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، به شرح 9911 سال دانشگاه تهران در فنی هايدانشكدهپردیس  ،فنی فومندانشكده  عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمیاعالم ذیل 

 

 خدمات و هادستگاه به مربوط اطالعات ها و تهیهآزمایشگاه سرپرستان برای حکم صدور 

سامانه جامع جهت درج در ها آزمایشگاهو ارسال اطالعات دقیق  آنها گذاری تعرفه و آزمایشگاهی

 ؛های فنیدانشکدهآزمایشگاهی پردیس 

  آزمایشگاه چند منظوره شیمی )آزمایشگاه برای  خریداری تجهیزات جدیدساماندهی، پایش و

 ؛شیمی عمومی، آزمایشگاه شیمی فیزیک، آزمایشگاه شیمی تجزیه، آزمایشگاه شیمی آلی(

 ،؛حرارت انتقال و فرایندها کنترل آزمایشگاه برای جدید تجهیزات خریداری و و پایش ساماندهی 

  آزمایشگاه خواص مهندسی نفت آزمایشگاه  برای خریداری تجهیزات جدیدساماندهی، پایش و(

 ؛ سنگهای مخزن، آزمایشگاه خواص سیاالت مخزن(

  ؛تحقیقاتی هاآزمایشگاه برای خریداری تجهیزات جدیدو ساماندهی، پایش 

 ؛فومنمرکز محاسبات سریع در دانشکده فنی  اندازیراه 

 ؛جدید دانشکدهو مرکز همایش آمفی تئاتر  از سالن برداریبهره 

 ؛ادراناز نمازخانه خواهران و بر برداریبهره 

 ؛دنسازیاز سالن ب برداریبهره 

 ؛از سالن ورزش و سالن کشتی برداریبهره 
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  ایران توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و  شیمی مهندسی المللی بین کنگره یازدهمینبرگزاری

  ؛9911با همکاری دانشکده فنی فومن در آبان 

  ای در دانشکده فنی فومن و ارائه مدرک تخصصی سازمان فنی حرفه –برگزاری دوره های آموزشی

 ؛ای به پذیرفته شدگانفنی حرفه

  ؛دانشکدههای مداربسته دوربینساختمان دانشکده و بستر تلفن و افزایش تعداد ارتقاء شبکه 

  خریداری کتابدانشجویان با  برداریبهرهکتابخانه دانشکده جهت  هایکتابتوجه ویژه به تکمیل-

های جدید برای کتابخانه )به تعداد چندین جلد برای هر نسخه مورد نیاز( اهدای تعداد قابل 

 ؛ریاست محترمهای التین و فارسی به کتابخانه دانشکده توسط ای از کتابمالحظه

  ؛ی دانشجوییهاخوابگاه رنگ آمیزی  

   ؛گِیت ورودی برای خوابگاه برادران اندازیراهنصب و 

  ؛ریال 000,000,911,9جمعاً به مبلغ انعقاد دو طرح کاربردی و پروژه صنعتی به مبلغ 

  برنامه راهبردی طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه "در خصوصبرگزاری جلسات

 ؛جدی در این خصوص هایفعالیتو آغاز  "فنی و حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم پردیس

 ت علمی و أبازدید از کارخانه نوآوری آزادی و ارائه گزارشات مصور و مبسوط به اعضای هی

 ؛دانشجویان دانشکده در این خصوص

 ؛دهبه منظور آشنایی نودانشجویان با محیط دانشک  تهیه فیلمی از دانشکده فنی فومن 

 ؛تهیه بروشور فارسی برای دانشکده 

   فراهم سازی امکانات الزم جهت حفظ سالمتی کارکنان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقابل

 ؛ویروس کرونا

  ؛ایجاد بسترهای الزم جهت تسهیل فرایند فارغ التحصیلی به صورت غیرحضوری  

  ؛فرهنگی -پایش وضعیت دانشجویان از طریق واحد مشاوره دانشکده و اساتید مشاور علمی 

 ؛واحدها در دانشکده ها/سم پاشی و نظافت کلیه اتاق 

   ؛هاخوابگاهتعمیر و نگهداری تأسیسات در  هایفعالیتانجام  

 مقارن با های خوابگاه از موتورخانه مرکزی جهت کاهش مصرف انرژی مستقل نمودن برخی اتاق

    ؛های الزم به اندک دانشجویان تحصیالت تکمیلی مستقر در خوابگاهارائه سرویس

 کانون های مذهبی و فرهنگی، شورای صنفی، ،های علمیتر بر امور انجمنهدایت و نظارت دقیق 

و  دانشکده در راستای هماهنگی بیشتر با پردیس فنی و اجرایی و امور آموزشی و پژوهشی سایت

 ؛پویایی بیشتر در انجام امور مربوطه

 ها به صورت مجازی با برگزاری مجازی آئین ورودی نودانشجویان و دیگر مراسمات مربوط به انجمن

 .گیری ویروس کروناتوجه به شرایط خاص همه

 

 

 


