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باسمه تعالی

فرهيختگانی     و  انديشمندان  حضور  واسطه  به  تهران  دانشگاه 
نام آور و پيشينه ای پر افتخار، از شهرت و منزلتی ويژه و خاص 
برخوردار است و از اين روست که به عنوان نماد آموزش عالی 
کشور مزين شده است. اين مرکز در گذر زمان شاهد به ثمر 
برگی  يک،  هر  که  است  ممتازی  پژوهشگران  تالش  نشستن 
هر  روی،  اين  از  افزوده اند.  دانشگاه  افتخار  پر  دفتر  به  زرين 
سال در دانشگاه تهران مقارن با هفته ملی پژوهش و فناوری، با 
برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرضه و 
نمايش اين توفيقات، از پديدآورندگان آثار پژوهشی قدردانی 

و تقدير می شود. 
اکنون که بيست و هشتمين جشنواره پژوهش و فناري دانشگاه 
قرن  ربع  از  بيش  پيشينه اي  با   ۱۳۹8/۰۹/۲۵ تاريخ  در  که 
برگزار مي شود، افزون بر تجارب ارزشمند جشنواره گذشته با   
سياست ها و خط مشي هاي جديد و با تاکيد بر ارزش هاي کيفي 

پژوهش هاي منتخبين همراه بوده است. 
پژوهشگران  معرفي  و  انتخاب  شامل  جاري  سال  جشنواره 
پيشكسوت نمونه، برجسته، جوان نمونه، رساله ها و پايان نامه هاي 
نمونه، کتابخانه و آزمايشگاه نمونه، کارشناس پژوهشگر نمونه، 
کارشناس پژوهشی اجرايی نمونه و برگزيدگان بيست و ششمين 
جشنواره کتاب سال دانشگاهی مي باشد که در مجموعه پيش رو 
اطالعات مختصري مربوط به برگزيدگان هر بخش ارائه شده است.
موقعيت  و  علمی  مرجعيت  کسب  برای  تالش  بی ترديد 
و                  تصميم سازی  ثقل  مرکز  فناوری،  و  علم  عرصه  در  برتر 
سياست گذاری های دانشگاه است، که در اين راستا محوريت 
مالكيت فكری و حفظ  از  ارتقاء کيفيت پژوهش ها و صيانت 
حقوق پژوهشگران، اقدامی الزامی و اجتناب ناپذير است. لذا 
انتظار می رود در اين جشنواره، در کنار توسعه تالش های علمی 
و مديريتی معطوف به هدف واالی فوق، به ارتقاء نام و منزلت 
علمی و اخالقی اين دانشگاه در عرصه های ملی و بين المللی 

توجه ويژه شود.

                                  محمد رحيميان 
                             معاون پژوهشی دانشگاه
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