پیشنهادات دانشكده فنی فومن برای توسعه همكاریها
در حوزه زيست فناوری

از آنجايیکه دانشكده فنی فومن در شمال کشور و در محیط مناسبی از لحاظ گونههای مختلف زيستی
قرار داشته و همچنین مشكالت مربوط به آب و فاضالب و پسماندهای مختلف در محیط زيست اين
منطقه همیشه به عنوان بزرگترين چالش برای مناطق شمالی تعريف شده است ،لذا اين دانشكده
توانايی استفاده از منابع زيستی موجود در آن منطقه را برای حل مشكالت مربوطه داشته و میتواند با
استفاده از علم بیوتكنولوژی و همچنین فرايندهای جداسازی ،به قطب علمی و پژوهشی اين حوزه در
کشور تبديل شود .لذا برخی از پیشنهادات دانشكده در جهت توسعه همكاری با ساير دانشگاهها،
نهادها ،سازمانها و باالخص بخش صنعتی کشور و برای رسیدن به اهداف مذکور به شرح زير است:
 )1راه اندازی آزمايشگاهی مربوط به بیوتكنولوژی محیطی از جمله تصفیه آب و فاضالب و
فرايندهای غشايی و فراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز در اين حوزهها
 )2درآمدزايی از طريق دريافت نمونههای مختلف آزمايشگاهی با انجام آزمايشات مرتبط با آن
نمونهها از جمله آنالیز تخصصی انواع چای و همچنین آنالیز کلی و گزيده در صنايع گوناگون

شامل کیفیت آب ،کیفیت خاک ،بسته بندی ظروف ،آرايشی  -بهداشتی ،غذايی و محیط زيست
در آزمايشگاه آنالیز مرکزی دانشكده فنی فومن
 )3شناسايی مشكالت مربوط به کشور در حوزه بیوتكنولوژی ،از جمله بیوتكنولوژی محیطی و
تعريف پروژههايی در راستای حل اين مشكالت
 )4دريافت حمايت مالی از سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی برای انجام پروژههای مختلف
بیوتكنولوژی در قالب طرح پژوهشی
 )5تولید محصوالت مختلف زيست فناوری و تالش برای صنعتی کردن اين محصوالت با هدف
يافتن بستری برای فروش آنها در بازارهای داخل و خارجی کشور
 )6ارتباط با سازمانهای دولتی و غیردولتی و تالش برای دريافت حمايت مالی آنها جهت انجام
پروژههای مرتبط با آن سازمانها
 )7برگزاری کارگاههای معتبر داخلی و بین المللی در زمینه بیوتكنولوژی محیطی و فرايندهای
غشايی و دعوت از افراد متخصص در اين حوزه برای بهبود و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی
دانشكده و دانشجويان
 )8برقراری تعامالت همافزا با افراد توانمند در حوزه بیوتكنولوژی و انجام طرحهای مشترک ملی
و بینالمللی
 )9تحقیق و پژوهش در ارتباط با مدلسازی و ساخت انواع پیلهای سوختی و پیلهای شیمیايی
 )10تحقیق و پژوهش در ارتباط با مدلسازی ،ساخت سیستمها و بهرهگیری از انواع مواد تغییر فاز
()Phase Change Material - PCM
 )11تحقیق و پژوهش در ارتباط با مدلسازی و طراحی سیستمهای تولید کننده  LNGبه عنوان
ذخیرهسازی گاز طبیعی (با توجه به منابع عظیم گاز در کشور)
 )12تحقیق و پژوهش در ارتباط با مدلسازی ،طراحی سیستمهای هیدرات گازی به عنوان ذخیره-
سازی گاز طبیعی (با توجه به منابع عظیم گاز در کشور)
 )13تحقیق و پژوهش در ارتباط با صرفهجويی در مصرف انرژی (صنعتی ،خانگی ،کشاورزی) که به
نوعی ذخیرهسازی انرژی در شكل اولیه آن محسوب میگردد.
 )14ذخیرهسازی هوای فشرده و ذخیرهسازی گاز طبیعی زيرزمینی
 )15ذخیرهسازی انرژی سیستمهای تجديدپذير

