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 کتشر دانشكده مهندسي متالورژي و مواد و

سايپا، ضمن به اشتراك گذاري  ماليبل
هاي دو طرف با امضاي ها و ظرفيتتوانايي

تفاهم نامه همكاري بر ارتباط مستمر در 
 باط صنعت و دانشگاه تاکيد کردند.راستاي ارت

 
رئيس دانشكده  دکتر مهدي ملكان، سايپا ماليبل حسين زاده مديرعامل داود دکتر انآقاي

معاونين آموزشي و پژوهشي دانشكده متالورژي و مواد در اين جلسه حضور  متالورژي و مواد
در گروه سايپا و توليد خودرو در کشور  ماليبل جايگاه استراتژيك شرکتداشتند. با توجه به 

همچنين بهره مندي . اين تفاهم نامه منعقد گرديدپيوند دهنده صنعت و دانشگاه هدف و با 
براي همكاري اين دو  هاي مناسبزمينه ، ايجادگري ريختهدر حوزه  شرکت تجارب خوباز 

گسترش  ،هاي طرفين از ظرفيت، استفاده براي انتقال دانش سويه تعامل دو ،مجموعه 
همچنين شرکت  از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.هاي داخلي، ها و اتكا به تواناييفعاليت

با پرديس دانشكده هاي فني را مشترك  کارهاي تحقيقاتي خود جهتآمادگي  ماليبل سايپا
 اعالم کرده است.

 

 
شرکت توسعه هاي مشترك في مابين پرديس دانشكده هاي فني و همكاري جهت ايجاد

هاي مرکز پژوهشي معرفي، پشتيباني و تضمين پروژه توافق نامه با موضوع  فناوري زعيم
اد با يكي از پرتوئي توسط دانشگاه بر اساس هدف تعيين شده  توافق نامه جهت عقد قرارد

 و تنظيم از هدف منعقد گرديد.شرکت توسعه فناوري زعيم  شرکتهاي معرفي شده توسط
 توليد و ،طراحي تحقيقات انجام جهت پرتوئي پژوهشي مراکز معرفي نامه،توافق اين اجراي

 مهندسي در دانشكده پرتويي، هايفناوري از استفاده با بازرسي کمك هاي سامانه انواع
 Technology)فناوري  آمادگي مختلف سطوح سازي پياده قالب در مكانيك

Readiness Levels )آزمايشگاهي، نمونه توليد تا فني دانش توسعه از 

 .استمدت اين توافق نامه سه سال  است.  نهايي ، و محصول    prototypeمهندسي
  

ني فومن و صندوق پژوهش و فناوري تفاهم نامه همكاري دانشكده ف 1400در مرداد ماه 
اي با حضور رئيس محترم صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي جلسه غيردولتي گيالن در 

گيالن جناب آقاي دکتر دانيال صابر سميعي و هيأت همراه ايشان در دانشكده فني فومن 
هاي مشترك در همكاري هدف از اين تفاهم نامه ايجاد بستري مناسب جهت. منعقد گرديد

هاي علمي و فناورانه با در نظر گرفتن امكانات طرفين اعم از علمي، فني، نيروي کليه زمينه
 .استانساني، تجربه و تخصص و ساير موضوعات مرتبط و مورد توافق 

 

و  )تلنت کوچ( پرديس فني با همكاري سامانه ايران تلنت 1400برنامه کاراموزي تابستان 
دانشجوي پرديس فني جذب  1339آغاز گرديد، و تاکنون  1/2/1400کاروژه از تاريخ سامانه 

در سامانه تلنت و  شجودان 740 که از اين تعداد شده و دوره کارآموزي را شروع کرده اند. 
 در سامانه کاروژه ثبت شده است. دانشجو  599

 

 
هاي فني و پارك فناوري و نوآوري نامه تاسيس مرکز نوآوري مشترك پرديس دانشكدهتوافق

هاي فني و رييس پارك نوآوري صنعت نفت دانشكدهصنعت نفت، به امضاي رياست پرديس 
نامه تاسيس اين مرکز که به امضاي دکتر ناصر سلطاني، رييس براساس موافقت .رسيد

هاي فني و مهندس آيدين ختالن رييس پارك نوآوري صنعت نفت رسيد، پرديس دانشكده
ندازي مرکز نوآوري امقرر شده است پارك صنعت نفت، نسبت به تامين منابع مالي براي راه

هاي سال اقدام نمايد و در مقابل، پرديس دانشكده 5مشترك و تجهيز و نوسازي آن طي 
ها( و ارايه خدمات آپفني نيز نسبت به استقرار واحدهاي فناور نوپا ي صنعت نفت)استارت

 هاي فناور در حوزه نفت، اقدام الزم را معمول دارد.اي به شرکتعلمي و مشاوره

هاي آموزشي تخصصي، تربيت هاي مختلف صنعت نفت، برگزاري دورهخدمات در حوزه ارايه
هاي ديگر صنعت نفت و کمك به انجام کادر اجرايي، بر اساس اعالم نياز پارك يا بخش

نامه است که پس مطالعات در حوزه ميادين نفت و گاز از جمله تعهدات ديگر در اين توافق
 هاي آن خواهد بود.آوري، در فهرست برنامهاز تاسيس اين مرکز مشترك نو
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هاي فني دانشگاه تهران و به منظور تأمين نيازهاي مراکز آزمايشگاهي پرديس دانشكده

ها، معاونت پژوهشي پرديس فني فراهم سازي بستري مناسب جهت اطالعات آزمايشگاه
ي نرم افزار راهكار  اقدام به خريد و راه اندازي نرم افزار جامع آزمايشگاهي نموده است. اين

مناسب جهت مديريت فرآيندهاي آزمايشگاهي مانند فرآيند انجام آزمون، فرآيند مديريت 
آزمايشگاه در سامانه جامع  120است. تاکنون اطالعات بيش از  …کيفيت، پشتيباني و 

هاي فني قرار گرفته است. جهت اطالع از فعاليت اين سامانه آزمايشگاهي پرديس دانشكده
  .مراجعه فرمائيد  /http://englabs.ut.ac.ir مي توانيد به آدرس

 

 

پرديس دانشكده هاي فني جهت اجراي ايمني، بهداشت و  معاونت پژوهشي با توجه به هدف
رت اقدامات ذيل در سال جاري در آزمايشگاههاي پرديس فني صو HSEمحيط زيست 

 گرفته است:
و تحويل  تهيه عاليم ايمني براي آزمايشگاههاي پرديس دانشكده هاي فني-1

 آنها به آزمايشگاهها.

در آزمايشگاههاي  HSEتهيه ليست اقالم مورد نياز براي اجراي الزامات -2
 و پيگيري تهيه و خريد اقالم. پرديس دانشكده هاي فني آموزشي

 .دانشكده هاي فنيپرديس  بازديد مجدد از آزمايشگاههاي-3

درخصوص اجراي الزامات آزمايشگاههاي پرديس دانشكده هاي فني بازديد از -4
 .ايمني در برابر ويروس کرونا

جهت ارائه به آزمايشگاههاي پرديس دانشكده هاي  HSEتهيه فيلم آموزشي -5
 فني

ارائه تمام گزارشات بازديدهاي صورت گرفته به سرپرستان آزمايشگاههاي -6
 ده هاي فني.پرديس دانشك
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