
ــکده  ــتاد دانش ــان اس ــور کبگانی ــر منص دکت
مهندســی مکانیــک و دکتــر ســید رضــا غفاریــان 
اســتاد دانشــکده مهندســی پلیمر و رنگ دانشــگاه 
ــه  ــتاد نمون ــوان اس ــه عن ــر ب ــی امیرکبی صنعت

کشوری انتخاب شدند.
ــا حضــور  ــر: در مراســمی  ب ــه گــزارش  امیرکبی ب
رئیــس جمهــور، وزرای بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و ارتباطــات و 
ــر مقــام  ــاوری اطالعــات و رئیــس نمایندگــی دفت فن
معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، رئیــس دانشــگاه آزاد 

اســالمی و ســایر شــخصیت های علمــی و فرهنگی از 
۳۶ اســتاد و ۱۸ دانشــجوی نمونــه کشــوری بــا اهــداء 

لوح یادبود تجلیل شد. 
در ایــن مراســم از دکتــر منصــور کبگانیــان اســتاد 
ــا  ــید رض ــر س ــک و دکت ــی مکانی ــکده مهندس دانش
ــگ  ــان اســتاد دانشــکده مهندســی پلیمــر و رن غفاری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تجلیل به عمل آمد.
ــم و  ــن مراســم در دانشــگاه عل ــی اســت : ای گفتن

صنعت ایران برگزار شد.

هفتهنامه
خبــری

دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان استاد 
نمونه کشوری انتخاب شدند 

تفاهم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی 
ــا  ــرس ب ــیمی زاگ ــرکت پتروش ــر و ش امیرکبی
در  طرفیــن  همکاری هــای  توســعه  هــدف 

حوزه های علمی و پژوهشی امضاء شد.
بــه گــزارش  امیرکبیر،ایــن تفاهــم نامه بــا محوریت 
ــگاه در  ــی دانش ــی و صنعت ــات پژوهش ــه تجربی ارائ
ــع پتروشــیمی،  ــاز صنای ــورد نی حوزه هــای متعــدد م
اســتفاده از نیروهــای انســانی متخصــص دانشــگاه و 
اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات آزمایشــگاهی 

دانشگاه منعقد شده است.
ارتقــا همــکاری مشــترک و اســتفاده از ظرفیت های 
دانشــگاه  دانش بنیــان  اســتارتاپی و  شــرکت های 
صنعتــی امیرکبیــر، همــکاری در زمینه نــوآوری مرتبط 
با صنعت پتروشــیمی، اســتفاده از امکانــات و خدمات 
موجــود و داده هــای اطالعاتــی دو مرکــز در راســتای 
اجــرای طرح هــای مشــترک در زمینــه نــوآوری حوزه 
کاری شــرکت، برگــزاری همایش هــای علمــی، 
دوره هــای  و  نــوآوری  و  آموزشــی  کارگاه هــای 
تخصصــی و فراهــم ســازی زمینــه حضــور اعضــای 
ــت علمــی و پژوهشــگران در آن و همــکاری در  هیئ
ــه  ــده ب ــه ش ــنهادات ارائ ــش پیش ــام داوری و پای انج
ــن  ــای ای ــر محوره ــرکت از دیگ ــوآوری ش ــز ن مرک

تفاهم نامه است.
ــالش در  ــر ت ــه ب ــم نام ــن تفاه ــن در ای همچنی

راســتای برطــرف ســازی نیازهــای شــرکت در زمینــه 
نــوآوری، اولویــت قــراردادن عناویــن تحقیقاتــی 
پیشــنهادی و یــا توافــق شــده بــا شــرکت، تــالش در 
راســتای ارائــه خدمــات کارگاهــی و آزمایشــگاهی در 
ــا  ــرکت ب ــه ش ــاز ب ــورد نی ــه م ــای نوآوران حوزه ه

ــرکت  ــای ش ــری از توانایی ه ــره گی ــه به ــت ب اولوی
بــرای اجــرای فعالیت هــای مشــترک، انتشــار مقــاالت 
علمــی حاصــل از تمامــی پروژهــای تحقیقاتــی 
مصــوب بــا نــام مشــترک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و 
شــرکت پتروشــیمی زاگــرس و معرفــی فــارغ 

ــرای  ــه شــرکت ب ــد دانشــگاهی ب ــالن توانمن التحصی
همــکاری براســاس نیازهــای اعــالم شــده نیــز تاکیــد 

شده است.
ــیمی  ــرکت پتروش ــه ش ــم نام ــن تفاه ــاس ای براس
ــای  ــالم نیازه ــا اع ــت ت ــده اس ــف ش ــرس موظ زاگ
شــرکت در حــوزه هــای نــوآوری بــه دانشــگاه، 
ــوزه  ــگاه در ح ــنهادی دانش ــای پیش ــی پروژه ه بررس
نــوآوری و اولویــت قــراردان انجــام پروژهــای 
ــت از  ــگاه، حمای ــط دانش ــرکت توس ــی ش پژوهش
پروژه هــای تحصیــالت تکمیلــی و بــه رســمت 
شــناختن حــق و حقــوق مــادی و معنوی دانشــگاه در 
خصــوص نتایــج حاصــل از فعالیت هــای مشــترک را 

مورد توجه قرار دهد.
ــیمی  ــرکت پتروش ــان ش ــکاری می ــه هم تفاهم نام
ــور  ــا حض ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــرس و دانش زاگ
دکتــر ســید رضــا غفاریــان معــاون پژوهــش و فناوری 
دانشــگاه ،  دکتــر دیــداری مدیرعامــل و نائــب رئیــس 
هیــات مدیــره شــرکت پتروشــیمی زاگــرس و دکتــر 
فدائــی مشــاور عالــی مدیرعامــل در امــور نــوآوری و 
ــر  ــرس، و دکت ــیمی زاگ ــرکت پتروش ــره وری ش به
ــاون پژوهشــی دانشــگاه  ــاد شــریف مشــاور مع فره

صنعتی امیرکبیر امضا شد.

براساس رتبه بندی الیدن اعالم شد؛

صدرنشینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
بین دانشگاه های صنعتی کشور

براســاس رتبــه بنــدی الیــدن دانشــگاه صنعتــی 
ــی  ــه نخســت دانشــگاه هــای صنعت ــر رتب امیرکبی

برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
ــدن،  ــدی الی ــام رتبه بن ــر، نظ ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــال  ــا در س ــر دنی ــگاه های برت ــدی دانش ــج رتبه بن نتای
۲۰۲۲ میــالدی خــود را منتشــر کــرد کــه بر اســاس آن 
ــر  ــگاه برت ــع ۱۳۱۸ دانش ــی در جم ــگاه ایران ۴۴ دانش

جهان قرار گرفتند. 
ارزیابــی  معتبــر  نظام هــای  از  یکــی  الیــدن 
دانشــگاهی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاه های برتــر 
دنیــا را بــر اســاس شــاخص های معتبــر علــم ســنجی 

مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
ــی  ــگاه صنعت ــدن دانش ــدی الی ــه بن ــاس رتب براس
امیرکبیــر رتبــه نخســت دانشــگاه هــای صنعتی کشــور 

را به خود اختصاص داده است.
براســاس نتایــج ایــن رتبــه بنــدی، در بیــن 
ــا حضــور ۴۴ دانشــگاه  کشــورهای اســالمی، ایــران ب
ــه دوم و  ــگاه رتب ــا ۳۲ دانش ــه ب ــت، ترکی ــه نخس رتب

مصر با ۱۰ دانشگاه رتبه سوم را دارند.
در ســال ۲۰۲۲، در قالــب چهــار معیــار کلــی 
مرجعیــت علمی، دیپلماســی علمــی، دسترســی آزاد به 
مــورد  الیــدن  در  جنســیتی  تنــوع  و  انتشــارات 
رتبه بنــدی قــرار گرفتنــد. ایــن ارزیابی هــا از تولیــدات 
ــی ۲۰۲۰ از  ــال های ۲۰۱7 ال ــگاه ها در س ــی دانش علم
پایــگاه اطالعاتــی Web of Science اســتفاده کــرده 

است.
معیــار مرجعیت علمــی )تاثیــر علمی( از تعــداد کل 
انتشــارات و شــاخص هایی چــون مقــاالت ۱ درصــد 
ــاالت ۱۰ درصــد  ــر، مق ــاالت 5 درصــد برت ــر، مق برت
برتــر و مقــاالت 5۰ درصــد برتــر بــه صــورت  تعــداد 
و ســهم از کل و نیــز تعــداد کل انتشــارات، مجمــوع و 
میانگیــن تعداد اســتنادهای انتشــارات دانشــگاه TCS و 
ــن تعــداد اســتنادات  ــز  مجمــوع و میانگی MCS و نی
نرمــال شــده) بــه رشــته و ســال( دانشــگاه TNCS و 
MNCS بهــره گرفتــه اســت ) دو شــاخص آخــر در 

صفحه اصلی نتایج نشان داده نمی شود(.

در معیــار دیپلماســی علمــی از شــاخص هایی چون 
تعــداد کل انتشــارات، همــکاری علمی، همــکاری بین 
ــا  ــی ب ــکاری علم ــی، هم ــکاری صنعت ــی، هم الملل
فاصلــه جغرافیایــی کمتــر از ۱۰۰ کیلومتــر و همــکاری 
علمــی بــا فاصلــه جغرافیایــی بیشــتر از 5۰۰۰ کیلومتر 
ــه صــورت  تعــداد و ســهم از کل( اســتفاده کــرده  )ب

است.
معیــار دسترســی آزاد به انتشــارات نیز از شــاخص
 هــای تعــداد کل انتشــارات، انتشــارات دسترســی آزاد، 
انتشــارات دسترســی آزاد طالیی، انتشــارات دسترســی 
آزاد هیبریــد، انتشــارات دسترســی آزاد برنز، انتشــارت 
دسترســی آزاد ســبز )بــه صــورت  تعــداد و ســهم از 

کل( تشکیل می  شود.
ــاخص  های  ــامل ش ــز ش ــیتی نی ــوع جنس ــار تن معی
همــکاری بــا نویســندگانی که جنســیت آنها مشــخص 
نیســت، نویســندگان مرد )به نســبت کل نویســندگان(، 
نویســندگان(،  کل  نســبت  )بــه  زن  نویســندگان 
نویســندگان مــرد )بــه نســبت تمــام نویســندگان مرد و 
ــام نویســندگان  ــه نســبت تم زن(، نویســندگان زن )ب
مــرد و زن( اســت. در جــدول زیــر معیارهــا و 

شاخص  های رتبه  بندی الیدن ارائه شده است.
نظــام رتبــه بنــدی الیــدن بــر خــالف ســایر 
ــرای  ــا، ب ــدی موجــود در ســطح دنی ــای رتبه بن نظام ه
دانشــگاه های حاضــر در نظــام خــود، رتبــه ای واحــد 
براســاس  دانشــگاه ها  بلکــه  نمی کنــد  محاســبه 
ــدن  ــام الی ــود در نظ ــاخص های موج ــا و ش معیاره
مــورد رتبه بنــدی قــرار می گیرنــد. از ایــن رو یکــی از 
ویژگی هــای رتبــه بنــدی الیــدن ایــن اســت کــه بــه 
ــه کل  ــود، رتب ــدی خ دانشــگاه های حاضــر در رتبه بن
ــای  ــه شــاخص ها و وزن ه ــر کلی ــه از تاثی ــه برگرفت ک
ــا آنهــا اســت، اختصــاص نمی دهــد بلکــه،  ــط ب مرتب
بــرای کلیــه دانشــگاه ها در ایــن شــاخص ها نمــرات و 

رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر می کند.

تفاهم نامه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و شرکت پتروشیمی زاگرس امضا شد
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آغاز تست های مدل تونل باد هواپیمای جت ۷۲ نفره 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تســت هــاي مــدل تونــل بــاد هواپیمــاي جــت ٧٢ نفــره در آزمایشــگاه تونــل بــاد دانــا دانشــگاه 
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س ــي و دبی ــع هوای ــازمان صنای ــس س ــا حضــور رئی ــر ب ــي امیرکبی صنعت

فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد. 
بــه گــزارش  امیرکبیــر : مراســم آغــاز  تســت هــاي مــدل تونــل بــاد هواپیمــاي جــت 7۲ نفــره بــا حضــور امیــر 
ســرتیپ دوم دکتــر افشــین خواجه فــرد مدیــر عامــل ســازمان صنایــع هوایــی، دکتــر منوچهــر منطقــی دبیــر ســتاد 
توســعه فناوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دکتــر 

سیدحسن قدسی پور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر  در این دانشگاه برگزار شد. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم  گفــت: فــاز طراحــی مفهومــی هواپیمــای جــت 7۲ نفــره بــه 

اتمام رسیده و اکنون در مرحله انجام تست های اولیه مدل تونل باد هواپیما در این دانشگاه هستیم.  
دکتــر  قدســی پــور افــزود : بــا اتــکاء بــه تجربــه دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر در طــرح کالن توســعه فنــاوری های 
کلیــدی هواپیمــای مســافری ۱۰۰ تــا ۱5۰ نفــره، ایــن دانشــگاه از ۴ ســال پیــش فرآیند طراحــي هواپیمــاي جت 7۲ 
نفــره را بــا مشــارکت شــرکتهاي دانــش بنیــان آغــاز نمــود و اکنــون در مرحلــه انجــام تســت هــای اولیه مــدل تونل 

باد هواپیما قرار دارد.  
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه بایــد کشــور را بــه فنــاوری هــای اســتراتزیک مجهــز نمــود، 
گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه همــه ظرفیــت هــای دانشــگاه را در خدمــت این 

پروژه ملی قرار دهد. 

 دکتــر امیــر خواجــه فــرد مدیــر عامــل ســازمان فضایــی  در ایــن مراســم  گفــت: ســعی داریــم در پروژه ســاخت 
 هواپیمــای جــت 7۲ نفــره یــک شــورای راهبــری تشــکیل داده و از دانشــگاه هــا انتظــار داریــم تــا فاصلــه فنــاوری 

های صنعت هوایی را پر کرده و در این حوزه فعالیت جدی داشته باشند. 
در ادامــه دکتــر منوچهــر منطقــی نیــز در ایــن مراســم خاطــر نشــان کــرد : تجربیــات منحصربفــرد طــرح کالن 
توســعه فنــاوری هــای کلیــدی طراحــی و ســاخت هواپیمــای ۱5۰ نفره در پــروژه ســاخت هواپیمای 7۲ نفــره مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
وی اظهــار داشــت: جنــاب آقــای رییــس جمهــور تاکیــد بســیار زیــادی بــه اجــرای پــروژه طراحــی و ســاخت 
هواپیمــای 7۲ نفــره داشــته انــد و تاکیــد دیگــر ایشــان به اســتفاده از پتانســیل نخبــگان در این پــروژه و دیگــر پروژه 

های فناورانه است.  
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای فضایــی و حمــل و نقل پیشــرفته معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
گفــت : پــروژه هــای مربــوط بــه حــوزه هوایــی از جذابیــت هــای بســیاری برخــوردار اســت و بــرای اینکــه بخش 

خصوصی به این پروژه ها وارد شود باید در اجرای این پروژه ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد. 
ــی و  ــع هوای ــوم، راه و شهرســازی، ســازمان صنای ــه هــای عل ــزود: درحــال حاضــر وزارتخان ــه اف وی  در ادام
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری حامیــان پــروژه ســاخت هواپیمــای 7۲ نفــره بــوده و پیــش بینی می 

شود در ادامه حامیان دیگری به این پروژه افزوده شود.
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        کالسهای ورزشی تابستانی دانش آموزان

شماره ۲70- 8 مردادماه 1401

ساخت دستگاه کاهش لرزش 
دست یک بیماری خاص

ــه  ــق ب ــر موف ــی کبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
طراحــی و ســاخت دســتگاه لــرزش بــرای بیماران  
ــه کمــک  ــور اساســی  Essential tremor ب ترم

تحریک الکتریکی تطبیق پذیر شدند.
بــه گــزارش  امیرکبیــر، مســعود رحمتــی دانشــجوی 
ــگاه  ــب و کار دانش ــت کس ــد مدیری ــی  ارش کارشناس
صنعتــی امیرکبیــرو مجــری طــرح »کاهش لــرزش برای 
ــه  ــور اساســی ( ب بیمــاران Essential tremor  ) ترم
ــا  کمــک تحریــک الکتریکــی تطبیــق پذیــر« گفــت: ب
توجــه بــه آمــار حــدود ۸۰ هــزار نفــر از جمعیــت ایران 
ــر  ــر ۲5 نف ــور اساســی دچــار هســتند. و از ه ــه ترم ب
بــاالی ۴۰ ســال ، یــک نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتالســت 
. ایــن لــرزش دســت باعــث اختــالل جــدی در 
فعالیت هــای روزمــره بیمــاران شــده بــه صورتــی کــه 
کیفیــت زندگــی آن ها پاییــن آمــده و در انجام بســیاری 
ــد از  از کارهــا حتــی غــذا خــوردن و نوشــیدن آب بای

دیگران کمک بگیرند.  
از طرفــی دارو هــای تجویــزی تاثیــر گــذاری حــدود 
ــش  ــا واکن ــه آن ه ــاران ب ــی از بیم ــته و خیل 57% داش
مثبــت نشــان نمــی دهنــد ،  همچنیــن ایــن دارو هــا بــا 
عوارضــی مثــل خــواب آلودگــی و حالــت تهــوع همراه  
  DBS ، مــی باشــند . از دیگــر روش هــای درمان ترمــور
ــیار  ــه بس ــت ک و MR Focused Ultrasound هس

روش های گران قیمتی هستند.
بــا توجــه بــه تاییدیــه FDA  بــه محصــول شــرکت 
ــودن آن در  ــر ب ــر موث ــی ب ــی CalaTrio مبن آمریکای
ــه  ــی ک ــور اساس ــاران ترم ــت بیم ــور دس ــش ترم کاه
نوعــی ترمــور فعالیتــی هســت ، ایــن نیــاز در کشــور ما 
نیــز حــس مــی شــود کــه  چنیــن محصولــی توســعه 

یافته و در خدمت بیماران قرار بگیرد.
ــه  ــده ک ــان داده ش ــده  نش ــام ش ــات انج در مطالع
ــرزش  ــش ل ــه کاه ــر ب ــتگاه منج ــن دس ــتفاده از ای اس
 median ( . دســت بــا میانگیــن 9۴ دقیقــه شــده اســت

. )138 = standard deviation , 60 =
وی افــزود: در همیــن راســتا دســتگاهی بــرای کاهش 
ــور  ــاران Essential tremor  )ترم ــرای بیم ــرزش ب ل
اساســی ( بــه کمــک تحریــک الکتریکــی تطبیــق پذیــر 

طراحی کردیم.
بــه گفتــه رحمتــی، ایــن دســتگاه بــا گرفتــن بازخورد 
شــدت و بســامد لــرزش، تحریکــی کامــل تطبیــق پذیر 
و کنتــرل شــده بــه اعصــاب بیمــار، باعث کاهــش دامنه 

لرزش می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دســتگاه قــادر اســت 
پارامترهــای تحریــک جریانــی در لحظــه تغییــر دهــد و  
تحریــک را اعمــال کنــد، گفــت: امیدواریــم طــی مــاه 
هــای جــاری ایــن دســتگاه در بــازار تجهیزات پزشــکی 

قابل عرضه برای تمام بیماران باشد.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا تاکید 
بــر اینکــه اســتفاده از ایــن دســتگاه بایــد تحــت نظــر 
پزشــک باشــد، گفــت: در حــال حاضــر فرآینــد ثبــت 
اختــراع و مقالــه بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهران در حال انجام است.
رحمتــی خاطر نشــان کــرد: ایــن محصــول نمونه ای 
موفــق طــی ۳ ســال اخیــر اســت و احتمــاال بــه زودی 

رونمایی می شود.
ــری  ــجو دکت ــان دانش ــران مهرب ــت : مه ــی اس گفتن
ــهابی  ــا ش ــکی و محمدرض ــی پزش ــکده مهندس دانش
دانشــجو کارشناســی ارشــد دانشــکده مهندســی بــرق 
ــروژه  ــای پ ــر اعض ــراز دیگ ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

هستند.

بــا هــدف توانمندســازی و توســعه فعالیتهــای 
پژوهشی و صنعتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 
شرکت مهندسی تدبیر توسعه 

سالمت تفاهم نامه همکاری امضا 
کرد

تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت مهندســی تدبیــر توســعه ســالمت 
)TTS(  با هدف توانمندسازی و توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و صنعتی امضا شد.

بــه گــزارش  امیرکبیــر، تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت مهندســی تدبیــر توســعه 
ســالمت بــا محوریــت همــکاری هــای علمــی، فنــاوری، مدیریتــی و ســرمایه گــذاری علمــی در پــروژه هــای صنعــت 

پسماند منعقد شده است.
همــکاری فنــی و تکنولوژیــک در صنعــت پســماند، همــکاری در ایجــاد شــرکتهای دانش بنیــان در صنعت پســماند، 
همــکاری در برگــزاری همایــش هــا و کنفرانــس هــای مشــترک علمــی ترویجــی، همــکاری در برگــزاری رویدادهــا و 
مســابقات علمــی مشــترک در موضــوع پســماند، همــکاری و حمایت از طرح های پژوهشــی، رســاله های دانشــجویی، 
کارورزی و کارآمــوزی، همــکاری مشــترک در راه انــدازی کارخانــه نــوآوری پســماند کشــور از محورهــای ایــن تفاهــم 

نامه است.
شــرکت مهندســی تدبیــر توســعه ســالمت نیــز براســاس ایــن تفاهــم نامــه موضوعــات ارائــه و معرفــی نیازمندیهای 
فنــی و تکنولوژیــک صنعــت پســماند در پــروژه هــای شــرکت بــه دانشــگاه، حمایــت مالــی و اعتبــاری از راه حل هــای 
فنــی ارائــه شــده توســط دانشــگاه در قالــب طراحــی پــروژه هــای مشــترک کاری و حمایــت از ایده هــا و فنــاوری های 

تولید شده توسط دانشگاهیان که قابلیت تجاری سازی دارد را اجرایی کند. 
براســاس ایــن تفاهــم نامــه معاونــت پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز متعهــد مــی شــود تــا طــرح نیازهای 
فنــی و تکنولوژیــک مطــرح شــده از طــرف مقابــل بــه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه امیرکبیــر و کوشــش در ارائــه 
پاســخ های مدنظــر بــه طــرف مقابــل، در اختیــار قــرار دادن آزمایشــگاه هــا، کارگاه هــا و کتابخانــه هــای دانشــگاه بــرای 
اجــرای پــروژه هــا و طــرح هــای مشــترک در قالــب قراردادهــای مجــزا، نظــارت علمــی بــر پروژه هــای مشــترک مورد 

نیاز و فعال سازی ظرفیت های حداکثری مراکز پژوهشی دانشگاه در مسیر اجرای تفاهم نامه را اجرا کند.


