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پیشگفتار
نقش پژوهش در توسعه جوامع هر روز بیشتر میشود و با توجه به نقش آفرینی دانشگاه ها و پژوشگاه
ها در این موضوع ،لزوم ارتباط آنها با همکاران صنعتی و دستگاههای اجرایی در سالهای اخیر بیش
از پیش پر رنگ شده است .رسالت اصلی دانشگاهها در تحقق اقتصاد مقاومتی رفع نیازها و مشکالت
داخلی و بینیاز کردن کشور از وابستگیهای خارجی علمی و تخصصی است .این موضوع تنها از طریق
گسترش منطقی و سیستماتیک ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت امکان پذیر خواهد بود .در این مسیر
اهمیت معرفی و تقدیر از همکاران صنعتی و اجرایی برتر دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در راستای
توسعه بیش از پیش فعالیت های مشترک با این همکاران بسیار ضروری است .با توجه به مکاتبات و
صورت گرفته 61 ،همکار صنعتی از دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معرفی
شده اندکه حاصل آن در مجموعه حاضر تدوین شده است .همکاران صنعتی و اجرایی برگزیده معرفی
شده در این مجموعه تنها گوشهای از صدها شرکت فعال در همکاری با دانشگاههای کشور هستند.
امید است با گسترش اینگونه همکاری ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور باشیم.

پیمان صالحی
معاونت پژوهشی

فهرست
دانشگاه/پژوهشگاه

سازمان /شرکت  /موسسه

صفحه

دانشگاه اصفهان

شرکت فوالد مبارک اصفهان

6

دانشگاه اصفهان

شهرداری اصفهان

7

دانشگاه اراک

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

8

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

9

پژوهشگاه رنگ

شرکت تعاونی رنگ و رزین الوان

10

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت صنایع مس شهید باهنر

11

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پژوهشگاه نیرو

12

سازمان فضایی

پژوهشگاه هوافضا

13

دانشگاه پیام نور

شهرداری اصفهان

14

دانشگاه پیام نور

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

15

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری

شرکت گاز استان کرمان

16

پیشرفته
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

17

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت صنعت غذایی کورش (گروه صنعتی گلرنگ)

18

دانشگاه خلیج فارس

شرکت گاز استان بوشهر

19

دانشگاه دامغان

شرکت تعاونی 4مس دامغان

20

دانشگاه اراک

شرکت توزیع برق استان مرکزی

21

دانشگاه اراک

شهرداری و شورای اسالمی شهر اراک

22

دانشگاه بجنورد

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

23

دانشگاه بیرجند

شرکت دانش بنیان توسعه امن چابک

24

دانشگاه پیام نور

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم،

25

تحقیقات و فنآوری
دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا(ص) بهبهان

شرکت پاالیش گاز بید بلند

26

دانشگاه تربیت مدرس

ایرانسل

27

دانشگاه زابل

پژوهشگاه میراث فرهنگی

28

دانشگاه زابل

اداره کل محیط زیست دریایی و تاالبها – آب منطقهای

29

سیستان و بلوچستان
دانشگاه زابل

توسعه سازان پهنه کیانسه

30

دانشگاه سمنان

پژوهشگاه نیرو

31

فهرست
دانشگاه/پژوهشگاه

سازمان /شرکت  /موسسه

صفحه

دانشگاه سمنان

شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان

32

دانشگاه شاهد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

33

دانشگاه شاهد

شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطالعات صا ایران (صاافتا)

34

دانشگاه شیراز

شرکت آب منطقه ای فارس

35

دانشگاه صنعتی اراک

ماشین سازی اراک

36

دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت آلومینای ایران

37

دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف

38

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف

شرکت برق منطقه ای فارس

39

دانشگاه صنعتی همدان

سازمان صنایع هوایی

40

دانشگاه گلستان

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان

41

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مجتمع مس سرچشمه

42

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

43

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

صندوق حمایت زیست فناوری

44

فناوری
پژوهشگاه فناوریهای نوین -سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شرکت فرودگاهی ابرگان البرز

45

دانشگاه حکیم سبزواری

شرکت سیمان الر سبزوار

46

دانشگاه سمنان

شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان

47

دانشگاه سمنان

پژوهشگاه نیرور

48

سیستان و بلوچستان

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان

49

سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

50

یزد

شرکت برق منطقه ای یزد

51

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

شرکت پاالیشگاه نفت کرمانشاه

52

دانشگاه شهید چمران اهواز

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

53

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شرکت برق منطقهای آذربایجان

54

پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان

شرکت فوالد مبارکه

55

دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده علوم و

سازمان بنادر و دریانوردی کشور (اداره سواحل و بنادر)

56

فناوری زیر دریا
دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

57

فهرست
دانشگاه/پژوهشگاه

سازمان /شرکت  /موسسه

صفحه

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری

شرکت گاز استان کرمان

58

پیشرفته
دانشگاه صنعتی شیراز

شرکت برق منطقه ای فارس

59

دانشگاه صنعتی شیراز

شرکت برق منطقه ای فارس

60

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

61

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

سنگاپورGREEN LI-ION PTE. LTDشرکت

62

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

63

دانشگاه لرستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان

64

دانشگاه لرستان

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری لرستان

65

دانشگاه گیالن

سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیالن

66

دانشگاه گیالن

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

67

محقق اردبیلی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل

68

محقق اردبیلی

استانداری اردبیل

69

دانشگاه کردستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

70

دانشگاه کردستان

شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

71

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

سازما میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجا شرق

72

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

شرکت آب منطقه ای مازندران

73

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي محمد یاسر طیبنیا

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اصفهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ارتباط با صنعت و بهويژه واحد تحقيق و توسعه
-

•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  31طرح پژوهشی طی  5سال اخير به ارزش بيش از  33/5ميليارد ريال.
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛ اختصاص  10سهميه کارآموزی بهصورت ساليانه.
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛  4نفر (طی دو سال اخير)
راهاندازی مراکز تحقيق و توسععه مشعتر ؛ تاسعي دفتر همکاریهای مشعتر دانشعگاه اصعفها و شعرکت فوبد مبارکه اصعفها در سعال
.1397
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

➢
➢
➢
➢

راهاندازی دفتر همکاریهای مشتر دانشگاه اصفها و شرکت فوبد مبارکه اصفها .
انعقاد تفاهمنامه با باشگاه فرهنگی ورزشی فوبد مبارکه سپاها .
آشنايی بيشتر دانشجويا با صنعت فوبد.
اجرايیکرد طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

➢ تقويت و توسعه فعاليتهای دفتر همکاریهای مشتر
➢ برگزاری دورههای مهارتافزايی برای دانشجويا .
➢ گسترش طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.

دانشگاه و شرکت فوبد مبارکه.

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

نشانی کامل :استا
کدپستی8488111131:

اصفها  ،شهرستا

مبارکه تلفن 031-333253250 :نمابر031-333253250:

6

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شهرداري اصفهان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي دکتر علي قاسمزاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اصفهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ارتباط با صنعت
•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  23طرح پژوهشي طي  5سال اخیر به ارزش حدود 31میلیارد ریال.

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ يك نفر

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛

برنامهریزي تشكیل ،راهبري و مدیریت هیات اندیشه ورز تدوین برنامه راهبردي اصفهان .1405
تجهیز ،راه اندازي و فعال سازي دفتر تسهیلگري و توسعه محلي در محله جروکان واقع در منطقه  9شهرداري.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

➢
➢
➢
➢
➢

ارتباط و تعامل بيشتر جامعه و دانشگاه بهمنظور رفع چالشهای موجود
اجرايیکرد طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.
انعقاد تفاهم نامه همکاری در ناحيه نوآوری شهر اصفها .
انعقاد تفاهمنامه همکاری بهمنظور تاسي و راهاندازی رصدخانه شهری.
تجهيز ،راه اندازی و فعال سازی دفتر تسهيلگری و توسعه محلی در محله جروکا واقع در منطقه  9شهرداری.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

➢
➢
➢

برگزاری دورههای مهارتافزايی برای دانشجويا .
گسترش طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.
تاسي دفتر همکاریهای مشتر دانشگاه اصفها و شهرداری اصفها .

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

نشانی کامل :اصفها  ،ميدا امام حسين (ع) ،شهرداری مرکزی
اصفها

نشانی کامل :اصفها  ،ميدا امام
حسين (ع) ،شهرداری مرکزی
اصفها
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نشانی کامل :اصفها  ،ميدا امام حسين (ع)،
شهرداری مرکزی اصفها

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

شرکت پاالیش نفت امام خمیني (ره) شازند

نام مدیر عامل یا رئیس

مجید رجبي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اراک

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

پابيشگاه امام خمينی (ره) شازند (پابيشگاه ارا ) يکی از شرکتهای زيرمجموعه شرکت ملی پابيش و پخش فرآورده های نفتی ايرا
میباشد اين شرکت توليد کننده بنزين يورو  4و يکی از مهمترين پابيشگاههای نفت کشور است.
-

محورهای همکاری مشترک

•
•

قرارداد های صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در برگزاری دورههای کارآموزی؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

انعقاد تعداد  4قرارداد صنعتی جمعا به مبلغ 60/680/000/000

•

انجام تعداد  50پروژه کارآموزی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

توسعه کمی و کيفی و استمرار فعاليت های گذشته

•

شکوفايی ظرفيت های استفاده نشده در زمينه پروژه های نفت و گاز

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
ارا – کيلومتر  20جاده بروجرد – سه راهی شازند –
شرکت پابيش نفت امام خمينی (ره) شازند

تلفن08638224611:

8

فک 08633688244:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر وحید یزدانیان
دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره)

نام دانشگاه یا پژوهشگاه
-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

نهادينه کرد رشد و ارتقای وضعيت دانش  ،فناوری و نوآوری کشور با بستر سازی و برنامه ريزی همراستا با اولويتهای پژوهشی فناورانه در زمينه های
ارتباطات و فناوری
-

محورهای همکاری مشترک

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

طراحی و پياده سازی سيستم بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

طراحی نرم افزار جامع بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد دستگاههای زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا – انتهای خيابا کارگر شمالی – پژوهشگاه
ارتباطات

تلفن84977300:
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فک 88635588:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان شرکت:

شرکت تعاوني رنگ و رزین الوان

نام مدیر عامل

دکتر علیخانزاده

نام پژوهشگاه

پژوهشگاه رنگ

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت تعاونی توليد رنگ و رزين الوا شرکتی پوياست که کيفيت و مشتری مداری را سرلوحه کار خويش قرار داده تا بهترين محصوبت و خدمات را برای مشتريا خود به
ارمغا آورد .شرکت تعاونی رنگ الوا به عنوا يکی از برترين و پر افتخارترين توليدکنندگا رنگ های دکوراتيو و صنعتی مرغوب شناخته شده و اين جايگاه را از زما
معرفی خود از سال  1360حفظ کرده است.

-

محورهای همکاری مشترک

-

انعکاس نيازهای صنعتی شرکت به صورت ادواری به پژوهشگاه رنگ در جهت رفع نيازهای صنعتی
کمك به مرجع شد پژوهشگاه رنگ در ميا صنايع رنگ و صنايع مرتبط از جمله تعاونی توليد کننگا رنگ و سنديکا
جذب فارغ التحصيال مقطع دکتری و ارشد پژوهشگاه در محل کارخانه
سرمايه گذاری در زمينه امور پژوهش و فناوری مطابق با نيازهای شرکت و توانمنديهای بالقوه پژوهشگاه
عضويت مديرعامل شرکت در هيئت مديره مرکز رشد صنايع رنگ پژوهشگاه
عضو هيئت داوری فستيوال فناوری رنگ پژوهشگاه با مشارکت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
انعقاد  4طرح های صنعتی با اختتام صدر صدی در بازه  3سال اخير
صدور گواهی فنی توسط پژوهشگاه رنگ برای دو محصول توليدی شرکت مذکور
استقرار تجهيزات بزرگ آزمايشگاه ضد حريق پژوهشگاه در محل شرکت الوا و استفاده از فضای فيزيکی آنها

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

پژوهشگاه رنگ به عنوا تنها مرکز تخصصی و موتور پيشرا صنعت رنگ و رزين در منطقه جهت ايجاد ارتباط نزديك و همکاری های گسترده با صنايع مرتبط اقدام به
گسترش حوزه فعاليت های واحد ارتباط با صنعت در زمينه های طرح های صنعتی  ،قراردادهای فروش تضمينی محصول و اعطاء گواهينامه فنی نموده که در اين ميا
همراهی و همکاری های شرکت تعاونی رنگ و رزين الوا در تمامی زمينه ها قابل تقدير است.
عقد قرارداد های صنعتی جهت ارتقاء محص وبت و فرايندها و درخواست گواهی فنی برای دو نمونه از محصوبت شرکت نقطه بارز اين موضوع می باشد .حاصل اين اقدامات
موثر کسب مرجعيت علمی و درآمدزايی بالفعل پژوهشگاه در عرصه صنعت و توليد داخلی می باشد.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

الف -عقد قراردادهای صنعتی کال
ب -توسعه آزمايشگاه ضد حريق
ج -همکاری در زمينه فرصت مطالعاتی اعضاء هيئت علمی در صنعت
د -برگزاری کارگاه های آموزشی مشتر در صنعت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس تهرا  ،ميدا هفت تير  ،خيابا شهيد لطفی  ،شماره 3

تلفن88847444 :
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فک 88303389 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

پژوهشگاه مواد و انرژي

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت صنایع مس شهید باهنر

نام مدیر عامل یا رئیس

جناب آقاي مهندس مجید ضیائي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژي

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

اين شرکت گسترده ترين محصوبت مسی و آلياژهای آنرا به صورت ورق (شامل کويل ،تسمه و فويل) ،لوله (به صورت شاخه ،کويل و پن
کيك) و مقاطع (شامل سه گوش ،چهار گوش ،شش گوش و ميلگرد توپر و توخالی) توليد میکند.
-

محورهای همکاری مشترک

•

پژوهش ،طراحی و ساخت قطعات فلزی از جن

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده ؛  3قرارداد در مجموع به مبلغ بيش از  579ميليو توما
-

آلياژهای خاص برای خطوط توليد

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

پژوهش ،طراحی و توليد چند قطعه موردنياز کارخانههای زيرمجموعه شرکت صنايع م
-

تصویر دو نازل

شهيد باهنر

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در حال حاضر يك قرارداد در حال اجرا حول محور تعريف شده در باب وجود دارد و کارهای پژوهشی جهت دستيابی به دانش فنی توليد قطعه
ديگری در حال انجام است.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
کرما – کيلومتر  12اتوبا کرما – باغين

تلفن:
)034( 31227999
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فک :
31227999-034

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /

پژوهشگاه نیرو

موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احد ضابط

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره)

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

مديريت تحقيقات کاربردی و توسعه ای صنعت برق و انرژی -اجرای مطالعات و تحقيقات راهبردی  ،کال  ،بلند مدت و با ريسك
بابی صنعت برق و انرژی – ايجاد ،توسعه و اکتساب فن آوری
-

•
•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

ساخت ابر خاز های هيبريدی گرافن -پلی پايرول جهت ذخيرهسازی انرژی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

امکا سنجی و بررسی فنی و اقتصادی استفاده از نانو پوشش های با انتقال حرارت باب
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا – شهر

قدس – انتهای بلوار شهيد دادما

تلفن88079400:
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فک 88078296:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

سازمان فضایي

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر فتحاهلل امي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه هوافضا

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طراحی و ساخت انواع ماهوارهها ،کپسولهای سرنشيندار و کاوشگرها.
•

محورهای همکاری مشترک

طرح ملی مشتمل بر بيش از  20پروژه میباشد (آيروديناميك ،ديناميك پرواز ،هدايت ،ناوبری ،سامانه خدمات ،سازه ،ايستگاه زمينی و )...

•

يك قرارداد به مبلغ  62/500/000/000ريال ،معادل شش ميلياردو دويست و پنجاه ميليو توما

•

جذب  35کارشناس فارغالتحصيل تحصيالت تکميلی از دانشگاههای داخلی.

•

اعزام يکی از مجريا پروژه به کشور لهستا جهت فرصت مطالعاتی و تکميل پروژه مرتبط در طرح.

•

سخنرانی مجريا پروژه در اجالس و همايشهای ملی و بينالمللی

•

تدوين برنامه کاربردی و عملياتی طرح اعزام انسا به فضا در دو محور مداری و زيرمداری

•

اجرای آزمو های يکپارچه کارکردی ،عملکردی و محيطی برای کپسول با شمايل کره-مخروط

•

توسعه آزمايشگاههای تخصصی پژوهشگاه شامل آزمايشگاه مخابرات (تلهمتری داده و تصوير و ،)...آزمايشگاه الکترونيك و ...
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•
•
•
•
•

انتشار بيش از  80گزارش صنعتی -پژوهشی

توسعه فناوریهای جديد تلهمتری ،صدور فرامين ،سازه و ...برای استفاده در ماموريتهای ماهوارهای و فضايی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

انتشار مقابت علمی -تخصصی در نشريات معتبر
طراحی ،ساخت و آزمو يکپارچه کپسول زيستی با شمايل کره-مخروط
تدوين استاندارد بومی طراحی ،ساخت و آزمو کپسولهای زيستی با طرح کره-مخروط

اجرای بند  3سند بابدستی (سند جامع توسعه هوافضای کشور يعنی اجرای طرح ملی اعزام انسا به فضا)
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :بلوار نلسو ماندب(آفريقا) ،بابتر از اسفنديار،
ارمغا شرقی ،پال  -25کدپستی1967734114 :

تلفن22029990 :
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فک 22039193:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

شهرداري اصفهان

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

دکتر علي قاسم زاده

نام مدير عامل يا رئي

دانشگاه پیام نور استان اصفهان

نام دانشگاه يا پژوهشگاه

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

پژوهشي – تحقیقاتي
-

محورهای همکاری مشترک

-1قرارداد شماره  121/95/1810مورخ  95/6/16آقای دکتر ابوالفضل گودرزی با موضوع روشهای انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحيح از آ به
عنوا يك وسيله نقليه درو شهری به مبلغ  200/000/000ريال
 -2قرارداد شماره  121/99/5192مورخ  99/10/20آقای دکتر رضا مختاری با موضوع ارزيابی علمی – پژوهشی آثار چهارمين جشنواره شهرپژوهی و اولين
جشنواره فن پژوهی شهری به مبلغ  3/702/550/000ريال
 -3قرارداد خانم دکتراکرم حميديا با موضوع سنجش ميزا اثرگذاری پويش های مردمی در شهر اصفها به مبلغ  462/570/000ريال (در شرف انعقاد )
 -4همکاری در برگزاری دوره های کارورزی دانشجويا توسط برخی اعضای علمی
 -5فرصت مطالعاتی آقای دکتر محمدعلی محمودی با موضوع سياست گذاری آمايش مشارکت
اجتماعی درمنطقه  15شهرداری اصفها
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•
•

افزایش تعامالت و روابط بین دو دستگاه به واسطه شناخت توانمندیها و نیازمندیهای دوطرفه
همکاری و بهره برداری از فرصتهای موجود طرفین در در راستای ارتقای سطح روابط فیما بین

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•
•
•

همکاری از طریق انجام پروژه های تحقیقاتی درقالب قراردادهای ارتباط با صنعت
همکاری از طریق گذراندن دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
همکاری در برگزاری همایش ها و جشنواره های مشترک

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :اصفهان – میدان امام حسین (ع) – شهرداری اصفهان

تلفن031-32229021-9:
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فک 031-32229029:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان کرمان
رضا اسماعیلي

نام مدير عامل يا رئي

پیام نور

نام دانشگاه يا پژوهشگاه
-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

امور اداری و اجرايی مربوط به تعاونیها ،اشتغالزايی در سطح خرد و کال و مسائل رفاه اجتماعی
-

•
•

محورهای همکاری مشترک

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
قرارداد اجرایي آموزش فعالین عرصه تعاوني در حوزههاي مختلف تخصصي به مبلغ  440میلیون ریال
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
همكاري در قالب تفاهم نامه منعقد شده جهت پذیرش اعضاي هیئت علمي متقاضي فرصت مطالعاتي

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛
برنامه ریزي جهت برگزاري استارتاپ مرتبط با کارآفریني در حوزه تعاونيها در سال 1400

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

حدود  500نفر از تعاونگرا و دانشجويا در قالب دوره های تخصصی آموزشی شرکت نموده و افرادی که در آزمو پايانی موفق
بودهاند گواهی پايا دوره را دريافت نمودهاند.
يکی از همکارا هيئت علمی دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت را در اين مجموعه آغاز نموده است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

برنامه ريزی جهت برگزاری استارتاپها و رويدادها
پذيرش تعداد بيشتری از اعضای هيئت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی در اين مجموعه
ادامه برگزاری دورههای آموزشی در سال 1400
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کرما  -بزرگراه امام -اداره کل تعاو  ،کار و
رفاه اجتماعی استا کرما

تلفن 03433227903 :فک :
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /

شرکت گاز استا کرما

موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

منوچهر فالح

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فناوری پيشرفته

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حفظ  ,نگهداری و اداره عمليات مربوطه به شبکه های توزيع گاز  ,ايستگاههای تقليل فشار  ,ايستگاههای اندازه گيری  ,ايستگاههای حفاظت از زنگ و ساير تاسيسات و ابنيه
مرتبط با فعاليتهای شرکت
ارائه خدمات به متقاضيا و مشترکين گاز طبيعی و مطالعات فنی مهندسی اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ايجاد و احداث تاسيسات
و...

-

محورهای همکاری مشترک

-

قرارداد های صنعتی:

•

بررسعی تجربی اسعتفاده همزما سعيسعتم هوشعمند بهينه سعازی انرژی سعيسعتم گرمايش و کلکتور خورشعيدی صعفحه تخت در کاهش انرژی مصعرفی يك سعاختما
مسکونی

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گازرسانی شهرهای جنوبی استا کرما

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گاز رسانی شهرهای شمالی استا کرما

•

شناسايی نقاط حادثه خيز در شبکه گازرسانی استا کرما

•

تعيين خطر فرونشست زمين بر روی شبکه گازرسانی شمال و غرب استا کرما با استفاده از تصاوير ماهواره ای رادار
مجموع مبلغ قرارداد ها 8,018,072,000 :ریال
-

حمايت از پايا نامه های دانشجويی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

رفع نيازها و مشکالت شرکت گاز استا کرما توسط اساتيد دانشگاه
آشنايی دانشجويا و اعضای هيئت علمی با فعاليت های شرکت گاز استا کرما

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

انعقاد تفاهم نامه همکاری
همکاری در برگزاری دوره های فرصت مطلعاتی در صنعت
همکاری در زمينه حمايت از پايا نامه های دانشجويی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
کرما بلوار  22بهمن شرکت گاز استا کرما

تلفن:
034-31326000

فک :
034-33239661
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

شرکت پتروشیمي قائد بصیر
رضا فرزادي

نام مدير عامل يا رئي
نام دانشگاه يا پژوهشگاه
-

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
گرديده

شرکت پتروشيمی قائد بصير اولين پتروشيمی غيردولتی ايرا میباشد که در شهرستا گلپايگا واقع شدهاست .اين شرکت در سال  1376تأسي
و در سال  1382توسط ري جمهور وقت ايرا افتتاح و شروع به توليد و عرضه محصوبت به بازار نمودهاست.
محصوبت اين شرکت عبارتند از :رزين استير -آکريلونيتريل ،آکريلونيتريل بوتادين استاير ياABS
عمليات اجرايی طرح توليد مواد  ABSتحت ليسان شرکت  KUMHOاز کره جنوبی ،از اواخر سال  1379آغاز گرديد و پروانه بهره برداری توليد سابنه
 30،000تن مواد  ABSاز وزارت صنايع و معاد اخذ شد .با توسعه واحد توليدی و توفيق در توليد محصول جديد پلی استاير  ،پروانه بهره برداری شرکت
در تاريخ  13/11/1394برای توليد سابنه  6000تن محصول پلی استاير اخذ شد.
محصوبت اين شرکت ( )SAN & ABSتا کنو به کشورهای آمريکای جنوبی  ،آفريقای جنوبی  ،ايتاليا  ،انگلستا  ،آلما  ،اسپانيا  ،يونا  ،ترکيه  ،مصر
 ،کره جنوبی  ،مالزی  ،پاکستا  ،چين و  ...صادر شده است.
-

محورهای همکاری مشترک

•

انعقاد قرارداد واگذاری دانش فنی و توليد  1500تن  3گريد از محصعول اصعالح کننده ضعربه پلی وينيل کلرايد ) (MBSبه صعورت انحصعاری در داخل
و خارج از کشور.

•

واگذاری دانش فنی پژوهشگاه پليمر به شماره ثبت  93206مورخ  96/05/24به مجتمع پتروشيمی قائد بصير.

•

همکاری و مشارکت علمی و تحقيقاتی در بهينه سازی محصول توليدی در پژوهشگاه و ساير مراکز تحقيق و توسعه همکار

•

تدوين دستورالعملهای توليد و تستهای کنترل کيفی و آزمايشگاهی
پشتيبانی فنی توليد محصول به مدت  5سال از زما قرارداد
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها
o
o

-

رفع نياز صنعت در زمينه محصوبت PVC
خودکفايی کشور در زمينه توليد توليد محصوبت شيميايی اصالح کننده ضربه  PVCو عدم نياز به واردات آ محصوبت شيميايی
اصالح کننده ضربه  PVCو مانع از خروج ارز در اين زمينه کاهش هزينه های توليد و قيمت تمام شده برای مصرف کننده نهايی

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 .1شناسايی ساير مواد اصالح کننده ضربه (AIM) PVCمورد نياز صنعت و انجام مطالعات آزمايشگاهی و کارگاهی در اين زمينه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،خيابا گاندی جنوبی ،خيابا پاليزوانی (هفتم)،
شماره 15

آدرس :تهرا  ،خيابا
گاندی جنوبی ،خيابا
پاليزوانی (هفتم) ،شماره 15
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آدرس :تهرا  ،خيابا گاندی جنوبی ،خيابا
پاليزوانی (هفتم) ،شماره 15

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت صنعت غذایي کورش (گروه صنعتي گلرنگ)

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد برهاني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژي

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

صنعت غذايی کورش از شرکتهای زيرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ میباشد که در سال  1380با نام کشت و صنعت گلبرگ بهارا با هدف توسعه کسب و
کار و ورود به حوزه صنايع غذايی آغاز به کار کرد .از بدو تاسي شرکت ،توليد محصوبت متنوعی چو انواع روغنهای خوراکی ،دانه زيتو  ،روغن زيتو ،
رب گوجهفرنگی ،تن ماهی ،کنسروجات ،انواع مربا ،ترشی و  ...با برندهای اويال ،فاميال ،کيمبال و سانتين در برنامه کار قرار گرفت.
-

محورهای همکاری مشترک

 همکاری مشتر با پژوهشگاه مواد و انرژی در محور تصفيه آب و فاضالب و استفاده مجدد از پساب در واحد صنعتی در غالب سه پروژه زير: انجام پژوهش ،طراحی ،نقشهکشی ،نظارت بر ساخت و راهاندازی طرح توسعه و تکميل تصفيهخانه فاضالب موجود در شرکت صنعت غذايی کورش واقعدر شهر صنعتی اشتهارد البرز تا ظرفيت  160متر مکعب در روز جهت دستيابی به پسابی با قابليت استفاده مجدد در کشاورزی و آبياری (مبلغ قررداد =
 1.270.000.000ميليو ريال).
 انجام پژوهش ،مشخصهيابی فاضالب ،طراحی و ارائه نقشههای سازهای و سايت پال طرح تکميلی اصالح سيستم ساختمانی و فرآيندی تصفيهخانه فاضالبموجود در شرکت صنعت غذايی کورش تاکستا به ظرفيت  240متر مکعب در روز واقع در شهر صنعتی حيدريه در استا قزوين جهت دستيابی به
پسابی با قابليت تخليه به شبکه جمعآوری فاضالب شهر صنعتی (مبلغ قررداد =  1.700.000.000ميليو ريال).
 انجام پژوهش ،طراحی و نظارت بر نصعب و راهاندازی سعيسعتم تکميلی پيشتصعفيه پسعاب شعرکت صعنعت غذايی کورش واقع در شعهر صعنعتی اشعتهاردالبرز به روش اولترافيلتراسعيو ( )UFبا ظرفيت  160متر مکعب در روز جهت ارتقاء پسعاب خروجی تصعفيهخانه فاضعالب و رسعاند به اسعتاندارد مطلوب آب
ورودی به واحد اسمز معکوس (( )ROمبلغ قررداد =  800.000.000ميليو ريال).
 همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی برای دانشجويا کارشناسی ارشد، تمايا در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی تمايل به همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر تمايل به راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر تمايل به ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -1انجام پژوهش ،طراحی ،نقشهکشی ،نظارت بر ساخت و راهاندازی تصفيهخانه فاضالب جهت دستيابی به پسابی با قابليت استفاده در کشاورزی
 -2انجام پژوهش ،طراحی و نظارت بر نصب و راهاندازی سيستم تکميلی پيشتصفيه پساب به روش اولترافيلتراسيو ()UF
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاریهای مشتر
-

جهت اجرای سيستم تصفيهخانه فاضالب و همچنين سيستم تصفيه پيشرفته  UFو  ROبرای کليه شرکتهای زير مجموعه گلرنگ

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،بلوار ميرداماد ،نبش خيابا نيل ،پال

241

تلفن02183893000 :

18

فک - :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت گاز استان بوشهر

نام مدیر عامل یا رئیس

مسلم رحماني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه خلیج فارس

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

دریافت ،توزیع و خرید و فروش گاز طبیعی ،مطالعه فنی و مهندسی طراحی ،اجرای طرح های گازرسانی ،حفظ و نگهداری از شبکه ها ،ایستگاه ها و سایر
تاسیسات و ابنیه ،ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ،مشارکت در تهیه و تنظیم مقررات و استاندارد های فنی و ایمنی ،کوشش در اداره شرکت
بر مبنای بنگاه اقتصادی.
-

محورهای همکاری مشترک

•

اجرای طرح های پژوهشی

•

آموزش

•

ساخت تجهيزات

•

کارآموزی

•

راه اندازی آزمايشگاه مشتر

•

برگزاری همايش

•

حمايت از پايا نامه های تحصيالت تکميلی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

طراحی وساخت مکانياب اکوستيك لوله های پلی اتيلن گاز شهری
ارزيابی و سنجش رضايت مشترکين از کيفيت خدمات گاز استا بوشهر
مشاوره مانيتورينگ ايستگاههای گاز استا بوشهر
طراحی الگوی بازار محوری (بنگاه داری) و اجرای آ در شرکت گاز استا بوشهر
ررسی نفوذ گاز متا در لوله های کامپوزيتی خطوط تغذيه گاز شهری
انجام نظر سنجی و تحليل رضايت ذينفعا (بيرونی و درونی) شرکت گاز استا بوشهر
انجام پروژه نظر سنجی ادرا کارکنا از جهت گيری های کال و استراتژيك شرکت گاز استا بوشهر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاری جهت رفع نياز های فناورانه شرکت گاز استا
آموزش کارکنا اين شرکت با همکاری مرکز آموزش های پيشرفته دانشگاه
برگزاری همايش دوسابنه کنفران بين المللی دوسابنه نفت ،گاز ،پتروشيمی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
بوشهر ،میدان قدس ،بلوار رئیسعلی دلواری ،شرکت گاز استان بوشهر

تلفن:
07733334285
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فک :
07733334286

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت تعاوني 4مس دامغان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس رحیمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه دامغان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

❖ اکتشاف و استخراج معاد م
❖ استخراج و توليد سنگ ساختمانی مرمريت ،سنگ آهکی و مرغوبترين سنگ بشه ايرا
❖ فرآوری سنگ معدنی م و توليد شمش م
-

محورهای همکاری مشترک

•

همکاری با دانشگاه و تيم تحقيقاتی دانشکده علوم زمين جهت انجام اکتشاف محدوده های شرکت

•

تفاهم جهت استفاده از امکانات آزمايشگاهی و فرآوری

•

فراهم شد امکا گذراند کارآموزی دانشجويا در معاد و واحدهای فرآوری شرکت

•

همکاری مشتر

•

بررسی راهکارهای عملی جهت حفظ منابع طبيعی ،محيط زيست و توجه به توسعه پايدار
-

جهت بهبود فرآيند و همچنين بهينه سازی خطوط فرآوری

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

با انعقاد تفاهم نامه سه ساله فی مابين دانشگاه دامغا و شرکت چهار م انجام امور اکتشافی مورد نياز شرکت از طريق عقد قرارداد با دانشگاه و تيم
اکتشافی دانشکده علوم زمين که مرکب از  6عضو هيات علمی است به اجراء درخواهد آمد .اولين قرارداد با شرکت فوق در ارتباط با انجام اکتشاف فلز م
در محدوده معدنی حق نظر واقع در جنوب غربی دامغا منعقد شده است .حجم اعتبار تخمينی مورد نياز برای اکتشاف در محدوده فوق در حدود هفت
ميليارد و هشتصد ميليو ريال است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

مراحل انجام قرارداد طی  5مرحله انجام خواهد شد .که اولين مرحله آ مربوط به تهيه طرح اکتشاف جهت ارائه به سازما نظام مهندسی معد استا
سمنا و اداره کل صنعت ،معد و تجارت استا سمنا است که صورت گرفته است و طرح تهيه شده جهت بررسی و اعالم نظر در اختيار سازما مهندسی
معد استا قرار داده شده است .در ادامه برنامه هايی جهت گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفيت های دانشگاه جهت انجام اکتشاف در سطح وسيع
تری از محدوده های شرکت مد نظر می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

استا سمنا  ،شهر دامغا  ،بلوار آزادی  ،ساختما آرما شهر  ،طبقه 3
واحد  ،3کدپستی 3671716277

تلفن:
02335280391-2
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فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت توزیع برق استان مرکزي

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس محمد اله داد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اراک

-

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
•

ايجاد،توسعه وبهينه سازی شبکه وتاسيسات توزيع نيروی برق در حوزه فعاليت شرکت

•

بهره برداری ،تعمير ونگهداری شبکه ها وتاسيسات توزيع نيروی برق متعلق به شرکت

•

همکاری با شرکت های برق منطقه ای در جانمايی بهينه پست های فوق توزيع راهبری و پايش شبکه توزيع برق

محورهای همکاری مشترک

قرارداد های صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

انعقاد تعداد  12قرارداد صنعتی جمعا به مبلغ  2/129/050/000ريال

•

انجام تعداد  5فرصت مطالعاتی صنعتی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

توسعه کمی و کيفی و استمرار فعاليت های گذشته
شکوفايی ظرفيت های استفاده نشده در زمينه پروژه های توزيع برق
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن:

آدرس:ارا ،ميدا دارايی،خيابا امام موسی صدر،شرکت توزيع
نيروی برق استا مرکزی

فک :
32224024-086
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)086(-322242007

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

شهرداري و شوراي اسالمي شهر اراک

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر علیرضا کریمي شهردار اراک و سید وحید میرنظامي رئیس شوراي
اسالمي شهر اراک
دانشگاه اراک

نام دانشگاه یا پژوهشگاه
-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

▪
▪

ايجاد خيابانها وکوچه ها و ميدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع.
تنظيف و نگهداری و تسطيح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب
و روشنائی به وسائل ممکنه.

-

محورهای همکاری مشترک

انعقاد قراردادهای صنعتی منعقد شده با دانشگاه
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

انعقاد تعداد دو قرارداد صنعتی جمعا به مبلغ  3/970/000/000ريال

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

تالش برای توسعه مديريت سبز در کالنشهر ارا

•

توسعه کمی و کيفی و استمرار فعاليت های گذشته

•

نظارت بر توزيع و اجرای پروژه های شهر در هيات امنای پزوهشکده شورای شهر

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن:
آدرس:
086 - 33124816
خيابا جهاد سازندگی ( هپکو( ابتدای شهر شهيد بهشتی فاز
 2ساختما مرکزی شهرداری ارا
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فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي

نام مدیر عامل یا رئیس

مهدي مودي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه بجنورد

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

•

برنامهريزی ،سازماندهی ،رهبری ،هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دورههاى پيشدبستانی ،ابتدايی و متوسطه

•

ارايه خدمات آموزش عمومی و آموزش نيمه تخصصی

•

پژوهش در راستای بهبود مباحث آموزشی و پرورشی

-

محورهای همکاری مشترک

•

ارايه خدمات پژوهشی از طريق انعقاد قراردادهای پژوهشی ( 27قرارداد جمعاً به مبلغ  2.875.000.000ريال)

•

همکاری در برگزاری دورههای کارورزی و کارآموزی

•

عضويت دانشگاه بجنورد در کميته پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی

•
-

مشارکت اعضای هيات علمی دانشگاه بجنورد در تعيين اولويتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی
دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انقعاد  27قرارداد پژوهشی با اداره کل آموزش و پرورش استا که هر قرارداد برای رفع بخشی از نيازهای آموزشی و تربيتی دانش آموزا استا بوده که از
برخی از نتايج آ به شرح ذيل میباشد:
•

بررسی اثربخشی برخی طرحهای اجراشده در آموزش و پرورش نظير برنامه تعالی مديريت

•

طراحی الگوی استعداديابی ورزشی در سطح مدارس استا خراسا شمالی

•

بررسی تأثير شيوع ويروس کرونا بر تجارب تدري

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

معلما و ارتقای نمرات کتبی دانش آموزا دوره متوسطه استا خراسا شمالی

•

معرفی اعضای هيات علمی دانشگاه بجنورد به منظور گذراند فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

•

جذب مشارکت اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی به منظور حمايت از پايا نامههای تقاضا محور

•

استفاده از ظرفيت اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی در برگزاری دورههای مهارت افزايی برای دانشجويا

•

افزايش سطح مشارکت در ارايه خدمات پژوهشی به اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی

•

برگزاری دورههای تخصصی مورد نياز اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی توسط مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :بجنورد -طالقانی غربی -نرسيده به ميدا بازرگانی -اداره کل آموزش
و پرورش خراسا شمالی
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تلفن:
05832235796

فک :
05832235793

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت دانش بنیان توسعه امن چابک

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد قاسمي گل

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه بیرجند

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت توسعه امن چابك با اخذ مجوزهای افتا در راستای ارائه خدمات مختلف در حوزه امنيت سايبری فعال میباشد .همچنين با بهرهگيری از کادر علمی
قوی ،اجرای پژوهشهای کاربردی جزو اولويتهای اصلی شرکت محسوب میشود.
-

محورهای همکاری مشترک

•

همکاری جهت انعقاد دو قرارداد پژوهشی "ارائه راهکارهايی جهت بهبود زيرساخت شبکه اداره کل زندا های خراسا جنوبی" با مبلغ گرنت
 5،584،000،000ريعال و قرارداد پژوهشی "نظارت تصويری هوشمند در زندا های خراسا جنوبی" با مبلغ گرنت  3،358،000،000ريعال

•

همکاری در برگزاری دورههای آموزشی کارکنا دانشگاه در حوزه امنيت سايبری

•

همکاری نيروهای شرکت با مرکز آپا دانشگاه در راستای پيشبرد قرارداد همکاری با مرکز ماهر و انجام پروژههای مختلف و قراردادهای پژوهشی مرکز

•

اخذ گواهينامههای افتا در حوزههای "امنسازی و مقاوم سازی سامانهها ،زيرساختها و سروي ها" و "مشاوره و استقرار استانداردهای امنيت اطالعات
و ارتباطات"
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

جذب گرنت پژوهشی

•

توليد نمونه اوليه محصول نظارت تصويری هوشمند

•

دريافت گواهی دانش بنيا برای محصول نظارت تصويری هوشمند
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

تجاری سازی محصول نظارت تصويری هوشمند
اجرای قراردادهای پژوهشی با سازما های مختلف در حوزه امنيت سايبری
اخذ مجوز آموزش افتا و برگزاری دورههای مهارت افزايی دانشجويا در حوزه امنيت سايبری
بکارگيری اساتيد عالقمند به حوزه امنيت سايبری در قالب دورههای فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خراسا جنوبی – بيرجند – دانشگاه بيرجند – مرکز نوآوری و
شتابدهی

24

تلفن:
056

-32462232

فک 056-32462232 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

مرکز مطالعات و همكاري هاي علمي بین المللي وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوري

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر مسعود صدري نسب

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه پیام نور

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

علمی -پژوهشی

-

محورهای همکاری مشترک

برنامه پژوهشهاي مشترک  ICRPباهدف ارتقای کيفيت برنامههای پژوهشی وزارت علوم تحقيقات و فناوری جمهوری اسالمی ايرا و بهمنظور تسهيل ارتباطات
علمی ميا پژوهشگرا فعال در دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل کشور و پژوهشگرا خارجی در قالب پروژه مشتر  ،تبادبت علمی بينالمللی فی مابين صورت ميگيرد.
محور اين همکاری ،پژوهش علمی در قالب مطالعه «آشکارسا زی اثرات تغيير اقليم بر پوشش گياهی حوضه زاگرس با استفاده از تکنيك پردازش شیء گرای تصاوير ماهواره
ای» ميباشد که در مدت  18ماه و با همکاری پروفسور بی .چاندراشکارا پروفسور دپارتما جغرافيای دانشگاه ميسور هندوستا انجام ميگيرد .از ويژگيهای اين طرح اين
است که؛ نخست اينکه برای نخستين بار است که اثرات آب و هوا بر پوشش گياهی منطقه زاگرس در يك دوره زمانی طوبنی مدت ( 30سال) مورد مطالعه قرار می گيرد
(اغلب مطالعات مشابه برای يك دوره زمانی يك يا دو ساله بوده است) .دوّم اينکه پهنه مورد مطالعه بسيار وسيع و در بر گيرنده کل حوضه زاگرس می باشد .سوّم اينکه برای
نخستين بار است که از عملگرهای فازی پردازش شئگرای تصاوير ماهوارهای برای مطالعه پوشش گياهی در اين منطقه استفاده میگردد.
مبلغ قرارداد  500/000/000ريال و زما اجرای آ  18ماه است.

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

نتايج کلی اين پژوهش عبارت است از  ) 1 :مشخص شد ميزا تغييرات اقليمی در حوضه زاگرس در مقاطع زمانی مختلف طی  30سال گذشته  )2مشخص شد ميزا
تغييرات پوشش گياهی اين حوضه در زما های مذکور  )3آشکار شد ميزا تاثير تغييرات اقليمی در پوشش گياهی در نقاط مختلف و مقاطع مختلف زمانی اين حوضه
طی  30سال گذشته

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

محتمل است که برنامه بعدی حوضه گياهی البرز و در همکاری های بعدی حوضه ايرا مرکزی مورد مطالعه قرار گيرد و اگر اينگونه باشد ،يك پژوهش جامع فراگير در
زمينه تغيير اقليم و پوشش گياهی در ايرا خواهد بود.

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تهرا ،کارگر جنوبی ،بين خيابا روانمهر و لبافی نژاد ،بن بست
سرود ،پ1

تلفن66486391-66981539 :
66981547 -66981549
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فک  :داخلی 6

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت پاالیش گاز بید بلند

نام مدیر عامل یا رئیس

جناب آقاي دکتر پوررضا

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي خاتم االنبیا(ص) بهبهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شيرين سازی گاز ترش و ارسال به رينگ گاز مصرفی کشور
-

محورهای همکاری مشترک

-

همکاری در ارائه خدمات مشاوره ای و فنی و تخصصی در پروژه های علمی
تشکيل کميته مشتر علمی و پژوهشی
اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی مشتر مورد نياز طرفين تفاهم نامه با رعايت قوانين و مقررات موضوعه
همکاری در زمينه اجرای آموزش های تخصصی کوتاه مدت ،کارگاه ها و همايش های علمی ،آموزشی و پژوهشی و بازديد های علمی
حمايت
همکاری در هدايت و حمايت از پايا نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بر حسب نياز های مشتر طرفين تفاهم نامه و
از تربيت دانشجويا پژوهش محور در مقاطع مختلف تحصيالت تکميلی در حوزه های مورد نياز شرکت
بهره بر داری از امکانات طرفين تفاهم نامه در راستای سياست هاو برنامه های توسعه فعاليت های شرکت

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

انعقاد  4قرارداد پژوهشی با مبلغ  2/096/000/000ريال
اخذ حمايت مالی از تعداد  5پايا نامه تقاضامحور به مبلغ 300/000/000ميليو ريال
اختصاص دفتر کار به پابيشگاه گاز بيد بلند در دانشگاه
اعزام دانشجويا جهت گذراند دوره کاراموزی به شرکت.
برگزاری چندين نشست مشتر در خصوص زمينه های راه های همکاری فی مابين
برگزاری نمايشگاه در دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توليد انبوه قطعه سيت شير اطمينا بويلر پابيشگاه
فراهم ساختن مقدمات اعزام اعضای هيات علمی جهت دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

-

آدرس:خوزستا  -اميديه شرکت پابيش گاز بيدبلند

تلفن06132266421:

26

فک 06132266421:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

•
•
•

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

ایرانسل

نام مدیر عامل یا رئیس

بیژن عباسيآرند

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه تربیت مدرس

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛

•

ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛

•

.....
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در اين قسمت فعاليتها ،برنامهها يا همکاریهای برنامه ريزی شده آينده مشتر

-

آدرس:

تشريح گردد.

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن:
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فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه میراث فرهنگي

نام مدیر عامل یا رئیس

دکترمصیب امیري
دانشگاه زابل – دکتر حسین سرحدي دادیان

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
-

•

ميراث فرهنگی
گردشگری
صنايع دستی

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛

•

تعداد  5عنوا قرارداد

•

مبلغ  6655000000ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

امضای پنج قرارداد طرح برو سازمانی با پژوشگاه ميراث فرهنگی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

با توجه به تاکيد مقام رهبری در خصوص توجه به توسعه استا سيستا و بلوچستا منجمله منطقه سيستا در حال حاظر فعاليتها عمرانی بسيار زيادی
در منطقه سيستا در حال انجام است مانند توسعه راه آهن ؛ خط لوبه گاز؛ بزرگراه چابهار به ميلك و بسياری از طرحهای عمرانی ديگر که نظارت و بررسی
بر م سيرهای اين طرح ها به دليل قدمت تاريخی سيستا بسيار احساس ميشود تا تاريخ و تمد منطقه همراه با طرحهای عمرانی تخريب نشود.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،خيابا امام خمينی ،خ سی تير ،روبروی ساختما
موزه ملی ايرا  ،شماره  ، 2پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری

تلفن66736452-60 :

28

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

•
•

اداره کل محیط زیست دریایي و تاالبها – آب
منطقهاي سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل یا رئیس

معاون احمد رضا الهیجان زاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه زابل – دکتر هادي گلوي

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

بررسی و مقابله با آلودگی های دريايی
حفاظت از زيست بوم ها و سواحل دريايی
حفاظت و احيای تاببها

-

محورهای همکاری مشترک

انعقاد قرارداد  UNDPبه مبلغ  9/998/875/000ريال
انعقاد قرارداد بخشی از پروژه روئينتنسازی سيستا به مبلغ 5/680/000/000

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

امضای قرارداد برای انجام بخش مطالعات پايه پروژه سيستا (مديريت جامع منابع طبيعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی سيستا )
با کارفرمايی برنامه عمرا سازما ملل ( )UNDPو سازما حفااظت محيط زيست ايرا تحت حمايت مالی اتحاديه اروپا
امضای قرارداد با شرکت آب منطقه ای سيستا و بلوچستا به نمايندگی از وزارت نيرو برای انجام پروژه رويين تن سازی سيستا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

با توجه به تاکيد مقام رهبری در خصوص توجه به توسعه استا سيستا و بلوچستا منجمله منطقه سيستا در حال حاظر فعاليتهای
عمرانی بسيار زيادی در منطقه سيستا در حال انجام است .در پروژه های مربوط به منابع آب و محيط زيست همکاری انجام خواهد شد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،ضلع شمالی بزرگراه شهيد حکيم ،بين شيخ فضل الل تلفن021-42781000 :
و يادگار امام-پار طبيعت پرديسا سازما حفاظت محيط زيست
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فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

توسعه سازان پهنه کیانسه

نام مدیر عامل یا رئیس
نام دانشگاه یا پژوهشگاه

الهام محمدي
دانشگاه زابل – مرکز رشد واحدهاي فناور

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

طراحی و بومی سازی دانش آب شيرين کن های  MED-TVC-CSPو ساخت نمونه نمايشگاهی دستگاه آب شيرين کن
مطالعه مدلسازی و ساخت نمونه آزمايشگاهی توربين بادی عمود محور بر گرفته از دانش بومی منطقه
ساخت و راه اندازی دستگاه های ابزار دقيق از جمله ويسکومتر
مطالعه و تحقيق ميدانی و تبيين نظام بهره برداری طرح  46000هکتار
پيشنهاد طرح توسعه پايدار کشاورزی در منطقه سيستا
راه اندازی آزمايشگاه پرورش جلبك با استفاده از نمونه آب های اخذ شده از چاه های منطقه
کشت آزمايشی بذر اصالح شده کنجد در مزرعه ای به مساحت يك هکتار
مطالعات الگوی کشت جايگزين با توجه به شرايط خشکسالی منطقه

-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
ساخت دستگاه آب شيرين کن در مقياس واقعی به منظور تامين آب شرب مورد نياز
توليد و فراوری جلبك اسپيرولونا در مقياس صنعتی
در اختيار قرارداد ماشين آبت به منظور تکميل طح های الگوی کشت جايگزين در شرايط خشکسالی
تبيين نظام بهره برداری کشاورزی
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
ساخت دستگاه ويسکومتر به مبلغ  70مييو توما

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

راه اندازی دستگاه ويسکومتر دانشکده شيمی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
تشريح گردد.

در اين قسمت فعاليتها ،برنامهها يا همکاریهای برنامه ريزی شده آينده مشتر
استقرار دستگاه آب شيرين کن
پرورش جلبك در مقياس صنعتی در گلخانه دانشگاه زابل و ورود دستگاه های فراوری جلبك
ساخت دستگاههای ابزار دقيق

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خيابا هامو – مرکز فناوری دانشگاه زابل

تلفن09153221996 :
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فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه نیرو

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احد ضابط رئیس پژوهشگاه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حوزه های تحقيقاتی پژوهشگاه  :حوزه سازههای صنعت برق  ،حوزه شيمی و مواد ،حوزه انرژی و محيطزيست ،حوزه مکانيك نيروگاهها  ،حوزه فناوری
اطالعات ،ارتباطات ،اتوماسيو و راهبری شبکه برق ،حوزه الکترونيك قدرت و ماشينهای الکتريکی ،حوزه الکترونيك ،کنترل و ابزار دقيق ،حوزه مطالعات
شبکههای فشارقوی ،حوزه برنامهريزی و بهرهبرداری سيستمهای قدرت
-

محورهای همکاری مشترک

•

محورهای همکاری مشتر  :اين دانشگاه در انجام طرح های تحقيقاتی حوزه های شيمی و مواد  ،سازه ها و شبکه های فشار قوی صنعت برق

•

انجام طرح های حمايتی پژوهشگاه شامل طرح بهتام  ،طرح اعتبار سابنه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه (طرح استاد) ،طرح حمايت از پايا نامه تحصيالت
تکميلی و رساله دکتری ،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
 -2تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛ تعداد  11عنوا قرارداد به مبلغ هشت ميلياردو سيصدو سی و پنج ميليو ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انجام موفق طرح ها ،ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری در حوزه های تحقيقاتی ،توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه ،توسعه مشارکت هيات علمی و
دانشجويا تحصيالت تکميلی در انجام طرح های پژوهشی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری در انجام طرح های تحقيقاتی مربوط به حوزه های مختلف فعاليت های پژوهشی پژوهشگاه
مشارکت در انجام قراردادهای تحقيقاتی مربوط به طرح های حمايتی پژوهشگاه شامل طرح هدايتی  -حمايتی تحقيقات اساتيد دانشگاه ها و
موسسات (طرح بهتام ) ،طرح اعتبار سابنه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه (طرح استاد) ،طرح حمايت از پايا نامه تحصيالت تکميلی و رساله
دکتری،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
مشارکت در انجام همايشها و کنفرانسها

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

-

آدرس :تهرا  ،شهر

قدس ،انتهای بلوار شهيد دادما

تلفن88079400 - 9 :
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فک 88078296 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي استان سمنان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس آل بویه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

حمايت از صنايع کوچك و شرکتهای دانشبنيا
ايجاد و توسعه شهرکهای صنعتی
حمايت از رويدادهای استارتاپی
تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی

-

محورهای همکاری مشترک

-

محورهای همکاری مشتر :.
توسععه فناوری ،کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشعگاهی و سعاماندهی ارتباط واقعی بين صعنعت و دانشعگاه ،اجرای راهبردهای مشعتر دو
مجموعه دانشعگاه سعمنا و شعرکت شعهرکهای صعنعتی اسعتا سعمنا در حوزه رونق کسعب و کار بخش خصعوصعی و رفع موانع موجود با بهره
مندی از توا نرم افزاری و سعخت افزاری طرفين با لحا نمود شعرايط قانونی حاکم بر مرکز خدمات فناوری و کسعب و کار شعرکت شعهرکهای
صنعتی
تعداد  15قرارداد صنعتی به مبلغ سه ميليارد و ششصد و هفتاد ميليو ريال با دانشگاه منعقد نموده است
راهاندازی مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی (خوشه قطعات خودرو  ،خوشه فرش و دستبافته ها)

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به ارتقاءِ دانش فنی شرکت های مستقر در شهر های صنعتی و واحدهای فناور.
ارائه خدمات علمی و آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مشاوره ای از سوی دانشگاه سمنا در زمينه های فناوری و بهينه سازی -فنی و مهندسی-
بازاريابی و بازرگانی -مديريت و منابع انسانی -آزمايشگاهی -کارگاهی -کيفيت و استاندارد به شرکت های صنعتی ،واحدهای فناوری و واحدهای
استارتاپی استا سمنا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری های مشتر جهت کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشگاهی و ساماندهی ارتباط واقعی بين صنعت و دانشگاه
اجرای راهبردهای مشتر دو مجموعه دانشگاه سمنا و شرکت شهرکها صنعتی استا
توسعه مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :سمنا – ميدا استاندارد – بلوار جوا – شرکت
شهرکهای صنعتی استا

تلفن33370723-023:
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فک 33372382-023:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازما تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر صادق عباسي شاهكوه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شاهد

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

صدور پروانه فعاليت و بهرهبرداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی ،پستی و فناوری اطالعات
تدوين و پيشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور
نظارت بر عملکرد دارندگا پروانهها در چارچوب مفاد پروانههای صادر شده
تنظيم ،مديريت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط
-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
عقد چهار طرح پژوهشی با دانشگاه شاهد به مجموع مبلغ  73.660.000.000ريال
تشعکيل گروه های مشعتر تحفيفاتی و پژوهشعی در حوزه راديويی با پژوهشعکده دانشعگاه شعاهد در جهت آموزش پرسعنل و شعرح خدمات مورد
نياز سازما تنطيم
همکاری مشتر با پژوهشکده دانشگاه شاهد در انجام دو پروژه مشتر دريايی برای پژوهشگاه فضايی ايرا
در اختيار قرارداد تجهيزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سازما برای طرح های دانشگاه شاهد

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

 واگذاری و نظارت پروژههای"طراحی سامانه سايت مانيتورينگ سيگنال های فضايی " به مبلغ  13 000 000 000ريال
" تهيه طرح جامع کشوری پايش طيف امواج راديويی و نظارت بر شبکههای مرتبط" به مبلغ  29 000 000 000ريال"
"مشاوره و نظارت بر تامين و راه اندازی سامانه های جهت ياب و مانيتورينگ باند  HFو  "MFبه مبلغ  27 400 000 000ريال
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

توسعه همکاری در قالب طرحهای پژوهشی کاربردی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :پل سيد خندا – سازما تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی

تلفن89661344 :

33

فک 89661323-:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت صنايع امنيت فضای تبادل اطالعات صا ايرا
(صاافتا)
دکتر کیانوش آزادي

نام مدیر عامل یا رئیس

دانشگاه شاهد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

انجام تحقيقات ،مشاوره ،طراحی و توليد و توسعه دانش و فناوری طرحهای دفاع سايبری ،امنيت و کنترل امنيت اطالعات و سامانه
های الکترونيك و مخابرات.
ايجاد و توسعه صنايع در حوزه دفاع سايبری ،امنيت و توليد و تأمين سامانه ها و نيازهای دفاع سايبری
-

•

محورهای همکاری مشترک

انجام  6طرح پژوهشی کاربردی توسط دانشگاه شاهد به مجموع مبلغ  4.720.000.000ريال

•

همکاری در توسعه و فروش محصوبت فناوری و دانشبنيا دانشگاه شاهد

•

عقد دو تفاهمنامه همکاری در حوزه خدمات امنيت شبکه تلفن همراه و سامانههای نرمافزاری

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -برآورده شد نيازهای فناورانه صنايع با توا تحقيقات کاربردی دانشگاه شاهد

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

فروش محصوبت فناوری توليد شده در دانشگاه شاهد و توسعه همکاری در قالب طرحهای پژوهشی کاربردی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن75205600 :

آدرس :اتوبا صياد شيرازی -خيابا مژده -خيابا خسروبيگی

34

فک 75205600 -:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت آب منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

حمیدرضا دهقاني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شیراز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

انجام پروژه های تحقيقاتی در زمينه آب و برگزاری همايشهای علمی مشتر
-

محورهای همکاری مشترک

انجام دهها پروژه پژوهشی کاربردی در زمينه منابع آب ،مديريت آب ،مهندسی آب ،محيط زيست و ...
طی  10سعال اخير :قرارداد انجام  29مورد پروژه پژوهشعی در سعال  1390با مبلغ  20ميليارد ريال -قرارداد انجام  11پروژه پژوهشعی در
سععال  1393با مبلغ  6450ميليو ريال  -قرارداد انجام يك پروژه پژوهشعی در زمينه پنل خورشعيدی شععناور در سععال  1399با مبلغ
 1480ميليو ريال
کارآموزی  5نفر
مشارکت در برگزاری کنگره سوم آب و فاضالب کشور در سال  1399ضمن حمايت مالی و علمی -برگزاری نشستهای علمی و پژوهشی
مشتر به طور مستمر و به تعداد زياد
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

جهت گيری پروژه های پژوهشی از بنيادی به کابردی -ارتقای سطح دانش علمی و فنی کارشناسا شرکت در حين انجام پروژه های
تحقيقاتی -استفاده مستقيم از نتايج حاصله از پروژه های کاربردی در شرکت از طريق دستگاههای ساخته شده ،مدلهای ارائه شده و نرم
افزارهای ارتقا يافته
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

کاربردی نمود پروژه های پژوهشی جديد در راستای حل مشکالت مبتال به آب استا با همکاری و حضور موثر اساتيد دانشگاه شيراز در
کميته های تحقيقات و فناوری شرکت -برگزاری همايش ،سمينار ،و کارگاه آموزشی مشتر برای افزايش توانمندی همکارا
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
شيراز بلوار ارم

تلفن:

35

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

ماشین سازي اراک

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس جعفر صفري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي اراک

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

صنايع فلزی -صنايع نفت گاز -صنايع نيروگاهی ،معاد و صنايع وابسته
-

محورهای همکاری مشترک

-

پروژه های تحقيقاتی مشتر
انتقال فناوری و دانش فنی
دوره های آموزشی مشتر
برگزاری رويدادهای علمی و پژوهشی مشتر
کارآموزی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

به روز آوری خطوط توليد
افزايش بهره وری در ارايه خدمات و توسعه محصوبت
آموزش های مهارتی برای دانشجويا و تربيت نيروهای متخصص و ماهر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

فعاليت های مشتر

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :ارا

در حوزه صنايع معدنی

-بلوار دانشگاه -دانشگاه صنعتی ارا

تلفن:
08633400681

36

فک :

08633670020

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت آلومیناي ایران

نام مدیر عامل یا رئیس

تورج زارع

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شاهرود

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

به علت خواص منحصر بفرد فلز آلومينيوم و استراتژيك بود اين فلز در دنيا  ،روز به روز استفاده از آ در بسياری از صنايع و بخصوص صنايع با تکنولوژی باب  ،گستردهتر
شده و نياز بازار جهانی به مصرف اين فلز افزايش چشمگيری يافته است.
با توجه به هدفگذاری توليد ارقام بابيی از اين فلز در برنامههای توسعهای کشور و احداث چند کارخانه توليد شمش آلومينيوم اهميت توليد اين فلز استراتژيك بيشتر
مشخص میگردد .ماده اوليه و اصلی جهت توليد اين فلز  ،اکسيد آلومينيوم ( )Al2O3با درصد خلوص باب بوده و تنها توليدکننده پودر آلومينا در کشور  ،شرکت آلومينای
ايرا (مجتمع جاجرم) میباشد.

•

محورهای همکاری مشترک

انعقاد  6قرارداد به مبلغ  8ميليارد ريال در  5سال اخير؛

•

انعقاد  6قرارداد به مبلغ  1ميليارد ريال در سال های بيش از  5سال قبل؛

•

تفاهم نامه ارائه خدمات آزمايشگاهی به شرکت؛

•

پذيرش دانشجو جهت تحقيق و انجام پروژه در شرکت؛

•

پذيرش دانشجو به عنوا کارآموز؛

•

هماهنگی بازديد از شرکت و معاد وابسته؛

•

پيگيری امور جاری.

برگزاری جلسه مشتر

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها
بهينه سازی شيب ديواره جنوبی معد روباز گلبينی 6با استفاده از آلگوريتم ژنتيك
مطالعه حد روباز -زيرزمينی معاد بوکسيت جاجرم
روشهای بهينه استخراج زيرزمينی بوکسيت از معاد جاجرم
برگزاری يك دوره کالس طب ورزشی در محل مجتمع شرکت آلومينای ايرا  -جاجرم
انجام مطالعات پژوهشی از نوع کاربردی عملياتی به همراه انجام عمليات سونداژ ژئوفيزيکی و تفسير نتايج و مدلسازی جهت بدست آورد عمق بيه يا زو
کارستی کمر پايين بوکسيت در  100نقطه برداشت شده

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
بررسی کارست ،منابع آب و اثرات زيست محيطی معد بوکسيت گانو
انجام مطالعات پژوهشی در خصوص توليد کنسانتره آهن از گل قرمز مجتمع آلومينای جاجرم
برگزاری بازديدهای اعضای هيأت علمی و دانشجويا
پذيرش کارآموز و کاروز در شرکت
تعريف پروژه های دانشجويی و پارساهای تقاضامحور در شرکت متناسب با نيازمندی های شرکت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :استا خراسا شمالی ،جاجرم ،کيلومتر  7جاده سنخواست ،صندوق پستی
1135-94415

تلفن:
05832273081-5
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فک :
05832273041

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

شرکت مدیریت امن الكترونیكي کاشف

نام مدير عامل يا رئي

علي اکبر کاظمي نیا

نام دانشگاه يا پژوهشگاه
-

دانشگاه صنعتي شاهرود

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شورای پول و اعتبار در يكصد و پنجاه و يکمين جلسه خود در تاريخ  ،7/9/1391بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايرا را مکلف نمود تا «مرکز کنترل امنيت شبکه و
فوريتهای بانکی (کاشف)» را بهمنظور حفظ و ارتقای امنيت نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونيکی و مواجهه صحيح و بهموقع با تهديدات درونی و بيرونی نظام بانکی
کشور ايجاد نمايد .در اين راستا بانك مرکزی ج.ا.ا با هدف تقويت بنيه فنی و ايجاد ساختاری چابك و دانشبنيا  ،شرکت مديريت امن الکترونيکی کاشف را در تاريخ
 18/12/1392تأسي کرد و تمامی وظايف محوله به مرکز کاشف را به اين شرکت واگذار نمود و بدين ترتيب شرکت کاشف بهعنوا مجری اهداف حاکميتی بانك مرکزی
جمهوری اسالمی ايرا در حوزه «مديريت و هدايت امنيت فضای توليد و تبادل اطالعات بانکی» معرفی شد.

-

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر
•

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛ جمعاً  4قرارداد با ارزش  16ميليارد ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

اجرای  4قرارداد پژوهشی در حوزه رصد و رسيدگی به رخدادهای امنيتی

•

تقويت و توسعه نيروی انسانی در مرکز تخصصی آپا در دانشگاه صنعتی شاهرود

•

توسعه ابزارهای نرمافزاری توليد شده در مرکز تخصصی آپا

•

برگزاری دورههای مهارت افزايی و کارآموزی برای دانشجويا دوره کارشناسی در حوزه افتا

•

جذب تعدادی از فارغ التحصيال دانشگاه صنعتی شاهرود برای فعاليت در حوزه افتا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

توسعه فعاليت های پژوهشی در حوزه رصد رخدادهای امنيتی برای ارائه به نظام بانکی کشور

•

ارائه ايده و نوآوری برای خودکارسازی رصد و رسيدگی به رخدادهای امنيتی در نظام بانکی

•

توسعه خدمات پژوهشی مستمر به شرکت کاشف در حوزه امنيت اطالعات

•

طراحی و توسعه سامانههای مورد نياز شرکت کاشف

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،خيابا شريعتی ،خيابا دستگردی ،پال
1911846811

 ،41کد پستی

تلفن:
02172861000
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فک :
02172861243

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس غالمرضا نصیري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شیراز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت برق منطقه ای فارس از شرکت های زير مجموعه شرکت توانير است که مسئوليت تامين ،جابه جايی و فروش انرژی الکتريکی
مطمئن مورد نياز مشتريا خود شامل شرکت مديريت شبکه برق ايرا  ،متقاضيا و مشترکين بر روی شبکه انتقال و فوق توزيع را در
سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابی به اين مهم  ،سياست ها و راهکارهای از پيش تدوين شده را بمنظور نيل
به مقاصد فوق  ،سر لوحه فعاليت های اين شرکت قرار داده است و در جهت دستيابی به اين مهم  ،اهداف زير را پيگيری می نمايد :تامين
برق مطمئن ،کمك به حفظ محيط زيست ،ارتقا سطح مشتريا  ،افزايش ايمنی و بهداشت شغلی
-

•
•
•

محورهای همکاری مشترک

محورهای همکاری مشعتر نوشعته شعود .مطالعات سعيسعتم های قدرت در سعطح شعبکه ی انتقال و فوق توزيع ،مطالعات ايسعتگاهها و
خطوط انتقال و فوق توزيع ،مديريت مصرف  ،کاهش تلفات و بهينه سازی شبکه قدرت
تعداد و مبالغ قرارداد صعنعتی منعقد شعده با دانشعگاه؛از سعال  1390تا کنو تعداد  9قرارداد صعنعتی به همراه يك قرارداد فرصعت
مطالعاتی جمعا به مبلغ  7388.8ميليو ريال با دانشگاه صنعتی شيراز منعقد شده است.
همکاری در بهرهبرداری مناسعب از فرصعتهای مطالعاتی در جامعه و صعنعت اعضعای هيات علمی؛ در سعال  1400يك قراداد فرصعت
مطالعاتی (فرصعت مطالعاتی آقای دکتر محسعن گيتی زاده ،دانشعکده مهندسعی برق  ،دانشعگاه صعنعتی شعيراز) با دانشعگاه صعنعتی شعيراز
منعقد شده است.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

افزايش پايداری و مانور پذيری شبکه انتقال و فوق توزيع برق فارس ،کمك به بهره برداری بهينه تر از شبکه برق فارس و کاهش تلفات شبکه،
انتخاب مناسب محل احداث نيروگاههای توليد پراکنده
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

• شناسايی چالشها و اولويت های تحقيقاتی شرکت برق منطقه ای فارس در قالب بهره برداری از فرصت های مطالعاتی اعضای هيات
علمی
• انجام اولويت های تحقيقاتی به کمك اساتيد دانشگاه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن-32330031 :
071

آدرس :شيراز ،خيابا زند ،نبش خيابا فلسطين ،کد پستی
71346-96333
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فک 071 - 32359047 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازمان صنایع هوایي

نام مدیر عامل یا رئیس

صنایع ساخت موتورهاي توربیني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي همدان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طراحی و ساخت موتورهای توربينی
-

محورهای همکاری مشترک

•

بومی ساز و ساخت مفولهای پاشش حرارتی

•

پوششهای آلياژی الکتودپوزيشن آلياژهای خاص

•

فرايند

•

تکنولوژی ترميم تر های پهن در سوپر آلياژها

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

دانش فنی اعمال پوششهای الکترودپوزيشن آلياژی
توليد مفتول های متال اسپری
ترميم قطعات آسيب ديده از سوپرآلياژهای پايه نيکل

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

دانش فنی ساخت مواد مورد استفاده در ترميم تر های پهن در سوپر آلياژهای پايه کبالت
فرايند ساخت قطعات پيچيده به روش ساخت افزايشی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

ساخت افزايشی به روش SLM

آدرس :تهرا  -کيلومتر  3جاده مخصوص-بلوار صنايع
هوايی -سازما صنايع هوايی

تلفن 02166050390 :فک :

40

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

اداره کل بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان گلستان

نام مدیر عامل یا رئیس

جناب آقاي سید محمد حسیني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه گلستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طرح هاي برون دانشگاهي و قرارداد هاي پژوهشي
-

محورهای همکاری مشترک

تعداد قراردادهاي منعقد شده با دانشگاه؛
-

قرارداد پژوهشی با عنوا
قرارداد پژوهشی با عنوا
قرارداد پژوهشی با عنوا
قرارداد پژوهشعی با عنوا
روستای شاهکوه سفلی

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی اسکي طراحی معماری روستايی
مطالعات ايمن سازی و تحليل پايداری زمين لغزش روستای نرگ چال
رفتارنگاری زمين لغزش روستای نرگ چال آزادشهر
کارگاه آموزشعی تخصعصعی اجرای سعقف – کارگاه آموزشعی کاربردی آشعنايی با بافت و مسعکن

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انعقاد تفاهم نامه در خصوص برگزاری همايش ها ،کارگاه های تخصصی -رويداد های تخصصی  ،معرفی کارآموزی  -راه
اندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر  -ايجاد يا راه اندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر و همکاری در بهره برداری
مناسب از فرصت های مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی ....
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

دانش فنی ساخت مواد مورد استفاده در ترميم تر های پهن در سوپر آلياژهای پايه کبالت
فرايند ساخت قطعات پيچيده به روش ساخت افزايشی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :گرگا  ،ميدا بسيج ،سايت اداری استانداری

تلفن01732480281 :

41

فک 01732480280:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

مجتمع مس سرچشمه

نام مدیر عامل یا رئیس

حسین احمدي کاظم آباد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

استخراج و فراوری م
-

•
•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

انجام طرح های پژوهشععی مشععتر  ، ،ارائه خدمات مشععاوره تخصععصععی توسععط اعضععای هيئت علمی دانشععگاه ،پذيرش کاراموزی
دانشجويا ،.
تعداد  21طرح پژوهشعی منعقد شعده با مبلغ  57/603/000/000ريال معادل پنجاه و هفت ميليارد و شعشعصعد وسه ميليو و نهصد و ده
هزار ريال
همکاری مشعتر د ر برگزاری دوره های آموزشعی تخصعصعی برای پرسعنل م و اعضعای هيئت علمی دانشعگاه ،همکاری در پذيرش و
راهنمايی کارآموزی دانشجويا ؛
حضعور تعدادی از اعضعای هيئت علمی دانشعگاه به عنوا مشعاور و همچنين گذراند فرصعت مطالعاتی در جامعه و صعنعت تعدادی از
اعضای هيئت علمی دانشگاه در مجتمع م سرچشمه؛
همکاری و مشعارکت در برگزاری همايش های برگزار شعده توسعط دانشعگاه از جمله شعشعمين کنفران
انرژی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

تعميق روابط بين دانشگاه و شرکت ملی صنايع م
افزايش چشمگير فعاليت های صنعتی اعضای هيئت علمی دانشگاه
کسب تجربه فعاليت صنعتی اعضای اعضای هيئت علمی دانشگاه

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

افزايش سريع فعاليت های همکاری مشتر از طريق تفاهم نامه سه جانبه
ورود دانشگاه به مقوله ساخت و تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز مجتمع
افزايش سهم تعداد پايا نامه های تحصيالت تکميلی تقاضامحور در جهت رفع نيازهای مجتمع

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :رفسنجا  ،سرچشمه ،مجتمع م

سرچشمه

تلفن034-34302550 :

42

بين المللی فناوری و مديريت

فک 034-34302507:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد سلیماني ساردو

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

توزيع انرژی الکتريکی
-

محورهای همکاری مشترک

•

انجام طرح های پژوهشی مشتر  ، ،ارائه خدمات مشاوره تخصصی توسط اعضای هيئت علمی دانشگاه ،پذيرش کاراموزی دانشجويا ،.

•

تعداد  5طرح پژوهشی منعقد شده با مبلغ  2/240/000/000ريال معادل دو ميليارد و دويست و چهل ميليو ريال

•

همکاری مشعتر در برگزاری دوره های آموزشعی تخصصی برای پرسنل شرکت در خصوص مباحث انرژی الکتريکی ،همکاری در پذيرش و راهنمايی
کارآموزی دانشجويا ؛

•

گذراند فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت تعدادی از اعضای هيئت علمی دانشگاه در شرکت؛

•

همکاری و مشعارکت در برگزاری همايشهای برگزار شعده توسعط دانشعگاه از جمله شعشعمين کنفران
استارت آپ های برگزار شده شرکت

•

همکاری مشتر

در راه اندازی مرکز علمی و عملی آموزشی توزيع نيرو ی برق؛

•

همکاری در تجهيز آزمايشگاه شبيه ساز سيستم قدرت دانشگاه ،همکاری در پروژه مانيتورينگ انرژی دانشگاه

•

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابين ؛

بين المللی فناوری و مديريت انرژی و همچنين

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

تعميق روابط بين دانشگاه و شرکت
افزايش چشمگير فعاليت های صنعتی اعضای هيئت علمی دانشگاه
کسب تجربه فعاليت صنعتی اعضای اعضای هيئت علمی دانشگاه

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

افزايش سطح فعاليت های همکاری مشتر از طريق تفاهم نامه های منعقد شده
ورود دانشگاه به مقوله ساخت و تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز شرکت خصوصا در بحث شبکه های توزيع
افزايش تعداد پايا نامه های تحصيالت تکميلی تقاضامحور در جهت رفع نيازهای شرکت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:کرما خيابا توانير ،شرکت توزيع نيروی برق شمال استا
کرما

تلفن034-32520556:
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فک 034-32520556:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

صندوق حمایت زیست فناوري

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر مهدي دیلم صالحي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فناوري

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

مشارکت و سرمايه گذاری در راه اندازی خط توليد ماده موثره پپتيدهای دارويی
-

محورهای همکاری مشترک

-

سععرمايه گذاری جهت خريد و اجرای دانش فنی توليد صععنعتی مواد موثره دو پپتيد دارويی متعلق به پژوهشععگاه ملی مهندسععی
ژنتيك و زيست فناوری
آورده صندوق به مبلغ معادل )  73.749.000.000هفتاد و سه ميليارد و هفتصد و چهل و نه ميليو ريال )
ايجاد شرکت دانش بنيا زيستا آرنا فارمد در جهت تجاری سازی فرايند و توسعه فناوری های زيستی
کمك به توسعه بازار محصوبت زيست فناوری
رفع موانع و مشکالت پيش روی شرکتها در مسير تجاریسازی و توليد
تامين منابع مالی به منظور سرمايهگذاری و مشارکت در طرح نوآورانه پپتيد های د ارويی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

-

ايجاد خط توليد شامل  700متر فضای اتاق تميز
خريد تجهيزات مرتبط با توليد جهت استقرار و بهره برداری در اتاق های تميز
ساخت و تجهيز  100مترمربع فضای آزمايشگاهی و اداری جهت آزمايشگاه کنترل کيفی و واحد تحقيق و توسعه

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 مطالعه بازار داروهای پپتيدی و افزايش سبد محصوبت از  2محصول به  5پپتيد دارويی موردنياز کشور بومی سازی و خودکفايی در توليد داروهای پپتيدی کامال وارداتی توليد صنعتی مواد موثره دو پپتيد دارويی-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:تهرا خيابا مالصدرا ،خيابا شيرازی شمالی،
خيابا صائب تبريزی شرقی ،پال 6

تلفن02188033910:
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فک  02188033910 :داخلی 444

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت فرودگاهي ابرگان البرز

نام مدیر عامل یا رئیس

بهرام ابوالمعالي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

پژوهشگاه فناوریهاي نوین -سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ایران

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طراحی و ساخت چراغهای فرودگاهی ،سيستمهای مخابراتی ،الکترونيکی ،سيستمهای کمك ناوبری و تجهيرات فرودگاهی
•
•
•

محورهای همکاری مشترک
امکا سنجی ،طراحی و راه اندازی آزمايشگاه
مرجع آزمونهای الکتريکی و محيطی تجهيزات فرودگاهی
طراحی و ساخت بوبين گاز و دستگاه تستکننده بوبين

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

ايجاد دانش فنی آزمايش متداول تجهيزات فرودگاهی مطابق استانداردهای بينالمللی  ICAO&FAAاست که شامل :سيستم ناوبری بصری فرودگاهی شامل چراغ های باند
پروازی ،مسير تاکسی ،پارکينگ ،چراغ تقرب به فرودگاه ،چراغ های هشدار ،چراغ تقرب دقيق فرود ،تران ايزوله مدار سری ،دستگاه کنترل جريا ثابت ،تابلوهای کنترل و سيستم
کنترل از راه دور
تجهيزات زمينی سيستم کمك ناوبری راديوئی هوائی شامل دستگاه فرود دقيق بخش کنترل ،اندازهگيری فاصله هواپيما ،مکا نمای راديوئی همه جهته ،فرستنده امواج راديوئی و
داپلر همه جهته با فرکان بسيار باب ،مکا نمای دستگاه تقرب دقيق ،دستگاه رادار جانبی نجات و دستگاه مکا نمای مسير
راه اندازی آزمايشگاه تخصصی آزمو تجهيزات فرودگاهی
ايجاد دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت بوبينهای گاز شامل هسته ،سيمپيچ ،پايه و جذب کننده بوبين.
يکی از موارد مورد توجه در اين طرح حساسيت بابی بوببن گاز است که با جريا بسيار پايين حدود  50ميلیآمپر امکا جذب را فراهم میسازد .همچنين تستر جريا مربوطه
جهت آزمو عملکردی بوبين در اين طرح ،طراحی و ساخته شده است .با کسب دانش فنی مربوطه میتوا برای کليه بوبينهای مورد استفاده در گاز خانگی ،پکيج ديواری،
مشعلهای صنعتی و غيره از اين دانش بهره برد و انواع بوبين ها را طراحی و مورد ساخت قرار داد .در اين طرح ،نمونه مهندسی بوبين به همراه مستندات توليد انبوه مقرو به
صرفه آ جهت راهاندازی خط توليد ارائه گرديده است.

-

•
•
•
•
•

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
طراحی سيستم رگوبتور جريا ثابت ) (CCRچراغهای فرودگاهی
انجام تستهای تطابق با استاندارد  ICAOو  FAAتجهيزات فرودگاهی توليد داخل
طراحی و ساخت تجهيزات فرودگاهی Airside
طراحی و ساخت ترموسوئيچ
طراحی و ساخت منبع پال

مايکروويو

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تهرا  ،احمدآباد مستوفی ،انتهای خيابا انقالب ،مجتمع تحقيقاتی
عصر انقالب

تلفن:
021-56276609
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فک :
021-56276609

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت سیمان الر سبزوار

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس سعید حیدري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه حكیم سبزواري

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

توليد سيما خاکستری
-

محورهای همکاری مشترک

•

عقد سه قرارداد پژوهشی به ارزش جمعا پنج ميليارد ريال

•

گذراند دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجويا دانشگاه در اين صنعت

•

اعزام عضو هيئت علمی دانشگاه به اين شرکت برای عارضه يابی در قالب فرصت مطالعاتی

•

برگزاری "پنجمين کنفران

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه در محل شرکت سيما با حضور فعال اعضای هيئت علمی دانشگاه؛

•

راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛
-

ملی و اولين کنفران

بين المللی صنعت سيما و افق پيش رو”

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تحليل راهکارهای افزايش ميزا عمر نسوز کاری دمپرهای هوای ثالثيه
محاسبه ارزش حرارتی سوخت (گاز طبيعی)مورد استفاده برای کوره ها به همراه طراحی و ساخت سيلندرهای نمونه گيری گاز
طراحی و ساخت يك دستگاه دوربين بينايی درو کوره پخت سيما
که اين موارد منجر به کاهش مصرف سوخت ،کاهش آبيندگی ،افزايش کيفيت و ....شده است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

برگزاری ششمين کنفران ملی و اولين کنفران بين المللی صنعت سيما و افق پيش رو
اعزام اساتيد در قالب فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت
بازاريابی برای طرح های پژوهشی انجام شده مشتر
انجام قراردادهای پژوهشی جديد
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :سبزوار –خيابا مطهری-نبش مطهری -10ساختما
سيما بر سبزوار

تلفن051-44022 :

46

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي استان سمنان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس آل بویه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

حمايت از صنايع کوچك و شرکتهای دانشبنيا
ايجاد و توسعه شهرکهای صنعتی
حمايت از رويدادهای استارتاپی
تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی

-

محورهای همکاری مشترک

-

محورهای همکاری مشتر :.
توسععه فناوری ،کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشعگاهی و سعاماندهی ارتباط واقعی بين صعنعت و دانشعگاه ،اجرای راهبردهای
مشعتر دو مجموعه دانشعگاه سعمنا و شعرکت شعهرکهای صعنعتی اسعتا سعمنا در حوزه رونق کسب و کار بخش خصوصی و رفع
موانع موجود با بهره مندی از توا نرم افزاری و سخت افزاری طرفين با لحا نمود شرايط قانونی حاکم بر مرکز خدمات فناوری
و کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی
تعداد  15قرارداد صنعتی به مبلغ سه ميليارد و ششصد و هفتاد ميليو ريال با دانشگاه منعقد نموده است
راه اندازی مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی (خوشه قطعات خودرو  ،خوشه فرش و دستبافته ها)

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به ارتقا ِء دانش فنی شرکت های مستقر در شهر های صنعتی و واحدهای فناور.
ارائه خدمات علمی و آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مشاوره ای از سوی دانشگاه سمنا در زمينه های فناوری و بهينه سازی -فنی
و مهندسی -بازاريابی و بازرگانی -مديريت و منابع انسانی -آزمايشگاهی -کارگاهی -کيفيت و استاندارد به شرکت های صنعتی،
واحدهای فناوری و واحدهای استارتاپی استا سمنا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری های مشتر جهت کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشگاهی و ساماندهی ارتباط واقعی بين صنعت و دانشگاه
اجرای راهبردهای مشتر دو مجموعه دانشگاه سمنا و شرکت شهرکها صنعتی استا
توسعه مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :سمنا – ميدا استاندارد – بلوار جوا – شرکت
شهرکهای صنعتی استا

تلفن33370723-023:
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فک 33372382-023:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه نیرور

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احد ضابط رئیس پژوهشگاه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حوزه های تحقيقاتی پژوهشگاه  :حوزه سازههای صنعت برق  ،حوزه شيمی و مواد ،حوزه انرژی و محيطزيست ،حوزه مکانيك نيروگاهها ،
حوزه فناوری اطالعات ،ارتباطات ،اتوماسيو و راهبری شبکه برق ،حوزه الکترونيك قدرت و ماشينهای الکتريکی ،حوزه الکترونيك ،کنترل
و ابزار دقيق ،حوزه مطالعات شبکههای فشارقوی ،حوزه برنامهريزی و بهرهبرداری سيستمهای قدرت و...
•
•

محورهای همکاری مشترک

محورهای همکاری مشعتر  :اين دانشعگاه در انجام طرح های تحقيقاتی حوزه های شعيمی و مواد  ،سعازه ها و شعبکه های فشعار قوی
صنعت برق
انجام طرح های حمايتی پژوهشعگاه شعامل طرح بهتام  ،طرح اعتبار سعابنه تحقيقاتی اسعاتيد دانشعگاه (طرح اسعتاد) ،طرح حمايت از پايا
نامه تحصيالت تکميلی و رساله دکتری ،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
 -2تعداد و مبالغ قرارداد صعنعتی منعقد شعده با دانشعگاه؛ تعداد  11عنوا قرارداد به مبلغ هشعت ميلياردو سعيصعدو سعی و پنج ميليو
ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انجام موفق طرح ها ،ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری در حوزه های تحقيقاتی ،توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه ،توسعه مشارکت هيات
علمی و دانشجويا تحصيالت تکميلی در انجام طرح های پژوهشی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری در انجام طرح های تحقيقاتی مربوط به حوزه های مختلف فعاليت های پژوهشی پژوهشگاه
مشارکت در انجام قراردادهای تحقيقاتی مربوط به طرح های حمايتی پژوهشگاه شامل طرح هدايتی  -حمايتی تحقيقات اساتيد
دانشگاه ها و موسسات (طرح بهتام ) ،طرح اعتبار سابنه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه (طرح استاد) ،طرح حمايت از پايا نامه
تحصيالت تکميلی و رساله دکتری،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
مشارکت در انجام همايشها و کنفرانسها

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

-

آدرس :تهرا  ،شهر

قدس ،انتهای بلوار شهيد دادما

تلفن88079400 - 9 :

48

فک 88078296 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس راشكي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

سیستان و بلوچستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

انجام عمليات و خدمات بزم در کليه زمينهها ( فنی ،مالی ،اداری ،خدماتی ،آموزشععی و بازرگانی) برای گسععترش تأسععيسععات زيربنائی
شهر های صنعتی وساير خدمات مورد نياز.
•

•
•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
ايجاد کلينيك کسب و کار استا با همکاری دانشگاه
انجام بازديدهای صنعتی برای اساتيد و مشاورين صنعتی
انجام پارساهای تقاضا محور
ايجاد دفتر نمايندگی دانشگاه در شهر صنعتی
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
 3طرح تحقيقاتی با مجموع اعتبار  1.820.000.000ريال
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
برگزاری  3بازديد صنعتی اعضا هيئت علمی از  3شهر صنعتی مستقر در استا
برگزاری  2دوره کارگاه آموزشی روشهای عارضه يابی واحدهای صنعتی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تعريف چندين طرح پژوهشی انجام شده توسط اعضای هيئت علمی
تعريف چندين عنوا پارسای تقاضا محور و انعقاد قرارداد مربوطه
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

احصاء عناوين پژوهشی از شرکتها و واحدهای مستقر در شهرکت های صنعتی
انجام عارضه يابی واحدهای صنعتی توسط کلينيك کسب وکار
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
زاهدا  ،خيابا امداد ،شرکت شهرکهای سيستا و
بلوچستا

فک :

تلفن:
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس علیرضا قاسمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

سیستان و بلوچستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ايجاد و بهرهبرداری تأسيسات مربوط به توزيع آب شهری و همچنين جمعآوری و انتقال و تصفيه فاضالب

•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر
انجام طرح های پژوهشی
انجام پارساهای تقاضا محور
انجام فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

نوشته شود.

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
 3طرح تحقيقاتی با مجموع اعتبار  2.116.780.000ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
معرفی  1نفر از اعضای هيئت علمی جهت گذراند دوره فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛
برگزاری نشست تخصصی در خصوص چالشهای آب در استا سيستا و بلوچستا

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛
راه اندازی آزمايشگاه مشتر در گروه مهندسی شيمی دانشکده مهندسی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تعريف چندين طرح پژوهشی انجام شده توسط اعضای هيئت علمی
تعريف چندين عنوا پارسای تقاضا محور و انعقاد قرارداد مربوطه
ثبت اختراع از نتايج انجام پارسای تقاضا محور (در حال انجام)
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

احصاء عناوين پژوهشی جهت انجام پارساهای تقامحور
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
زاهدا  ،خيابا دانشگاه ،شرکت آب و فاضالب سيستا و
بلوچستا

تلفن:
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فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي یزد

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي دکتر ابوالفضل اسدي زارچ

نام دانشگاه

یزد

-

حوزههای کاری شرکت

تامين برق مطمئن و پايدار برای مشتريا از طريق توسعه و بهرهبرداری بهينه از تاسيسات شبکه برق ،در راستای رضايتمندی ذينفعا
-

محورهای همکاری مشترک

-

قراداد هاي منعقدشده درطي  5سال

-

- 1-1انجام اولويتهای تحقيقاتی مصوب شرکت برق منطقهای يزد و همکاریهای علمی (95/176
- 1-2انجام اولويتهای تحقيقاتی مصوب شرکت برق منطقهای يزد و همکاریهای علمی ()97/156
( 2فقره قرارداد به مجموع )

-

کارورزي و کارآموزي

-

 13نفر دانشجوکارآموزی در بازه زمانی 95-1400
همکاری در بهره برداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در صنعت اعضای هيات علمی
يك نفر عضو هيات علمی فرصت مطالعاتی در سال 99

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها
o
o
o
o

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاری و اشترا
-

هدفمند نمود پايا نامه های تحصيالت تکميلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت
فعال کرد اعضای هيئت علمی و دانشجويا تحصيالت تکميلی به انجام پژوهشهای مسأله محور
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها
ارتقاء مهارت افزائی و توانمندی دانشجويا و دانش آموختگا متناسب با نيازهای صنعت و جامعه در راستای توسعه اشتغال پذيری دانش
آموختگا دانشگاه شناسايی و بهره گيری از ظرفيت ها ،اختيارات ،امکانات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرايی در جهت تسهيل و توسعه
همکاری های مشتر

مساعی در پژوهش و بررسی به منظور پيشرفت و بهبود و توسعه مبانی علمی و فنی و اقتصادی در حوزه عمل شرکت

آدرس شرکت

آدرس :يزد ع بلوار دانشجو ،جنب پار

شادی

تلفن035-38250092:
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فک 035-38251766 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

شرکت پاالیشگاه نفت کرمانشاه

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

نام مدیر عامل یا رئیس

فرهاد کاویاني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي کرمانشاه

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

واحدهاي تولیدي :واحدهای توليدی اين پابيشگاه شامل واحدهای تقطير در اتمسفر ،مراک  ،پنتا  ،گاز مايع ،تبديل کاتاليستی ،تصفيه ،برج خنكکننده،
آب صنعتی ،توليدبخار ،تصفيه پساب صنعتی ،و واحد توليد برق میباشد.
محصوالت تولیدي :گاز مايع ،بنزين ،نفت سفيد ،نفت گاز و نفت کوره از محصوبت توليدی اين شرکت میباشند.
•

محورهای همکاری مشترک
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتي منعقد شده با دانشگاه؛

•

همكاري در برگزاري دورههاي مهارت افزایي ،کارورزي و کارآموزي؛

•

انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري

•

اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه در پاالیشگاه در رشته هاي مهندسي شیمي و برق

•

بازدید هاي علمي
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

▪
▪
▪

ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و پابيشگاه که نتيجه آ انعقاد  6مورد قرارداد می باشد.
در نظر گرفتن ظرفيت مناسب جهت برگزاری دوره کارآموزی توسط شرکت و تسهيل فرآيند آ
همکاری بسيار مناسب شرکت با دانشگاه جهت برگزاری بازديد های علمی

•

جذب تعدادی از فارغ التحصيال دانشگاه در شرکت

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

▪
▪
▪
▪

برنامه ريزی جهت معرفی اعضای هيات علمی دانشگاه به پابيشگاه در راستای انجام دوره فرصت مطالعاتی در صنعت
برگزاری تور مجازی جهت آشنايی دانشجويا با حوزه فعاليت های شرکت
افزايش ظرفيت کارآموزی
معرفی فارغ التحصيال برتر دانشگاه به شرکت جهت اشتغال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کرمانشاه  -بلوار شهيد بهشتی  -مقابل پار

شاهد

تلفن083-31497100 :
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فک 083-38363022 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان/شرکت /موسسه

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس رامین حاتمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

-

حوزههای کاری سازمان /شرکت /موسسه:

-

ذخيرهسازی گازهای طبيعی

-

احداث پابيشگاههای تقويت فشار گاز

-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
تحقيق و توسعه فناوريها در حوزه های  ، IOR ،EORبهينه سازی فرآيند های توليد و افزايش ضريب برداشت بر اساس رويکردهای نتيجه
محور مبتنی بر فناوری های روز جها  ،تدوين دانش فنی در ساخت تجهيزات بابدستی ،جهت دهی و هدايت رساله های تحصيالت تکميلی
به سمت توليد و بهره برداری از ميادين نفتی
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛ به مبلغ 492/000/000/000ريالی و  1/750/000يورو
راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛ ايجاد و راهاندازی پژوهشکده ميادين و تجهيزات نفت و گاز دانشگاه شهيد چمرا اهواز
ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛ ايجاد و راهاندازی آژمايشگاه پژوهشکده ميادين و تجهيزات نفت و گاز دانشگاه شهيد چمرا
اهواز

-

-

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

-

شناخت ميدا نفتی ،تبديل ميدا نفتی به موضوعات قابل تحقيق غربالگری کليه روش های ازدياد برداشت و بهبود توليد
نظارت بر اجرا ی پايلوت ميدانی ازدياد برداشت و برنامه پايش نتايج و تهيه طرح جامع توسعه ميدا ( )MDPبر اساس روش های بهينه ازدياد
برداشت
ارتقای عالمانه و عاقالنه حوزه توليد گاز از بزرگترين ميدا گازی در غرب کشور
رسوب دانش فنی مطالعات توسعه ميادين نفت و گازی در استا و تربيت نيروی انسانی متخصص در حوزه صنعت نفت
کاهش ريسك حفاری جهت توسعه اين با توجه به فشارها وتحريمهای ناجوانمردانه در حوزه نفت در کشور

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

احيا و حفظ ظرفيت ميادين از طريق روشهای تاسيسات محور و روشهای چاه محور
مشارکت و مشاوره در احداث کارخانههای بهرهبرداری جديد
مشارکت در توسعه و بومیسازی فناوریهای نوين توسعه ميادين

-

آدرس سازمان/شرکت/موسسه

-

آدرس :شرکت نفت مناطق مرکزی ايرا ع تهرا  ،خيابا
طالقانی ،روبروی وزارت نفت ,پال 390

تلفن0 21 87520 :
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فک +98 21 87520:
info@icofc.ir

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقهاي آذربایجان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي دکتر افشین روشن میالني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شهید مدني آذربایجان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

مديريت توليد ،تامين و انتقال انرژی الکتريکی مطمئن و پايدار
انتقال و توسعه تاسيسات
محورهای همکاری مشترک

•

عقد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری بين دانشگاه شهيد مدنی آذربايجا و شرکت برق منطقهای

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارتافزايی و کارآموزی دانشجويا در طول نيمسالهای مختلف

•

همکاری در برگزاری فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر

•

ارسال منظم نيازهای پژوهشی و فناوری شرکت به دانشگاه جهت اطالع رسانی

•

حمايت از پايا نامه های تحصيالت تکميلی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

عقد  17مورد قرارداد صنعتی به ارزش کل  9852840000ريال

-

عقد  7مورد قرارداد حمايت از پايا نامههای تحصيالت تکميلی

-

حضور يك نفر از اعضای هيات علمی در شرکت برق منطقه ای در قالب فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه

-

ارسال بيش از  50مورد اولويت و نياز پژوهشی از طرف شرکت به دانشگاه

-

برگزاری بيش از  10مورد کارگاه و دوره مشتر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاری در زمينه مشکالت زيست محيطی شرکت
برگزاری دوره های مهارتی با مشارکت شرکت و با تدري متخصصين صنعتی
برگزاری بازديدهای صنعتی با حضور مديرا و کارشناسا شرکت برق منطقه ای از شرکت های زيرمجموعه
شناسايی نيازمندیهای جامع شرکت برق منطقهای در راستای رفع چالش ها و افزايش بهرهوری
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تبريز ،بلوار استاد شهريار ،جنب مجتمع تفريحی
باغالر باغی ساختما شهريار

فک :

تلفن:
041-31070000
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04133285360

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت فوالد مبارکه

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر محمدیاسر طیب نیا

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشكده فوالد دانشگاه صنعتي اصفهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

•

توليد آهن و فوبد خام

•

توليد انواع محصوبت فوبدی

-

محورهای همکاری مشترک

•

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
تعداد  18مورد پروژه خاتمه يافته يا در دست اقدام -به مبلغ  170.076.552.310ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
برگزاری دوره آموزشعی  5روزه مميزی  IC-Markingبا همکاری انجمن توليد کنندگا ايرا  ،مؤسعسعه  ICDQاسعپانيا و پژوهشعکده فوبد دانشعگاه
صنعتی اصفها

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛

نوشته شود.

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

تدوين دانش فنی توليد محصوبت جديد فوبدی با ارزش افزوده باب

•

طراحی فرآيند توليد و توليد آزمايشی فوبدهای مورد نياز صنايع نفت و گاز و خودروسازی

•

طراحی مجدد و افزايش عمرکاری اجزای مکانيکی تجهيزات به منظور افزايش بهره وری

•

بهبود فرآيندهای توليد به لحا کيفيت محصول ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش آبينده ها و مصرف آب

•

انتخاب تکنولوژی جهت اجرای طرح های توسعه مربوط به افزايش ظرفيت توليد فوبد خام در کشور

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

ايجاد مرکز طراحی محصوبت جديد شرکت فوبد مبارکه در پژوهشکده فوبد

•

پياده سازی نظام اقتصاد چرخشی در شرکت فوبد مبارکه

•

طراحی و ساخت دستگاه فشار گرم

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن:
52731294-031

آدرس :شرکت فوبد مبارکه
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فک :
52735461-031
دفتر تحقيق و توسعه شرکت فوبدمبارکه
اصفها

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازمان بنادر و دریانوردي کشور (اداره سواحل و بنادر)

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد راستاد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي اصفهان – پژوهشكده علوم و فناوري زیر دریا

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

انجام وظايف حاکميتی در نگاهداشت سواحل و بنادر و توسعه آنها
حمايت از پژوهش های کاربردی در سطح ملی
طراحی و توليد تجهيزات اندازه گيری مشخصه های دريايی در طرح ملی ايجاد شبکه پايش و پيش بينی درياهای شمال و جنوب کشور.

-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
برپايی شبکه ملی پايش و پيش بينی دريايی کشور با مشارکت معاونت علمی و فنی رياست جمهوری
طراحی و ساخت تجهيزات اندازه گيری مشخصه های دريايی کشور
توليد بويه های موج نگار ،ايستگاه های هواشناسی ساحلی و نرم افزار های پايش و پيش بينی
راهبری وپشتيبانی فنی از تجهيزات داخلی طرح کال پايش و پيش بينی دريايی کشور
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
برگزاری دوره های آموزشعی در خصعوص نحوه عملکرد سعامانه اندازه گيری مشعخصعه های دريايی و معرفی تجهيزات .دانشعگاه صعنعتی اصعفها
سال . 1394

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تجاری سعازی ،سعاخت ،نصعب و راه اندازی بيش از  20دسعتگاه بويه ی موج نگار دريايی و ايسعتگاه های هواشعناسعی سعاحلی در  12بندر و بی نياز
سازی کشور از واردات اين محصوبت در قالب قرارداد ايجاد شبکه ملی پايش و پيش بينی سواحل کشور.
عقد بيش از  6قرارداد راهبری و  3قرارداد تامين قطعات يدکی مورد نياز برای ايجاد آماده بکاری اين تجهيزات تا کنو
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توليد و تامين قطعات يدکی و تجهيزات مورد استفاده در شبکه ملی پايش و پيش بينی مشخصه های دريايی.
توسعه و بهينه سازی تجهيزات اندازه گيری.
راهبری (تعمير و نگهداری) تجهيزات .

-

آدرس سازمان

آدرس:
تهرا  -بزرگراه شهيد حقانی – کوچه شهيدی – پال - 1سازما
بنادر و دريانوردی کشور

فک :

تلفن:
84931-021
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88651191-021

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت رسام پلیمر نامي

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد علمي کالنتري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي سهند تبریز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

توليد مواد اوليه صنعت پلی يورتا (پلی ال و پريپليمر)
-

•
•
•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

عقد تفاعمنامه همکاری فيمابين شرکت رسام پليمر نامی و دانشگاه صنعتی سهند تبريز
استقرار واحد تحقيق و توسعه شعبه  2شرکت در داخل پژوهشکده مواد پليمری دانشگاه صنعتی سهند
اسپانسرينگ ششمين همايش ملی پليمر ايرا
پذيرش دانشعجويا برای دوره های کاراموزی و مهارت آموزی آ ها جهت جذب در شعرکت رسعام پليمر نامی و نيز سعاير شعرکت های
مرتبط
اسپانسرينگ و اجرای پايا نامه های دانشجويی مقاطع ارشد و دکتری
عمکاری در برگزاری رويداد ايده بازار مهندسی پليمر در دانشگاه صنعتی سهند تبريز
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در حال حاضر پروژه های جديد و آتی شرکت در واحد تحقيق و توسعه مشتقر در داخل پژوهشکده مواد پليمری تعريف شده و
در حال اجرا می باشد .در اين پروژه ها بيشتر سعی ميگرددبا اعضای هيات علمی و دانشجويا همکاری صورت پذيرد .جذب
نيروهای کار متخصص نيز از طريق همين واحد صورت خواهد پذيرفت.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تبريز ،بابتر از پليسراه تبريز-ميانه ،ابتدای
شهر صنعتی عالی نسب ،گروه صنعتی نامی

تلفن:
04136301232
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فک :
04136301228

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت گاز استان کرمان

نام مدیر عامل یا رئیس

منوچهر فالح

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حفظ  ,نگهداری و اداره عمليات مربوطه به شبکه های توزيع گاز  ,ايستگاههای تقليل فشار  ,ايستگاههای اندازه گيری  ,ايستگاههای حفاظت از زنگ و ساير
تاسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهای شرکت
ارائه خدمات به متقاضيا و مشترکين گاز طبيعی و مطالعات فنی مهندسی اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ايجاد و احداث تاسيسات
و...
-

محورهای همکاری مشترک

-

قرارداد های صنعتی:

•

بررسعی تجربی اسعتفاده همزما سعيسعتم هوشعمند بهينه سعازی انرژی سعيسعتم گرمايش و کلکتور خورشعيدی صعفحه تخت در کاهش انرژی مصعرفی
يك ساختما مسکونی

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گازرسانی شهرهای جنوبی استا کرما

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گاز رسانی شهرهای شمالی استا کرما

•

شناسايی نقاط حادثه خيز در شبکه گازرسانی استا کرما

•

تعيين خطر فرونشست زمين بر روی شبکه گازرسانی شمال و غرب استا کرما با استفاده از تصاوير ماهواره ای رادار
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

رفع نيازها و مشکالت شرکت گاز استا کرما توسط اساتيد دانشگاه
آشنايی دانشجويا و اعضای هيئت علمی با فعاليت های شرکت گاز استا کرما

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

انعقاد تفاهم نامه همکاری
همکاری در برگزاری دوره های فرصت مطلعاتی در صنعت
همکاری در زمينه حمايت از پايا نامه های دانشجويی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
کرما بلوار  22بهمن شرکت گاز استا کرما

تلفن:
034-31326000

فک :
034-33239661
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس غالمرضا نصیري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شیراز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت برق منطقه ای فارس از شرکت های زير مجموعه شرکت توانير است که مسئوليت تامين ،جابه جايی و فروش انرژی الکتريکی
مطمئن مورد نياز مشتريا خود شامل شرکت مديريت شبکه برق ايرا  ،متقاضيا و مشترکين بر روی شبکه انتقال و فوق توزيع را در
سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابی به اين مهم  ،سياست ها و راهکارهای از پيش تدوين شده را بمنظور نيل
به مقاصد فوق  ،سر لوحه فعاليت های اين شرکت قرار داده است و در جهت دستيابی به اين مهم  ،اهداف زير را پيگيری می نمايد :تامين
برق مطمئن ،کمك به حفظ محيط زيست ،ارتقا سطح مشتريا  ،افزايش ايمنی و بهداشت شغلی
-

•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

محورهای همکاری مشتر

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

افزايش پايداری و مانور پذيری شبکه انتقال و فوق توزيع برق فارس ،کمك به بهره برداری بهينه تر از شبکه برق فارس و کاهش
تلفات شبکه ،انتخاب مناسب محل احداث نيروگاههای توليد پراکنده
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

• شناسايی چالشها و اولويت های تحقيقاتی شرکت برق منطقه ای فارس در قالب بهره برداری از فرصت های مطالعاتی اعضای هيات
علمی
• انجام اولويت های تحقيقاتی به کمك اساتيد دانشگاه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن071-32330031 :

آدرس :شيراز ،خيابا زند ،نبش خيابا فلسطين ،کد پستی 96333-71346
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فک 071 - 32359047 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس غالمرضا نصیري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شیراز

-

حوزههاي کاري سازمان  /شرکت  /موسسه

-

محورهاي همكاري مشترک

•

تهيه پرونده های ثبتی محوطه های باستانی

•

ارزيابی زيرساخت ها و قابليت های گردشگری مناطق مختلف استا ؛

•

شناسايی و اولويت بندی بازارهای هدف گردشگری داخلی استا لرستا ؛

•

بررسی و شناسايی باستا شناسی مناطق مختلف؛
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همكاريها

با توجه به اينکه کليد اصلی توسعه در استا لرستا  ،پتانسيل های گردشگری آ می باشد و اماکن طبيعی گردشگری
از مهمترين اين پتانسيل ها به شمار می روند ،بنابراين در اين همکاری ها سعی شده است با توجه به کمبود امکانات و
زيرساخت های گردشگری مورد نياز براساس اصول تعريف شده ،مکا يابی و طراحی شوند هر چند که هنوز با وضع
مطلوب فاصله زيادی وجود دارد .اما به صورت کلی می توا گفت مهم ترين دستاورد حاصل از اين همکاری های
مشتر  ،افزايش ورود گردشگرا در سال های اخير به استا لرستا به منظور بازديد بناهای تاريخی و جاذبه های
گردشگری استا و در نهايت رونق صنعت گردشگری بوده است.
•

فعالیتها یا همكاريهاي آتي

 انجام مطالعات پايه منطقه گردشگری شامل زمين شناسی ،توپوگرافی ،اقليم ،پوشش گياهی و پتانسيل هایگردشگری منطقه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خرم آباد -ميدا بيست و دو بهمن – خ شصت متری-
خيابا شهيد چمرا  -خيابا شهيد جها آرا
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تلفن:
06633243665

فک 06633243663 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

مجتمع صنعتي فوالد اسفراین

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر علي ملک

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراین

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

توليدکننده فوبدهای آلياژی

-

توليدکننده قطعات و مقاطع آهنگری و قطعات ريختگی

-

محورهای همکاری مشترک

•

تعداد  5قرارداد صنعتی به مبلغ (1،037،632،000توما ) منعقد شده با دانشگاه؛

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در انعقاد قرار داد های امکا سنجی (پيش نياز قرارداد های پژوهشی اصلی)

•

همکاری در اجرای طرح کواپ

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کسب تجربه کاری در حين تحصيل دانشجويا

-

فراهم شد زمينه انتقال مهارت از صنعت به دانشجو

-

شناسايی و دعوت به همکاری دانشجويا ماهر بر اساس نياز صنايع

-

تربيت نيروی انسانی زبده و امکا انتخاب نيروی کار مورد نياز آتی از ميا آ ها

-

حضور متناوب عضو هيات علمی در صنعت و آشنايی بيشتر با محيط صنعتی
شناسايی مشکالت صنعت و امکا ارائه پرو پوزال های مناسب جهت اخذ پروژه

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

ادامه طرح کواپ
همکاری در انعقاد قرار داد های پژوهشی (در ادامه قرارداد های امکا سنجی)
آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خراسا شمالی ،اسفراين ،شهر
اسفراين

صنعتی

تلفن05837217270-9:
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فک 05837217262 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشكده علوم و فناوري دفاعي شمال

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر محمدعلي علیرضاپوري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

دانشگاه صنعتي مالک اشتر /پژوهشكده علوم و
فناوري دفاعي شمال

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

فعاليت اين پژوهشکده در حوزههای مخابرات زيرسطحی ،پردازش سيگنال زيرسطحی ،طراحی ،توليد و پشتيبانی سامانههای مخابرات زيرسطحی صنايع
نظامی و همچنين در زمينه توليد و بهينهسازی مباحث ذخيره انرژی و پيشرانش های مستقل از هوا اعم از پيل سوختی مورد نياز صنايع نظامی و مباحث
پژوهشی در زمينهی علوم مورد نياز صنايع دفاعی در زيرسطح میباشد.

-

محورهای همکاری مشترک

قراردادهای منعقد شده در مجموع به تعداد  14عدد و مبلغ  5ميليارد و  310ميليو ريال که شامل:
قرارداد حمايت از پايا نامه دانشجويا به تعداد  5عدد و قراردادهای علمی پژوهشی به تعداد  9عدد می باشد .همچنين مشاوره در ايجاد آزمايشگاه پردازش
سيگنال زيرسطحی ،آزمايشگاه پيشرانش های مستقل از هوا و تحقيق و توسعه بر روی تکنولوژیهای اين صنعت همانند ماژول پيل سوختی نسل جديد و...
در پژوهشکده ،کمك به مطالعات در حوزه هيدروديناميك و تجهيزات مکانيکی زيرسطحی و روی آبی اعم از انواع زيردريايی ،قايق و ،....انجام تستهای
علمی -تخصصی در محيط آزمايشگاهی دانشگاه و همچنين پيوند دانشجويا و اساتيد دانشگاه با پژوهشکده در اين حوزهها از ديگر اقدامات مشتر با اين
نهاد است.

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

❖ پيشبرد اهداف شعار سال و همچنين توليد پايا نامههای تقاضامحور در راستای توليد و خودکفايی
❖ کمك به پيشبرد و پيشرفت علوم در حوزه دفاعی در محيط بسيار سخت آب و زير آب

❖

ايجاد اولين مرجع مدلساز کانال آکوستيکی دريای خزر به همراه تجهيزات سختافزاری به جهت پيادهسازی و انتقال داده در آبهای دريای خزر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
❖ افزايش همکاریها در زمينه جهتدهی پايا نامهها در حل مسائل مهم و تقاضا محور صنعت و جامعه
❖ انعقاد قراردادهای علمی-پژوهشی در راستای پيشبرد اهداف موردنظر صنايع دفاعی کشور

❖
-

انعقاد قراردادهای شبيهسازی نرمافزاری و پيادهسازی سختافزاری به جهت پيشرفت علمی حوزه زير آب

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :فريدونکنار ،بلوار شهيد حسن فدايی ،ميدا
مالكاشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال

شهيدا

رحيمی ،خيابا
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تلفن:
011-35671601

فک :
011-35671601

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

دانشگاه یاسوج

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احمد عریان

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه یاسوج

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

آموزشی و پژوهشی
-

محورهای همکاری مشترک

•

محورهای همکاری  :تصفيه پساب ،نفت و گاز ،محيط زيست ،فناوری اطالعات،
مقاوم سازی و طراحی ساختما  ،پدافند غير عامل

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  23فقره قرارداد جمعا به مبلغ حدود
چهل ميليارد ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛ در سال جاری  6دوره
مهارت افزايی برگزار گرديده و قريب به  300دانشجوی کارشناسی جهت گذراند دوره های
کارورزی و کارآموزی به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند.

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ تا کنو  9نفر از اعضای هيأت علمی جهت گذراند
دوره های فرصععت مطالعاتی صععنعت و جامعه به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند که  3نفر از آنها موفق به خاتمه دوره شععده و مابقی افراد در
حال گذراند دوره می باشند.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به حل مشکالت عديده صنعت و جامعه
يافتن راه حلهای مناسب جهت ارتقای توليد در واحدهای صنعتی
کمك به بهبود رفاه اجتماعی در استا کهگيلويه و بويراحمد و نيز کشور.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

اين دانشگاه با داشتن بيش از  250عضو هيات علمی ب مرتبه های استادياری ،دانشياری و استادی ،آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه های
فنی مهندسی ،کشاورزی و منابع طبيعی ،علوم انسانی و علوم پايه و حل مشکالت جامعه و صنعت در حوزه های تخصصی می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن07431001406:

آدرس:ياسوج ،خيابا پاسدرا  -ساختما مرکزی دانشگاه ياسوج
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فک 07431009400 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري لرستان

نام مدیر عامل یا رئیس

شیرزاد نجفي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه لرستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

آموزشی و پژوهشی
-

محورهای همکاری مشترک

•

محورهای همکاری  :تصفيه پساب ،نفت و گاز ،محيط زيست ،فناوری اطالعات،
مقاوم سازی و طراحی ساختما  ،پدافند غير عامل

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  23فقره قرارداد جمعا به مبلغ حدود
چهل ميليارد ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛ در سال جاری  6دوره
مهارت افزايی برگزار گرديده و قريب به  300دانشجوی کارشناسی جهت گذراند دوره های
کارورزی و کارآموزی به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند.

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ تا کنو  9نفر از اعضای هيأت علمی جهت گذراند
دوره های فرصععت مطالعاتی صععنعت و جامعه به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند که  3نفر از آنها موفق به خاتمه دوره شععده و مابقی افراد در
حال گذراند دوره می باشند.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به حل مشکالت عديده صنعت و جامعه
يافتن راه حلهای مناسب جهت ارتقای توليد در واحدهای صنعتی
کمك به بهبود رفاه اجتماعی در استا کهگيلويه و بويراحمد و نيز کشور.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

اين دانشگاه با داشتن بيش از  250عضو هيات علمی ب مرتبه های استادياری ،دانشياری و استادی ،آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه های
فنی مهندسی ،کشاورزی و منابع طبيعی ،علوم انس انی و علوم پايه و حل مشکالت جامعه و صنعت در حوزه های تخصصی می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن07431001406:

آدرس:ياسوج ،خيابا پاسدرا  -ساختما مرکزی دانشگاه ياسوج
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فک 07431009400 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

•
•
•
•

لرستان

نام مدیر عامل یا رئیس

امین قاسمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه لرستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

محورهای همکاری مشترک

•
•

سازمان میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري

تهيه پرونده های ثبتی محوطه های باستانی
ارزيابی زيرساخت ها و قابليت های گردشگری مناطق مختلف استا ؛
شناسايی و اولويت بندی بازارهای هدف گردشگری داخلی استا لرستا ؛
بررسی و شناسايی باستا شناسی مناطق مختلف؛
شناسايی و تعيين پراکنش جاذبه های زمين گردشگری استا ؛
شناسايی قابليت های نوين صنايع دستی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

با توجه به اينکه کليد اصلی توسعه در استا لرستا  ،پتانسيل های گردشگری آ می باشد و اماکن طبيعی گردشگری
از مهمترين اين پتانسيل ها به شمار می روند ،بنابراين در اين همکاری ها سعی شده است با توجه به کمبود امکانات و
زيرساخت های گردشگری مورد نياز براساس اصول تعريف شده ،مکا يابی و طراحی شوند هر چند که هنوز با وضع
مطلوب فاصله زيادی وجود دارد .اما به صورت کلی می توا گفت مهم ترين دستاورد حاصل از اين همکاری های
مشتر  ،افزايش ورود گرد شگرا در سال های اخير به استا لرستا به منظور بازديد بناهای تاريخی و جاذبه های
گردشگری استا و در نهايت رونق صنعت گردشگری بوده است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

تعيين محدوده آبشارها ،مراکز ديدنی و طبيعی جهت عمليات نقشه برداری و تهيه نقشه توپوگرافی مکا يابی سايت های مورد نظر کارفرما شامل پياده رو سالمت ،سکو و آبچيق ،پل معلق و ... طراحی سايت پال اماکن تاريخی و تفريحی براساس سايت های مکا يابی شده متره و برآورد زيرساخت ها مورد نظر جهت واگذاری به پيمانکار و ساخت آنها در استاآدرس :خرم آباد -ميدا بيست و دو بهمن – خ شصت متری -خيابا شهيد
چمرا  -خيابا شهيد جها آرا
آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
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تلفن:
06633243665

فک :
06633243663

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان:

سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیالن

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر فرهاد دلق پوش

نام دانشگاه

دانشگاه گیالن

حوزههای کاری سازمان

سازما صنعت  ،معد وتجارت در راستای توسعه و بهبود فرايند تجارت کابهای با فناوری پيشرفته کشور از توليد تا صادرات
سه وظيفه اصلی سياستگزاری ،برنامهريزی و حمايت توسعه توليد جهت حضور فعالتر کابهای با فناوری باب در بازار جهانی و
داخلی را برعهده دارد.
•

محورهای همکاری مشترک

عقد تفاهم نامه همکاری مشتر

برای رفع نيازهای مطالعاتی و تحقيقاتی صنايع استا

•

عقد  3قرارداد پژوهشی با دانشگاه در دو سال گذشته

•

عقد  5قرارداد توانمندسازی توليد و توسعه اشتغال پايدار (طرح تاپ) با بخش خصوصی

•

برگزاری کارآموزی 3 :مورد

•
•

حمايت از پايا نامه و رساله تحصيالت تکميلی 10 :مورد
برگزاری جلسات بازديد مشتر
-

از صنايع بزرگ فعال استا در قالب کارگروه های شورای صنعت دانشگاه

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -1ايجاد کاتالوگ فناوری رشته صنعت نساجی استا گيال
 -2تعيين وضعيت صنايع در حوزه دانش بنيا شد و ارائه راهکارهای عملی جهت ارتقاء آ در استا گيال
 -3طراحی دستگاه پيشرفته الکترويسی برای پوششدهی کاغذ پايه فيلترهای مورد استفاده در صنايع نيروگاهی و پابيشگاهی
برای بخش خصوصی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

حمايت از صنايع دانش بنيا و مراکز رشد دانشگاهی و نيز ايجاد شرايط همکاری بين صنعت و دانشگاه در زمينه فرهنگ بهره
وری ،آموزش ،مشاوره های پژوهشی در حوزه های رقابت پذيری ،بهبود فضای کسب و کار و افزايش بازدهی و بهره وری در
بنگاههای اقتصادی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

گيال  -رشت  -بلوار شهيد بهشتی  -ساختما شهيد
انصاری ،سازما صنعت معد و تجارت استا گيال

تلفن:
013 - 33428083
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فک :
013 - 33428916

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان:

-

اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر حمیدرضا آبایي

نام دانشگاه

دانشگاه گیالن

حوزههای کاری سازمان

اداره امور بندری و امور دريايی بازرگانی کشور در استا گيال و نقش حاکميتی و نظارتی کليه اقدامات اجرايی در خصوص
بارگيری و تخليه کاب در محوطه های بندری انزلی ،آستارا و منطقه آزاد انزلی
•

محورهای همکاری مشترک

عقد تفاهم نامه همکاری مشععتر و تمديد آ برای سععومين دوره سععه سععاله پياپی برای
رفع نيازهای مطالعاتی و تحقيقاتی اداره کل بنادر و دريانوردی استا گيال

•

عقد  4قرارداد صنعتی با دانشگاه در دو سال گذشته

•

همکاری در برگزاری کارآموزی 5 :مورد

•

حمايت از پايا نامه دانشجويی 1 :مورد
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -1ساخت نخستين دستگاه تصفيه آب تواز کشتی ها برای اولين بار در سواحل ايرانی دريای خزر
 -2طراحی و نصب سيستم مانيتورينگ عملکرد جرثقيل منگا
 -3دستيابی به دانش تصفيه آب خن کشتی ها قبل از تخليه به دريا
 -4ارزيابی مالی ،اقتصادی و فنی واگذاری انجام خدمات تسهيالت دريافت و پردازش مواد زائد کشتیها بر اساس کنوانسيو
مارپل به بخش خصوصی در قالب قرارداد سرمايهگذاری
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در زمينه های دريايی و بندری شامل :ايمنی ،تسهيل ترافيك ،بهره وری و فناوری ،سازماندهی و مديريت ،اقتصاد ،قوانين و مقررات،
محيط زيست ،تأسيسات و تجهيزات و سازه های زيربنايی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :گيال  ،بندر انزلی ،ميدا بندر ،اداره کل بنادر و دريانوردی تلفن:
013 - 44424504
استا گيال
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فک :
013 - 44424802

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر رامین صادقي

نام دانشگاه

محقق اردبیلي

حوزههای کاری سازمان

تهيه و تدوين برنامه های مربوط به توسعه فعاليتهای صنعتی استا در چارچوب سياست های حوزه ستادی وزارتخانه ،برنامه¬ريزی
و انجام مطالعات بزم در زمينه بررسی امکانات بالقوه و بالفعل توسعه صنعتی و تعيين نيازهای استا به توليدات صنعتی ،تعيين
ضرورت ها و اولويت ها جهت سرمايه گذارا صنعتی (داخلی و خارجی) در سطح استا  ،تدوين برنامه های بزم به منظور
جلوگيری از اتالف سرمايه ها و ظرفيت های بالقوه استا  ،برنامه ريزی به منظور ايجاد توسعه و تکميل واحدهای توليدی با توجه
به استعدادها و امکانات مناطق استا  ،بررسيهای فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استا و ...
•

محورهای همکاری مشترک

همکاری در اجرای طرح¬های پژوهشی تقاضامحور

•

همکاری در برگزاری دوره¬های مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهره¬برداری مناسب از فرصت¬های مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای
هيات علمی؛

•

همکاری در برگزاری بازديدهای علمی از شرکتها و واحدهای توليدی و صنعتی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تداوم همکاری در زمينه انجام طرح های پژوهشی ،برگزاری جلسات هم انديشی ،برگزاری بازديدهای علمی و انجام فرصت
 ...مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيأت علمی و
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در زمينه های دريايی و بندری شامل :ايمنی ،تسهيل ترافيك ،بهره وری و فناوری ،سازماندهی و مديريت ،اقتصاد ،قوانين و مقررات،
محيط زيست ،تأسيسات و تجهيزات و سازه های زيربنايی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
:تلفن فک :
045 - 33233905

آدرس:
اردبيل  -خيابا مطهری  -مجتمع ادارات
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-

عنوان سازمان

استانداري اردبیل

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر سید حامد عاملي

نام دانشگاه

محقق اردبیلي

حوزههای کاری سازمان

به¬عنوا نماينده عالی دولت در استا  ،مسئوليت اجرای سياست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکت
های دولتی و ساير دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايند ،نهادهای انقالب اسالمی ،نيروهای
انتظامی ،شوراهای اسالمی شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومی غيردولتی را عهده دار می باشند.
•

محورهای همکاری مشترک

-همکاری در زمينه اجرای طرح¬های پژوهشی و همکاری¬های آموزشی و مشاوره¬ای

•

-برگزاری جلسات هم انديشی در زمينه مسائل استا

•

 همکاری در برگزاری جلسات کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری (آپفن) استا-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انعقاد تفاهم نامه همکاری¬های علمی پژوهشی
 ...انعقاد  20مورد قرارداد پژوهشی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

راه اندازی انديشکده و برگزاری نشست¬های تخصصی ،اجرای طرح¬های پژوهشی و ...
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن:
045 - 33252000

آدرس:
اردبيل-چهارراه امام خمينی(ره) -استانداری اردبيل
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عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر بهرام نصرالهيزاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه کردستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

هماهنگی و راهبری نظام برنامه ريزی در راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تدوين برنامهها و سياستهای اجرايی
امور اشتغال در استا
-

محورهای همکاری مشترک

 .1همکاری در انعقاد قرارد  48طرح تحقيقاتی با ارزش  47,753,000,000ريال
 .2همکاری در برگزاری همايشهای بين المللی ،ملی و منطقه ای
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 .1حل برخی چالشهای مراکز اجرايی
 .2حل برخی از چالشهای مراکز توليدی و صنعتی به ويژه در بخش کشاورزی
 .3برگزاری چندين همايش بين المللی ،ملی و منطقهای
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 -1همکاری در برگزاری همايش های علمی
 -2همکاری در انعقاد قراردادهای پژوهشی مراکز اجرايی با دانشگاه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کردستا  ،سنندج ،بلوار پاسدارا  ،سازما
مديريت و برنامهريزی استا کردستا
-

تلفن087-3366180 :

فک 087-33667684 :

مشخصات تکمیل کننده فرم

نام و نام خانوادگي:

سمت :مدیر مرکز ارتباط

امیر رشیدي

با جامعه و صنعت

تلفن087-33662458 :
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عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي استان کردستان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس احمد خسروي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه کردستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

جهش توليد و ارتقای صنعت و توسعه زير ساختهای صنعتی همچنين توسعه فن بازارها و فناوری در واحدهای توليدی موجود
-

محورهای همکاری مشترک

 .1همکاری در تعيين واحدهای صالحيت دار برای کارآموزی دانشجويا
 .2همکاری در تعيين چالشهای بخش صنعت و انتخاب موضوعات تقاضا محور برای پايا نامه های دانشجويی
 .3همکاری در عضويت شوراهای ارتباط با صنعت و جامعه ،رشد و نوآوری دانشگاه
 .4حمايت مالی در برگزاری همايشهای علمی و استارت آپ ويکندهای تخصصی به مبلغ  2/500/000/000ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 .1برگزاری رويداد استارت آپ ویکند کشت و کال (کشاورزی)
 .2برگزاری رويداد استارت آپ ویکند طيوز
 .3برگزاری رويداد استارت آپ ویکند آب
 .4برگزاری رويداد استارت آپ ویکند گياها دارويی
 .5حمايت مالی از برگزاری همايش ،ملی مديريت و بازاريابی
 .6حمايت مالی از برگزاری همايش ،ملی گردشگری و توسعه
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 .1زمينه سازی فرايند همکاری فعال شرکت شهرکها با دانشگاه در جهت رشد و توسعه جامعه
 .2همکاری در بهره برداری مناسب ارز فرصتهای مطالعاتی اعضای هيات علمی در جامعه و صنعت
 .3همکاری در برگزاری مطلوب کارآموزی و کارورزی دانشجويا  ،دورههای مهارت افزايی و استارت آپ ويکندهای تخصصی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کردستا  ،سنندج ،بلوار پاسدارا  ،مهمانسرای
جهانگردی ،شرکت شهر های صنعتی کردستا
-

تلفن-33661950 :
087

فک 087-33661776 :

مشخصات تکمیل کننده فرم

نام و نام خانوادگي:
امیر رشیدي

سمت :مدیر مرکز

تلفن087-33662458 :

ارتباط با جامعه و صنعت

71

ایمیلarashidi@uok.ac.ir :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازما ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری آذربايجا شرق

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احمد حمزه زاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه هنر اسالمی تبريز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی

•

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•
•
•
•
•

•

انجام پروژه های مشتر

نوشته شود.

مطالعاتی در حوزه های مرمت؛ بهسازی و بازسازی و ساير حوزه ها و کاوش های باستانی در تحقيقات

همکاری در تبادل اشيا تاريخی تخت اختيار اداره کل جهت انجام پروژهای درسی مرمت دانشجويا

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
همکاری در معرفی دانشجويا جهت گذراند دوره های کارآموزی و مهارت افزايی هنری و آشنايی با موزه ها و کاوش های باستانی
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ -
همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛

•
•

محورهای همکاری مشترک

همکاری در زمينه برگزاری همايشها ،نشست ها و کارگاههای پژوهشی مشتر

تخصصی

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛ -
ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛

•

همکاری در برگزاری کالسهای عملی و تعاو در انجام آزمايش های تخصصی و در اختيار گذاشتن آزمايشگاههای تخصصی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

بهره گيری از نيروهای متخصص علمی و پژوهشی برای اجرای پروژه های مورد درخواست اداره کل ميراث فرهنگی
ارائه خدمات مشاوره و همکاری در اجرای پروژه ها و طرحها و شناسايی نيازها در محورهای مطالعاتی
بهره گيری از امکانات و تاسيسات دانشگاه و کتابخانه و آزمايشگاهها در پروژه های تعريف شده مشتر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

جهت دهی پايا نامه ها و رساله های تحصيالت تکميلی مبتنی بر نياز سازما ميراث فرهنگی
تمرکز بر تعريف طرح های تقاضا محور در زمينه نيازهای سازما ميراث فرهنگی در سطح استا
ارايه خدمات تخصصی آزمايشگاهی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تبريز ،خيابا ارتش ،خيابا ار

جديد -کوچه حيدرزاده تلفن:
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عنوان سازمان /شرکت /

شرکت آب منطقه اي مازندران

موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر محمد ابراهیم یخكشي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري

 .1حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
شناخت ،مطالعه ،توسعه ،حفاظت ،بهره برداری بهينه از منابع آب ،توليد انرژی برق آبی ،ايجاد ،توسعه  ،بهره برداری نگهداری از
تاسيسات و سازهای آبی و برق آبی در چارچوب تکاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط و سياستهای وزارت نيرو میباشد.
 .2محورهای همکاری مشترک
•

همکاری در طرحهای پژوهشی ،و برگزاری دورههای آموزشی مشتر

•

همکاری در برگزاری نشستهای تخصصی و فرصت مطالعاتی اعضای هيات علمی در جامعه و صنعت

•

مشارکت در برگزاری همايشهای علمی ،کنفران ها در دانشگاه مرتبط با منابع آب

•

شورای حفاظت از منابع آب استا  ،شرکت در شورای حفظ حقوق بيتالمال  ،عضويت در کميته تحقيقات آب استا
 .3دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 .1انجام  6طرح پژوهشی توسط  5مجری و  16همکار طرح و  14دانشجو با مبلغ  2,384,154,600توما در  3سال اخير
 .2برگزاری کارگاه آموزشی " به کارگيری فناوری های نوين در توسعه سامانه های پيش بينی و هشدار سيل"
 .3راهاندازی ميز همکاری مشتر

با دانشگاه و همکاری در تعيين اولويت های پژوهشی و تهيه  RFPبرای شرکت آب منطقهای

 .4همکاری سهجانبه دانشگاه ،آب منطقهای ،جهاد کشاورزی در کميته آبياری و زهکشی در حل مشکالت آب استا
 .4فعالیتها یا همکاریهای آتی
 .1واگذاری مديريت آب شبکه آبياری و زهکشی رودخانه تجن به دانشگاه
 .2همکاری در پدافند غير عامل در مديريت سيالب و هشدار سيل در دو رودخانه تجن و تنکابن
 .3ادامه همکاریها در طرحهای پژوهشی در قالب "سند توسعه منابع آب استا مازندرا " و طرح پژوهشی "بررسی
علل ظهور و عوامل تاثيرگذار بر رشد گياها آبزی و ارائه راهکارهای کنترل آ در مخاز سدهای آب شرب"
 .4آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
آدرس :ساری کيلومتر  3جاده ساری  -قائمشهر

تلفن01133347801:
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فک

01133347800:

نزدیکی صنععت و دننشنگاس بنرف رنی نیا ها  ،کمرودها  ،نختالل های
نقتصنادی  ،پیوند علم و صنععت بنرف ی ن ش نندن یحشیم ها و یکی ن

ن ش خش یشین رنسهای نیجاد ننتغال شنی دننش آموختگان می نود.
مقام معظم رهبری

نشـانی :شـهـرک غــرب ،بلـوار خــوردیـن،
خیابان هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی
صندوق پستی:
کد پستی:

14665-1513
14666-64891

تلفن:

021-82233517

دورنگار:

021-88575662

وب سایت:

industry.msrt.ir

