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 :9911 سال در نوین فنون و علوم دانشکده به نگاهی

 هایزیرساخت گسترش و آموزش کیفیت ارتقای مهم کارهای بخشی شتاب به ، تصمیم9911 سال در دانشکده

 است گرفته علمیهیأت اعضای( پژوهشی هایهسته نمودن فعال) و کاربردی پژوهشی کارهای و الکترونیک آموزش

 جذب آزاد، هایآموزش دفتر نمودن فعال طریق از اختصاصی درآمدهای افزایش برای تالش آن، کنار در و

 ساختمان ساخت) جدید فیزیکی فضاهای توسعه. دارد...  و صنعت با ارتباط دفتر نمودن فعال المللی،بین دانشجویان

 کارمندان و علمیهیأت اعضای اکثریت دادن مشارکت ترمهم همه از و آزمایشگاهی تجهیزات خرید ،(دانشکده جدید

 دیگر از 11 سال در های تخصصیکمیته اندازیراه طریق از دانشکده بهتر مدیریت در جمعی خرد از استفاده جهت

 را هافعالیت این از بخشی نتیجه 9011 سال در امیدواریم. شد روبرو همکاران نظیر کم استقبال با که بود اهدافی

 .باشیم شاهد

 

 کرد اشاره زیر موارد به توان می 99 سال مهم و زیربنایی کارهای از: 

 تملک حساب عنوان تحت 9911 و 9911 ،9911 هایسال خزانه اسناد اعتبارات محل از ایسرمایه دارایی تملک 

 ساختمان احداث وسایل جانبی برای تومان به منظور خرید 111/111/011/1:  مبلغ به مجموعاً ایسرمایه دارایی

 ؛دانشکده جدید

 ؛دانشکده استراتژیک برنامه تدوین آغاز 

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

 ؛تیمی کار تمرین و دانشکده بهتر مدیریت در جمعی خرد از استفاده جهت تخصصی کمیته 91 ایجاد 

 مهندسی دانشکده-9 با آموزشی - علمی های همکاری و افزایی هم راستای در همکاری نامهتفاهم 0 عقد 

 پردیس-9 فنی، دانشکدهای پردیس مهندسی، علوم دانشکده-1 فنی، دانشکدهای پردیس مواد، و متالوژی

  ؛ تهران دانشگاه البرز پردیس-0  طبیعی منابع و کشاورزی

 ؛دانشکده سایت در اساسی تغییرات و بروزرسانی 

 ؛دانشکده عمومیروابط نمودن فعال 

 ؛آزاد هایآموزش دفتر نمودن فعال 

 ؛صنعت با ارتباط دفتر اندازیراه 

 ؛دانشکده المللبین کارشناس دفتر اندازیراه 

 شدهجذب افراد توسط تخصصی کار تأمین منظور به کاردات و امریه جذب به دهیسامان. 

 

 حوزه آموزش  
علمی  و تأکید بر آموزش مجازی و حضور حداقلی اعضای هیأت 91با توجه به وجود شرایط خاص ایجاد شده از بیماری کووید 

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

 تلفن، ایمیل و سامانه تیکتینک انجام شود. 

  آموزشی به هایکالسو دانشجویان در خصوص نحوه استفاده از سامانه ایلرن و برگزاری  علمیهیأتآموزش اعضای 

 ؛علمیهیأت اعضای توسط آفالین و نالینآ صورت
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های تعداد کالس

آنالین در  شدهتشکیل

 99نیمسال اول 

های تعداد کالس

آفالین در  شدهتشکیل

 99نیمسال دوم 

های آنالین تعداد کالس

 99در نیمسال دوم 

های تعداد کالس

آفالین در نیمسال 

 99دوم 

048 424 627 483 

 

  ؛الکترونیکی صورتبه هاپروپوزالو دفاع از  هارساله/هانامهپایانبرگزاری جلسات دفاع از 

  ؛ دانشکده به سیستم آموزش هوشمند هایکالستجهیز یکی از  

  گذشته است: هاآنسال از اجرای  0رشته تحصیلی )به زبان فارسی و انگلیسی( که بیش از  9 هایسرفصل  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  علمیهیأتو همچنین بررسی درخواست انتقالی اعضای د به منظور تأمین نیاز به تدریس جدیعلمی هیأتجذب

 ؛ای دانشگاه تهران به دانشکدهسایر واحده

  ؛ (11برگزاری استقبال از نودانشجویان به صورت مجازی )دانشجویان ورودی 

  متقاضی 100ی به صورت آنالین برای دکتر یتخصص هایآزمونمصاحبه برگزاری. 

 

 اطالعات  جمعیت دانشجویی فعال دانشکده 

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

 607 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد )نوبت دوم(

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

 60 تعداد دانشجویان دکتری )نوبت دوم(

 043 جمع

 

 

 
 11ی در سال لیمقطع تحص کیبه تفک ییدانشجو تیجمع -9 شکل
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 آموختهدانش تعداد دانشجویان جدیدالورود و مقایسه -2 شکل

 

  فناوری –حوزه پژوهش 

 کاربردی پژوهشی قراردادهای 

 قراردادهای  و رسید نتیجه به مورد 0 خصوصی، هایشرکت و دولتی صنعتی، مراکز به ارسالی هایپروپوزال مجموع از

 99 از بیش برای کارفرمایان با مکاتبات انجام و ایمرحله هایپرداخت پیگیری. است شده منعقد 11 سال در مربوطه

 .است شدهانجام 11 سال متفاوت هایماه در جاری، قرارداد

 

 

 

خصوصی،  هایشرکتاز طریق  11مصوب در سال  ارشد/ رساله دکتریکارشناسی  نامهعنوان پایان 28الزم به ذکر است 

 علم و فناوری حمایت مالی شده است.  هایپارکمراکز دولتی و 

 آثار علمی و پژوهشی 

داخلی و  هایهمایشدر  شدهارائهو تعداد مقاالت  مورد 110  المللیملی و بین در نشریات معتبر شدهچاپتعداد کل مقاالت 

که خالصه آن  بوده است 11بخشی از دستاورد علمی دانشکده در سال  تألیفیکتاب  1و  باشدمیمقاله  11خارجی معتبر نیز 

 در جدول زیر ارایه شده است. 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد دکتری

تعداد دانشجویان دانش آموخته 186 21

تعداد دانشجویان جدیدالورود 249 42

186

21

249

42

0

50

100

150

200

250

300

 90قراردادهای منعقده در سال  تعداد  99تعداد قراردادهای منعقده در سال  تعداد قراردادهای جاری

46 3 2 

 99در سال  علمیتأهیاعضای وضعیت انتشارات 

 تعداد مقاالت فارسی سایر WOS    در مجالت شدهچاپمقاله 

 

مقاالت  کتاب تألیف

 معتبر یشهما

Q6 Q2 Q4 Q4  بدونQ Scopus ISC 

04 47 47 64 43 60 72 73 6 98 
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 . باشدمیی پژوهشی همکاران دانشکده هافعالیتهم از دیگر  ثبت اختراع ملیمورد  1الزم به ذکر است 

 

 جذب محقق پسادکتری داخلی 

  های نو و محیطزیست، آموزشی مهندسی انرژیهای تخصصی در بخش 11محقق پسادکتری در سال  0جذب

 .ای فناوری و مهندسی علوم زیستیرشتهمهندسی هوافضا، بین

 

 (99آذر  26-48وزارت 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 تأیمحترم ه یاعضا

 مختلف قرار گرفت.  قینمحق دیکه مورد توجه و باز داشتندفعال 

 

 عنوان فناوری ردیف

 ربات پرنده سمپاش 6

 شدهمهندسی IL66RAپروتئین  2

 TIM-4لیگاند پروتئینی برای مسدودسازی پروتئین  4

 هاباتریسوختی و  هایپیلپودر کاتالیست برای کاتد  4

 هوشمند هایشیشهساخت  3

 ریپذانعطاف نازکهیالفیلترهای نوری  7

 

  نشریات علمی و تخصصی دانشکده 

 اکوهیدرولوژی علمی تخصصی نشریهالف( 

مرتبط با  هایرشتهاز انتشار فصلنامه اکوهیدرولوژی آشنا کردن اساتید، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان  هدف

مختلف مرتبط با  یهانهیزمزیست و علوم مهندسی و مدیریت آب با تحقیقات جدید در محیط کوهیدرولوژی، منابع طبیعی وا

 .ساخت استطبیعی و انسان هایسیستممنابع آب در اکو یزیربرنامهمهندسی، مدیریت و 

 Bاز نشریات سطح  و ISC نشریه علمی پژوهشی دارای نمایه  ) 9011، بهار 9، شماره 1دوره  آخرین وضعیت نشریه:

 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویینشریه ب( 

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

جهت بهبود  یعلم نینو یکارهاارائه راه 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 

 9911 زمستان، 9، شماره 9دوره  آخرین وضعیت نشریه:

  تسیز طیو مح یدر انرژ نینو یهایفناور ییدانشجو علمی نشریهج( 

های نو و های انرژیهای نوین در انرژی و محیطزیست با هدف توسعه علوم و فناوریعلمی دانشجویی فناوری هینشر

توسط انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشکده علوم و فنون  های زیست محیطی تجدیدپذیر در راستا کاهش انتشار آلودگی
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اندازی شده است و اولین شماره آن بزودی منتشر خواهد از معاونت فرهنگی دانشگاه مجوز انتشار گرفته و راه 11نوین در سال 

 شد. 

 

 یران در دانشکده ا یعدر صنا یتکنفرانس کامپوز یندوم یبرگزار 

 به صورت مجازی برگزار شد. 9911 آبان 1و  1 یهاخیرتااین کنفرانس در دو روز در 

 

 ها آزمایشگاه 

 ؛مصوب دانشکده هایآزمایشگاهبرای   سایتوباندازی راه 

 ؛یهای آموزشگروه یکبه تفک یشگاهیآزما یزاتتجه یرتعم ینههز 

  61ریاست جمهوری مبلغ  هایفناوریگروه علوم زیستی، شبکه آزمایشگاهی   هایآزمایشگاه یدهخدماتبا توجه به 

 11میلیون ریال حمایت جهت تعمیر تجهیزات این گروه به حساب دانشکده واریز کرده است. همچنین در سال 

  ؛ شده است هاشگاهیآزماهزینه تعمیر و تجهیز  991.919.111مبلغ  

  ؛ خرید تجهیزات آزمایشگاهی   

  تخصصی آموزشی هزینه شده است.  هایبخشریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای  111/111/191/1مبلغ 

 کتابخانه 

 ؛ )که هنوز به اتمام نرسیده است و ادامه دارد(دانشگاه  جلد کتاب با نظارت کتابخانه مرکزی 9111 خوانیقفسه   

 ؛ جلد کتاب که هنوز ادامه دارد( 9111حدود )کتابخانه  هایکتابمجدد کلیه  نویسیفهرست  

 ؛ی کتابخانههارساله/ هاینامهپایانبخش رسانی روزهب  

  جلد( 9011)حدود  بودند نشدهثبتی که هایکتاب گذاریشمارهثبت و. 

 افتخارات علمی دانشکده 

  درصد دانشمند برتر  1 نیدر ب 11در سال دانشگاه تهران  نیدانشکده علوم و فنون نو علمیتأهیای عضنفر از ا 1تعداد

 ؛جهان قرار گرفتند

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

 ؛ 11آذر  در یرانا یدپذیرتجد

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

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

https://wsapsj.ut.ac.ir ؛قرار گرفت 

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

 ؛رتبه دوم را کسب نمودند یپزشک یهدر حوزه علوم پا

  ؛ 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 

   ؛  (ICBME1111) یرانا یپزشک

file:///C:/Users/Ziviyar/AppData/Local/Temp/tamir%2098%20تا%20.xlsx
file:///C:/Users/Ziviyar/AppData/Local/Temp/tamir%2098%20تا%20.xlsx
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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 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: (ICBME1111) یرانا یپزشک یستز یمهندس

  ؛  (یعروق یکروفلوئیدیکداربست م یبرا

  نو و محیط  هاینرژیدانشجوی دکتری گروه ا توسط یدپذیرتجد هاییانـرژمحقق جوان در زمینه  یمل یزهجادریافت

  .11آذر در  زیست 

 

 یالمللنیبهای فعالیت 

 یمطالعات یهاو فرصت یپژوهش یهاتیمأمور 

 های علمی برگزاری نشست 

زمان  دانشگاه مبدأکشور  نام متخصص

 سخنرانی

 اقدامات

 Universidade de São برزیل اللهیارزاده بیدگلیعلی دکتر 

Paulo 
 برگزاری کارگاه تخصصی و سخنرانی علمی 20/66/99

 برگزاری کارگاه تخصصی و سخنرانی علمی Aalborg University 26/6/99 دانمارک امیرسجاد بهمندکتر 

 

 یهمکار وبا مشارکت  ییگرما نیزم یانرژتوسعه نو و  یها یانرژکاربرد  نهیزم درساعته  1 یتخصص ناریوب 1تعداد  یاربرگز

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

 

  همکاری نامهتفاهمعقد 

 نامهتفاهم 9911 مهر 19 خیدر حال توسعه، در تار یو ارتباط سازنده با کشورها یالمللنیب یهایهمکارتوسعه  یدر راستا

 نیا .دیگردامضاء  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

 

 یالمللنیمشترک ب یهاطرح 

 11ل اجرا در سال او در ح منعقدشدههای مشترک پروژه

 تاریخ استاد خارجی کشور موضوع همکاری

Energy harvesting from flowinduced motion انگلستان Prof. Stavroula Balabani 

(University College London) 
6/2/2828 

Now 

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

(Ukraine National Aviation 

University) 

68/7/2828 

Now 

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

of Unsteady Turbulent Flow 
 

 انگلستان
دکتر مهدی صدیقی )دانشگاه 

 لیورپول انگلستان(
6/6/2869 

Now 
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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 

6/6/2860 

6/6/2826 

Bioaugmentation of activated sludges by microalgae for 

pharmaceutical and personal care products biodegradation 
 Abdelatif Amrane فرانسه

Universite de Rennes 
6/6/2869 

Now 

Wireless electrochemiluminescence multiplex Covid-69 immunosensors 

using smartphone detector, cabon nanohorn, and cobalt-noble metal 

nanocomposite 
 چین

Guobao Xu 
Changchun Institute of 

Applied Chemistry 

86/86/2826 

Now 

 

 حوزه اداری مالی 

 ایتملک دارایی سرمایه 

حساب تحت عنوان  9911و   9911، 9911 هایسالاسالمی مربوط به از محل اعتبارات اسناد خزانه  شدهانجامهای هزینه

  ؛ریال 10.111.111.111مبلغ:  به  مجموعاً ایسرمایهتملک دارایی 

  9911تا شهریور  11قبل و سال  هایسالدر  11و  11سال اسالمی مربوط با توجه به عدم استفاده از اسناد خزانه 

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

 مدیرکل پشتیبانی دانشگاه به شرح ذیل  هزینه گردید:

  ؛ریال 6.911.601.011خرید میلگرد  11سال اسالمی اسناد خزانه 

  ؛ریال 1.100.016.111ای خرید تجهیزات رایانه 11سال اسالمی اسناد خزانه 

  ؛ریال 11.190.101.199خرید میلگرد  11سال اسالمی اسناد خزانه 

  ؛ریال 1.991.100.111خرید دیزل ژنراتور  11سال اسالمی اسناد خزانه 

  ؛ریال 9.969.111.111دستگاه فلورسنس  11سال اسالمی اسناد خزانه 

  ؛ریال 061.111.111خرید دستگاه فراصوت  11سال می اسالاسناد خزانه 

 ؛ریال 061.111.111خرید دستگاه پمپ خأل  11سال  اسالمی اسناد خزانه 

 ؛ریال 116.111.111ای خرید تجهیزات رایانه 11سال  اسالمی سناد خزانها 

  ریال  90.101.111.111دانشکده مبلغ. ساختمان جدید . بابت تجهیز و احداث 9911اعتبارات اسناد خزانه سال

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

 .به کار نموده است

 

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

  مورد 991 (: شدهپرداختدانشجویی  یهاوامتسهیالت رفاهی )انواع. 

 

 های فرهنگیفعالیت 
  با حضور کارشناسان خبره حوزه  هاآنتوسط  دفتر نهاد رهبری دانشکده که برخی از  یشیاندهمجلسه  11برگزاری

 . مثبت آن بود از نکات در این جلسات علمیهیئتفرهنگی همراه بود و حضور فعال همکاران اعضای 


