
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

احسنیی   به همت معاونت پژوهشی پردیس و سرکار خانم دکتر اکبری و آقای محمد
 هاهای رفع آنجهت بررسی موارد ناایمن آزمایشگاهها و روش HSEخیابانی کارگروه 

 فینی  هنای پنردیس   های دانشنکده  به کلیه آزمایشگاه HSEتشکیل گردید. کارگروه 
شناهده شنده در   اند. طی بازدید از شنرای  نناایمن م  و بازدید انجام داده کرده مراجعه

هر آزمایشگاه، موارد ناایمن  HSEهای  تا در گزارش شدهبرداری ها تصویر آزمایشگاه
 های رفع معضل ارائه گردد.  و روش

های مهیدسی مکانیک، مهیدسی صیایع و مهیدسی  کدهخوشبختانه تاکیون برای دانش
ها تهیه شده است که پس از اعمال اصالحات، مجنددا  بازدیند    علوم پایه این گزارش

هنا   ها این است کنه آزمایشنگاه   صورت خواهد گرفت. نکته بسیار مهم در این گزارش
در  HSE می توانید عالوه بر شیاسایی معضالت ایمیی موجود و همکاری با کارگروه

هنا   ها، با مطالعه دقیق این گزارش خصوص چگونگی رفع شرای  ناایمن در آزمایشگاه
با نحوه اطفاء حریق، انواع کپسول های آتش نشانی، عالئم ایمینی، جداسنازی منواد    

 .آشیا گردندشیمیایی ناسازگاز با یکدیگر 

 

 

 

 

 

 اول ، سالنهم شماره 1398 دی

نامه میان معاوننت   انعقاد تفاهم با توجه به
پژوهشی پردیس فیی و مندیریت عامنل   
شنرکت طیننا سننایپا، جلسننه تخصصننی  
بررسننی نحننوه همکنناری بننا شننرکت در 
خصوص تهیه برخی از مواد اولینه منورد   
نیاز شرکت با حضور مدیر امور بازرگانی و 

ریزی شرکت آقای مهیند  بهنزاد    برنامه
  آقای  فیی پردیس  یدگان رضایی و  نمای

چی در دی ماه در محل شرکت برگنزار   دکتر رضا نادری و آقای دکتر هومن فتوره
کارهنای پیشنیهادی و    گردید. در این جلسه نماییدگان پردیس فینی بنه ارائنه راه   

های بررسی فینی و اقتصنادی تولیند منواد اولینه و ارائنه پروپنوزال         تعریا پروژه
 . امکانسیجی پرداختید

 

های فیی و شرکت مادر تخصصی  پردیس دانشکده میاننامه  پیرو انعقاد تفاهم
بازرگانی دولتی ایران، نشست تخصصی با محوریت بررسی اولیه مسائل حوزه 
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین کاالهای اساسی با حضور مدیر کل هماهیگی 
خدمات بازرگانی آقای دکتر محمد حجارزاده و رئیس مرکز مطالعات لجستیک و 

 .تامین پردیس فیی آقای دکتر سید علی ترابی برگزار شدمدیریت زنجیره 

ای هیات رئیسه، رؤسنای دانشنکده هنا، معناونین     با حضور رییس پردیس فیی، اعض
ی و فیاوری اولین نشست کمیتنه راهبنر  پژوهشی پردیس و نماییدگانی از پارک علم 

در اینن  توسعه اکوسیستم نوآوری فیاورانه پردیس فینی در دی مناه برگنزار گردیند.     
ای از اقندامات  گزینده شد و درخصوص اهمیت و اهداف جلسه طرح موضوع نشست 
کنارآفرییی و ارتبناص صنیعت در     ،گرفته در چیدسال اخیر درخصوص نوآوریصورت 

کلیاتی از سید راهبردی توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرییی فیاورانه و پردیس فیی 
 باشد:. مصوبات این جلسه بدین شرح میارائه گردید

  فیاورانه یییو کارآفر ینوآور ستمیتوسعه اکوس یلزوم فرهیگ ساز -1

  دیدانش و مهارت اسات شیو افزا یساز توانمید -2

 در هر دانشکده انیدانش بی یتوسعه کسب و کارها هایخوشه  جادیا -3

 یفیاور احتمالنمونه هر دانشکده به همراه محصوالت  دیفهرست اسات ارائه -4
 گذارهیو جذب سرما سازییتجار یشده برا دیتول

پارک علم و  رانیبه مد ستمیبرنامه اکوس نییو تب هایسطح همکار یارتقا -5
 یفیاور

 دانشگاه نسل چهارم رانیمد یتوانمیدساز ینشست تخصص یبرگزار -6

 نوآوری ستمیتوسعه اکوس یبرا سیدر پرد یبودجه مشخص ایرد اختصاص -7

 آنها  یو جذب بودجه برا ریخطرپذ گذاریهیسرما یصیدوقها استقرار -8

 
 
 

های پژوهشی شرکت آب و فاضالب جیوب  برگزاری جلسه بررسی نیازها و اولویت
و تشنکیل کمیتنه حنذف نیتنرات و بازدیند آن       98غربی استان تهران در مهر ماه 

نامنه   میجر به عقد تفاهم های پرنیترات آن شرکت در آذر ماه کمیته از برخی از چاه
میان معاونت پژوهشی پردیس و مدیریت عامل شرکت آبفای جیوب غربی اسنتان  

نامه می توان بنه: همکناری    تهران در دی ماه گردید. از اهداف و موضوعات تفاهم
های تخصصی و مرتب  شرکت؛ های پژوهشی در بخشهای پروژهدر تعیین اولویت

های تحقیقاتی و اجرای طرح های پژوهشی؛ رحهمکاری جهت کاربردی نمودن ط
همکاری جهت تجهیز و ارتقاء مرکز پژوهشی آب و فاضالب در شرکت؛ همکناری  

-نامنه های تخصصی؛ اجرای پاینان و همراهی با کمیته تحقیقات شرکت و کارگروه

نظنران جهنت بررسنی و ارائنه     های کاربردی؛ تشکیل اتاق فکر با حضنور صناحب  
  .های در دست اجراء و اشاره نمودبرای طرح راهکارهای اجرایی

همچیین تشکیل کمیته راهبنردی  
گننذاری، تعیننین  جهننت سیاسننت 

منندت و اهننداف راهبننردی میننان 
ها، بررسی بلیدمدت، تعیین اولویت

ها و قراردادهنای  نامهو تایید توافق
  فیی  های کمیته تشکیل   و  آتی 

های پردیس نیازهای شرکت و توانمیدیهای نشأت گرفته از جهت تعریا پروژه
 .های این تفاهم نامه است فیی از اهم اولویت
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