندسی مکانیک برتر دنیا 

 کسب جایگاه 11 در نظام رتبه بندی یو.اس.نیوز در میان برترین های مهندسی عمران جهان 2020 

 کرسی یونسکو درخصوص بازیافت آب

 کرسی یونسکو درخصوص آموزشی مهندسی

 کسب رتبه 28 در رتبه بندی دانشگاه های جهان از سوی نظام رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان توسط 
دانشکده مهندسی شیمی در سال 2019

 کسب رتبه 34 جهانی در نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای دانشکده معدن در سال 2019

 جایزه مصطفی )ص(، نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم به عضو هیئت علمی، محقق و پژوهشگر 
جوان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده ی مهندسی  پژوهشی  مانند همکاری علمی-  بین المللی  پژوهشی  و  توسعه همکاریهای علمی   
معدن با دانشگاه نظربایف قزاقزستان و دانشکده ی مهندسی متالورژی و مواد با دانشگاه شانگهای چین
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