
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اغل، شنفر  16810شرکت زیرمجموعه،  140گذاری غدیر با بیش از شرکت سرمایه
مالی  حمل و نقل دریایی، صنعت و معدن،هفت هلدینگ بزرگ صنعتی در موضوعات 

آغاز  1370ال سو تجاری، برق و انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان و سیمان از 
از شرکتهای مطرح  میلیارد ریال 72000به کار نموده و در حال حاضر با سرمایه بالغ بر 

ی با حضور اجلسه 98آبان  28باشد. در تاریخ ای بورس میگذاری چندرشتهسرمایه
رگزار شد. در بآقای دکتر بازارگان و همکارانشان از شرکت غدیر در دانشکده مکانیک 

وردهای پژوهشی ها و دستاقابلیتها، امکانات، آزمایشگاه معاون پژوهشی پردیس،ابتدا 
س از معرفی پ ریاست دانشکده مکانیکو فناورانه پردیس فنی را معرفی نمودند. سپس 

ی پرداختند. های فن، به معرفی مرکز نوآوری دانشکدهدانشکدههای بخشها و کارگروه
شرکت  های اینفعالیتمعرفی مختصری از  گذاری غدیر،ریاست شرکت سرمایهسپس 

ه نوآوری و رشد گذاری در حوزنمودند و مطرح کردند که برنامه بلندمدت غدیر، سرمایه
ا هم به ای تخصصی است زیرهدهندهآپی از طریق شتابو توسعه شرکتهای استارت

رین برای آفای ثروتکند و هم حوزهایجاد اشتغال و توسعه فناوری کشور کمک می
های فنی دهکشور و مجموعه است. ایشان اظهار امیدواری کردند مرکز نوآوری دانشک

دد و مقرر شد های فناورانه گرگذاری غدیر در حوزهبتواند بستری برای جذب سرمایه
 اجرا گردد.   وهای عملی طراحی، تصویب راستا جلسات منظمی برگزار و برنامهدر این 
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شترک پردیس همکاری نامهتفاهم شکده م شرکت هایدان  ایالم ، گاز یشپاال فنی و 
کت با امضااای ریاساات م ترم پردیس و مدیر عامل م ترم شاار 1398 آبانماه 19

 اسااتفاده در فینطر همکاری نامهتفاهم این موضااو  .گردید پاالیش گاز ایالم منعقد
 هایبانک یجادا ت قیقاتی، هایپروژه انجام پژوهشااای، علمی هایظرفیت از بهینه

عال م ققین از اطالعاتی گاهی ف مایش برگزاری و دانشااا قاتی علمی هایه  ت قی
 .باشد می مشترک

سه، ابتدای در سان دکتر جل  گاز یشپاال شرکت فناوری و پژوهش رئیس نورالهی، اح
شی ارائه به ایالم، شی شورای ساختار مورد در گزار  شده انجام هایفعالیت و پژوه

شگاه با همکاری هایزمینه و شرکت شی، هایپروژه قالب در هادان  و صنعتی پژوه
 و پژوهشاای دجهبو عملکرد از ایخالصااه ،ادامه در و پرداخته اینترنشاای  هایطرح

 سپس .مودندن ارائه فناوری و پژوهش حوزه در را گاز پاالیش شرکت برگزیده اقدامات
ش ایالم، با گاز پاالیش شرکت مدیرعامل پور،داری شهریار مهندس سیل به ارها  پتان
 شرکت حمایت از ،صنعت با تعامل در فنی پردیس الخصوصعلی و هادانشگاه باالی

ند رفط دو اینکه از و داده خبر کاربردی هایپژوهش زمینه در گاز پاالیش  در بتوان
 به را کاربردی هایپژوهش نامهتفاهم امضااا  با و کرده حرکت همسااو هازمینه این

 .نمودند خرسندی ابراز برسانند، انجام
ست م ترم پری ادامه در شکده ردیسا شکر ضمن فنی، هایدان  مدیریت درویکر از ت

 خاص، طور به و هادانشاااگاه با ساااازنده تعامل زمینه در ایالم گاز پاالیش شااارکت
 پردیس موثرتر و ربیشت ارتباط کار و ساز مورد در نکاتی به فنی، هایدانشکده پردیس

 هشاایپژوم ترم  معاون همچنین .نمودند اشاااره ایالم گاز پاالیش شاارکت و فنی
شکده پردیس ست این در فنی، هایدان ش شت اظهار تعاملی ن  2۵ تا 20 سالیانه: دا
 مراکز و فنی هایدانشاااکده پردیس بین پژوهشااای حوزه در قرارداد تومان میلیارد
شور صنعتی شگ 2۵0 حدود فعالیت به باتوجه و گرددمی منعقد ک  و تخصصی اهآزمای
 های وهشپژ انجام و فعالیت این حوزه در باالیی پتانسیل پردیس سطح در پژوهشی
 پاالیش شاارکت نمیا همکاری نامهپایان تفاهم در .دارد وجود دانشااکده در کاربردی

 .شد مبادله تهران دانشگاه فنی هایدانشکده و ایالم گاز

دانشااکده مهندساای در  های کاربردینامهنمایشااگاه پایان

بنیان و های دانشبا حضاااور اسااااتید، شااارکت مکانیک

یه تاریخ ذاران گسااارما بان  28در  برگزار گردید. در این آ

به  ،کنندگانارائه گواهی به شااارکتضااامن  ،نمایشاااگاه

 .گردیداعطا  ایجوایز ارزندهنیز های برتر نامهپایان

انه وآوری فناورنپس از ارائه سند راهبردی در هیات رئیسه پردیس توسط مدیر توسعه 
مقرر گردید این سند مورد تصویب قرار گرفت و آبان،  27در معاونت پژوهشی در تاریخ 

سازی توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی فناورانه از طریق در راستای فرهنگ
ی فنی ارائه گردد و پس از دریافت نظرات ایشان و هادانشکدهمعاونت پژوهشی در 

 . گردد بررسی نهایی، سند راهبردی ابالغ
 ریاستزیر نظر فناورانه ضمنا مقرر گردید کمیته راهبری توسعه اکوسیستم نوآوری 

و با م ترم پردیس فنی 
نمایندگان کلیه حضور 
بصورت منظم  هادانشکده

های تشکیل شده تا برنامه
اجرایی بر اساس سند 
راهبردی مصوب تدوین و 

 .     شودعملیاتی 
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