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 انجمن های علمیگزارش عملکرد 

 انجمن علمی مواد

 فعالیت های آموزشی انجمن  -

 و حل تمرین درس خواص مکانیکی مواد NDTبرگزاری کالس های نرم افزار، 

 فعالیت های ترویجی انجمن -

برگزاری جشن دانشکده مهندسی و علم مواد، سمینار مهندسی مواد و صنعت، جشنواره هفته فرهنگی، جشن 

 و سلسله نشست های فرصت تبلور اندیشه 3131آموختگی سال دانش 

 فعالیت های پژوهشی انجمن -

تیم رباتیک با مواد کامپوزیت،  Quadrotor ساخت فیلترهای سرامیکی متخلل، طراحی و ساخت کاور ربات

مقاله چاپ شده در  6با مواد کامپوزیت، نگارش  KN2Cتیم رباتیک  small sizeساخت کاورهای ربات های 

 مجالت معتبر 

سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط  -

 با فضای کسب و کار 

اختراع ساخت فیلترهای سرامیکی متخلل، کسب حمایت های مالی از شرکت های معتبر داخلی و کسب مقام 

 رگزیده در هفتمین جشنواره ملی حرکتب

 بازدید از نمایشگاه نانو
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 بازدید از کارخانه شوفاژکار

 

 مواد در جشنواره ملی حرکت  لوح تقدیر از انجمن برگزیده
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 گواهی ثبت اختراع

 لوح سپاس همکاری با تیم روباتیک دانشگاه
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 انجمن علمی مکانیک

 فعالیت های آموزشی انجمن -

 ، برگزاری جلسه علمی با موضوعMATLABو  SOLID WORKSبرگزاری کالس های نرم افزار 

MOLECULAR SIMULATION OF CHEMICALLY REACTING FLOWS INSIDE MICRO 

CHANNELS 

 SILVER NANOWIRE TRANSPARENT ELECTRODSجلسه علمی با موضوع 

 عتو سمینار آشنایی با تلرانس های هندسی و ابعادی در صن 

 

سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و -

 ارتباط با فضای کسب و کار

بازدید از نیروگاه پرند، بازدید از شرکت توگا، بازدید از شرکت مگاموتور، بازدید از شرکت قالب های بزرگ 

ای سیاه بیشه، بازدید از شرکت مالیبل سایپا و بازدید از صنعتی سایپا، بازدید از نیروگاه تلمبه ذخیره 

 شرکت بهران مبدل
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 بازدید از نیروگاه تلمبه ای ذخیره
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 برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ

 انجمن علمی شیمی

 فعالیت های آموزشی انجمن -

 3برگزاری کارگاه فرموالسیون مواد شوینده و کالس حل تمرین فیزیک 

 انجمن فعالیت های ترویجی -

 نشست صمیمانه دانشجویان با اساتید دانشکده شیمی

 جشنواره علومی ها
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 نمایشگاه روز علم در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

 

 برگزاری برنامه های هفته پژوهش

 

 همکاری در برگزاری جشن دانش آموختگی  

افتخار، کارآفرینی و سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و -

 ارتباط با فضای کسب و کار
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بازدید از پژوهشگاه رنگ و پوشش، برگزاری مسابقه علمی ساختن کلمه با جدول تناوبی، برگزاری مسابقه 

 علمی پلکان شیمی، برگزاری مسابقه علمی ابرحباب

 

 

 انجمن علمی نقشه برداری

 فعالیت های آموزشی -

 MATLABبرگزاری کالس آموزشی نرم افزار 

سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و  -

 ارتباط با فضای کسب و کار

 بازدید از سازمان جغرافیایی کل کشور و بازدید از همایش ژئوماتیک

 برگزاری مسابقه علمی و فناورانه ژئولیگ

 

 هوافضاانجمن علمی 

 فعالیت های آموزشی انجمن -

 برگزاری کارگاه آموزشی ساخت راکت آب
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 برگزاری ده دوره سمینار موضوعی 
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 فعالیت های پژوهشی انجمن  -

 ساخت دستگاه پرتوسنجی

 فعالیت های ترویجی انجمن  -

به مناسبت روز  برگزاری جشنواره غذا برای امور خیریه، برگزاری اکران مستندهای علمی، برگزاری جشن

 استاد و تقدیر از ایده پردازان برتر و برگزاری مسابقات راکت آبی
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سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط -

 با فضای کسب و کار

ن هوافضا و ساخت دستگاه بازدید از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، شرکت در مراسم گردهمایی انجم

 پرتوسنجی و شرکت در مسابقات خوارزمی

 انجمن علمی عمران

 فعالیت های آموزشی -

کالس آموزش نرم افزار اتوکد، کالس و آزمون امادگی کنکور کارشناسی ارشد، کارگاه آموزش جوشکاری، 

 کالس های حل تمرین برنامه نویسی، مکانیک خاک، تمرین استاتیک و تحلیل سازه
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 فعالیت های ترویجی انجمن -

سمینار اشنایی با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، سمینار ورود به عرصه کار، برگزاری سخنرانی های 

علمی محققین ایرانی خارج از کشور، سمینار علمی با موضوع پایش سالمت سازه ها، همایش آشنایی با 

 گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران
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 سمینار آشنایی با گرایش های رشته مهندسی عمران

 چهارمین دوره مسابقه صندلی روزنامه ای

 سمینار ورود به عرصه کار
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سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط -

 با فضای کسب و کار

گودبرداری، بازدید از یک پروژه ساختمانی در حال حفاری شمع، بازدید از یک پروزه ساختمانی در حال 

 بازدید از یک پروژه ساختمانی فلزی در مرحله اسکلت و بازدید ازیک پروژه ساختمانی بتنی در مرحله اسکلت

 انجمن علمی فیزیک

 فعالیت های آموزشی انجمن -

ه پرینتر های سه بعدی )این سخنرانی های علمی ماهیانه، نشست های آموزشی چای و فیزیک، کارگا -

 کارگاه توسط انجمن فیزیک و یکی از اساتید داشکده علوم برگزار شد( 
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 سخنرانی علمی ماهانه انجمن علمی فیزیک
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 فعالیت های پژوهشی انجمن-

 چاپ سه مقاله در نشریات معتبر بین المللی با عناوین ذیل

:1- GEANT4 versus MCNP5: Monte-Carlo ophthalmic brachytherapy 

dissymmetry in the presence of gold nanoparticles for 125I and 103Pd 

2- Healthy Tissues in The Presence of Gold Nanoparticles against 103Pd and 

125I:Monte Carlo study 

3 - Multiple Code Comparisons of Proton Interactions in the Presence of Gold 

Nanoparticles in the Human Eye 

                                                                                            31اسفند  ۷۲تاریخ پذیرش هر سه : 

 فعالیت های ترویجی انجمن-

دانشگاه انجام میشود به گونه ای که هر مراسم هفته علم: این گردهمایی هر ساله به مدت یک هفته در چند 

دانشگاه میزبان بقیه دانشگاه ها است و غرفه ای را در اختیار دیگر دانشگاه ها می گذارد تا دستاورد های خود 

را به نمایش بگذارند. انجمن فیزیک خواجه نصیر نیز در روزهایی که این مراسم در دانشگاه تهران بود غرفه 

 ی از بهترین غرفه ها انتخاب شد.داشته و به عنوان یک

 

جشنواره علومی ها: این جشنواره  برای ارتقا نشاط و سرگرمی و در کنار آن لذت بردن از مطالب علمی برگذار 

شد.این برنامه شامل مسابقات تفریحی با شالوده علمی بود .یکی از این مسابقات ))مار و پله فیزیکی(( بود که 

انه هایی تحت عنوان سوال طراحی شده بود و سوال فیزیک پرسیده میشد . از برنامه مهره ها افراد بودند و خ
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های دیگر میتوان به مسابقه)) آزمایش ها(( اشاره کرد که با ابزاری که در اختیار افراد قرار میگرفت باید یک 

لم ))بین ستاره مفهوم فیزیکی را طراحی میکردند و نمره میگرفتند. حسن ختام این برنامه هم با پخش فی

 ای(( که یک فیلم علمی تخیلی است به پایان رسید.

 

 

 مراسم روز فیزیک
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سایر فعالیت ها )بازدیدهای علمی، اختراعات و نوآوری، کسب رتبه و افتخار، کارآفرینی و ارتباط -

 با فضای کسب و کار

 بازدید از مرکز علوم و ستاره شناسی تهران .

 انجمن علمی صنایع

 فعالیت های آموزشی انجمن 

 کارگاه آموزشی یک روزه بورس

 فعالیت های ترویجی انجمن 

 برگزاری همایش کارآفرینی


