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دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مابین معاونت پژوهشی پردیس های علمی و پژوهشی فینامه همکاریتفاهم با توجه به
با توجه  ومنعقد گردید  1398در سال  که های فنی و شرکت فوالد هرمزگان جنوبدانشکده

عقد قراردادهای متعدد ذیل قرارداد  که منجر بهنامه مذکور های حاصله از تفاهمموفقیت به
کل اعتبار جذب و قرارداد جدیدی با موافقت و رضایت طرفین قرارداد، ، گردید مادر مربوطه

 تدماــخ و تحقیقاتیای هو پروژه دانش بنیان تخدما منجاابه مدت زمان یکسال برای 
امضا گردید. معاونت پژوهشی  نهرمزگا دفوال شرکت زنیا ردمو گاهیــمایشو آز ایاورهـمش

                با توجه به  نمایددعوت میپردیس بدینوسیله از همکاران محترم هیئت علمی 
 رسانی های صورت گرفته درخصوص اولویت های پژوهشی شرکت فوالد هرمزگان اطالع

 موارد را بررسی و در صورت تمایل همکاری نمایند.

 

 

پردیس اعضای شورای پژوهشی پردیس دانشکده های  1399بهمن  27 مورخ روز دوشنبه
 .از کارخانه نوآوری آزادی بازدید به عمل آوردندفنی 

نوآوری آزادی تمامی آن چه یک تیم کارخانه 
از . کارآفرینی نیاز دارد را مهیا کرده است

های ضروری و دسترسی به زیرساخت
با توجه به موقعیت  خدمات تخصصی

گرفته تا یک فضای کاری  جغرافیایی ویژه
 شود. پویا که منجر به نوآوری و خالقیت می

 

  
 

مدیران و آشنایی هدف از این بازدید 
محترم پژوهشی با بازیگران معاونین 

اکوسیستم نوآوری بود. همچنین بهره گیری 
در توسعه اکوسیستم  نطرفی تاز تجربیا

ارائه خدمات آزمایشگاهی  درخصوص
پردیس فنی  از اساتید پردیس فنی، استفاده

از  کارخانه نوآوری آزادی منتورینگامور  در
 دیگر اهداف بازدید بود.

 :جهت مطالعه گزارش کامل بازدید به آدرس ذیل مراجعه نمایید

Engresearch.ut.ac.ir/fa/news/14965/1399-11-27 گزارش-بازدید-از-کارخانه-نوآوری  

 

جناب آقای دکتر وحید   40MGTسازی آیروترمودینامیکی توربین گاز دو طرح شبیه
اصفهانیان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و خدمات مشاوره پژوهشی طراحی 

دکتر  جناب آقایکیلو وات  10 اینورتر فتوولتائیک سه فاز متصل به شبکه با توانو ساخت 
شاهرخ فرهنگی، عضو هیأت علمی پیشکسوت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در فهرست 

هر ساله دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت  های صنعتی برگزیده کشور قرار گرفت.طرح
ها برگزیده دانشگاه پژوهشی  م به شناسایی و تدوین قراردادهایعلوم، تحقیقات و فناوری اقدا

ها و طرح از دانشگاه 120 . در سال جاری نیز نزدیک بهنمایدهای کشور میو پژوهشگاه
 است.آوری شده ها وزارت علوم، جمعپژوهشگاه

 

 
 

های مهندسی دانشکده مرکز توسعه مهارت
پردیس دانشکده های مکانیک مهندسی 

 با موضوع: وبینار بهمن ماه 21فنی در تاریخ 
Universal Thermodynamic 

Construct - From Macro to 

Atomic Scales  
برگزار نمود. جهت کسب اطالعات بیشتر را 

 می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
http://meesdc.ir/universal-

thermodynamic/ 
 

 

مشاور محترم  بهمن ماه با حضور 7های فنی مورخ جلسه شورای پژوهشی پردیس دانشکده
 هدف از اینمهندس پیردیر برگزار گردید.  مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران جناب آقای

 ،خصوص سیاست گذاری در زمینه مالکیت فکری، فرهنگ سازی دربحث و تبادل نظر  جلسه
 ،پایان نامهجهت ثبت پتنت از  دکتریبه طور خاص دانشجویان مقطع آموزش به دانشجویان 

دو دانشکده ایشان با مقرر گردید . بود جهت تجاری سازی طرح هابه اساتید اطالع رسانی 
طرح  تجاری سازی و ثبت پتنتامور مربوط به و همکاری خود را آغاز نمایند برای شروع 

، همچنین مقرر گردید دوره های آشنایی با مالکیت فکری نمایند پیگیریرا های پژوهشی 
امیدوار است  فنی در سطح دانشکده فنی توسط ایشان برگزار گردد. معاونت پژوهشی پردیس

که آمار  آن باشد شاهد بتواند با استفاده از تجربیات و دانش افراد متخصص در این زمینه
 .افزایش یابد در سطح پردیس فنی ثبت پتنت و جذب سرمایه بر روی پتنت ها
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