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آمار و نمودار های مربوط به اعتبار ویژه

پژوهش های بنیادی

01
نمودار های مربوط به کنفرانس های ملی و بین المللی

امور مربوط به مسافرت اعضای هیأت علمی و دانشجویان

جداول مربوط به فعالیت های علمی 

نمودار های مربوط به مقاله های چا پ شده

یآمار حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیالت تکمیل

پسا دکتری، حمایت مادی و معنوی همایش ها و کنفرانس ها 

امور مربوط به فرصت مطالعاتی بدو استخدام و مأموریت های پژوهشی 



تمستندابراساسپژوهشی،مختلفهایزمینهدرعلمیهیأتاعضایازیكهرپژوهشیعملکردسالههر

میقرارارزیابیوبررسیموردبنیادیپژوهشهایامورمدیریتبخشکارشناسانتوسطخودشان،ازدریافتی

ایناسبراسدهیامتیازکهاستگرفتهقرارتوجهموردنامهآییندرمتنوعیهایشاخصارزیابی،برای.گیرد

پردیسمختلفهایدانشکدهدرشاغلاساتیدویژهاعتبارتوزیعادامهدر.پذیردمیصورتهاشاخص

.استشدهارائهتفکیكبه(98پژوهشیعملکرداساسبر)فنیهایدانشکده

تخصیص 
امتیاز

عملکرد
1398

عملکرد
1399

اعتبار 
ویژه

 پرداختت )1398کل پردیس دانشکده های فنی مربوط به عملکرد ساال ( گرنت)اعتبار ویژهمیزان

.می باشد 26786ریال و امتیاز کل 53572260000مبلغ (1400سال 

پرداختت ستال )1399کل پردیس دانشکده های فنی مربوط به عملکارد ساال ( گرنت)میزان اعتبار ویژه

می باشد که با توجه به اینکه همچنان امکان ثبات 27936ریال و امتیاز کل  55873220000مبلغ (1401

.وجوددارد این اعتبار تا پایان سال تغییر می کند99مقاالت سال 
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(1400پرداخت سال )1398توزیع اعتبار ویژه به تفکیک دانشکده سال 
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wosQ1,Q2ISCScopusمقاالت دانشکده
کنفرانسهای 

ملی
ن کنفرانسهای بی

المللی
کتاب ترجمه و 

تالیف
ثبت اختراعات

-246148291799241برق و کامپیوتر

--188124582342مکانیک

--1901531671525متالورژی و مواد

11976316495511عمران

--118773241238شیمی
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1398فعالیت های علمی سال



1399سالفعالیت های علمی 

یکنفرانسهای ملwosQ1,Q2ISCScopusمقاالت دانشکده
ن کنفرانسهای بی

المللی
کتاب ترجمه و 

تالیف
ثبت 

اختراعات

--19213916721126برق و کامپیوتر
--18014133103440مکانیک
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--60362611611نقشه برداری
-904264738401محیط زیست

-341712214231فومن
1-322261015کاسپین
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مسافرت های  

1399

سفر های 
دانشجویی

فرصت 
مطالعاتی

سفرهای 
هیأت علمی 

مأموریت های 
پژوهشی 

مورد1: سفرهای خارجی
مورد3: سفر های داخلی

0: سفرهای خارجی
0: سفر های داخلی

مورد2: فرصت مطالعاتیمورد4: تعداد مأموریت پژوهشی



2% 23% 8% 67%

دکتری-ابالغ نوبت دوم ارشد-ابالغ نوبت دوم  یدکتر-ابالغ روزانه ارشد-ابالغ روزانه

یبررسازپسکهگرفت،قراربررسیموردپردیسپژوهشیمعاونتدرنامهپایانپیشنهادمدرك1193حدود1399سالدر
.استگردیدهابالغوصادرمربوطهاحکام،فناوریوپژوهشاطالعاتمدیریتسامانهطریقازپژوهشیکارشناستوسطمدارك

1399سالدرفنیهایدانشکدهپردیسهایرساله/نامهپایانازحمایتاحکامکلآمار
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عدم پذیرش عدم صدور ابالغ شروع همکاری  1399خاتمه همکاری در سال  تعداد کل درخواست

دانشجویان ایرانی مقیم دانشجویان ایرانی غیر مقیم

بهمورد10ونداشتندقرارپذیرشاولویتدرمورد4شد،دادهارجاعدانشگاهبه(مقیمایرانیدانشجویان)پسا دکتریدوره یمحققدرخواستمورد1399،29سالدر
محقق15.استنشدهصادربرایشانابالغحکممتقاضی،باکشورفناورانوپژوهشگرانازحمایت صندوقتفاهم نامهانعقادعدمیامتقاضیمراجعهعدمقبیلازدالیلی

گذراندنبهموفق موادومتالورژی عمران،دانشکده هایازپژوهشگر1399،2سالدرهمچنین.نموده اندآغازتهراندانشگاهفنیدانشکده هایپردیسباراخودهمکاری
.دادندخاتمهخودکاربهوشدندپسادکتریدوره

پردیسازپذیرشاخذبهموفقپسا دکتریمحقق3شدند،معرفیفنیپردیسدانشکده هایبهکهپسادکتریدورهمقیمغیرایرانیدانشجویانمتقاضی24مجموعاز
.نمودندآغازراخودفعالیتشیمیدانشکدهدرمحقق1ومکانیكدانشکدهدرمحقق2کهشدندفنیدانشکده های



1399دانشگاه تهران به تفکیک دانشکده در سال /مورد حمایت معنوی پردیس فنیجدول همایش های 

دانشکده حامیکنفرانس/ عنوان همایش

برق و کامپیوتربیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران       

عمرانسومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

عمرانسمینار بررسی چالش های مسکن در کشور و ارائه راه حل های راهبردی

عمرانجشنواره طرح های برتر پیرامون سازه های سبك، سریع، ارزان و مقاوم

صنایع/ عمران دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری       

معدن/ عمران ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

نقشه برداریدومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی

شیمیدومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شیمیهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری انرژی

معدندومین کنفرانس ملی مدل سازی در مهندسی معدن و علوم وابسته

مکانیكبیست و هشتمین کنفرانس مهندسی مکانیك

متالورژی و موادنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

صنایعدهمین کنفرانس شبکه های انرژی هوشمند

صنایعسومین کنفرانس پویایی شناسی سیستم ها

محیط زیستسومین همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور

محیط زیستششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی



02

های منعقده، جاری، خاتمه یافتهتعداد و اعتبار قرارداد آمار 

فناوری و خدمات صنعتیتوسعه 

(، راه اندازی نرم افزار مدیریت اطالعات آزمایشگاهیHSEتشکیل کارگروه )ها، آزمایشگاه 

مؤسسات و مراکز پژوهشی 

کارآموزی

1399آمار دانشجویان معرفی شده به بنیاد ملی نخبگان در سال
پژوهش های کاربردی

CRMراه اندازی سامانه 

خبر نامه معاونت پژوهشی 



سرانه پژوهشیتعداد اعضای هیئت علمیجذب شده )میلیون ریال(اعتبار کل )میلیون ریال(تعدادجذب اعتبار کل دانشکده ردیف

4,840,000,0003,571,871,000548403572230.217391304دانشکده علوم پایه مهندسی1

255,000,000012550200.05دانشکده فنی فومن2

900,000,000400,000,000390040050.6دانشکده کاسپین

30,896,472,5006,389,475,35913308966389390.333333333دانشکده محیط زیست3

2,645,000,000750,000,00092645750870.103448276دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر4

37,179,144,0284,335,546,6679371794336530.169811321دانشکده مهندسی شیمی5

17,050,160,0005,115,020,0778170505115210.380952381دانشکده مهندسی صنایع6

54,126,750,0002,717,125,00017541272717500.34دانشکده  مهندسی عمران7

3,748,110,000775,580,00043748776340.117647059دانشکده مهندسی متالورژی ومواد8

25,482,050,0007,376,550,00016254827377240.666666667دانشکده مهندسی معدن9

129,969,773,00028,790,345,5401612997028790610.262295082دانشکده مهندسی مکانیك10

7,208,605,000870,000,00047209870220.181818182دانشکده مهندسی نقشه برداری11

25,803,244,02802258030انستیتو مهندسی نفت12

1,004,097,000100,409,70011004100موسسه تجهیزات نیروگاهی- مپنا- مپفن13

3,270,000,0000132700مرکز پژوهشی حمل و نقل هوایی 14

15LNG 3,280,000,0001,383,066,667132801383انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع

4,350,000,0000143500پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست16

4,000,000,0001,100,000,000140001100مرکز مطالعات راه و حمل و نقل17

2,833,605,0001,219,642,500228341220پژوهشکده مهندسی فناوری اطالعات مکانی18

2,172,260,000543,043,27712172543مرکز پژوهشی لجستیك و مدیریت زنجیره تامین19

356,008,405,556   63,674,990,010    11535600863675 کل

قراردادهای کاربردی منعقده به تفکیک دانشکده ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی پردیس دانشکده های فنی در سال 1399





(ریالمیلیون)1399سالدرفنیپردیسپژوهشیمراکزومؤسساتها،دانشکدهتفکیکبهمنعقدهکاربردیقراردادهایشدهجذبوکلاعتبار



1399قراردادهای جاری پردیس دانشکده های فنی در سال 

(میلیون ریال)جذب (میلیون ریال)کل تعدادجذب اعتبار کل دانشکده ردیف

 7,311 2816,168 7,311,440,459 16,167,715,133دانشکده علوم پایه مهندسی1

 400 2400 400,000,000 400,000,000دانشکده فنی کاسپین2

 1,292 43,361 1,291,520,000 3,361,000,000دانشکده فنی فومن3

 10,943 2253,728 10,943,484,608 53,727,798,104دانشکده محیط زیست4

 30,941 4787,720 30,941,282,925 87,720,115,210دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر5

 80,761 44332,480 80,761,263,174 332,479,579,893دانشکده مهندسی شیمی6

 9,423 1331,260 9,423,096,069 31,260,392,700دانشکده مهندسی صنایع7

 14,304 3346,077 14,303,843,481 46,077,236,786دانشکده  مهندسی عمران8

 7,161 1222,833 7,160,573,593 22,833,278,360دانشکده  مهندسی نقشه برداری9

 5,266 2012,969 5,266,317,679 12,969,295,499دانشکده مهندسی متالورژی ومواد10

 14,067 2731,792 14,067,352,500 31,792,050,000دانشکده مهندسی معدن11

 53,563 69169,467 53,563,408,747 169,466,609,074دانشکده مهندسی مکانیك12

 22,098 726,710 22,097,730,217 26,709,530,000مایعانستیتو مهندسی گاز طبیعی 13

 138,505 12211,181 138,504,564,230 211,180,561,143انستیتو مهندسی نفت14

 6,284 113,991 6,283,546,626 13,991,188,317پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست15

 3,170 54,274 3,169,592,500 4,273,605,000پژوهشکده مهندسی فناوری اطالعات مکانی16

 3,591 36,351 3,591,388,277 6,350,760,000مرکز پژوهشی لجستیك و مدیریت زنجیره تامین دانشکده مهندسی صنایع17

 8,182 19,973 8,182,418,926 9,973,451,327مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست18

 3,375 37,057 3,374,930,100 7,056,900,937مرکز مطالعات راه و حمل و نقل19

 4,157 312,130 4,157,029,006 12,130,000,000موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی20

 4,528 146,044 4,528,145,750 6,044,335,000مپفن-مپنا-موسسه تجهیزات نیروگاهی21

 1,257 12,960 1,257,377,904 2,959,923,810موسسه پژوهش در رباتیك، هوش مصنوعی و علوم اطالعات22

 1,254 12,140 1,254,400,000 2,140,000,000موسسه توربو ماشین ها23

 431,835 3721,111,065.33 431,834,706,771 1,111,065,326,293کل

قراردادهایازمنظور

قراردادهاییجاری

سالدرکهاست

داشتهجذب1399

ایناستممکن.اند

سالیهردرقرادادها

.باشندشدهمنعقد

وجدولاینازهدف

آن،نمودارمتعاقباً

جذبمیزانمحاسبه

1399سالدرشده

گرفتننظردربدون

قراردادهاعقدتاریخ

.باشدمی





(ریالمیلیون)1399سالدرفنیپردیسپژوهشیمراکزومؤسساتها،دانشکدهتفکیکبهجاریکاربردیقراردادهایشدهجذبوکلاعتبار



.تاسشدهدادهنشانپژوهشیمراکزومؤسساتها،دانشکدهتفکیکبهزیرنموداردرکهاستیافتهخاتمهقرارداد46تعداد1399سالدرمجموعدر



1399آمار دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی در سال 

ت دفتر توسعه فناوری و خدمات صانعتی باا هادف توساعه تعاامال

ا و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهاران باا صانایع، ساازمان ه

ر اخاذ شرکت های دولتی و خصوصی و به منظور تسریع و تسهیل د

در معاونات 1396پروژه های پژوهشای کااربردی در دی مااه ساال 

مرکاز این دفتر به عناوان. پژوهشی این پردیس تاسیس شده است

ی پذیرش نیازهای واحدهای صنعتی، خدماتی، تخصصای و پژوهشا

حترم در قالب پروژه های کاربردی و انعکاس این نیازها به معاونین م

اه پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده های فنای دانشاگ

عتی تهران و برقراری ارتباط سیساتماتیك باا بدناه اجرایای و صان

.کشور تاسیس شده و به انجام رسالت خود خواهد پرداخت

:تفاهم نامه های همکاری

مورد2
تهرانشهرداری

پارسدلتاسیگنالشرکت

فراخوان حمایت از پایان نامه 

: های دانشجویی

حوزه7

فراخوان پژوهشی مرتبط 

:با اعضای هیأت علمی 

عنوان 87





آزمایشگاه ها

05

04

01

02

03

06

راه اندازی نرم افزار مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
سازیراهمفوتهراندانشگاهفنیهایدانشکدهپردیسآزمایشگاهیمراکزنیازهایتأمینمنظوربه

اهروخریدبهاقدامفنیپردیسپژوهشیمعاونتها،آزمایشگاهاطالعاتجهتمناسببستری
یندفرآمدیریتجهتمناسبراهکاریافزارنرماین.استنمودهآزمایشگاهیجامعافزارنرماندازی

اطالعاتثبت.است...وپشتیبانی،کیفیتمدیریتآزمون،انجامفرآیندمانندآزمایشگاهیهای
.استشدهانجامآزمایشگاهیجامعافزارنرمسایتوبدرآزمایشگاه115ازبیش

امور اداری 
نیفپردیسهایدانشکدهازآزمایشگاهیخدماتتعرفهاعالمدرخواست•
هاآزمایشگاهاندازیراهوسرپرستیحکمصدوربهمربوطامورانجام•

اطالع رسانی ها
اه هایآزمایشگشبکهسامانهآموزشیکارگاهدرشرکتجهترسانیاطالع•

فنیپردیسدانشکدههایبه(شاعا)ایرانعلمی

موادوتجهیزاتنمایشگاههشتمیندرحضورجهترسانیاطالع•

فنیپردیسدانشکدههایبه(1399ماهآذر)ایرانساختآزمایشگاهی

عنوانبهصالحیتدارایومرتبطآزمایشگاههایاسامیاعالمدرخواست•

فنیهایدانشکدهاززیستمحیطسازمانمعتمدآزمایشگاه

نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاههایوضعیتبهنسبتفنیپردیسپژوهشیمعاونت1399سالدر

ملبعپیگیریدستگاههاتجهیزواندازیراهونصببهکمكشده،خریداری

وانکارشناسمرتبط،هایدانشکدهمعاونینبامشتركجلساتهمچنین.آورد

.ردیدگبرگزاردستگاههاازبرداریبهرهدرسهولتجهتهاآزمایشگاهسرپرستان

HSEبازدید کارگروه 

HSEارسال گزارشات 

ا،آزمایشگاههمحترمسرپرستانبرایگزارشاتتمام1399سالدر
.گردیدارسالهادانشکدهمحترممعاونینوروسا

برنامااه زمانبناادی شااده، از آزمایشااگاهها و کارگاههااای طبااق 1399در سااال 

175بازدید صاورت گرفات و HSEدانشکده های پردیس فنی  توسط کارگروه 

. گزارش به همراه فیلم و عکس تهیه شد



ثبتکاروژهوتلنتسامانه هایدرکارآموزیدوره669تعداد1399سالدر
واحدهایدرکارآموزیانجامبرایشدهمعرفیدانشجویانآمارادامهدرشد

.استشدهارائههادانشکدهتفکیکبه1399سالدرصنعتیمختلف

وtalentcoachسامانه هایدر1399ماهخردادازفنیدانشکده هایپردیسکارآموزیفرایند
carojeفرصت هایاخذجهتموجودمحدودیت هایایجادوکروناشیوعبهتوجهبا.شدآغاز

مساعدتوهمکاریوپردیسپژوهشیمعاونتپیشنهادبهسازمان ها،وصنایعازکارآموزی
اتخاذتدابیریفنی،پردیسمتبوعهدانشکده هایتحقیقاتیموسساتومراکزآزمایشگاهها،

.بگذرانندمذکورمراکزدرراکارآموزیدورهبتواننددانشجویانتاگردید

تعداد دانشجویانگروه/دانشکدهردیف

142برق و کامپیوتر1

188مکانیك2

35معدن3

52شیمی4

63عمران5

23متالورژی و مواد6

34صنایع7

24نقشه برداری8

7علوم مهندسی 9

51فومن10

50کاسپین11

669جمع کل



باوفنیپردیسمؤسساتهایاساسنامهرسانیبروزوساماندهیراستایدر
ساتیموسشدنشناختهرسمیتبهخصوصدردانشگاهمتعددمکاتباتبهعنایت

اشند،بمعتبراصولیوقطعیمجوزیادانشگاهامناهیأتمصوباساسنامهدارایکه
:استگرفتهانجاممعاونتاینتوسطزیرهایفعالیت

شناسایی مؤسساتی که فاقد
اساسنامه مصوب هیأت امناء 

دانشگاه می باشند

مصوبهاخذبهمربوطاقداماتانجام
فنیپردیسرئیسههیأت

ارسالجهتالزممکاتباتانجامنهایتدرو

جهتدانشگاهپژوهشیمعاونتبههااساسنامه

هدانشگاامناءهیأتدرتصویبمراحلشدنطی



شناستی جهت همکاری دانشجویان مقطتع کارتأییدیه از بنیاد ملی نخبگان انجام کلیه امور مربوط به اخذ

:  کاربردی اعم ازارشد و دکتری پردیس دانشکده های فنی در طرح های 

مکاتبات اداری

 پیگیری ها

 استعالم مشخصات طرح های پژوهشی کاربردی از سامانهRtis

بررسی فرم های مربوطه

.در حوزه پژوهش های کاربردی این معاونت  انجام می گیرد

:1399معرفی شده به بنیاد ملی نخبگان در سال آمار دانشجویان

مورد 15:      1399تعداد معرفی نامه صادر شده در سال 



سترشگمشتریان،ورضایتفروشافزایشمدیریت،سیستمارتقاءجهتمشتریان،باارتباطمدیریتپلتفرمCRMافزارنرم

.استشدهطراحیسازمانیاطالعاتازاستفادهونگهداریبرایامنفضاییایجادومداریمشتریصحیحفرهنگ

:ازاعمافزار،نرماینالعادهفوقویژگیهایبهتوجهبا

وکارکسبگونههربامتناسبراهکارهایارائه•

سازماننیازهایاساسبرآنسازیسفارشیقابلیت•

آوریجمعمرحلهدرواندازیراهسامانهاینحاضرحالدر.استگرفتهقرارمعاونتاینکاردستوردرCRMسامانهاندازیراه

.باشدمیاطالعات



اردیبهشتازسال،دومینبرایپژوهشیمعاونتخبرنامه
بهرسانیاطالعهدفباوجدیدطراحیبا1399سالماه

وهاگزارشرویدادها،دربارهدانشجویانوهمکاراناساتید،
.ردیدگمنتشرفنیهایدانشکدهپردیسبامرتبطاخبار

پژوهشیمعاونتسایتدرانتشاربرعالوهخبرنامه

https://engresearch.ut.ac.ir/

میارسالفنیدانشکدهاساتیدبراینیزایمیلطریقاز
.گردد

ردموابهتوانمیپژوهشیخبرنامهانتشارمزایایجملهاز
:نموداشارهذیل

منظمرسانیاطالع

اطالعاتبهسریعدسترسی

(انتشاروچاپ)هاهزینهآوردنپایین

بودنفرامرزوفراگیر



دفتر نوآوری و کارآفرینی

03

اهم فعالیت های دفتر نوآوری و کارآفرینی 

رویدادهای نوآوری با مشارکت پردیس فنی 

بازدید ها

ماهنامه نوآوری 



اهم فعالیت های 

دفتر نوآوری و 

کارآفرینی 



ریهابتکرویداد 
2020

 نخستین رویداد نوآوریINNOROAD 2020

آپی در حوزه توانبخشیدومین رویداد ملی استارت
تهراناحدواسالمیآزاددانشگاهمشارکتباجانبازانوسالمندانمعلولیت،دارایافرادتوانبخشیهایفناوریحوزهدرآپیاستارتملیرویداددومین
ویپزشکعلومدانشگاهجمهوری،ریاستشکوفاییونوآوریصندوقجمهوری،ریاستفناوریوعلمیمعاونتسازیفرهنگستادهمکاریغرب،

دانشگاهفنیدهدانشکشریف،صنعتیدانشگاهموفقیانجوادتحقیقاتمرکزتوانبخشی،وبهزیستیعلومدانشکدهایران،درمانی–بهداشتیخدمات
ماهآذر21الی20ازمعلولینجهانیروزباهمزمانمجازیبصورتکوشامکانیكهمیارشرکتورعدنیکوکاریکاربردی–علمیدانشگاهوتهران
-2(دیگرانبرایاستخدامجهتمعلولینبهآموزیمهارتجایبه)ایدهصاحبمعلولینبرایمعلولیتدارایافرادکارآفرینی-1هدفبا1399
نمایندهنوانعبهسرشت،سعادتدکترآقایجناب.گردیدبرگزار(خالقدانشجویانبرایکارآفرینی)کشوردرتوانبخشیتجهیزاتتولیدبهکمك

حضوررویدادایندرداوربه عنواندانشکده هایپردیسعلمیهیئتاعضایازنفر7همچنین.نمودندشرکترویدادایندرفنیدانشکده هایپردیس
.یافتند

جادهنقلوحملوراهداریسازمانبرمبتنیفناورنوپایوکارهایکسباکوسیستمتوسعهبویژهفناورانهکارآفرینیاکوسیستمتوسعههدفبانوآورانهرویداداین
وحمایتباوراهداریسازماننیازموردوکارکسب/فنیهایحوزهمسایلحلرویکردبافناورانهجدیدمحصوالتسازیتجاریوتوسعهطراحی،هدفباوای

گاهدانشپژوهشیمعاونتای،جادهونقلحملوراهداریسازمانفناوری،وعلمیمعاونتپیشرفتهنقلوحملوفضاییحوزههایفناوریتوسعهستادهمکاری
حوزهنوآوریادرویدنخستینعنوانتحتهوشمندوپیشرفتهنقلوحملحوزهتخصصیشتابدهنده هایشبکهوتهراندانشگاهفنیهایدانشکدهپردیستهران،

.گردیدبرگزارراهداری

رویداد 
INNOROAD

2020



پژوهشیمرکزرئیسوپژوهشیمعاون1399بهمن27تاریخدرآزادینوآوریکارخانهوفنیهایدانشکدهپردیسهمکاریهایزمینهشناساییراستایدر
عملبهدبازدیآزادینوآوریکارخانهازفنیپردیسدانشکده هایپژوهشیمعاونینهمراهبهپردیسمدیراننوین،محصولتوسعهوکاروکسبمهندسی

آزادیوآورینکارخانهتوسطگرفتهصورتفعالیت  هاینشستیكطینوآوریکارخانهفعالیت هایبابیشترآشناییمنظوربهبازدیدادامه یدر.آوردند
پردیستوسطآزمایشگاهیخدماتارائهخصوصدرتفاهم نامهانعقادوهمکاریبسترهایایجاددرخصوصنشستپایاندروشددادهشرحمبسوطبصورت

.ذیرفتپصورتمذاکراتیفنیپردیسنوآوریکارخانهاحداثدرآزادینوآوریکارخانهتجربیاتانتقالومنتورعنوانبهفنیاساتیدازاستفادهفنی،



عهتوسوکاروکسبمهندسینوآوریمرکزتاسیسبا

باافرادآموزشبهنیاز،98سالاوایلدرنوینمحصول

احساسپردیسسطحدرکارآفرینیونوآوریمقوله

ممفاهیواصطالحاتکتابچهراستاهمیندرکهمیشد

همتبهو98سالدرکارآفرینیونوآوریدرمقدماتی

بهوراستاهمیندرگردید،تدوینوتهیهنوآوریدفتر

ورینوآاخبارازاطالعونوآوریمیمفاهباآشناییمنظور

ماهبهمندرآورینوماه نامهه یرشمااولینرویدادهاو

ابتداشمارههردرماه نامهایندر.یافتانتشار1399

آوردهنوآوریحوزهاصطالحاتومفاهیمازتعدادی

حوزهدرکهداخلیرویدادهایواخبارسپسو.شودمی

همادامهدروارائه،استگرفتهصورتنوآوری

شودبرگزاراستقرارکهدانشکدهازخارجرویدادهای

.می شودرسانیاطالع



مرکز فناوری اطالعات

04

بخش سرور و زیر ساخت

بخش خدمات سخت افزار و نرم افزار

بخش توسعه نرم افزار

بخش شبکه 

بخش تعمیرات



o راه اندازی و مدیریت و پشتیبانی سرورVMware ESX برای سرورهای مجازی مورد نیاز پردیس

o راه اندازی سرور مجازی در بسترESX جهت سرورCRM

o راه اندازی سرور مجازی در بسترESX جهت سامانه جامع آزمایشگاهی

o راه اندازی سرور مجازی در بسترESX مدیریت جهتpapercut

o راه اندازی سرور مجازی در بسترESX جهتFTPمعاونت پژوهشی

o راه اندازی سرور مجازی در بسترESX جهت مدیریت متمرکزLOGIN کاربران معاونت پژوهشی تحت بسترActive Directory

o راه اندازی سرویس ذخیره سازیSAN

oی کالسهای مجازی پردیس فنیرراه اندازی بستر برگزا

o مدیریت و نگهداری و پشتیبان گیری تمامی سرورهای مجازی موجود در بسترESX

o به روز رسانی سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی سرورها

بخش سرور 

و 

زیر ساخت



بخش خدمات 

سخت افزار و  

افزارنرم

ماوس،کلید،هصفحقبیلازجانبیقطعاتوکامپیوتریسیستمهایارتقاءقطعه،تعویضیابی،عیبنظیرافزاریسختخدماتارائه
.رسیدههایدرخواستاساسبرامثالهموپرینتر

اساسبرکامپیوتریقطعاتسایرواسکنرپرینتر،نظیرجانبیدستگاههایوکامپیوترخریدجهتایمشاورهخدماتارائه
پردیسمختلفبخشهایبرایرسیده،درخواستهای

هامعاونتواساتیدهایتاپلپبهسرویسارائه

پژوهشیمعاونتشبکهتحتپرینتردهیسرویسوپشتیبانی

اساسبرنیازموردآموزشهایوویروسآنتیکاربردی،افزارهاینرمعامل،سیستمنصبقبیلازافزارینرمپشتیبانیخدماتارائه
تکمیلیتحصیالتآموزش،پژوهشی،معاونتمانندستادیواحدهایازرسیدهدرخواستهای

اداریاتوماسیونسیستمبهمربوطخدماتارائه

گردندمیکندیدچارعاملسیستمافزارینرمارتقاباکههاییدستگاهافزاریسختارتقا
جامعسیستمهایازکاربرانبرداریبهرهوآموزشدرتهراندانشگاهمجازیفضایواطالعاتآوریفنمرکزمدیریتباهمکاری

الکترونیکینشریاتعلمی،هیتاعضایپایگاهآموزش،جامعسیستماداری،اتوماسیوننظیردانشگاه
گروهیوفردیصورتبهاندندیدهآموزشقبالکهافرادیبرایاداریاتوماسیونافزارنرمازاستفادهنحوهآموزش



توسعه بخش

افزارنرم

فنیهایدانشکدهپردیسدرآزمایشگاهیجامعسامانهخصوصدرتخصصیمشاورهارائهوجلساتدرشرکت
فنیهایدانشکدهپردیسجدیدوبسایتکردنتکمیل

فنیهایدانشکدهپردیسپژوهشیمعاونتجدیدوبسایتکردنکاملورسانیبروز

محیطدرآنازبررداریبهرهوپردیسعمومیروابطهمکاریباپردیسجدیدپرتالمحتواییوفنیبررسیword press

متقاضیهمکارانبرایانفرادیصورتبهریالیفافزارنرمجدیدنسخهآموزش
(...واکانتاشکالرفعاکانت،صدور)ریالیفکاربرانهایاکانتمدیریت

فنیهایدانشکدهپردیسپرتالپشتیبانی

الیفریجدیدخهنسدرجدیدامکاناتبافومنمتالورژی،کاسپین،شیمی،صنایع،برداری،نقشهمعدن،مهندسیهایدانشکدهپرتالمستمرپشتیبانی
(کارشناساشکالترفعبهکمكوراهنمایی)

فنیهایدانشکدهپردیسآزادآموزشهایمرکزسایتازپشتیبانیواندازیراه

فنیهایدانشکدهحامیانبنیادسایتپشتیبانی

(کارشناساشکالترفعبهکمكوراهنمایی)اداریوپشتیبانیمعاونتوپژوهشیمعاونتپرتالمستمرپشتیبانی



بخش شبکه

بخش 

تعمیرات

شبکهقطعیعیبرفعوپردیساصلیهایسویچمونیتورینگ

پردیسشبکهارتقاءجهتتهراندانشگاهانفورماتیكمرکزباهمکاری

فنیپردیسمختلفواحدهایشبکهخطوطنگهداریوپشتیبانی
مستمرصورتبهشبکهتستوشبکهکابلزنیسوکت

عدد25تعدادبه2پردیسسطحدربستهمدارهایدوربینازفنیپشتیبانی

پردیسهایانباردراسقاطیقطعاتبازبینی

هاکیسواسقاطانبارازشدهمنتقلافزاریسختقطعاتساماندهی

پردیسمختلفبخشازارجاعیهایتغذیهمنبعواسکنرچاپگر،مونیتور،مستمرتعمیر



کتابخانه ها و نشریات

05

1399در سال 2و 1آمار  فعالیت های کتابخانه های پردیس فنی 

آمار امانت 

آمار پایان نامه ها

هافعالیت های ویژه کتابخانه

1399فنی در سال آمار نشریات تخصصی پردیس 

آمار خدمات فنی 



بخش امانت 
تعداد کتابهای کتابخانه ها

یامانتی و بازگشت
تسویه 
حساب

مبلغ جریمه و عضویت ها تعداد جرایم
(ریال)

تعداد مراجعین آنالین 

1236714078015،271،0002230پردیس 
23384107361270،860،0501996پردیس 

5751248069286،131،0504226جمع کل 

خدمات فنی 

تعداد کتب خریداری شدهکتابخانه ها
تعداد کتب اهدایی 

دریافت شده

تعداد کتب ثبت و 
فهرستنویسی شده و آماده 

سازی

د منابع الکترونیکی گر
آوری شده

11614516130پردیس 
21036917250پردیس 

11921433380جمع کل 



پایان نامه بخش

تعداد پایان نامه های ورود اطالعات شده تعداد پایان نامه های دریافتی کتابخانه ها

1296296پردیس 

2741188پردیس 

1037484جمع کل 

ه ویژفعالیت های

کتابخانه ها 

وتلگرامکانالایمیل،طریقاز:کرونادوراندر(...وتمدیدتسویه،)کتابخانهآنالینخدماتارائهجهتویژهاقدامات....

کتابخانهاختصاصیسایتاندازیراهجهتپیگیری

کتابخانهسازیدیجیتالجهتاقدام



نام نشریه وضعیت ارزیابی وزارت
98عتف در سال 

وضعیت ارزیابی وزارت
در )99عتف در سال 

(صورت اعالم

تعداد مقاله های منتشر
(2020یا 99سال ) شده  فاصله انتشار توضیح

Civil Engineering Infrastructures Journal الف الف 25 دو فصلنامه
 Scopusدر 2021از سال . می باشد WOS(ESCI)دارای نمایه 

.  نمایه می شود

International Journal of Mining and Geo-Engineering الف - 25 دو فصلنامه .می باشد0.4برابر CiteScoreبا  Scopusدارای نمایه 

International Journal of Environmental Research بین الملل بین الملل 57 دوماهنامه
دارای نمایه . می باشد WOS(IF=2.479/Q3)دارای نمایه 

Scopus  باCiteScore می باشد3.7برابر.

Journal of Chemical and Petroleum Engineering الف ب 24 دو فصلنامه -

Journal of Computational Applied Mechanics الف - 72 فصلنامه
با  Scopusدارای نمایه . می باشد WOS(ESCI)دارای نمایه 

CiteScore می باشد0.2برابر.

Energy Equipment and Systems ب - 27 فصلنامه -

Pollution الف - 72 فصلنامه
با  Scopusدارای نمایه . می باشد WOS(ESCI)دارای نمایه 

CiteScore می باشد1.2برابر.

Journal of Algorithms and Computation ب ج 24 دو فصلنامه -

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials - ب 24 دو فصلنامه . نمایه می شود Scopusدر 2021از سال 

Earth Observation and Geomatics Engineering ب - 13 دو فصلنامه -

Advance in  Industrial Engineering  مهندسی صنایع سابقنشریه) ) - - 18 فصلنامه
وز رسانی بخش عمده ای از تاخیرها به ر. به انگلیسی تغییر یافته است

.شده است

محیط شناسی  بین الملل بین الملل 24 فصلنامه -




