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 4  1399در سال  نیگزارش عملکرد دانشکده علوم و فنون نو

 سخن آغازین
و بهره برداری الزم را برای اطالع  دانشکده 1399سال عملکرد گزیده ای از م که این توفیق حاصل شد تا یرا شاکروند یکتا خدا

سپری داشت  انیرانیا یکه برا ییبا تمام مشکالت و چالش ها یشمس یقرن چهاردهم هجر 99سال   خدمتتان گزارش نمائیم.

 بیآس یطیاز آن نشان داد که بشر چقدر در برابر مخاطرات مح یو تلفات ناش 99کرونا در سال ویروس  یپاندم تجربه .شد

  کند. یم یادآوری شیاز پ شیرا ب انیرخداد رسالت ما دانشگاه نیاست که ا ریپذ

 یشخص تجربه م.یکوتاهی با اندیشمندان و دانشگاهیان عزیز داشته باشسخن ، 99ارایه گزارش عملکرد سال از است پیش الزم 

)سوال معروف: علم بهتر دهد که تقدم و تاخر علم به ثروت  ینشان م قیو تحق سیتدر ل،یسال تحص نیپس از چنداینجانب 

 ،یآن به فناور جهیاست که نت تیو در اولو رگذاریتاث د،یمف یتواند داشته باشد بلکه علم ینم یتیچندان موضوعاست یا ثروت؟( 

که تنها در چرا  ،کند تیترب ریپذ تیو مسئول نیخالق، کارآفر ییکه انسانها اخالقبا همراه  یبشر ختم شود، علم تیرفاه و امن

دانشمندان و متفکران خود را با تمام وجود لمس خواهد کرد و به آنان احترام خواهد  یحالت است که جامعه اثرگذار نیا

 گذاشت. 

 هایشرکت جادیمحصوالت فناورانه، ا دیتول ت،یخالقبینش و  ،یارزشمند است که در خدمت نوآور یثروتسرمایه و م یدار باور

 یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد ،یعلم یها رساختیشهروندان، توسعه ز یاشتغال، آموزش و توانمند ساز جادیا ان،یدانش بن

 دهد. حیترج یرا بر نفع شخص یجامعه باشد و انتفاع همگان

 ،شود کاریب یتعداد دانش آموخته ها شیافزاو  چاپ مقالهتولید مدرک، صرفا منجر به  دینبا یدانشگاه یم آموزش هایدار باور

بجای سرمایه گذاری در کارهای و ثروت جامعه را  یکه تالش کنند تا منابع مال میدانیم انیاز رسالت دانشگاه یرا بخش نیا

و ثروت  دیبه سمت تولداللی و سوداگری در بازار سکه و طال، ارز، بورس، مسکن، خودرو و ...  همچونغیرمولد و غیر اشتغال زا 

 .کنند تیهدا افزایی واقعی و پایدار در عین خدمت به رفاه اجتماعی

 ینم رییرا تغ یخداوند سرنوشت قوم دیترد ی)ب شود یمآغاز در افراد  رییاز تغ یدر سطح مل رهاییتغ نیم که بزرگتریدار مانیا

و منتظر منجی ماندن برای نجات ایران و ایرانیان درجا ایستادن م یو یقین دار (.(11دهند )رعد/ رییوضع خود را تغ هاآندهد تا 

  .خواهد بوددیگر آشکار خود خطای 

را کنار  یو منافع شخص یو خودخواه مییایو به خود ب میتامل کن یاندک یشمس 14سال قرن  آخرینم در یو آرزو دار دیام 

 رید نیاز ا شتریکارکنند تا ب رانیا یآباد یبرا گریباهمد میگذاران، ثروتمندان و صنعتگران بخواه هیو از عالمان، سرما میبگذار

تعیین  «نباشد تن من مـبـاد ـرانیچـو ا»و هدف زندگی را همواره با شعر پرمغز  میبکن یکار زمانیعز کشور یبرا مینشده بتوان

 .کنیم

. از میباش دهیباور مهم رس نیتک تک ما  به ا نکهیا به شرط میبوده و هست رگذاریمهم و تاث انیباور ماست که ما دانشگاه نیا 

 نیو تحوالت مثبت است و در ا رییمبدا و منشا همه تغ یدانشگاه به مفهوم واقع میرود تا نشان ده یانتظار م انیما دانشگاه

 رگذاریتواند تاث یکشور م یدانشگاه ها ی هیاز بق شیب ریامر خط نیدر ا رانیا ینماد آموزش عال اندانشگاه تهران به عنو انیم

 باشد. 

 یتالش کرده تا عقب ماندگ شیاز پ شیب یو همکار یپروردگار متعال و با همدل یاریبه  دیهمه ما در سال جد ــــدوارمیام

 دهیخود را در جـامعه شدت بخش یرگذاریو تاث دهیمرز و بوم در نورد نیرا در ا یو فناور یعلم شرفتیپ یها را جبران و مرزها

 )انشاءاهلل(  .میو جهان باش رانیا زمانیدر کشور عزو نافذ  عو از پرچمداران توسعه علم ناف

 احترام میبا تقد

 یباش هیق انیرضا نیحس یعل

 دانشگاه تهران نینو فنون علوم دانشکده سیرئ

  1400 نیفرورد 21
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 در یک نگاهدانشکده علوم و فنون نوین 

در جهان، مسئوالن وقت دانشگاه تهران را به این سمت سوق داد تا نماد آموزش  رشته اینوین میان هایفناوریعلوم و توسعه 

بنابراین پس از بررسی های الزم تصمیم گرفته شد تا دانشکده ای با  ،جریان علمی جهان عقب نماندقافله عالی کشور از 

به منظور خلق و ارائه دانش میان رشته ای های کاربردی جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهشجهت جدید ماموریت 

ایجاد انداز و اهداف بلند چشمو با  کارآفرینی در بین دانش آموختگان و ترویج باورمورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی 

 تهران رسیدبه تصویب هیئت امنای دانشگاه  1388بهمن  5در تاریخ دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران بنابراین ؛ شود

و دانشجو از نیمه دوم سال  علمیهیئتالبته جذب  .افتتاح گردیدبه دست رئیس جمهور وقت  1390فروردین  30و در تاریخ 

 .آغاز شده بود 1389

استادیار( با  32دانشیار،  36تمام وقت )یک استاد تمام،  علمیهیئتعضو  69در حال حاضر دارای علوم و فنون نوین دانشکده 

گرایش در  30رشته و  17دانشجوی دکتری(، در  161ارشد و کارشناسی دانشجوی  684دانشجوی تحصیالت تکمیلی ) 845

-1)گروه آموزشی  4در که اکثرا میان رشته ای می باشند گرایش در مقطع دکتری  11رشته و  5مقطع کارشناسی ارشد و 

 فعالیت می کند. انرژهای نو و محیط زیست( مهندسی -4و  فضامهندسی هوا -3فناوری،  ایرشتهبین-2مهندسی علوم زیستی، 

 1399نگاهی به دانشکده علوم و فنون نوین در سال 

ارتقای کیفیت کارهای مهم  بخشیشتاب تصمیم به رویکرد جدید، در با تغییر مدیریت و  99دانشکده در شش ماهه دوم سال 

اعضای )فعال نمودن هسته های پژوهشی( کاربردی و و کارهای پژوهشی زیرساخت های آموزش الکترونیک گسترش و آموزش 

تالش برای افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق فعال نمودن دفتر آموزش های آزاد،  ،در کنار آنو  استگرفته  علمیهیئت

)ساخت ساختمان  ی جدیدفضاهای فیزیکتوسعه جذب دانشجویان بین المللی، فعال نمودن دفتر ارتباط با صنعت و ... دارد. 

جهت و کارمندان  علمیهیئتاعضای  اکثریتمشارکت دادن از همه مهمتر ، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و جدید دانشکده(

بود که از دیگر اهدافی  99در سال تخصصی در مدیریت بهتر دانشکده از طریق راه اندازی کمیته های استفاده از خرد جمعی 

 را شاهد باشیم.  هافعالیتنتیجه بخشی از این  1400امیدواریم در سال  .کاران روبرو شدبا استقبال کم نظیر هم

 :کرداشاره به موارد زیر می توان  99ل مهم سا کارهای زیربنایی واز 

  حساب تملک تحت عنوان  1399و   1398، 1397 هایسالاز محل اعتبارات اسناد خزانه  ایسرمایهتملک دارایی

تومان که در مدت کمتر از سه ماه صرف خرید میلگرد برای  000/000/500/8به مبلغ:   مجموعا   ایسرمایهدارایی 

، دستگاه فراصوت، دستگاه فلورسنس رینظ، تجهیزات آزمایشگاهی خرید دیزل ژنراتوراحداث ساختمان جدید دانشکده، 

 و ... شد. ایتجهیزات رایانه، دستگاه پمپ خالء

  برنامه استراتژیک دانشکدهتدوین آغاز 

  بازنگری جایگاه سازمانی و وظایف کارشناسان دانشکده متناسب با تغییرات در ماموریت ها 

  کمیته تخصصی جهت استفاده از خرد جمعی در مدیریت بهتر دانشکده و تمرین کار تیمی 12ایجاد 
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  دانشکده مهندسی متالوژی و -1آموزشی با  -همکاری در راستای هم افزایی و همکاری های علمی  نامهتفاهم 4عقد

پردیس کشاورزی و منابع -3دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکدهای فنی، -2مواد، پردیس دانشکدهای فنی، 

 پردیس البرز دانشگاه تهران -4طبیعی  

  هسایت دانشکدو تغییرات اساسی در بروزرسانی 

 فعال نمودن روابط عمومی دانشکده 

  دفتر آموزش های آزادفعال نمودن 

  دفتر ارتباط با صنعتراه اندازی 

 راه اندازی دفتر کارشناس بین الملل دانشکده 

 شدهجذبکار تخصصی توسط افراد  تأمینبه جذب امریه و کاردات به منظور  دهیسامان 

 حوزه آموزشدر  هافعالیتاهم 

 هیئتحضور حداقلی اعضای آموزش مجازی و بر  تأکیدو  19بیماری کووید  از شده ایجاد شرایط خاص با توجه به وجود

تالش شد که کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان به صورت غیر حضوری و از  ،موزشیو دانشجویان در مراکز آ علمی

 طریق تلفن، ایمیل و سامانه تیکتینک انجام شود. 

  به  آموزشی هایکالسبرگزاری نحوه استفاده از سامانه ایلرن و  و دانشجویان در خصوص علمیهیئتآموزش اعضای

 علمیهیئتتوسط اعضای صورت آنالین و آفالین 

 

  الکترونیکی صورتبه هاپروپوزالو دفاع از  هارساله/هانامهپایاناز برگزاری جلسات دفاع 

  میلیون ریال 300هوشمند با صرف هزینه بالغ بر آموزش دانشکده به سیستم  هایکالستجهیز یکی از 

  گذشته است هاآنسال از اجرای  5که بیش از )به زبان فارسی و انگلیسی( رشته تحصیلی  3 سرفصل های  بازنگری: 

  در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فناوریزیسترشته ریز 

  انرژی با سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هایسیستمرشته مهندسی 

 رشته مهندسی طبیعت در مقطع کارشناسی ارشد 

  از  علمیهیئتو همچنین بررسی درخواست انتقالی اعضای نیاز به تدریس  تأمیند به منظور جدی  علمیهیئتجذب

 سایر واحدهای دانشگاه تهران به دانشکده

  (99)دانشجویان ورودی  استقبال از نودانشجویان به صورت مجازیبرگزاری 

  متقاضی 244 برای ی به صورت آنالیندکتر یتخصص هایآزمونمصاحبه برگزاری 

  به فرصت مطالعاتی خارج از کشور یوتکنولوژینانوب یدکتر یدانشجو یستانیخانم کوثر شهسوار ماعزام           

های تعداد کالس

آنالین در  شدهتشکیل

 99نیمسال اول 

های تعداد کالس

آفالین در  شدهتشکیل

 99نیمسال دوم 

های تعداد کالس

نیمسال آنالین در 

 99دوم 

های تعداد کالس

آفالین در نیمسال 

 99دوم 

840 324 726 305 
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 7  1399در سال  نیگزارش عملکرد دانشکده علوم و فنون نو

 1399سال دانشکده در  فعال جمعیت دانشجویی  اطالعات  

 498 تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد )روزانه، استعداد درخشان و خارجی(

 186 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد )نوبت دوم(

 143 تعداد کل دانشجویان  دکتری )روزانه، استعداد درخشان و خارجی(

 18 تعداد دانشجویان دکتری )نوبت دوم(

 845 جمع

 

 
 99ی در سال لیمقطع تحص کیبه تفک ییدانشجو تیجمع -1 شکل
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 فناوری-ی پژوهشیهافعالیت

 قراردادهای پژوهشی کاربردی

 های مربوطه قرارداد مورد به نتیجه رسید و  5خصوصی،  هایشرکتی ارسالی به مراکز صنعتی، دولتی و هاپروپوزالمجموع از 

قرارداد جاری،  31و انجام مکاتبات با کارفرمایان برای بیش از   ایمرحله هایپرداختیگیری پشده است.  قدمنع 99سال در 

 است.  شدهانجام 99سال متفاوت  هایماهدر 

 

 

 

خصوصی،  هایشرکتاز طریق  99مصوب در سال  دکتریرساله  /ارشدکارشناسی  نامهپایانعنوان  20الزم به ذکر است 

 حمایت مالی شده است.  علم و فناوری هایپارکمراکز دولتی و 

 پژوهشیعلمی و  آثار

داخلی و  هایهمایشدر  شدهارائهو تعداد مقاالت  مورد 294  ملی و بین المللی در نشریات معتبر شدهچاپمقاالت کل تعداد 

که خالصه آن  بوده است 99بخشی از دستاورد علمی دانشکده در سال  تألیفیکتاب  7و  باشدمیمقاله  90نیز  معتبر  خارجی

 در جدول زیر ارایه شده است. 

 

 

 

 

 

 . باشدمیی پژوهشی همکاران دانشکده هافعالیتهم از دیگر  ثبت اختراع ملیمورد  2الزم به ذکر است 

 

 داخلی پسادکتری جذب محقق

  مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست، تخصصی آموزشی  هایبخشدر  99در سال  پسادکتریمحقق  4جذب

 فناوری و مهندسی علوم زیستی ایرشتهبین، مهندسی هوافضا

 

 98قراردادهای منعقده در سال  تعداد  99تعداد قراردادهای منعقده در سال  تعداد قراردادهای جاری

31 5 2 

 99در سال  علمیهیئتاعضای وضعیت انتشارات 

 تعداد مقاالت فارسی سایر WOS    در مجالت شدهچاپمقاله 

 

مقاالت  کتاب تألیف

 معتبر یشهما

Q1 Q2 Q3 Q4  بدونQ Scopus ISC 

83 46 36 14 35 18 62 65 7 90 
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 (99آذر  27-30وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) مجازی نمایشگاه نیکمیو  ستیشرکت در ب

فناوران شرکت  محصول 6 هیارا با یو فناور قاتیوزارت علوم و تحق یمجاز شگاهیدانشکده در نما یعلم اتیمحترم ه یاعضا

 مختلف قرار گرفت.  قنیمحق دیکه مورد توجه و باز داشتندفعال 

 

 عنوان فناوری ردیف

 ربات پرنده سمپاش 1

Iپروتئین  2 L17RA شدهمهندسی 

 TIM-3لیگاند پروتئینی برای مسدودسازی پروتئین  3

 هاباتریسوختی و  هایپیلپودر کاتالیست برای کاتد  4

 هوشمند هایشیشهساخت  5

 ریپذانعطاف نازکهیالفیلترهای نوری  6

 

 دانشکده علمی و تخصصی نشریات 

 اکوهیدرولوژی علمی تخصصی نشریهالف( 

مرتبط با  هایرشتههدف از انتشار فصلنامه اکوهیدرولوژی آشنا کردن اساتید، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان 

مختلف مرتبط  یهانهیزماکوهیدرولوژی، منابع طبیعی و محیط زیست و علوم مهندسی و مدیریت آب با تحقیقات جدید در 

 .ساخت استطبیعی و انسان هایسیستممنابع آب در اکو یزیربرنامهبا مهندسی، مدیریت و 

 Bاز نشریات سطح  و ISC نشریه علمی پژوهشی دارای نمایه  ) 1400، بهار 1، شماره 8دوره  آخرین وضعیت نشریه:

 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 حفاظت آب، خاک و هوا دانشجوییعلمی نشریه ( ب

به توسط انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی  "ییدانشجو-یعلم"با درجه  "حفاظت آب، خاک و هوا" یتخصص هینشر

جهت بهبود  یعلم نینو یارائه راهکارها نیمنابع ارزشمند و همچن نیبه ا شتریموثر در جهت توجه ب یمنظور برداشتن گام

در رشد و  یینقش بسزا  توانندیم یقاتیو تحق یپژوهش یهاتیشک فعال یاست. ب دهیگرد سیها در کشور تاسآن تیوضع

 داشته باشند.در زمینه حفاظت از منابع توسعه کشور 

 1399 زمستان، 1، شماره 1دوره  ریه:آخرین وضعیت نش
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  تسیز طیو مح یدر انرژ نینو یها یفناور ییدانشجو علمی نشریهج( 

علمی دانشجویی فناوریهای نوین در انرژی و محیط زیست با هدف توسعه علوم و فناوریهای انرژی های نو و تجدیدپذیر  هینشر

توسط انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشکده علوم و فنون نوین در سال  در راستا کاهش انتشار آلودگیهای زیست محیطی 

 از معاونت فرهنگی دانشگاه مجوز انتشار گرفته و راه اندازی شده است و اولین شماره آن بزودی منتشر خواهد شد.  99

 

 یران در دانشکده ا یعدر صنا یتکنفرانس کامپوز یندوم یبرگزار

 به صورت مجازی برگزار شد. 1399 آبان 8و  7 یهاخیرتااین کنفرانس در دو روز در 

 ها زمایشگاهآ

  مصوب دانشکده هایآزمایشگاهبرای   سایتوبرا ه اندازی 

 یآموزش هایگروه یکبه تفک یشگاهیآزما یزاتتجه یرتعم ینههز 

  ریاست جمهوری مبلغ  هایفناوریگروه علوم زیستی، شبکه آزمایشگاهی   هایآزمایشگاه یدهخدماتبا توجه به

 99همچنین در سال میلیون ریال حمایت جهت تعمیر تجهیزات این گروه به حساب دانشکده واریز کرده است.  60

 ه است. شد هاشگاهیآزماهزینه تعمیر و تجهیز  139.383.900مبلغ  

    خرید تجهیزات آزمایشگاهی 

  تخصصی آموزشی هزینه شده است.  هایبخشریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای  000/279/812/7مبلغ 

 

 کتابخانه

 که هنوز به اتمام نرسیده است و ادامه دارد(دانشگاه  جلد کتاب با نظارت کتابخانه مرکزی 3000 خوانیقفسه(   

 جلد کتاب که هنوز ادامه دارد( 3000حدود )کتابخانه  هایکتابمجدد کلیه  نویسیفهرست     

 ی کتابخانههارساله /هاینامهپایانبخش رسانی روزهب  

  جلد( 1500)حدود  بودند نشدهثبتی که هایکتاب گذاریشمارهثبت و. 

 افتخارات علمی دانشکده

  درصد دانشمند  2 نیدر ب 99در سال دانشگاه تهران  نیدانشکده علوم و فنون نو علمیهیئت ای عضنفر از ا 8تعداد

 برتر جهان قرار گرفتند. 

  یدپذیرتجد هاییانـرژو انتخاب عضو هیات علمی دانشکده بعنوان شخصیت برتر علمی کشور در زمینه  یمل یزهجادریافت 

  99آذر  در یرانا

file:///C:/Users/Ziviyar/AppData/Local/Temp/tamir%2098%20تا%20.xlsx
file:///C:/Users/Ziviyar/AppData/Local/Temp/خرید%20تجهیزات%20در%20سال%2098%20تا%20.xlsx
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 المللبین جشنواره در مکاترونیک مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی ایرانی غیر المللبین برتر دانشجوی عنوان کسب 

 98 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه و تهران دانشگاه مشترک

 ییدانشجو یه همت انجمن علمب دانشگاه تهران یندانشکده علوم و فنون نو ییدانشجو یعلم یهنشر ینانتشار اول 

دانشگاه تهران به آدرس دانشجویی  یعلم یاتنشر یتسا یمنتشر شد و رو یبه طور رسم که یدرولوژیاکوه

https://wsapsj.ut.ac.ir .قرار گرفت 

 نگارش مقاله در  با .؛و پژوهشگران جوان یهعلوم پا ینی،از پژوهشگر برتر در حوزه علوم بال یفرهنگستان علوم پزشک یرتقد

در روز  یرانا یاسالم یجمهور انفرهنگست یردر تاالر غد یشانرتبه دوم را کسب نمودند و از ا یپزشک یهحوزه علوم پا

 آمد. به عمل یرتقد 99اسفند  6چهارشنبه مورخ 

  دانشگاه تهران المللنیبدر جشنواره برتر در بخش مقاالت  مؤلفان یدهبرگزکسب عنوان  

  دانشگاه تهران  یجشنواره پژوهش و فناور ینو نهم یستدر بکسب عنوان پژوهشگر جوان نمونه 

  یستز یمهندس یالمللنیبکنفرانس  ینو پنجم یکنفرانس مل ینو هفتم یستدر ب یرتقد یستهشا نامهپایانانتخاب 

   (ICBME2020) یرانا یپزشک

 یالمللنیبکنفرانس  ینو پنجم یکنفرانس مل ینو هفتم یستدر ب یستیز یاالتکسب عنوان مقاله برتر در شاخه س 

 یمصنوع یلنفاو ییهتخل یستممحدود س یاجزا لیتحل )عنوان مقاله: (ICBME2020) یرانا یپزشک یستز یمهندس

 ( یعروق یکروفلوئیدیکداربست م یبرا

  یهای نو و محیط دانشجوی دکتری گروه انرژ توسط یدپذیرتجد هاییانـرژمحقق جوان در زمینه  یمل یزهجادریافت

  99آذر در  زیست 

 یالمللنیبی هافعالیت

 یمطالعات یهاو فرصت یپژوهش یهاتیمأمور

 یهاتیمأمورجهت شرکت در  علمیهیئتپژوهشی یک عضو  تیمأمورهای الزم جهت صدور حکم بررسی مدارک و هماهنگی

  مدتکوتاهپژوهشی 

 علمی  هاینشستبرگزاری 

 های الزم جهت سخنرانی اساتید خارجی و متخصصان ایرانی غیر مقیم به صورت آنالینهماهنگی

 

 یهمکار وبا مشارکت  ییگرما نیزم یانرژتوسعه نو و  یها یانرژکاربرد  نهیزم درساعته  2 یتخصص ناریوب 8تعداد  یاربرگز

 همگان  یو احاد جامعه بصورت شرکت آزاد برا انیدانشجو یبرا ایران ییگرما نیزم یانرژ یعلم انجمن

کشور  نام متخصص 

 مبدأ

زمان  دانشگاه

 سخنرانی

 اقدامات

علی اللهیارزاده دکتر 

 بیدگلی

 Universidade de São برزیل

Paulo 
برگزاری کارگاه تخصصی و سخنرانی  28/11/99

 علمی

برگزاری کارگاه تخصصی و سخنرانی  Aalborg University 21/7/99 دانمارک امیرسجاد بهمندکتر 

 علمی
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 همکاری نامهتفاهمعقد 

 نامهتفاهم 1399 مهر 23 خیدر حال توسعه، در تار یو ارتباط سازنده با کشورها  یالمللنیب یهایهمکارتوسعه  یدر راستا

 نی.  ادیامضاء  گرد کشور غنا ( درDEHKA N.G.Oدانشگاه تهران و موسسه دکا ) نیدانشکده علوم و فنون نو نیب یهمکار

 یهاطهیحدر  یقاتیو تحق یعلم ،یآموزش یهاتیفعالمشترک دو طرف جهت گسترش  یهاتیظرفبر  هیبا تک نامهتفاهم

 نامهتفاهم نیا یاصل یمتمرکز شده است. محورها کیمتیومیبو نانو یپزشک ستیو ز یوتکنولوژیاز جمله نانوب نینو هایفناوری

و  یدر غنا و امکان ارائه محصوالت و خدمات فن مدتکوتاه یعلم هایکارگاهو  یآموزش هایدوره یتبادل دانشجو و برگزار

 .باشدمیغنا  قیاز طر قایآفر قارهی مجموعه کشورها به یمهندس

 یالمللنیبمشترک  یهاطرح

 99در سال  ل اجرااو در ح منعقدشدههای مشترک پروژه

 تاریخ استاد خارجی کشور موضوع همکاری 

Energy harvesting from flowinduced motion انگلستان Prof. Stavroula Balabani 

(University College London) 
1/2/2020 

Now 

Aeroacoustics Evaluation on an Urban Air Mobility Rotorcraft اکراین 
Dr.Kirchu Fedir Ivanovich 

(Ukraine National Aviation 

University) 

10/6/2020 

Now 

Analyzing / Post-Processing DNS CFD / Experimental Data in the 

Area of Unsteady Turbulent Flow 
 

 انگلستان
دکتر مهدی صدیقی )دانشگاه 

 لیورپول انگلستان(
1/7/2019 

Now 

Study on cooling performance of water-based nano-PCM emulsion 

flow in multichannel heat sinks with parallel and divergent 

rectangular 
 چین

Wei-Mon Yan 
National Taipei University of 

Technology 

1/1/2018 

1/1/2021 

Bioaugmentation of activated sludges by microalgae for 

pharmaceutical and personal care products biodegradation 
 Abdelatif Amrane فرانسه

Universite de Rennes 
1/7/2019 

Now 

Wireless electrochemiluminescence multiplex Covid-19 

immunosensors using smartphone detector, cabon nanohorn, and 

cobalt-noble metal nanocomposite 
 چین

Guobao Xu 
Changchun Institute of 

Applied Chemistry 

01/01/2021 

Now 
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 اداری مالی حوزه 

 ایسرمایهتملک دارایی 

حساب تحت عنوان  1399 و  1398، 1397 هایسالاسالمی مربوط به از محل اعتبارات اسناد خزانه  شدهانجامهای هزینه

  ریال 85.000.000.000مبلغ:  به  مجموعا  ایسرمایهتملک دارایی 

  1399تا شهریور  99قبل و سال  هایسالدر  98و  97سال اسالمی مربوط با توجه به عدم استفاده از اسناد خزانه 

مدیرکل  خصوصا و مالی و  اداریمحترم طرح و برنامه و  ینبالفاصله تمامی اسناد و اعتبارات با همکاری و پشتیبانی معاون

 :پشتیبانی دانشگاه به شرح ذیل  هزینه گردید

  ریال 6.308.647.500خرید میلگرد  97سال اسالمی اسناد خزانه 

  ریال 2.955.426.000ای خرید تجهیزات رایانه 97سال اسالمی اسناد خزانه 

  ریال 29.734.859.033خرید میلگرد  98سال اسالمی اسناد خزانه 

  ریال 7.118.055.000خرید دیزل ژنراتور  98سال اسالمی اسناد خزانه 

  ریال 3.161.000.000دستگاه فلورسنس  98سال اسالمی اسناد خزانه 

  ریال 469.000.000خرید دستگاه فراصوت  98سال اسالمی اسناد خزانه 

 ریال 468.700.000 خألخرید دستگاه پمپ  98سال  اسالمی اسناد خزانه 

 ریال 206.000.000ای تجهیزات رایانهخرید  98سال  اسالمی اسناد خزانه 

  ریال  34.850.000.000دانشکده مبلغ. ساختمان جدید . بابت تجهیز و احداث 1399اعتبارات اسناد خزانه سال

و پیمانکار شروع آن منعقد قرارداد  ،انجام جدید ساختمانتثبت گود و دیواره گودبرداری و اجرای مناقصه باشد که می

 .به کار نموده است

 حوزه دانشجویی

  خدمات با کیفیت بهتر و بهداشتی تر در زمینه انتشارات دانشجویی ارائهبرای  دائمنظارت 

  مورد 119 (: شدهپرداختدانشجویی  یهاوامتسهیالت رفاهی )انواع 

 های فرهنگیفعالیت

  با حضور کارشناسان خبره حوزه  هاآنکه برخی از  توسط  دفتر نهاد رهبری دانشکده  یشیاندهمجلسه  20برگزاری

  .از نکات مثبت آن بود در این جلسات علمیهیئتحضور فعال همکاران اعضای فرهنگی همراه بود و 


