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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎز :ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد
ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل :دارﯾﻮش ﭘﻮرﺳﺮاﺟﯿﺎن
ﺷﻮراى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارى :ﺷﻬﺮام ﺷﮑﻮﻫﻰ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﺴﻰ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪل
ﻣﺠﺮى :ﺷﺮﮐﺖ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ روﻣﺎك ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ :اﻟﻬﺎمﺧﺪاﺑﻨﺪه
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻏﻼﻣﻰ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى :ﻣﻬﺴﺎ رﺷﺘﻰﭘﻮر ،ﺷﯿﻤﺎ ﺑﻬﺮه ور
ﻣﺪﯾﺮﻫﻨﺮى :ﻣﺼﻄﻔﻰﺟﻤﺎﻟﻰ
آﺗﻠﯿﻪﮔﺮاﻓﯿﮏ:اﺳﺘﻮدﯾﻮﻃﺮاﺣﻰﭼﻠﯿﭙﺎ)(www.kargahegraphic.com
ﺻﻔﺤﻪ آرا :زﻫﺮا ﺿﺮﻏﺎﻣﻰ ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮاﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ
ﻋﮑﺎس:ﺣﻤﯿﺪ دﺷﺘﻰ ،ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺎراﺣﻤﺪى
ﻧﺎﻇﺮﭼﺎپ :ﺟﻤﺎل ﯾﺰدﯾﺎن
ﺗﯿﺮاژ :ﯾﮏﻫﺰارﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﯾﺰد،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮى ،ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد
ﺗﻠﻔﻦ 035 -37256129 :دورﻧﻤﺎ035-37256128 :
ﺗﻠﻔﻦ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ035-37260111 :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏinfo@ystp.ac.ir :
وب ﺳﺎﯾﺖwww.ystp.ac.ir :
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شـرکتهاىدانشبنیاندرعرصههاىمختلفکشـورمیتوانندفعالشـوند؛
چنـدعرصـهمحـدودرابراىایـنکارنگذارند؛درهمهىمواردىکهنیازوجود
دارد،ایناستعدادهابهکاربیافتدوانشاءاهللاینشرکتهابتوانندنقشایفا
کنند.آیندهکشـوربهبرکتاهداف،شـعارهاوحرکتانقالبیجامعهوحضور
انبـوهنخبـگانجـوانوحرکـتعظیـموپرشـتابعلمـیوفناوریکهآغازشـده
اسـت.آینـدهایروشـنوهمـراهبـاپیشـرفتواقتـدارونفـوذروزافـزونمعنـوی
درمنطقـهوجهـانخواهدبود...
گزیدهایازبیاناتمقاممعظمرهبری

شرکتهایدانشبنیاناقتصادآیندهرامیسازندوبرایکشورمیتوانند
ارز آوریبهمراتببیشتریازدرآمدهاینفتیداشتهباشند.دولتبایدباهمه
توانپشتسرشرکتهایدانشبنیانقرارگیرد.اینشرکتهاراهدرستبرای
جذباندیشمندانوجوانانغیوردانشگاهیواشتغالجوانانتحصیلکرده
است.خوشحالمکهامروزدیگرفقطبهدانشگاهوعلمنگاهنمیکنیم؛نگاهمان
بهتولیدعلموپژوهشاست.خوشحالمتنهابهعلمنگاهنمیکنیم؛نگاهمان
بهفناوری،بازاروتجار یسازیاست...
گزیدهایازسخنانریاستمحترمجمهور

تنها راه نجات کشور از مشکالت موجود ،از مسیر علم ،فناوری ،دانایی ،تولید و صادرات محصوالت دانشبنیان است و
این مسیر برای وزارت علوم نیز مسئولیتهای جدید و دو چندانی ایجاد میکند.
دکترمحمدفرهادی؛وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری

...*.*.*...
پارکهای علم و فناوری به دلیل ظرفیتهای باال و نگاه تجاری به مقوله فناوریهای نوین ،بسیار مورد توجه و اطمینان
سرمایهگذاران داخلی و خارجی هستند .با تقویت پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد زمینه تحقق اقتصاد دانشبنیان
و به دنبال آن اقتصاد مقاومتی فراهم میشود و برای دستیابی به این مهم ،رویکرد همگرایی ،هماهنگی و شبکهای کار
کردن پارکها و مراکز رشد را تقویت میکنیم.
دکتروحیداحمدی؛معاونپژوهشیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

...*.*.*...

کار دانش محور توسط دانش آموختگان بیتجربه حتی با وجود فاکتورهایی چون سرمایه ،ایدهی فناورانه
ایجاد کسب و ِ
و طرح خالقانه و در نهایت تولید محصول ،خطراتی به دنبال دارد زیرا ممکن است محصول تولید شده نتواند در بازار
موفقیتی کسب کند؛ خطر ایجاد کسب و کارهای اینچنینی را پارکهای علم و فناوری کاهش میدهند .این نهادهای
اجتماعی با ایجاد بستر مناسب ،زمینهی رشد شرکتها و واحدهای فناور کوچک ،توسعهی فناوری و اقتصاد مبتنی
بر علم و دانش را فراهم میکنند .هدف اصلی پارکها افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و
افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند .نقش مهم و کلیدی دیگر
پارکهای علم و فناوری که نیاز وجود این نهاد را در کشور ما دوچندان میکند ،کارآفرینی و ایجاد اشتغال است .با توجه به وجود نیروهای
انسانی ماهر ،خالق و تحصیلکرده در کشور عزیزمان ،پارکهای علم و فناوری میتوانند با حمایت از شرکتهای کوچک و جهت دهی به
این نیروهای خالق و جوان ،نقش موثری در ایجاد اشتغال برای آنها ایفا نمایند .پارک علم و فناوری یزد نیز سعی داشته در سال  94در دو
حوزه توجه به سرمایههای انسانی و هدایت آنها در مسیر رشد و توسعه قدم بردارد که البته گواه این ادعا برگزاری جشنوارهها و مسابقات
ملی مانند جشنواره ملی ایدههای برتر و مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در حوزه پرورش خالقیت ،نوآوری و حمایت از حدود 180
شرکت فناور و ایجاد اشتغال دانش محور برای بیش از  1400نفر از جوانان این مرز وبوم است .امید که توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در
راه تربیت و حمایت این سرمایههای عظیم انسانی برداریم.
داریوشپورسراجیان؛رئیسپارکعلموفناورییزد

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ:
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ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد

ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه؛ 10ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎىﻣﻨﻌﻘﺪه درﺳﺎل1394؛ 12واﺣﺪ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ؛ 14ﺗﻮﻟﯿﺪات رﺳﺎﻧﻪاى رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ؛ 18اﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ؛ 27واﺣﺪ ﻃﺮح وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛28

 29ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎورى وﻧﻮآورى
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎورى وﻧﻮآورى؛30

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎورى وﺑﺎزار؛32

اﻣﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت؛37

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآورى؛46

ﻣﺮﮐﺰﻧﻮآورى زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى؛50

واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت IT؛51

 53ﭘﺎرك ﻋﻠﻤﻰﮐﻮدﮐـﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 57ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ؛58

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ؛59

اﻣﻮر ادارى؛60

اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﻰ؛62

 65ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد
ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى؛ 66ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت)(ICT؛ 66ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى؛ 78ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورىﻫﺎىﻧﺮم؛ 95ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى اﺑﺮﮐﻮه؛ 101ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓﻨﺎورى اﺳﺘﺎن ﯾﺰد؛105

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى آب؛108

 113ﺧﺒﺮﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد در ﺳﺎل1394
 214ﺷﻤﺎرهﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد

ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورىﯾﺰد

گزارشعملکردسال۱۳۹۴پارکعلموفناورییزد

پارکعلموفناوریاستانیزددریکنگاه

پارکعلموفناورییزدازسال۱۳80درچهارحوزهفناوری(زیستفناوری،فناوریاطالعات،نساجیوانرژ یهاینو)کارخودراآغازنمودهوبهمرور
زمانبراساسنیازهایاستانواقتضائاتزمانیومکانی،فعالیتهایخودرادرحوزههاییچوننانوتکنولوژی،کاشیوسرامیک،آبوفناور یهاینرم
گسترشدادهاست.باتوجهبهنقشاثرگذارپارکهایعلموفناوریدرتوسعهعلموفناوری،ایجاداشتغال،تجار یسازیتحقیقاتعلمیوایدههای
نوآورانهدرسطحاجتماع،نیازبهیکنگرشکالنواستراتژیکباهدفبرنامهریزیفعالیتهاوبرنامههایآینده،امریاجتنابناپذیرقلمدادمیشود.

اهدافپارکعلموفناورییزد:
 کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور تجاریسازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه10

فصلنخست

حوزه ریاست

 افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش کمک به جذب دانش فنی و سرمایههای بینالمللی و داخلی افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناوری داخلی در سطح بینالمللی -حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسهها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور ،با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

چشمانداز پیشرو:
 تبدیل شدن به قطب فناوری ملی و مطرح در سطح بینالملل ،با تکیه بر مزیتهای منطقهای.مأموریت اصلی پارک علم و فناوری یزد چیست؟
 حمایت از ایجاد و توسعه موسسات دانشبنیان و کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول در جهت توسعه علمی و اقتصادی منطقه.فعالیتهای حوزه ریاست:
بر اساس چارت تشکیالتی پارکها حوزه ریاست متشکل از دفتر ریاست ،طرح و برنامه ،امور بینالملل ،روابطعمومی ،حراست و دفتر هماهنگی مراکز رشد میکوشند
تا در کنار سایر واحدهای ستادی ،رسیدن به چشم انداز پارک را ممکن سازند .در این بخش گزیدهای از فعالیتهای این بخش را ارائه مینماییم.
دفتر ریاست محترم پارک عالوه بر تالش برای ایجاد انسجام عملیاتی بین واحدهای پارک ،برخی مسائل را بطور مستقیم پیگیری و اجرا مینماید .از جمله
مهمترین فعالیتهایی که در این بخش انجام میپذیرد به شرح ذیل است:
 .1هماهنگی برنامههای ریاست محترم
 .2راهبری دبیرخانه مرکزی پارک و اتوماسیون اداری
 .3تولید و پیگیری نامههای مختلف با امضای ریاست محترم
 .4جمع بندی و ارسال گزارشهای مورد نیاز مدیریت ارشد پارک
 .5هماهنگی مالقاتهای ریاست محترم
 .6هماهنگی بین واحدهای حوزه ریاست
 .7تدوین و پیگیری انعقاد تفاهمنامههای همکاری که در ادامه گزارش به آن اشاره میشود.
11

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

تفاه منامههایمنعقدهپارک در سال۱۳۹۴

در راستای تحقق اهداف پارک علم و فناوری یزد در سال  ،94تفاهم نامه هایی به شرح زیر منعقد گردید:
 ::.جدولتفاهمنامههای منعقده پارک علموفناوری یزد در سال.:: 139۴
ردیف

موضوع تفاهمنامه

طرفین تفاهمنامه

تاریخ

1

برگزاری هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نواوری دانشآموزی
به صورت ملی در یزد

پارک ،وزارت آموزش و پرورش ،اداره
کل آموزش و پرورش استان یزد

94/2/28

2

راهاندازی و مدیریت مرکز نوآوری ،استفاده از امکانات
و ظرفیتهای طرفین در حوزههای علمی ،فرهنگی ،رفاهی آزمایشگاهی
و ،...به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود

پارک ،دانشکده فنی شهید صدوقی

94/2/29

3

حمایت از ایدهها و طرحهای دانشآموزی و دانشجویی

پارک ،موسسه آموزش عالی امامجواد

94/2/31

4

پشتیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعه ای در حوزه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای
کارآفرینانه متناسب با این بخش ،فراهم نمودن زمینههای الزم
برای توسعه فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط متشکل از
فارغالتحصیالن دانشگاه ،مخترعان و نخبگان

پارک ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان

94/4/9

5

همکاری گسترده در زمینههای علمی-پژوهشی،گسترش زیرساخت ،فرهنگسازی
و کمک به توانمندسازی نظام پژوهش و فناوری در صنعت برق

پارک ،شرکت توزیع نیروی برق
استان یزد

94/6/4

12

فصلنخست

حوزه ریاست

 ::.ادامه جدولتفاهمنامههای منعقده پارک علموفناوری یزد در سال.:: 139۴
طرفین تفاهمنامه

تاریخ

ردیف

پارک ،صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران واحد یزد

94/6/9

7

راهاندازی مرکز رشد واحدهای فناوری
با محوریت صنایع هوایی و هوانوردی در پارک علم و فناوری یزد
و شبکه سازی با سایر پارکهای منطقه به منظور حمایت از راهاندازی
و گسترش و توسعه کسب و کارهای دانشبنیان

پارک ،ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانشبنیان هوایی

94/6/19

8

فراهم نمودن بستر مناسب و امکانات تحقیقاتی موردنیاز نوآوران ،نخبگان
و شرکتهای دانشبنیان در اجرای طرحها و ایدههای مبتکرانه

پارک ،دفتر شهید فهمیده استان

94/7/7

9

راهاندازی و مدیریت مرکز خالقیت و نوآوری در مجتمع آموزشی
جواداالئمه و استفاده از امکانات و ظرفیتهای طرفین در
حوزههای علمی ،فرهنگی ،رفاهی ،آزمایشگاهی

پارک ،مجتمع حضرت جواداالئمه

94/7/25

10

گسترش فن بازارهای منطقه ای با هدف تحقق تجاریسازی دستاوردهای
علمی و تحقیقاتی موسسات دانشبنیان فعال و توسعه فعالیت آنها

پارک ،مرکز فن بازار ملی

94/8/30

6

موضوع تفاهمنامه
ارتقای فرهنگ نوآوری ،تجاریسازی ایدهها
و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان

13
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روابطعمومیپارکعلم و فناوری یزد
امروزه اهمیت و نقش روابطعمومی در دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی ،پیچیدگی
و پویایی روزافزون اجتماعات بشری است .روابطعمومی مجموعهای از اقدامات و تالشهای
آگاهانه ،سنجیده و برنامهریزی شده به منظور جلب مشارکت عمومی و کسب تفاهم متقابل بین
یک سازمان و گروههای مورد نظر آن سازمان است  .باید پذیرفت که روابطعمومی دانش ،فن ،هنر
و تخصص است که داری اصول فلسفی خاصی بوده و از انگیزه باالیی برای خدمتگزاری به مردم
  سیدمحمدخامسی؛ مدیر روابطعمومی پارک یزد
و جامعه برخوردار است.
روابطعمومی در اغلب موارد نقش مغز متفکر ،قلب تپنده ،دست اجرا ،پای پیشرفت،گوش شنوا ،چشم بینا و زبان گویای دستگاه را ایفا میکند که زیر نظر
باالترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه مینماید .با نگاه ویژه هیات رئیسه پارک علم و فناوری یزد به روابطعمومی ،مدل جدیدی از مدیریت و راهبری
این واحد توسط پارک ارائه شد .سال  1394نخستین سالی است که روابطعمومی پارک یزد توسط بخش خصوصی راهبری میگردد .تجربه نشان میدهد
هر کجا به بخش خصوصی اعتماد و کار به صورت صحیح به این بخش سپرده شده ،بهره وری فوق العادهای حاصل شده است .که البته این امر به سبب
چابکی حاصل از نگاه اقتصادی بخش خصوصی به فرایند کار در تمام حوزهها به دست میآید.
خوشبختانه پارک علم و فناوری یزد توانست با اعتماد به بخش خصوصی ،مبدع مدل موفق و جدیدی از راهبری روابطعمومی در ارگانهای
دولتی باشد .این موفقیت را به وضوح میتوان در آمار و ارقام و مقایسه آنها مشاهده نمود که بخش کوچکی از آن را در ادامه با عنوان گزارش عملکرد
روابطعمومی در سال  94خواهید دید .البته باید از زحمات اعضای شرکت روابطعمومی روماک که به حق نقش بزرگی در به ثمر نشستن این مدل از
راهبری روابطعمومی داشتهاند تشکر کرد.
14
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اقدامات اجرایی روابطعمومی پارک علم و فناوری در سال 1394

سیاستگذاری ،برنامهریزی و کاربرد شیوههای مناسب جهت انعکاس اهداف ،سیاستها ،فعالیتها ،برنامهها و مواضع پارک به مخاطبان ،رسانهها و جامعه
از طریق برگزاری جلسات شورای روابطعمومی که در سال  94برای اولین بار ایجاد و جلسات آن با حضور اعضاء برگزار شد.
 ::.اعضای شورای روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

مشخصات اعضای شورا

سمت عضو در پارک علم و فناوری یزد

1

داریوش پورسراجیان

رئیس پارک

2

احمدرضا فقیه خراسانی

معاون فناوری و نوآوری

3

شهرام شکوهی

معاون پشتیبانی

4

محمد قویدل

مشاور ارتباطات و امور بینالملل

5

محمد خامسی

مدیر روابطعمومی

6

الهام خدابنده

مدیرعامل شرکت روابطعمومی روماک (مجری روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد)

ارتباط با رسانه
 ::.جدول تعداد اخبار تولیدی .::
ردیف

عنوان

خبر

گزارشتصویری

جمع كل

درصد فراوانی

1

اخبار داخلی

49

43

92

26/51

2

اخبار با رویکرد استانی و کشوری

173

82

255

73/49

3

جمع کل

222

125

347

%100
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::.جدولنشستهایخبریانجامشدهدرسال.::۹۴
ردیف

پاسخگو

مناسبت

تاریخ

1

داریوش پورسراجیان؛
رئیس پارک علم و فناوری یزد

هفته دولت و چهاردهمین سالگرد تأسیس
پارک علم و فناوری یزد

94/06/3

2

احمدرضا فقیه خراسانی؛
دبیر اجرایی مسابقات

هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات
و نوآوری دانشآموزی

94/08/21

3

داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد
و منوچهر منطقی؛ دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانشبنیان هوایی و هوانوردی کشور

امضای تفاهمنامه پارک علم و فناوری یزد
با ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی
و هوانوردی کشور

94/06/19

::.بازنشراخباردرخبرگزار یها،سایتهایخبریورسانههایمکتوبکشوریواستانی.::
ردیف

عنوان

تعداد

درصد فراوانی

1

خبرگزاریها

325

48/87

2

سایتهای خبری

258

38/80

3

رسانههای مکتوب

82

12/33

4

جمع کل

665

%100

16

فصلنخست

حوزهریاست

نمودارتعدادبازنشراخبارسال۱۳۹۴دررسانههایکشوریواستانی
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خبرگزاریها

سایتهایخبری

رسانههایمکتوب
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تولیداترسانهایدرواحدروابطعمومی
انتشارخبرنامهوروزنگار

 .1خبرنامه  6ماهه اول؛ مهرماه 94؛ شماره اول؛ 20صفحه

 .3روزنگار هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی؛
آبان94؛ 4صفحه
4صفحه
؛

20صفحه
فروردین95؛ شماره دوم؛ 20
 .2خبرنامه  6ماههدوم؛ فروردین95؛
.

آذرماه94؛ 44صفحه
 .4روزنگار یازدهمین جشنواره ایدههای برتر؛ تهران؛ آذرماه94
.
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 ::.تولید مجلد و بروشور .::
ردیف

عنوان محصول

تاریخ انتشار

1

گزارش عملکرد  93پارک علم و فناوری یزد

مرداد ماه 94

2

کتاب معرفی شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری یزد

مهر ماه 94

3

بروشور معرفی پارک علم و فناوری یزد

اردیبهشت 94

4

کتابچه ششمین دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

اردیبهشت 94

5

کتابچه هفتمین دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

اسفند 94

تصویر محصول

19
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 ::.تولید محتوا .::
ردیف

شرح

تاریخ انتشار

1

مقاله با عنوان استرس شغلی در ماهنامه سیرنگ

آبان 94

2

یادداشت روابطعمومی در ویژه نامه ایران
به مناسبت هفته دولت

اسفند 94

20
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 ::.تولیدات سمعی بصری پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

شرح محصول

تعداد

1

مستند از اقبال تا پارک علم و فناوری یزد

1

2

فیلم معرفی پارک علم و فناوری یزد

1

3

کلیپ هفتمین دوره از مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

1

4

تیزر هفتمین دوره از مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

1

5

مستند سازی و ساخت ویژه برنامه هفتمین دوره از مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی و پخش از شبکه تابان

1

6

مستند سازی و ساخت ویژه برنامه یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر و پخش از شبکه تابان

1

7

هماهنگی جهت ساخت برنامه رادیویی ویژه برنامه هفتمین دوره از مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی و پخش از رادیو یزد

1

8

هماهنگی جهت ساخت برنامه رادیویی و مصاحبه با مدیران عامل موفق با رویکرد زنان کارآفرین

1

9

گفتگو ویژهخبری معاون فناوریونوآوری پارک علم وفناورییزد(دبیر مسابقات)

1

10

برنامهریزی بابت برنامه هفتگی گام برتر و پخش از شبکه تابان

12

11

جمع کل

21
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 ::.پیشنویس پیامهای مناسبتی رئیس محترم پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

عنوان پیام

تاریخ انتشار

1

پیام رئیس به مناسبت آغاز سال جدید

94/1/1

2

پیام رئیس به شرکتهای مستقر به مناسبت تفاهم هسته ای

94/1/15

3

پیام تسلیت رئیس به مناسبت درگذشت بانو سکینه ضیایی

94/1/15

4

کتابچه ششمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

94/2/19

5

پیام رئیس محترم به مناسبت آغاز هفته خانواده

94/07/14

6

پیام رئیس محترم به مناسبت آغاز ماه محرم

94/7/23

7

پیام رئیس به مناسبت روز جهانی قدس

94/4/18

8

بروشور معرفی پارک علم و فناوری یزد

94/4/23

9

پیام رئیس به مناسبت توافق هسته ای

94/5/17

10

پیام رئیس به مناسبت حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی

94/12/9

 ::.جدول زمانی «اطالعرسانی» پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

تاریخ

برنامه و مناسبت

نوع اطالعرسانی

1

4فروردین

شهادت حضرت فاطمه زهرا

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

2

 21فروردین

والدت حضرت فاطمه زهرا

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

3

 31فروردین

والدت امام محمد باقر

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

4

 2اردیبهشت

شهادت حضرت امام علیالنقیالهادی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

22
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 ::.ادامه جدول زمانی «اطالعرسانی» پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

تاریخ

برنامه و مناسبت

نوع اطالعرسانی

5

 9اردیبهشت

والدت امام محمد تقی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

6

 14اردیبهشت

وفات حضرت زینب

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

7

 24اردیبهشت

شهادت امام موسی کاظم

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

8

 26اردیبهشت

مبعث رسول اکرم

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

9

 1خرداد

والدت حضرت امام حسین

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

10

 2خرداد

والدت حضرت ابوالفضل العباس

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

11

3خرداد

سالروز آزادسازی خرمشهر  -والدت حضرت زینالعابدین

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

12

9خرداد

والدت حضرت علیاکبر

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

13

 13خرداد

والدت حضرت قائم

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

14

 14خرداد

رحلت حضرت امام خمینی(ره)

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

15

15خرداد

قیام خونین  15خرداد

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

16

 28خرداد

حلول ماه مبارک رمضان

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

17

 6تیر

وفات حضرت خدیجه کبری

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

18

16و17و 18تیر

شبهای قدر (شهادت حضرت علی)

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

19

 22تیر

والدت امام حسن مجتبی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

20

 27تیر

عید سعید فطر

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت
23
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 ::.ادامه جدول زمانی «اطالعرسانی» پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

تاریخ

برنامه و مناسبت

نوع اطالعرسانی

22

 20مرداد

شهادت حضرت امام جعفر صادق

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

23

25مرداد

والدت حضرت معصومه  -روز دختران

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

24

 30مرداد

روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

25

 4شهریور

والدت حضرت امام رضا

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

26

 23شهریور

شهادت امام محمد تقی(جواد االئمه)

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

27

 30شهریور

شهادت حضرت امام محمد باقر

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

28

 31شهریور

آغاز جنگ تحمیلی  -آغاز هفته دفاع مقدس

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

29

 1مهر

روز عرفه -روز نیایش

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

30

 2مهر

عید سعید قربان

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

31

 6مهر

والدت حضرت امام موسی کاظم

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

32

7مهر

والدت حضرت امام علی النقی الهادی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

33

 10مهر

عید سعید غدیر خم

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

34

 1آبان

تاسوعای حسینی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

35

 2آبان

عاشورای حسینی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

36

4آبان

شهادت حضرت امام زین العابدین

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

37

 24آبان

شهادت حضرت امام حسن مجتبی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

38

 11آذر

اربعین حسینی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت
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حوزه ریاست

 ::.ادامه جدول زمانی «اطالعرسانی» پارک علم و فناوری یزد .::
ردیف

تاریخ

برنامه و مناسبت

نوع اطالعرسانی

39

 19آذر

رحلت حضرت رسول اکرم -شهادت حضرت امام حسن

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

40

 21آذر

شهادت حضرت امام رضا

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

41

 25آذر

روز پژوهش

ارسال پیامک

42

29آذر

شهادت حضرت امام حسن عسگری

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

43

 3دی

والدت حضرت رسول اکرم به روایت اهل سنت آغاز هفته وحدت

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

44

4دی

والدت حضرت عیسی مسیح

ارسال پیامک

45

 8دی

والدت حضرت رسول اکرم و روز اخالق و مهرورزی-والدت امام صادق

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

46

 29دی

والدت حضرت امام حسن عسگری

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

47

 1بهمن

وفات حضرت معصومه

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

48

 12بهمن

بازگشت حضرت امام خمینی(ره) به ایران  -آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

49

 22بهمن

پیروزی انقالب اسالمی ایران

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

51

25بهمن

والدت حضرت زینب

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

52

 3اسفند

شهادت حضرت فاطمه زهرا

ارسال پیامک ،طراحی ،نصب بنر و هدر سایت

 ::.طراحی و تنظیم بازدیدهای هفتگی معاون محترم فناوری و نوآوری به نمایندگی از رئیس محترم از شرکتهای فناور مستقر .::
ردیف
1

شرح
بازدیدهای هفتگی از شرکتهای فناور مستقر

تعداد
28شرکت
25
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 ::.طراحی و تنظیم مصاحبه با شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد .::
شرح

ردیف

مصاحبه با مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر

1

تعداد
 32مصاحبه

 ::.جدول برگزاری مراسمها در پارک علم و فناوری یزد .::
شرح

ردیف

تاریخ

1

برگزاری پنل تخصصی «نقش زنان کارآفرین در مدیریت خانواده»
(در راستای طرح پویش رسانهای خانواده با همکاری دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد)

94/07/19

2

برگزاری مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

94/08 /29

3

تفسیر قرآن با حضور نماینده محترم ولی فقیه و مدیران ارشد استان

94/03/9

 ::.برنامهریزی عملیاتی برگزاری نمایشگاه .::
ردیف

شرح

تاریخ

1

نمایشگاه یازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی و اولین المپیاد ملی کسب و کار دانشجویی شیخ بهایی

 23-24اردیبهشت

2

نمایشگاه هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

 28 - 29آبان

3

نمایشگاه تجاریسازی فناوریهای پیشرفته -کرمان

 22مهر

4

نمایشگاه پنجمین کنفرانس بینالمللی ونهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری -تهران

 25-27آذر

5

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار  -تهران

 23-24آذر

6

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار -یزد

 23آذر

26

فصلنخست

حوزه ریاست

امور بینالملل پارکعلم و فناوری یزد

بی تردید جریان فناوری روندی جهانی است که الزم است مدیران ،کارشناسان و موسسات
مستقر در پارکهای علم و فناوری با تعاملی سازنده با جهان در مسیر رشد و ارتقاء فناور یهای
روز دنیا قرار بگیرند که البته این وظیفه خطیر در پارک علم و فناوری یزد بر عهده واحد روابط
بینالملل پارک است.
  محمد قویدل؛ مدیر امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد
اقدامات اجرایی:
 .1تدوین برنامهها و سرفصل های عملیاتی واحد روابط بینالملل در سال 94
 .2انجام كلیه مكاتبات و تعامالت خارجی پارك با سازمانها و نهادهای مرتبط بینالمللی()ASPA, IASP, WTA, COMSTECH
 .3هماهنگی بازدید و دعوت از مهمانان خارجی(پذیرش هیات اعزامی از دانشگاه  EPFLسوئیس ،وزارت مخابرات و ارتباطات افغانستان ،مركز فناوری
سرامیك اسپانیا و)....
 .4تعامل با ذی نفعان خارجی پارك در قالب برگزاری نشستها ،شبكهسازی ،مذاكرات ،تفاهمنامه و بازدیدها
 .5همكاری در برنامههای آموزشی بینالمللی پارك (آموزش روسای پاركها ،اعزام دورههای كوتاه مدت ،كمیسیون ملی یونسكو و)...
 .6اطالعرسانی فعالیتهای بینالمللی پارك در قالب انتشار اخبار ،راهاندازی سایت انگلیسی ،مصاحبه با شبكههای برونمرزی و بینالمللی
 .7حضور در نمایشگاهها ،جشنوارهها و رویدادهای مرتبط با فناوری ( جشنواره ایدههای برتر ،شیخ بهایی ،فناوری های پیشرفته INOTEX ،و )...
 .8برنامهریزی و هماهنگی حضور در مجامع بینالمللی( ASPAژاپن ،نمایشگاه صنعت ساختمان تركیه ،توسعه علوم و فنون كشورهای اسالمی)
 .9تعامل با مركز همكاری های بینالمللی وزارت متبوع (اخذ مجوزها ،تولید محتوا ،شركت در نشستها )
 .10اطالعرسانی رویدادهای بینالمللی به سایر واحدها و شركتهای مستقر
 .11برگزاری جلسات هم اندیشی به منظور تبادل تجربیات ،شناسایی واحدهای دارای توان صادراتی و تقویت صادرات فناوری
 .12تهیه آییننامههای مرتبط( استقرار شركتهای خارجی و )....
 .13برنامهریزی جهت ارتقای مهارت های زبان خارجی اعضای پارك
 .14همكاری با دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت متبوع در حوزه های بینالمللی
 .15ارائه مشاورههای الزم به ریاست پارك در حوزه ارتباطات بینالملل
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طرحوبرنامه

سیدمحمدخامسی؛مدیرواحدطرحوبرنامهپارک

واحدطرحوبرنامهیکیازواحدهایکلیدیوپرمسئولیتاستکهنقشبسزاییدرکارآیی
سازماندارد.اینواحد،مسئولیتبرنامهریزی،پیگیریواجرایطرحهایمناسبدرتحقق
اهــدافکالنوسیاســتهایمرکزرابرعهدهداردوبهعنــواناتاقفکروبرنامهریزی،هدایتو
رصدجریانعمومیحرکتپارکراانجاممیدهد.

مهمتریناقداماتاجرایی:
 .1نهادینه کردن کار بر اساس برنامه
 .2تدوین برنامههای عملیاتی ساالنه واحدها
 .3تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی مرتبط با وظایف پارکها
 .4تدوین آییننامهها و مستندسازی فرایندها(کمیته سیستم ها)
 .5برگزاری  12جلسه شورای مدیران
 .6برگزاری 6جلسه کمیته علمی -پژوهشی
 .7برگزاری  6جلسه شورای سیاستگذاری پارک
28

 .8برگزاری  4جلسه کمیته سیستم و فرایند
 .9بروزرسانی سایت طرح و برنامه
 .10پشتیبانی سیستم  MISدر پارک
 .11تهیه و تنظیم و تلفیق برنامه بودجه 1394و ابالغ آن به واحدها
 .12بررسی 107طرح تجاری شرکتهای متقاضی استقرار در پارک و مراکز رشد
 .13تدوین برنامه عملیاتی سال 1395واحدها
 .14تدوین برنامه استراتژیک پارک
 .15راهبری پروژههای پژوهشی مرتبط با پارک

ﻣﻌﺎوﻧﺖﻓﻨﺎورى وﻧﻮآورى
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورىﯾﺰد

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

معاونت فناوری و نوآوری

حوزه معاونت فناوری و نوآوری شامل مدیریت خدمات فناوری و بازاریابی ،امور موسسات ،مرکز
نوآوری و خدمات  ITمیباشد .این حوزه در میان عوامل موثر بر توسعه فناوری و تجار یسازی
نتایج تحقیقات از طریق ایجاد همافزایی و شبکهسازی میان واحدهای فناور ،زمینه ساز جذب،
رشد و توسعه شرکتهای فناور میباشد .معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به
  احمدرضا فقیهخراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک
عنوان متولی مدیریت جریان رشد و توسعه خالقیت تا تجار یسازی ایدهها و نتایج پژوهشها،
فعالیتها و دستاوردهای درخوری را در سال  94داشته است که میتوان گزیده آن را به شرح ذیل یه تفکیک واحدها عنوان داشت:

 .1امور موسسات:
مهمترین اقدامات امور موسسات در سال  1394شامل اصالح آییننامه ارزیابی و گرید بندی شرکتها ،انجام ارزیابی موسسات فناور مستقر در پارک به
صورت حضوری و تعیین گرید آنها ،به روز رسانی قراردادهای استقرار شرکتها و مجوزهای فناوری آنها و نشستهای هفتگی با موسسات مستقر است.
 .2واحد خدمات فناوری و بازار:
بزرگترین اقدام این حوزه در سال گذشته افتتاح فن بازار منطقهای یزد به نمایندگی فن بازار ملی بوده که تاکنون  3جلسه شورای فن بازار منطقهای تشکیل،
برنامه عملیاتی سال  95آن مصوب و سایت آن طراحی و به روز رسانی شده است .اقدامات دیگر این حوزه شامل نگارش آییننامه دفتر طرحها برای نخستین
بار ،اصالح آییننامه آموزش شرکتها به خصوص شرکتهای مرکز رشد ،به روز رسانی آییننامه اعطای تسهیالت و برگزاری بیش از  8جلسه کمیته بازاریابی
پارک با نمایندگان شرکتها بوده است.
30
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معاونتفناوری و نوآوری

 .3مرکز نوآوری:
مهمترین اقدام مرکز نوآوری در سال  ،94برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری که با پیگیریهای صورت گرفته و امضای تفاهمنامه با وزارت
آموزش و پرورش ،پس از برگزاری شش دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی به صورت استانی ،دوره هفتم این مسابقات در آبان  94به صورت ملی
و با کیفیت مناسب در یزد برگزار شد .از دیگر اقدامات این مرکز ،افزایش تعداد طرحهای پذیرش شده نسبت به سال  ،93اعطای کمکهای بالعوض به
فناوران و پژوهشگران جهت عملیاتی کردن پژوهشهای کاربردی ،انعقاد تفاهمنامه با مرکز آموزشی جواداالئمه ،دانشکده فنی شهید صدوقی و دانشگاه
امام جواد (ع) جهت راهاندازی مرکز نوآوری در این دانشگاهها ،برگزاری همایش انتخاب نوآوران برتر در انتهای سال  94بوده است.
 .4خدمات :IT
مهمترین اقدامات این واحد در سال  94شامل تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت ،پشتیبانی پورتال ،شبكه و تجهیزات ارتباطی ،مدیریت شبکه ،خرید و
نصب نسخه جدید آنتی ویروس جهت سرورها و رایانههای ستاد اداری ،نصب و پیکربندی سوئیچهای جدید شبکه پارک ،راهاندازی فاز  1سیستم تلفن
مبتنی بر  IPحوزه ستاد اداری ،خرید سرور سخت افزاری و نرمافزاری  UTM & FireWallو نصب و پیکربندی سرورهای جدید DNSبوده است.
 .5پارک علمی کودکان و نوجوانان:
پارک کودکان در سال  94در زمینههای جدیدی از جمله دومینو ،بازیهای فکری ،هنر بیان ،زیست شناسی و شخصیت شناسی ریاضی به دانشآموزان
مقاطع مختلف خدمات خود را ارائه نموده و تعداد بازدیدکنندگان این پارک در سال  94نسبت به سال قبل  10درصد افزایش داشته است.
از دیگر اقدامات ارزشمند معاونت فناوری و نوآوری میتوان به پیگیری صدور معافیتهای مالیاتی بر اساس مجوز فناوری و برگزاری اولین وبینار بینالمللی
کارآفرینی ،تجارت و صنعت اشاره نمود.

31
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خدمات فناوری و بازار

  محمدرضا حسینی؛ مدیر خدمات فناوری و بازار

دفتر خدمات فناوری و بازاریابی به عنوان یکی از واحدهای تخصصی پارک که حجم گستردهای از
فعالیتهای مربوط به ارائه خدمات فناوری به شرکتها را بر عهده دارد به ارائه خدمات گوناگونی
از قبیل اخذ طرحهای پژوهشی از دستگاهها و سازمانها و توزیع آن بین شرکتها در قالب دفتر
طرحهای پژوهشی ،ارائه خدمات بازار ،ارائه خدمات مالکیت فکری ،برگزاری دورههای آموزشی،
ارائه تسهیالت ،در اختیار قرار دادن آزمایشگاهها و انجام امور مشاوره میپردازد .در ادامه به بیان
فعالیتهای هر یک از بخشها در سال  1394میپردازیم.

ارائه خدمات مالکیت فکری

دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،به عنوان تنها مرجع منطقهای ذیصالح استان یزد جهت ارزیابی اختراعات
از سال  1388فعالیت خود را در استان آغاز نموده است .خدمات دفتر مالکیت فکری به شرح ذیل است:
 ارزیابی و داوری پروندههای ادعای اختراع ارسالی از سوی اداره مالکیت صنعتی ارزیابی و داوری درخواستهای مخترعین برای تأییدیههای علمی اختراع ارائه خدمات مشاوره ثبت انواع مالکیتهای فکری برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مرتبط با مالکیت فکری در سطح استان ارائه خدمات مشاوره تجاریسازی ثبت اختراع -ارائه خدمات مشاورهای با موضوع انتقال تکنولوژی

مخاطبان دفتر مالکیت فکری:
 اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان و دانشآموزان صاحب ایده افراد دارای تجارب ارزنده و صاحب ایدههای نو سازمانها یا نهادهای حقوقی صاحب دارائیهای معنوی32
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در نمـودار زیـر تعـداد پروندههـای ارسـالی بـه دفتر مالکیت فکـری پارک علم
و فناوری اسـتان بین سـالهای  1391تا  1394ارائه شـده اسـت .همانگونه
کـه در ایـن جـدول قابـل مشـاهده اسـت ،تعـداد پروندههـای ارسـالی بـه
ایـن دفتـر طـی سـالهای گذشـته رشـد قابـل توجهـی داشـته به گونـهای که
ایـن تعـداد از  10پرونـده در سـال  1388بـه تعـداد  90پرونـده در سـال 1394
افزایـش یافته اسـت.

معاونتفناوریونوآوری

نمودار زیر طبقه بندی موضوعی پروندههای ثبت اختراع ارسالی به دفتر مالکیت
فکری پارک را نشان میدهد .بیشترین پروندههای تشکیل شده در این دفتر
مربوط به گروه موضوعی نیازهای انسانی با زیربخشهای کشاورزی ،مواد
غذایی ،اقالم شخصی یا خانگی و سالمتی و بهداشت ،سرگرمی و تفریحات و
گروه موضوعی مهندسی مکانیک بوده است .گروه موضوعی منسوجات و کاغذ
هم کمترین پروندههای تشکیل شده در این دفتر را به خود اختصاص دادهاند.

���اد ا���ا��ت

���اد ��و��ه��ی ا������ ا���اع در ��ل��ی �����

نمودار روبهرو توزیع سنی مخترعینی که در دفتر مالکیت فکری پارک علم و
فناوری یزد تشکیل پرونده دادهاند را نشان میدهد .همانگونه که این نمودار
نشان میدهد بیشترین مخترعین در گروه سنی  25-35سال بودهاند.
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ارائه خدمات بازار

واحد بازار پارک علم و فناوری یزد وظیفه بازارسازی و بازارسنجی برای شرکتهای مستقر در پارک را بر عهده دارد .در واقع در این دفتر با شناسایی نیازها
و خواستهها سعی میشود ارتباط مؤثر بین صاحبان و متقاضیان فناوری برقرار شود تا این ارتباط منجر به ایجاد تعامل و تبادل فناوری شود .در ادامه
به بیان مهمترین اقداماتی که در سال  1394در واحد بازار پارک علم وفناوری یزد انجام شده است میپردازیم:

راهاندازی فن بازار منطقهای استان یزد
فن بازار منطقهای استان یزد که نقش واسطهای برای رساندن اطالعات فناوری به «عرضه کنندگان»« ،متقاضیان»« ،کارآفرینان» و «سرمایهگذاران» را دارد و
در ضمن به ارائه مشاوره در خصوص مراحل و روشهای انتقال فناوری نیز میپردازد و از طریق ارائه خدمات متنوع ،این فرایند را تسهیل و تسریع مینماید؛
در آبان ماه  1394راهاندازی شد .مهمترین هدف از ایجاد این دفتر ،تحقق تجاریسازی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی موسسات دانشبنیان فعال و توسعه
فعالیت آنها است .فن بازار منطقهای استان یزد اولین فن بازار کشور است که با تولیت پارک علم و فناوری اداره میشود .
پیشنهاد اصالحیه آییننامهها :به منظور تسهیل اجرای امور و همچنین تشریح قواعد پارک ،تهیه و تدوین آییننامههای مرتبط با خدمات بازار در
دستور کار قرار گرفت .از جمله آییننامههای تدوین شده در سال  1394میتوان به آییننامه ارائه خدمات نمایشگاهی ،آییننامه دفتر طرحهای پژوهشی
و آییننامه ایجاد نمایشگاه دائمی اشاره کرد.
برگزاری جلسات کمیته بازاریابی
کمیته بازاریابی پارک با حضور نمایندگان شرکتها و مسئولین واحد خدمات فناوری و بازار پارک به صورت موردی برای تصمیمگیری در خصوص موضوعات
روز مرتبط با بازار شرکتها و مؤسسات مستقر برگزار میشود .در سال  1394تعداد  8جلسه کمیته بازاریابی در پارک تشکیل شده است.
صدور نامه معافیت مالیاتی برای شرکت ها
در راستای مأموریتهای محوله یکی از خدمات واحد بازار پارک علم و فناوری یزد ارائه نامههای معافیت مالیاتی به شرکتها با توجه به ماده  9قانون
حمایت از شركتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و ماده  28آییننامه اجرایی آن به مصوبه شماره /141602ت  46513ﻫ،
مورخ  91/08/21در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در پاركهای علم و فناوری است .صدور نامه معافیت مالیاتی
برای شرکتها به دو صورت موردی و یا کلی انجام میشود.
نامه معافیت مالیاتی به صورت موردی با ارائه درخواست معافیت مالیاتی برای هر قرارداد از سوی شرکتها از طریق سامانه وندا و بررسی و تأیید توسط
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واحد بازارایابی ،نامه صادر میشود که در این زمینه سال گذشته برای  158قرارداد به مبلغ  63.950میلیون ریال معافیت مالیاتی صادر شده است.
نامه معافیت مالیاتی به صورت کلی با ارائه درخواست معافیت مالیاتی کلی از سوی شرکتها از طریق اتوماسیون اداری و بررسی و تأیید توسط واحد
بازاریابی ،صادر میشود که در این زمینه نیز  12نامه در سال  94صادر شده است.

حضور در جلسات ارائه توانمندی شرکتها برای برخی سازمان ها
یکی از مشکالت شرکتها برای اخذ پروژه و فروش فناوری ،مربوط به محدودیتها و مشکالت آنها برای تشکیل جلسه با مسئولین و سازمانهای مرتبط
برای ارائه توانمندی هایشان است .پارک علم وفناوری یزد با توجه به ارتباطات سازمانی که با مسئولین و متقاضیان فناوری دارد این امکان را برای شرکتها
فراهم میآورد تا در قالب جلسات مورد نیاز شرکتها فرصت ارائه توانمندی خود و معرفی محصولشان را داشته باشند.
در این زمینه اقداماتی مانند تعامل و برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف از جمله شهرداری یزد ،اداره صنعت ،معدن و تجارت ،برق منطقهای یزد،
شهرداری اردکان ،صنایع دفاع انجام شده و قراردادهایی به شرح زیر در سال  94منعقد گردید:
 -1قرارداد طرح بهسازی محل دفن پسماند شهر یزد با استفاده از نخالههای ساختمانی با شهرداری یزد به ارزش ریالی 490میلیون ریال
 -2قرارداد نیازمندیهای صنعت برق استان و مطالعات علمی -پژوهشی با شرکت برق منطقهای به ارزش ریالی  1190میلیون ریال
 -3قرارداد تدوین راهنمای ارتقاء سالمت استان یزد با سازمان مدیریت به ارزش ریالی 600میلیون ریال
 -4قرارداد آسیب شناسی تخلفات ساختمانی با سازمان مدیریت به ارزش ریالی 650میلیون ریال
ثبت نام در سایت مزایده و مناقصه و اطالعرسانی مزایدهها و مناقصههای روز به شرکتها
دفتر خدمات فناوری و بازار با ثبت نام در سایت مزایده و مناقصه ،اطالعرسانی به روز به شرکتها را در خصوص مزایده و مناقصههای موجود انجام میدهد.
برنامهریزی و هماهنگی برای شرکت در نمایشگاهها
از جمله نمایشگاههایی که در سال  1394با برنامهریزی و هماهنگی واحد بازار پارک فرصت حضور شرکتها در آنها فراهم شده است عبارتند از:
ب) نمایشگاه تجاریسازی فناوریهای پیشرفته
		
الف) دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری
د) مدیریت فناوری
		
ج) نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری
هـ) کنفرانس وحدت ملی
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برگزاری دورههای آموزشی

پارک علم و فناوری یزد برای ارتقای سطح توانمندی هستهها ،شرکتها و مؤسسات فناور و سایر متقاضیان بیرونی ،کالسهای آموزشی ،کارگاهها ،سمینارها
و همایشهایی را مورد حمایت قرار میدهد .این برنامه آموزشی به سه دسته کلی تقسیم میشود:

دورههای آموزشی الزامی
دورههایی که توسط پارک و بر اساس نیاز شرکتهای مستقر در مراکز رشد برنامهریزی و اجرا میگردد.
دورههای آموزشی اختیاری
شامل دورههای غیر الزامی ،کارگاهها و یا سمینارهایی است که در راستای ایده محوری و زمینه کاری موسسه مستقر در مرکز رشد بوده و به تایید مدیر
مربوطه برسد.
دورههای آموزشی حمایتی
شامل دورههای آموزشی تخصصی که توسط شرکتها و مؤسسات فناور مستقر در پارک در چارچوب مجوز فناوری ،ایده محوری و یا زمینه کاری آنها به
منظور ارتقای توان فنی و جذب نیروی انسانی شرکتها و مؤسسات مورد هدف برگزار میشود.
در مجموع در سال  1394تعداد  34دوره آموزشی در پارک برگزار شده که در این برنامههای آموزشی  4985نفر ساعت آموزش به متقاضیان ارائه شده است.

خدمات مربوط به ارائه تسهیالت

یکی از خدمات قابل ارائه توسط دفتر خدمات فناوری و بازار ،ارائه تسهیالت کمک فن آفرینی به شرکتها و مؤسسات مستقر برای کمک به تجاریسازی
محصوالت و خرید تجهیزات مورد نیاز شرکتها است .در سال  1394تعداد هفت جلسه شورای تسهیالت برگزار شده است که در این جلسات  40درخواست
تسهیالت از سوی شرکتها مطرح و برای آنها تشکیل پرونده شده است .از این تعداد  29پرونده به تصویب رسیده و به صندوق پژوهش و فناوری و امورمالی
پارک معرفی شدهاند.
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امور موسسات

  نفیسه جلیلیان؛ کارشناس مسئول امور موسسات

امور موسسات با هدف ایجاد انگیزه و فراهم آوردن امکانات زیربنایی و تسهیالت قانونی به منظور
ایجاد محیط کاری مناسب برای مراکز تحقیق و توسعه و موسسات دانش محور با رویکردی
اقتصادی ،ضمن ایجاد فضایی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجار یسازی نتایج آن،
موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر همافزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش
هزینههای سرمایهگذاری اولیه و هزینههای جاری فراهم میسازد.

اهم فعالیتها:
 جذب و پذیرش موسسات فناور بازنگری و ویرایش آییننامه نظارت و ارزیابی موسسات در مرکز فناوری اقبال و همچنین ارزیابی شرکتهای فناور با همکاری واحد طرح و برنامه انتخاب شرکت فناور برتر در جشنواره علم تا عمل برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار در تهران برگزاری كمیته رفاهی با هدف استفاده پرسنل شركتهای فناور از خدمات رفاهی با هماهنگی امور اداری استفاده از امكانات ورزشی ( استخر بانوان /آقایان ،زمین چمن فوتبال) با هماهنگی امور اداری طرح تخصیص  RFIDبرای خودروهای پرسنل شركتها با هماهنگی امور اداری37
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  ::.اسامی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال در سال .:: 94
ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

زمینه فعالیت

تلفن

1

آرمان گستر یزد

سیدعبدالرضا ترابزاده

www.armangostar.ir

برنامهریزی و تدوین
برنامه استراتژیک

37260087

2

اسطوره پرداز

مهدی جهانبانی

www.ostoureh.ir

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37261080

3

تحقیقاتشیمیاییاقتدارصنعتایساتیس

اعظم اكبرنیا

---

محیط زیست

37262876

4

ایده گستر صنعت

علیرضا فرخ نیا

---

مهندسی نساجی

37242152

5

پیشگامان برق و الکترونیک میثاق کویر

سیدمیالد
الحسینی المدرسی

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37262876

6

بهینهسازان نرمافزار بهسان ایساتیس

حسین بلوری زاده

www.behsan.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37260143-4

7

پارس کنترل کویر

داود باغستانی

---

کنترل و ابزار دقیق

37267386

8

پارسان الكترونیك پیشرو

سیدامین درخشان

www.parsanelc.ir

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک
(تولید مجموعههای کمک آموزشی)

37260090

9

پارسیان ایساتیس

مسعود نجفی یزدی

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه نرمافزار
و شبکههای کامپیوتر ،برنامهریزی و
تدوین برنامه استراتژیک

37262940

10

پردیس فناور ایساتیس

حسین جاللی

www.pardisit.net

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37250083
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ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

زمینه فعالیت

تلفن

11

پویش داده نوین

حمیدرضا جعفریان مقدم

www.pdnsoft.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37265343

12

پویان سیستم یزد

رزا شمسی زاده

pooyansystem.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37262041-5

13

مهندسان مشاور چهار ایوان تدبیر

علی امام حسینی

---

سازه و مقاوم سازی

37260140

14

درایت ورزان نوین كویر یزد

سیدمسعود سروی

www.drivarz.com

مدیریت مالی ،مدیریت عمومی

37264048

15

درخشان صنعت ایساتیس

مجتبی ایزدی

www.dsi.ir

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37257974

16

دور كاوی افق

علی سركارگر اردكانی

---

ژئوماتیک ()GIS، RS،GPS

37246577

17

رشد آفرینان صنعت و معدن

محمدرضا دهقانپور

---

برنامهریزی و تدوین برنامه استراتژیک 37262876

18

روشنگران راه فردای كویر

سعیده مفیدی نسب

www.rfk-co.com

رسانههای تصویری ،انتشارات
و تبلیغات

37258150

19

ژئوفیزیكی آبجویان كویر یزد

سعید طوفان

www.abjoyan.com

اکتشاف و استحصال

---

20

سامان آوران توسعه یزد

عباس زارع بنادکوکی

samanavaran.com

برنامهریزی و تدوین
برنامه استراتژیک

37265488
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ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

زمینه فعالیت

تلفن

21

سپهر افراز ایرانیان

علیرضا کاظمی

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37260080

22

صافات انرژی یزد

رضا جوادپور

www.safatco.ir

طراحی و بازسازی یاتاقان

37263561

23

طراحی و مهندسی بافت گستر یزد

زینب خجسته

---

مهندسی نساجی

37261737

24

فراسنجش ایساتیس

حامد فرح

www.farasanjesh.ir

کنترل و ابزار دقیق

37243468

25

پیشگامان فناوری اطالعات ایساتیس

امیر احمد سمیعی

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37260094

26

كارخانجات تولیدی
المپ كم مصرف  LEDبهنور یزد

فخرالدین حجازی

---

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک

37264022

27

كوالك گستر یزد

سیدمجتبیسیدینخراسانی

www.kgy.ir

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک

37262560-2

28

كویر تیوای ارشد یزد

امین دهقانی

---

برنامهریزی و تدوین برنامه
استراتژیک ،طراحی و تحلیل
سیستمهای اطالعاتی ،اقتصادی
و اجتماعی و تحلیلهای آماری

37240089

29

كیمیا افزار

حسین حكیمیان

www.kimiaafzar.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37258156

30

گروه مشاورین سرمایه گذاران
ستاره صنعت پردازان

محمد صادق
خوشنویس انصاری

www.sspc.ir

مدیریت عمومی ،امکانسنجی،
طراحی و تحلیل سیستمهای
اطالعاتی ،اقتصادی و اجتماعی
و تحلیلهای آماری

37263734

40

فصلدوم

معاونتفناوری و نوآوری

  ::.ادامه اسامی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال در سال .:: 94
ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

زمینه فعالیت

تلفن

31

ماتریس توسعه پارس

مرضیه حسن رضائیان

---

برنامهریزی و تدوین
برنامه استراتژیک

37260085

32

مهندسی محیا پرداز

محمد رضا سلطانی

www.mahyapardaz.ir

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37256546-8

33

محیط پرداز یزد

رضا صدیقی

www.mohitpardaz.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37260148

34

مشاورین علم وصنعت

مجتبی مرآت

---

مکانیک و فرآوری سنگ

37244051

35

مهندسی فالت قاره

محمدمهدی آرمان

www.falatqare.com

ساخت دستگاه آب شیرین کن

37257979

36

نورافشان شمس

عاطفهمزیدیشرفآبادی

---

مدیریت مالی

37261477

37

نیروپارس

سهراببهمردیکالنتری

www.nirooparsco.ir

انرژی خورشیدی

37260086

38

كامپوزیت شیمی سازه

مرضیه آهنگ

www.shimisazeh.com

کامپوزیت

37266233

39

فاراب رایانه یزد

زهرا محسنی زارچ

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37260153

40

طیف زمین

حامدگنجی

www.gset.ir

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37259840

41

تعاونی دانشبنیان پیشگامان
توسعه دانش ایساتیس

احسان فرشادی

dpti.pishgaman.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37266663
41
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  ::.ادامه اسامی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال در سال .:: 94
ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

زمینه فعالیت

تلفن

42

تدبیر و توسعه فردا

سراج الدین وحیدی

---

انجام طرحهای پژوهشی

37249526

43

نگین گستران محاسب

احمد علی کالنتری تفت

negingostaran.com

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37267047-9

44

همکاران صنعت شمس

محمدحسین
پورشمس بندرآبادی

www.indshams.ir

مدیرت مالی ،برنامهریزی
و تدوین برنامه استراتژیک

37266780

45

کاوش رایانه یزد

مریم السادات حسینی

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37251108

46

سبحان الکترونیک

مجید نسیم سبحان

---

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک

37243447

47

آریا سپند مهریز

محمدرضا معتمدی

www.ariasepand.ir

طراحی و تولید تجهیزات
الکترونیک ،کنترل و ابزار دقیق

37257972

هنرهای نوین کمان

سید حسام
حسینی دهشیری

www.kamanco.ir

طراحی و تولید تجهیزات
الکترونیک ،کنترل و ابزار دقیق

37258153

49

به گستران آتیه پرداز پویای یزد

مسعود نظری

---

امکانسنجی ،طراحی و تحلیل
سیستمهای اطالعاتی ،اقتصادی
و اجتماعی و تحلیلهای آماری

37257971

50

آذران صنعت

بتول قادری عصرآبادی

www.azaransnt.ir

شیمی نساجی

38251723

51

پیام آوران اندیشههای
نو مدیریت

مهدی حدادزاده

---

برنامهریزی و تدوین برنامه
استراتژیک ،مدیریت عمومی

37258087
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  ::.ادامه اسامی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال در سال .:: 94
ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

زمینه فعالیت

تلفن

52

تدبیر و توسعه پرنیان

منیره میرجالل الدینی

www.irparnian.ir

برنامهریزی و تدوین برنامه
استراتژیک ،مدیریت عمومی

37258086

53

ویستا الکترونیک

علی برزگری

www.abnema.com

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک

---

54

اقتصاد دانشبنیان

یونس میرجلیلی

www.kbeco.ir

برنامهریزی و تدوین برنامه
استراتژیک ،بازاریابی و فروش

37258121

55

گروه مهندسین فراصدر

فرید وكیلی

www.farasadr.ir

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37267717

56

علم اندیشان عمران كویر

مصطفی آدرسی

---

تولید و اجرای بتنهای ویژه

37248231

57

بهبود حساب ایساتیس

غالمرضا پورقاسمی

www.bhi.co.ir

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37258128

58

آمار و توسعه ماهان

الهه افسریه

www.ymsp.ir

امکانسنجی ،طراحی و تحلیل
سیستمهای اطالعاتی ،اقتصادی
و اجتماعی و تحلیلهای آماری،
برنامهریزی و تدوین برنامه استراتژیک

37266036

59

نانو آبكار ایساتیس

محمد هدا نصیریزاده

---

مواد و متالوژی

37257501

60

بسپاركاوان

محمد كیانی

---

پلیمر و پالستیک

37268680

61

تعاونیپیشگامانرسانه
و آگهی زبده (پرواز)

سید امیر حسین
حاتمی نسب

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37249431-4
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  ::.ادامه اسامی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال در سال .:: 94
ردیف

شرکت

مدیر عامل

پایگاهاینترنتی

62

تعاونی توسعه کاربری فناور ی
اطالعات یزد(یزدتكفا)

حمیدرضا نصیریزاده

www.yazdtakfa.ir

63

گیتی گستر پویندگان كبیر

تابنده روزبهی

www.it-gis.com

64

تمدن كاریزی

علیاصغر سمسار یزدی

---

زمینه فعالیت
طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر
طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر
مشاوره در زمینه آب

تلفن
37260151
37260151
---

65

روابطعمومی روماك

الهام خدابنده

www.romak-co.ir

روابطعمومی ،مهندسی ارتباطات
و افکارسنجی

37282016

66

پردیسه آماری

مصیب حكام زاده

---

امکانسنجی ،طراحی و تحلیل
سیستمهای اطالعاتی ،اقتصادی
و اجتماعی و تحلیلهای آماری

37258123

67

آبسار كویر

سیدحسین میرجلیلی

---

محیط زیست ،شیمی معدنی و آلی

38251358

68

نیک افزار

احمد صدیقی

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37265150-1

69

آنیسا

سمانه عسکری

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37258158

70

مؤسسه آینده پژوهی سمن یاران

سمیهفاضلنجفآبادی

---

علوم اجتماعی

37251244

71

تعاونی دانشبنیان آپافن

علیاصغر خاکپور

www.apafan.com

اتوماسیون صنعتی ،برق صنعتی،
مکاترونیک و کنترل

37263321

72

کبری سامانه

امیرحسین زارع

---

طراحی ،پیادهسازی و توسعه
نرمافزار و شبکههای کامپیوتر

37257970

73

پیشتازان ستاره ایساتیس

محسن کرمی

pishtazan-si.com

طراحی و پیادهسازی نرمافزار
و سختافزار مرتبط با RFID

37261617
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معاونتفناوری و نوآوری

  ::.وضعیت انجمنهای علمی مستقر در پارك علم و فناوری .::
انجمنهای علمی پارک علم و فناوری یزد

مدتدوره

انجمنهای مستقر تا پایان سال 94

استقرار جدید

کل

9

0

9

  ::.آخرین وضعيت شركتهای فناور چندمستاجره در پارك علم و فناوری يزد .::
پذیرششده
انصراف
عدم پذیرش
قرارداد بسته
خارج شده
خارج شده
از پارک
از مرکز رشد

خارج شده از پارك

سه ماهه اول

1

0

1

0

0

2

سه ماهه دوم

1

0

1

0

0

0

سه ماهه سوم

4

0

2

1

0

2

سهماههچهارم

2

0

2

0

2

5

مجموع

8

0

6

1

2

9
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مرکز نوآوری

  نوشین فیروزفر؛ مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در راستای حمایت از افراد خالق و نوآور و به منظور پرورش
ایدههای نو وکاربردی تأسیس شده است .این مرکز فعالیت خود را از آذر ماه  1383آغاز نموده و با
پذیرش و حمایت از طرحهای ارائه شده و با هدف هدایت به سمت کارآفرینی ،ثبت اختراع ،شرکت
در جشنوارهها و شرکت در مسابقات ،نقش مهمی در توسعه خالقیت و نوآوری در سطح جامعه
بویژه در بین دانشآموزان و دانشجویان ایفا نموده است.

حمایت از طرحهای صاحبان ایده در چهار سطح:
سطح  )1دانشآموزان ،طرحهای مسابقهای
سطح )2دانشجویان و افراد غیرشاغل با قابلیت نوآور شدن ،طرحهای مسابقهای دانشجویی
سطح )3طرحهای دارای ایده نوآورانه
سطح )4طرحهای نوآورانه کاربردی یا فناورانه
زمینههای فعالیت
الکترونیک ،رباتیک ،مکانیک ،نانوتکنولوژی ،شیمی ،بیوتکنولوژی ،مواد ،معدن و...
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معاونتفناوری و نوآوری

آمار طرحهای مرکز نوآوری:
  ::.آمار طرحهای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد .::
تعداد طرحهای
بررسیشده

تعداد طرحهای
پذیرششده

تعداد طرحهای
حمایت شده

تعداد طرحهای
خاتمهیافته

ثبت اختراع

حمایت مالی
(میلیون ریال)

79

64

44

30

4

1036

مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال 94
 .1انعقاد تفاهمنامه با وزرات آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در سطح ملی
 .2برگزاری هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در سطح ملی
 .3برگزاری اولین وبینار مشترک مرکز نوآوری با دانشگاه  UPMمالزی با عنوان اولین وبینار بینالمللی کارآفرینی ،تجارت و صنعت در  29فروردین 1394
 .4راهاندازی و فعال شدن مرکز نوآوری تخصصی زیستفناوری
 .5انعقاد تفاهمنامه با دانشکده فنی شهید صدوقی یزد و راهاندازی مرکز نوآوری در آن دانشکده
 .6انعقاد تفاهمنامه با مجتمع آموزشی جواداالئمه (ع) یزد و راهاندازی مرکز نوآوری به منظور حمایت ویژه از طرحهای دانشآموزی
 .7فراخوان حمایت ویژه از طرحهای دانشگاهی طی دو نوبت در سال
 .8فراخوان و حمایت ویژه از اجرای طرحهای کارآموزی دانشجویان و ارتباط با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها
 .9برگزاری دوره اپلیکیشن نویسی اندروید برای دانشآموزان
 .10بازدید دانشجویان دانشگاههای استان از مرکز و آشنایی با خدمات و امکانات آن
 .11خرید تجهیزات تخصصی برای آزمایشگاه الکترونیک و برنامهریزی جهت برگزاری دوره آموزشی مرتبط
 .12برگزاری جشنواره نوآور برتر :در پی تدوین دستور العمل انتخاب نوآور برتر ،مرکز نوآوری اقدام به ارزیابی اعضا براساس شاخصهای تعیین شده در
دستور العمل نموده و نوآوران برتر مشخص شدند.
 .13برگزاری گردهمایی اعضای مرکز نوآوری :در تاریخ  26اسفند  1394گردهمایی سالیانه مرکز نوآوری به همراه جشنواره نوآور برتر با حضور مسئولین
استان برگزار و از آنها تقدیر به عمل آمد.
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.۱۴برگزاریهمایشمعرفیمرکزنوآوریدرســطحدانشــگاههایاســتان:به منظور معرفی مرکز نوآوری در دانشــگاههای استان و آشنایی دانشجویان
با این مرکز ،همایشهایی در دانشــگاههای ســطح اســتان برنامهریزی و برگزار گردید که در ســال  94این رویداد در دانشکده فنی شهید صدوقی و دانشگاه
حائری میبد اتفاق افتاد.
 .15برگزاری سمینار آشنایی با تجارب ،با همکاری مرکز نوآوری خیام مستقر در موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)
.۱6حمایتازبرگزاریمسابقاتوجشنوارههایدانشجویی:یکی دیگر از اقدامات مرکز نوآوری برای آشنایی دانشجویان با این مرکز ،حمایت از مسابقات
و جشنوارههای دانشجویی است که در سال  1394این مرکز از برگزاری دومین دوره مسابقات موشکهای آبی در دانشگاه یزد حمایت نمود.
هفتمیندورهمسابقاتملیابتکاراتونوآوریدانشآموزی
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معاونتفناوریونوآوری

همایشمعرفیمرکزنوآوریدردانشکدهفنیشهیدصدوقی

انعقادتفاهمنامهبامجتمعآموزشیجواداالئمه

حمایتمرکزنوآوریازدومیندورهمسابقاتموشکهایآبیدردانشگاهیزد

گردهماییپایانسالاعضایمرکزبههمراهاهداءجوایزبهنوآورانبرتر
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مرکز نوآوری زیستفناوری
با توجه به این که مرکز اقبال بیشتر در زمینههای الکترونیک و رباتیك مشغول فعالیت میباشد ،به پیشنهاد مرکز وتایید هیات رئیسه پارک ،مرکز نوآوری با
محوریت علوم پایه ،شیمی ،زیست و .....در محل مرکز رشد راهاندازی گردید .مرکز مذکور زیر نظر مدیریت مراکز نوآوری پارک اداره میشود .در حال حاضر
تعداد  5طرح به مرکز ارسال شده است که از این تعداد  2طرح پذیرفته شد ه وقرارداد مربوطه با آنها منعقد گردیده است.
در ضمن باهمکاری بخش خصوصی تجهیزات بسیار خوبی جهت راهاندازی این مرکز و خدمتدهی به دانشجویان و دانشآموزان در محل مرکز نوآوری
مستقر گردیده است.
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واحد خدمات IT

علی اکبریان؛ مدیر واحد خدمات IT

واحد خدمات  ITوظیفه تامین زیرساختهای فناوری اطالعات ،ارائه خدمات تخصصی در این حوزه ،بررسی نیازهای فنی واحدها و موسسات مستقر
و برنامهریزی برای تامین آنها را بر عهده دارد که اهم اقدامات این واحد در سال  1394به شرح زیر میباشد:
 .1تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت (ارائه خدمات اینترنت به ستاد اداری و شرکتهای مستقر ،تهیه لیست بدهی شرکتها بابت اینترنت و پیگیری جهت
وصول آنها ،ارتقاء سرعت خدمات اینترنت کاربران و .) ...
 .2پشتیبانی پورتال ،شبكه و تجهیزات ارتباطی ،سخت افزارهای اداری ،سامانههای مجازی و ( ...انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکار و نظارت بر حسن
اجرای فنی آن).
 .3مدیریت شبکه ،سرورها و تأسیسات مربوطه ،مانیتورینگ شبکه و سرورها و رفع مشکالت فنی آنها (سوئیچ ،روتر ،وایرلس ،فایروال ،میزبانی سرورهای
فیزیکی پارک و شرکتها و .) ...
 .4خرید و نصب نسخه جدید آنتی ویروس جهت سرورها و رایانههای ستاد اداری.
 .5نصب و پیکربندی سوئیچهای جدید شبکه پارک (صندوق پژوهش و فناوری ،نمازخانه ،ستاد اداری ،مهمانسرا ،مرکز رشد زیستفناوری ،مرکز رشد
فناوریهای نرم و .)...
 .6راهاندازی فاز  1سیستم تلفن مبتنی بر  IPحوزه ستاد اداری و نصب و پیکر بندی آن.
 .7ارائه خدمات( VPSسرور مجازی) به شرکت ها.
 .8ارائه خدمات وایرلس بر روی دکل اقبال به شرکتهای مستقر جهت برقراری ارتباط شبکه بین دفاتر آنها در داخل و خارج پارک.
 .9خرید سرور سخت افزاری و نرمافزاری ( UTM & FireWallنصب و راهاندازی آن بر روی دروازه ورودی شبکه پارک ،انعقاد قرارداد پشتیبانی با شرکت
پیمانکار آن و .)...
 .10نصب و پیکربندی میل سرور جدید و انتقال اطالعات کاربران از سرور قدیم به سرور جدید و افزایش فضای تخصیصی هر کاربر.
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 .11نصب و پیکربندی میل سرور مبتنی بر لینوکس و نرمافزارهای آزاد و ( Open Sourceمیل سرور پشتیبان)
 .12نصب و پیکربندی سرورهای جدید DNSپارک مبتنی بر نرمافزار های Open Sourceو بستر گنو  -لینوکس
 .13رفع مشکالت شبکه دولت از طریق مخابرات (قطعی ،تعویض ،Line Terminalایجاد کاربر جدید و )...
 .14برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با شرکتهای مختلف حوزه  ITجهت استفاده از خدمات مشاورهای (اجرای شبکه یکپارچه وایرلس ،خرید تجهیزات
 ،UTMاجرای سیستم تلفن مبتنی بر  ،IPسیستم تردد ،پورتال ،اتوماسیون اداری ،مدیریت امنیت شبکه و )...
 .15تامین زیرساخت الزم جهت برگزاری جلسات و همایشهای مختلف تحت وب (وبینار بینالمللی کارآفرینی ،تجارت و صنعت با همکاری دانشگاه UPM
مالزی در پارک ،سامانه ویدیو کنفرانس با وزارت علوم و )...
 .16اصالح ساختار پشتیبانگیری از سرورها و ارتقاء سرعت آن
 .17نظارت بر دورههای آموزشی تخصصی حوزه  ITبرگزار شده توسط واحد خدمات فناوری و بازار (به عنوان ناظر)
 .18ارائه خدمات الزم جهت دسترسی فیزیکی شرکتها به سرورهای خود
 .19نصب ،راهاندازی و پیکر بندی سرورهای مورد نیاز و نرمافزارهای مربوطه
 .20پیگیریهای متعدد جهت حل مشکل سرعت و کیفیت سرویس اینترنت از اپراتور آن
 .21بروز رسانی نرمافزار اتوماسیون اداری
 .22بررسی و ارائه لیست تجهیزات و مشخصات سختافزارهای مورد نیاز جهت راهاندازی مرکز هنرهای دیجیتال
 .23بررسی ،مقایسه فنی ،نصب و راهاندازی سیستمهای جدید حضور و غیاب
 .24تعمیر تجهیزات اینترنت و شبکه (کابل کشی بخشهای مورد نیاز ،اصالح سیستم کابل و برق وایرلسهای روی دکل و ) ...
 .25خرید تجهیزات اینترنت و شبکه (سوییچ ،روتر ،وایرلس ،باطری  UPSو )...
 .26ایجاد و تنظیم زیر سایتهای پارک و ارائه کمکهای فنی به کارشناسان مراکز تابعه
 .27پیشنهادیه موارد مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان برای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور
 .28تدوین برنامههای پیشنهادی سال  1394حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات پارک حول محورهای توانمندسازی نیروها ،توسعه خدمات الکترونیک،
تولید محتوا ،مناطق ویژه ،ارتباطات روستائی ،گردشگری و غیره
 .29نصب و راهاندازی تقویت کننده آنتن موبایل جهت ساختمان مرکز رشد ICT
 .30انجام اقدامات اولیه ایجاد شبکه وایرلس به منظور پوشش تمام نقاط پارک جهت دسترسی به شبکه اینترنت
 .31پیگیری در خصوص تمدید اعتبار دامنه سایت پارک و انجام تغییرات الزم در این زمینه
 .32بررسی ،مطالعه و ارائه راهکارهای تخصصی در زمینه شبکه ،نرمافزار و سخت افزار
 .33مشارکت و پشتیبانی فنی در برگزاری یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر
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پارک علمی کودکان و نوجوانان

رسالت و اهداف كالن پارك علمی كودكان و نوجوانان
پارك علم و فناوری یزد در جهت رسیدن به رسالت اصلی«لذتبخش بودن آموزش برای کودکان» ،اقدام به احداث مجموعه پارك علمی كودكان و
نوجوانان نموده است .اهداف كالن این مجموعه عبارتند از:
 .1ایجاد مجموعه ای پویا و بانشاط بدون حضور آموزگار
 .2پرورش تفكر خالق
 .3تحریك كنجكاوی طبیعی كودكان و نوجوانان و تشویق آنان به پیگیری و یافتن پاسخ از طریق جستجو ،آزمایش و لمس جهان و....
 .4از بین بردن احساس جدایی علم و زندگی
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 .5وارد کردن علوم پایه و تجربی در زندگی روزمره
 .6آشنایی با فناوریهای نوین از طریق ارائه تجهیزات نوین وكاربردی و جذاب برای كودكان ونوجوانان
 .7غنی سازی یادگیری تئوری و عملی در مدرسه
 .8بوجود آوردن فرصتهایی كه به ابتكار فردی آنها ارزش و اعتبار داده شود
 .9فراهم آوردن مكانی كه كودكان یاد بگیرند آزادانه فكر كنند ،مستقل بیاموزند و به اكتشاف بپردازند
 .10تجسم وضع آینده و مقایسه آن با وضعیت كنونی
 .11ترغیب دانشآموزان به داشتن ایده های نو وبكر و ابراز آنها
 .12آشنایی دانشآموزان با اقتصاد درآمدزا و روشهای راهاندازی كسب وكاركوچك
 ::.جدول دورههای آموزشی پارک علمی کودکان و نوجوانان .::
ردیف

نام دوره

توضیحاتی درباره کارگاههای آموزشی

1

دومینو

آموزش عالیترین سرگرمی دنیا همراه با نمایش فیلم و عکس

2

بازیهای فکری

تقویت قوه تفکر وخالقیت با استفاده از بازیهای فکری

3

رباتیـک

آموزش گام به گام مفاهیم پایه ای و پیشرفته علم رباتیک

4

نجـوم

معرفی و آموزش مباحث نجوم و ستاره شناسی با استفاده از ابزار چند رسانه ای

5

خالقیت

ساخت وسایل تزئینی با استفاده از اشیا دور ریختنی و بکارگیری ذهن برای خلق یک اثر زیبا

6

هنر بیان

آموزش مهارتهای رفع خجالت و ترس صحبت و حضور درجمع و مهارتهای فن بیان

7

اوریگامی

ساخت اشکال مختلف (دوبعدی و سه بعدی) با استفاده از کاغذ مربع شکل

8

فیـزیک

آموزش مفاهیم فیزیک با استفاده از دستگاههای فن آموز

9

کارآفرینی

----

10

نانو

آشنایی با علم نانو و کاربردهای آن در حوزههای مختلف

11

شیمی کودکان

انجام آزمایشهای ساده و جذاب علمی
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آماربازدیدها:

::.آماربازدیدکنندگانازپاركعلمیکودكونوجوان.::

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

150

4887

1200

4500

4500

5000

5500
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معاونت پشتیبانی

  شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد

واحدهای پشتیبانی و ستاد در هر سیستم اداری در کنار واحدهای صف ،نقش اصلی در پیشبرد
مأموریتهای سازمانی دارند .رسیدن به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در اساسنامه پارک علم
و فناوری ،نیازمند داشتن ساختاری چابک ،توانمند و هوشیار است که توانایی ارائه پاسخهای
مناسب به تغییرات محیطی را داشته باشد .از این رو به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه پارک علم و
فناوری یزد در میان دیگر پارکهای کشور و منطقه ،اقدامات اساسی در سه واحد مالی ،اداری و
عمرانی انجام شده است.

مهمترین سیاستی که معاونت پشتیبانی در سال  1394دنبال نموده است ،طراحی ارائه خدمات جدید به شرکتها بود که به کمک واحدهای زیرمجموعه
تا حد زیادی محقق گردید .در ادامه مهمترین دستاوردهای این معاونت در حوزههای ذیل ارائه میگردد:
 .1واحد عمرانی :ساخت و تامین  5000متر مربع فضای مراکز رشد اقبال ،اصالح و مرمت فضاهای موجود ،ایجاد فضاهای رفاهی برای موسسات ،جذب منابع
مالی در جهت فاخر سازی مرکز فناوری اقبال جهت ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت شرکتها ،توسعه محدوده اقبال ،تصویب طرح جامع زمین  70هکتاری
پردیس پارک ،انتخاب مشاور برای ایجاد کارگزاری توسعه فضای فیزیکی مورد نیاز شرکتهای پارک ،از اقدامات مهم واحد عمرانی در سال  94بوده است.
 .2واحد اداری :بازتعریف و مهندسی مجدد فرآیندهای کاری در پارک و بازنویسی شرح وظایف واحدها ،ارزیابی نیروی انسانی به منظور کمک به شناخت
نقاط ضعف و قوت واصالح آنها ،راهاندازی کمیته رفاهی -اداری جهت ارائه خدمات بهتر به موسسات مستقر ،جذب افراد قوی و با استعداد در سیستم و
آموزش به پرسنل ،حمایت از پژوهشهای انجام شده توسط پرسنل پارک ،از مهمترین اقدامات این واحد در سال  94بوده است.
 .3واحد مالی :از مهمترین اقدامات واحد مالی در سال  94میتوان به تالش جهت ارائه نظام مالی شفاف ،دقیق ،سریع ،منظم ،پاسخگو و خدمت رسان،
تالش جهت پیادهسازی سیستم حسابداری تعهدی به جای سیستم نقدی و تنظیم نظام مالی بر اساس فعالیتها ،اشاره کرد.
از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه معاونت پشتیبانی ،طراحی و ایجاد ساختارهای جدید توسعه فناوری با مشارکت بخش خصوصی در سال  94است
که این ساختارها در حوزههای سرامیک ،انیمیشن ،معدن و آب زیر نظر معاونت پشتیبانی در حال راهاندازی است.
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امور مالی

  حمید آخوندزاده؛ مدیر امور مالی پارک علم و فناوری یزد

امور مالی پارک علم و فناوری یزد در سال  1394با اعتبار مصوب به میزان  91300میلیون ریال کار
خود را آغاز نموده است و در پایان سال  94فعالیت مالی خود را با  % 92درصد تخصیص از محل
اعتبارات هزینهای و  %100اعتبارات اختصاصی و  %10اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کار
خود را به پایان رساند.

اهم فعالیتهای امور مالی در سال  1394عبارتند از:
 .1نظارت مالی بر حسن اجرای قراردادها و پروژههای عمرانی
 .2ثبت اسناد و استخراج صورتهای مالی مربوط به حسابرسان منتخب هیأت امناء
 .3ثبت ،بررسی و رسیدگی اسناد پارک و صدور چک
 .4نظارت بر اموال منقول و غیر منقول پارک
 .5ثبت و بررسی امور مربوط به درآمدهای اختصاصی پارک و ارائه گزارشات مربوطه
 .6خرید و نصب و آموزش اولیه نرمافزار اجرای حسابداری تعهدی
 .7تدوین بودجه سنواتی
 .8ارائه پیشنهاد دستور در جلسات هیات امناء منطقه  4فناوری
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امور اداری
  روحاهلل غفارزاده؛ مدیر امور اداری

واحد اداری به عنوان یک واحد پشتیبانی از حوزه فناوری ،فعالیتهای خود را براساس آئیننامههای
مصوب و شیوه نامههای کاری تحت نظارت معاونت پشتیبانی پارک انجام میدهد:

الف) بخش كارگزینی
 .1ارزیابی پرسنل پارك جهت اخذ پایه سالیانه
 .2تهیه و ارسال گزارش آماری پرسنل به استانداری و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری
 .3برگزاری دور ه آموزشی زبانانگلیسی ویژه كاركنان پارك
 .4حمایت از پرسنل پارك جهت شركت در كارگاههای آموزشی كه خارج از پارك برگزار میشود
 .5پیگیری برگزاری جلسه هیات اجرایی مناطق  2و  4فناوری
 .6ارائه پیشنهادات در جهت طرح اصالح آئیننامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی
 .7پیگیری و تصویب آئیننامه شرایط سختی کار مطابق آئیننامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی و اجرای آن
ب) خدمات عمومی
 .1ساماندهی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات (پذیرایی ،نظافت و  )...و ارتقاء كیفیت آن
 .2ساماندهی و نظارت فضای سبز مجموعه پارك علم و فناوری یزد با توجه به شرایط محیطی پارك
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ج) خدمات رفاهی
 .1انعقاد تفاهمنامههای همكاری با بانک صادرات
 .2ایجاد شبكه همكاری كوچك با سایر پاركها و دانشگاهها جهت استفاده از ظرفیتها و امكانات طرفین برای پرسنل
 .3برگزاری اردوهای تفریحی برای خانواده پرسنل در جهت افزایش تعامل بین آنها
 .4برنامهریزی و هماهنگی با اداره ثبت احوال برای صدور کارت ملی هوشمند برای پرسنل و موسسات فناور
 .5تخصیص سانس استخر و سانس سالن ورزشی برای کارکنان پارک و موسسات فناور
د) برگزاری استعالمها ،مناقصات ،مزایدهها
 .1تجمیع ساختمانهای مهمانسرا ،رستوران و سالنهای کنفرانس و برگزاری استعالم
 .2برگزاری مناقصه خرید چیلر
 .3برگزاری استعالم دورههایآموزشی الزامی شركتهای فناور مستقر در مراكز رشد
 .4برگزاری مزایده فروش مزرعه تحقیقاتی و خودروهای پارک
 .5برگزاری مناقصه ساختمان طرح جامع
هـ) انعقاد قراردادها
 ::.گزارش كلی وضعیت قراردادهای منعقده در سال .:: 1394
ردیف

عنوان موضوع قرارداد

تعداد

1

قراردادهای استقرار موسسات در مراكز رشد

98

2

قرارداد استقرار موسسات چند مستاجره

80

3

قراردادهای خرید خدمات ( پشتیبانی و )...

74

4

قراردادهای اجاره فضا و واگذاری خدمات

74
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امور عمرانی

الف) بخش مطالعات:
 برگزاری مستمر جلسات کمیته عمرانی پارک تهیه طرح معماری «ساماندهی و توسعه مرکز فناوری اقبال» تهیه طرح و مدل مفهومی «بستر سازی و توسعه محدوده علم و فناوری اقبال» تهیه طرح ایجاد مرکز تخصصی تولیدات انیمیشن  حسین رحیمی؛ مدیر امور عمرانی
 تهیه طرح ایجاد مرکز تخصصی تولید بردهای الکترونیکی تهیه طرح فاخر سازی مرکز فناوری اقبال ( رنگ آمیزی دربهای چوبی ،ساماندهی هشتی ورودی ،ساماندهی حوزه ریاست ،ساماندهی واحد عمرانی،ایجاد فضاهی رفاهی سالن موسسات و )...
 تکمیل و بروز رسانی سامانههای طرحهای عمرانی و پیگیری اخذ بودجه عمرانی سال 1395ب) بخش اجرایی:
 ادامه عملیات عمرانی و ساخت ساختمان مراکز رشد جامع مرکز فناوری اقبال نظارت بر ساخت ساختمان مراکز رشد جامع مرکز فناوری اقبال عملیات ساخت مرکز تخصصی تولید بردهای الکترونیکی عملیات ساخت مرکز تخصصی تولیدات انیمیشن ساماندهی و فاخر سازی مرکز فناوری اقبال ( رنگ آمیزی دربهای چوبی ،ساماندهی هشتی ورودی ،ساماندهی حوزه ریاست ،ساماندهی واحد عمرانی،ایجاد فضاهی رفاهی سالن موسسات و )...
 انجام کلیه امور مرتبط با تعمیر ،نگهداری فضاهای در اختیار پارکج) اقدامات شاخص:
 کسب رتبه برتر کمیته نظارت بر مدیریت انرژی ساختمانهای اداری استان یزد62
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ساماندهیساختمانحوزهریاست

ساماندهیساختمانواحدعمرانیپارک

ادامهعملیاتعمرانیوساختساختمانمراکزرشدمرکزفناوریاقبال

معاونتپشتیبانی

63
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ساماندهیفضایپارکینگمرکزفناوریاقبال

64

ایجادمرکزتخصصیتولیدبردهایالکترونیکی
ایجادفضایرفاهیسالنموسسات

ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورىﯾﺰد
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مراکز رشد فناوری

  تقی فرهنگنیا؛ مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد

مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

مراکز رشد تحت مدیریت متخصصین حرفهای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه
حرفههای جدید توسط کارآفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مختلف منتهی
به فناوری ،متشکل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ،پشتیبانی میکند .این
خدمات شامل تامین محل کار (به صورت اجاره) ،خدمات آزمایشگاهی ،کارگاهی و اطالعرسانی،
خدمات مدیریتی ،حقوقی ،مالی ،اعتباری ،پروژهیابی و بازاریابی ،آموزشهای تخصصی ویژه و
مشاوره و سایر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقای واحدهای فناوری است.

مركز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات تحت نظارت پارك علم و فناوری یزد در  23آذرماه  1381فعالیت رسمی خود را بهعنوان اولین مركز رشد فناوری اطالعات
و ارتباطات كشور آغاز كرد .دستگاه اجرایی موسس این مركز ،پارك علم و فناوری یزد است .این مرکز در بهمنماه سال  81همراه با برگزاری چند سمینار معرفی
در دانشگاهها و مراكز عمومی استان ،اولین فراخوان خود را اعالم کرد.
ً
از آغاز فعالیت مركز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات یزد تاكنون حدود 172شرکت در این مرکز پذیرش و به عنوان واحد فناور موفق ،ناموفق و بعضا انصرافی
از مرکز خارج شدهاند .واحدهای پذیرفته شده در مركز رشد در زمینههای تولید نرمافزار ،آموزش الكترونیكی ،اتوماسیون صنعتی ،سیستمهای اطالعاتی و
سایر زمینههای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مشغول به فعالیت هستند.
66
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مراکز رشد فناوری

 ::.جدول شماره  :1استقرار دوره پیش رشد .::
ردیف

شرکت

مدیر عامل

ایده محوری

تاریخ استقرار

1

مهندسی ساعیان صنعت نوین یزد

سیدمجتبی عباسیراد

هوشمندسازی گلخانهها و مرغداریها به صورت
وایرلس و با استفاده از سیستم عامل اندروید

94/1/20

2

شیردال صنعت ایساتیس

مسعود شیرالی

طراحی و ساخت آب نمای داینامیك

94/6/25

3

گروه نرمافزار اریس

محسن كریمی

طراحی و پیادهسازی نرمافزار تلفن همراه
در حوزه مدیریت سیستم آموزشی

94/8/1

4

تجارت و صنعت هوشمند كیسان یزد

صدرا صالحی

طراحی و پیادهسازی نرمافزار مانیتورینگ
خطوط انتقال قدرت توسط مالتی روتور

94/8/10

5

بلوط سیستم آرتاكاوا

محمدعلیآستیعلیبیك

طراحی و پیادهسازی
نرمافزار ارزشیابی كیفی مدرسین

94/8/15

6

راهكارهای كاربری نوآورانه
همراه كیافناور كویر

احمدرضا محمدی

داده كاوی بر روی دادههای حجیم
و هوش تجاری

94/8/1

7

ویستا سام فاریاب

محمدكاظمدهقانمنشادی

طراحی و پیادهسازی راهكارهای
ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل

94/9/1

8

توسعه آسمان آترین ایساتیس

عماد مرشدیان

طراحی و پیادهسازی نرمافزار خلبان خودكار

94/9/22

9

اندیشه ارژن یاس سبز

سید پیام درخشنده

طراحی و پیادهسازی
نرمافزار سطوح واكنشگرا (فتویاس)

94/12/10
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 ::.جدول  :2تمديد استقرار دوره پيش رشد .::
ردیف

شرکت

مدیر عامل

1

شيردال صنعت ايساتيس

مسعود شيرالی

 ::.جدول  :3خروج ناموفق دوره پيش رشد .::
ردیف

نام هسته فناور

مدیر عامل

تاریخ استقرار

تاریخ خروج

1

تندیس صنعت طلوع ایساتیس

محمد حسین نوری

93/8/20

94/2/19

2

صنعت نوین زاگرا

علی صالحی

93/9/17

94/3/16

3

مهندسی ارتعاشات نیكوفن

سیدعلی سینا

93/1/30

94/1/31

4

پیشگام توسعه پرواز

سید عبدالرضا حسینی نسب

93/11/8

94/5/7

5

سنام تك

سید علی اكبر مصطفوی

94/1/24

94/5/19

 ::.جدول  :4پذيرش شده دوره رشد در سال .:: 94
ردیف

نام واحد فناور

مدیر عامل

خدمات ارائه شده (ريال)

1

ایساتیس آریا گستر كویر

زهرا فریبی

عرضه وفروش فناوری

2

مهندسی ساعیان صنعت نوین یزد

سید مجتبی عباسی راد

68

هوشمند سازی گلخانهها و مرغداریها به صورت
وایرلس و با استفاده از سیستم عامل اندروید

تاريخ پذيرش
94/1/25
94/7/14
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مراکز رشد فناوری

 ::.جدول  :5خروج موفق دوره رشد .::
ردیف

نام واحد فناور

مدیر عامل

ایده محوری

تاریخ خروج

1

دانشبنیان آپافن

علی اصغر خاكپور

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی،
اتوماسیون و كنترل

94/2/14

2

گروه مهندسی سپهر ایساتیس كویر

ابراهیم قانع

مجری پیادهسازی مراكز تلفن تحت
شبكه( )Telebox Ippbxو ویپ

94/2/31

3

خدمات نرمافزاری ایرسا

محمد ولی زاده

محمد ولی زاده طراحی و پیادهسازی نرمافزارهای
چندرسانهای در حوزه آموزش كودك و نوجوان

94/5/13

4

زمین پردازش پارسیس

حامد خانی

طراحی و پیادهسازی سیستمهای اطالعات
مكانی تحت وب ( -)WEBGISسامانه مدیریت زیر
ساختهای اطالعات مكانیSDIژئونت -ژئوتل

94/4/11

5

كبری سامانه

امیر حسین زارع

سامانه اطالعات جغرافیایی
كبری()CGIS

94/7/11

6

فناوری اطالعات فرزانگان كویر

عباس روشن

طراحی و پیادهسازی نرمافزار
ویدئو كنفرانس تحت وب

94/8/30

7

پیشتازان ستاره ایساتیس

محسن كرمی

طراحی و پیادهسازی
نرمافزار و سخت افزار مرتبط با RFID

94/10/19

8

آریا پاد الكترونیك رایانه یزد

هانیه حاتمی

طراحی و پیادهسازی انیمیشنهای سفارشی
در حوزه كودك و نوجوان

94/11/30
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 ::.جدول  :6خروج ناموفق دوره رشد در سال .:: 94
ردیف

نام واحد فناور

مدیر عامل

خدمات ارائه شده (ريال)

تاریخ خروج

1

دانشبنیان پویا نمایان بعد هفتم

منصوره منگلی

طراحی و تولید نرمافزار نما ساز

94/1/25

2

پویش الكترونیك الهام

محمد امامی میبدی

طراحی و ساخت سیستمهای داده برداری نظامی و غیر نظامی

94/5/27

3

ایساتیس آریا گستر كویر

زهرا فریبی

عرضه وفروش فناوری

94/5/27

 ::.جدول :7ادامه استقرار دوره رشد از سال .:: 1393
ردیف

نام واحد فناور

مدیر عامل

خدمات ارائه شده

1

راهكارهای هوشمند سانا

محمدرضا حسن رضائیان

طراحی ،پیادهسازی و مشاوره در زمینه سیستمهای فراخوان

2

ابتكار آفرینان سامانههای هوشمند كویر

رمضانعلی نجاتی

3

سامانههای هوشمند سارنگ

مهدی چیت فروش

4

راهكار تجارت پویا سورنا

محمدرضا علومی

5

مهندسی ایلیا ایساتیس

محمدعلی دشتی

6

شركت مهندسی فهیم ایساتیس

علی مقتدری

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی

7

دانشبنیان پرتو الكترونیك پیشگام كویر

سید سعید آزادفر

طراحی و ساخت خشك كن مایكروویو صنعتی

8

پایا الكترونیك دنیای نوین

مسعود موحدی

بوردهای الكترونیكی و مخابراتی فركانس باال

9

توسعه الكترونیك فرخ مهر

سلمان ایرانی

نرمافزار مدیریت مجتمع آپارتمانی

10

سرزمین شكالت صفر و یك

سید مهدی میردهقان

11

راهكارهای تجارت ساوند

امید پیله ور

طراحی و پیادهسازی سامانههای تحلیلگر تحت وب

12

فناوران صنعت رباتیك

رضا تواناراد

اتوماسیون صنعتی و رباتیك

70

نرمافزار آموزش مصور زبان اشاره فارسی ناشنوایان
طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب نگهداری و تعمیرات سیستمهای صنعتی
عرضه فناوری
طراحی و پیادهسازی سیستم نوبت دهی و فراخوان صوتی -كیوسك اطالع رسانی

طراحی و پیادهسازی بازیهای دو بعدی و سه بعدی

فصلپنجم

مراکز رشد فناوری

 ::.ادامه جدول :7ادامه استقرار دوره رشد از سال .:: 1393
ردیف

نام واحد فناور

مدیر عامل

خدمات ارائه شده

1

پژوهشگران عصر توسعه كویر

علی فتاحی

مجتمع فروشگاههای اینترنتی هوشمند درگاه پرداخت آنالین پیشرفت

2

رادوین صنعت پویای كویر

علی جعفری زاده

طراحی ،ساخت ،شبیه سازی و بهینهسازی در فرآیندهای صنعتی

 ::.جدول  :8حمایت از هستهها و واحدهای فناور  مستقر .::
ردیف

عنوان

هزینه شده

1

بهار 94

277،965،550

2

تابستان 94

282،358،504

3

پائیز 94

354،769،826

4

زمستان 94

298،818،367

5

جمع

1،213،912،247

 ::.جدول  :9جلسات آشنايی با تجارب .::
ردیف

تجارب

تاریخ

ساعت

1

آشنایی با تجارب در زمینه بازی كاری

94/2/10

8-12

2

آشنایی باتجارب آقای ملك آرا (توسعه گر شبیه ساز)

94/2/17

8-12

3

آشنایی با تجارب كافه بازار

94/2/24

8-12

4

آشنایی با تجارب شركت فراسوی ابعاد ( انیمیشن سازی)

94/6/24

9-12

5

آشنایی با تجارب آقای بهمردی (نیرو پارس)

94/10/7

9-12

6

آشنایی با تجارب آقای درخشان (پارسان الكترونیك)

94/11/3

8-12
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اعضای شورای مرکز رشد:

 -1تقی فرهنگ نیا
 -2مهدی آق ا صرام
 -3محمدعلی پورروستایی

 -7محمدرضا رضایی نژاد
 -8محمدرضا حسینی

 -4مرتضی مضطرزاده
 -5علی اصغر خاكپور
 -6علی حاجی غالم سریزدی

 ::.جدول :10جلسات عمومی .::
ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

مدت دوره به ساعت

تعداد شركتكنندگان

1

جلسه آقای دكتر صادقی(مشاور رئیس صندوق شكوفایی و نوآوری)

94/1/19

2

20

2

جلسه با آقای مهندس مقیمی (امور روستایی)

94/1/24

1

15

3

جلسه عمومی با موسسات مركز رشد

94/3/20

2

20

4

جلسه مدیرعامل صندوق پژوهش وفناوری استان با موسسات

94/10/29

2

15

5

جلسه نماینده دفتر هواپیمایی هما با موسسات

بهمن 94

2

8

6

همایش كارآفرینی و اشتغال

94/12/18

4

25

7

جمع

113

103
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 ::.جدول :11دوره آموزشی .::
تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره به ساعت

مراکز رشد فناوری

تعداد شركتكنندگان

محل برگزاری دوره

ردیف

عنوان دوره

94/2/5

40

13

سالن كنفرانس اقبال

1

اصول حسابداری
ویژه شركتهای دانشبنیان

94/2/2

8

23

سالن كنفرانس اقبال

2

تكنیكهای خالقیت
در كارآفرینی

94/3/1

94/3/1

20

هتل داد

3

رفتارسازمانی و برنامهریزی منابع
انسانی و ایجاد انگیزش در كاركنان

94/5/15

94/5/16

16

دانشگاه امام جواد

4

استارت آپ ویكند
با رویكرد عمومی

94/5/14

94/5/16

24

100

5

بازار یابی
و فروش اثر بخش

94/5/29

94/5/30

16

20

هتل داد

6

استارت آپ ویكند
با رویكرد گردشگری

94/8/27

94/8/29

24

100

باغ د ولتآباد یزد

7

اصول مالكیت فكری
ویژه شركتهای دانشبنیان

94/7/15

94/7/15

5

13

سالن كنفرانس اقبال

8

راهكارها و روشهای نوین
در بازاریابی و فروش

94/10/10

94/10/10

8

21

سالن كنفرانس اقبال

9

استارت آپ ویكند
با رویكرد خدمات شهری

94/11/28

94/11/30

24

70

هرمزگان

10

استارت آپ ویكند
با رویكرد بیوتكنولوژی

94/12/12

94/12/14

24

100

دانشگاه پزشكی
شهید صدوقی

11

استارت آپ ویكند
با رویكرد عمومی

94/12/12

94/12/14

24

60

دانشگاه علمی كاربردی
جواداالئمه
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عنوان

ردیف

 ::.جدول :12شرکت در نمایشگاهها .::
تاریخ پایان
تاریخ شروع

تعداد شركتكنندگان

محل برگزاری

1

نمایشگاه شیخ بهایی

94/2/18

94/2/20

1

اصفهان

2

نمایشگاه Inotex

94/3/19

943//21

1

تهران

3

نمایشگاه تجاریسازی فناوریهای پیشرفته

94/7/24

94/7/25

2

كرمان

4

كنفرانس بینالمللی برق

94/9/2

94/9/4

1

تهران

5

نمایشگاه فن بازار

94/9/23

94/9/25

1

یزد

6

نمایشگاه فن بازار

94/9/23

94/9/25

2

تهران

7

نمایشگاه فضای سبز
و ماشین آالت و تجهیزات وابسته

94/9/24

94/9/27

1

شیراز

8

نمایشگاه تكنولوژی كشاورزی و محصوالت

94/10/11

94/10/14

1

تهران

9

كشاورزی و دام طیور

94/11/3

94/11/6

1

اصفهان

10

نمایشگاه گلهای زینتی

9411//6

94/11/9

1

تهران

11

نمایشگاه بینالمللی كشاورزی ،ماشین آالت ،نهادهها

94/11/11

9411//14

1

تهران

12

نمایشگاه محیط زیست

94/12/10

94/12/13

2

تهران
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 ::.جدول :13شرکت در جشنوارهها .::
تاریخ پایان
تاریخ شروع

ردیف

عنوان

1

جشنواره فن آور شیخ بهایی

94/2/18

2

جشنواره ایدههای برتر

94/9/23

مراکز رشد فناوری

تعداد شركتكنندگان

محل برگزاری

94/2/20

1

تهران

94/9/25

1

تهران

همچنین  5شرکت فناور مستقر در مرکز رشد  ICTدر سال  94وام کمک فن آفرینی دریافت کرده و به سه شرکت نیز کمک هزینه تبلیغات پرداخت شد.
  ::.جدول :14خالصه بررسی  موارد مطرح شده در جلسات شورای مركز رشد .::
خروج موفق

خروج ناموفق

عدم پذیرش
پیش رشد

عدم پذیرش
رشد

پذیرش پیش
رشد

پذیرش رشد

تمدید دوره
پیش رشد

جمع

8

3

5

1

14

2

1

34

 ::.جدول :15خروجیهای مركز رشد در سال .:: 94
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

ایده محوری

1

دانشبنیان پویا نمایان بعد هفتم

منصوره منگلی

طراحی و تولید نرمافزار نما ساز

2

ایساتیس آریا گستر كویر

زهرا فریبی

عرضه وفروش فناوری

3

دانشبنیان آپافن(بهسان صنعت نوین)

علی اصغر خاكپور

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی،
اتوماسیون و كنترل

4

گروه مهندسی سپهر كویر ایساتیس

ابراهیم قانع

مجری پیادهسازی مراكز تلفن
تحت شبكه( )Telebox Ippbxو ویپ
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 ::.ادامه جدول :15خروجیهای مركز رشد در سال .:: 94
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

ایده محوری

5

تندیس صنعت طلوع ایساتیس

محمد حسین نوری

سیستم اعالم هشدار پالسی

6

مهندسی ارتعاشات نیكوفن

سید علی سینا

طراحی ،ساخت و تجاریسازی توربین بادی كوچك
(تا ظرفیت  10كیلو وات)

7

صنعت نوین زاگرا

علی صالحی

طراحی ،ساخت و راهاندازی رباتهای صنعتی

8

زمین پردازش پارسیس

حامد خانی

طراحی و پيادهسازی سيستمهای اطالعات مكانی تحت وب ()WEBGIS
سامانه مديريت زير ساختهای اطالعات مكانی SDIژئونت  -ژئوتل

9

مركز فناوری هنر

سعید رضا روشن ضمیر

نرم افزار طراحی بررسی اينترفيس

10

خدمات نرمافزار ایرسا

محمد ولی زاده

طراحی و بازی سازی و پیادهسازی نرمافزارهای چندرسانهای
در حوزه آموزش كودك و نوجوان -زندگی در تخم

11

سنام تك

سید علی اكبر مصطفوی

ایجاد سامانه هوشمند توزیع شده
برای كنترل و مانیتورینگ شبكه توزیع برق
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مراکز رشد فناوری

 ::.ادامه جدول :15خروجیهای مركز رشد در سال .:: 94
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

ایده محوری

12

پویش الكترونیك الهام

محمد امامی میبدی

طراحی و ساخت سیستمهای
داده برداری نظامی و غیر نظامی

13

ایساتیس آریا گستر كویر

زهرا فریبی

تولید نرمافزار موبایل در حوزه حسابداری

14

كبری سامانه

امیر حسین زارع

سامانه اطالعات جغرافیایی كبری()CGIS

15

مهندسی ساعیان صنعت نوین

سید مجتبی عباسی راد

هوشمند سازی گلخانهها و مرغداریها به صورت وایرلس
و با استفاده از سیستم عامل اندروید

16

فرزانگان كویر

عباس روشن

طراحی و پیادهسازی نرمافزار
ویدئو كنفرانس تحت وب

17

پیشتازان ستاره ایساتیس

محسن كرمی

طراحی و پیادهسازی نرمافزار و سخت افزار مرتبط با RFID

18

آریا پاد الكترونیك رایانه یزد

هانیه حاتمی

طراحی و پیادهسازی انیمیشنهای سفارشی
در حوزه كودك و نوجوان
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مرکز رشد زیستفناوری

  عباس باقی؛ مدیر مرکز رشد زیستفناوری

مركز رشد زیست فناوری پارك علم و فناوری یزد در  1381/12/17تاسیس شد و در تاریخ 1385/9/8
با تصویب شورای عالی علوم – تحقیقات مصوبه قطعی خود را اخذ نمود .این مركز در اصل با مشاركت
پارك علم و فناوری یزد بهعنوان سازمان موسس و دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد بهعنوان
سازمان همكار ایجاد گردید .با توجه به مشكالت و معضالت استان و همچنین حضور و تقاضای
فارغالتحصیالن توانمند در گرایشهای مختلف با پیشنهاد مركز رشد و موافقت ریاست محترم
پارك ،زیر گروههای تخصصی ،ذیل مركز رشد راهاندازی گردید كه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

کشاورزی ،محیط زیست
و گیاهان دارویی

مهندسی پزشکی

شیمی ،مهندسی شیمی
و پلیمر

بیوتکنولوژی

معدن و متالوژی

کاشی و سرامیک

نساجی

مکانیک

هر یك از این زیر گروهها خود شامل شاخههای مختلف و مرتبط میباشد .به تبع تقسیمبندی این گروهها ،شورای پذیرش مركز رشد نیز با حفظ ساختار اصلی خود از
نظرات و مشاورههای گروههای تخصصی مرتبط با هر زیر گروه بهره میبرد و به طور كلی تمام این زیر گروهها زیر نظر شورای مركز رشد انتخاب و فعالیت مینمایند.
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مراکز رشد فناوری

شورای مركز رشد

با توجه به اساسنامه مركز رشد ،احكام شورای مركز توسط ریاست پارك تایید شد و همگی برای مدت زمان یک سال بهعنوان عضو شورای مركز رشد انتخاب
گردیدند .اعضای مركز همگی حقیقی بوده و شامل افراد زیر میباشد:
 .3غضنفر میرجلیلی		
 .2سید مهدی کالنتر		
		
 .1عباس باقی (مدیر مرکز رشد)
		
 .6كاظم كمالی
 .5نوید نصیری زاده		
				
 .4مرتضی سیفتی
 .9فرنوش نایبی
			
 .8مهران دانشور
			
 .7مرتضی مضطر زاده

فضای فیزیكی مركز

در حال حاضر فضای فیزیكی اختصاص داده شده به مركز در قالب دو فضای مستقل است كه یكی واقع در مجتمع ادارات استان یزد و دیگری در محل بلوار
صدوقی استان یزد میباشد .فضای فیزیكی بلوار شهید صدوقی نیز در فاز آماده سازی است.
 .2فضای سبز و محوطه 400 :متر مربع
		
 .1فضاهای عمومی و رفاهی 680 :متر مربع
 .4فضای آزمایشگاهی و كارگاهی 1061 :متر مربع
			
 .3فضای اداری مركز 192 :متر مربع
 .5فضای در اختیار موسسات 746 :متر مربع

آزمایشگاهها و كارگاهها

با توجه به نیاز موسسات مستقر در مركز و همچنین پارك ،آزمایشگاهها و كارگاه تخصصی با مدیریت بخش خصوصی در مركز رشد راهاندازی شده و در
حال بهرهبرداری میباشد .امکانات و تجهیزات مجموعه عالوه بر تامین نیازهای داخلی موسسات مستقر ،در حال خدمترسانی به افراد حقیقی و حقوقی
متقاضی استفاده از این خدمات نیز میباشد .این آزمایشگاهها و کارگاهها با توجه به محوریت مركز شكل گرفته و به شرح زیر میتوان به آنها اشاره نمود:
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آزمایشگاهها

 .1آزمایشگاه شیمی :این آزمایشگاه همزمان با شروع بهکار مرکز رشد راهاندازی گردید و در حال حاضر در زمینه خدمت رسانی به افراد متقاضی فعال بوده و معتمد
سازمان محیط زیست واداره کل استاندارد وعضو شبکه ستاد فناوری نانو کشور نیز میباشد.

 .2آزمایشگاه بیوتکنولوژی :این آزمایشگاه نیز در سال  88و بهمنظور ارتقا
توان فنی شرکتها در محل مرکز رشد راهاندازی گردید که خوشبختانه ضمن
عملیاتی شدن ،از آزمایشگاههای معتمد استان نیز میباشد.
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مراکز رشد فناوری

 .3آزمایشگاه کشت بافت :آزمایشگاه کشت بافت با توجه به نیاز مرکز و موسسات مستقر همزمان با آزمایشگاه شیمی شروع به فعالیت نمود.

 .4آزمایشگاه کاشی و سرامیک :همزمان با مصوبه استانی راهاندازی مرکز فناوری لعاب و کاشی و سرامیک با محوریت پارک علم وفناوری یزد ،آزمایشگاه
کاشی و سرامیک با مشارکت پارک علم و فناوری یزد در محل مرکز رشد زیستفناوری راهاندازی گردید که آزمایشگاه مذکور نیز در حال حاضر با مدیریت
بخش خصوصی در حال فعالیت میباشد.
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 .5کارگاه مکانیک :با توجه به نیاز ساخت وتولید وسایل وقطعات شرکتهای مستقر ،این کارگا ه در محل مجموعه مرکز رشد راهاندازی شده و درحال فعالیت
است .الزم به توضیح است که این کارگاه نیز با مدیریت بخش خصوصی در حال فعالیت و سرویس دهی به متقاضیان میباشد.

آزمایشگاههای اختصاصی

در حال حاضر با توجه به ماهیت شرکتهای مستقر در مرکز تعدادی فضا
نیز با سرمایهگذاری بخش خصوصی در محل مرکز راهاندازی شده است که
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1آزمایشگاه شرکت اختر شیمی با محوریت فلوکوالنت ومواد موثر در نساجی
وتصفیه آب
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مراکز رشد فناوری

 .2آزمایشگاه شیمی مربوط به پلی مرو شویندهها مرتبط با شرکت آذران صنعت

 -3آزمایشگاه شرکت زانا با محوریت ابزارآالت وتجهیزات مهندسی پزشکی
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 .4آزمایشگاه شرکت روژه با محوریت تهیه وتولید کیتهای مولكولی

 .5آزمایشگاه گیاهان دارویی بوستان

جلسات شورای پذیرش مرکز رشد

در سال  94تعداد  5جلسه در خصوص پذیرش ،تسویه حساب وخروج موسسات از مرکز رشد تشکیل شد که از میان  30شرکت متقاضی پذیرش13،شركت
پذیرفته و 5شرکت رد شدهاند و 1شركت بهصورت چند مستاجره به مركز فناوری اقبال معرفی گردید و به علت كمبود فضای استقرار  11شركت در نوبت
پذیرش بودند.

جلسات هماهنگی موسسات

در سال  94تعداد  4جلسه با شرکتهای مستقر در مرکز برگزار گردید که در این جلسات موضوعات مطروحه از طرف شرکتها و مشکالت آنها وپیشنهادات
اصالحی مرکز مورد نقد وبررسی قرار گرفت به طور کلی این جلسات به دلیل ماهیت هم افزایی وشناسایی ظرفیت شرکتها به یکدیگر از جایگاه ویژهای
برخوردار میباشد 4 .جلسه نیز به طور جداگانه با حضور آقایان مهندس سروی ،مهندس حكیمیان رییس وقت صندوق پژوهش و فناوری یزد ،مهندس ملك
ثابت مدیر عامل شركت راه ابریشم و دكتر سپهر رییس جدید صندوق پژوهش و فناوری یزد برگزار شد كه منظور از برگزاری این جلسات آشنایی موسسات با
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مراکزرشدفناوری

فعالیت های صندوق پژوهش و رفع مشکالت پیش آمده برای آنها در خصوص
وام های در نظر گرفته شده و آشنایی با روشهای بازاریابی و  ..بوده است.

بازدیدها

 .1بازدید از طرح آبیاری کوزهای شرکت آبتین در محل کوره آجر پزی یاوری
 .2بازدید از طرح شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر
 .3بازدید از طرح خشککن شرکت پترو اکتان ایساتیس
 .4بازدید از کارخانه گندله سازی اردکان
 .5بازدید کارخانجات چینی نسترن از مرکز رشد

بازدیدمدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریازمرکزرشدزیستفناوری

 .6بازدید از کارخانه فسفات اسفردی
 .7بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از مرکز رشد زیست فناوری
 .8بازدید ریاست محترم اداره استاندارد از مرکز رشد زیست فناوری
 .9بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از مرکز رشد
زیست فناوری

بازدیدمدیرعاملچینینسترنازمرکزرشد
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بازدیدمدیرکلپشتیبانیفناوریازمرکزرشدزیستفناوریوآزمایشگاههایمرکز

بازدیدازکارخانهفسفاتاسفوردی

شرکتدرنمایشگاهفنبازاراستانیزد

بازدیدازنمایشگاهتجاریسازیفناوریپیشرفتهکرمان
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بازدیدازکندلهسازیاردکان

بازدیدشورایپذیرشمرکزرشدازمرکزتحقیقاتکشاورزیاستانیزد

بازدیدمعاونفناوریپارکازواحدهایچندمستاجرهمستقردرمرکزرشدزیستفناوری

شرکتدرپنلتخصصیفناوریدرنمایشگاهفنبازاراستانیزد

مراکزرشدفناوری
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شرکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی

					
 .1نمایشگاه هفته پژوهش
				
 .3نمایشگاه آب و فناوریهای مرتبط
		
 .5نمایشگاه تجاریسازی فناوریهای پیشرفته كرمان

 .2نمایشگاه ستاد توسعه زیستفناوری
 .4نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای پارک در مجلس
 .6نمایشگاه سلول های بنیادی

دوره های آموزشی برگزار شده در مركز رشد

به طور كلی دورههای آموزشی برگزار شده در مركز رشد یا براساس نیازسنجی عمومی پارك و بهصورت برگزاری دورههای خاص صورت میگیرد و یا اینكه
بر اساس تخصص شركتها و اخذ تقاضا از متقاضیان بیرونی میباشد ،كه میتوان به شرح زیر به آنها اشاره نمود:
 ::.جدول دوره های آموزشی برگزار شده توسط پارك .::
ردیف

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت دوره به ساعت

تعداد شركتكنندگان

محل برگزاری دوره

1

اصول حسابداری
ویژه شركتهای دانشبنیان

94/2/2

94/2/5

40

13

سالن كنفرانس اقبال

2

تكنیكهای خالقیت در كارآفرینی

94/3/1

94/3/1

8

23

سالن كنفرانس اقبال

3

رفتارسازمانی و برنامهریزی منابع
انسانی و ایجاد انگیزش در كاركنان

94/5/15

94/5/16

16

20

هتل داد

4

بازار یابی و فروش اثر بخش

94/5/29

94/5/30

16

20

هتل داد

5

اصول مالكیت فكری
ویژه شركتهای دانشبنیان

94/7/15

94/7/15

5

13

سالن كنفرانس اقبال

6

راهكارها و روشهای نوین
در بازاریابی و فروش

94/10/10

94/10/10

8

21

سالن كنفرانس اقبال
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حمایتهای مالی و خدمات

با توجه به استقرار شركتها در مركز رشد و نیاز آنها به حمایتهای مالی ،این حمایتها در قالب سر فصلهای زیر به شركتهای مستقر ارائه شده است:
 – 1اعتبار پرداختی به موسسات 195.992.500 :ریال

گزارش تسهیالت پرداختی به شركتهای مركز رشد زیست فناوری در سال 94

در سال  94به  10شرکت تسهیالت ارائه شد که ارزش ریالی این تسهیالت مجموعا  5/800/000/000ریال بوده است.

واحدهای فناور مستقر در مركز رشد

تا انتهای سال  94تعداد  17شركت رشد و  22شركت پیش رشد در مركز رشد حضور داشتند كه این شركتها با توجه به ظرفیت ایده محوری و توان علمی
اعضا ظرفیت باالیی را جهت تبدیل شدن به واحدهای تولیدی و صنعتی موفق خواهند داشت.
 ::.جدول شركتهای فناور مستقر در مركز رشد بیوتكنولوژی .::
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

ایده محوری شرکت

1

بیستون كویر

میرحسینی

طراحی وساخت دستگاه تست برش مستقیم متوسط مقیاس درزههای سنگی

2

گیاهان دارویی بوستان

موسوی

تولید دارویی گیاهی زخم دیابت ،زخم بستر ،سوختگی و زخمهای سرطانی

3

نوآوران نانوكیمیا پژوه

طباطبایی

تهیه و شناسایی نانو ذرات آلومینم اکسید

4

پترواكتان ایساتیس

طیبپور

تولید اکتان بوسترها

5

اختر شیمی

درخشانی

تحقیق در زمینه تولید مواد سنتزی و پلیمری و سنتزی و رنگدانههای
مورد نیاز در صنایع مختلف

6

سپهر شیمی

ابرقویی عزیزی

تهیه مواد اولیه و حدواسط صنایع آرایشی و بهداشتی (موبرها)
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 ::.ادامه جدول شركتهای فناور مستقر در مركز رشد بیوتكنولوژی .::
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

7

پایا نوین سرام

محمودیان

ساخت قطعات دیر گداز و مقاوم در برابر اسید در دماهای باال

8

اكسیر الماس سبز

شایق

گشت ارگانیك محصوالت گلخانه ای

9

چرخش صنعت توران

دهقان

تولید دستگاه کنترل فشار باد تایر و دستگاه کولرو بخاری درجا

10

پردیس پژوهش فناور یزد

حافظی

سنتز و عرضه مواد جایگزینهای باقت سخت جهت مهندسی یافت

11

كیمیاگران سالمت ایساتیس

دهقان

تحقیقات در زمینه آب ،پساب و مواد زائد و طراحی دستگاههای تصفیه

12

آبتین یزد

انتظاری

13

شمس داروی پارسیان

میرشمسی

تولید و ساخت داروی گیاهی پودر دهان

14

گوهر یكتای كویر

محسنی

طراحی و ساخت مینی لودر گیربكس چند منظوره

15

ایده آز طب

نخعی زرندی

تولید لوازم یكبار مصرف پزشكی و آزمایشگاهی

16

گروه نوآوران زانا

كالنی

تولید كیت استخراج  DNAو تجهیزات آزمایشگاه

17

ریز زیست فناوران فردا نگر

حقیرالسادات

طراحی و بهینهسازی انواع نانو حاملها
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 ::.جدول شركتهای پیشرشد مستقر در مركز رشد بیوتكنولوژی .::
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

ایده محوری شرکت

1

آزما صنعت یزد

جالل صادقی زاده یزدی

تولید خامه فرا سودمند

2

فناور كویر یزد

محمد رضا كوثری

توسعه پایگاه اطالعاتی پایش و پیش و پیشبینی خشكسالی
به منظور مدیریت خشكسالی

3

كیان زمین پارس

محسن همتی

ساخت دستگاه تشخیص رنگ

4

پویا شیمی نوآوران الماس ستاره كویر

ابوالفضل فتوحی

تولید پارافین جامد بسیار پاالیش شده

5

دانشبنیان آبیاری نوین كویر

محمد علی صادق زاده

آبیاری گیاه با پمپ خورشیدی ترمو -فیزیكی

6

رویین شایا خلیج فارس

محمد لشنی

تهیه تكنولوژی ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی وارداتی

7

سایبان پرتو كویر

محمد رضا سریزدی زاده

سایبان مكانیزه خورشیدی

8

ناب اندیشان ساینار صنعت یزد

رضا موركیان

تولید صابون با استفاده از روغن هسته انار

9

گروه تولیدی ژیوان زیست فناوری روژه

محمد باقر محمودی

تولید كیت استخراج DNA

10

گروه ایدهپردازی راهابریشم ماندگار ایساتیس

وحید ملك ثابت

ارائه خدمات مهندسی بازار به موسسات مستقر در پارك علم و فناوری

11

ساینا پوشش پارسیان

سعید شیر محمدی یزدی

تولید قطعات آلومینیومی رنگی
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 ::.ادامه جدول شركتهای پیشرشد مستقر در مركز رشد بیوتكنولوژی .::
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

ایده محوری شرکت

12

صنعت پژوهان آمیتیس یزد

محبوبه محمودی

ساخت دستگاه ترمیم زخم

13

فراور كانی گنج یزد

روح ا ...عقبایی

طراحی و ساخت تجهیزات و راهاندازی خطوط فراوری مواد معدنی

14

آتی سازان كویر یزد

مریم زارع

كشت هیدروپونیك

15

احیاء گران كشاورزی خشكبوم

محمد اكرامی

مقاوم سازی كشاورزی خشكبوم در برابر كم آبی و آسیب پذیری خشكسالی

16

پدیده شیمی ایساتیس

رضا جدید االسالم

سنتز و تولید مواد شیمیایی هایتك و وارداتی

17

پویا اندیشان جوان

جالل گل زاده

تولید المهای آموزشی

18

بنیان ارمغان تجارت كویر یزد

حمید ابویی

طراحی و ساخت تجهیزات وهیدروتراپی  -ورزشهای آبی

19

پادرا معدن ایرانیان

محمد رضا دهقان نیری

طراحی اتوماسیون بهینهسازی الگوی انفجاری معدن

20

سبز آزما صدرا كویر

كاظم كمالی

كشت بافت گیاهی و بیوتكنولوژی

21

پیشتازانماشینهایاداریآیندهبرتر یزد

سید عابدین ایزدی

كپسول آندوسكوپی

22

خورشید درخشان آسیا

حسین مال حسینی

تولید انواع مرهم زخم با قابلیت ترمیم و بهبود بخشی
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گزارش برگزاری رویداد استارتاپ

زیستفناوری یكی از مهمترین محورهای توسعه علمی ،اجتماعی و اقتصادی
كشورهای جهان و همچنین یکی از هفت صنعت کلیدی قرن بیست و یکم است
که ارتقای آن بهعنوان یكی از اساسیترین شاخصهای تعیینكنند ه توسعه
محسوب میشود و سرنوشت اقتصادی-اجتماعی جوامع را در چند دهه
آینده رقم میزند .با توجه به نقش کلیدی این فناوری نو و همچنین کاربرد
گسترده آن در بسیاری از جنبههای زندگی بشر ،برگزاری استارتاپ ویکند در
این حوزه میتواند نگاهها را تا حدی تغییر داده و دانش آموختگان و افراد فعال
در این رشته را با نظارت مربیان ،مدیران خبره و همچنین متخصصین کسب
و کار بیشتر به سمت فضای خالقیت محور ،ایده محور و راهاندازی کسب و
کارهای جدید و ایجاد ارزش افزوده که به جد ،یکی از مهمترین فاکتورهای
اقتصاد مقاومتی است ،سوق دهد .با این نگرش مرکز زیستفناوری پارک
علم و فناوری یزد اولین بیواستارتآپ ویکند را در تاریخ  12لغایت  14اسفندماه
 1394با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار نمود.
این رویداد با هدف شناسایی و ارائه توانمندیهای صاحبان ایده در حوزه
زیستفناوری و ترغیب و جلب مشارکت مدیران و سرمایهگذاران داخلی
بهمنظور کارآفرینی در این حوزه برگزار شد و در آن صدنفر شرکتکننده از
دانشگاههای مختلف ثبتنام کردند .شرکتکنندگان با تخصص بیوتکنولوژی
( 33نفر) ،کسب و کار ( 28نفر) ،فنی ( 27نفر) و گرافیک ( 9نفر) از روز چهارشنبه
مورخ  94/12/12در این رویداد  54ساعته حضور یافتند و مجموعا تعداد 49
ایده را ارائه نمودند .از بین ایدههای ارائه شده  12ایده از طریق رای گیری از
شرکتکنندگان انتخاب و  12تیم حول این ایدهها تشکیل گردید.
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مرکز رشد فناور یهای نرم

ً
مرکز رشد اقتصاد و مدیریت ،نخستین مرکز رشد در این حوزه ،عمدتا خدمات محور ،پژوهشی و
دانشبنیان بوده که در ارتباط با کارآفرینی فارغالتحصیالن و متخصصان علوم انسانی در پارک علم
و فناوری یزد در سال  1387مطالعه و راهاندازی شد .مدت اندكی پس از آن ،مرکز رشد علوم انسانی
راهاندازی و در سال  1389با ادغام این دو مرکز تحت عنوان مرکز رشد علوم انسانی ،اقتصاد و مدیریت
  علی مدرسی؛ مدیر مرکز رشد فناور یهای نرم
به فعالیت خود ادامه داد .در حال حاضر این مرکز به نام مرکز رشد فناوریهای نرم شناخته میشود.
در طول  7سال فعالیت بیش از  60شرکت ،مرحله رشد خود را در این مرکز طی کرده و به اصطالح از مرکز فارغالتحصیل شدهاند .در مجموع نیز بیش از 110
شرکت تاکنون به عنوان پیش رشد و رشد پذیرفته شده و  13شرکت در حال رشد و 4شرکت پیش رشد در مرکز فعالند.
در نیمه سال  1394هیات رئیسه پارک با توجه به تجارب موفق برونسپاری تعدادی از فعالیتهای پارک ،مطالعات ،مدیریت و ثبت رسمی مرکز رشد
فناوریهای نرم را به شرکت تدبیر و توسعه پرنیان که خود از اولین فارغالتحصیالن مرکز است برونسپاری کرد.
با توجه به وظایف چندگانه اجرایی و انجام مطالعات از مهر ،1394شرکت پرنیان در هر زمان تیم متخصص 5 ،تا  6نفر به صورت  3نفر تمام وقت و  3نفر
پاره وقت در اختیار این پروژه قرار داده و در طول  6ماه ،پیشبرد مطالعات و شناخت تحلیل استراتژیک وضع موجود ،انجام فعالیتهای اجرایی ،پیگیری ثبت
مرکز در تهران ،منظم کردن اسناد و مدارک شرکتها ،ارتقای نظم و نظافت محیطی مرکز ،ایجاد سیستم منظم پذیرش و تبدیل وضعیت شرکتها و جذب
افراد خبره و صاحب نفوذ به شورای پذیرش برای ایجاد فضای بیرونی همکاری با مرکز ،توسط تیم پرنیان انجام شد.
از جمله اقدامات انجام شده در این مرکز میتوان به انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه یزد برای همکاری اساتید با مرکز و جذب دانشجویان توانمند علوم
انسانی ،ایجاد ارتباط بین شرکتهای مرکز رشد با مدیران استانی و نهایی کردن طرح ارزیابی مرکز برای ثبت آن در وزارت علوم اشاره نمود.
مرکز رشد فناوریهای نرم همواره سعی داشته تا فرآیند مدیریتی و پیشبرد امور در مرکز با مشارکت واحدهای مستقر و با هماهنگی مجموع مدیریتی پارک
علم و فناوری برای حداکثر فضاسازی در راستای همسویی نظر ذینفعان در راستای موفقیت مرکز رشد باشد.
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واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوریهای نرم
 ::.جدول شرکتهای رشد مستقر در مرکز رشد فناور یهای نرم .::
ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

مدیر عامل

شماره تماس

1

آمایش باغ شهر یزد

توسعه استراتژی شهری

مرجان منتظری

035-37258126

2

زمین مرجع رایمند

طراحی و پیادهسازی سیستم ارائه خدمات شهری
مبتنی بر gis, rs

علی محمد ربانی

035-37269390

3

گروه معماران صفه هنر ایرانیان

بازسازی نقوش سنتی با مصالح مدرن

سید جعفر امیریان

035-37269590

4

شهرستان کهن یزد

حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی بر پایه اصول علمی
و احیای آن بر اساس پتانسیلهای موجود

محمد مهدی کریم نژاد

035-37262950

5

کیان حساب پارس ایساتیس

طراحی و تولید نرمافزار نما ساز

محسن حکیمی

035-37283494

6

پژوهان تدبیر کویر یزد

مشاوره شغلی کسب و کارهای کوچک و متوسط

امین پاکروان

035-37258089

7

رهپویان ایده پرداز
کارا کویر ایساتیس

تدوین طرح تجاری و مطالعات امکان سنجی

سید محسن موسوی

035-37280321

8

اندیشه سازان تابان کویر

تدوین استراتژی فروش و برندسازی

منصور بقایی

035-37281768

9

چیستا پژوهش ایساتیس

افزایش سرمایه اجتماعی

علی صدیقی

035-37252533

10

تعاونی رویان پژوهان کویر

بستر سازی جهت توسعه تجارت الکترونیک
و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی

حمید بابایی میبدی

035-37265866

96

فصلپنجم

مراکز رشد فناوری

 ::.ادامهجدول شرکتهای رشد مستقر در مرکز رشد فناور یهای نرم .::
ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

مدیر عامل

شماره تماس

11

هنر پرور ایساتیس

ساخت جلوههای ویژه بصری سینمایی
با استفاده از تکنیک کروماکی ( پرده سبز)

مجید عظیمی نیا

---

12

خردورزان توسعه ایساتیس

طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش

مینو مومنی

035-37281068

13

میالد ساینای ایساتیس

طراحی و ساخت بازیهای ریاضی در حوزه کودکان

هادی پورمحمدی

---

 ::.شرکتهای پیش رشد مستقر در مرکز رشد فناوری هاینرم .::
ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

مدیر عامل

شماره تماس

1

ماکادام بنا کهن

طراحی سیستم مدیریت شهری
با بهره گیری از نرمافزار ARC GIS

وحیده ذاکری نیا

035-37281945

2

رویش ماندگار ایساتیس

توسعه کسب و کار (کارآفرینی) بانوان

زهره چمنی

035-37281977

3

اختر دانش

مدرسهای برای فردا

فاطمه ذوالفقاری

---

4

صدراندیشان اولین ایساتیس

حمایت از نوآوری و خالقیت و اختراعات

حسین حداد زاده

035-37253798
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 ::.هستههای پذیرششده دوره پیشرشد در حال استقرار .::
ردیف

نام شرکت

ایده محوری

مدیر عامل

1

پیشگامان راسخ شهر آرایه

سنجش آسیب پذیری بافتهای شهر از زلزله

سمانه راسخی نژاد

2

پویاشیمینوآورانالماسستارهكویر

ارتقای سیستم  ISO 9001به  2015براساس مدیریت استراتژیک

مسعود زائرالحسینی

3

دانشبنیان آبیاری نوین كویر

طراحی و ساخت المانهای شهری

محمد مهدی سیحون

4

رویین شایا خلیج فارس

مدیریت زنجیره ارزش معیشت روستایی

اکبر سهرابی

5

سایبان پرتو كویر

طراحی و تولید محتوی آموزشی زبان انگلیسی تخصص صنایع مختلف

حامد منتظران

6

رویین شایا خلیج فارس

پیادهسازی سیستم نوین بهایابی با روش ABC

محمد رضا حاجی قاسمی

 ::.هستههای پذیرششده دوره پیشرشد در حال استقرار .::
آمار کلی سال 1394

ردیف
1

متقاضیان پذیرش

20

2

پذیرش شده دوره پیش رشد

12

3

رد پذیرش دوره پیش رشد

8

4

متقاضیان تبدیل وضعیت از پیش رشد به رشد

13

5

پذیرش در دوره رشد

9

6

فارغالتحصیالن دوره رشد

11

98

فصلپنجم

مراکز رشد فناوری

99

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

 ::.فعالیتهای مرکز رشد فناور یهای نرم در بخشهای مختلف .::
ردیف

نوع برنامه

1

دوره آموزشی

2

نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه فن بازار

3

تعامالت

تعامل با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد در راستای استعداد یابی و تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی

4

روابطعمومی

راهاندازی وب سایت مرکز رشد ()st.ystp.ac.ir

5

همایشها

6

جلسات

7

با نک اطالعاتی

8

عمرانی

عنوان فعالیت
خالقیت و کارآفرینی
اصول و مبانی مدیریت -رفتار سازمانی
اصول بازاریابی
اصول حسابداری
روشهای نوین در بازاریابی و فروش

شرکت در همایش مدیریت فناوری
شرکت در همایش و کارگاه تجاریسازی ایدهها ،شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
جلسه تدوین طرح تجاری با حضور دکتر سریزدی طی دو مرحله
جلسه آموزش قوانین بیمه و مالیات با حضور آقای سروی
جلسه شرکتها با معاون خدمات شهری شهرداری یزد

100

تهیه بانک اطالعاتی از مدارک شرکتها
تهیه بانک اطالعاتی از اموال مرکز
تجهیز و راهاندازی آشپزخانه مرکز
ارتقای سیستم روشنایی مرکز و رفع نقایص آن
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مرکز رشد فناوری ابرکوه

  علیاصغر قیومی؛ مدیر مرکز رشد فناوری ابرکوه

مرکز رشد فناوری ابرکوه به عنوان نخستین مرکز فناوری شهرستانی کشور همواره سعی داشته است
با آزمودن شیوههایی نوین و متفاوت ،الگویی بومی و کارآمد را ارائه داده و هم راستا با اولویتهای
توسعه منطقهای حرکت نماید.
 ::.اطالعات شرکتهای مستقر در مرکز رشد .::

ردیف

نام شرکت

وضعیت استقرار

مدیرعامل

حیطه فعالیت

1

شفق کویر ابرکوه

دوره رشد

محسن احمدی پور

شیمی

2

نواندیشان کویر

دوره رشد

فریبا اکرمی

علوم انسانی

3

طالی سبز ابرکوه

دوره رشد

محمد نعمتی زاده

کشاورزی

4

پارس قطره کویر

دوره رشد

محمد حاتمی زاده

آبیاری

5

علوم و فنون پارس

دوره رشد

سید جواد جالیی

فناوری اطالعات

6

ستاره کویر آبتین

دوره رشد

سید امیر رضا مولودی

فناوری اطالعات

7

ایساتیس دام پیشگامان

دوره رشد

اصغر نیکخواه

دامپروری
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الف) دورههای آموزشی برگزار شده:
ردیف

عنوان

ساعت

مدرس

تاریخ

مخاطب

1

بازاریابی تلفنی

3

مهندس حاتمی زاده

شرکتها ،بازاریابان و فروشندگان

آذر ماه

2

قوانین بیمه تامین اجتماعی

8

حمیدی زاده

شرکتهای مرکز ،شرکتهای
بخش خصوصی

دیماه

3

تکنیکهای فروش

3

حاتمی زاده

شرکتهای مرکز ،فروشندگان

دیماه

4

معجزه سپاسگزاری

5

ستار

آزاد

آبان ماه

5

نورپردازی در شهر

3

منوچهر لطفی

کارشناسان شهرداری ،عالقهمندان

خردادماه

6

پیش بینی سریهای زمانی
با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

3

امیدواری

دانشجویان عالقهمند

دی ماه

7

کاربرد علم در زندگی

3

نجفی

دانشآموزان

دی ماه

8

فروش حرفه ای و مهارتهای کارافرینی

8

مصطفوی

آزاد

اسفند ماه

ب) نشستهای شهر و توسعه:
ردیف

عنوان

میهمان

تاریخ

1

مدیریت منابع آبی

دکتر هدایتی

مرداد ماه

2

بررسی وضعیت مجموعه داری در ابرکوه

مهندس لطفی

خرداد ماه
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ج) کارگاه معرفی مرکز رشد:
ردیف

عنوان

مخاطب

تاریخ

1

معرفی مرکز رشد

دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

 16آذر

2

معرفی مرکز رشد

دانشجویان پیراپزشکی

 18اسفند

3

معرفی مرکز رشد

دانشکده فنی

 20مهر

4

معرفی مرکز رشد

دانشجویان فعال در دانشگاههای دولتی

 1مرداد

د) جشنواره
حمایت از حضور پژوهش سرای دانشآموزی شهید میربقایی ابرکوه در هفتمین جشنواره ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
هـ) رفاهی
 برگزاری نشستهای تفریحی خانوادگی فصلی همکاران مرکز رشد هماهنگی فعالین مرکز رشد جهت حضور در استخر شنا و یا سالن فوتسالز) ارائه مشاوره
 ارائه مشاوره کسب و کار در زمینههای مختلف (کشاورزی ،صنایع ،فناوری اطالعات ،معماری و )...توسط مشاورین این مرکز به مخاطبین و مراجعینح) روابطعمومی
 بزرگداشت هفته پژوهش ،هفته تعاون ،هفته دفاع مقدس و ایام اهلل دهه فجر ،به روز رسانی سایت مرکز ابرکوه تعامل با ادارات(شامل برگزاری جلسه با مدیریت صندوق کارآفرینی مهر و امید ،شهرداری ،شورای محترم شهر ابرکوه ،فرماندار و معاون فرماندار ،اداره103
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صنعت معدن تجارت ،اداره تعاون ،فنی حرفهای ابرکوه و )...
 -استفاده از فضای مجازی جهت تبلیغ مراسم و برنامههای اجرا شده در مرکز رشد و همچنین پوشش خبری این برنامهها

ط) آموزشی
حضور کادر مرکز در دورههای آموزشی ذیل:
 مدیریت سرمایههای فکریمدیریت ایدههای کسب و کار حقوق تامین اجتماعی اخالق فردی ،اداری ،اجتماعی پرسشها و پاسخهای اعتقادی حقوق بیمه احکام زندگی در اسالم اصول مقاله نویسی مدیریت دانشی) متفرقه
 برگزاری سه جلسه با حضور بانوان خیاط و دعوت به ایجاد کار گروهی و ایجاد اشتغال با حضور کارآفرین این حوزه در شهر ابرکوه -شرکت در جلسات شورای اداری شهر ،کمیته پژوهش و فناوری ،کمیته اشتغال شهرستان و  ...در راستای اهداف پارک
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صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  محمد سپهر؛ مدیر صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

آئیننامه اجرایی صندوق پژوهش و فناوری در جلسه هیئت وزیران در تاریخ  1381/12/25به پیشنهاد
مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 100
قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید .بر طبق
ّ
حمایت كمی و
این آئیننامه به منظور ایجاد زمینههای مشاركت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و
كیفی از فعالیتهای پژوهشی كاربردی -توسعهای و فناوری ،دولت مجاز شد در تأسیس صندوقهای
غیردولتی پژوهشی و فناوری حداكثر معادل  %49سرمایه اولیه آن صندوق مشاركت نماید.

بر طبق اساسنامه دامنه فعالیت صندوق به شرح زیر تعیین شده است:
 .1اعطای تسهیالت به :
الف) اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی ،پژوهشهای كاربردی ،فرهنگی ،هنری و . ...
ب) اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمهصنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری.
ج) اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید.
 .2تأمین سرمایه ریسكپذیر و مشاركت و سرمایهگذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
 .3تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد.
 .4صدور ضمانت نامههای مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال
اخذ ضمانتهای الزم از محقق.
 .5مشارکت و سرمایهگذاری در ایجاد زیر ساخت فناوری
.6ارزیابی فنی و اقتصادی شرکتهای دانشبنیان و حمایت مالی از آنها
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صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در تاریخ  1383/12/23با سرمایه ده میلیارد ریال و با شماره ثبتی  7277و با تركیب  49درصد بخش دولتی شامل
دولت جمهوری اسالمی ایران ،پارك علم و فناوری یزد ،دانشگاه یزد ،دانشگاه علوم پزشكی یزد ،سازمان بازرگانی و  51درصد بخش خصوصی به ثبت
رسید و از ابتدای سال  1385فعالیت اجرایی خود را در زمینه اعطای تسهیالت آغاز كرد .صندوق پژوهش و فناوری استان یزد هم اكنون در مركز فناوری اقبال
(پارک علم و فناوری یزد) مستقر و به فعالیت خود در چارچوب اساسنامه و آئیننامههای اجرایی ادامه میدهد.

عملکرد صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در طی فرآیند اجرای وظایف خود ،نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نموده است:
الف) پرداخت وام و تسهیالت :تسهیالت ارزانقیمت ،تسهیالت مشارکت ،تسهیالت دانشبنیان ،سرمایهگذاری مخاطرهپذیر ،تسهیالت قرضالحسنه،
تسهیالت مشاورین  ITو کافینت ،سایر تسهیالت (چاپ و نشر کتاب،شرکت در همایش و کنفرانسهای بینالمللی  ،خرید تجهیزات پژوهشی) ،تسهیالت
سهامداری ،تسهیالت کمک فن آفرینی
ب) صدور ضمانتنامه :ضمانتنامه شــرکت در مزایده و مناقصه ،ضمانتنامه حســن انجام کار ،ضمانتنامه پیش پرداخت ،ضمانتنامه کســور وجه
الضمان ،ضمانت نامه اجرای تعهدات
ج) ارزیابی طرحها و شرکتها از نظر فنی و اقتصادی :ارزیابی طرحهای پژوهشی ،فناوری و ، ...ارزیابی شرکتهای نوپا و دانشبنیان ،ارزیابی طرحهای
معرفی شده از صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ،ارزیابی طرحهای معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی

عاملیتهای مالی سال : 94

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفائی وزارت علوم تحقیقات و فناوری استانداری یزد106

 پارک علم وفناوری یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد -بنیاد نخبگان استان یزد
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دستاوردهای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال 94

 .1جذب اعتبار  50میلیارد ریالی از صندوق نوآوری و شکوفایی
 .2راهاندازی مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی در یزد
 .3اضافه شدن تسهیالت توسعه زیر ساخت فناوری به لیست تسهیالت موجود
 .4همکاری صندوق پژوهش با بانک صادرات در تأمین سرمایه شرکت ها
 .5ورود جدی صندوق پژوهش و فناوری به حوزه سرمایهگذاری
 .6امضای تفاهمنامه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 .7برگزاری نشست با استانداری یزد
 .8برگزاری نشست با ریاست خوشه نساجی
 .9برگزاری نشست با نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی
 .10برگزاری نشست با شرکتهای مرکز رشد BT
 .11برگزاری میز پذیرش طرح ها
 .12برگزاری نشست تخصصی سرمایهگذاری خطرپذیر

107

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

مرکز توسعه فناوری آب

  علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب

معضل کمبود آب مسأله نخست اکثر مناطق کشور ،از جمله یزد است که اگر با جدیت و فوریت بدان
رسیدگی نشود ابعادی فراتر از حد انتظار داشته و حتی ظرفیت تبدیل شدن به بحرانی امنیتی و تمام
عیار را نیز دارا میباشد .پارک علم و فناوری یزد بر اساس رسالتهای ذاتی خود در مسیر تالش
برای توسعه دانشبنیان استان زرخیز یزد ،از طریق کمک به شکل-گیری و ارتقای توان تخصصی
مؤسسات فناور ،نسبت به راهاندازی «مرکز توسعه فناوری آب» در سال  1393اقدام نموده است.

مهمترین فعالیتهای این مرکز در سال  94به شرح زیر است:

 .1راهاندازی پایگاه خبری
 .2برقراری ارتباط و تعامل با برخی از نهادهای ملی فعال در حوزه آب
 .3تولید بیش از  20محتوای خبری و گزارش تحلیلی
 .4تدوین طرحهای مطالعاتی به منظور ارائه در دستگاههای اجرایی استان
 .5طراحی الگوی مفهومی باشگاه آب
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مراکز رشد فناوری

 .6هماندیشی مؤسسات فعال در حوزه آب و تشکیل بانک اطالعاتی
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 .7برگزاری هماندیشی با حضور کارشناسان ارتباطات ،اقتصاد و توسعه
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مراکز رشد فناوری

 .8برگزاری هماندیشی «کارکرد تشکلهای مردمی در برابر بحران بیآبی»
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 .9حضور در هماندیشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و
ارائه پیشنهادات دهگانه

 .10حضور در نمایشگاه فن بازار ملی ایران
 .11برگزاری پنل تخصصی «حکمرانی آب»
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دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی کشور؛

وجود رشتههای علوم انسانی و مدیریت در پارک علم و فناوری یزد ،نشان دهنده بلوغ مدیریتی است

در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه بین پارک علم و فناوری یزد و ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانشبنیان هوایی و هوانوردی کشور ،منوچهر منطقی ،دبیر این ستاد با اشاره به تاکیدات مقام
معظم رهبری مبنی بر ایجاد سند علمی فناوری در کشور ،اظهار داشت :یکی از حوزههایی که در این
سند مشخص شده حوزه هوافضا است و بدین منظور کارگروهی زیر نظر معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری شکل گرفت و پس از تالش دوسال ه چهارصد نیروی متخصص در این زمینه،
سند نهایی در بهمن سال  91توسط شورای انقالب فرهنگی مصوب شد .وی در ادامه با اشاره به
اینکه اجرای این سند در گرو تفاهم نهادهای علمی و فناوری کشور و نهادهای بینالمللی است
تاکید کرد :به دلیل اینکه صنایع هوایی یک صنعت بینالمللی است ،الزمه موفقیت در این حوزه
تبادل دانش و تجهیزات در سطح بینالمللی است .منطقی با بیان اینکه طبق بررسیهای انجام
شده متوجه شدیم متولی خاصی دراین بخش وجود ندارد گفت :پارکها به دلیل دارا بودن نهادهای فناور و شرکتهایی که توانایی تبدیل فناوری به
تجهیزات را دارند ،میتوانند متولی خوبی برای رسیدن به اهداف صنایع هوانوردی باشند .وی تصریح کرد :به دلیل تعدد تجهیزات و فناوری امکان تعیین
یک متولی خاص در این حوزه وجود نداشته و تنها راهحل ،ایجاد یک ابرپارک و استفاده از ظرفیت تمامی پارکهای کشور است .منطقی با اشاره به اینکه
مسئولیت هدایت این ابرپارک به پارک علم و فناوری یزد سپرده شده ،تصریح کرد :نیروهای مدیریتی و علمی یزد از توانایی باالیی برخوردار هستند و
وجود رشتههای علوم انسانی و مدیریت در پارک علم و فناوری یزد ،نشان دهنده بلوغ مدیریتی و گواه این مساله است.مجموع این عوامل باعث شد
مسئولیت این مجموعه به پارک علم و فناوری یزد سپرده شود .وی افزود :تحقق اهداف تعیین شده و شناسایی استانداردها از طریق اتصال یک مرکز
بینالمللی به این مجموعه امکان پذیر است که خوشبختانه مقدمات این کار فراهم شده و قرار است یک مرکز علمی با زیرساختهای وسیع در دانشگاه
یزد ایجاد شود .منطقی با تقدیر از عملکرد مرکز رشد  ITپارک علم و فناوری یزد ،اظهار داشت :استفاده از  ITدر صنعت هوایی در قالب دوبخش تجهیزات
فرودگاهی و آموزش امکان پذیر است .وی تاکید کرد :خوشبختانه مجموعه  ITپارک علم و فناوری یزد پیشرفته بوده و میتواند در سطوح مختلف کشور
در زمینه آموزش از پتانسیلهای خود استفاده و نام خود را مطرح کند .دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی و هوانوردی کشور ،برگزاری مسابقات
دانشآموزی در پارک علم و فناوری یزد را مثبت ارزیابی کرد و گفت :در ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی ،کارگاههای علمی و فناوری با هدف پرورش و
استفاده از خالقیتهای دانشآموزان از سطح دبیرستان برگزار میشود که امیدواریم پارک علم و فناوری یزد نیز با همکاری استانداری این کارگاهها را برگزار
کرده تا از نظر زیرساختها نیز به کیفیت مطلوب دست یابد.
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معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش؛

دانشآموزان با پارکهای علم و فناوری ارتباط گستردهتری داشته باشند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش بر لزوم ارتباط دانشآموزان با پارکهای علم و فناوری تاکید
کرد .علی زرافشان  28اردیبهشت  94با حضور در محل پارک علم و فناوری یزد درمراسم انعقاد تفاهمنامه
میان پارک علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن تقدیر
از حسن تدبیر داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در خصوص تفاهمنامه مشترک با
موضوع برگزاری مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات دانشآموزی ،اظهار داشت :امیدواریم مسیر موفقیت
مسیری کوتاه و هموار باشد .این تفاهمنامه در سه نسخه به امضای معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش
و پرورش ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد رسید که طی آن مقرر شد
با همکاری سه جانبه هفتمین مسابقات نوآوری و ابتکارات دانشآموزی که شش دوره آن به صورت استانی در یزد برگزار شده بود به صورت ملی برگزار گردد.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

در مراسمی که  4شهریور  94با حضور مديران پارک علم و فناوری استان یزد و شرکت توزیع نیروی
برق استان در محل شرکت توزیع برگزار شد ،تفاهمنامه همکاری بین پارک و شرکت توزیع به امضای
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک و محمدرضا صحتی ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
رسید .در ابتدای جلسه صحتی ،به معرفی و ماموریت شرکت همچنین برنامههای آن درخصوص
استفاده از ظرفیتهای فناوری پرداخت .پورسراجیان نیز ،ماموریت پارک را ایجاد ارتباط مؤثر میان
فعاالن بخش خصوصی و صنایع بزرگ در راستای رفع نیازهای فناوری کشور برشمرد .در پایان جلسه
مقرر شد جهت آشنایی کارشناسان و شرکتهای فناور از نیازها و ظرفیتهای فناوری و گامهای اولیه
اجرایی نمودن تفاهمنامه جلسات آشنایی و بازدید به خصوص در حوزههای فناوری اطالعات و
صنعت برق تشکیل شود .گفتنی است ،بر اساس این تفاهمنامه قرار است شرکت توزیع نیروی برق
استان و پارک علم و فناوری استان یزد همکاریهای گستردهای را در زمینههای علمی-پژوهشی ،گسترش زیرساخت ،فرهنگسازی و کمک به توانمندسازی
نظام پژوهش و فناوری در صنعت برق با استفاده از ظرفیتهای پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای مستقر به عمل آورند.
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امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد و دانشکده فنی شهید صدوقی یزد

ابوالقاسم میرطالبی ،رئیس دانشکده فنی شهید صدوقی و داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد  29اردیبهشت  94تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری یزد و دانشکده فنی
شهید صدوقی یزد را امضا نمودند .داریوش پورسراجیان بیان نمود :با ایجاد این مرکز فضای تئوري
دانشگاهها میتواند تغییر کرده و وارد حوزه عمل شود و بهانهای باشد تا دانشجویان ایدهپردازی
نمایند و به دنبال تبدیل ایده به محصول باشند و پس از کسب مهارتهای آموزشی به دنبال کسب و
کار بروند .گفتنی است ،طی این تفاهمنامه ضمن راهاندازی و مدیریت مرکز نوآوری در دانشکده فنی
شهید صدوقی ،اعضای مرکز نوآوری و شرکتهای مستقر در پارک میتوانند از امکانات آن دانشکده
با تخفیف استفاده نمایند.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد و ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی یزد

بـه منظـور توسـعه همکاریهـای پـارک علـم و فنـاوری یـزد و دانشـگاه آزاد اسلامی تفاهمنامـه همـکاری بیـن ایـن پـارک و سـتاد هماهنگـی دانشـگاه آزاد
اسلامی یـزد منعقـد گردیـد .در ایـن تفاهمنامـه کـه بـه امضـای معصومـه طباطبایـی معـاون هماهنگی دانشـگاه آزاد اسلامی یـزد و داریوش پورسـراجیان
رئیس پارک علم و فناوری یزد رسـیده اسـت ،بر ضرورت تعامل هرچه بیشـتر دانشـگاه آزاد اسلامی با پارک علم و فناوری یزد به منظور بسـط و گسـترش
فرهنـگ پژوهـش و فنـاوری در میـان اسـتادها و دانشـجویان ایـن دانشـگاه تأکیـد گردیـده اسـت .در ایـن تفاهمنامـه بـه اختصـاص فضـا و ایجـاد پتانسـیل
حداقـل  10شـرکت فنـاور از سـوی دانشـگاه و حمایـت پـارک از شـرکتهای مذکـور در چارچـوب ضوابـط و مقـررات پـارک تأکیـد شـده اسـت.
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امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی کشور

طی مراسمی تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
هوایی و هوانوردی با حضور مسئولین دو مجموعه  19شهریور  94در محل پارک علم و فناوری یزد به
امضای داریوش پورسراجیان رئیس پارک و منوچهر منطقی ،دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
هوایی و هوانوردی کشور رسید .این تفاهمنامه در راستای اهداف کالن دولت جمهوری اسالمی و با
موضوع راهاندازی مرکز رشد و فناوری با محوریت صنایع هوایی و هوانوردی در پارک علم و فناوری یزد و
شبکه سازی با سایر پارکهای منطقه به منظور حمایت از راهاندازی و گسترش و توسعه کسب و کارهای
دانشبنیان توسط فارغالتحصیالن و کارآفرینان به امضای طرفین رسید .در این نشست پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،با بیان اینکه یکی از
مأموریتهای مهم پارک علم و فناوری یزد ،جهت دهی فعالیتهای تخصصی با استفاده از مراکز رشد تخصصی است ،گفت :یکی از زمینههای مناسب
جهت تحقق این هدف ،همکاری در بعضی از شاخههای صنعت هوایی تجهیزات فرودگاهی و ایجاد یکهاب منطقهای ترافیک هوایی در یزد است .وی ابراز
امیدواری کرد :با امضای این تفاهمنامه با ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی کشور از پتانسیلهای موجود در یزد برای توسعه
صنعت هوایی استفاده شود .گفتنی است ،در حاشیه این جلسه گزارشی از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد از ابتدای تأسیس تاکنون ارائه شد.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران واحد یزد

طی مراسمی تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
واحد یزد با حضور مدیران این دو مجموعه  9شهریور  94در محل صدا وسیمای استان به امضای داریوش
پورسراجیان رئیس پارک و احمد پهلوانیان ،رئیس صدا و سیما رسید .این تفاهمنامه در راستای ارتقای فرهنگ
نوآوری ،تجاریسازی ایدهها و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان به امضای طرفین رسید .باتوجه به لزوم
حساس سازی اجتماعی نسبت به فرهنگ کارآفرینی و فنآفرینی این تفاهمنامه و همکاریهایی که در سایه آن
بین پارک علم و فناوری یزد و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران واحد یزد توسعه خواهد یافت میتواند
گام موثری در این راستا برداشته شود .در این تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای طرفین در راستای توسعه استان بر محور توسعه فناوری مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
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امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد و موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مرکز نوآوری  31اردیبهشت  94با حضور احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و
فناوری یزد و مسئولین موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) در محل این دانشگاه افتتاح شد .احمدرضا
فقیهخراسانی در آیین افتتاح این مرکز ضمن معرفی پارک علم و فناوری یزد به دانشجویان ،توضیحات
جامعی در خصوص امکانات و تسهیالتی که این مرکز میتواند در اختیار دانشجویان قرار دهد ارائه داد و
گفت :پارک علم و فناوری یزد سالها پیش به این نتیجه که حمایت از طرحها و ایدههای دانشآموزی و
دانشجویی میتواند نتایج قابل توجهی در کشف و پرورش استعدادها داشته باشد .لذا نخستین مرکز
نوآوری کشور در این پارک طرح ریزی و افتتاح شد که وظیفه حمایت از طرح و ایدههایی که در ذهن کودکان،
نوجوانان و جوانان شکل میگیرد را بر عهده گرفت .گفتنی است ،افتتاح این مرکز در راستای تعامالت
گستردهای که پارک علم و فناوری یزد و موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) از شهریور  93در پی امضای تفاهمنامه همکاری آغاز نموده بودند اجرایی شد و
انتظار میرود ایجاد چنین فضاهایی در دل دانشگاهها ،فرهنگ «علم کاربردی» را هرچه بیشتر و بهتر در ذهن آینده سازان کشور نهادینه کند.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

طی مراسمی تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری استان یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان با حضور مدیران این دو مجموعه  9تیر  94در محل دفتر ریاست پارک به امضای
داریوش پورسراجیان رئیس پارک و احمدعلی زارع مهرجردی ،رئیس مرکز رسید .احمد علی زارع مهرجردی،
در این مراسم استفاده بهینه از پتانسیلها و امکانات طرفین را جهت توسعه همکاری فیمابین خواستار
شد .داریوش پورسراجیان نیز با ابراز خرسندی از برقراری این تفاهمنامه گفت :فرهنگسازی در زمینه
مدیریت مصرف بهینه آب از ضروریات است و این اقدام فراتر از بحث فنی ،جدیت مسئولین را میطلبد.
گفتنی است ،در پایان این مراسم مقرر شد ،ضمن پشتیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعهای در حوزه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،بستر مناسب برای فعالیتهای کارآفرینانه متناسب با این بخش ایجاد و
زمینههای الزم برای توسعه فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط متشکل از فارغالتحصیالن دانشگاه ،مخترعان و نخبگان فراهم شود.
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افزایش همکاریهای مشترک میان پارک علم و فناوری یزد
با مرکز توسعه فناوریهای صنعت برق و انرژی

غالمرضا لطیف ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای صنعت برق و انرژی و هیأت همراه 21 ،اردیبهشت  94از غرفه
پارک علم و فناوری یزد در یازدهمین جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی بازدید کردند .رئیس مرکز توسعه
فناوریهای صنعت برق و انرژی در این بازدید با فعالیتها و توانمندیهای شرکتهای مستقر در پارک علم
و فناوری یزد آشنا شد .احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در خصوص
همکاریهای مشترک میان مرکز و پارک علم و فناوری یزد به خصوص در حوزههای انرژی و مرکز فناوری آب
مذکراتی را با ایشان انجام داد و مقررشد بازدیدی از مرکز فناوری اقبال به عمل آورند.

بازدید معاون امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت از پروژههای عمرانی پارک علم و فناوری یزد

حسنعلی مرغایی زاده ،معاون امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور  27فروردین 94
از پروژههای عمرانی پارک علم و فناوری یزد بازدید نمود .در این بازدید مرغایی زاده ،معاون امور آموزشی و
فرهنگی و وفایی ،کارشناس دفتر امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابتدا در محل
طرح جامع پارک علم و فناوری یزد ،برنامههای این پارک و اقدامات انجام شده در خصوص این طرح را از
زبان شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک و رحیمی مدیر عمرانی پارک شنیدند و رهنمودهایی ارائه کردند.
مرغایی زاده با تقدیر از مسئوالن استان به سبب همراهی و همکاری با پارک علم و فناوری یزد افزود :پارکهای
علم و فناوری به سبب ثروت آفرینی در جامعه هدف و نیز اشتغالزایی در آن نقش مؤثری در مناسبات اقتصادی
و اجتماعی استان دارند و توجه استان به پارکها نوعی سرمایهگذاری به شمار میرود .در ادامه این بازدید با
حضور در مرکز فناوری اقبال با روند اجرایی پروژه ساخت ساختمان مرکز رشد جامع پارک آشنا شدند و از تالشهای پارک در این حوزه تقدیر شد.
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حجتاالسالم والمسلمین صدوقی ،از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد

حجتاالسالم محمد صدوقی صبح روز سهشنبه  23تیر  94با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از
قسمتهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتهای پارک و موسسات
مستقر در این مجموعه و دستاوردهای علمی و فناوری آنها قرار گرفت .حجتاالسالم محمد صدوقی،
در جلسهای که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،با ابراز خرسندی از حضور در پارک یزد و اشاره به
سالها پیشتازی استان در کنکور سراسری گفت :وجود مراکزی چون پارک موجبات حفظ سرمایههای
انسانی استان را فراهم میآورد .وی پتانسیل استان در خصوص منابع انسانی نخبه و توانمند را بسیار
باال دانست و فعالیتهای موثر در حفظ این سرمایهها را ستود .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد نیز در این نشست ضمن شرح مختصری از تاریخچه تأسیس پارک یزد ،به بیان فعالیتها و حمایتهای صورت گرفته در این مجموعه پرداخت
و گفت :شرکتهای مستقر در پارک توانستهاند حوزه نفوذی گستردهای را در کشور به خود اختصاص دهند .وی در ادامه با اشاره به نگاه بینالمللی پارک
یزد اظهار داشت :علی رغم تمام محدودیتهایی که به سبب تحریمها ایجاد شد ،خوشبختانه شرکتهای مستقر در این پارک عملکرد قابل قبولی در حوزه
صادرات محصوالت فناوری داشتند .پورسراجیان حساس سازی اجتماعی را در حوزه علم و فناوری یکی از مهمترین موضوعاتی دانست که پارک و تمام
نهادها و دستگاههای استانی باید در راستای تحقق آن برنامهریزی و اقدام نمایند ،چرا که اگر جامعه این موضوع را به درستی درک کند بسیاری از مشکالت
توسعه فناوری استان به خودی خود حل خواهد شد.

بازدید معاون اداری مالی وزیر علوم از پارک علم و فناوری یزد

معاون اداری مالی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری  6فروردین  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
محمدحسین امید با حضور در مرکز فناوری اقبال در جلسهای با حضور هیأت رئیسه پارک شرکت نمود .در
ابتدای این جلسه پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد گزارشی از فعالیتهای پارک در سال 1393
ارائه نمود و حضور معاون اداری مالی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری را برای پارک علم و فناوری یزد فرصتی
مغتنم شمرد .در این جلسه برنامههای عمرانی و منابع انسانی پارک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
معاون اداری مالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص رفع برخی موانع در راستای این برنامهها قول
مساعد داد .گفتنی است ،در ادامه این نشست بازدیدی از مجموعه پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت.
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بازدید معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از پارک علم و فناوری یزد

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش  28اردیبهشت  94ضمن بازدید از پارک علم و فناوری
یزد بازدید کرد .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه
با تاریخچه تشکیل مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،عنوان داشت :بر اساس نیازی که در سال 83
احساس شد پارک علم و فناوری یزد اقدام به تأسیس نخستین مرکز نوآوری کشور کرد و خوشبختانه
توفیقات آن باعث شد مدلی برای سایر پارکها شود و در سایر پارکها نیز مراکزی مشابه تأسیس گردد.
در حاشیه این مراسم جلسه انعقاد تفاهمنامه سه جانبه در خصوص برگزاری هفتمین مسابقات نوآوری
و ابتکارات دانشآموزی برگزار شد که زارع ،معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از
تاریخچه همکاریهای پارک و آموزش و پرورش گفت و چگونگی آغاز به کار مسابقات نوآوری و ابتکارات دانشآموزی را در استان تشریح کرد .احمدرضا
فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک نیز عنوان داشت :پارک علم و فناوری یزد و آموزش و پرورش استان با عقبه شش سال برگزاری این مسابقات
به این درجه از پختگی و تجربه رسیدهاند که بتوانند با حفظ شان دانشآموزان ،اولیا و مربیان این مسابقات را در سطح ملی برگزار نمایند .شهرام شکوهی،
معاون پشتیبانی پارک نیز گفت :پارک علم و فناوری عالوه بر موضوع این تفاهمنامه پتانسیلهای باالیی در همکاری با آموزش و پرورش دارد که تامین محتوا
و تولید اپلیکیشنهای آموزشی از جمله این زمینهها است .در ادامه زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از فعالیت بیش از  300پژوهش سرا
در سطح کشور خبر داد و گفت :این رقم طی سالهای آینده به  750واحد خواهد رسید.

مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تهران از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد

مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تهران  7خرداد  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد .به گزارش
روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد ،سید علی چاوشیان ،مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تهران
به همراه محمد مهدی جوادیانزاده ،مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها و علی اصغر سمسار
یزدی ،مدیر مرکز بینالمللی قنات و سازههای آبی به میزبانی احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری
و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از این پارک بازدید کردند .مراکز و نهادهای پارک و شرکتهای فعال در
حوزه فناوریهای آب مورد بازدید ایشان قرار گرفت و از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای موجود در
پارک علم و فناوری یزد در این حوزه آشنا شدند.
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بازدید رئیس دانشگاه بینالمللی چابهار از پارک علم و فناوری یزد

تباوار ،رئیس دانشگاه بینالمللی چابهار  31تیر  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد .وی با حضور
در پارک ،از نزدیک در جریان فعالیتهای مجموعه و شرکتهای مستقر در آن قرار گرفت .گفتنی است،
طی جلسهای که در حاشیه این بازدید تشکیل شد ،زمینههای همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و
دانشگاه بینالمللی چابهار مورد بررسی و انعقاد تفاهمنامه همکاری جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای
طرفین در دستور کار قرار گرفت.

داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد:

پارک یزد به پشتوانه بدنه توانمند خود توانست باالترین بهره را از پتانسیلها ببرد

رئیس پارک علم و فناوری کرمان  22تیر  ،94طی سفر به استان با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از
نزدیک در جریان فعالیتهای مجموعه و شرکتهای مستقر در آن قرار گرفت .داریوش پورسراجیان ،رئیس
پارک علم و فناوری یزد با ابراز خرسندی از حضور این هیأت در پارک یزد گفت :این مجموعه از همان
ابتدا علی رغم فراز و نشیبهای بسیار توانست به پشتوانه بدنه توانمند خود باالترین بهره را از پتانسیلها
ببرد .وی با تاکید بر تعامل بیشتر پارک با دانشگاهها و مراکز علمی و توجه به مبانی شناختی اظهار
داشت :ایجاد مراکز فناوری در بطن دانشگاهها بهترین راه برای معرفی و جذب دانشجویان و اعضای
هیأت علمی به پارکهای علم و فناوری است .پورسراجیان افزود :فارغالتحصیالن دوره کارشناسی ارشد باید به عنوان اصلیترین مخاطبان پارکهای علم
و فناوری قرار گیرند .وی در ادامه با اشاره به پتانسیلهای غنی کرمان و تأثیر مستقیم آنها بر رشد پارک فناوری این استان تصریح کرد :موقعیت مکانی پارک
یزد در موفقیت مجموعه تأثیر بسیاری داشته ،از این رو استان کرمان نیز میتواند با جلب حمایت مسئولین و استفاده از ظرفیتهای مطلوب خود ،فضایی
منحصر به فرد را برای پارک در نظر بگیرد .قوام ،رئیس پارک علم و فناوری کرمان نیز با ابراز خشنودی از حضور در این پارک اذعان داشت :فلسفه ایجاد
پارکهای علم و فناوری در استان یزد به طور کامل رعایت شده است .وی افزود :این مجموعه قابلیت عرضه خود در سطح جهانی را دارد .قوام در بخش
دیگری از صحبتهایش به موفقیتهای پارک یزد در برگزاری جشنوارههایی همچون ایدههای برتر اشاره و عنوان کرد :پارک کرمان نیز در مرداد ماه سال
جاری جشنوارهای مشابه را در برج میالد برگزار خواهد کرد.
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در سفر یک روزه کریمیان اقبال به یزد مطرح شد

هماندیشی در توسعه منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

مصطفی کریمیان اقبال ،به عنوان مشاور منطقه ویژه علم و فناوری یزد به این استان سفر کرد .کریمیان
اقبال در ابتدای ورود در جلسهای با حضور رئیس و معاونین پارک علم و فناوری یزد در محل پارک
شرکت کرد .در ادامه نیز جلسه شورای راهبری منطقه ویژه علم و فناوری یزد با حضور معاون استاندار
و اعضای شورای راهبری منطقه ویژه در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزار شد.
سیاستگذاریها و تعریف پروژههای پیشران در منطقه ویژه علم و فناوری یزد عمده هدف برگزاری این
نشست بود .محمدصالح اولیا در این جلسه در رابطه با مشخص کردن اعضای منطقه ویژه ،برندسازی
و تعریف مزیتهای نسبی منطقه اظهاراتی را عنوان کرد .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن تاکید به تمرکز بر مزیت نسبی منطقه
ویژه علم و فناوری یزد در سطح ملی ،خواستار افزایش نفوذ و تأثیر گذاری منطقه به ویژه در حوزه جنوب شرق کشور شد.

لزوم حساس سازی اجتماعی نسبت به توسعه اقتصاد دانش محور

احمد پهلوانیان ،مدیرکل صدا و سیمای استان به اتفاق هیأت همراه  6مرداد  94از پارک علم و فناوری یزد
بازدید کرد .پهلوانیان در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در
پارک یزد گفت :بی تردید هر تکنولوژی زاییده فکری است که از نیازهای جامعه سرچشمه میگیرد ،لذا مهم
است که جامعه نیازهای حقیقی خود را بشناسد و روی آن فکر کند .پهلوانیان با اشاره به لزوم شناساندن
اهمیت فناوری در حوزههای مختلف به اقشار جامعه اظهار داشت :صدا و سیمای یزد با همراهی این
مجموعه جهت ارتقاء جایگاه فناوری استان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد .داریوش پورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز با اشاره به نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه منطقهای گفت:
پارک یزد با توجه به ظرفیتهای فراوان ،قابلیت تبدیل به قطب فناوری در سطح ملی را دارد .وی با اشاره به عدم توازن شدید میان منابع توسعهای به
عنوان عمده چالش این روزهای استان اذعان داشت :متاسفانه در حال حاضر کمبود منابع در مقابل پتانسیلهای غنی انسانی قرار گرفته است که این امر
در آیندهای نزدیک مشکالت جدی را رقم خواهد زد .پورسراجیان همچنین بر ضرورت توسعه فناوری و اقتصاد بر محور دانش در سطح ملی تاکید و تصریح
کرد :به عقیده من در این راستا اولین گام فرهنگسازی و حساس سازی اجتماعی است.
123

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

سید محمد ابریشمی :دانش و صنعت باید تلفیق شوند

سید محمد ابریشمی؛ مدیر مجتمع معدنی چادرملو ،پنجم مرداد ماه  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرد .وی طی این بازدید با فعالیتهای پارک و شرکتهای مستقر در آن آشنا شد .ابریشمی با بیان اینکه
دانش و صنعت باید تلفیق شود گفت :به عقیده من تنها راهکار عملی و اجرایی شدن پیشنهاداتی که
در حوزه صنعت مطرح میشود توجه به این امر است .وی با اشاره به تعداد قابل توجهی از قطعات
خارجی که با مهندسی معکوس در ایران ساخته شدهاند افزود :خوشبختانه استان یزد در بومیسازی
تکنولوژیهای معدنی همیشه حرف اول را زده است .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار
شد ،با اشاره به جایگاه مطلوب پارک در سالهای گذشته ،توجه به پتانسیلهای منطقهای را از اولویتهای پارک دانست .وی افزود :به عنوان مثال در
مرکز رشد بافق ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صنایع معدنی نهفته است که برای شکوفایی ،حمایت و اعتماد صنایع مربوطه را میطلبد .پورسراجیان
از فراهم آوردن زمینههای ارتباط صنایع بزرگ با شرکتهای دانشبنیان به واسطه خدماتی که ارائه میدهند به عنوان مهمترین کارکردهای پارکهای علم
و فناوری یاد کرد و اذعان داشت :به جرات میتوان گفت پارک یزد در این زمینه همیشه پیش قدم بوده است .اولویت اصلی مجموعه چادرملو استفاده از
توان داخلی برای رفع نیازهای معدن است .ابریشمیدر گفتوگویی با ابراز خرسندی از حضور در پارک یزد گفت :تا امروز به طور مستقیم با این مجموعه
ارتباط پیدا نکرده بودم و تنها با چند شرکت مستقر در این مجموعه که برخی اقدامات اجرایی چادرملو را برعهده داشتند آشنا بودم .وی با اشاره به عملکرد
قابل توجه پارک یزد بیان کرد :اینکه سیستم منسجم و کارآمدی همچون پارک یزد توانسته در رشتههای مختلف تعداد قابل توجهی شرکت را کنار هم جای
دهد ،به تنهایی اقدام تحسینبرانگیزی است .ابریشمی افزود :امیدوارم بازدید امروز و آشنایی با قابلیتهای شرکتهای مستقر در این مجموعه سبب شود
از این پس با همکاری مسئولین پارک در صورت نیاز بتوانیم از دانش و مهارتهای موسسات مستقر در پارک بهرهمند شویم.
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جالل بختیاری :پارک یزد مجموعهای بیتکلف ،پویا و تأثیرگذار است

مدیرکل امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیأت همراه  11مرداد 94در
پارک علم و فناوری یزد حضور یافتند .جالل بختیاری با حضور در این پارک از مراکز تابعه و شرکتهای
مستقر بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت .در جلسهای که در حاشیه این
بازدید برگزار شد تاریخچه مختصری از جشنواره ایدههای برتر ،گزارشی از فعالیت انجام شده و
سیاستهای پارک برای برگزاری یازدهیمن دوره این جشنواره ارائه گردید .بختیاری در این نشست
با اشاره به ظرفیتهای انسانی غنی یزد و سابقه درخشان پارک علم و فناوری این استان در توسعه فناوری کشور گفت :پارک یزد مجموعهای بی
تکلف و پویا است .به گفته بختیاری ،باید داشتههای علمی خود را به محصوالت ملموس و مفید برای جامعه تبدیل کنیم تا بتوانیم جایگاه اصلی مان
را در دنیا به دست آوریم .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک با اشاره به محدودیتهای طبیعی استان و عدم توازن میان منابع توسعهای گفت :استان
یزد توانسته با مدیریت بهینه منابع ،باالترین بهره را از منابع خود ببرد .وی افزود :رسیدن به توسعه پایدار صرفا از راه پراختن به اقتصاد دانشبنیان و
تمرکز بر توسعه فناوری است محقق خواهد شد .پورسراجیان با اشاره به هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و اختراعات و تجربه استان در برگزاری
آن و آسیبشناسی دورههای پیشین گفت :ترویج و تشویق خالقیت و نوآوری ،شناسایی نیروهای خالق و ارتباط با آنها و شناسایی قابلیتهای فناوری
موجود در کشور از عمده اهداف برگزاری این مسابقات است .شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست با اشاره به
تاریخچه جشنواره ایدههای برتر گفت :پارک علم و فناوری یزد در سال  82وجود مرجعی برای دریافت و ساماندهی ایدهها ،جهت تکمیل زنجیره ایده
تا محصول را احساس کرد و بر اساس آن اقدام به طراحی و برگزاری این جشنواره نمود .احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و
فناوری یزد از برگزاری هفتمین دوره مسابقات اختراعات و ابتکارات دانشآموزی در سطح ملی خبر داد و اظهار داشت :پارک علم و فناوری یزد با انعقاد
تفاهمنامهای که در سال جاری با وزارت آموزش و پرورش منعقد نموده است با همکاری آموزش و پرورش استان ،دانشگاه یزد و سایر دستگاههای استان
در تدارک برگزاری فاخر این مسابقات با هدف فرهنگسازی و کشف استعدادهای کشور است.
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در نشست مرکز فناوری آب مطرح شد

با مدیریت صحیح مصرف آب میتوان بر مشکل کم آبی فائق آمد نشست مرکز فناوری آب  10مرداد 94
در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .در این نشست که با حضور هیأت رئیسه پارک ،مدیر مرکز فناوری
آب ،مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت و همچنینهادی جعفری ،عضو هیأت علمی دانشکده علوم
زمین دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد ،مسائل مربوط به کم آبی و راههای مقابله با آن مطرح و پیرامون
آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک ،فرهنگ نامناسب مصرف آب را از
عمده مشکالت این حوزه دانست و گفت :اگرچه کم آبی میتواند مشکالت عدیدهای را ایجاد نماید ،اما
با مدیریت صحیح میتوان بر آن فائق آمد ،کما اینکه تجربیات بسیاری در این زمینه در سطح دنیا وجود دارد .وی پسابهای شهری را منبع آبی عظیمیبرای
مصارف خاص دانست و اظهار داشت :تکنولوژیهایی که بر مبنای استحصال پسابهای شهری شکل میگیرند ،فناوریهای موفق و پربازدهی را در آینده
ایجاد و بخش عظیمیاز آب بخش کشاورزی و صنعتی را تامین مینمایند .وی پایدار سازی زندگی در مناطق کم آب را مهمترین مسئله برای ساکنین آنها
دانست و تصریح کرد :انتظار میرود مراکزی چون مرکز فناوری آب این موضوع را مورد بررسی قراردهند و در این زمینه سرمایهگذاری نمایند .هادی جعفری،
عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود نیز با تاکید بر لزوم رسیدن به توسعه پایدار در جوامع ،این امر را در گرو مدیریت منابع آب و
حفظ محیط زیست دانست و گفت :استحصال آب شیرین از آبهای شور مناطق کویری و بهره گیری از تکنولوژیهای مبتنی بر تصفیه و بازیافت پسابهای
صنعتی و شهری میتواند به عنوان نخستین گزینههای رفع کم آبی مد نظر قرار گیرد.

نشست مشترک رئیس پارک علم و فناوری یزد

با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

در راستای همکاریهای پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،نشست
مشترکی با حضور مسئولین این دانشگاه و ریاست پارک برگزار گردید .در این جلسه موضوعات مرتبط با
مراکز رشد زیستفناوری پارک علم و فناوری یزد و همچنین مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد مطرح و زمینههای همکاری و نحوه همکاریهای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
126

فصلهفتم خبرهاو رویدادهایسال 1394پارک

مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی؛

موتور اصلی توسعه هر کشور علم و فناوری است

نشست مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد با محمد حسین صادقی ،مشاور عالی
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی  19فروردین  94برگزار گردید .به گزارش روابطعمومی پارک ،صادقی،
هدف از این سفر را معرفی و ترویج استفاده از خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به اقشار
مختلفی که در پارک علم و فناوری یزد و مراکز رشد هستند بیان کرد .وی گفت :شرکتهایی که پتانسیل
دانشبنیانی را دارند باید دانشبنیان شوند و از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
استفاده کنند ،زیرا سیاست صندوق تمرکز زدایی و پرداخت تسهیالت این صندوق به هر شرکت دانشبنیانی است که در جای جای ایران اسالمی در حال
فعالیت است .مشاور عالی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی موتور اصلی توسعه هر کشور را علم و فناوری دانست و اظهار داشت :کشورهای پیشرفته از این
طریق به توسعه و پیشرفت دست یافتهاند و هدف از تشکیل این صندوق ،تحقق تکمیل زنجیره ایده تا بازار ،تجاریسازی نوآوریها ،دستاوردهای پژوهشی
و اختراعات و پژوهشهای کاربردی از طریق ارائه کمکها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکتها و موسسات دانشبنیان است .صادقی افزود :سرمایه
اولیه صندوق طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی  3هزار میلیارد تومان در  3سال اول است .این مبلغ طبق قانون باید از طریق صندوق توسعه ملی
یا حساب ذخیره ارزی تامین شود .وی با بیان اینکه سال گذشته علیرغم محدودیتهای بودجهای که در کشور وجود داشت ،بودجه خوبی به صندوق
اختصاص پیدا کرد و در سال  94هم  300میلیون دالر در مجلس تصویب شد که از صندوق ذخیره ارزی در اختیار این صندوق قرار میگیرد ،تصریح کرد :طبق
قانون قراراست نیم درصد از بودجه عمومی کشور هم بعد از سال سوم به این صندوق اختصاص یابد و در ضمن صندوق میتواند اعتبارات دیگری هم از منابع
دیگر جذب کند .وی تضامین ساده تر ،سرعت بررسی باالتر و تمرکز روی طرحهای فناورانه را از جمله جذابیتهای این صندوق دانست.

  یزد شرکتهای بالقوه زیادی برای دانشبنیان شدن دارد
در این نشست همچنین احمد رضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد گزارش مختصری از عملکرد کمیته تشخیص صالحیت شرکتهای
دانشبنیان در سال  93را ارائه داد .وی گفت :بعد از ابالغ آییننامه اجرایی و تشکیل کارگزاریهایی در سطح کشور ،پارک علم و فناوری یزد به عنوان کارگزار
استانهای یزد ،کرمان و سیستان و بلوچستان ،انتخاب شد .معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد افزود :در سال  ،93هشت جلسه با حضور تمامی
اعضا تشکیل گردید و در مجموع تعداد  37شرکت ازاستان یزد 36 ،شرکت از کرمان و  4شرکت از سیستان و بلوچستان موفق به کسب عنوان دانشبنیان
شدهاند .فقیهخراسانی از ارتباط خوب پارک علم و فناوری یزد با اتاق بازرگانی و شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود :این مهم در رصد شرکتهای
فعال استان و شناسایی شرکتهای دارای استعداد دانشبنیان شدن کمک شایانی میکند .گفتنی است ،در پایان این جلسه صادقی به سواالت مطرح
شده از سوی شركتها پاسخ گفت.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در جلسه هیأت موسس «انجمن توسعه استان»

پیشتازی یزد در زمینه توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش همیشه زبانزد بوده است

نشست هماندیشی پارک علم و فناوری یزد با جمعی از خیرین و مدیران استان با محوریت تأسیس انجمن
توسعه فناوری استان یزد  11خرداد  94در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .در این
نشست جمعی از خیرین و مدیران استان ،پیرامون تأسیس ،نحوه فعالیت و مأموریتهای انجمن توسعه
فناوری استان یزد به بحث و تبادل نظر پرداختند .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن
قدردانی از تمامی کسانی که در راه تأسیس این انجمن قدم برداشته و تالش نمودهاند با بیان اینکه یکی
از دغدغههای بنیانگذاران پارک از ابتدا تاکنون ،میزان نهادینه شدن و پذیرش اجتماعی فعالیتهایی است
که در این مکان انجام میشود ،گفت :از جمله مهمترین مأموریتهای پارک و در آینده این انجمن نهادینه
کردن روش و منش حمایت از فناوری به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار است .پورسراجیان حساس
سازی اجتماعی در مسائل مرتبط با توسعه فناوری را باعث پذیرش اجتماعی آن دانست و یکی از اساسیترین مواردی که باید روی آن تمرکز کرد را این حساس
سازی خواند .وی تأسیس انجمن توسعه فناوری یزد را گامی موثر در این راه خواند و ابراز امیدواری کرد :با حمایت تشکلهای مردم نهاد و به صورت تخصصی
این انجمن میتواند در نهادینه شدن تعاریف و ادبیات توسعه فناوری استان به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد .شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک نیز
در این نشست ،توسعه فناوری و به تبع آن توسعه منطقهای را نیازمند ایجاد نهادهایی در این راستا دانست و گفت :آغاز تأسیس این نهادها با نگاه و سیاستهای
ً
دولتی بوده ولی وجود نهادهایی در بخش خصوصی نیز قطعا الزم است و تأسیس این انجمن میتواند این کمبود را در استان جبران نماید .علومی ،از شرکتهای
مستقر در پارک ،هدف اصلی این انجمن را حمایت از استعدادهای نوآور و خالق در سطح استان دانست و عنوان نمود :استان یزد سومین استان است که برای
تأسیس چنین انجمنهایی بعد از استانهای تهران و اصفهان اقدام نموده است .محمد علی وحدت با بیان این موضوع که سرمایهگذاری و امور خیریه باید بر روی
منابع انسانی انجام پذیرد گفت :نیروی انسانی در هر کشوری عنصر اصلی و بنیادی است و نباید تمام سرمایهگذاریها در زمینههای ساختمانی و شهری صورت
بگیرد .محمدرضا قمیبا تاکید بر موضوع انجام اقدامات خیریه در امر فناوری و اینکه این موضوع هم نیاز اقتصاد و هم جامعه است بیان کرد :پارک علم و فناوری یزد
تاکنون حرکتهای خوبی انجام داده ولی افراد کمیدر جریان این فعالیتها قرار میگیرند.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست با نمایندگان خانه صنعت ،معدن و تجارت و انجمن سمپاد تاکید کرد:

نیاز پارکها و مراکز رشد فناوری به تعامل با تشکلهای صنفی و مدنی

نشست رئیس پارک علم و فناوری یزد و معاونت پشتیبانی با نمایندگانی از خانه صنعت ،معدن و تجارت
و انجمن فارغالتحصیالن سمپاد یزد 4 ،خرداد  94در محل سالن جلسات پارک با موضوع همکاری و
تعامل نهادهای مذکور و ارتباط متقابل با یکدیگر برگزار شد .داریوش پورسراجیان گفت :هویت پارک به
نهادهای مستقر در آن وابسته بوده و ایجاد ارتباط سازنده میان این نهادها وظیفه پارک است .امیدوارم
در سال همدلی و همزبانی این ارتباط و همدلی بیش از پیش وجود داشته باشد .در این نشست علی
مدرسی ،عضو هیأت مدیره انجمن فارغالتحصیالن سمپاد یزد از نادیده گرفته شدن انجمنها و تشکلها
در گذشته ابراز ناراحتی کرد و گفت :کمبود فضا و امکانات در اختیار انجمن یکی از مشکالت اساسی این
انجمن است .هادی خبیری ،یکی دیگر از اعضای انجمن گفت :موضوع فضای مناسب برای انجمنها
بیانگر نگاه مدیران پارک به آنهاست و امیدواریم این نگاه مدبرانه توام با امید را در تصمیمگیریهای مدیران پارک شاهد باشیم .رئیس خانه صنعت ،معدن
و تجارت یزد راهحل تعامل و همدلی بیشتر را الگو قرار دادن نمونههای موفق داخلی و خارجی و استفاده از نخبگان جامعه دانست و همچنین تصمیمات
ناگهانی و غیر برنامهریزی شده را از دالیل عدم پیشرفت به شمار آورد .در پایان مقرر شد ،موضوع ساماندهی فضاهای در اختیار خانه و انجمن و ایجاد
«خانه فناوران پارک علم و فناوری یزد» در دستور کار کمیته برنامهریزی فیزیکی پارک به ریاست معاون پشتیبانی قرار گیرد.

رئیس دفتر ِپکن انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری؛

پارک یزد پارک موفق و پیشرو در ایران

هربرتچن ،رئیس پارک شین ُهوا ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد در یازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی
ِ
شیخ بهایی بازدید کرد .رئیس دفتر ِپکن انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری ( )IASPطی مذاکره با
محمد قویدل ،مشاور ارتباطات و مدیر امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد ،این پارک را یکی از پارکهای
موفق و پیشرو در ایران دانست و ضمن ابراز خرسندی از حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار
امیدواری کرد :روابط میان پارک علم و فناوری یزد و شین ُهوا در قالب انعقاد تفاهمنامهها و تعامالت
شرکتهای مستقر ،گسترش یابد.
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همزمان با برگزاری اولین جلسه هیأت موسس مرکز توسعه سرامیک ایران؛

مرکز توسعه فناوری سرامیک آغاز به کار کرد

نخستین نشست مرکز توسعه سرامیک ایران با حضور نمایندگان استانداری ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن،
انجمن صنفی تولیدکنندگان سرامیک ایران ،انجمن لعاب ایران ،خانه صنعت و معدن استان یزد به میزبانی
پارک علم و فناوری یزد در محل مرکز رشد زیستفناوری برگزار شد .شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک
علم فناوری با اعالم این خبر گفت :تبیین مدل همکاری راهاندازی مرکز ،تشریح اقدامات صورت گرفته در
راستای راهاندازی مرکز ،مروری بر کلیات اساسنامه و تعیین سرمایه ثبتی و سهم آورده شرکا در مرکز ،عمده
اهداف برگزاری این جلسه بود .به گفته وی ،در نشست مذکور ،حاضرین ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد این
مرکز و جایگاه آن در توسعه صنعت سرامیک کشور و به تبع آن استان یزد ،نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون این موضوع مطرح کرده و در خصوص راهاندازی مرکز
فناوری سرامیک به صورت غیر دولتی به تفاهم رسیدند .شکوهی ادامه داد :نحوه تعامل و همکاری مرکز فناوری سرامیک اسپانیا با مرکز فناوری سرامیک ایران ،ایجاد
بستر تعامل میان صنعت و دانشگاه جهت پرنمودن خالهای موجود ،کمک به شناسایی عارضههای موجود در صنایع کاشی و سرامیک استان و تعریف پروژههای
بهبود ،تجهیز آزمایشگاه و تربیت نیروی متخصص تحقیق و توسعه اهم موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی؛

پارک یزد به عنوان اتاق فکر سازمان مدیریت و برنامهریزی عمل کند

نشست شرکتهای علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی 1
شهریور  94در سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد .حمیدرضا نصیری زاده ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی در این نشست با بیان اینکه چراغ پژوهش باید روشن نگه داشته شود گفت :زمان آن
رسیده که موسسات مستقر در پارک قابلیتهای خود را ثابت کنند .وی با تاکید بر ضرورت مشخص
شدن محورهای توسعه استان اظهار داشت :الزم است پارک یزد به عنوان اتاق فکر سازمان مدیریت و
برنامهریزی عمل کند و شرکتهای مستقر در پارک باید با ارائه خالقانهترین راهکارها ،تعامل بیشتری
با این سازمان داشته باشند .نصیریزاده با اشاره به لزوم هدایت ایدهها به سمت تجاریسازی عنوان کرد :بودجه پژوهش باید تنها در راه پژوهشهای
کاربردی صرف شود .وی با بیان اینکه از دستگاههای اجرایی درخواست کردهایم ،موضوعات پژوهشی موردنیاز حال حاضر را ارائه دهند ،اظهار داشت:
با ابالغ فراخوانی از متقاضیان درخواست کردهایم در رابطه با هر پروژه پروپوزال خود را ارائه دهند.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در گفتوگو با رادیو اقتصاد؛

درصددیم پارک یزد در سطح بینالملل مطرح شود

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در گفتوگو با رادیو اقتصاد ضمن بیان تاریخچه
مختصری از پارک علم و فناوری یزد گفت :این پارک در  20مرداد  1380به عنوان دومین پارک علم
و فناوری کشور بعد از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان موفق به اخذ مجوز فعالیت شد .به گفته
پورسراجیان ،تبدیل پارک یزد به قطب فناوری ملی و مطرح کردن آن در سطح بینالملل با اتکا به
مزیتهای منطقهای عمده اهداف مجموعه است .وی با بیان اینکه ماموریت پارک ،حمایت از ایدههای
فناورانه و تجاریسازی آنها در راستای توسعه علمی و اقتصادی منطقه است اظهار داشت :مخاطبان
پارکها فارغالتحصیالن دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و بعضا دکترا هستند که برای تبدیل ایدههای فناورانه به محصول و یا تجاری ساختن دانش
خود نیاز به حمایت پارک دارند که این مجموعه با تحت پوشش قرار دادن این طرحها به تجاریسازی آنها کمک میکند .وی افزود :ارائه تسهیالت در
قالب وامها ،کمکهای بالعوض ،برگزاری کالسهای آموزشی و مشاورههای تخصصی ،ایجاد شبکه همکار و برقراری ارتباطات با سازمانها و نهادهای
مختلف از جمله حمایتهای پارک جهت پرورش ایدههای فناورانه است .پورسراجیان در پاسخ به این سوال که آیا فناوران ،برای قرارگرفتن تحت پوشش
پارک و بهره از تسهیالت آن ،از همان ابتدا باید اقدام به ثبت شرکت کنند گفت :مخاطبین اولیه ،الزاما شرکتها نیستند زیرا در مرحله پیش رشد برای
فعالیت کمترین قالب رسمیمورد نیاز است به همین دلیل حتی گروههایی که هنوز شکل حقوقی به خود نگرفتهاند و تجربه اندکی دارند ،میتوانند به
شرط داشتن ایدهای متمایز و نو مخاطب این مرحله قرار گیرند .پورسراجیان با بیان اینکه رقم اولیهای که به عنوان کمک بالعوض جهت راهاندازی،
در اختیار شرکتها قرار میگیرد مبلغ قابل قبولی است ،گفت :نمیتوان این مبلغ را به عنوان تسهیالت مورد نیاز یک شرکت برای فعالیت در نظر گرفت،
اما تجربه  12ساله نشان میدهد ،این رقم برای شروع نامناسب نیست .وی تاکید کرد :به عقیده من امکان دارد ارقام باالتر ،عالوه بر انحراف شرکتها
از هدف اصلی شان ،به آنها اجازه هزینه منابع در راستای اهداف و انتظارات پارک را ندهد .به گفته رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شرکتها پس از
گذراندن دو سال از عمر خود در مراکز رشد میتوانند از تسهیالت پارک که در قالب وامهای کمک فن آفرینی از طریق صندوقهای پژوهش ،فناوری و یا
منابعی که عاملیت آن از سوی صندوق شکوفایی و نوآوری به پارک تعلق میگیرد ،بهرهمند شوند که با این وجود مجموع این تسهیالت بسیار فراتر از
مبلغ اولیهای است که در ابتدای کار به شرکتها تعلق میگیرد .پورسراجیان در پایان در خصوص نحوه پردازش ایدهها گفت :مشاورین پارک پس از
بررسی ایده ارائه شده آن را به شورای پذیرش تحویل میدهند ،البته گاهی نیز طرح برای اعمال اصالحات به ایدهپرداز بازگردانده میشود تا عالوه بر
افزایش احتمال تجاری شدن ،امکان سرمایهگذاری برای آن نیز ایجاد شود.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر یزد تشریح کرد:

نقش پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان در توسعه اقتصاد دانشبنیان

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر یزد با ارائه تعریف اجمالی از اقتصاد
دانشبنیان گفت :منبع اصلی این اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده ،دانش است که در این راستا پارکها در رونق بازار فناوری در
کشورهای مختلف نقش به سزایی ایفا میکنند .وی افزود :پارک علم و فناوری یزد نیز در بیش از  14سال فعالیت خود با ایجاد
ساز و کارهای الزم برای توسعه اقتصاد دانشبنیان همچون مراکز فناوری و مراکز رشد در تقویت و توسعه اقتصاد دانشبنیان
گامهای بلندی برداشته و با حمایت از شکل گیری و توسعه بیش از  500شرکت فناور هم اکنون بیش از  200شرکت را تحت حمایت
خود قرار داده است.وی مهمترین مشکل فراروی اقتصاد دانشبنیان را نهادینه شدن فرهنگ فعالیت اقتصادی مبتنی بر دانش
دانست و اطالعرسانی به جامعه به منظور حساس سازی اجتماعی را یکی از راهکارهای مهم در رفع موانع عنوان کرد و بر تقویت
روحیه اعتماد به نفس و خودباوری در جامعه و افزایش ارزش افزوده با تکیه بر دانش تاکید نمود .وی ضمن ابراز امتنان از
تمامیسازمانها و نهادها و توجه مسئوالن ارشد استان بهخصوص استاندار یزد ،همگرایی ،همراهی و همکاری تمامی نهادها ،سازمانها و فعاالن اجتماعی
را برای تقویت پارک به منظور رسیدن به اهداف اقتصاد دانشبنیان خواستار شد.

حضور سخنرانانی از شرکتهای بزرگ مایکروسافت و پروتن

در پارک علم و فناوری یزد به صورت وب کنفرانس

نخستین وبینار بینالمللی کار آفرینی ،تجارت و صنعت با همکاری دانشگاه  UPMمالزی در پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد .این کارگاه آموزشی با عنوان  Networking Dayدر روز ملی فناوری و با هدف آموزش
و آشنایی دانشجویان و مدیران ارشد کارخانجات صنعتی و شرکتهای فناور با تجارت بینالملل و
نوآوریهای صنعتی ،سرمایهگذاری و ایجاد پیوند بین آموزش و صنعت ،بصورت وب کنفرانس فروردین 94
برگزار شد .گفتنی است ،سخنرانان این کارگاه آموزشی از شرکتهای مایکروسافت ،پروتون و شرکتهای
بزرگ مالزی بودند .همچنین در این مراسم دکتر سیفول و از ایران محمد اولیا نیز در رابطه با دانشگاه کارآفرین به سخنرانی پرداختند .اولین نشست این
کارگاه با موضوع مدیریت استراتژیک و دومین نشست با موضوع کارآفرینی ازطریق تحوالت اجتماعی و نیز تجارت جهانی برگزار شد.
132

فصلهفتم خبرهاو رویدادهایسال 1394پارک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد:

استفاده از کلیشههای تکراری در تبلیغات مصرف بهینه آب دیگر پاسخگو نیست

در جلسهای با حضور معاون عمرانی استاندار یزد و هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد ،عملکرد ،برنامهها و نیازمندیهای مرکز توسعه فناوری آب مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،ایجاد باشگاه آب ،ساماندهی و حمایت از مؤسسات فعال در حوزه آب و
نیز تقویت و توسعه ارتباطات بینالمللی را به عنوان اولویتهای اجرایی مرکز توسعه فناوری آب در سال جاری برشمرد .احمد رضا فقیهخراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک نیز در این نشست به برقراری ارتباط با برخی از متخصصان بینالمللی حوزه مدیریت منابع و خشکسالی از سوی مرکز توسعه
فناوری آب اشاره کرد و افزود :امیدواریم در سال جاری شاهد برگزاری دورههای آموزشی پیشرفته با حضور اساتید بینالمللی در یزد باشیم .شهرام
شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد نیز خواستار حمایت مستقیم استانداری از مؤسسات فناور فعال در حوزه آب شد و اظهار داشت :برخی
شرکتهای مستقر در مجموعه پارک ،از قابلیتهای خوبی برخوردار هستند و در صورت حمایت میتوانند حضور پررنگ و مؤثری در بازار داشته باشند
و برخی از نیازهای حیاتی در بخش آب را حتی در سطح ملی پاسخ دهند .علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد
چند ماهه این مرکز ،با اشاره به لزوم هماهنگی و هم افزایی میان دستگاهها و فعالیتهایی که در بخش مدیریت بحران خشکسالی انجام میشود توجه
جدی به دو مفهوم کلیدی «حکمرانی آب» و «اقتصاد آب» را برای مدیریت بهینه وضع موجود ضروری دانست و از برنامههای مرکز توسعه فناوری آب
در این حوزه سخن گفت .در پایان این جلسه ،محمدرضا سیدحسینی ،معاون عمرانی استاندار یزد با تقدیر از تالشهای صورت گرفته ،خواستار فعالیت
بیشتر و پررنگ مرکز توسعه فناوری آب در زمینه تولید محتوا و ارائه راهکارهای عملیاتی با استفاده از توان متخصصان بومی شد .وی با اشاره به اینکه
در بخش آب فرصتهای زیاد و بزرگی از دست رفته است ،بر اهمیت «زمان» در برنامههای مرکز توسعه فناوری آب تاکید نمود.

به مناسبت گرامیداشت هفته زن؛

از بانوان کارآفرین در پارک علم و فناوری یزد تجلیل شد

به مناسبت گرامیداشت هفته زن ،احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری
یزد  26فروردین  94از شرکتهای فناوری که با مدیریت بانوان در مرکز فناوری اقبال مستقرند بازدید
کرد و با اهدای گل از زحمات آنان قدردانی نمود .معاون فناوری و نوآوری با بازدید از شرکتهای نور
افشان شمس ،طراحی و مهندسی بافت گستر یزد ،کاوش رایانه یزد ،اقتدار صنعت ایساتیس ،روشنگران
راه فردای کویر ،تدبیر و توسعه پرنیان ،گیتی گستر پویندگان کبیر و شرکت روابطعمومی روماک هفته زن
را به آنها تبریک گفت.
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مدیر مرکز توسعه فناوری آب در پارک علم و فناوری یزد؛

معضل آب و محیط زیست بدون کاربرد فناوریهای جدید مرتفع نخواهد شد

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوریهای آب ،خاک و محیط زیست در  23خرداد  94به مدت  4روز در مصالی امام خمینی(ره) برگزار شد .استفاده
از فناوریهای نوین ،تنها مسیر مؤثر برای مقابله کارساز با بحرانهای فزایندهای است که در حوزه حیاتی آب ،خاک و محیط زیست با آن مواجه هستیم ،به
همین دلیل در حال حاضر حمایت از توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیانی که در این بخش فعالیت دارند به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در این راستا ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی و محیط زیست که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است ،وظیفه سیاستگذاری
و راهبری این حوزه را بر عهده دارد و از ایدههای جدید و موسسات فعال در این حوزه حمایت مینماید .علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب در
پارک اقبال گفت :در این جشنواره شرکتهای فناور فعال در حوزههایی همچون تسویه آب و پساب ،سیستمهای انتقال ،روشهای نوین آبیاری ،شیوههای به
زراعی و بذرهای اصالح شده ،تکنیکهای صرفه جویی آب ،سیستمهای پایش و رصد اطالعات هواشناسی و ...با ارائه آخرین دستاوردهای خود حضوری
فعال داشتند .وی ،با اشاره به فعالیتهای مرکز توسعه فناوری آب در پارک علم و فناوری یزد و ضمن شرح اقدامات و برنامههای این مرکز در حوزه بینالمللی
و اجتماعیسازی مساله آب ،از ایدهپردازان و صاحب نظران خواست تا به منظور استفاده از حمایتهای این مرکز در مسیر تجاریسازی ایدههای خود به
دفتر مرکز توسعه فناوری آب در پارک علم و فناوری یزد مراجعه نمایند.

رئیس گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد؛

راهاندازی مرکز رشد هنر ،گام بلندی در جهت توسعه معماری ،هنر و صنایع دستی است

در راستای راهاندازی مرکز رشد هنر ،که به طور مشترک در دستور کار دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد قرار دارد ،جلسهای با حضور مدیران و مسئوالن
دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و مسئول راهاندازی مرکز رشد هنر برگزار گردید .محمدحسین آیتاللهی ،رئیس گروه معماری با اشاره به توانمندیهای
آموزشی و پژوهشی و سابقه دیرین دانشگاه و نیز ظرفیتهای بزرگ بافت تاریخی و معماری غنی یزد ،راهاندازی این مرکز در جوار دانشگاه را در جهت
اجراییسازی ایدهها و کمک به توسعه توانمندیهای فارغالتحصیالن و نیز حل مشکالت بافت و جذب گردشگر مفید و مؤثر ارزیابی نمود .علی اکبر
کوششگران ،معاون دانشکده هنر و معماری و نماینده دانشگاه یزد در اجراییسازی تفاهمنامه راهاندازی مرکز رشد هنر نیز ضمن تأکید بر عالقمندی و
آمادگی دانشکده معماری ،اولویتبندی فعالیتهای آتی و تأمین بهترین فضای ممکن برای راهاندازی مرکز را مهمترین موضوع حال حاضر این مرکز دانست.
در ادامه ،علی اکبر قیومی ،نماینده پارک علم و فناوری یزد با اشاره به فعالیتهایی که تاکنون به منظور راهاندازی مرکز رشد هنر انجام یافته است ،همکاری
نزدیک با دانشکده معماری را نقطه امید و قوت این فرآیند دانست .گفتنی است ،مرکز رشد هنر ،با همکاری سه جانبه دانشگاه یزد ،پارک علم و فناوری یزد
و معاونت علمی ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای نرم) راهاندازی خواهد شد.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد؛

ایجاد ،پرورش و بقای فعالیتهای نوآورانه هدف اصلی مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات دانشآموزی است

نخستین جلسه شورای راهبردی هفتمین دوره مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات دانشآموزی  16تیر  94در محل استانداری یزد برگزار شد .این نشست با
حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری یزد ،رئیس دفتر بنیاد نخبگان یزد ،مدیر کل آموزش و پرورش استان و
جمعی دیگر از مسئولین استان در دفتر عباسعلی رضایی ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار برگزار شد .در این جلسه در خصوص برنامهها و
سیاستهای کلی برگزاری این دوره از مسابقات بحث و تبادل نظر صورت گرفت .رضایی ،در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای استان ،برگزاری دورههای
آموزشی را یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی دانست .وی افزود :اگر مکانی برای ارزیابی استعدادها و عرضه ابتکارات و نوآوریها نباشد ،بعد از مدتی انگیزه
افراد نیز از میان خواهد رفت .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه  6سال تجربه ارزشمند و مطلوب برگزاری مسابقات نوآوری و
ابتکارات دانشآموزی در یزد عمده دلیلی بود که جرقه برگزاری این دوره در سطح ملی را رقم زد ،گفت :در ابتدا باید تمرکز اصلی را متوجه سیاستگذاریها
کنیم ،زیرا هدف اصلی برگزاری ،کمک به ایجاد ،پرورش و بقای فعالیت نوآورانه است .وی افزود :با توجه به پتانسیل باالی استان یزد در این زمینه ،باید
با حفظ روحیه همکاری و درک ضرورت وجود این قبیل اقدامات ،در راستای جذب نخبگان از سراسر کشور و جلوگیری از خروج نخبگان بومی گام برداریم.
احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد نیز برگزاری این مسابقات را فرصتی طالیی برای استان دانست که عالوه بر گام برداشتن در زمینه
نخبه پروری میتواند برای استان افتخار آفرین باشد .شاه نظری ،رئیس بنیاد نخبگان نیز با ابراز خرسندی از ورود پارک به این حوزه و فعالیتهای مثبتی
که در این زمینه انجام شده است ،خواستار جلب مشارکت نهادهای مربوطه شد وگفت :برگزاری مطلوب این مسابقه منوط به آسیبشناسی دورههای
قبل است تا بتوان با یک دورنمای فکری مناسب به این کارزار ملی ورود پیدا کرد .حبیب کارگر ،مدیرکل سازمان فنی و حرفهای استان یزد نیز با اشاره
به برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه مسابقه ،عنوان کرد :در این قبیل برنامهها تنها نباید به شرکتکنندگان پرداخت بلکه بازدیدکنندگان نیز باید در
جریان فعالیتها قرار گیرند زیرا این امر سبب جذب استعدادهای نو خواهد شد .وی همچنین ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با برگزارکنندگان این دوره
از مسابقات اعالم کرد :فنی و حرفهای میتواند برگزیدگان را به مسابقات جهانی سوق دهد .احمد شیرزاد ،مدیر کل آموزش و پرورش یزد ،نیز انتخاب
آگاهانه دانشآموزان ،همراهی خانوادهها و وجود مربیان آگاه و دلسوز را سه اصل موثر در موفقیت این مسابقات دانست .زارع ،معاون آموزش متوسطه
اداره کل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به این رویداد علمی و اهمیت برگزاری مطلوب آن ،به استقبال چشمگیر دانشآموزان از مسابقات ملی ابتکارات و
نوآوری در  6سال گذشته اشاره و اضافه کرد :این دوره از مسابقات در  4زمینه فناوریهای نوین ،علوم پایه ،زمینههای مهارتی برگزار خواهد شد و در صورت
لزوم امکان افزایش این زمینهها وجود دارد.
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پارک علم و فناوری یزد رتبه A

در مدیریت انرژی ساختمانهای اداری را کسب کرد

کمیته نظارت بر مدیریت انرژی ساختمانهای اداری استان یزد در چارچوب دستورالعمل مدیریت انرژی
در ساختمانهای اداری ،اقدام به بازرسی و ارزیابی دستگاههای اجرای استان بر اساس معیارهای ده
گانه نمود .مطابق امتیازات کسب شده ادارات استان در ردههای Aامتیاز ( ) 81-100و (  Bامتیاز )61-80
و (  Cامتیاز  )41-60و ( Dامتیاز کمتر از  )40رتبه بندی شدهاند که بر این اساس پارک علم و فناوری استان
یزد با کسب رتبه  Aدر بین  63دستگاه اجرایی استان برتر شناخته شد .با توجه به نتایج ارزیابی وضعیت
انرژی در دستگاههای اجرایی استان یزد و کسب رتبه  Aتوسط پارک علم و فناوری یزد حسین رحیمی،
مدیر عمرانی پارک گفت :سیاست واحد عمرانی پارک توسعه فضاهای فناوری بر اساس اصول علمی
و استفاده از آخرین فناوریهای موجود است لذا با توجه به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در جامعه
و همچنین ایجاد الگو ،دستورالعملی تحت عنوان مدیریت انرژی در ساختمانهای اداری توسط استان ابالغ و بر اساس آن کمیتههای مدیریت انرژی در
دستگاهها تشکیل گردید .وی عنوان نمود :این کمیته در پارک علم و فناوری یزد با سرپرستی شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی ،حسین رحیمی ،مدیر عمرانی،
روح ا ...غفارزاده مدیر امور اداری ،سید محمد خامسی مدیر طرح و برنامهریزی و حمید آخوندزاده مدیر امور مالی پارک تشکیل و بر اساس بخشنامه
ابالغی موضوع مدیریت مصرف انرژی در قالب استخراج راهکارهای مدیریت مصرف در واحدهای تحت پوشش پارک و همچنین شیوهنامه اجرایی آن
پیگیری شد .مدیر عمرانی پارک در ادامه بیان کرد :همزمان بر اساس یک برنامه زمانبندی ،ارزیابی وضعیت مدیریت انرژی در ادارات استان در نیمه دوم
سال  93توسط کارشناسان استانی عضو کمیته مدیریت انرژی استان انجام و بر اساس شاخصهای ده گانه دستگاهها ارزیابی شده و بر اساس رتبه  Aتا
 Dرتبه بندی شدند که خوشبختانه با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در پارک و تطابق استانداردهای الزم ،با کسب رتبه برتر  Aدر جمع  7دستگاه برتر
استان قرار گرفت .رحیمی همچنین در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت :نصب سیستمهای هوشمند کنترل مصرف انرژی در زیرساختهای
پارک و همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی از جمله فعالیتهای صورت گرفته در حوزه مدیریت مصرف انرژی است.
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افتتاح مرکز نوآوری در دانشکده فنی شهید صدوقی

مرکز نوآوری در دانشکده فنی شهید صدوقی  5خرداد  94با حضور احمدرضا فقیهخراسانی افتتاح
گردید .طی بازدیدی که از کارگاههای دانشکده صورت گرفت فقیهخراسانی امکانات موجود را نوید
بخش مرکز نوآوری قدرتمندی دانست و گفت :با وجود دانشجویان فنی و امکانات موجود در این
دانشکده امید است خروجیهایی بهتر و بیشتر از مراکز دیگر را شاهد باشیم .در ادامه معاون فناوری و
نوآوری پارک علم و فناوری یزد با معرفی پارک و مرکز نوآوری و عنوان نمودن امکانات و تسهیالتی که
این مرکز در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد بیان نمود :دانشگاههای ما با گذر از نسل آموزشی و
پژوهشی به نسل سوم که نسل فناوری است رسیدهاند و دانشکده شهید صدوقی نیز دانشگاهی نسل سومی محسوب شده و میتواند نیروی انسانی
توانمند و آمادهای را به مراکز رشد فناوری تحویل نماید.

صادرات فناوری شرکتهای پارک علم و فناوری یزد
به رقم بالغ بر  2/45میلیون دالر رسید

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به برنامههای پارک در راستای توسعه بازار
صادراتی شرکتهای فناور گفت :ارزش صادرات فناوری شرکتهای پارک در سال  93بالغ بر ( )2/45دو
و چهل و پنج صدم میلیون دالر بود که پیش بینی میشود این رقم در سال جاری به دو برابر افزایش یابد.
وی چین ،هلند ،مجارستان ،آذربایجان ،افغانستان ،ترکمنستان ،عراق و امارات متحده عربی را به عنوان
عمده بازارهای هدف این محصوالت معرفی کرد و افزود :شرایط پساتحریم نقطه عطفی در توسعه
صادرات محصوالت فناوری است .پورسراجیان ایجاد مرکز مبادالت فناوری در قطر ،مرکز فناوری سرامیک و مشاورههای بینالمللی را از اقدامات پارک جهت
توسعه بازارهای بینالمللی عنوان و اظهار امیدواری کرد :حوزه نفوذ محصوالت تولیدی در پارک علم و فناوری در بازارهای بینالمللی و منطقه روز افزون و
برند محصوالت پارک یزد به عنوان یک برند جهانی معرفی گردد.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشستی با اصحاب رسانه؛

توجه به ظرفیتهای منطقه ای؛ اولویت اصلی پارک یزد است

به مناسبت هفته دولت و چهاردهمین سالگرد تأسیس پارک علم و فناوری یزد ،نشست خبری رئیس پارک با اصحاب رسانه  3شهریور  94در محل سالن
کنفرانس مجموعه برگزار شد .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این نشست با ارائه گزارش مختصری از فعالیتهای این مجموعه و
اشاره به سیاست اصلی پارک مبنی بر تعامل ساخت یافته با رسانهها گفت :این ارتباط باید مستمر و دوسویه باشد ،زیرا بر این عقیده ایم که توسعه فناوری
بدون ایفای نقش سازنده رسانهها در حساس سازی جامعه نسبت به فناوری و ضرورت تثبیت جایگاه آن امکان پذیر نخواهد بود .وی با اشاره به برنامههای
آتی پارک اظهار داشت :قطعا اهداف پارک با فعالیت اعضا توسعه پیدا خواهد کرد .خوشبختانه پارکهای علم و فناوری نسل اول همچون این مجموعه
توانستهاند تاحدود بسیاری به ادعاهایشان جامع عمل بپوشانند که تأثیر آن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی استانها قابل رویت است.
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  سهم  10درصدی پارک یزد از مجموع صادرات فناوری پارکهای
کشور
پورسراجیان با بیان اینکه بر اساس آمار حدود  10در صد صادرات فناوری
پارکهای علم و فناوری کشور متعلق به پارک یزد است ،تاکید کرد :بخشی
از صادرات این محصوالت به کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان ،هلند و
اتریش صورت میپذیرد که این امر جایگاه مطلوب پارک یزد در حوزه توسعه
فناوری و تولید تکنولوژی را نشان میدهد و مطمئنا با حمایت بیشتر در سال
جاری آمارها افزایش پیدا خواهد کرد .وی افزود :پارک علم و فناوری یزد پس
از خراسان رضوی رتبه دوم صادرات محصوالت فناوری پارکها را به خود
اختصاص داده است .رئیس پارک یزد با اشاره به ابهاماتی که در خصوص
شرکتهای دانشبنیان وجود دارد گفت :بدیهی است موسساتی که به تولید
فناوری و تکنولوژی میپردازند ،سریعتر به استانداردهای موردنظر معاونت
علمی و فناوری دست مییابند و خوشبختانه بخش اعظمیاز موسسات مستقر
در پارکهای علم و فناری شرایط دانشبنیانی را دارند.
  ثبت  92اختراع از ابتدای فعالیت مرکز نوآوری
پورسراجیان در ادامه نشست ،ایجاد مرکز نوآوری در پارک یزد را به عنوان
طرحی نو و از مزیتهای این پارک دانست و اذعان داشت :یکی از خدمات
این نهاد کمک به ثبت اختراع مخاطبانش است که بر اساس آمار تا پایان سال
گذشته تعداد  92اختراع از ابتدای فعالیت این مجموعه ساماندهی شده
است .وی افزود :البته از سال  88مرجعیت ارزیابی و تایید علمی اختراعات
نیز به این پارک محول شده که تاکنون 135پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته
و حدود  49پرونده نیز موفق به اخذ تاییدیه علمی اختراعات شده است.
وی همچنین در خصوص اولویتهای پارک یزد برای پذیرش شرکتها در
این مجموعه عنوان کرد :توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای منطقهای عمده
اولویت پارک یزد است که این مجموعه از ابتدا با  4حوزه  ،ICTبیوتکنولوژی

و مهندسی پزشکی ،انرژیهای نو و حوزه نساجی فعالیت خود را آغاز کرد و
البته در طول زمان بر اساس تغییرات صورت گرفته در پارامترها سعی شد به
حوزههای جدیدی ورود پیدا کنیم .رئیس پارک یزد همچنین با اشاره به حوزه
علوم انسانی به عنوان یکی از حوزههای اثرگذار در توسعه کشور گفت :مرکز
رشد مدیریت و علوم انسانی از سال  1387پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری
در باب توجه و تمرکز بر حوزه علوم انسانی و پرداختن به چالشهای موجود
در این حوزه تأسیس شد و در حال حاضر این مجموعه با عنوان مرکز رشد
فناوریهای نرم در حال فعالیت است.

  تأسیس مرکز توسعه فناور یهای آب
پورسراجیان همچنین در خصوص ایجاد مرکز توسعه فناوریهای آب در
سال گذشته اظهار داشت :تعدادی از موسسات مستقر در پارک یزد در حوزه
بهینهسازی مصرف آب فعالیت دارند در این راستا با توجه به اهمیت این حوزه
در استان مرکز توسعه فناوری آب حدود یکسال پیش باهدف رسمیت بخشیدن
به فعالیتهای این شرکتها ایجاد شد که امیدواریم این مجموعه بتواند در
حل چالشهای موجود در حوزه منابع آبی و زیست محیطی راهکارهای موثری
ارائه دهد .وی با بیان اینکه برنامهریزی برای دیگر موضوعات و چالشهای
پیشروی استان و تعیین جهت گیریهای جدید ،نیازمند استخراج نتایج
بازنگری برنامه سوم توسعه پارک است ادامه داد :پارک علم و فناوری یزد در
راستای حمایت از ایدههای مبنی بر نیازهای منطقهای هیچ محدودیتی ندارد.
  ارائه تسهیالت  220میلیارد ریالی از ابتدای فعالیت
پورسراجیان در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به تسهیالت درنظر
گرفته برای شرکتهای مستقر در پارک گفت :عمده حمایت پارک از موسسات
مستقر از طریق تسهیالت صندوق پژوهش و فناوری صورت میگیرد که
خوشبختانه سال گذشته با ایجاد تفاهمنامههای منعقده میان پارک و برخی
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مراکز نتایج رضایت بخش بود.وی با بیان اینکه مجموع تسهیالت ارائه شده
به موسسات مستقر در پارک از ابتدای فعالیت صندوق حدود  220میلیارد ریال
بوده است ،تصریح کرد :صندوق پژوهش و فناوری پارک یزد به عنوان اولین
صندوق در کل کشور فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر  13صندوق در
کشور مشغول ارائه خدمات به شرکتها هستند.

  فعالیت  250موسسه فناور در پارک علم و فناوری یزد
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه در حال حاضر حدود  250موسسه
فناور در پارک و مراکز رشد تابعه استان مستقر هستند بیان کرد :شهرستان یزد
و ابرکوه باالترین سهم را از این شرکتها دارا هستند .وی همچنین افزود:
حدود 47درصد فعالیتهای این شرکتها در حوزه  ictو مابقی در سایر
حوزهها فعالیت دارند.
  برگزاری جشنواره ملی ایده برتر با هدف رونق ایدهپردازی
وی در ادامه به برگزاری یازدهمین دوره جشنواره ملی ایدههای برتر در
سالجاری در استان اشاره کرد و ادامه داد :این جشنواره از سال  82با هدف
رونق بازار ایدهپردازی در استان برگزار شد .پورسراجیان همچنین از ایجاد
بازار فناوری در برنامههای پیشنهادی برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت:
متاسفانه یکی از کمبودهای ما نبود رونق خرید و فروش فناوری است که
امیدواریم با ایجاد بازار مذکور این مسئله نیز حل شود.
  مراکز نوآوری؛ اولویت نخست برای ایجاد ارتباط با دانشگاهها
وی در مورد رابطه پارک یزد با دانشگاهها و مراکز علمی اذعان داشت :مراکز
نوآوری به عنوان اولین اولویت ما برای ایجاد ارتباط با دانشگاهها است که در
این راستا از اعضای هیأت علمی ،اساتید و فارغالتحصیالن انتظار میرود در
مراکز نوآوری ایدههای خود را برای تجاریسازی آماده کنند و پس از آن در پارک
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مشغول فعالیت شوند .پورسراجیان افزود :اگر آییننامه ترفیع و ارتقا اعضای هیأت
علمی دانشگاهها به موضوع ایدهپردازی ،نوآوری و همکاری با پارکهای علم و
فناوری بهای بیشتری داده شود ،بازار همکاری میان این دو نهاد رونق بیشتری
خواهد گرفت که خوشبختانه تحوالت مطلوبی در این زمینه صورت گرفته است.
پورسراجیان در ادامه به اهم فعالیتهای پارک یزد در سال  93و  94اشاره و
تصریح کرد :عقد تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
راستای حمایت از تجاریسازی طرح و شرکتهای فناور استان یزد ،راهاندازی
مرکز توسعه فناوری آب به عنوان مهمترین دغدغه استان ،ساماندهی مرکز فناوری
کاشی و سرامیک ،عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای یزد ،دامغان ،امام
جواد (ع) ،پیام نور ،جهاد دانشگاهی استان ،مرکز تحقیقات ناباروری یزد ،شرکت
برق منطقهای یزد ،پارک علم و فناوری همدان ،خانه صنعت و معدن و تجارت
استان یزد ،وزارت آموزش و پرورش ،دانشکده فنی شهید صدوقی یزد ،ناجا،
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و برگزاری نخستین نمایشگاه هوایی و همایش
تخصصی صنعت هوایی و فرصتهای پیشروی شرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری وارزیابی صالحیت  77شرکت متقاضی اخذ مجوز دانشبنیان در
استانهای یزد ،کرمان ،سیستان و بلوچستان و صدور مجوز دانشبنیان برای
 52شرکت در سال  1393عمده این اقدامات است .به گفته رئیس پارک ،ارتقاء
سطح ساخت یافتگی ارتباطات پارک با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی
از یک سو و فعالین بخش اقتصادی ،بازرگانی و صنعت از سوی دیگر به عنوان
عناصر اصلی توسعه فناوری ،حساسسازی اجتماعی نسبت به موضوع علم و
فناوری ،نیل به باالترین بهره وری با برونسپاری فعالیتها ،توسعه مراکز رشد
فناوری مبتنی بر نیازها و پتانسیلهای منطقهای ،توسعه ارتباطات در سطح
ملی و بینالمللی و فراتر از آن تأثیرگذاری در نهادهای ملی و بینالمللی ،پاسخ
به انتظارات فرا پارکی استان با توجه به تأثیرگذاری باالی فناوری در تحوالت
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه و کمک به توسعه متوازن منطقه از عمده
برنامه این این مجموعه در دولت تدبیر و امید است.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان؛

بخش اعظمی از نیازهای پژوهشی دستگاههای استان توسط موسسات مستقر در پارک یزد انجام میپذیرد

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری و فالطونزاده ،مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد 9
شهریور  94در محل دیوان محاسبات استان دیدار و گفتوگو کردند .رئیس پارک علم و فناوری یزد در این
دیدار با بیان اینکه با توجه به پتانسیلهای غنی موجود بخش اعظمیاز نیازهای پژوهشی دستگاههای
استان توسط موسسات مستقر در پارک یزد انجام میپذیرد ،گفت :در سنوات گذشته سندهای توسعهای
استان یزد به طور کامل توسط شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوریهای نرم و یا فارغالتحصیالن این
مرکز تنظیم و ارائه شده است .به گفته وی ،شرکتهای مستقر باید تعامل بیشتری با بخش خصوصی
برقرار و در فضای حقیقی کسب و کار فعالیت کنند ،زیرا در این صورت نتیجه بهتری کسب خواهند کرد.
پورسراجیان همچنین با بیان اینکه پذیرش شرکتهای بینالمللی برای فعالیت در این مجموعه به عنوان
ایجاد الگو برای موسسات فناور مستقر از جمله اقداماتی است که در آیندهای نه چندان دور در دستور کار این پارک قرار خواهد گرفت گفت :امیدواریم طی
این اقدام انتقال علم و تکنولوژی در عمل اتفاق بیافتد.

برگزاری کارگاه آموزشی«برنامهریزی فیزیکی و معماری پارکها» در پارک علم و فناوری یزد

دوره آموزشی «برنامهریزی فیزیکی و معماری پارکها» از سلسله کارگاههای تخصصی مدیران پارکهای
علم و فناوری 4 ،و  5شهریور  94در پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید .در این دوره که با حضور روسا،
معاونین و مدیران پارکهای علم و فناوری کشور برگزار شد ،مباحثی درخصوص اصول حاکم بر طراحی
پارکها در دنیا ،چگونگی طراحی آنها براساس معماری بومی ،ریز فضاها و سرانهها ،سیستمهای نوین
ساخت و برنامهریزی براساس ارزشهای هشت گانه انسانی ،محیطی ،فرهنگی ،تکنولوژی ،وابستگی به
زمان ،اقتصاد ،زیبایی و امنیت با تمرکز به حوزه مدیریت انرژی و طراحی بومیدر پارکهای علم و فناوری
ارائه گردید .در ادامه پنلهای تخصصی ارائه تجارب پارکهای کشور ،از سوی پارک علم و فناوری خراسان
رضوی ،شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان ،پارک فناوری پردیس تهران و پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد .جمع بندی دوره و ارائه تجارب موفق و ناموفق داخلی و خارجی بخش پایانی این کارگاه را به خود اختصاص داد.
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داریوش پورسراجیان به عنوان رئیس یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر انتخاب شد

در جلسـه شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره ایدههـای برتـر بـه ریاسـت مدیـرکل دفتـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی امـور فنـاوری وزارت علـوم ،تحقیقـات
و فنـاوری ،داریـوش پورسـراجیان ،رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـه عنـوان رئیس یازدهمین دوره این جشـنواره انتخاب شـد .جشـنواره مذکـور طی چهار
مرحلـه و در قالـب برنامههـای هفتـه پژوهـش و فنـاوری در سـال  94بـا هـدف توانمندسـازی ایدههـای برتـر توسـط پارکهـای علـم و فنـاوری و همچنیـن
تمرکـز بـر محورهـای دارای اولویـت و ایجـاد سـامانه پایـش و ارزیابـی جهت راهبری ایدههای فناورانه به سـمت تشـکیل شـرکتها و موسسـات فناور برگزار
خواهـد شـد .برنامههـای جانبـی از جملـه نشسـت تخصصـی صاحبنظـران و نمایشـگاه ابتـکارات و اختراعـات از جملـه ویژگیهـای ایـن دوره از جشـنواره
خواهد بود .طبق زمانبندی توافق شـده ،مقرر شـد در مرحله نخسـت از اول مهرماه سـال جاری فراخوان جشـنواره اعالم و ایدهها در سـایت ثبت شـوند
کـه البتـه جمـعآوری ایدههـا از طریـق دانشـگاهها و پارکهـای علـم و فنـاوری صـورت خواهـد گرفـت و در مرحلـه دوم نیـز ویدئویـی  3تـا  5دقیقـهای توسـط
ایدهپـردازان منتخـب مرحلـه نخسـت در نیمـه دوم آبـان مـاه سـال جاری ارسـال شـود که پس از آن سـخنرانی و تشـریح ایـده در مقابل هیات داوران توسـط
منتخبـان مرحلـه دوم انجـام و ایدهپـردازان برتـر در هفتـه پژوهـش انتخـاب خواهنـد شـد .گفتنـی اسـت ،بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع آب و توسـعه فنـاوری
در ایـن حـوزه بـه عنـوان یکـی از اولویتهـای کالن کشـور ،میزگـرد تخصصـی و نمایشـگاهی در حـوزه آب بـه همـراه جایـزه طرحهـای حـوزه آب توسـط مرکـز
توسـعه فنـاوری آب پـارک یـزد در حاشـیه ایـن جشـنواره برگـزار خواهد شـد.

در دومین جلسه شورای مدیران در سال  94مطرح شد

ارزیابی دقیق مؤسسات با هدف ارتقاء کیفیت و ایجاد فضای توسعه شرکتهای برتر

داریوش پورسراجیان در جمع مدیران پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه مخاطب برنامهریزی ستادی در
حوزه خدمات فناوری است ،خواستار مشارکت بیشتر مؤسسات چند مستأجره در برنامهریزی امور اجرایی
شرکتها شد .وی هدف از ارزیابی دقیق موسسات را ارتقای کیفیت و ایجاد فضای توسعه برای شرکتهای
برتر دانست و آن را سیاست پارک برای تعامل با آنها خواند .رئیس پارک در بخش دیگری از صحبتهای
خود بر عملکرد منسجم ستاد و شرکتهای پارک در موضوعات مختلف تاکید کرد و تشکیل شورای مدیران
و جلساتی که به صورت مداوم با نمایندگان شرکتها برگزار میگردد را در ایجاد و تقویت این انسجام موثر دانست .داریوش پورسراجیان کمیتههای تخصصی را
مراجع تصمیمسازی و کارشناسی دانست و بر تشکیل جلسات آنها با مشارکت نمایندگان مؤسسات و مدیران ستادی پارک تاکید نمود.
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در ششمین جلسه شورای مدیران پارک مطرح شد:

برگزاری فاخر جشنواره ایدههای برتر در هفته پژوهش امسال

در ششمین جلسه شورای مدیران پارک در سال  94موضوع برگزاری جشنواره ایدههای برتر در هفته پژوهش و فناوری امسال مورد بررسی قرار گرفت.
داریوش پورسراجیان ،ضمن تاکید بر برگزاری فاخر جشنواره ایدههای برتر ،از کلیه مدیران پارک خواست ضمن تعامل و همکاری با دبیرخانه جشنواره ،در
احیا و ارتقای جایگاه این رویداد ملی کوشا باشند .وی ابراز امیدواری کرد :برگزاری این جشنواره و سایر رویدادهای مشابه بتواند در توسعه فرهنگ فناوری
و نوآوری کشور نقشی موثر داشته باشد .گفتنی است ،ده دوره این جشنواره از سال  82به ابتکار پارک علم و فناوری یزد برگزار گردیده و در سال جاری
همزمان با هفته پژوهش و فناوری ،برگزیدگان یازدهمین دوره این مسابقات معرفی خواهند شد.

دبیر هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد از مصوبات این شورا خبر داد:

تسریع حمایت از موسسات فناور ،ساماندهیکمیتههایتخصصیموسساتچند مستاجره و حمایت از توسعه فناوری آب

شهرام شکوهی در گفتوگو با روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد به بیان برخی از مصوبات اخیر هیأت
رئیسه پرداخت .دبیر هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد اعالم کرد :به منظور اتخاذ رویه جدید جهت تسریع
حمایت از موسسات فناور مستقر در پارک از این به بعد تعامالت مالی موسسات فناور مستقر در مراکز رشد از
طریق صندوق پژوهش و فناوری در قالب قرارداد انجام پذیرد و شرکتها پس از پذیرش توسط شورای مراکز
رشد و تایید مدیر مرکز رشد میتوانند نسبت به دریافت این اعتبارات اقدام نمایند .وی در ادامه به مصوبه
دیگری از هیأت رئیسه اشاره کرد و گفت :به منظور ساماندهی و ایجاد مکانیزمهای الزم برای دریافت نظرات،
پیشنهادات و برنامههای شرکتهای چند مستاجره ،کمیتههای بازار ،کمیته ارزیابی و ارتقای کیفیت و کمیته
ماده  9قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،تشکیل شده و این کمیتهها مرجع ارائه پیشنهادات در زمینههای
مذکور هستند .شکوهی در ادامه اظهار داشت :به پیشنهاد احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری ترکیب کمیتههای مذکور با محوریت نمایندگان منتخب
شرکتهای چند مستاجره و حضور نمایندگان شورای فناوری خواهد بود .وی همچنین خاطرنشان کرد :طی مصوبهای به منظور حمایت از توسعه فناوری آب،
شرکتهای متقاضی شرکت در کنفرانسهای علمی مرتبط با فناوری آب ،از تسهیالت آییننامهی حمایت از شرکت در رویدادهای خارجی بهرمند میگردند و همچنین
تا سقف  5میلیون ریال به منظور ارائه مقاالت پذیرفته شده از سوی موسسات فناور حمایت بالعوض صورت میگیرد.
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گزارش مختصری از مصاحبه با

موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نیم سال اول
پویان سیستم

شرکت پویان سیستم یزد یکی از نمونههای موفق شرکتهای دانشبنیان است که از سال  76کار خود را آغاز کرد و پس از گذشت  6سال
فعالیت موفق به تأسیس و توسعه شرکت شد .این مجموعه در سال  93توانست کد دانشبنیانی دریافت کند .پویان پردازش انحصارا در
زمینه طراحی و تولید نرمافزار ،با روش و متدهای روز دنیا همراه با ایدههای نو فعالیت دارد که این امر محصوالتش را متمایز از سایر محصوالت
مینماید .البته در زمینه فروش وخدمات پس از فروش هم فعال است ،اما در گام بعدی امیدوار است بتواند مقوله فروش و خدمات پس از
فروش را به شرکتهای همکار سپرده تا به هدف اول نزدیکتر شود و شاهد پیشرفت بیشتری در هردو مورد باشد .خوشبختانه این شرکت در
عرصه تولید نرمافزار در نیمه دوم سال گذشته و اوایل سال جاری شاهد نتایج چشم گیری بوده ،در زمینه فروش نیز نسبت به سال گذشته  ۲۰درصد پیشرفت داشته
است .در حال حاضر  ۳ایده در این شرکت مطرح است که یکی از آنها  ۲سال پیش در حوزه اسمارت فون شروع و سال جاری در اواخر شهریور ماه به بازار ارائه شد.
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صافات انرژی یزد

شرکت صافات انرژی یزد یکی از نمونههای موفق شرکتهای فناور است که از سال  1386فعالیت خود را در زمینه ساخت و تعمیر قطعات
مربوط به نیروگاهها آغاز کرد .فعالیتهای این شرکت در دو زمینه خالصه میشود؛ بخش اول به فعالیت کارگاه که همان ساخت یاتاقانها و
قطعات مربوط به سیستمهای سوخت نیروگاهی و همچنین ساخت برخی قطعات خاص و بخش دوم نیز به تحقیق و توسعه و R&Dشرکت
مربوط میشود ،که در این راستا مشکالت و مسائل مربوط به نیروگاهها مورد ارزیابی قرار میگیرد .هدف اصلی تأسیس این شرکت ساخت
و بازسازی قطعات و مهندسی معکوس ساخت قطعات خاص نیروگاهی است که طی این فرآیند صافات انرژی توانسته نقش قطعه مورد
نظر را در سسیتم مورد بررسی قرار دهد ،بر اساس امکانات موجود اقدام به ساخت قطعات جدید کرده ،آن را جایگزین قطعات فرسوده کند .این شرکت در سال
گذشته یاتاقانهای فوق سنگین که مربوط به توربینهای آبی است را بازسازی کرد و در حال حاضر نیز ،طراحی و ساخت سیستم سوخت جدید برای توربینهای
 GEFRAME5را در دستور کار قرار دارد که خوشبختانه تا کنون در  4توربین ،سیستمهای این شرکت نصب شده است .از جمله ایدههای مورد قبول صافات انرژی
میتوان به طراحی اینونتر مربوط به توربینها ،ترانس جرقه زن و سیستم سوخت اشاره کرد .البته مهمترین ایدهای که از سال اول تأسیس شرکت تاکنون اجرا شد،
ریخته گری یاتاقانهای تراس بیرینگ (کف گرد) به روش سانتریفیوژ است که این روش به طور کامل ابداعی شرکت صافات انرژی است.

گروه مهندسی سپهر

گروه مهندسی سپهر کویر در سال  1388با هدف ایجاد مجموعهای از شرکتهای تخصصی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات تأسیس
شد .در حال حاضر شرکت سپهر تلکام و سپهر پرداز به عنوان دو شرکت زایشی از گروه مهندسی سپهر موفق به ارائه محصول نهایی خود و
گسترش آن در بازار شدهاند .سپهرتلکام بصورت تخصصی در زمینه تولید تجهیزات و ارائه خدمات در حوزه مخابرات اینترنتی یا  VOIPفعالیت
میکند TeleBox .نیز اولین محصول این شرکت و در حال حاضر پروژهای تحت عنوان سما (سامانه مخابرات ابری ) در دست توسعه و گسترش
بازار است .سپهر پرداز نیز در زمینه تولید سامانههای نرمافزاری مبتنی بر معماری پردازش ابری فعالیت دارد و در حال حاضر اولین سامانه جامع
نوبت دهی ابری را ارائه نموده است .سامانه اتوماسیون ابری نیز از جمله محصوالت این شرکت به شمار میآید .این شرکت همچنین با هدف هلدینگ فناوری
اطالعات تشکیل شد تا بتواند در صنعت آیتی فعالیتهای تجاری هدفمندی را در مسیر رشد فناوری اطالعات عهده دار شود .در ابتدای امر این گروه ،فعالیت در
حوزه شبکههای کامپیوتری و مخابراتی را جهت تامین نقدینگی خود انتخاب نمود ،اما بعد از مدتی با بررسی بازار محصوالت و مرکز تلفن و شناسایی خالء موجود
در این مرکز ،اولین محصول گروه تحت عنوان مرکز تلفن تحت شبکه با برند اختصاصی تلباکس ( )TeleBoxارائه شد .ایده محوری اولیه گروه مهندسی سپهر ،تلباکس
بود ،ولی در حال حاضر پروژههای مختلفی در فازهای پایلوت ،پیادهسازی نهایی و توسعه بازار در شرکتهای سپهر تلکام و سپهر پرداز در حال پیشبرد است.
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پیشتازان ستاره ایساتیس

پیشتازان ستاره ایساتیس یکی از نمونههای موفق شرکتهای دانشبنیان است که از سال  1390فعالیت خود را آغاز کرد .این شرکت
در زمینه طراحی و پیادهسازی نرمافزار و سخت افزار مرتبط با  RFIDفعالیت دارد و سیستم هوشمند کنترل تردد اداری ،سیستمهای
پارکینگ هوشمند تجاری ،سیستم مدیریت گشت و نگهبانی و سیستم هوشمند کنترل تردد مسکونی نیز از جمله محصوالت این مجموعه
است .هدف از تأسیس این شرکت ،تولید محصوالتی در حوزه تكنولوژی  RFIDو ایجاد اشتغال است .خوشبختانه حدود نیمی از
هدفگذاریهای صورت گرفته در زمینه فروش و بازاریابی در سال  93محقق و برای سال جاری نیز در ابتدای سال برنامهریزیهایی
انجام شده که تاکنون پیشرفتها قابل توجه بوده است .از این شرکت تنها یک ایده از  4ایدهای که قبال ثبت شده بود مورد تایید پارک قرار گرفته و وارد
عرصه تولید شده است .ولی خوشبختانه تاکنون ایدههایی که به بهینهسازی محصوالت شرکت مربوط است مورد قبول واقع شده است.

پردیسه آماری

پردیسه آماری در سال  1388فعالیت خود را با محوریت داده کاوی و پژوهشهای آماری در مرکز رشد اقتصاد و مدیریت آغاز کرد و
هم اکنون پس از گذشت  6سال فعالیت مداوم توانست در زمره شرکتهای برتر حوزه علوم انسانی قرار گیرد .این شرکت فعالیت خود را
با یک پروژه در حوزه صنعت آغاز نمود و سپس از طریق اطرافیان با پارک علم و فناوری و حمایتهای آن از شرکتها آشنا شد و فعالیت
خود را با محوریت داده کاوی و پژوهشهای آماری در مرکز رشد آغاز کرد .با توجه به کمبود شرکتهای فعال در حوزه علوم انسانی
در ابتدای حضور در مرکز رشد ،اعتبار شرکتهای فعال و اعتبار مرکز رشد وابسته به یکدیگر بود و فعالیت شرکت در پیشبرد اهداف خود
به تبع در پیشبرد اهداف مرکز رشد نیز تأثیر گذار بوده و هست چون اهداف مرکز نیز با اهداف شرکتهای فعال نیز منطبق با یکدیگر است.

تدبیر و توسعه پرنیان

شرکت پرنیان در سال  1384تأسیس شد و فعالیت خود را در سال  87با ورود به مرکز رشد  ITآغاز کرد و حال پس از گذشت  7سال ،توانسته
به عنوان یکی از موفقترین مجموعههای فعال در حوزه علوم انسانی فعالیت خود را در زمینه تدوین برنامه استراتژیک به ویژه در زمینه
توسعه متمرکز کند .ایده محوری این مجموعه در ابتدا توسعه باشگاههای کار و کارآفرینی به خصوص از طریق فضای مجازی بود که با
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توجه به ماهیت فعالیت شرکت ،به عنوان نخستین شرکتهای پذیرش شده در مرکز رشد مدیریت و اقتصاد ،وارد مرکز شد .در حال حاضر اما عالوه بر پیگیری این
ایده که در قالبی دیگر نمود یافته است ،تدوین برنامه استراتژیک به ویژه در زمینه توسعه فعالیت اصلی شرکت پرنیان محسوب میشود .به گفته مدیرعامل این
شرکت ،البته این مجموعه در کلیه موارد همواره شانه به شانه پارک علم و فناوری بوده است تا در صورت نیاز به همفکری و تبادل دانش در این خصوص بپردازد.

دانشبنیان آپافن

یکی از نمونههای موفق شرکتهای دانشبنیان است که از سال  1390فعالیت خود را آغاز کرد .زمینه فعالیت این شرکت با توجه به توانمندی
اعضا و همچنین توجه به نیاز صنعت ،ارائه خدمات و محصوالت در زمینه برق ،کنترل صنعتی ،طراحی و ساخت ماشین آالت و سفارشی سازی
تعریف شده ،از این رو آپافن تاکنون به طراحی و ساخت برخی ماشین آالت و دستگاههای مورد نیاز صنایعی چون کاشی ،سرامیک ،پالستیک و
نساجی پرداخته است .نیل به خودکفایی در برخی تولیدات صنعتی و تبدیل شدن به شرکتی که قابلیت ارائه محصول و خدمات در زمینههایی
خاص را دارا باشد و در کنار آن کسب درآمد از دانش و تجربه تیم تشکیل دهنده شرکت نیز از عمده اهداف آپافن محسوب میشود .خوشبختانه
در سال گذشته هدفگذاری شرکت در فروش و تولید تحقق یافت ،اما در عین حال آپافن پروژه ناموفق هم داشته است .در حال حاضر از چند ایده پیشنهادی به
کارگروه دانشبنیان در سال گذشته و امسال ،تنها محصول اپتیک نخ شانل این شرکت که قابل رقابت با نمونههای خارجی است مورد قبول واقع شده است.

نیرو پارس

شرکت نیرو پارس یکی از شرکتهای موفق در این زمینه است که به گفته مدیرعامل آن بدون هیچ سرمایه اولیهای از سال  1381فعالیت
خود را آغاز کرده اسـت .این شـركت با هدف فعالیت در زمینه فناوریهای نوین برق و الكترونیك بنیان نهاده شـد .اسـتقرار در مركز فن آوری
اقبـال ،تأسـیس پژوهشـكده كاربـرد انـرژی خورشـیدی در پـارك علـم و فنـاوری یزد به منظور یافتن راهكارهای كاربردی در اسـتفاده بیشـتر و
بهینهتر از انرژی بی پایان خورشید ،نیروپارس را به شركتی با ماهیت دانشبنیان در زمینه سامانههای خورشیدی تبدیل کرده است .این
مجموعـه در تلاش اسـت بـا نـوآوری در طراحـی و سـاخت سـامانههای كوچـك و متوسـط انـرژی تجدید پذیر ،بـا راهكارهایی سـاده ،قابل
اطمینـان و ارزان ،طیفهـای مختلـف مصـرف كننـدگان را از نیـروی بـی پایـان هسـتی بهرهمنـد کنـد که در این راسـتا از بخش تحقیق و توسـعه خود و البتـه از تجارب
كارشناسـان مجرب و به خصوص اسـاتید دانشـگاه نیز اسـتفاده میکند .خوشـبختانه سـال گذشـته سـال پرباری برای شـركت بود و به لطف قراردادهای منعقد
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شـده در پایان سـال  92نیرو پارس موفق شـد ،تعداد قابل توجهی نیروگاه خورشـیدی را نصب و راهاندازی نماید .اما متاسـفانه در سـال جدید با توجه به ركود
بازار ،تاکنون نتوانسـته آن طور که باید فعالیت هایش را به سـرانجام برسـاند .نیرو پارس دو ایده در دسـت كار و ثبت اختراع دارد.

آمار و توسعه ماهان

شرکت آمار و توسعه ماهان در سال  1388فعالیت خود را آغاز کرد .این مجموعه تحلیلهای دقیق آماری را به عنوان یکی از هدفهای
اصلی خود قرار داد و ایده محوری استقرار خود را در پارک علم و فناوری یزد طراحی و پیادهسازی نظام جامع آماری بنا نهاد .این
شرکت به عنوان مجری و مشاور پروژههای آماری ،پژوهشی و کاربردی سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی در حوزه مدیریت و
علوم انسانی با طرح ایدههای کاربردی به آنها بر پایه دانش اقدام نموده و با رویکرد تخصص گرایی در کنار سایر زمینههای فعالیت
خود ،با ایجاد سه کار گروه تخصصی و در عین حال بین رشتهای در تالش است ،نیازهای بخش خصوصی و دولتی را در حوزه
برنامهریزی سازمانی و منطقهای شناسایی ،و در جهت رفع آن گام بردارد .آمار و توسعه ماهان همچنین از بدو استقرار مرکز علوم انسانی پارک درصدد
ایجاد تعامل دوسویه با این مرکز بوده و با حضور فعال در برنامهها و فعالیتهای مختلف مرکز از جمله نمایشگاهها ،سمینارها ،جلسات هماندیشی
مختلف در جهت گسترش همکاری متقابل با این مرکز گام برداشته است.

اقتصاد دانشبنیان

اقتصاد دانشبنیان در سال  1388تأسیس و از همان ابتدا در مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی مستقر شد .هدف اصلی این شرکت
نهادینه سازی علم اقتصاد در بستر جامعه است .ایده محوری این شرکت ارائه بسته سیاستی ،جهت حل مسائل و مشکالت خرد
و کالن اقتصادی و مدیریتی اشخاص ،شرکتها ،کارخانجات ،سازمانها و نهادهای اجرائی کشور است که این ایده ،شرکت را در
گروه فناوریهای نرم قرار داد .اقتصاد دانشبنیان در ابتدا در زمینه فناوریهای علوم انسانی -حوزه مدیریت و اقتصاد فعالیت
خود را شروع و به تدوین طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و پژوهشهای اساسی اقتصادی در سطح ملی اقدام نمود .از جمله
اقدامات این شرکت جهت پیشبرد اهداف مرکز فناوریهای نرم میتوان به اشتغالزایی باالی شرکت (متوسط  5نفر) ،گردش مالی و حضور روزانه به طور
متوسط  5نفر از آحاد مردم استان به دلیل ارتباط با این شرکت در مرکز اشاره کرد که باعث آشنایی خیل عظیمی از جامعه و طبقات اجتماعی گسترده با
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این مرکز شد .اهداف کیفی آن نیز کاربردی ساختن تعدادی از تئوریهای اقتصادی در سطح استان ،تغییر ذهنیت توسعهای مدیران سازمانها ،نهادها،
شرکتهای دولتی و خصوصی بود که این امر نگاه استراتژیک را گسترش داد.

ماتریس توسعه پارس

شرکت ماتریس توسعه پارس در سال  1384فعالیت خود را در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرد ،این مجموعه در حال حاضر بعد
از گذشت  10سال توانسته با فعالیت در زمینه خدمات مشاوره مدیریتی جایگاه مطلوبی را از آن خود کند .این شرکت با ایده ارائه
خدمات مشاوره مدیریت به خصوص مدیریت پروژه وارد پارک علم و فناوری یزد شد .شروع فعالیت شرکت همزمان با انجام مرمت
و بازسازی کارخانه اقبال سابق برای تبدیل شدن به مرکز فناوری اقبال بود به همین دلیل اولین پروژه اجرایی شرکت همکاری در
مدیریت پروژه مرمت و احیا مرکز اقبال در نظر گرفته شد .به گفته مدیرعامل این مجموعه ،شاید اگر پارک علم و فناوری نبود من
و شرکا جذب دولت میشدیم.

روماک

شـرکت روابطعمومـی رومـاک ،بـه عنـوان نخسـتین شـرکت سـهامی خـاص در حـوزه روابطعمومـی ،فعالیـت خـود را در آبـان 1388
آغـاز کـرد .در حـال حاضـر ایـن مجموعـه بـا عملکـرد مطلـوب خـود در حوزههـای آمـوزش ،پژوهش ،مشـاوره و اجـرا در روابطعمومی،
روابطعمومـی آنالیـن ،افکارسـنجی ،اطالعرسـانی توانسـته بـه یکـی از شـرکتهای مطـرح در ایـن زمینـه تبدیـل شـود .ایـن مجموعه
همچنیـن بـه عنـوان مکمـل در کنـار سـازمانها و ادارات دولتـی ،کارخانجـات و بخـش خصوصـی فعالیـت خـود را بـا گروهـی جـوان،
متخصـص و صاحـب نظـر از همـان سـال آغـاز کـرد .مهمتریـن اقـدام رومـاک در راسـتای پیشـبرد اهـداف مرکـز فناوریهـای نـرم ،بـه
دو بخـش ارتبـاط گیـری و ارتبـاط سـازی موثـر و معرفـی مطلـوب آن بـه مخاطبیـن ایـن مقولـه اسـت کـه ایـن شـرکت تمـام تـوان خـود را بـرای تحقـق مطلـوب
ایـن امـر بـه کار گرفتـه اسـت .رومـاک جـزء اولیـن شـرکتهای پذیرفتـه شـده در مرکـز علـوم انسـانی اسـت کـه با گذشـت  6سـال از تأسـیس ،بخـش عمدهای
از فعالیتهـای روابطعمومیهـای اسـتان بـه صـورت برونسـپاری ( )Out Sourcingبـه آن سـپرده شـده اسـت و در حـال حاضـر روابطعمومـی پـارک علـم
فنـاوری یـزد بـه این شـرکت برونسـپاری شـده اسـت.
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آینده پژوهشی سمن یاران

آینده پژوهی سمن یاران از سال  1390به طور رسمی فعالیت خود را در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرد و در حال حاضر نیز در زمره برترین
شرکتهای فعال در حوزه علوم انسانی قرار دارد .با توجه به تجربه پژوهشی مؤسسین این مجموعه و گسترش سازمانهای مردمنهاد
در جامعه ،به ویژه استان یزد ،همچنین افزایش آسیبهای اجتماعی ،مقرر شد مؤسسهای فعال در این زمینه ،راهاندازی شود که نهایتا
در سال  1390این مجموعه تشکیل و پس از طی مراحل قانونی در مرکز رشد علوم انسانی مستقر گردید .این مؤسسه همچنین چندین
طرح پژوهشی در حوزه فعالیت خود انجام داده که با رضایت کامل کارفرمایان همراه بوده است .ضمن اینکه ،خدمات مشاورهای
درخوری در حوزهها و سطوح مختلف به انجام رسانده است.

علم اندیشان عمران کویر

شرکت علم اندیشان عمران کویر از همان ابتدا با هدف بهبود وضعیت روسازیهای آسفالتی و بتنی موجود در معابر شهری و بین شهری
و اصالح وضعیت تردد وسایل نقلیه در این معابر تأسیس شد و در این زمینه توانست گامهای مثبتی بردارد .طرح و اجرای روسازیهای
بتنی هوشمند و بتن غلتکی ،طرح و اجرای روسازیهای آسفالتی ،طرح و اصالح معابر شهری با هدف بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه
و حمل و نقل پاک از جمله محوریتهای اصلی فعالیت این شرکت است .همچنین بهبود وضعیت روسازیهای آسفالتی و بتنی موجود
در معابر شهری و بین شهری و همچنین اصالح وضعیت حمل و نقل و کیفیت تردد وسایل نقلیه در این معابر ،عمده هدف تأسیس این
شرکت به حساب میآید .این شرکت در سال گذشته با انجام فاز  1و  2پروژه روسازی بتنی بندرخشک توانست نیمی از قرارداد خود را به پایان برساند .در
سال جاری نیز مشغول انجام پروژههای حمل ونقلی و انجام فازهای نهایی پروژه روسازی بندر خشک است که خوشبختانه تاکنون نسبت به سال گذشته
با پیشرفت نسبی  20تا  % 30روبرو بوده .علم اندیشان عمران کویر در حال حاضر دارای مجوز اختراع و ساخت بتنهای هوشمند گزارش دهنده خرابی است
که میتواند به صورت بالقوه موجب بهبود مدیریت روسازیهای بتنی گردد.
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جعفر توفیقی در حاشیه پانل «پارکهای علم و فناوری در ایران؛ نقشها ،مزایا و چالشها»؛

به طور قطع در سبک مدیریت پارک یزد ویژگیهایی بوده که جزء پارکهای موفق قرار گرفته است

جعفر توفیقی ،وزیر اسبق علوم ،تحقیقات و فناوری طی گفتوگویی با روابطعمومی پارک علم و فناوری
یزد در حاشیه پانل «پارکهای علم و فناوری در ایران؛ نقشها ،مزایا و چالشها» که در دومین روز کنفرانس
بینالمللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد ،گفت :از
تجربه آغاز به کار پارکهای علم و فناوری در ایران حدود  15سال میگذرد که خوشبختانه با توجه به
عملکردشان آینده این پارکها بسیار مثبت ارزیابی میشود .وی اظهار داشت :پارکهای علم و فناوری در
کشور ما تجربهای جدید بود و این طبیعی است که در مسیر حرکت و رشد خود به تدریج نقطه ضعفها،
کمبودها و آسیبهای خود را شناسایی و آنها را اصالح کند تا زمانی که بتواند در مسیر واقعی خود قرار
گیرد .توفیقی با بیان اینکه در این پانل نیز بحثهای مطرح شده توسط کسانی بود که تجربه مستقیم
در طراحی و مدیریت این پارکها داشتهاند اذعان داشت :این افراد میتوانند به صورت درونزا مشکالت را شناسایی و تحلیل کنند ،اما مهم این است که
این تحلیلها چراغ راهی برای آینده باشد .وزیر سابق علوم ،تحقیقات و فناوری در ادامه با اشاره به پارک یزد به عنوان یکی از موفقترین پارکهای علم و
فناوری ایران اظهار داشت :به طور قطع در سبک مدیریت این پارک ویژگیهایی بوده که جزء پارکهای موفق قرار گرفته پس ما باید این شیوه را در اختیار
دیگر پارکهای کشور نیز قرار دهیم .توفیقی همچنین با اشاره به اهمیت علوم انسانی و تأثیر آن بر علوم دیگر گفت :اگر نقطه ضعفی هم در حوزه پارکها
داریم عمدتا به سبکهای مدیریتی برمیگردد که این امر در سطح کالن کشور هم قابل مشاهده است ،تصریح کرد :بسیاری از مشکالت ناشی از ضعف در
سبکهای مدیریتی است بنابراین به عقیده من علوم انسانی و مدیریت در توسعه پارکهای علم و فناوری نقش بسیار مهمی ایفا میکنند.علوم انسانی و
مدیریت در توسعه پارکهای علم و فناوری نقش بسیار مهمی ایفا میکنند.
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وحید احمدی ،معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه بازدید از مرکز رشد زیستفناوری پارک یزد؛

پارک علم و فناوری یزد از پارکهای موفق و باسابقه کشور است

معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش پارکهای علم و فناوری به عنوان بستر
کارآفرینی و نوآوری در توسعه پژوهش گفت :پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد یکی از مدلهای موفق دنیای
پیشرفته هستند .وحید احمدی در گفتوگو با روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد در حاشیه بازدید از مرکز
رشد زیستفناوری پارک یزد افزود :پارکها میتوانند کارهای تحقیقاتی انجام شده در دانشگاهها را به سمت
تجاریسازی و تبدیل به ثروت پیش ببرند .وی با اشاره به فعالیت حدود  37پارک علم و فناوری و  157مرکز
رشد در کشور ،اظهار داشت :یکی از سیاستهای اصلی ما این است که در هر استان حداقل یک پارک تأسیس
شود .به گفته احمدی ،اخیرا ایجاد پارکهای تخصصی مانند پارک نیرو و  ictنیز در دستور کار قرار گرفته و در بخش خصوصی نیز درخواستها در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه مراکز رشد ابزار قدرتمندی هستند ،تصریح کرد :قانون شرکتهای دانشبنیان در زمره قوانین پیشرفته کشور قرار دارد .معاون پژوهشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در ادامه پارک یزد را مجموعهای باسابقه و موفق دانست و گفت :خوشبختانه این مجموعه عملکرد مطلوبی در حوزه علوم انسانی داشته است.

طی تفاه منامهای میان مرکز فن بازار ملی و پارک علم و فناوری یزد؛

فن بازار منطقهای استان یزد راهاندازی شد

طی مراسمی با حضور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران و رئیس پارک علم و فناوری یزد سیزدهمین فن بازار منطقهای
کشور در استان یزد  30آبان  94راهاندازی و از سامانه آن رونمایی شد .در این مراسم در راستای گسترش فن بازارهای
منطقهای با هدف تحقق تجاریسازی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی موسسات دانشبنیان فعال و توسعه
فعالیت آنها ،تفاهمنامهای میان مرکز فن بازار ملی به نمایندگی حسین صابری ،معاون توسعه فناوری پارک فناوری
پردیس و فن بازار منطقهای استان یزد به نمایندگی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد منعقد
گردید .رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در این مراسم با بیان اینکه برای نخستین بار است که فنبازار منطقهای در
یک استان با تولیت پارک فناوری استان راهاندازی شده گفت :باتوجه به پیشینه قابل قبول پارک یزد در این زمینه و پتانسیل باالی این استان امیدواریم شاهد فعالیتهای
بسیار خوبی از این فن بازار باشیم .گفتنی است ،فن بازار نقش واسطهای برای رساندن اطالعات فناوری به «عرضهکنندگان»« ،متقاضیان»« ،کارآفرینان» و «سرمایهگذاران»
را دارد ،در ضمن به ارائه مشاوره در خصوص مراحل و روشهای انتقال فناوری نیز میپردازد و از طریق ارائه خدمات متنوع ،این فرایند را تسهیل و تسریع مینماید.
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پورسراجیان در جلسه امضای تفاه منامه میان پارک علم و فناوری یزد و مجتمع حضرت جواداالئمه؛

آزادی عمل و شرایط الزم جهت رشد نخبگان از ابتدای تحصیل شان فراهم شود

طی مراسمی تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری استان یزد و مجتمع آموزشی حضرت جواداالئمه
با حضور مدیران این دو مجموعه  25مهر سال جاری در محل این مجتمع به امضای داریوش پورسراجیان
رئیس پارک و غالمعلی سفید ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مجتمع آموزشی جواداالئمه رسید .این
تفاهمنامه در راستای راهاندازی و مدیریت مرکز خالقیت و نوآوری در مجتمع آموزشی جواداالئمه و
استفاده از امکانات و ظرفیتهای طرفین در حوزههای علمی ،فرهنگی ،رفاهی ،آزمایشگاهی به منظور
ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت منعقد گردید .در این جلسه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک با اشاره
به اینکه مرکز جواداالئمه از جمله مراکز آموزشی موفق و پیشرو در زمینه استفاده از خالقیت و نوآوری دانشآموزی است گفت :متاسفانه نخبگان ما به دلیل
نبود شرایط و بسترهای الزم در مقاطعی که میتوانند اثرگذار باشند ،اقدام به مهاجرت مینمایند .وی افزود :باید آزادی عمل و شرایط الزم جهت رشد آنها
از همان ابتدای تحصیل شان فراهم شود .پورسراجیان همچنین با اشاره به عدم برخورداری دانشآموزان از مهارتهای ارتباطی اظهار داشت :متاسفانه
دانشآموزان خالق توانایی الزم را در زمینه ارائه طرحهای خود نداشته به همین دلیل نمیتوانند سرمایهگذار را برای پشتیبانی طرح خود قانع نمایند که این
مهارت در مدارس باید به آنها آموزش داده شود .گفتنی است ،در پایان این جلسه ضمن ارائه گزارشی از برنامههای مرکز خالقیت و نوآوری مجتمع آموزشی
جواداالئمه ،در زمینه بهبود و گسترش فعالیتهای این مرکز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
از مرکز رشد زیستفناوری پارک علم و فناوری یزد

وحید احمدی ،معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  6بهمن  94از مرکز رشد زیستفناوری پارک علم
و فناوری یزد بازدید کرد .وی همچنین در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد با مدیران عامل شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها و دغدغههای آ نها قرار گرفت .در
این نشست که با حضور رئیس پارک علم و فناوری ،معاون فناوری و نوآوری ،مدیر مرکز رشد زیستفناوری و
جمعی از مدیران عامل موسسات فناور برگزار شد ،معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن ابراز
خرسندی از دستاوردهای شرکتهای مستقر ،پیشنهاداتی را برای حل مسائل و دغدغههای آنها ارائه کرد.
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در بازدید معاون توسعه مدیریت انسانی استانداری از پارک علم و فناوری تاکید شد:

سرمایهگذاری در زمینه فناوری نیاز مبرم کشور و استان است

احمد ترحمی ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد  20مهر سال جاری از پارک علم و
فناوری یزد بازدید کرد .وی ضمن بازدید از مجموعه پارک و شرکتهای مستقر در آن ،در جریان فعالیتهای
آنها قرار گرفت .ترحمیدر نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در
پارک یزد گفت :افتخار میکنم که به عنوان نخستین بازدید خود پس از پذیرش مسئولیت جدیدم در پارک
علم و فناوری حضور یافتم .وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حمایت از شرکتهای دانشبنیان
و همچنین سیاست دولت تدبیر و امید در این زمینه ،اظهار داشت :در جامعه امروز چارهای جز استفاده از
فناوری نداریم .ترحمیبا بیان اینکه سرمایهگذاری در زمینه فناوری و شرکتهای دانشبنیان نیاز مبرم و
حیاتی کشور و استان است ،گفت :تا کی میخواهیم از آب و خاک و منابع طبیعی استفاده کنیم و به محیط
زیست آسیب برسانیم ،وقت آن رسیده به سراغ شرکتهای دانشبنیان برویم .وی بر اهمیت سرمایهگذاری و استعدادیابی دانشآموزان در مقاطع مختلف
تاکید کرد و اظهار داشت :دانشآموزان ما استعدادهای باالیی دارند که باید تدابیری اندیشیده شود که این استعدادها کشف شده و از آنها حمایت شود.
ترحمی افزود :این حمایت نباید مقطعی و تنها در قالب یک دوره مسابقات باشد بلکه باید هر یک از دانشآموزان همانند پرونده سالمت ،پرونده علمی
داشته باشند پرورش یابند و اطمینان داشته باشند در مقاطع تحصیلی و حتی آینده شغلی خود حمایت میشوند .در ادامه نشست داریوش پورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور معاون استانداری در پارک علم و فناوری ،گفت :از مسائل مهم پیشروی فناوری و شرکتهای
دانشبنیان ،ناهماهنگی بین حوزهها و ادارات مختلف مانند اداره مالیات یا بیمه است که امیدواریم با همکاری استانداری این مسائل مرتفع شود .گفتنی
است ،در پایان این نشست ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد ،از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای «سامانآوران» و
«پویشدادهنوین» بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای آن قرار گرفت.
154

فصلهفتم خبرهاو رویدادهایسال 1394پارک

امضای تفاه منامه میان پارک علم و فناوری یزد و دفتر شهید فهمیده استان

طی مراسمی ،تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و دفتر شهید فهمیده استان یزد با
حضور مدیران این دو مجموعه در تاریخ  7مهر سال جاری در محل دفتر ریاست پارک به امضای
داریوش پورسراجیان رئیس پارک و محمدصادق شاه کرمیرئیس دفتر شهید فهمیده استان یزد رسید.
این تفاهمنامه در راستای فراهم نمودن بستر مناسب و امکانات تحقیقاتی موردنیاز نوآوران ،نخبگان و
شرکتهای دانشبنیان در اجرای طرحها و ایدههای مبتکرانه دفاعی به امضای طرفین رسید .در این
جلسه داریوش پورسراجیان ضمن ابراز خرسندی از برقراری این تفاهمنامه گفت :به طور قطع امضای
این تفاهمنامه موجب ارتقا کیفیت عملکرد شرکتهای مستقر در پارک در زمینه فناوریهای دفاعی خواهد شد .محمدصادق شاه کرمی ،رئیس دفتر شهید
فهمیده استان یزد نیز با بیان اینکه حلقه شرکتهای دانشبنیان را نمیتوان از دایره تولیدات صنایع دفاعی حذف کرد ،اظهار داشت :متاسفانه بسیاری
از شرکتهای دانشبنیان نمیدانند بسیاری از تولیدات شان کاربرد دفاعی دارند و باید اطالعات الزم در این زمینه به آنها داده شود .گفتنی است ،در این
تفاهمنامه همکاری طرفین در ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری دفاعی و انتقال تجربیات خود در زمینه راهاندازی شرکتهای دانشبنیان در این حوزه
مورد تاکید قرار گرفته و محمدرضا حسینی به عنوان نماینده پارک علم و فناوری یزد موظف به پیگیری اجرای مفاد تفاهمنامه شد و همچنین مقرر شد در
راستای ارزیابی روند اجرایی به صورت فصلی جلساتی بین پارک و مرکز تشکیل گردد.

بازدید هیأت سوئیسی دانشگاه  EPFLاز پارک علم و فناوری یزد
هیأت سوئیسی دانشگاه 21 EPFLمهر در پارک علم و فناوری یزد حضور یافتند

هیـأت سوئیسـی متشـکل از پاتریـک ابیشـر ،رئیـس دانشـگاه  EPFLفرانکـو ویگلیوتـی ،عضـو ارشـد EPFL

در شـعبه خاورمیانـه ،مادلیـن وان هلتسـن ،رئیـس امـور رسـانهای  EPFLو اشـتفان دکوتـر ،مدیـر امـور
بینالملـل  EPFLاز قسـمتهای مختلـف پـارک علـم و فنـاوری یـزد بازدیـد کردند .در ابتـدای این بازدید
گزارشـی از سـوابق و فعالیتهـای پـارک از ابتـدای تأسـیس تاکنـون بـه سـمع و نظـر هیـأت بازدیـد کننـده
رسـید و پیرامـون زمینههـای همـکاری مشـترک بحـث و تبادل نظر صورت گرفـت .در ادامه نیز این هیأت
از پـارک علمـی کـودک و نوجـوان ،مرکـز رشـد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و سـاختمان چنـد مسـتاجره
بازدیـد بـه عمـل آورده و از نزدیـک بـا فعالیتهـای شـرکتهای مسـتقر آشـنا شـدند.
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در بازدید مدیر منطقهای بانک تجارت یزد از پارک علم و فناوری یزد تاکید شد

حمایت بانکها از شرکتهای دانشبنیان ،در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیر منطقهای بانک تجارت یزد به اتفاق هیأت همراه  10آبان  94ضمن بازدید از پارک علم و فناوری
یزد ،در جریان فعالیتهای این مجموعه قرار گرفت .در نشستی که در حاشیه این بازدید با حضور
جمعی از مدیران عامل موسسات مستقر در پارک یزد ،معاون فناوری و نوآوری و معاون پشتیبانی
پارک برگزار شد ،احمدی اظهار داشت :با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت
شرکتهای دانشبنیان و نقش پررنگ آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی ،بانکها باید این موسسات را
حمایت نمایند .احمدرضا فقیهخراسانی ،هدف از برگزاری این جلسه را معرفی تسهیالت و خدمات بانک تجارت به موسسات فناور مستقر در پارک
عنوان کرد .شهرام شکوهی نیز از مدیران بانکها درخواست کرد :با مراجعه به پارک و حضور در شرکتهای مستقر در این مجموعه ،ضمن آشنایی با
فعالیتهای آنها زمینههای همکاری را شناسایی کنند .در این جلسه مشکالت مالی به عنوان عمده دغدغههای موسسات مستقر در پارک و عدم درک
بانک و دولت از وضعیت شرکتها از زبان مدیران عامل شرکتها مطرح شد .گفتنی است ،در ادامه این نشست مرکز نوآوری ،پارک علمی کودکان و
نوجوانان و سالن موسسات مورد بازدید قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛

موجب خوشحالی است که کارخانه اقبال اکنون نیز در خدمت تولید است

مهدی شرافت ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد از پارک علم و فناوری یزد
بازدید کرد .شرافت در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،با بیان اینکه این بنا از نمونههای
فاخر معماری کشور ،محسوب میشود گفت :جای بسی خوشحالی است که کارخانه اقبال اکنون نیز در
خدمت تولید است .شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه با اشاره
به مجموعه فناوری اقبال به عنوان الگویی با اصالت و فاخر اظهار داشت :این پارک درصدد است ضمن
حفظ موقعیت رقابتی خود ،همچنان به گسترش با نگاه پیوند میان سنت و مدرنیته ادامه دهد .وی با
تاکید بر اینکه نباید تئوریهایی که در زمان ساخت این مجموعه به کار گرفته شده بود را فراموش کنیم گفت :در راستای رفع معضل کمبود فضا برای استقرار
شرکتها در مجموعه اقبال ،طرح محدوده علم و فناوری تعریف شده است که صاحبان شرکتها میتوانند در این محدوده استقرار نمایند.
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در بازدید موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد از فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی یزد تاکید شد

قطعا صنعت با حمایت مجموعههای علمی و فناوری در دراز مدت از وابستگی نجات پیدا خواهد کرد

موسسـات فنـاور مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری یـزد 17 ،آذر  94از فـرودگاه بینالمللـی شـهید صدوقـی یزد بازدیـد کردند .در این بازدیـد معاون فناوری و
نـوآوری پـارک ،مدیـران عامـل موسسـات فنـاور مسـتقر در ایـن پـارک و اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه یـزد حضور داشـتند .سـعداهلل وطنخـواه ،مدیرکل
فرودگاههـای اسـتان یـزد ضمـن خیـر مقـدم ،بـه معرفی فرودگاه شـهید صدوقی یزد و سـازمان هواپیمایی کشـوری پرداخت و گفت :فـرودگاه یزد آمادگی
خـود را بـرای همـکاری بـا مجموعـه علمـی اسـتان اعلام میکنـد .وی بـا بیـان اینکـه امیدواریـم این دیـدار مطلعی جهت نیل بـه خودکفایـی در زمینههای
مختلـف از جملـه تجهیـزات فرودگاهـی باشـد ،اظهـار داشـت :بـه طـور قطـع اسـتفاده درسـت از فعالیتهـا و طرحهـای تحقیقاتـی ،صنعـت هوانـوردی
عمومـی را در یـزد توسـعه خواهـد داد .وطنخـواه در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه فـرودگاه شـهید صدوقـی یـزد در سـال  92موفـق بـه کسـب گواهـی نامـه
فرودگاهـی شـد ،خاطـر نشـان کـرد :بـر اسـاس دسـتور العمـل  EKOمقـرر شـده بـود تـا پایـان سـال  2015فرودگاههـای بینالمللـی و پـس از آن در سـال 2016
فرودگاههـای مرزی،گواهـی نامـه فرودگاهـی اخـذ نماینـد کـه فـرودگاه یـزد ایـن گواهی نامه را به عنـوان پنجمین فرودگاه در کشـور از سـازمان هواپیمایی
کشـوری (نماینـده  )EKOدریافـت نمایـد .وی همچنیـن بـا اشـاره بـه کسـب رتبـه هشـتم فـرودگاه شـهید صدوقـی یـزد به لحـاظ پروازهای داخلی در کشـور
تصریح کرد :سـال گذشـته در کل حدود  4600پرواز داشـته ایم ،متاسـفانه با وجود پتانسـیل باال و زیرسـاخت مطلوب ،اکثر مواقع از این ظرفیت اسـتفاده
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نمیشـود .وطنخـواه افـزود :بایـد بـا معرفـی ایـن فرصـت و ظرفیـت بـه بخـش خصوصـی و تشـویق سـرمایهگذاران فضـا را بـرای ورود ایـن بخـش فراهـم
نماییـم ،همچنیـن متاسـفانه پروازهـای بـرون مـرزی بـه دلیـل عـدم تقاضـا در فـرودگاه یـزد انجـام نمیشـود کـه امیدواریـم بـا اهتمـام اسـتان و کمک بخش
خصوصـی و شناسـایی بـازار توسـط آنهـا ایـن پروازهـا نیـز در ایـن فرودگاه رونـق گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه به طور قطع صنعت با حمایت مجموعههای علمی و فناوری ،در دراز مدت از وابستگی نجات پیدا خواهد کرد گفت :اهتمامیکه
در زمینه صنعت هوانوردی در استان به ویژه پارک علم و فناوری یزد در حال انجام است را به فال نیک میگیریم .احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری
و نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست ضمن معرفی پارک علم و فناوری یزد و فعالیتهای آن گفت :طی تحقیقات صورت گرفته احساس شد
در زمینه تجاریسازی تحقیقات و فعالیتهای صورت گرفته در دانشگاهها ،به خصوص در مجامع علمی نسل دوم که حدودا از  20سال گذشته فعالیت
خود را آغاز کرده اند ،ضعف اساسی وجود دارد .فقیهخراسانی با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه هستند ،اظهار
داشت :احساس شد حضور موسسات فناور در این بازدید میتواند راه گشای بسیاری از مسائل این فرودگاه باشد.
وی افزود :بیشترین فعالیتهای پارک یزد تاکنون در حوزه  ICTبوده است ،که از حدود  5سال گذشته احساس شد این مجموعه میتواند در صنعت
هوایی نیز فعالیت داشته باشد ،همین امر سبب شد طی جلساتی با دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی و معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در این مسئله ورود پیدا کنیم که تأسیس مرکز رشد هوا-فضا از جمله اقداماتی است که درصدد هستیم در این راستا انجام
دهیم .فقیهخراسانی افزود :نهایتا طی تفاهمنامهای مقرر شد پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد در زمینه صنایع هوایی فعالیت خود را آغاز نمایند.
وی هدف از این بازدید را آگاهی از نیازهای این صنعت در استان یزد عنوان و اظهار امیدواری کرد :با توجه به پتانسیل غنی موجود در پارک یزد و دانشگاه
یزد بتوانیم برای صنعت هوایی استان کمک خوبی باشیم.
رئیس مگاپارک هوایی ایران و مسئول کارگروه تجهیزات فرودگاهی نیز ضمن معرفی فعالیتهای پارک یزد و دانشگاه یزد در زمینه صنایع هوایی اظهار
داشت :فعال شدن مگاپارک هوایی ایران به این منظور بود که دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری در شبکهای قرار گیرند تا هر کدام بخشی از نیاز
صنعت هوایی را بررسی و مرتفع نمایند .علی حاجیغالمسریزدی افزود :یکی از اقدامات ضروری که در این زمینه باید انجام گیرد همکاری با پارکهای
علم و فناوری و دانشگاههای خارجی است.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه فعـال شـدن سـتاد هوایـی و هوانـوردی کشـور از آغـاز دولـت یازدهـم عنـوان کـرد :هـدف اصلـی ایـن بـود کـه کارگروههـای فعـال در
ایـن سـتاد نیازهـای صنعـت هوایـی کشـور را اسـتخراج و بـا ارائـه آن بـه پـارک و دانشـگاهها از آنهـا بخواهنـد بـا بهـره گیـری از قابلیتهـای خـود ایـن نیازهـا را
تامیـن نماینـد .حاجیغالمسـریزدی در ادامـه بـه تأسـیس کارگـروه تخصصـی تجهیزات فرودگاهی اشـاره کرد و گفت :این کارگروه نیز با مشـارکت سـازمان
هواپیمایـی کشـوری ،شـرکت فرودگاههـا و سـازمان صنایـع هوایـی کشـوری و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و همچنیـن دانشـگاه یـزد و پارک
علـم و فنـاوری یـزد بـه عنـوان عناصـر اصلـی مگاپـارک فعـال شـد .مزیـدی ،نماینـده دانشـگاه یـزد نیـز بـا بیـان اینکـه دانشـگاه یزد در حـال حاضر بـه یکی از
مجموعههـای علمـی بـزرگ کشـور تبدیـل شـده اسـت اظهـار داشـت :ایـن دانشـگاه بـا وجـود پتانسـیل غنـی میتوانـد در راسـتای شـکوفایی صنایع اسـتان
خدمـات مطلوبـی را ارائـه دهد.
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معاون اجتماعی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در بازدید از پارک یزد؛

عمده هدف تشکیل اتاقهای فکر استانی؛ نهادینهسازی مشارکت و همفکری فرهیختگان ایرانی است

مدیر اتاقهای فکر استانی و معاون اجتماعی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری  15دی
 94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد .در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،فعالیتهای
پارک علم و فناوری یزد تشریح و چالشهای پیشروی این مجموعه عنوان شد .سلیمان پاک سرشت،
مدیر اتاقهای فکر استانی در این نشست با اظهار خرسندی از حضور در این مجموعه گفت :آشنایی با
فعالیتهای پارک یزد به عنوان مجموعهای موفق و فعال و اطالع از چالشهای پیشروی آن عمده دلیل
حضور در این پارک است .وی ضمن معرفی عملکرد اتاقهای فکر استانی ،با بیان اینکه این اتاق در پی
نهادینهسازی مشارکت و همفکری کلیه فرهیختگان جامعه ایرانی و ورود اندیشهها و خواستهای آنان
به چرخه سیاستگذاری عمومی است ،اظهار داشت :خبرگان دولتی ،کارشناسان دانشگاهی و ذینفعان
(نخبگان ملی و محلی) در جلسات این اتاق فکر حضور دارند .پاک سرشت افزود :این الگو کامال بدیع است و ما درصدد هستیم در گام نخست چالشهای
موجود در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها را در استانها رصد کنیم و نهایتا بر اساس برداشتها در جهت رفع آن گام برداریم .احمدرضا فقیهخراسانی،
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست با بیان جایگاه این پارک در تصمیمگیریهای استان گفت :علیرغم گذشت  15سال از آغاز
فعالیت این مجموعهها در کشور ،متاسفانه آنطور که باید جایگاه آنها در جامعه شناخته نشده است .وی پارک یزد را جزء پارکهای برتر کشور دانست و
اظهار داشت :این مجموعه به واسطه شرکتهای فناور مستقر در خود نفوذ بسیاری در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای استان دارد که البته این نفوذ
میتواند بیش از این نیز باشد .فقیهخراسانی همچنین با بیان اینکه پارک یزد اهمیت ویژهای برای رشتههای علوم انسانی قائل است تصریح کرد :ما
معتقدیم دانشجویان فارغالتحصیل در این رشتهها میتوانند به کمک علم خود به تولید ثروت بپردازند.
159

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

میتوان بخشی از تحقیقات وزارت نیرو را به شرکتهای مستقر در پارک یزد برونسپاری کرد

رحیـم میدانـی ،معـاون وزیـر نیـرو در امـور آب و آبفـا 17 ،آبـان  94از پـارک علـم و فنـاوری یـزد بازدیـد کرد.
میدانی در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست
جمهـوری بـه حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان اظهـار داشـت :بـا توجه بـه تحقیقات موثـر و کاربردی
شـرکتهای یـزدی در زمینـه پایـش حوزههـای آب خیـز و مدیریـت منابـع آبـی ،بایـد ایـن شـرکتها را بـه
بخش تحقیقات وزارت نیرو متصل کرده و بخشی از فعالیتهای تحقیقاتی را به آنها برونسپاری کنیم.
وی بـر ضـرورت امضـای تفاهمنامـه بـا پـارک علـم و فنـاوری یـزد اشـاره کـرد و اظهـار داشـت :بـا امضـای
تفاهمنامـه بـا پـارک یـزد و یـا موسسـات فنـاور مسـتقر در آن میتوانیـم امـکان اسـتفاده از ظرفیتهـای
موجـود در آنهـا را فراهـم کنیـم .معـاون فنـاوری و نـوآوری پـارک علـم و فنـاوری یـزد نیـز در ایـن نشسـت
ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور معـاون وزیـر نیـرو در امـور آب و آبفـا در پـارک علـم و فنـاوری یـزد ،گفـت :پـارک میتوانـد به مجموعـه وزارت نیـرو کمک کرده
و بـازوی علمـی و اجرایـی آن باشـد .احمدرضـا فقیهخراسـانی بـا اشـاره بـه پتانسـیل بـه وجـود آمـده در اسـتان در حـوزه آب بـا توجـه بـه شـرکتهای فعـال
در ایـن حـوزه گفـت :از وزارت نیـرو درخواسـت داریـم ،بسـتر مناسـب را جهـت فعالیـت ایـن شـرکتها در امـور مرتبط بـا آب و مدیریت مصرف آن در کشـور ،در
قالب تفاهمنامه همکاری فراهم کند .گفتنی اسـت ،دراین نشسـت که اسلامی ،مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان یزد ،غفوری ،مدیرعامل شـرکت
آب منطقـهای یـزد و جمعـی از مدیـران عامـل شـرکتهای مسـتقر در پـارک حضـور داشـتند ،شـرکتهای آبسـارکویر ،مهندسـین مشـاور تمـدن کاریـز و دیده
بـان توسـعه بـه معرفـی دسـتاوردهای خـود در زمینـه آب و مدیریـت بهینه مصـرف آن پرداختند.
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در بازدید عبدالرزاق وحیدی ،وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان بررسی شد

اولویت بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و منطقه ،با هدف گسترش ارتباطات ،انتقال فناوری و توسعه آن

عبدالرزاق وحیدی ،وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان به اتفاق هیأت همراه  17آذر  94از پارک علم و
فناوری یزد بازدید کرد .در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،وحیدی ضمن ابراز خرسندی
از حضور در پارک علم و فناوری یزد ،اظهار داشت :سیستم پارکهای علم و فناوری در افغانستان نیز
اعمال میشود و حدود  20شرکت به مدت  6ماه فرصت دارند تا تجربیات و دستاوردهای خود را
ارائه کرده و در این مدت از خدمات پشتیبانی و مشاورهای استفاده کنند .وی بر لزوم تبادل اطالعات
و ارتباطات دو کشور تاکید کرد و گفت :با توجه به اینکه استعدادهای جوان زیادی در افغانستان و
ایران وجود دارند ،باید بین آنها ارتباط ایجاد کرد تا بتوانند اطالعات و ایدههای خود را در اختیار
یکدیگر قرار دهند .وحیدی با بیان اینکه دولت افغانستان از کسانی که ایدههای جدید داشته باشند
حمایت میکند ،گفت :به ایدههایی که مطابق با نیازهای حکومت افغانستان باشد بین  5تا  80هزار دالر کمک بالعوض اعطا میشود .در این نشست،
شرکتهای پویش داده نوین ،سپهر افزار ایرانیان ،طیف زمین ،گروه تعاونی پیشگامان و گروه مهندسی سپهر از شرکتهای مستقر در پارک ،به ارائه
فعالیتها و دستاوردهای خود پرداختند و آمادگی خود را جهت همکاری با این کشور اعالم کردند .گفتنی است ،شرکتهای پارک در سال گذشته رقمی
بالغ بر دو و چهل و پنج صدم میلیون دالر صادرات فناوری داشتهاند که این رقم قابل مالحظه و حایز اهمیت است.
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در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از پارک یزد مطرح شد

عرصه تولید نباید عرصه فعالیت شرکتهای فناور باشد

نشسـت موسسـات فناور منتخب مسـتقر در پارک یزد با رئیس سـازمان مدیریت و برنامهریزی اسـتان
یزد 14 ،بهمن  94در سـالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شـد .در این نشسـت هیأت رئیسـه
پـارک یـزد ،معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان یـزد و
جمعی از شـرکتهای منتخب مسـتقر در پارک حضور داشـتند .حمیدرضا نصیری زاده ،رئیس سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان یـزد در ایـن نشسـت با اشـاره به اینکه ورود شـرکتهای فنـاور به حوزه
تولید میتواند آنها را از نوآوری و تولید تکنولوژی دور سـازد گفت :توسـعه کشـور در گرو تولید و فروش
تکنولـوژی اسـت و تولیـد تکنولـوژی یقینـا در میـان شـرکتهای مسـتقر در پارکهـا بایـد اتفـاق بیفتـد.
داریوش پورسـراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشـاره به اینکه ایدهآل کار پارکها باید تولید
و فـروش تکنولـوژی باشـد اظهـار داشـت :عرصـه تولیـد نبایـد عرصـه فعالیـت شـرکتهای فنـاور باشـد بلکه عرصـه فعالیت آنهـا تولید و فروش فناوری اسـت.
وی همچنین با تصریح بر مشکالتی که در خصوص بازار تکنولوژی و مالکیت فکری وجود دارد گفت :در حوزه فناوری اطالعات و زیستفناوری به سبب
کوتـاه بـودن زنجیـره فنـاوری تـا محصـول شـاید شـرکتها بتواننـد هـم زمـان بـا تولید فناوری ،تولید محصول هم داشـته باشـند امـا در بسـیاری از فناوریها
ورود شـرکت فنـاور بـه عرصـه تولیـد موجـب میشـود از سـویی فرصـت تولیـد فنـاوری جدیـد را از دسـت بدهـد و از سـویی در عرصـه تولیـد بـا توجـه به عدم
وجـود تجربـه و سـرمایه کافـی از رقبـا جـا بمانـد .مجتبـی حسـینیپور ،معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی سـازمان مدیریـت و برنامهریزی اسـتان یزد
نیـز بـا اشـاره بـه نـگاه جدیـد ایـن سـازمان اظهـار داشـت :توسـعه مدیریت منابع انسـانی و تحـول نظام اداری و سـرمایه انسـانی از جمله مواردی اسـت که
تحقـق آن کمـک موسسـات فنـاور را میطلبـد .در ایـن نشسـت مدیـران عامـل دو شـرکت پیشـگامان توسـعه پـرواز و بیسـتون کویـر یـزد ضمن معرفی شـرکت
خود و دسـتاوردهای آن ،انتظارات و پیشـنهادات خود را از مسـئولین اسـتان عنوان کردند.
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نماینده مردم اردکان و عضو هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران در بازدید از پارک یزد؛

پارکهای علم و فناوری بازوی پرتوان توسعه در هر استان به شمار میرود

«محمدرضا تابش» در بازدید از پارک علم و فناوری یزد و در نشستی با مدیران این مجموعه ،با
تشریح ظرفیتهای باالی استان یزد اظهارداشت :هنوز از این پتانسیلها به صورت مطلوب و موثر
بهره برداری نشده است که یکی از دالیل آن نبود رابطه منطقی بین بخشی بهخصوص علم و صنعت
است .عضو هیأت رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس؛ مهمترین هدف از تأسیس پارکهای علم
و فناوری را پیوند بین علم و صنعت دانست و گفت :در کنار این هدف ،کارکردهای دیگری همچون
افزایش زمینه صادرات ،باال بردن ارزش افزوده و ارتقای بهره وری را شاهد خواهیم بود هرچند عمدتا
شرکتهای دانشبنیان توانستهاند قدمهای خوبی بردارند ولی در اجرایی شدن ایدههای خود در بازار
با تنگنا مواجه گردیدهاند« .تابش» با بیان اینکه نباید پارکها تبدیل به مراکز کاریابی شوند تصریح
کرد :پارک علم و فناوری بازوی توسعه استان است و شرکتهای مستقر در آن میتوانند نقش بسیار مهم و موثری در فرآیند توسعه متوازن استان و ارائه
راهکارهای فناورانه برای حل مسائل ایفا کنند .عضو هیأت امنا دانشگاه یزد ،عدم وجود برنامه آمایش سرزمین از گذشته دور تاکنون را از مشکالت موجود
بر سر راه توسعه استان برشمرد و گفت :استان یزد کانون ثبات و پایداری در قلب کویر و بهرهمند از نیروهای علمی و نخبه است که حمایت و بسترسازی
برای شکوفایی استعدادهای آنان میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت استان باشد .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس همچنین
درخصوص برخی درخواستهای مطروحه؛ قول مساعد پیگیری از طریق بودجه سال  95کل کشور و قانون برنامه ششم توسعه داد .همچنین در ابتدای
این دیدار؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد با قدردانی از حضور نماینده مردم اردکان در پارک علم و فناوری یزد ،گفت :متاسفانه در عدم پیشبرد برخی از
اهداف مجموعه پارک ،کمتر عوامل درونزای سیستم دخیل هستند« .داریوش پورسراجیان» یکی از دالیل عدم ارتباط بین پارکهای علم و فناوری و
صنعت را جدا بودن ساختار وظیفهای آنها دانست و گفت :متاسفانه صنایع و بازرگانی پتانسیل پارکها را به خوبی نشناختهاند تا برای استفاده از آنها
در ارتقای تکنولوژی خود برنامهریزی کنند .وی افزود :اگر منابعی به بخش صنعت داده میشود باید با اولویت ارتقای تکنولوژی باشد.
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گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک یزد

بازدیدهای دورهای از شرکتهای مستقر در مجموعه پارک علم و فناوری یزد از  9اردیبهشت  94به
صورت اختصاصی و حضوری توسط معاونت فناوری و نوآوری ،احمدرضا فقیهخراسانی آغاز شد.
طی این دیدارها مدیران عامل موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد به بیان پیشنهادات خود
در زمینههای مختلف پرداختند که مواردی چون مسائل مالیاتی ،اصالحات محیطی سالن و محوطه،
دغدغههای مالی و مسائل خاص شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای نرم از جمله مهمترین
مسائل مطرح شده در این جلسات بود .فقیهخراسانی هدف از این بازدیدها را مالقات حضوری و
ارتباط نزدیکتر با مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد و آگاه شدن از مسائل و
پیشنهادات شرکتها اعالم نمود و در خصوص پیگیری مسائل و موارد مطرح شده قول همکاری داد .در شش ماه دوم سال  ،94شرکتهای «پیامآوران
اندیشه نو مدیریت»« ،علماندیشان عمرانکویر»« ،درایتورزان نوین کویر یزد»« ،مشاورین علم و صنعت یزد»« ،بهسان»« ،نیروپارس»« ،فراسنجش
ایساتیس»« ،آبسار کویر» و «آذران صنعت» مورد بازدید قرار گرفتند .گفتنی است ،در پایان هر بازدید مسائل ،دغدغهها و پیشنهادات مطرح شده از
سوی موسسات فناور مستقر به طور مستقیم به رئیس پارک انتقال داده میشود و مورد پیگیری قرار میگیرد.

برگزاری نشست تخصصی سرمایهگذاری خطر پذیر در پارک علم و فناوری یزد

نشست تخصصی سرمایهگذاری خطر پذیر با همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق نوآوری
و شکوفایی ،چهارشنبه  28بهمن در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .به گزارش روابطعمومی پارک
علم و فناوری یزد ،محمد سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با بیان اینکه سرمایهگذاری
خطرپذیر موثرترین نوع تامین مالی نوآوری است ،گفت :یکی از رسالتهای اصلی صندوق پژوهش این نوع
سرمایهگذاری است که در برنامه ششم توسعه نگاه ویژهای به آن شده است و بنابراین باید به مدیران
صندوقها آموزشهای الزم در این زمینه ارائه گردد .سپهر با اشاره به شرکت نمایندگان و مدیران صندوق
پژوهش و فناوری از  21استان کشور و تعدادی از مدیران پارکهای علم و فناوری در این نشست تخصصی،
گفت :مدرسین این نشست ،رضا زرنوخی ،رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران و مهرداد امانی مدیر اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی کشور هستند.
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همزمان با هفته نانو در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

نشست تخصصی و جلسه هماندیشی با دانشگاهیان ،شرکتهای پارک ،صنعتگران و فعالین اقتصادی

همزمان با هفته نانو ،نشست تخصصی و جلسه هماندیشی با دانشگاهیان ،شرکتهای پارک،
صنعتگران و فعالین اقتصادی  3آذر  94در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .این
نشست که با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک ،نماینده خانه صنعت معدن و تجارت استان،
مدیر طرح و برنامه پارک یزد و موسسات مستقر در این پارک برگزار شد ،با هدف توسعه ،ترویج و
تقویت زیرساختهای فناوری نانو در استان یزد ،وضعیت صنعت نانو در کشور و استان مورد بررسی
قرار گرفت .احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد در این جلسه ضمن معرفی
بخشهای مختلف پارک یزد گفت :این مجموعه توانسته با فراهم آوردن زمینه اشتغال حدود 1400
نفر ،نقش موثری در زمینه اشتغالزایی استان داشته است .وی با بیان اینکه پارک یزد همواره تعامل
بسیار خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته اظهار امیدواری کرد :این ارتباط در زمینه فناوری نانو نیز گسترش یابد .فقیهخراسانی
همچنین با اشاره به پتانسیل غنی استان یزد در حوزه فناوری و صنعت ،آمادگی پارک یزد را جهت ورود به بحث نانو در سطح ملی اعالم کرد .سعید
محمدی یزدی ،نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز در ادامه این نشست گزارشی از تاریخچه و وضعیت فناوری نانو در کشور و استان یزد ارائه
داد و عنوان کرد :تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم چشم انداز اصلی این ستاد به شمار میآید .وی همچنین با معرفی جایگاه فعلی این فناوری
در استان یزد گفت :تاکنون محصوالتی با عنوان پارچه پلی استر حاوی نانو ذرات از شرکت دستجردی ،نانو پودر سیلیکا از شرکت صنایع نانو سیلیس
ایساتیس و نانو اکسید آلومینیوم ،فاز گاما از شرکت نوآوران نانو کیمیا پژوه ،از این استان در زمینه نانو پذیرفته شدهاند .گفتنی است ،در این نشست
مدیران عامل موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد سواالت خود را در مورد فناوری نانو مطرح کردند.
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نشست مشترک رئیس پارک علم و فناوری یزد با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد صبح روز شنبه  2آذر  94با سورنا ستاری ،معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور دیدار و گفتوگو کرد .در این نشست که صاحبکار خراسانی سرپرست
امور شرکتها و موسسات دانشبنیان و شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نیز
اسماعیل قادری فر مدیرکل دفتر تجاریسازی فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری حضور داشتند،
زمینههای همکاری میان پارک یزد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مورد بررسی و تبادل نظر قرار
گرفت .همکاری و حمایت معاونت در برگزاری جشنواره ایدههای برتر ،انجام پروژههای مشترک علمی و
تحقیقاتی و گسترش همکاری در راستای حمایت هرچه بیشتر از موسسات فناور ،مهمترین مباحثی بود
که در این جلسه مطرح گردید.

در نشست روسای پارکهای علم و فناوری یزد و پردیس مطرح شد

همکاری پارک یزد و پردیس در راستای توسعه فناوری و ارتقای پارکهای منطقه

در نشستی که در حاشیه کارگاه آموزشی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به میزبانی پارک
فناوری پردیس صورت گرفت روسای پارک علم و فناوری یزد و پردیس با یکدیگر به بحث و تبادل نظر
پرداختند .در ابتدای این نشست صفاری نیا ضمن بیان گزارشی از اقدامات و فعالیتهای پارک پردیس،
با تاکید براین که همکاری میان پارکها و استفاده از تجربیات مختلف میتواند به توسعه پارکها در کشور
شتاب داده و از تکرار اشتباهات و اتالف منابع جلوگیری نماید ،آمادگی مجموعه پردیس را برای گسترش
مناسبات اعالم نمود .داریوش پورسراجیان نیز با تشکر از میزبانی خوب پردیس از عالقه مندی پارک یزد
به توسعه مناسبات با این پارک خبر داد و افزود :مسئوالن استان نیز به توسعه روابط با پردیس و آشنایی با فعالیتهای این مجموعه اشتیاق دارند که در زمانی
نزدیک هیأتی به ریاست استاندار از پردیس بازدید خواهند نمود .گفتنی است ،در این نشست که مدیران حوزه ارتباطات نیز حضور داشتند زمینههای انتقال
تجربیات و تعمیق مناسبات به منظور افزایش آگاهیها در حوزه پارکها و به طور کلی مقوله فناوری در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاد شد
برنامه مشترکی به منظور تبادل تجربیات با توجه به ظرفیتهای طرفین تدوین گردد .همچنین بر اساس تجربههای طرفین مقررگردید برای گام نخست برگزاری
کارگاههای آموزشی و ارائه مشاورههای الزم جهت توسعه فناوری و پارکهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در دستور کار قرار گیرد.
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استاندار یزد در نشستی تاکید کرد:

لزوم ترویج فرهنگ کار و تالش بر پایه علم و فناوری بین جوانان و نخبگان

به گزارش اداره کل روابطعمومی استانداری یزد 19 ،مهرماه ،استاندار یزد ،مدیرعامل و هیأت مدیره
صندوق پژوهش و فناوری استان و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای ،دیدار
و گفتوگو کردند .در این نشست ،سید محمد میرمحمدی ،استاندار یزد با تاکید بر لزوم ترویج و گسترش
فرهنگ کار و تالش بر پایه علم و فناوری در جامعه ،گفت :ضروری است این فرهنگ در جامعه و به ویژه
در بین جوانان نخبه و تحصیلکرده ترویج و گسترش یابد و خوشبختانه امروز با توجه به پیگیریهای
انجام شده ،زمینه و بسترهای الزم برای توسعه فناوری و پژوهش در استان فراهم شده است .وی افزود:
باید فضای حاکم بر استان را با اعتقاد راسخ ،وجدان کاری و تعهد کامل به فضای کار و تالش تبدیل
کنیم و در اجرای برنامههایمان با شفافسازی مردم را به طور کامل در جریان فعالیتهای انجام شده
قرار دهیم .در ادامه محمد سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان به بیان فعالیتهای اصلی این صندوق پرداخت و گفت :اعطای تسهیالت به
اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی ،کاربردی و فناوری ،تأمین سرمایه ریسکپذیر ،مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای پژوهشی
و فناوری ،تضمین انجام به موقع تعهدات و اقساط شرکتها در مقاطع تعیین شده در قرارداد ،صدور ضمانتنامههای موردنیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری
بخش غیردولتی ازجمله فعالیتهای اصلی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد است .وی افزود :برنامهریزی جهت اجرای خدمات و تسهیالت حمایتی
جدید ازجمله واسپاری محصوالت فناوری و اعطای تسهیالت کوتاه مدت ،گسترش حوزه حمایتی صندوق به بخشهای بیوتکنولوژی ،کشاورزی و علوم
انسانی ،تقویت ارتباط با مراکز علمی پژوهشی و جذب آنها عنوان سهامدار ،اخذ عاملیتهای جدید و افزایش جذب منابع از مراکز استانی و ملی ازجمله
برنامههای در نظر گرفته شده این صندوق برای دو سال آینده خواهد بود.
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در نشست مشترک مدیرعامل و نماینده شرکتهای حوزه علوم انسانی پارک یزد با استاندار؛

قابلیتهای موسسات فناور پژوهش محور ثابت شده است

نشست مشترک مدیرعامل و نماینده شرکتهای حوزه علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد با استاندار
21مهر  94در محل استانداری یزد برگزار شد .در این نشست که رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیران
عامل موسسات فناور حوزه علوم انسانی مستقر در پارک ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقهای استانداری یزد و مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت استانداری حضور داشتند،
پس از معرفی فعالیتها و دستاوردهای شرکتها ،پیرامون مسائل و دغدغههایشان بحث و تبادل نظر
صورت گرفت .استاندار یزد در این نشست ضمن ابراز خرسندی از آگاهی از توانمندیهای موسسات مستقر در پارک یزد گفت :قابلیتهای موسسات فناور
پژوهش محور ثابت شده است و خوشبختانه بسیاری از ایدهپردازیها در عمل نیز خود را به نحو مطلوب نشان داده است .سید محمد میرمحمدی با تاکید
بر اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید توسعه بخش خصوصی است گفت :نگاه دولتی به امور مسیر درستی را رقم نمیزند پس موسسات فناور مستقر در پارک
یزد باید متکی به خود رشد کنند .وی افزود :تمام نهادها و دستگاهها به دنبال داشتن تصویر مشخصی از آینده خودشان هستند در این راستا موسسات
فناور پژوهش محور و دانشبنیان میتوانند با ارائه طرحها و برنامههای خود مسیر روشنی را در اختیار آنها قرار دهند .میرمحمدی همچنین با تاکید بر اینکه
شرکتهای حوزه علوم انسانی باید تمام تالش خود را جهت معرفی قابلیتهای خود انجام دهند ،تصریح کرد :مسیر برای پیشرفت شما باز است که در
این زمینه شناخت فعالین اقتصادی و صنعتی از موسسات فناور بسیار تأثیرگذار است .استاندار یزد در پایان از موسسات درخواست کرد با ارائه طرحها و
دستاوردهای خود تمام تالش خود را برای داشتن ایرانی آباد انجام دهند.

آغاز هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در یزد

هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی صبح روز ٢٨آبان ماه سال جاری درمحل
دانشگاه یزد آغاز شد .در این دوره از مسابقات که به همت پارک علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و
پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان و حمایت دانشگاه یزد برگزار شده 860 ،دانشآموز در قالب
 448تیم در رشتههای رباتیک ،شیمی ،زیست شناسی(جراحی) ،نجوم ،هوافضا و اپلیکیشن نویسی
اندروید به رقابت پرداختند.
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حضور پررنگ مرکز توسعه فناوری آب

در نشست تخصصی «شناسایی فرصتها و چالشهای وضعیت آب ،کشاورزی و محیط زیست استان یزد و ارائه راهکارهای راهبردی»

مرکز توسعه فناوری آب به دعوت مرکز بررسیهای ریاست جمهوری در نشست تخصصی«شناسایی
فرصتها و چالشهای وضعیت آب ،کشاورزی و محیط زیست استان یزد و ارائه راهکارهای راهبردی» 16
دی  94در دانشگاه یزد حضور یافت .علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب در گفتوگویی گفت:
در این نشست ابعاد موضوع آب و محیط زیست در استان یزد ،چالشهای موجود در این بخش و نیز
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت رویارویی با این معضالت ،در قالب یک هماندیشی چهار ساعته مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .قیومی ،با اشاره به سطح علمی و اجرایی این نشست ،برگزاری هماندیشیهایی
از این دست را به منظور حصول درک و دریافت مشترک از معضالت و نیز رسیدن به ادبیات و راهبردهای
واحد و در نهایت کمک به همکاری و همافزایی عناصر دخیل در موضوع بسیار کلیدی و با اهمیت دانست.
وی افزود :بر اساس تجارب قبلی ،پیشنهادات اجرایی مرکز توسعه فناوری آب در خصوص مسائل حوزه آب در استان یزد که در ده بخش و به صورت مکتوب
تهیه شده بود ،در اختیار برگزارکنندگان این نشست تخصصی قرار گرفت .قیومی شبکه سازی و کمک به همگرایی و همکاری بیشتر در عرصه آب را از جمله
راهبردها و دالیل وجودی مرکز توسعه فناوری آب دانسته و برای هر نوع همکاری در این خصوص با سازمانهای متقاضی اعالم آمادگی و عالقمندی نمود.

انتخاب نماینده پارک علم و فناوری یزد
به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد حامیان علم و فناوری کشور

در جلسه روز دوشنبه  3آبان  ،94محمد علی وحدت زاد ،نماینده پارک علم و فناوری یزد ،به اتفاق آراء
به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد حامیان علم و فناوری کشور انتخاب شد .در این جلسه که در محل
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد ،محمد حسین امید ،معاون اداری مالی وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری اقدامات صورت گرفته از جانب ّ
خیرین برای شکل گیری ارکان بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
را تشریح و اعالم کرد :بر اساس برنامهریزی هیأت موسس بنیاد حامیان علم و فناوری ایران ،به زودی
نشست شورای عمومی این بنیاد برای انتخاب اعضای ّ
متغیر هیأت امنا از میان نمایندگان معرفی شده
با حضور و نظارت نماینده وزارت کشور و وزارت علوم برگزار خواهد شد.
169

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس؛

در تالش هستیم شبکهای از فعاالن حوزه فناوری و صنعت از طریق فن بازار ایجاد شود

نخستین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقهای استان یزد  30آبان  94در محل سالن اجتماعات پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد .جلسه مذکور با هدف تحقق سیاستهای کالن ملی در حوزه توسعه اقتصاد
دانشبنیان ،فن بازار ملی ایران به عنوان یکی از بسترهای زمینه ساز ایجاد و توسعه مبادالت و تعامالت فناورانه
در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی با حضور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران ،معاون توسعه فناوری پارک
فناوری پردیس ،سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری ،رئیس شورای
هماهنگی فن بازار استان یزد ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاون فناوری و نوآوری پارک و اعضای شورای
هماهنگی بازار برگزار شد .معاون فناوری و نوآوری پارک یزد در این جلسه با اشاره به گسترش شرکتهای فناور
در کشور طی سالهای اخیر گفت :متاسفانه کشور ما در بحث بازاریابی و فروش ضعیف است که همین امر
سبب شد پارک یزد برای اخذ عاملیت فنبازار در این استان اقدام نماید .احمدرضا فقیهخراسانی افزود :خوشبختانه پس از انجام مذاکرات ،عاملیت فن بازار ملی در
استان در اختیار پارک یزد قرار گرفت .حسین صابری ،معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس نیز در این نشست با بیان اینکه هدف فن بازار تکمیل زنجیره رسیدن
محصوالت فناور به دست مشتری است گفت :تا این امر صورت نگیرد ،اتفاق بعدی یعنی همان تبدیل علم به ثروت نیز محقق نخواهد شد .وی افزود :تالش ما این
است که شبکهای از فعاالن حوزه فناوری و صنعت از طریق فن بازار ایجاد شود و این دو گروه بتوانند بر حسب نیازشان یکدیگر را پیدا کنند و با هم همکاری نمایند.

برگزاری جلسه کارگروه زنان و خانواده با موضوع «پویش رسانهای»

جلسـه کارگـروه زنـان و خانـواده بـا حضـور مدیـران ادارات و سـازمانها بـه ریاسـت محمدعلـی طالبـی
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار بـا موضـوع پویـش رسـانهای خانـواده و بـا شـعار «همـه
بـرای خانـواده» برگـزار شـد .در ایـن جلسـه داریـوش پورسـراجیان ،رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد
پیشـنهاد میزگـردی بـا عنـوان «نقـش کارآفرینـی بانـوان درمدیریـت خانـواده » بـه میزبانـی پـارک علـم و
فنـاوری یـزد را مطـرح کـرد کـه مـورد اسـتقبال و تاییـد معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری
یـزد و فخرالسـادات خامسـی مدیـرکل دفتـر بانـوان و خانـواده اسـتانداری قـرار گرفـت و سـبب شـد ایـن
میزگـرد در هفتـه خانـواده برگـزار شـود.
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برگزاری جلسه هماندیشی با موضوع «الگوی مفهومی باشگاه آب»

متاسفانه هنوز جامعه ایرانی مسئله آب را به عنوان یک بحران نپذیرفته است

جلسه هماندیشی با موضوع «الگوی مفهومی باشگاه آب»  7دی  94در سالن کنفرانس پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد .در این جلسه که با حضور علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز فناوری آب ،دبیر شبکه
محیط زیست ،روابطعمومی شرکت آب منطقهای ،کارشناس حوزه روابطعمومی ،کارشناس مسائل
اجتماعی ،کارشناس حوزه مسائل اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد ،کارشناس مطبوعات و رسانه
و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی برگزار شد حضار چالشهای مربوط به حوزه آب را مطرح
و پیشنهادات و راهکارهای خود را بیان کردند .تعریف مفهوم فرهنگسازی ،شبکه سازی و تأثیر شبکههای اجتماعی بر اجتماعیسازی و مفاهیم ،تحلیل
واکنش منفی با تفاوت مردمی در برابر تبعات یک سویه رسانهای و نقاط ضعف و قوت طرحهای پیشنهادی ،محورهای اصلی این نشست بود .علی اکبر
قیومی ،مدیر مرکز آب در این نشست ضمن بیان هدف از طراحی مرکز توسعه فناوری آب(وابسته به پارک علم و فناوری یزد) گفت :عمیق بودن ابعاد بحران
آب میتواند مخاطرات متعددی را متوجه کشور سازد ،اما متاسفانه هنوز جامعه ایرانی مسئله آب را به عنوان یک بحران نپذیرفته است .آموزش خبرنگاران
تخصصی حوزه آب ،انتقال حرفهای مردم توسط رسانهها ،همکاری با ارگانها و ادارات ،حفر چاههای غیر مجاز ،بهره گیری از شیوههای نوین آبیاری و
تغییر الگوی کشت ،توانمندسازی تشکلهای فعال در حوزه آب ،همراه سازی جامعه ،وجود تناقض میان گفتار و عمل در برخی موارد و تأثیر آب بر فرهنگ
مردم یزد از جمله مباحثی بود که در این نشست توسط حضار مطرح شد.

آغاز داوری جشنواره ایدههای برتر؛

 2539ایده به دبیرخانه جشنواره راه یافت

همزمان با اتمام مهلت ارسال ایدهها به دبیرخانه جشنواره ایدههای برتر و شکل گیری تیمهای غربالگری،
فرآیند داوری جشنواره کلید خورد .با توجه به تصویب شیوه نامه اجرایی جشنواره ایدههای برتر ،داوری
ایدهها در سه مرحله صورت میپذیرد .بر اساس این شیوه داوری مرحله اول انجام میشود که در این راستا
افراد واجد شرایط موظف هستند ویدئوهای خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ارجاع دهند.
گفتنی است ،در این دوره از جشنواره ایدههای برتر تعداد  2539ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از
این میان حدود 50درصد آن متعلق به شرکتکنندگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است.
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سومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار استان یزد برگزار شد

سومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار استان یزد 23 ،دی ،با حضور اعضای آن در محل دفتر معاونت
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری یزد برگزار شد .در این جلسه محمدرضا حسینی،
رئیس فن بازار منطقهای یزد ضمن ارائه گزارش اجمالی از فعالیتهای این نهاد ملی در استان یزد ،اظهار
داشت :مهمترین اقدام این فن بازار در ماههای اخیر ،فراخوان ارائه اختراعات در زمینه لوازم خانگی بوده
است .وی افزود :در این فراخوان  100اختراع و طرح صنعتی به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 8
اختراع به مرحله نهایی راه یافته و مخترعین برگزیده در جلسهای که با صنایع داشتند ،محصوالت خود
را ارائه نمودند .در ادامه جلسه ،برنامه عملیاتی پیشنهادی سال  94توسط فن بازار ملی ایران به استان
یزد ،مورد بررسی قرار گرفته و بندهای آن مصوب گردید .گفتنی است ،این جلسه به ریاست سید علی عزالدینی ،معاون امور اقتصادی استانداری و با حضور
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک و نمایندگان اتاق بازرگانی استان ،وزارت صنعت
و معدن و تجارت ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و دیگر اعضای شورا برگزار گردید.

در راستای طرح پویش رسانهای در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

میزگرد «نقش زنان کارآفرین در مدیریت خانواده»

در راستای طرح پویش رسانهای خانواده و با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ،میزگردی
با عنوان «نقش زنان کارآفرین در مدیریت خانواده»  19مهر ماه  94در سالن پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد .در این میزگرد که محمدعلی طالبی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری ،داریوش
پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد ،فخرالسادات خامسی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده
استانداری ،خانواده استانداری و جمعی از کارشناسان در آن حضور داشتند ،در زمینه زنان کارآفرین و نقش
آنها درمدیریت خانواده بحث و بررسی شد .در این نشست با بررسی زوایای بحث کارآفرینی و رابطه آن
با مدیریت خانواده پیرامون نقش تأثیرگذار زنان در خانواده و اجتماع در زمینه اشتغال ،تربیت فرزندان و جامعهپذیر کردن آنها ،برآوردن نقشهای زناشویی
و اجتماعی بررسی و بر اهمیت نقش مردان به عنوان حامی تاکید شد و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت .گفتنی است ،در پایان این میزگرد از زنان
کارآفرین موفق پارک علم و فناوری یزد و جمعی از فرزندان کارکنان پارک علم و فناوری تجلیل شد.
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گسترش همکاریهای گروه پیشگامان کویر یزد با جشنواره ملی ایدههای برتر

در جلسهای با حضور شهرام شکوهی ،قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره ملی ایدههای برتر و محمدرضا
رضایینژاد ،مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد ،تغییر روندها و سیاستگذاریهای جدید در
یازدهمین جشنواره ایدههای برتر تبیین و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همکاری با فن بازار ملی ایران ،مسیر عرضه تجاری ایدههای نوآورانه در بازار را کوتاهتر میکند

در جلسهای با حضور معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و معاون فن بازار ملی ایران ،راهکارهای توسعه
مناسبات و چگونگی هماهنگی و همکاری جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر یازدهمین جشنواره ملی ایدههای
برتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در این نشست که در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد ،شهرام شکوهی
با تشریح تاریخچه جشنواره ملی ایدههای برتر و اشاره به جایگاه آن در تولید و توسعه نوآوری و ایدهپردازی
در کشور ،همکاری نهادهای موفق فناوری در کشور نظیر پارک پردیس را در راستای برگزاری مطلوب این رویداد
ملی الزم و موثر دانست .وی همچنین آمادگی دبیرخانه جشنواره ملی ایدههای برتر جهت هر نوع همکاری با فن
بازار ملی ایران را اعالم کرد و گفت :همکاری با فن بازار ملی ایران مسیر عرضه تجاری ایدههای نوآورانه در بازار را
کوتاهتر میکند .در ادامه این جلسه علی اکبریان ،معاون فن بازار ملی ایران ضمن استقبال از پیشنهاد همکاری با
جشنواره ملی یازدهم ،این اقدام را برای ایدهپردازان منشا اثر و سازنده دانست .وی پارک علم و فناوری یزد را از
مجموعههای موفق در امر توسعه فناوری دانست و با اشاره به قدمت جشنواره ملی ایدههای برتر اظهار داشت:
دستاوردهای این جشنواره جهت تبلیغ و ترویج ایدهپردازی در کشور بسیار حائز اهمیت است .در این جلسه که
روح اهلل غفارزاده ،مدیر امور اداری پارک و علوی ،مجری جشنواره یازدهم و جمعی از مدیران فن بازار ملی ایران حضور داشتند ،نحوه همکاری مشترک
در حوزه اطالعرسانی و حمایت از ایدههای برتر این جشنواره مورد توافق و تاکید قرار گرفت.
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نشست خبری دبیر هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی با اصحاب رسانه؛

هدف اصلی این مسابقات رشد خالقیت ،تقویت جسارت علمی و شناسایی استعدادهای برتر است

به مناسبت برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی ،نشست خبری دبیر
مسابقات با اصحاب رسانه  21آبان  94در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .در این نشست،
محمود زارع ،معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه آموزش و پرورش
استان در اکثر عرصهها در کشور پیشگام بوده است ،از تمام کسانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از
این نهاد حمایت میکنند ،تشکر کرد .وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری هرچه
بهتر این دوره از مسابقات از ابتدا تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت :پس از توافق اولیه و عقد تفاهمنامهای
سه جانبه میان وزارت آموزش و پرورش استان یزد ،پارک علم و فناوری یزد و اداره کل آموزش و پرورش
استان سه محور امکانات و تجهیزات ،مجموعه فضاهای موجود و توانمندیها برای برگزار مورد بررسی
قرار گرفت .زارع در ادامه همچنین با بیان اینکه بر اساس آمارها 52درصد دانشآموزان یزدی در دوره ابتدایی و 48درصد نیز در دوره دوم که همان متوسطه
اول و دوم را شامل میشود ،مشغول به تحصیل هستند ،اذعان داشت :این مسابقات فرصت بسیار خوبی برای بروز ایدهها به آنها میدهد .معاون فناوری
و نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست به حمایتهای پارک علم و فناوری یزد از دانشآموزان اشاره کرد و اظهار داشت :در حال حاضر مرکز
نوآوری به ایدههای دانشآموزان تا سقف  2میلیون تومان کمک بالعوض داده و فضای پارک علمی کودکان و نوجوانان نیز برای انجام فعالیتهایشان در
اختیار آنها قرار میگیرد .احمدرضا فقیهخراسانی از برگزاری موفق شش دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در سطح استانی به میزبانی پارک
علم و فناوری یزد خبر داد وگفت :امسال با همکاری وزارت آموزش و پرورش ،اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و امضای تفاهمنامه همکاری سه جانبه با
آنها ،این مسابقات به صورت ملی برگزار خواهد شد .وی هدف اصلی برگزاری این مسابقات را افزایش روحیه خودباوری و کار تیمی بین دانشآموزان ،رشد
خالقیت و نوآوری ،تقویت جسارت علمی و شناسایی استعدادهای برتر برشمرد و تصریح کرد :طراحی این مسابقات طبق اسناد باالدستی کشور انجام
شده است .دبیر هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی با بیان این که تاکنون  754نفر در قالب  357تیم در این دوره ثبت نام کرده اند ،اظهار
داشت :بیشترین آمار ثبت نام متعلق به استانهای یزد ،اصفهان و هرمزگان بوده است .فقیهخراسانی به حمایت کمیته ملی یونسکو از این دوره از مسابقات
اشاره و تصریح کرد :امسال دومین سالی است که کمیته ملی یونسکو با اهدای لوح تقدیر به برگزیدگان مسابقات دانشآموزی از آنها حمایت میکند .وی
افزود :جوایز نقدی این دوره مبلغ یک میلیون تومان برای نفر اول 600 ،هزار تومان برای نفر دوم و  300هزار تومان برای نفر سوم در نظر گرفته شده است .دبیر
هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی ضمن تاکید بر اهمیت اطالعرسانی مناسب در برگزاری چنین مسابقاتی ،گفت :از آغاز فعالیت ،سایت
مسابقات به نشانی www.siccup.irطراحی شده و تمامی اخبار و اطالعات به روز در آن درج شده است.
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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مراسم اختتامیه مسابقات؛

ایجاد شور و نشاط علمی و ترغیب دانشآموزان به نوآوری از اهداف این مسابقات است

هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی عصر جمعه  29آبان با معرفی برگزیدگان به
کار خود پایان داد .معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در مراسم اختتامیه مسابقات ،ضمن ابراز
خرسندی از استقبال پرشور دانشآموزان از این رقابتها گفت :با توجه به اینکه امسال این مسابقات به
صورت ملی برگزار شده است حضور  22استان در این رقابت علمی بسیار قابل توجه است .وی توجه به
دانشآموزان به عنوان آینده سازان کشور را از وظایف آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت :برگزاری
المپیادهای دانشآموزی ،جشنوارههای خوارزمی و جابربنحیان ،تشکیل پژوهش سراهای دانشآموزی
و تجهیز آنها از جمله فعالیتهای آموزش و پرورش در این راستا است .زرافشان با بیان اینکه خوشبختانه
توانمندی دانشآموزان ما به یک باور عمومی تبدیل شده است ،تصریح کرد :ما معتقدیم که برای بروز
و ظهور این خالقیتها باید آموزش را در مدارس کیفی نماییم .وی برگزاری چنین مسابقاتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت :افزایش شور و نشاط علمی در بین
دانشآموزان و ترغیب آنها به نوآوری از اهداف برگزاری این رقابتها است .زرافشان ضمن قدردانی از تالشهای پارک علم و فناوری یزد ،اداره کل آموزش و
پرورش استان یزد و مقامات این استان ،ابراز امیدواری کرد :با همکاری ادارات آموزش و پرورش استانها زمینه حضور تمام دانشآموزان در سالهای آینده فراهم
شود .احمدرضا فقیهخراسانی ،دبیر هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی با بیان اینکه پرورش خالقیت را باید از دوران دانشآموزی
آغاز کرد ،گفت :مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به طرحهای دانشآموزی تا سقف  2میلیون تومان کمک بالعوض اعطا میکند .وی هدف برگزاری این
مسابقات را ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری در بین دانشآموزان عنوان کرد و اظهار داشت :در این دوره از مسابقات 845دانشآموز در قالب  448تیم در
رشتههای رباتیک ،هوافضا ،نجوم ،شیمی ،زیست شناسی(جراحی) و اپلیکیشن نویسی اندروید به رقابت پرداختند .مهین گزانی ،رئیس گروه علوم کمیسیون
ملی یونسکو به عنوان یکی از حامیان مسابقات در این مراسم،کشف استعدادهای برتر علمی را امری ضروری دانست و گفت :مقاطع دانشآموزی به عنوان
ریشههای اصلی مهارتهای علمی و فناوری ،نقش موثری در پایداری و ارتقای قدرت کشورها دارد .وی افزود :خالقیت به عنوان عامل اکتسابی نقش مهمی
در پیشرفت جوامع در حال توسعه داشته و زمانی شکوفا میشود که به نیاز جامعه تبدیل شود .گزانی دانش را اصلیترین عامل و زیرساخت علم ،پایداری
و امنیت جوامع مختلف دانست و اظهار داشت :شرکتهای دانشبنیان باید با استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور نسبت به هدایت صحیح
جامعه اقدام کنند .وی با بیان اینکه گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو خود را موظف به حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر دانشآموزی و دانشجویی
میداند ،گفت :سرمایهگذاری برای جوانان به عنوان شهروندان علمی جامعه جهانی امری ضروری است .گفتنی است ،در پایان این مراسم به نفرات اول تا
سوم رشتههای مختلف جوایز نقدی و لوح تقدیر اهدا شد.
175

گزارشعملکرد سال 1394پارک علم و فناوری یزد

داریوش پورسراجیان در جلسه تجلیل از دست اندرکاران برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی؛

ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت همواره دغدغه مجموعه پارک علم و فناوری یزد بوده است

در جلسهای با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری و محمود زارع ،معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ،از دستاندرکاران
برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد .در این
نشست که به منظور آسیبشناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات
و نوآوری دانشآموزی برگزار شده بود ،داریوش پورسراجیان ضمن ابراز قدردانی از تمامی افرادی که به نوعی
در برگزاری این مسابقات سهم داشتند ،گفت :ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت همواره دغدغه مجموعه
پارک علم و فناوری یزد بوده و از زمانی که ایده برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی شکل گرفت
تاکنون تالش کرده ایم در راستای تحقق این هدف پیش برویم .وی بر مستمر بودن این رویداد علمی تاکید
کرد و اظهار داشت :باید پس از اتمام مسابقات دو حوزه جلب مشارکت حداکثری مدارس تمام کشور و کار با برگزیدگان این دوره و دورههای قبل به منظور رشد و
شکوفایی استعدادهای برتر را همواره مد نظر داشته باشیم .در ادامه جلسه احمدرضا فقیهخراسانی ،دبیر مسابقات با بیان اینکه برگزاری مسابقات برای قشر
دانشآموز بسیار سخت و پرمسئولیت است ،گفت :خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه یزد و شخص ریاست پارک علم و فناوری یزد ،مسابقات
به نحو احسنت برگزار شد .وی ضمن قدردانی از برگزاری مناسب مراسم اختتامیه توسط مجموعه روابطعمومی پارک علم وفناوری یزد ،اظهار داشت :حضور پر
رنگ حراست دانشگاه یزد و پارک نیز کمک شایانی به برگزاری بی حاشیه و آرام مسابقات نمود .دبیر هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
افزود :در صورت همکاری وزارت آموزش و پرورش و ارگانهای دیگر ،ظرفیت برگزاری مسابقات تا سقف  3000دانشآموز را در دوره بعدی داریم .در ادامه جلسه نیز
امین درخشان ،دبیر اجرایی هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی ضمن ارائه گزارشی از مسابقات ،گفت :امسال برای اولین بار مسابقات به صورت
ملی برگزار شد که با مذاکره با چند دانشگاه خارجی نیم نگاهی به بینالمللی شدن مسابقات نیز داشتهایم .وی با بیان اینکه در دو روز برگزاری مسابقات امسال 200
نفر به صورت مستقیم کمک کرده اند ،گفت :هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در  17رشته و بین  870دانشآموز برگزار شد .همچنین محمود
زارع ،معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان یزد مصرف کنندگی علمی ،عدم گرایش به کارهای گروهی و عالقه به فعالیتهای زودبازده را از آفتهای موجود
بر سر راه دانشآموزان ایرانی دانست و گفت :برای خروج از این آفتها به برنامههایی مانند این مسابقات نیاز داریم که در آن دانشآموزان انجام کار گروهی و تولید
علم را تمرین میکنند .وی ضمن قدردانی از پارک علم و فناوری یزد به خاطر برگزاری مناسب این مسابقات ،گفت :باید دبیرخانه مسابقات به صورت دائمی فعال
باشد و اطالعرسانی به دانشآموزان از االن آغاز شود .زارع افزود :آموزش و پرورش آمادگی دارد به تمامی مدارس فراخوان داده و ثبت نام دانشآموزان را با ظرفیت
باال آغاز کند .گفتنی است ،در این مراسم مسئولین کمیتههای مختلف مسابقات ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده ،به بیان مشکالت و نقاط ضعف
موجود پرداختند و در پایان نیز از مسئولین و دست اندرکاران برگزاری مسابقات با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
176

فصلهفتم خبرهاو رویدادهایسال 1394پارک

معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه بازدید از کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزیابی فناوری»:

پارکها باید بتوانند حلقه اتصال دانشگاهها با دنیای کار باشند

معاون پژوهشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری یزد در کارگاه آموزشی
«ارزشگذاری و ارزیابی فناوری» در جمع روسا و معاونین پارکهای علم و فناوری حضور یافت و با آنها
گفتوگو کرد .وحید احمدی در این نشست با بیان اینکه یکی از معضالت حوزه فناوری کمبود افرادی
است که با این حوزه آشنایی نزدیک داشته باشند ،گفت :متاسفانه در انتخاب روسای پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد با این مشکل مواجه بوده و برگزاری کارگاههایی از این دست میتواند گام موثری در
این زمینه باشد .وی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاهها و فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلی تخصص
تجاریسازی نداشته و دانشگاهها نمیتوانند این خال را جبران نمایند ،اظهار داشت :باید پارکها و مراکز
رشد با پرورش دادن تیمهای تخصصی کمک کنند تا پروژههایی که زمینه تجاریسازی شدن را دارند
بتوانند به این مرحله برسند .احمدی با اشاره به رویکرد مثبت مسئولین کشور به حوزه فناوری و مسائل پارکها و تجاریسازی محصوالت آنها ،گفت :باید
آموزش را در سطوح مختلف انجام دهیم .برای مثال در سطح اول باید آموزش تجاریسازی و تفکر تقاضا محوری و عرضه محصول به فارغالتحصیالن
جوان مقطع کارشناسی و ارتباط دادن آنها با بخش صنعت در دستور کار قرار گیرد .وی با بیان اینکه کشورهای بزرگ و توسعه یافته در دنیا در این زمینه
سرمایهگذاری کرده اند ،گفت :ما نیز در مجموعه وزارت خانه معتقدیم وقتی چهار و هشت دهم میلیون دانشجو داریم و فقط 700هزار نفر از آنها در مقطع
تحصیالت تکمیلی و دکترا درس میخوانند ،باید بر روی  4میلیون دانشجوی دوره کارشناسی که ضریب حضورشان در جامعه باالتر است سرمایهگذاری
کنیم .احمدی تصریح کرد :پارکها میتوانند هم به صورت تئوری و هم عملیاتی حلقه اتصال دانشگاهها با دنیای کار باشند .وی با بیان اینکه خروجی
دانشگاهها به بخش صنعت و بخشهای دیگر مالک ارزیابی دانشگاهها است ،گفت :اگر دانشگاهها افرادی را برای ایجاد زمینه تجاریسازی محصوالت و
ایدههای دانشجویان قرار دهند ،اتفاقهای بهتر و موثرتری خواهد افتاد .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز با بیان اینکه سه سطح
آموزش شرکتها ،مراکز رشد و مدیران ارشد پارکها برنامهریزی شده است ،گفت :این کارگاه دومین اقدام پارک یزد در راستای برنامه طراحی شده و در
سطح مدیران ارشد پارکها است .گفتنی است ،در این نشست روسا و معاونین پارکها دغدغههای خود را با معاون وزیر مطرح کردند.
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مصطفی کریمیان اقبال در حاشیه کارگاه آموزشی« ارزشگذاری و ارزیابی فناوری»

پارک علم و فناوری یزد؛ پیشرو در بحث پارکها در کشور

مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل سابق دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
طی گفتوگویی با روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد در حاشیه کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و
ارزیابی فناوری» ،با بیان اینکه یکی از وظایف پارکها و مراکز رشد پذیرش ایدههای جدید است،
گفت :باید به کارآفرینان کمک کنیم تا بتوانند این ایدهها را اجرایی کنند و یکی از ابزارهای مهم برای
پذیرش صحیح ایدهها و افراد دانستن روش ارزشگذاری فناوری ،افراد و صاحبان ایده است .وی افزود:
اگر ما بتوانیم در این دو روز کارگاه آموزشی این روش را به مدیران پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
آموزش دهیم ،گام موثری در راستای رسیدن به اهداف آنها برداشتهایم .کریمیان اقبال با اشاره به
اینکه با پارک علم و فناوری یزد از ابتدای تأسیس تاکنون آشنا هستم ،اظهار داشت :به جرات میتوانم
بگویم پارک یزد یکی از پیشروان بحث پارکها در کشور است .وی افزود :پارک یزد نیز همانند بسیاری از پارکهای دیگر در کشور در طول این  15سال
فراز و نشیبهایی داشته است اما ارزیابی کنونی نشان از این دارد که این پارک در اکثر زمینههای کاری خود بسیار موفق عمل کرده است .کریمیان اقبال
اقتصاد مقاومتی را به معنای داشتن جایگاه مناسب در فضای رقابتی دنیا دانست وگفت :در صورتی که اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کنیم ،تجربه
دنیا نشان داده است که تحقق این اقتصاد بدون تکیه بر توسعه فناری و اقتصاد دانشبنیان امکان پذیر نیست .وی تصریح کرد :عنصر مهم در اقتصاد
مقاومتی ،اقتصاد دانشبنیان است و این اقتصاد بدون توسعه فناوری معنا ندارد.

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،فن بازار یزد آغاز به کار کرد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه فن بازار یزد با حضور حمیدرضا نصیری زاده رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان یزد و جمعی از مسئولین و مدیران حوزه پژوهش و فناوری استان افتتاح
شد .در این نمایشگاه دانشگاهها ،پارک علم و فناوری یزد و مراکز آموزشی و پژوهشی استان به ارائه
دستاوردهای خود میپردازند .گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد در قالب چهار غرفه ستادی پارک،
مرکز رشد زیستفناوری ،مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز رشد فناوریهای نرم در این
نمایشگاه شرکت نموده و دستاوردهای خود را ارائه میدهند.
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کامران باقری در حاشیه کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزیابی فناوری»:

پارک علم و فناوری یزد در زمینه فعالیت در حوزه تکنولوژی جزء بهترین پارکهای ایران است

سید کامران باقری ،یکی از مدرسین کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزیابی فناوری» در گفتوگو با روابطعمومی
پارک علم و فناوری یزد ،با بیان اینکه در ایران یک بازار سنتی محصوالت وجود دارد که مکانیزم عرضه و تقاضا
و قیمتگذاری در آن تقریبا مشخص است ،گفت :در حوزه تکنولوژی و نوآوری اصطالحا یک بازار ثانویه وجود
دارد و محصولی که در این بازار خرید و فروش میشود از جنس دانش بوده و معموال نمود فیزیکی ندارد .وی
با اشاره به اینکه بازیگران این بازار افراد مخترع و خالق ،شرکتهای دانشبنیان ،پارکهای علم و فناوری،
مراکز رشد و دانشگاهها هستند ،تصریح کرد :وقتی دانش و تکنولوژی خود را در اختیار دیگران قرار میدهید
ارزشگذاری آن متفاوت و مشکلتر است و باید دانش ارزشگذاری فناوری را به صورت تخصصی بیاموزید.
باقری با بیان اینکه سابقه بازار تکنولوژی در کشور ما طوالنی نیست و شاید به طور کامل هم شکل نگرفته،
گفت :برای اینکه این بازار را درکشور داشته باشیم باید ارزشگذاری آن را بدانیم و خوشبختانه پارکها و مراکز رشد که با این فضا درگیر هستند ،برای آموزش مدیران
خود در این زمینه اقداماتی انجام دادند که این اتفاق خوبی است .وی با اشاره به اینکه پارک یزد یکی از  4پارک برتر کشور است ،گفت :این پارک از نظر ظاهر،
کیفیت کار و مدیریت و برخورد مدیران در سطح بسیار باالیی قرار دارد و بدون اغراق میتوان گفت در زمینه فعالیت در حوزه تکنولوژی جزء بهترین پارکهای ایران
است .باقری با بیان اینکه تعریف اقتصاد مقاومتی از نظر هر شخص متفاوت است ،گفت :کشورهایی در جهان در حوزه تجارت ،امنیت ،اقتصاد و حتی فرهنگ
سرآمد و تعیین کننده هستند که در حوزه دانش و تکنولوژی حرف اول را میزنند.

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه و چگونگی ثبت اختراع برگزار شد

در مراسم هفته پژوهش و فناوری در فن بازار منطقه ای ،کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه و چگونگی ثبت
اختراع به سرپرستی و تدریس کاظم کمالی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد در
محل سالن غدیر این دانشگاه برگزار شد .ثبت اختراع ،ثبت عالئم تجاری ،ثبت طرحهای صنعتی ،ثبت
نشان جغرافیایی ،آشنایی با مفاهیم و قوانین مالکیت فکری ،نحوه جستجوی اختراعات ،نحوه ثبت
اظهارنامه اختراع و طرح صنعتی و آشنایی با مالکیت ادبی و هنری از جمله مباحث و عناوین مطرح شده
در این کارگاه بود.
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کارگاه آموزشی « ارزشگذاری و ارزیابی فناوری» در پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد

کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزیابی فناوری» برای روسا و معاونین پارکهای علم و فناوری با حضور
مصطفی کریمیان اقبال و سید کامران باقری ،به میزبانی پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد .شهرام
شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در آیین افتتاح این کارگاه با اشاره به اینکه این دوره
آموزشی به میزبانی پارک علم و فناوری یزد و زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار میشود،
گفت :در راستای ارتقای سطح علمی مدیران ارشد پارکها و مراکز رشد  6دوره آموزشی طراحی شده که
یکی از این دورهها دوره الکترونیکی است .مصطفی کریمیان اقبال ،یکی از مدرسین این دوره آموزشی ضمن
ابراز خرسندی از حضور در پارک یزد،گفت :این دوره آموزشی نسبت به دوره قبل تغییرات و پیشرفت قابل
توجهی داشته است .وی افزود :محتوای مطالب ارائه شده ارتقا یافته همچنین ذهنیت و تجربه روسای
پارکها ،فرهنگ کارآفرینی و حمایت از شرکتها تغییر کرده است .سید کامران باقری ،مدرس دیگر این دوره نیز ضمن ارائه برنامههای کارگاه آموزشی ،ابراز
امیدواری کرد :این دوره بتواند برای روسا و معاونین پارکها موثر بوده و تأثیر بسزایی در رشد مدیریت و سیاستگذاری آنها داشته باشد.

حضور مرکز توسعه فناوری آب در نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار

مرکز توسعه فناوری آب (وابسته به پارک علم و فناوری) برای اولین بار در نمایشگاه پژوهش ،فناوری و
فن بازار که برای شانزدهمین دوره از  23لغایت  26آذر  94در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار
شد ،حضور یافت .در این نمایشگاه خدمات و محصوالت شرکتهای فناور حوزه آب در معرض بازدید
عالقمندان قرار گرفت .همچنین بازدیدکنندگان با نحوه کار این مرکز و خدمات باشگاه آب از نزدیک آشنا
شدند .بسیاری از فعاالن و متخصصان ضمن استقبال از این غرفه ،خواهان ایجاد بستر مناسب جهت
همکاری مستمر با این مرکز شدند .در حاشیه این نمایشگاه یک پانل تخصصی با موضوع «فناوریهای
نوین ،دانش بومی و نظام حکمرانی آب در ایران» با حضور جمعی از متخصصان و فعاالن حوزه آب از
جمله عباسقلی جهانی ،مهدی فاتحراد و جهانگیر پرهمت برگزار گردید که در آن ابعاد مساله حکمرانی
آب در ایران و نقاط قوت و ضعف موجود در این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فن بازار

هدف از برگزاری این نمایشگاه ،ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها ،صنعت و جامعه است

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فن بازار ،روز دوشنبه  23آذر ماه در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد .در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که پارک
علم و فناورى یزد نیز در آن حضور دارد ،محمد فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن تبریک
فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری ،اظهار داشت :خوشبختانه دولت تدبیر و امید عزم خود را جزم
کرده است تا از پژوهش و فناوری حمایت ویژه و همه جانبهای انجام دهد .وی هدف از برگزاری این
نمایشگاه را ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها و صنعت و جامعه عنوان نمود و گفت :در کنار
این نمایشگاه ،جشنواره ایدههای برتر در حال برگزاری است که در آن صدها ایده علمی مورد بررسی
قرار میگیرد .فرهادی با بیان اینکه امسال تمام استانها برنامههایی جهت گرامیداشت هفته پژوهش
و فناوری خواهند داشت ،تصریح کرد :خوشبختانه امسال حداقل یک درصد اعتبارات ناخالص ملی به مسائل پژوهشی اختصاص یافته است که این
رقم در گذشته  0/47درصد بوده است .محمدرضا نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از رشد  50درصدی
شرکتکنندگان نسبت به سال قبل ،اظهار داشت :در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان در کشور،
تمامی وزارتخانهها در جلسات ستاد راهبردی ،آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینه اعالم نموده و وظیفه هماهنگی و برنامهریزی بر عهده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گذاشته شد .وی با تاکید بر لزوم مشارکت صنعت و دانشگاهها ،گفت :وظیفه بخش صنعت است که از مراکز پژوهشی و دانشگاهها
کمک بگیرد زیرا نیاز این بخش به مراکز علمی بیشتر است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به جایگاه مناسب مقاالت علمی ایران در جهان ،گفت:
متاسفانه مشکل اصلی ما در زمینه تجاریسازی دانش است که باید در این مورد اقدامات ویژهای صورت گیرد .سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد جدید دولت حمایت از شرکتهای دانشبنیان است ،اظهار داشت :خوشبختانه بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی
در سال آینده تصویب شد که این خبر از اتفاقات خوبی میدهد که در حال وقوع است .وی افزود  :همدلی و همراهی تمامی ارگانها و وزارتخانهها در
این زمینه الزم است تا بتوانیم ایدههای جدید در توسعه اقتصاد دانشبنیان داشته باشیم .گفتنی است ،همزمان با این رویداد ،یازدهمین جشنواره ملى
ایدههاى برتر توسط پارک علم وفناورى یزد در محل دائمى نمایشگاههاى بینالمللى تهران برگزار شد و برگزیدگان معرفى شدند.
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حضور پررنگ پارک علم و فناوری یزد در پنجمین کنفرانس بینالمللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پنجمین کنفرانس بینالمللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری  25آذر  94در سالن همایشهای صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار کرد .در نخستین روز این کنفرانس منوچهر منطقی رئیس
کنفرانس ،محمدرضا آراستی رئیس کمیته علمی این کنفرانس ،پروفسور او گرن استرند استاد اقتصاد و
مدیریت و بنیانگذار مرکز مطالعات مالکیت فکری در  Chalmers University of Technologyسوئد ،حمید
نوری استاد مدیریت فناوری و ادغام سازمانی در  Wilfrid Laurier Universityکانادا ،شهرام مصباح
موسس و مدیرعامل شرکت  Strategic Manufacturing Solutions ILEDGE/INCآمریکا ،داریوش
محجوبی استاد مدیریت کسب و کار و کارآفرینی  University of Texasآمریکا ،کیوان وکیلی استادیار
استراتژی و کارآفرینی در  Londen Business Schoolانگلستان ،اندره پیکالوگا استاد مدیریت نوآوری
در  Scuola Superior Sant'annaو رئیس  Italian Network of University Technology Transfer Offices; NETVALایتالیا سخنرانی کردند .در پایان
این کنفرانس نیز یک پانل تخصصی ویژه با عنوان گفتوگوی سیاسی برگزار شد .گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد نیز به عنوان یکی از حامیان داخلی
حضور پررنگی در این کنفرانس داشت.

در اختتامیه پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری از پارک علم و فناوری یزد تجلیل شد

در اختتامیه پنجمین کنفرانس بینالمللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری از پارک علم و فناوری
یزد تجلیل شد .پارک یزد در دومین روز این کنفرانس ،پانل تخصصی «پارکهای علم و فناوری در ایران؛
نقشها ،مزایا و چالشها» را در راستای اهدافی از جمله توسعه ظرفیتها و قابلیتهای پارکهای علم و
فناوری در توسعه کسب و کارهای فناورانه و ارتقا سطح فناوری منطقهای و ملی با تحلیل چالش شناخت
دقیق از اثرات پارکهای علم و فناوری و موانع پیشرو و ارائه راهکارهایی برای کمک به ارتقا پارکهای
علم و فناوری برگزار کرد .منوچهر منطقی در متن تقدیر نامه از پارک یزد که با برگزاری این پانل تخصصی
در پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری ،با به اشتراکگذاری تالشها ،دستاوردها و تجربیات،
در غنیتر نمودن محتوای علمی ،این کنفرانس را یاری دادند تشکر کرد.

182

فصلهفتم خبرهاو رویدادهایسال 1394پارک

در دومین روز کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری توسط پارک یزد برگزار شد

پانل پارکهای علم و فناوری در ایران؛ نقشها ،مزایا و چالشها

پانل پارکهای علم و فناوری در ایران؛ نقشها ،مزایا و چالشها  26آذر  94در دومین روز کنفرانس
بینالمللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری توسط پارک علم و فناوری یزد در سالن شیخ مفید
مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد .در این پانل احمدرضا
فقیهخراسانی ،محمدصالح اولیا و علی حاجیغالمسریزدی به ترتیب به عنوان رئیس پانل ،مشاور علمی
پانل (دانشگاهی) و دبیر پانل و بهزاد سلطانی ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مهدی صفاری نیا رئیس پارک علم و فناوری پردیس به عنوان اعضای
هیأت رئیسه حضور داشتند .توسعه ظرفیتها و قابلیتهای پارکهای علم و فناوری در توسعه کسب و کارهای فناورانه و ارتقا سطح فناوری منطقهای و ملی
با تحلیل چالش شناخت دقیق از اثرات پارکهای علم و فناوری و موانع پیشرو ،شناسایی نقش و اثرات فناوری ،اقتصادی ،اجتماعی و ...پارکهای علم و
فناوری در توسعه کسب و کارهای فناورانه و توسعه فناوری ،بررسی مزیتها و چالشهای پارکهای علم و فناوری ،بررسی نقش نهادهای موثر در توسعه
پارکهای علم و فناوری و تحقق اهداف آن و ارائه راهکارهایی برای کمک به ارتقا پارکهای علم و فناوری اهداف برگزاری این پانل بود .عدم ارزیابی صحیح
از اثرات بالفعل و بالقوه پارکهای علم و فناوری و عدم شناخت دقیق از چرایی ایجاد و گسترش برخی چالشهای پیشروی این نهاد مهم ،سیاستگذاران
را دچار خطاهایی در تصمیمگیریها میکند که به صورتی فزاینده پارکها را از مسیر اصلی خود و فلسفه وجودیشان دور میسازد .لذا با برگزاری این پانل
ضمن شناخت این موارد ،راهکارهای سیاستی و اجرایی به عنوان خروجی مهم این پانل برنامهریزی شد .گفتنی است ،جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم،
تحقیقات و فناوری ،منوچهر منطقی رئیس سازمان صنایع هوایی و دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی ،آندره پیکالوگا استاد
مدیریت نوآوری در دانشگاه سانتانا ایتالیا ،اکرم فداکار مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری یزد ،شاه نظری رئیس بنیاد نخبگان استان یزد
و آراستی دبیر علمی کنفرانس نیز در این پانل شرکت داشتند.
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عباس باقی؛ مدیر مرکز رشد زیستفناوری پارک علم و فناوری یزد:

کار آفرینی ونوآوری ،اولویت جامعه ما است

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،چهارمین پنل تخصصی فن بازار منطقهای با عنوان نقش پژوهش و
فناوری در توسعه کارآفرینی و فناوریهای نرم برگزار شد .این پنل با حضور عباس باقی مدیر مرکز رشد
زیستفناوری پارک علم و فناوری یزد ،غضنفر میرجلیلی دانشیار دانشگاه یزد و نائب رىیس اول اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان یزد ،محمد شهبازیان مدیرکل مرکز کارآفرینی استان یزد،
مجتبی ناهید مشاور حوزه کارآفرینی و حبیب زارع عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با محوریت نقش پژوهش و فناوری در توسعه کارآفرینی و فناوریهای نرم
در محل دانشگاه یزد برگزار شد .عباس باقی به عنوان یکی از اعضای این پنل ضمن اشاره به ضرورت ایجاد سیستم کارآفرینی و نوآوری در کشور این موضوع
را اولویت جامعه و صنعت دانسته و از نبود حمایتهای معنوی در این زمینه گفت .وی همچنین نبود سامانه و سیستم پایش آماری را یکی از معضالت بر
سر راه تعامل دانشگاه و صنعت دانست .کمبود نیروی انسانی کارگر ،تصور اشتباه از کارآفرینی در جامعه و  ...سایر مباحث مطرح شده در این پنل بود.

در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان انجام شد:

تجلیل از سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناوران نمونه استان

به مناسبت هفته پژوهش مراسمی با هدف تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان در سالن آمفی تاتر دانشگاه یزد با حضور حمیدرضا نصیری زاده رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ،محمدصالح اولیا رئیس دانشگاه یزد ،اکرم فداکار مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت استانداری یزد،
مصطفی شاه نظری رئیس بنیاد نخبگان یزد ،احمدرضا فقیهخراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و جمعی دیگر از مدیران و مسئولین
استان برگزار گردید .در این مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر استان با اهدا لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد .در گروه فناور برتر سه شرکت بیستون کویر ،نیرو
پارس و پیشتازان ستاره ایساتیس مستقر در پارک علم و فناوری یزد حائز رتبه اول تا سوم شدند.
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حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه تجاریسازی فناوریهای پیشرفته

مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره تجاریسازی فناوریهای پیشرفته( با رویکرد دانشگاه کارآفرین)  22مهر
 94در محل پردیس دانشگاه ماهان برگزار شد .در این مراسم خسرو پیری ،مدیر کل دفتر سیاستگذاری
و برنامهریزی فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن تشریح سیاستهای وزارت علوم در خصوص
اشاعه فرهنگ نوآوری گفت :خوشبختانه از زمانی که احساس شد باید علم و فناوری به عنوان یکی از
اولویتهای اصلی کشور در نظر گرفته شود ،تمام نهادها در این راستا توجیه شدند،که باید با ارائه
برنامهها و سیاستهای کالن بهترین بهره را از این شرایط ببریم .وی با بیان اینکه ارزش افزودهای که
در دنیای اقتصاد ایجاد میشود مربوط به حوزه فناوری است اظهار داشت :مهمترین شاخصه ایجاد
و اشاعه فناوری ،نیروهای انسانی متفکر و خالق است و وظیفه ما ،فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد
آنها است .پیری با اشاره به اثرگذاری پارکهای علم و فناوری در دو محور فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی گفت :این مراکز با برانگیختن امید در دل جوانان،
باعث شدند ایدهها امکان ارائه پیدا کنند هر چند به نتیجه نرسند .وی با بیان اینکه تعامالت بینالمللی باید در قالب برد -برد گسترش یابد ،خاطر نشان
کرد :اگر موسسات فناور ایجاد شده در کشور نتوانند به استانداردهای جهانی دست یابند ،رفته رفته بازارمان را در دنیا از دست خواهیم داد .در این مراسم
همچنین عباس قوام ،رئیس پارک علم و فناوری کرمان هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی ظرفیتهای فناوری به خصوص در پارکهای علم و فناوری،
معرفی دستاوردهای موسسات فناور به جامعه سرمایهگذاران داخلی و خارجی و برقراری ارتباط میان سرمایهگذاران و عرضه کنندگان فناوری عنوان کرد.
محمد میرزایی ،رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان نیز با اشاره به چالشهای پیشروی فناوری ،کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی در نظام توسعه
فناوری و نوآوری در کشور و ضعف در همکاریهای بینالمللی را عمده ضعفهای موجود در عرضه نوآوری و توسعه فناوری دانست .در حاشیه این جشنواره
نمایشگاهی با حضور پارک علم و فناوری یزد ،خراسان ،گیالن ،البرز ،قم ،جهاد دانشگاهی ،بنیاد نخبگان و هوا و فضا برگزار شد که در این میان پارک علم و
فناوری یزد با  4شرکت حضور فعالی در این نمایشگاه داشت ،روژه تکنولوژی ،پترو اکتان ایساتیس ،روژان و پویا شیمینوآوران موسساتی بودند که از پارک
علم و فناوری یزد در این نمایشگاه حضور یافته و محصوالت خود را ارائه دادند .گفتنی است ،در جریان این جشنواره همچنین کارگاه آموزشی آشنایی با
روشهای نوین تبدیل ایده به ثروت با حضور علی ناظم ،دکترای مدیریت کسب و کار با گرایش رهبری سازمانها ،کارگاه آموزشی دانشگاه کارآفرین با
حضور محمدرضا امینی ،مدرس دورههای مدیریت و کارآفرینی و نماینده تجار ایرانی مقیم امارات ،کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای نوین کارآفرینی و
تجاریسازی فناوری و آشنایی با روشهای نوین مدیریت در کارآفرینی برگزار شد.
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اعطای گواهینامه طرح برتر به یکی از موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد

گواهینامه طرح برتر نخستین جشنواره تجاریسازی فناوریهای پیشرفته به طرح «تولید زرین» شرکت پترو
اکتان ایساتیس ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد تعلق گرفت .طبق این گواهینامه ،بر اساس ارزیابیهای
انجام شده بر مبنای مدل ارزیابی طرح برتر در «نخستین جشنواره تجاریسازی فناوریهای پیشرفته»
توسط گروه ارزیابان و هیأت داوران و تایید دبیرخانه دائمی جشنواره این طرح شایستگی دریافت
«گواهینامه طرح برتر» را یافت .گفتنی است ،نخستین جشنواره تجاریسازی فناوریهای پیشرفته(با
رویکرد دانشگاه کارآفرین)  22مهر  94در محل پردیس دانشگاه ماهان برگزار شد و پارک علم و فناوری
یزد نیز در این جشنواره حضور فعال و چشمگیری داشت.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد؛

وضعیت استخدامی کارکنان پارکهای علم و فناوری کشور به شرایط بحرانی نزدیک شده است

رئیس هیأت اجرایی تشکیالت و نیروی انسانی پارکهای مناطق  2و  4فناوری در جلسه این هیأت
در پارک علم و فناوری یزد ،با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت موجود استخدامی منابع انسانی
پارکهای علم و فناوری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :متاسفانه وضعیت استخدامی کارکنان
پارکها به خصوص در پارکهای سطح یک به شرایط بحرانی نزدیک شده است .وی با اشاره به
این که متاسفانه با گذشت حدود پانزده سال از زمان آغاز فعالیت پارکهای علم و فناوری در کشور،
هنوز سهمیه استخدامی به آنها اختصاص داده نشده است ،توجه به حفظ و نگهداشت مدیران و
کارشناسان حرفهای و با تجربه در پارکها را ضروری دانست .شکوهی با بیان اینکه اصالح آئیننامه
استخدامی اعضای غیر هیأت علمی بر اساس شرایط موجود حیاتی است ،تصریح کرد :بازنگری این
آئیننامه به منظور حفظ انگیزه پرسنل پارکها که مهمترین سرمایه آنها محسوب میشود ،ضروری است .وی بازنگری و اصالحات مرتبط با ارتقا اعضا
در آئیننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی تا زمان دریافت مجوز استخدام در پارکهای علم و فناوری را یکی از دغدغههای جدی هیأت اجرایی
مناطق  2و  4فناوری کشور دانست و از کلیه روسای پارکها و مدیران وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درخواست کرد :هر چه سریعتر در راستای حل
این مشکل اقدامات الزم را انجام دهند.
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تجلیل از برگزیدگان مرکز نوآوری

گردهمایی پایان سال اعضای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد 25 ،اسفند  94برگزار شد .در این
مراسم که با حضور پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شیرزاد ،مدیرکل آموزش و پرورش
استان یزد ،شاه نظری ،رئیس بنیاد نخبگان استان ،فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک،
شکوهی معاون پشتیبانی پارک و زارع معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از
مسئولین پارک و مشاورین و مسئولین مرکز نوآوری برگزار شد از طرحهای برگزیده این مرکز در سال
 94تجلیل شد.

در مصاحبه با پاتریک ابیشر ،رئیس دانشگاه  EPFLسوئیس مطرح شد:

تجربه فناوریهای نرم در پارک یزد ثابت کرد میتوان در این حوزه سرمایهگذاری نمود

پاتریک ابیشر ،رئیس دانشگاه  EPFLسوئیس ،در مصاحبه با روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد ضمن استقبال از ایجاد مراکز رشد
فناوریهای نرم گفت :من معتقد بوده ام که در حوزه مدیریت ،اقتصاد و به طور کلی علوم انسانی میتوان فعالیتهای بسیار خوبی را
انجام داد .من مدتهاست روی این مسئله اندیشیدهام و امروز تجربه پارک علم و فناوری یزد در ایجاد مرکز رشد فناوریهای نرم به
من ثابت کرد که این حوزه قابلیت باالیی برای فعالیت دارد و شرکتهای زیادی میتوانند حول این موضوع شکل بگیرند و کارهای بزرگی را به انجام برسانند .ابیشر
در پاسخ به این سوال که ارتباط دانشگاه  ،EPFLبا پارکهای علم و فناوری چگونه است؟ گفت :دانشگاه  ،EPFLپارک علم و فناوری بزرگی درون خود دارد به صورت
متوسط هر دو هفته یکبار یک شرکت در آن پذیرش میشوند  .وی بیشتر ورودیهای این پارک را شرکتهای شکل گرفته از دانشگاه عنوان کرد و گفت :در این پارک و بیشتر
پارکهای علم و فناوری اروپا شرکتهای بسیار بزرگ حضور دارند که این وضعیت در پارکهای ایران چندان چشمگیر نیست و بیشتر از شرکتهای کوچک و متوسط
حمایت میشوند .ابیشر ،پارک علمی کودکان و نوجوانان را بسیار ایده جالبی دانست و گفت :اینکه پارک علم و فناوری یزد روی کودکان و نوجوانان سرمایهگذاری
میکند بسیار ارزشمند است و در اروپا کمتر پارکی وارد فعالیت در این حوزه شده است .وی تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه  EPFLرا قابل توجه
دانست و گفت :موفقیتهای آنها نشان از استعداد باالی جوانان ایران دارد .رئیس دانشگاه  EPFLسوئیس در پاسخ به این سوال که جالبترین بخش این بازدید را در
چه دیده اید ،گفت :فضای دلپذیر و سنتی پارک علم و فناوری یزد بسیار زیباست و انسان را به وجد میآورد .وی بازدید از شرکت شکالت را از بخشهای زیبای بازدید
خود دانست و گفت؛ من امید و عالقه را در چشمهای این جوان دیدم .ابیشر همچنین کار عملیاتی در حوزه علوم انسانی و بیوتکنولوژی را بسیار ارزشمند تعبیر کرد و
گفت :فعالیت مرکز رشد زیستفناوری پارک یزد و نحوه ارتباط این مرکز با دانشگاه علوم پزشکی یزد میتواند مدلی برای پارک  EPFLسوئیس باشد.
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در آخرین نسخه بروشور اطالعرسانی انجمن به چاپ رسید:

دیدگاه پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد
در خصوص انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری ()IASP

در جهان رقابتی اقتصاد دانشی منبعی پایان ناپذیر برای توسعه پایدار به شمار میرود .انجمن جهانی
پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری با ایجاد فضائی ایده آل جهت تبادل اطالعات و تجربیات میان
اعضا ،نقش اساسی در توسعه پارکهای علم و فنا وری و به تبع آن توسعه کشورهای سراسر جهان ایفا
میکند .فرصتهای شبکه سازی و آموزشی که انجمن ارائه میدهد یک مزیت رقابتی عالی به شمار میرود.
از اینکه عضو این انجمن هستیم افتخار میکنیم .ظرفیتهای بالقوه زیادی در کار با انجمن وجود دارد.

با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در رم انجام شد

امضای بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی شرکتهای پارک علم و فناوری یزد

شرکت توسعه پرواز مستقر در پارک علم و فناوری یزد موفق به امضای قرارداد انتقال دانش فنی ساخت
و تولید هواپیماهای آموزشی سبک و آموزشی شد .به گزارش روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد ،بر
اساس قراردادی سی میلیون یورویی با شرکت  Tecnamایتالیا دانش فنی ساخت هواپیماهای آموزشی
دو تا هشت نفره به شرکت توسعه پرواز یزد منتقل شد .سید عبدالرضا حسینی ،مدیرعامل شرکت
توسعه پرواز یزد که از سال  91در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد ،با بیان اینکه این دانش فنی طی
دوسال به کشور منتقل میشود ،اظهار داشت 10 :نفر برای آموزشهای اولیه به اروپا اعزام میشوند و بر
طبق قرارداد ،دانش ساخت قطعات هواپیمایی نیز آموزش داده میشود .وی تصریح کرد :بعد از دوسال
تولیدکننده این هواپیماها خواهیم شد و توانستیم اجازه صادرات به  15کشور پس از تولید را نیز دریافت
کنیم .حسینی نسب افزود :با توجه به اینکه شرکت  Tecnamدر خاورمیانه فروش خوبی داشته است بند جدیدی به قرارداد اضافه کردیم مبنی بر اینکه
تمام فروش خاورمیانه این شرکت به شرکت دانشبنیان توسعه پرواز یزد داده شود و بنابراین ما اولین و تنها تولید کننده هواپیماهای سبک در خاورمیانه
خواهیم بود .گفتنی است؛ این قرارداد طی مراسمی در سفررئیس جمهور به رم به امضا رسید.
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داریوش پورسراجیان در مراسم اختتامیه فستیوال «بازاریابی و فروش»؛

شاخصه اصلی دانشگاههای نسل سوم ،تمرکز بر تربیت دانشجویان کارآفرین است

مراسم اختتامیه دومین فستیوال «بازاریابی و فروش» برگزار شد .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد در این مراسم در دانشگاه امام جواد ،ضمن تاکید بر اهمیت آموزش مهارتهای کسب و کار به دانشجویان
اظهار داشت :شاخصه اصلی دانشگاههای نسل سوم ،تمرکز آنها بر تربیت دانشجویان کارآفرین است .وی
از دانشگاه امام جواد به عنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه مهارت آموزی و کارآفرینی قدردانی کرد و اظهار
داشت :پارک علم و فناوری همچون گذشته آمادگی خود را برای همکاری گسترده با مرکز نوآوری دانشگاه و
باشگاه کارآفرینی امام جواد به عنوان متولی تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان این دانشگاه اعالم میکند.

برای نخستین بار در کشور انجام شد

ساخت فلودیوایدر توربین گاز  GEF9توسط شرکت صافات انرژی

برای اولین بار در کشور فلودیوایدر توربین گاز  GEF9توسط یکی از موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد طراحی و ساخته شد.
رضا جوادپور ،مجری این طرح و مدیرعامل شرکت صافات انرژی قیمت باالی قطعه فلودیوایدر در بازار جهانی ،تحریمها و نبود پشتیبانی
مناسب را عمده دلیل ساخت این محصول توسط محققان یزدی دانست و گفت :برای بهینه کردن عملکرد این قطعه و تطبیق آن با شرایط
دمایی و سوخت مورد استفاده در ایران عالوه بر تغییر آلیاژهای به کار رفته ،از مهندسی معکوس استفاده شد و توسط صندوق نوآوری و
شکوفایی مورد حمایت قرار گرفت .وی با بیان اینکه ضمن رعایت استانداردهای جهانی در این قطعه ،تمام سخت افزار به کار گرفته شده
ایرانی است ،اظهار داشت :نظر به اینکه این قطعه با توجه به شرایط ایران بهینه شده ،قیمت آن نصف مشابه خارجی است .جوادپور
افزود :خوشبختانه هرگونه تغییر ،گارانتی و پشتیبانی برای مصرف کنندگان در کشور فراهم شده است .به گفته مجری این طرح ،تاکنون این قطعه به پاالیشگاه
بندرعباس و آب و برق کیش فروخته شده و دو قطعه نیز برای نیروگاه یزد در دست ساخت است و البته پیش بینی میشود تا سال آینده  10قطعه از این محصول به
کشورهای منطقه فروخته شود .گفتنی است ،فلودیوایدر قطعهای است که در توربینهای گازی ساخت شرک جنرال الکتریک وجود دارد و تقسیم سوخت مایع در
این توربینها به عهده آن است ،تنها کشورهای سازنده این قطعه در جهان آمریکا ،ژاپن و آلمان هستند.
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مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد؛

استارتآپ ویکندها به تولید یک محصول با کمترین هزینه شکست کمک میکنند

نخستین استارتآپ ویکند گردشگری یزد  27لغایت  29آبان ماه  94به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی
یزد برگزار شد به این بهانه سراغ مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد رفتیم
و متن زیر حاصل گفتوگو با تقی فرهنگ نیا ،مدیر این مرکز است که با هم میخوانیم:

  لطفا مختصری در مورد رویداد استارتآپ ویکند توضیح دهید.
استارتآپ به شرکتهای نوپایی گفته میشود که کار خود را با یک ایده
ساده و اولیه آغاز کرده و به سرعت رشد مییابند و به درآمد میرسند.
استارتآپ ویکند یک همایش و رویداد آموزشی -تجربی در سراسر دنیا
است که همانطور که از نامش پیدا است معموال در انتهای هفته برگزار
میشود .در این برنامه شرکتکنندگان پرانگیزهای شامل برنامه نویسان،
مدیران تجاری ،عاشقان استارتآپ ،بازاریابهای حرفهای و طراحان
گرافیک گرد هم میآیند تا انتهای هفته طی  54ساعت ایده یا پروژههایی
را مطرح و آماده نمایند.
  هدف از برگزاری استارتآپ ویکندها چیست؟
هدف استارتآپ ویکند ،آموزش و ترویج کارآفرینی در کشورهای جهان است.
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اما جدا از این اهداف ،شما در این گونه گروهها یاد میگیرید چگونه درست
فکر کنید و ایدههای خود را در جهتی درست و عملی رشد دهید .با افراد و
شریکهای جدیدی آشنا میشوید که میتوانند در پیشبرد ایده شما یا
سرمایهگذاری در خصوص آن به شما کمک کنند.

  نحوه برگزاری برنامه استارتآپ ویکند به چه صورت میباشد؟
در گردهمایــی روز نخســت ،افــراد ایدههــای خــود را مطــرح میکننــد و از بین
ایدههــای مطــرح شــده بهتریــن آنهــا بــا رای حاضــران انتخــاب میشــوند.
صاحبان ایدههای انتخاب شده شروع به تشکیل تیم و جذب تخصصهای
مــورد نیــاز بــرای پیشــبرد ایــده میکننــد .بعــد از تشــکیل گروههــا روز اول بــه
پایــان میرســد .در روز دوم گروههــا از اول صبــح در مکانــی کــه برایشــان
تــدارک دیــده شــده حاضــر شــده و بــا امکاناتــی کــه در اختیــار دارنــد شــروع

فصلهفتم خبرهاو رویدادهایسال 1394پارک

بــه اجرایــی کــردن ایــده خــود مینماینــد .در ایــن بیــن افــرادی بــه عنــوان
مربــی کــه در زمینههــای مختلــف دارای تخصــص میباشــند و یــا ســابقه
ایجــاد اســتارتآپ را دارنــد گروههــا را در جهــت اجرایــی کــردن ایدههایشــان
راهنمایی و کمک میکنند .روز سوم گروهها دور هم جمع میشوند و آخرین
تالشهــا را در جهــت تولیــد نمونــه اولیــه محصــول شــان انجــام میدهنــد و
آمــاده ارائــه آن در حضــور داوران میشــوند و عصــر روز ســوم زمــان بررســی
ایدههــا و محصــول اولیــه حاصــل از آن ایــده اســت.

  تاکنون چند استارتآپ ویکند در یزد و به میزبانی چه ارگانهایی
برگزار شده است؟
در یزد تا به حال دو دوره استارتآپ ویکند برگزار شده است یک دوره  6الی
 8اسفند سال گذشته به میزبانی دانشگاه یزد و دومین دوره در تاریخ  14تا

 16مرداد ماه سال جاری با حمایت و میزبانی شرکت تعاونی پیشگامان یزد
و دانشگاه امام جواد(ع) با حضور  102نفر و در قالب  10تیم برگزار شد.

  لطفا مختصری در مورد استارتآپ ویکند آبان ماه توضیح دهید.
استارتآپ ویکند گردشگری در یزد به عنوان اولین دوره تخصصی در این
زمینه در تاریخ  27لغایت  29آبان ماه همزمان با هفته جهانی کارآفرینی به
میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی یزد برگزار شد .یکی از انتقاداتی که به عملکرد
حوزه گردشگری وارد است این است که صنعت گردشگری در ایران با امکانات
کم و به شکل سنتی پیش میرود و همین مساله باعث شده تا ایران برای
گردشگران دنیا ،آن طور که باید جای شناخته شدهای نباشد .به همین دلیل
این صنعت نیاز به ایده برای پیشرفت دارد و به همین منظور استارتآپ ویکند
تخصصی گردشگری برگزار شد.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیسـت و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هشـتمین کنفرانس مهندسـی و فناوری فوتونیک ایران ۶
بهمـن مـاه جـاری بـا حضـور معاون پژوهـش و فناوری وزارت علوم و جمعی از متخصصان ،پژوهشـگران
صنعت و دانشگاه و حمایت پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد .وحید احمدی ،معاون
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در این مراسم با اشاره به فعالیتهای انجمن اپتیک
و فوتونیـک ایـران گفـت :خوشـبختانه ایـن علـم توانسـته جایـگاه مطلوبـی را در میـان صنایـع مختلـف
بـه دسـت آورد بـه طـوری کـه بسـیاری از صنایـع بـزرگ وابسـته بـه آن هسـتند .محمدصالـح اولیـا ،رئیس
دانشـگاه یـزد نیـز در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه ماموریتگـرا شـدن آمـوزش عالـی ،دانشـگاه
یـزد نیـز بایـد نقـش حقیقـی خود را بیابد گفت :اخیرا محورهای توسـعه دانشـگاه یزد مـورد مطالعه قرار
گرفته اسـت که نقشـه جامعه علمی کشـور و محورهای توسـعه اسـتان نیز در آن مدنظر قرار گرفته اسـت .دبیر کمیته علمی این کنفرانس نیز با بیان اینکه
در بسـیاری از کشـورها کنفرانسها درآمدزا هسـتند گفت :کنفرانسها در کشـور ما خودکفا نیسـتند .فرجی دانا در ادامه با بیان اینکه خوشـبختانه کیفیت
مقـاالت در ایـن دوره ارتقـا یافتـه اسـت گفـت :تعـداد مقـاالت ارسـال شـده به این کنفرانس  ۳۷۷مقاله بـود که پس از داوری ۲۷۲ ،مقالـه پذیرفته و در پایان
 ۷۲مقالـه نیـز بـه صـورت شـفاهی و  ۲۰۰مقالـه بـه صـورت پوسـتر ارائـه خواهـد شـد .گفتنـی اسـت ،پـارک علـم و فنـاوری یـزد با حضـور در نمایشـگاهی که در
حاشـیه ایـن کنفرانـس برگزار شـد ،به ارائه دسـتاوردهای خـود پرداخت.
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منوچهر منطقی؛ ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی ،برای کار خود در بخش استانی هم هویت ایجاد کرد

منوچهـر منطقـی ،رئیـس سـازمان صنایـع هوایـی و دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری و صنایـع دانشبنیـان
هوایی و هوانوردی در گفتوگویی منتشـر شـده در ماهنامه آموزشـی ،علمی ،خبری ،تحلیلی اقتصاد
دانشبنیـان بـا بیـان اینکـه در بخـش سـاخت تجهیـزات فرودگاهـی ،سـتاد توسـعه صنایـع هوایـی و
هوانـوردی ،شـرکتهای دانشبنیانـی را کـه در پارکهـای علـم و فنـاوری مسـتقر هسـتند و در زمینـه
تجهیـزات فرودگاهـی فعالیـت میکننـد ،در یـک ابرپارک(مگاپـارک) جمـع کـرده اسـت گفـت :مسـئولیت
ایـن مگاپـارک بـه پـارک علـم و فنـاوری یـزد سـپرده شـده کـه بـه عقیـده مـن بـا این حرکـت بـرای کار خود
در بخـش اسـتانی هـم هویـت ایجـاد کـرده اسـت .منطقـی با اشـاره بـه جایگاه صنعـت هوایی ایـران بین
کشورهای منطقه اظهار داشت :طبق بررسیهای سال  2014ایران از جنبه علمی در منطقه اول است
و کشـوری کـه در رتبـه بعـدی قـرار گرفتـه ،حـدود 50درصـد با ما فاصله دارد.منطقی همچنین بزرگی پروژهها و حجم باالی سـرمایهگذاری روی آنها را یکی
از چالشهـای حـوزه هوایـی و هوانـوردی دانسـت و تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه دولـت در ایـن زمینـه محدودیتهـای مالـی دارد ،بـرای بـرون رفـت از
ایـن بحـران ،مجموعههـای کوچـک را بـه صـورت یـک شـبکه درآوردیـم تـا قسـمتی از بودجه الزم توسـط خود شـبکه تامین شـود .این شـرکتها دانشبنیان
هسـتند و میتواننـد از صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی وام دریافـت کننـد .منطقـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه چنـدان نگـران دوران پسـابرجام نیسـت ،تصریـح
کـرد :نتیجـه اولیـه نشـان میدهـد ،میتوانیـم از ایـن دوران بـرای ارتقـا شـرکتهای داخلـی اسـتفاده کنیـم .البتـه عبـور از ایـن دوران بـه راه رفتـن روی لبـه تیـغ
میمانـد و چنانچـه از شـرایط موجـود مراقبـت نشـود ،میتوانـد بـه پیکـر نحیـف ایـن صنعـت نوپـا ضربـه بزنـد.
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معاون فناوری و نوآوری پارک در حاشیه همایش نوآوری و کارآفرینی؛

رسالت مرکز نوآوری حمایت از افرادی است که ایدههای خالقانه دارند

همایش نوآوری و کارآفرینی با هدف معرفی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد 10 ،اسفند  94در سالن
دانشکده فنی شهید صدوقی یزد برگزار شد .احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد در این همایش ضمن معرفی مرکز نوآوری این پارک ،اظهار داشت :مرکز نوآوری پارک
علم و فناوری یزد به عنوان نخستین مرکز در کشور فعالیت خود را آغاز کرده است .وی با اشاره به اینکه
رسالت مرکز نوآوری حمایت از افرادی است که ایدههای نوآورانه دارند ،اظهار داشت :مرکز نوآوری از
طرحهای ارائه شده در چهار سطح یک میلیون تومانی 4 ،میلیون تومانی و  8تا  10میلیون تومانی حمایت
تسهیالتی میکند .فقیهخراسانی افزود :عالوه بر کمکهای مالی برای ساخت قطعات ،کارشناسان مرکز
نوآوری مشاورههایی در زمینه بازاریابی ،تولید و ...به افراد خالق ارائه میکنند .وی تصریح کرد :در انتهای هر سال نیز به طرحهای خاتمه یافته برتر در مراکز
نوآوری سراسر استان ،جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد .معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین دانشجویان
دانشکده فنی شهید صدوقی ،اظهار داشت :نوآوری از بطن دانشگاهها بیرون میآید و دانشجویان خالق میتوانند طرحهای خود را برای دفاع به شورای
مرکز نوآوری آورده و پس از تایید این شورا ،از حمایتهای تسهیالتی و مشاورهای آن استفاده نمایند .ابوالقاسم میرطالبی ،رئیس دانشکده فنی شهید
صدوقی نیز در این همایش با بیان اینکه  3000دانشجو در  25رشته در دانشکده فنی شهید صدوقی مشغول تحصیل هستند ،گفت :دانشجویان خالقی در
این دانشکده وجود دارند که ایدههای نو وخالقانه آنها نیازمند حمایت است .وی با اشاره به تعامل پارک علم و فناوری یزد و دانشکده فنی شهید صدوقی،
ابراز امیدواری کرد :این همکاری به روند پیشبرد اهداف دانشکده فنی شهید صدوقی کمک کند .گفتنی است ،در پایان همایش دانشجویان سواالت خود را
با احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک در میان گذاشتند.
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سمینار فرصتهای همکاری و فعالیت در بازار تجهیزات فرودگاهی برگزار شد

سمینار فرصتهای همکاری و فعالیت در بازار تجهیزات فرودگاهی  2دی  94در محل پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد .شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در این سمینار با اشاره به تحقیقات
صورت گرفته در حوزه هوا فضا در استان یزد گفت :بررسیها نشان میدهد ،حدود  400دانشجوی یزدی
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته هوا فضا و در دانشگاههای مطرح کشور مشغول به تحصیل
هستند و به زودی فارغالتحصیل خواهند شد .وی افزود :این امر نشان میدهد منابع انسانی بسیار خوبی
در این زمینه داریم که زمینه را برای تأسیس مرکز رشد صنایع هوایی و فضایی فراهم میکند .شکوهی با
بیان اینکه صنعت هوا فضا بسیار گسترده است اظهار داشت :به توصیه مسئوالن و متخصصان این امر
تصمیم گرفته شد در افق نزدیک به تجهیزات فرودگاهی بپردازیم بنابراین عزم خود را جزم کردیم و به این
حوزه وارد شدیم .وی ادامه داد :پارک علم و فناوری یزد درصدد است بستر مناسبی فراهم آورد تا با کمک شرکتهای کوچک و متوسط به تکنولوژیهای
مورد نیاز این صنعت دست یابیم .علی حاجیغالمسریزدی ،مسئول مگاپارک هوایی ایران و مسئول کارگروه تجهیزات فرودگاهی نیز در این سمینار ضمن
معرفی ستاد هوایی و کارگروه تجهیزات فرودگاهی گفت :از آغاز فعالیت کارگروه تجهیزات فرودگاهی یکسال میگذرد که خوشبختانه این ستاد ما را در رسیدن
به هدفهایمان در شبکه مگاپارک هوایی بسیار یاری داده است .به گفته حاجیغالمسریزدی ،شبکه سازی با ذیفعان بازار تجهیزات داخلی ،تشکیل جلسات
مستمر کارگروه ،شناسایی نیازها و ظرفیتهای بازار تجهیزات فرودگاهی اعم فعالیتهای این کارگروه تاکنون بوده است .وی در ادامه با بیان اینکه شرکتها
باید نگاه دانشبنیان داشته باشند ،تصریح کرد :بازار تجهیزات داخلی سیر رو به رشدی دارد اما برای تحقق اهدافش نیاز به شبکهای از بازیگران و حمایت
آنها دارد .در این سمینار همچنین فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه تجهیزات زمینی ،فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه تجهیزات باند و روشنایی و  ...و
فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه تجهیزات ارتباطاتی ،ایمنی ،رادار و  ...توسط اعضای کارگروه تجهیزات فرودگاهی ارائه شد.
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برگزاری گردهمایی موسسات فناور فعال در حوزه آب در مرکز اقبال

نخستین گردهمایی موسسات فناور فعال در حوزه آب  12آبان  94با حضور مدیران عامل این شرکتها
و معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد در سالن کنفرانس پارک یزد برگزار شد .در ابتدای این نشست،
احمدرضا فقیهخراسانی معاون فناوری و نوآوری با اشاره به سیاستهای پارک علم و فناوری یزد در حوزه
آب ،حمایت جدی در راستای رفع موانع و توسعه فعالیتهای این گروه از موسسات را باتوجه به نیازهای
جدی استان و ایران از جمله راهبردهای جدی پارک در این زمینه عنوان نمود .علی اکبر قیومی ،مدیر
مرکز توسعه فناوری آب نیز هدف از برگزاری این نشست را آشنایی با موسسات فعال در این زمینه و کمک
به همگرایی و هم افزایی آنان در جهت توسعه بازار و حضور پررنگتر آنها در بازار دانست .در ادامه این
گردهمایی ،کلیه موسسات حاضر دیدگاههای خود را پیرامون فعالیتهای پارک علم و فناوری در بخش
آب تشریح و پیشنهادات خود را در خصوص راهکارهای تقویت و توسعه این بخش عنوان نمودند .گفتنی است ،مرکز توسعه فناوری آب ،استقبال مطلوب
موسسات از این نشست صمیمانه و عزم جدی آنان برای فعالیت در این حوزه را ارج نهاده و اظهار امیدواری شد ،با همراهی فعاالن بخش خصوصی در
جهت توسعه فناوری در حوزه آب گامهای موثری برداشته شود.

داریوش پورسراجیان از پروژههای حوزه عمرانی

پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد

رئیس پارک علم و فناوری یزد  29آذر  94طی بازدید  1ساعته از ساختمان مرکز رشد مرکز فناوری اقبال ،در
جریان پیشرفت فیزیکی پروژه و همچنین و مسائل و برنامههای واحد عمرانی پارک قرار گرفت .پورسراجیان
طی این بازدید گفت :ساختمان مرکز رشد مرکز فناوری اقبال با پیشرفت فیزیکی  45درصد در سه طبقه،
زیر زمین ،همکف و طبقه اول در حال ساخت است .به گفته وی ،سالن جلسات ،کنفرانس و چهار فضای
آزمایشگاهی از جمله فضاهای تعبیه شده در این ساختمان است.
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پورسراجیان در کمیته علمی پژوهشی عنوان کرد؛

تنها یک نظام جامع آماری میتواند بیانگر تأثیرگذاری پارکها در کشور باشد

پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد که در کمیته علمی پژوهشی با اشاره به اهمیت وجود آمار و
اطالعات صحیح برای تصمیمگیریهای حوزه علم و فناوری گفت :تاکنون بسته به شرایط و سالیق از وجوه
مختلف در خصوص تأثیرگذاری پارکها در توسعه منطقهای سخن به میان آمده اما واقعیت آن است که
تنها یک نظام جامع آماری میتواند حقیقت تأثیر پارکها را در توسعه منطقهای به نمایش بگذارد .وی
افزود :استخراج شاخصهای واقعی و اینکه بدانیم پاسخ به چه سواالتی در این حوزه حائز اهمیت است
مهمترین بخش در تدوین چنین نظامی به شمار میرود .وی تدوین چنین نظام جامعی را یک ضرورت برای
حال حاضر پارکها دانست و گفت وقتی بر سر اقالم آماری و سواالتی که باید به آن پاسخ داد به یک توافق منطقی رسیدیم اطالعات آماریای تولید خواهد
شد که میتواند مبنای تصمیمسازی و تصمیمگیری موثر در حوزه علم و فناوری باشد .وی نمود تأثیر پارکها را در مناسبات اقتصادی منطقه از مهمترین
مسائل امروز پارکها دانست و ابراز امیدواری کرد :در قالب یک کار پژوهشی این شاخصها استخراج و نظام جامع آماری پارکها طراحی و تدوین شود.

داریوش پورسراجیان در جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد فناوریهای نرم؛

نباید در برابر ایدههای خالقانه منفعالنه عمل کرد

جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد فناوریهای نرم  21بهمن  94در سالن کنفرانس پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد .در این جلسه که با حضور اعضای شورای سیاستگذاری این مرکز برگزار شد،
فعالیتهای صورت گرفته در بخش مطالعات مرکز رشد فناوریهای نرم ارائه و مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه تقویت حوزه علوم انسانی
ماموریت متمایزی است که برای نخستین بار توسط پارک علم و فناوری یزد انجام شد ،گفت :الزم است
آموزههای دانشگاه به کار گرفته شود و از این طریق کاربرد علوم انسانی در جامعه افزایش یابد .وی افزود:
نباید در برابر ایدههای خالقانه در این حوزه منفعالنه عمل کرد و به طور قطع داشتن طرح و برنامه برای
رویارویی با ایدههایی که به مرکز ارائه میشود الزمه این مهم است .در این نشست همچنین مدیر مرکز
رشد فناوریهای نرم و علوم انسانی ،شرح مختصری از فعالیتهای مدیریتی و اجرایی مرکز رشد را به حاضرین در جلسه گزارش داد.
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علی حاجیغالمسریزدی ،مدیر پروژه ارزیابی مؤسسات:

هدف از ارزیابی ،شناخت دقیق وضعیت مؤسسات و سیاستگذاری پارک و مؤسسات برای ارتقا آن است

ارزیابی حضوری مؤسسات فناور مستقر در پارک با هدف شناخت و سیاستگذاری در راستای ارتقا عملکرد
فناورانه آنها از  16دی آغاز شد .علی حاجیغالمسریزدی ،مدیر پروژه ارزیابی ،با بیان اینکه در سال جاری
آییننامه ارزیابی به طور کلی بازنگری شده است ،گفت :طبق آییننامه جدید ،ارزیابی شامل بررسی شاخصهای
«کمیت و کیفیت محصوالت یا خدمات»« ،مدیریت کسب و کار»« ،مدیریت فناوری» و «مدیریت منابع انسانی»
میشود .وی افزود :فرآیند ارزیابی دارای دو مرحله است مرحله اول ،صحت سنجی اطالعات وارد شده در
سامانه وندا که توسط نفیسه جلیلیان و حمید پورشایان انجام میشود و مرحله دوم ،بازدید حضوری تیم
ارزیاب که توسط بنده و شیرین خسروی و مهدیه رضایی انجام میشود .سریزدی ضمن ابراز خرسندی
از ایجاد درک مشترک بین مؤسسات و پارک در زمینه اهداف ارزیابی ،گفت :هدف از ارزیابی ،شناخت دقیق
وضعیت مؤسسات و سیاستگذاری پارک برای ارتقای آن میباشد .وی افزود :مؤسسات نیز میتوانند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود ،سیاستهای
الزم را برای ارتقای عملکرد خود اتخاذ نمایند .سریزدی همچنین از مؤسسات مستقر در پارک خواست تا جهت اجرای صحیح و سریع ارزیابی ،همکاری الزم را در
ارائه مستندات مورد نیاز تیم ارزیاب به عمل آورند .مهدیه رضایی ،عضو تیم ارزیاب نیز با بیان اینکه هر روز بازدید حضوری از دو مؤسسه صورت میگیرد ،گفت:
تاکنون  18مؤسسه ارزیابی شدند که از این تعداد  10مؤسسه در حوزه فناوری سخت و  8مؤسسه در حوزه فناوری نرم فعالیت داشتند .وی تصریح کرد :در جلسات
بازدید ،عالوه بر بررسی اطالعات ارائه شده در سامانه وندا ،مستندات مربوط به شاخص کسب و کار نیز بررسی میگردند و نتایج ارزیابی به صورت گزارشی از ریز
امتیازات شاخصهای مختلف اعالم خواهد شد .رضایی افزود :مؤسسات تا  14آذر فرصت داشتند اطالعات خود را در اختیار ما قرار دهند و امیدواریم در ادامه نیز با
در اختیار گذاشتن اطالعات صحیح و کامل ،ما را در اجرای مناسب این فرآیند یاری کنند .شیرین خسروی ،عضو دیگر تیم ارزیاب با تأکید بر اهمیت ارزیابی مؤسسات،
گفت :در جلسات بازدید ،ضمن انتقال تجارب ،سعی بر شناسایی عوامل موفقیت و چالشهای موجود در مؤسسات و همچنین ارائه مشاورههای الزم میگردد که
میتواند سبب تبیین دقیقتر شاخصهای ارزیابی گردد .گفتنی است؛ ارزیابی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال پس از اصالح آییننامه از اول آبان سال
جاری آغاز شد و نتایج آن تا دوسال مالک عمل برای پارک در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها خواهد بود.
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حضور پررنگ پارک یزد در نشست روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور

چهاردهمین نشست مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور در پارک
زیستفناوری قشم برگزار شد .هدف از این نشست که با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم ،معاون نوآوری و
تجاریسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،رئیس امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت
و برنامهریزی ،روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و جمعی از مسئولین مربوط برگزار شد ،هم
افزایی بیشتر میان تصمیمگیران حوزه فناوری و مدیران ستادی و همچنین تبادل نظر پیرامون اهم مسائل
پارکها و مراکز رشد بود .ارائه گزارش عملکرد حوزه فناوری ،سیاستها و برنامههای معاونت پژوهش و
فناوری در سال  ،95نحوه تعامل با پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ،تامین منابع مالی پارکهای علم
و فناوری و مراکز رشد کشور ،تشریح ساختار و فعالیتهای انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران و برنامههای آتی آن در سال  ،95نحوه
تعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با پارکها و مراکز رشد کشور و خدمات قابل ارائه به شرکتها و تشریح ظرفیتهای موجود و
آماده بهره برداری منطقه آزاد قشم برای کمک به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور ،عمده مسائلی بود که در این نشست مطرح شد و مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت .در حاشیه این نشست دو روزه به منظور بررسی مسائل جاری پارکها پانلهای تخصصی برگزار شد .بررسی قوانین بیمه ،مالیات،
گمرک و سایر مسائل حقوقی شرکتهای مستقر ،بررسی قابلیتها و امکانات مناطق آزاد جهت صادرات محصوالت دانشبنیان ،تحلیل چالشهای پیشروی
رؤسای پارکها و مراکز رشد و بررسی ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری از جمله مباحث مطرح شده در پانلهای تخصصی روز
نخست بود .در پانل روز دوم نیز ظرفیتهای پارکهای علم و فناوری در حوزه بینالملل و استقرار شرکتهای خارجی در دوره پسابرجام مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفت .معرفی سامانه شعف ،پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مربوط به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنین برنامه راهبردی پارکهای
علم و فناوری کشور از دیگر برنامههای ارائه شده بود .گفتنی است ،در این نشست همچنین رئیس انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران،
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،رئیس پارک زیستفناوری خلیج فارس نیز به ایراد سخن پرداختند و پارک علم و فناوری
یزد نیز با عضویت در اکثر پانلها حضور پررنگی در این نشست داشت.
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مدیر مرکز توسعه فناوری آب خبر داد؛

فعالیت  18شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب

در حال حاضر  18شرکت از مجموعه مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزههای مرتبط با آب فعالیت
میکنند .علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب با اعالم این خبر گفت :این شرکتها در حوزههای گوناگونی چون
تصفیه ،انتقال و توزیع ،کنترل و هوشمندسازی ،ساخت و تولید ،استخراج و تحقیقات مشغول به ارائه خدمات هستند.
وی به مقوله «اقتصاد آب» اشاره کرد و اظهار داشت :در صورتی که به ظرفیتهای کارآفرینی و اشتغالزایی حوزه بزرگ
آب توجه نمود و به منظور توسعه فناوری ،تالشهای الزم را در این زمینه انجام داد ،شاهد خلق فرصتهای زیادی برای
سرمایهگذاری و ایجاد مشاغل جدید خواهیم بود .قیومی افزود :تاکنون به ظرفیتهای اقتصادی حوزه آب توجه جدی
نشده است به همین دلیل برنامهریزی در جهت توسعه شرکتهای خصوصی فعال در این بخش ،از جمله راهبردهای
مؤثر در جهت تأمین این مهم به حساب میآید .مدیر مرکز توسعه فناوری آب ،با اشاره به فعالیتهای مرکز توسعه فناوری
آب در پارک علم و فناوری یزد ،کمک به تشکیل و توسعه موسسات فناوری در حوزه آب را از جمله راهبردهای این مرکز
معرفی نمود .قیومی با بیان اینکه مراکز رشد متعدد وابسته به پارک علم و فناوری یزد در مرکز استان و شهرستانها ،از
ایدهها و ابتکارات در حوزه آب استقبال میکنند ،تصریح کرد :بر همین اساس توسعه کمی و کیفی شرکتهای هیجده گانه مستقر در پارک و نیز جذب و حمایت
از موسسات جدید به طور جدی در دستور کار مرکز توسعه فناوری آب قرار دارد.

تسهیل استقرار در محدوده علم و فناوری

شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در گفتوگو با روابطعمومی این پارک با اشاره
به مصوبه جدید هیأت رئیسه گفت :از این پس عالوه بر موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری
دارای گرید  Aو  ،Bشرکتهای دارای گرید  C،Dو Eنیز میتوانند در محدوده علم و فناوری مشخص شده
توسط پارک مستقر شوند .وی افزود :متقاضیان میتوانند با کسب مجوز از هیأت رئیسه پارک یزد نسبت
به فضایابی و استقرار در این محدوده با هماهنگی واحد عمرانی پارک اقدام نمایند.
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در پارک علم و فناوری یزد خبر داد

کاهش نرخ سود تسهیالت پرداختی به شرکتهای دانشبنیان

بهزاد سلطانی ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور  16اسفند  94در پارک علم و فناوری یزد حضور
یافت .وی در نشستی مشترک با مدیران شرکتهای دانشبنیان استان و شرکتهای فناور مستقر در
پارک با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای علمی و دانشگاهی استان یزد ،گفت :در حال حاضر  67شرکت
دانشبنیان در استان یزد فعالیت دارند که این تعداد  3درصد شرکتهای دانشبنیان کل کشور را به خود
اختصاص داده است .سلطانی با بیان اینکه این آمار نسبت به نرخ جمعیتی  4/1درصدی این استان
مطلوب است ،اظهار داشت :استانهای کمی در کل کشور وجود دارند که از این وضعیت مناسب برخوردار
هستند .سلطانی افزود :تاکنون  48طرح از سوی شرکتهای دانشبنیان استان یزد به صندوق ارائه شده که از این تعداد  29طرح مصوب شده و مبلغ 7
میلیارد تومان به آنها تعلق گرفته است .وی تصریح کرد :استان یزد پتانسیل باالیی برای ایجاد اشتغال دارد که میتوان با استفاده از این پتانسیلها و حمایت
مسئولین استانی شرایط فعالیت شرکتهای دانشبنیان را ایجاد کرد .رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با بیان اینکه یکی از خدمات صندوق نوآوری،
ارائه تسهیالت با نرخ سود  14درصد به شرکتهای دانشبنیان است ،گفت :خبر خوش اینکه با توجه به پایین آمدن نرخ سود بانکها ،این رقم به  12درصد
کاهش یافته و این روند کاهش باتوجه به کمتر شدن سود بانکها و متناسب با آن ادامه خواهد داشت .وی افزود :البته صندوق خدمات دیگری از جمله وام
قرض الحسنه  4درصد و تامین دفاتر کاری را نیز به شرکتهای دانشبنیان ارائه میکند .سلطانی با بیان اینکه در حال حاضر  2163شرکت دانشبنیان در
کشور وجود دارد که  61درصد آن شرکتهای نوپا هستند ،اظهار داشت :تاکنون  1363طرح توسط این شرکتها به صندوق معرفی شدهاند و از این تعداد 838
طرح مصوب شده است .وی افزود :مبلغ  500میلیارد تومان برای این تعداد طرح اختصاص داده شده که نشان دهنده آسان گیری صندوق نسبت به طرحهای
ارائه شده است .سلطانی تصریح کرد :صندوق در سال  93مبلغ  103میلیارد مصوب داشته که این رقم در سال  94به 400میلیارد افزایش یافته است .وی با
اشاره به اینکه معیارهای دانشبنیان شدن شرکتها در سایت معاونت علمی عنوان شده است ،گفت :ثبت شدن در اداره ثبت شرکتها ،تعاونی یا خصوصی
بودن ،ارائه طرحهای اقتصادی و دانشبنیانی و نداشتن سابقه منفی حرفهای از شروط استفاده شرکتهای دانشبنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی
است .سلطانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به اهمیت دانشبنیانی ،اظهار داشت :باید لشکر دانشبنیان در کشور فعال شود و بعد از
چند سال به بزرگترین قدرتهای اقتصادی کشور تبدیل شوند .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن عرض خیرمقدم به مدیران ارشد
شرکتهای دانشبنیان استان و شرکتهای فناور پارک ،گفت :امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه مرکز فناوری اقبال استفاده کنیم .وی با بیان اینکه
در زمینه دریافت تسهیالت یزد در رتبه هفتم قرار دارد ،گفت :امیدواریم با تعامل صندوق و فعالیت بیشتر شرکتهای دانشبنیان استان این رتبه ارتقا یابد .گفتنی
است ،در پایان شرکتهای دانشبنیان استان مسائل و مشکالت خود را با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و هیأت همراه مطرح کردند.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

بیو استارتاپ؛ تجربه هیجان انگیز  54ساعته

مراسم افتتاح بیواستارتاپ  12اسفند  94در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد .در این مراسم
که با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد ،رئیس سابق مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،نماینده جهانی برگزار
و پس از معرفی ایدهها توسط ایدهپردازان ،رای گیری ایده ،آغاز تشکیل تیمها و شروع کار تیمها انجام شد.
احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این مراسم با بیان تاریخچه
مختصری از این پارک گفت :دانشگاههای نسل اول تنها آموزش محور بودند در نسل دوم نیز پژوهش
محوری را اصل قرار دادند و اما در حال حاضر دانشگاههای فناور و تکنولوژی محور روی کار آمدهاند .وی با تاکید بر اینکه نیاز است پژوهشهای انجام
شده در دانشگاهها به سمت تولید ثروت هدایت شود ،اظهار داشت :امروز دانشگاهها باید جوابگوی نیاز صنعت باشند و تحقیقات را به ثروت تبدیل کنند که
خوشبختانه این اتفاق در ایران سرعت بسیار خوبی داشته و دانشگاهها توانستهاند به سمت دانشگاه کارآفرین گام بردارند .فقیهخراسانی با بیان اینکه نقش
پارکهای علم و فناوری گذر از دره مرگ است گفت :سمت راست این دره پژوهش و تحقیقات و سمت چپ آن تکنولوژی است .وی در ادامه به نحوه پذیرش
در مراکز رشد پارکهای علم و فناوری یزد و حمایت از پذیرش شدگان پرداخت .استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی -تجربی ()Experiential Education
در سراسر دنیا است که در  ۳روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار میگردد .در این برنامه شرکتکنندگان پر انگیزهای شامل برنامه نویسان ،مدیران تجاری،
عاشقان استارتاپ ،صاحب نظران و متخصصان ،بازاریابها و طراحان گرافیک گرد هم میآیند تا طی  ۵۴ساعت ایدههایشان را مطرح کنند ،گروه تشکیل
بدهند و هر گروه ایدهای را اجرا کند .گفتنی است ،این دوره استارتاپ تا روز  14اسفندماه ادامه دارد.
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داریوش پورسراجیان در نشست با مدیران عامل شرکتها:

هدف اصلی ارزیابی شرکتها ،پایدار سازی آنها و تقویت برند پارک است

نشست صمیمانه هیأت رئیسه پارک با جمعی از مدیران عامل موسسات فناور مستقر در پارک علم و
فناوری یزد ،یکشنبه  9اسفند  94در سالن کنفرانس این پارک برگزار گردید .به گزارش روابطعمومی
پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست ابتدا احمدرضا فقیهخراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک،
گزارشی از عملکرد پارک علم و فناوری یزد در طول دو سال اخیر ارائه نمود و سپس مدیران عامل و
نمایندگان شرکتها مسائل و مشکالت خود را به طور مستقیم با هیأت رئیسه پارک مطرح کردند .در
ادامه نشست ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در
جمع مدیران عامل شرکتهای چند مستاجره هدف اصلی ارزیابی شرکتها را پایدار سازی آنها و در
نتیجه تقویت برند پارک دانست و اظهار داشت :دغدغه اصلی ما در بحث ارزیابی و تدوین آییننامه
مربوطه این بوده است که اگر شرکتی عملکرد خوب و قابل قبولی دارد این روند پایدار و مستمر باشد .پورسراجیان با بیان اینکه نباید نتیجه ارزیابیها را
به گریدبندی و تعیین میزان هزینه استقرار تقلیل دهیم ،گفت :ماموریت ما در این فرآیند بیشتر توانمندسازی شرکتها بوده است به طوری که تاکنون ده
برابر آنچه در آییننامه گردآمده ،راهکارهایی به شرکتها برای رفع معایبشان ارائه شده و این روند آموزش و مشاوره ادامه خواهد داشت .پورسراجیان
با تاکید بر لزوم ارزیابی عملکرد ستاد پارک ،اظهار داشت :همانند سال گذشته امسال نیز با نظرسنجی از شرکتها عملکرد ستاد نیز ارزیابی خواهد شد.
وی با تاکید بر تعامل بیشتر با روابطعمومی ،گفت :انتظار داریم شرکتها تعامل خوبی با روابطعمومیداشته باشند زیرا دغدغه همه ما برند ارائه شده
از مجموعه پارک است .پورسراجیان با بیان اینکه بخش عمدهای از دغدغه شرکتها سرمایه در گردش آنها است ،اظهار داشت :در این زمینه مذاکراتی
با بانکهای مختلف صورت گرفته است اما از نمایندگان شرکتها تقاضا داریم در انتخاب یک بانک همکار ما را یاری کنند .پورسراجیان با اشاره به اینکه
پارک یزد جزء معدود پارکهای کشور است که از بدو تأسیس با برنامه عمل نموده و امروز در حال تدوین برنامه سوم خود است ،گفت :ذیل این برنامه،
برنامههای عملیاتی سالیانه تدوین میشود و طبیعتا بر اساس این برنامه اقدام خواهیم نمود .وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رئیس اداره
مالیات استان در برای حل مشکل مالیاتی شرکتها ،گفت :خوشبختانه نظرات به هم نزدیک است و هدف اجرای مر قانون است .پورسراجیان با تاکید
بر لزوم وحدت رویه شرکتها در زمینه مالیات ،گفت :باید در برابر مسئله مالیات یک رویکرد واحد انتخاب شود و اگر شرکتها پارک را مرجع تشخیص و
عمل در این زمینه میدانند باید الزاماتی را رعایت کنند که یکی از این الزامات ارزیابیها و شناخت ما از شرکتها است.
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گزارش مختصری از
مصاحبه با موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نیم سال دوم
کویر تیوای ارشد

کویر تیوای ارشد در سال  86با تکیه بر دانش و توانایی مجموعه فعالیت خود را در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد آغاز کرد و مدت
زمانی است که با طرح ایده و پیادهسازی مباحث توسعه و مدیریت استراتژیک ،محور جدیدی را برای فعالیت شرکتهای مرکز
فناوریهای نرم ایجاد نموده است .این مجموعه از ابتدای تأسیس تاکنون در زمینههای تخصصی برنامهریزی استراتژیک ،توسعه
یافتگی و رتبه بندی فعالیت داشته است .هدف از تأسیس این شرکت نیز همانند شرکتهای دیگر اشتغالزایی ،درآمدزایی و توسعه
فردی و اجتماعی بوده که از طریق ایده محوری و مصاحبه ،پذیرش انجام شده است.

بهینهسازان نرمافزار بهسان ایساتیس

شرکت بهسان یکی از مجموعههای موفق و فعال در حوزه نرمافزار است که با بیش از  13سال فعالیت در این زمینه توانسته جایگاه خود را
در بازار تثبیت نماید .این شرکت از سال  84فعالیت خود را در حوزه نرمافزار و فناوری اطالعات آغاز کرد .بهسان در زمینه تهیه محصوالت و
سامانههای مکانیزه برای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت مینماید؛ در همین راستا این مجموعه با بیش از سیزده سال فعالیت فشرده،
منسجم و گسترده ،محصوالت و سامانههای مستقل مختلفی برای سازمانها و بافتهای پژوهشی تهیه نموده است؛ هر سازمان پژوهشی
و تحقیقاتی میتواند برحسب وظایف و نیاز ،تمام و یا تعدادی از این محصوالت یا سامانهها را بکار گیرد .هدف اصلی این شرکت ارائه
محصوالت و خدمات دانشبنیان است .در حال حاضر دو محصول این شرکت به عنوان محصول دانشبنیان مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
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طیف زمین

شرکت طیف زمین در سال  1384با هدف طراحی سیستمهای ناوبری ،نرمافزارها و سخت افزارهای وابسته به آن فعالیت خود را آغاز
کرد و در حال حاضر در زمره شرکتهای برتر در این زمینه قرار دارد .این شرکت ابتدا با هدف تولید و طراحی سیستمهای  Navigationو
پایش خودرویی تأسیس و پس از مدتی به سه قسمت  ،GISالکترونیک وکامپیوتر تقسیم شد .هدف از ایجاد این شرکت نیز پاسخگویی
به نیازهایی بود که پیش از این از خارج از کشور و از طریق واردات تامین میشد .در حال حاضر نیز این مجموعه خط تولید بردهای
الکترونیکی را آغاز کرده .طیف زمین تاکنون در زمینه ثبت ایده اقدامی انجام نداده است.

نوآوران نانو کیمیا پژوه

نوآوران نانو کیمیا پژوه یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد زیستفناوری پارک علم و فناوری یزد است که خوشبختانه بعد از گذشت
 5سال توانسته جایگاه مطلوبی را از آن خود کند .این مجموعه در سال  1389در زمینه تولید نانواکسیدهای فلزی و خدمات مشاورهای
فعالیت خود را شروع کرده است .نوآوران نانو کیمیا با رویکرد فناوری نانو به مرکز رشد راه یافت .در سال گذشته عمده فعالیت شرکت
در جهت تولید نانو آلومینا بوده که توانست تاییدیه نانو مقیاس را بگیرد .همچنین این شرکت در  6آبان  94توانست کد دانشبنیانی
خود را دریافت کند .اخذ تاییدیه نانو مقیاس گاما آلومینا و اخذ مجوز دانشبنیانی عمده دستاوردی بود که این شرکت تاکنون به آن
دست یافته است .به گفته مدیرعامل این شرکت ،صنعتی نمودن نانو گاما آلومینا و طراحی استفاده در بیوسرامیکها ایدههای است که در حال حاضر بر
روی آنها کار میشود.

پارسان الکترونیک پیشرو

شرکت پارسان الکترونیک در سال  84با هدف ارائه خدمات فناوری و ترویج و گسترش خالقیت و نوآوری در سطح ملی و بینالمللی
تأسیس شد .این مجموعه در حال حاضر یکی از شرکتهای موفق در زمینه طراحی و تولید مجموعههای کمک آموزشی مبتنی بر
فناوریهای نوین ،علوم پایه و مهارتی و ارائه آموزشهای اختصاصی در این زمینه به شمار میآید .این شرکت با توجه به نیازهای
موجود در چرخه خالقیت تا نوآوری و نهایتا کارآفرینی ،ماموریت اصلی خود را گسترش و ارتقای آموزشهای تخصصی و تولید و انتشار
کتب مجموعه کمک آموزشی مبتنی بر فناوری نوین ویژه کودکان و نوجوانان تعریف نموده و سعی کرده بر اساس ماموریت کاری خود
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بستر مناسبی برای بسط و گسترش خالقیت و نوآوری در سطح جامعه مهیا نماید .این موسسه با ارائه محصوالت مبتنی بر آموزشهای تخصصی ویژه
دانشآموزان تالش دارد این مهم را محقق نماید .پارسان الکترونیک در زمینه طراحی و تولید مجموعههای کمک آموزشی مبتنی بر فناوریهای نوین ،علوم
پایه و مهارتی و ارائه آموزشهای اختصاصی در این زمینه فعالیت میکند و از افتخارات آن میتوان به اخذ تاییدیه از کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
معاونت علمی ریاست جمهوری ،طراحی و برگزاری شش دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی ،حضور در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی،
صادرات محصوالت به کشور عراق و اخذ عنوان شرکت فناور برتر سال  93در استان یزد ،اشاره کرد .از شرکت پارسان الکترونیک سه محصول با عناوین تجاری
مجموعههای کمک آموزشی مکا پارس ،روبوپارس و الکتروپارس به عنوان محصوالت دانشبنیان در حوزه آموزش و پرورش شناختی مورد تایید قرار گرفته است.

مهندسی فالت قاره

شرکت مهندسی فالت قاره فعالیت خود را از سال  82در زمینه طراحی و ساخت انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضالب و آب شیرین
کنهای صنعتی و کشاورزی و انواع دیونایزرهای آزمایشگاهی و صنعتی جهت تولید آب مقطر فوق خالص ،طراحی ،اجرا و بهرهبرداری
از خطوط انتقال آب و فاضالب و طراحی و ساخت آغاز کرد و در اردیبهشت سال  83نیز در پارک استقرار یافت .این شرکت به دلیل
طراحی و ساخت آب شیرین کن و انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضالب در زمره شرکتهای دانشبنیان قرار گرفت .در سال گذشته
این شرکت ساخت یکی از بزرگترین آب شیرین کنهای کشاورزی ایران با گرید دریایی به ظرفیت  50متر مکعب درساعت را آغاز نمود که
این پروژه در اواخر مرداد ماه  94به بهره برداری رسید .طراحی و ساخت سیستم تصفیه آب و تولید آب مقطر فوق خالص برای شرکت سنگ آهن بافق با پنج
برابر ظرفیت آبدهی و یک چهارم قیمت مشابه آلمانی نیز از جمله دستاوردهای این شرکت بوده است.

روشنگران راه فردای کویر

شرکت روشنگران راه فردای کویر در سال  85فعالیت خود را آغاز نمود و و در سال  1387در مرکز اقبال پذیرفته شد .اکنون این مجموعه
یکی از شرکتهای موفق در زمینه تولید بستههای فناوری ویژه کودکان و نوجوانان است ،هدف از تأسیس روشنگران راه فردای کویر،
توانمندسازی کودکان و نوجوانان جهت ورود به دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است .از فعالیتهای شرکت میتوان به
معماری دوره ،مشاوره ،تربیت مدرس ،نظارت بر اجرا و تولید محصول اشاره کرد .این مجموعه همچنین به واسطه پیشرو بودن در زمینه
تکنولوژیهای نوین آموزشی و کامپیوتر مدارس ابتدایی روشنگران راه فردا توانسته در زمره شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد .روشنگران
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راه فردا از سال گذشته تاکنون با بیش از دویست مدرسه در سطح کشور همکاری داشته که خوشبختانه به رشد بسیار مطلوبی در جهت تولید محصول جدید
و بازار جدید دست یافته .در حال حاضر نیز ایده تولید وسایل  ITبرای کودکان مقطع پیش دبستان و دبستان تاکنون مورد قبول قرار گرفته است.

گروه دانشبنیان فنی مهندسی ساعیان صنعت

شرکت فنی مهندسی ساعیان صنعت سال  87فعالیت خود را در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی آغاز کرد و پس از مدتی سرآمد
توسعه سیستم گلخانههای کشور گردید .تولید کاالی ایرانی با بهترین کیفیت و صادرات در زمینه الکترونیک و کنترل به کشورهای
پیشرفته دنیا ،هدف اصلی گروه ساعیان صنعت است .ایده محوری در زمینه هوشمند سازی گلخانههای کشاورزی سبب شده که
این شرکت به مرکز رشد پارک علم و فناوری راه یابد .سال گذشته مراحل تولید محصول این شرکت به پایان رسید و سال جاری را با
هدف تولید انبوه و فروش آغاز نمود .گروه ساعیان صنعت توانسته گواهینامه دانشبنیان در زمینه اتوماسیون گلخانههای کشاورزی
را از معاونت ریاست جمهوری دریافت کند .همچنین از سوی نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی مجوز فعالیت در زمینه کشاورزی به این مجموعه
اهدا شده است .تکمیل و بروزرسانی اتوماسیون گلخانههای کشاورزی و ارتقا سیستم برای استفاده در دامپروریها و مرغداریها عمده فعالیتی است که
این روزها به آن مشغول است.

مهندسی فهیم ایساتیس

تبدیل شدن به یکی از برترین موسسات فناور کشور در زمینه طراحی و ساخت ماشین آالت عمده هدفی بود که شرکت مهندسی فهیم
ایساتیس با توجه به آن فعالیت خود را آغاز کرد .این شرکت در سال  1384با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی با هماندیشی و همکاری
جمعی از یزدیهای متعهد و متخصص تأسیس گردید .طراحی قطعات و تجهیزات و تهیه نقشههای ساخت مطابق با استانداردهای
اروپایی ،ساخت ماشین آالت (بومیسازی ماشین آالت رایج خطوط تولید ،بهینهسازی ماشین آالت قدیمی ،ساخت ماشین آالت جدید
برای کاربریهای در خواست شده و ،)...انجام هرگونه مساعدت فنی درخصوص شناسایی قطعات یدکی به کار رفته در ماشین آالت
نصب شده درکارخانجات کاشی و سرامیک ،مشاوره جهت انتخاب و خرید ماشین آالت ،نصب ماشین آالت خطوط تولید ،برگزاری دورههای آموزشی،
طراحی سیستمهای تأسیساتی ،انجام امور تعمیر و نگهداری و مشاوره در این زمینه از فعالیتهای این شرکت به شمار میآید .درسال  ١٣٩٣یکی از کارها
طراحی و ساخت شبکه خاکریز برای پرس کارخانجات کاشی و سرامیک بود .فهیم ایساتیس به واسطه طراحی و ساخت یک دستگاه مرتبط با کارخانجات
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کاشی و سرامیک و به ثبت اختراع رساندن آن به مرکز رشد راه یافت .طراحی و ساخت دستگاه انحراف لعاب و به ثبت رساندن این اختراع ،طراحی و ساخت
شبکه خاکریز برای پرس کارخانجات کاشی و سرامیک ،طراحی و ساخت همزن دوکاره برای خطوط لعاب کارخانجات کاشی ،طراحی و ساخت پالکومتر
برای کنترل کیفیت کارخانجات کاشی و سرامیک ،طراحی و ساخت کاشی گردان رولری از جمله دستاوردها و افتخارات این مجموعه از ابتدا تاکنون است.
نهایی کردن ساخت ساکشن ماشین صفحهای و نهایی کردن طراحی و ساخت دستگاه کنترل کاشی معیوب در خطوط لعاب برنامههایی است که در سال
جاری مشغول انجام آن است.

مهندسیکیمیاگران سالمت ایساتیس

شرکت مهندسی کیمیاگران سالمت ایساتیس از سال  90فعالیت خود را با هدف افزایش سالمت جامعه ،حفظ محیط زیست وکاهش
مخاطرات زیست محیطی در حوزه مشاوره و طراحی سیستمهای تصفیه آغاز نموده است .زمینه فعالیت آن انجام پروژههای تحقیقاتی
و اجرایی در زمینه طراحی سیستمهای تصفیه آب و فاضالب وخدمات آزمایشگاهی است .این شرکت به واسطه طراحی دستگاه
تصفیه و انجام خدمات آزمایشگاهی ،این شرکت توانسته است در زمره موسسات مراکز رشد قرار بگیرد .به گفته مدیرعامل سالمت
ایساتیس قراردادهایی که سال گذشته در زمینه خدمات آزمایشگاهی آب و فاضالب با ادارات دولتی داشته ،امسال نیز تمدید شده
است با این تفاوت که امسال با ساخت پکیج تصفیه فاضالب توانسته یک گام جلوتر بردارد .ساخت دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس و ساخت
پکیج تصفیه فاضالب به روش هوادهی گسترده از دستاوردها و افتخارات شرکت مهندسی کیمیاگران سالمت ایساتیس به شمار میآید .در حال حاضر این
مجموعه مشغول فعالیت در زمینه انجام خدمات آزمایشگاهی آب و فاضالب و همچین ساخت پکیج تصفیه فاضالب است.

فناوران صنعت رباتیک

شرکت فنی و مهندسی فناوران صنعت رباتیک یکی از شرکتهای حاضر در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد است که از سال  90فعالیت
خود را در زمینه علم مکاترونیک و رباتیک آغاز نموده است .این مجموعه با هدف اصلی برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت و بهکارگیری
علوم روز دانشگاهی جهت حل مشکالت صنایع ،فعالیت خود را شروع و از بدو تأسیس ،با تکیه بر دانش ،سرمایههای انسانی و انتقال
و به کارگیری فنآوریهای نوین توانسته رشد قابل مالحظهای در حوزه مهندسی و اجرای پروژههای صنعتی مختلف داشته باشد.
اولویت پذیرش این شرکت ،فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی و رباتیک بوده است.کسب یک مقام اول و یک مقام سوم درمسابقات
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رباتیک مین یاب بینالمللی ،IRANOPENشرکت در پنج دوره مسابقات رباتیک جهانی و کسب یک مقام اول و یک مقام سوم (امدادگر) و سه مقام پنجم
(امدادگر و فوتبالیست انساننما) ،شرکت در شش دوره مسابقات رباتیک بینالمللی IRANOPENو کسب چهارده مقام برتر(پنج مقام اول ،هفت مقام دوم،
یک مقام سوم) ،شرکت در دو دوره مسابقات رباتیک جشنواره جوان خوارزمی و کسب سه مقام برتر،کسب بیش از ده مقام برتر در مسابقات رباتیک کشوری،
ثبت  10اختراع در زمینه رباتیک و الکترونیک و ارائه بیش از  30مقاله علمی در مجالت ،کنفرانسها و همایشهای داخلی و خارجی از جمله افتخارات پرسنل
شرکت فناوران صنعت رباتیک یزد بوده است .در حال حاضر نیز مشغول فعالیت بر روی سیستم مدیریت هوشمند آبیاری فضای سبز و هدف از اجرای این
سیستم ،ایجاد یک سازوکار علمی و هوشمند در جهت شناسایی نیازهای آبی گیاهان به طور هوشمند و آبیاری آنها به صورت خودکار است.

نگین گستران محاسب

شرکت نگین گستران محاسب یکی از شرکتهای موفق است که در سال  77به صورت غیررسمی با هدف طراحی و تولید نرمافزارهای
حرفهای و کارآمد کار خود را آغاز کرد ،سرانجام اما در سال  87توسط ایدهای در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد پذیرش و شرکت تبدیل
به یک شرکت سهامی خاص شد .این شرکت به طور خاص در زمینه طراحی و تولید نرمافزار فعالیت دارد و بیشتر بر روی نرمافزارهای مالی
و حسابداری و انبار تمرکز کرده و نرمافزارهای سفارشی مشتریان در این حوزه خاص را تولید مینماید .البته یک نرمافزار هم به صورت پکیج
در این شرکت ارائه میشود .نگین گستران محاسب در سال  1390به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد .البته چندین دوره هم طرح این
شرکت به عنوان طرح برتر انتخاب شد ولی در مرحله نهایی کشوری پذیرفته نشد .نگین گستران محاسب در سال اول فعالیت خود به عنوان شرکت دانشبنیان
انتخاب شد .این شرکت با یک ایده در حوزه نرمافزار حسابداری وارد پارک شد و همچنان مشغول فعالیت روی این ایده و توسعه آن است.

شرکت تعاونی دانشبنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر

شـرکت تعاونـی دانشبنیـان پرتـو الکترونیـک پیشـگام کویـر در سـال  91بـا هـدف کارآفرینـی و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان و دانـش
آموختـگان بومـی تأسـیس شـد .زمینـه تخصصـی فعالیت این شـرکت ،الکترو اپتیک شـامل مطالعـه ،تحقیق ،طراحی ،اختـراع و تولید
صنعتـی ادوات و لیـزر بـا حضـور متخصصـان ایـن حـوزه بـوده و اکنـون یکـی از شـرکتهای موفـق مسـتقر در مرکـز رشـد پـارک علـم و
فنـاوری یـزد اسـت .ایـن شـرکت بـا هـدف کارآفرینـی و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان و دانـش آموختـگان بومـی تأسـیس گردیـد کـه در
طـی سـه سـال فعالیـت خـود افتخـار میزبانـی و همـکاری بـا بیش از  10تن از متخصصان بومی را داشـته اسـت .از دیگر اهداف تأسـیس
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ایـن شـرکت ،جـذب ایدههـا ،ابتـکارات و نوآوریهـا بـه تولیـد و مشـاغل پایـدار و در نهایـت هـم افزایـی علـم و ثـروت بـود .ایـن شـرکت در سـال گذشـته پـروژه
علمـی خـود را بـه عرصـه ظهـور و تولیـد نمونـه صنعتـی رسـاند کـه موجـب دریافـت کـد دانشبنیـان گردیـد .پرتـو الکترونیـک افتخـار تولیـد و بهرهبـرداری از
نمونـه صنعتـی خشـککن مایکروویـو بـرای تیغههـای سـفالین را دارد کـه ایـن مهـم بـرای اولیـن بـار در دنیـا رقـم میخـورد .در پـروژه ابداعـی شـرکت ،بـه جـای
اسـتفاده از روشهـای مرسـوم خشـک کـردن ،از روش ترکیبـی هواگـرم و امـواج مایکروویـو اسـتفاده شـده اسـت ،کـه از مزایـای آن میتـوان بـه کاهـش زمـان
خشـک سـازی ،فضـا و نیـروی انسـانی ،عـدم آلودگـی محیـط زیسـت ،قابلیـت بازگردانـدن دوبـاره آب بـه چرخـه و از همـه مهمتـر کاهـش قیمـت محصـول و
رونـق بـازار اشـاره کـرد .خـط خشـککن صنعتـی مایکروویـو بـرای تیغههـای سـفالین ،پـروژهای اسـت کـه بـا تلاش دوسـاله کارکنـان شـرکت بـه بهرهبـرداری
رسـیده و همچنـان در حـال بهینهسـازی و ترقـی اسـت.

کیمیا افراز

شـرکت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات کیمیـا افـزار در سـال  84بـا هـدف همسـو کـردن فرآینـد فعالیتهـای موضوعـی در زمینـه
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات پایـه ریـزی و در قالـب شـرکت مسـئولیت محـدود فعالیـت خـود را آغـاز نمـود .بـه گفتـه مدیرعامـل
ایـن مجموعـه هـدف از تأسـیس ،حضـور پرقـدرت در بـازار منطقـه بـا دیـد فـرا منطقهای در حـوزه فناوری اطالعـات و ارتباطات،
انجـام فعالیتهـا و فرآیندهـای متمایـز و برتـر از امکانـات موجود بازار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیر یـت فعالیتهای
برونسـپاری و ارتقـاء سـطح کیفـی خدمـات و محصـوالت از طریـق مشـاوره و نظـارت مسـتمر اسـت .کیمیـا افـزار تاکنـون در
زمینههایـی ماننـد طراحـی و پیادهسـازی سیسـتمهای اطالعاتـی ،طراحـی سـایتهای اینترنـت و اینترانـت ،مشـاوره و خدمـات اینترنتـی ،تولیـد
بسـتههای نرمافـزاری ،اتوماسـیون اداری ،طراحـی صفحـات وب ،ثبـت دامنههـای اینترنتـی ،تخصیـص فضـا در اینترنـت ،راهانـدازی شـبکههای
 WANو  ،LANمهندسـی سیسـتمهای نرمافـزاری ( طراحـی ،سـاخت ،اسـتقرار ،پشـتیبانی ) ،مهندسـی شـبکه و ارتباطـات کامپیوتـری ( طراحـی،
اجـرا ،توسـعه و پشـتیانی ) ،اجـرای طرحهـای داده آمایـی ،سـاماندهی و مکانیزاسـیون فعالیتهـای سـازمانها ،پشـتیبانی و خدمـات دورهای
آرشـیو الکترونیکـی ،مشـاوره و نظـارت بـر پروژههـای انفورماتیکـی ،آموزشهـای فنـی تخصصـی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،سـاماندهی بایگانـی
شـهرداریها و سـازمانهای دولتـی بـه روش اکسـپرس ،پشـتیبانی سـخت افـزار و نرمافـزار و شـبکه در سـازمانهای مختلـف اسـتان و کشـور فعالیـت
داشـته اسـت .از مهمتریـن دسـتاوردهای شـرکت ،انجـام موفـق پروژههـای سـاماندهی بایگانـی در شـهرداریهای اسـتان و اشـتغالزایی همزمـان
بیـش از  50نیـرو در  6سـال اخیـر اسـت .ایـن شـرکت بـر اسـاس خدمـات فنـی مهندسـی و فنـاوری خـود بـه عنـوان شـرکت دانشبنیـان شـناخته شـده
اسـت .کیمیـا افـزار تـا بـه حـال دو ایـده داشـته کـه خوشـبختانه هـر دو مـورد قبـول واقـع شـده و اجرایـی شـدهاند .عمـده فعالیـت شـرکت نیز بر اسـاس
همیـن ایدههـا شـکل گرفتهانـد.
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آرمان گستر یزد

شرکت آرمان گستر یزد ،در سال  82با زمینه فعالیت برگزاری کارگاههای آموزشی ،همایشها ،نمایشگاههای تخصصی ،برنامهریزی تورهای
تخصصی ملی و بینالمللی و همچنین کلیه فعالیتهای مرتبط با آموزش جهت ارائه به بخش صنایع و سازمانهای دولتی آغاز به کار کرد.
این شرکت با توجه به تجربه  8ساله خود در زمینه توسعه منابع انسانی از طریق آموزش ،از سال 90مشاوره در زمینه منابع انسانی مانند
ارزیابی عملکرد در سطوح فردی و سازمانی ،اجرای سیستم پاداش ریزی بر اساس عملکرد ،اجرای نظام جانشین پروری و تعیین مسیر
توسعه شغلی ،عارضه یابی منابع انسانی ،تهیه چارت سازمانی و تدوین شرح وظایف ،مشاوره و انجام فرآیند استخدام شامل مصاحبه
و آزمون استخدامی ،ارزیابی شرکت براساس مدل تعالی  EFQMو ارائه نقاط قوت و قابل بهبود و  ...را به صورت تخصصی در دستور کار خود قرار داده و در حال
حاضر مشاوره در خصوص برنامهریزی ،افزایش بهره وری و بهبود منابع انسانی در کنار مباحث اجرایی ذکر شده در صدر فعالیتهای این شرکت قرار دارد .این
شرکت همچنین جهت تکمیل سبد خدمات خود در سال  93موفق به دریافت نمایندگی از شرکت بهکو به منظور بسترسازی ،فروش و استقرار نرمافزار مدیریت منابع
سازمان ( )ERPگردید .در حوزه مشاوره و برنامهریزی منابع انسانی؛ جذب نیرو برای چند واحد تولیدی و خدماتی در یزد و کرمان ،بسترسازی و استقرار سیستم
ارزیابی عملکرد ،پاداش ریزی ،تدوین ساختار سازمانی و شرح وظایف ،بهبود حوزه برنامهریزی و کنترل کیفیت از روش LEبرای چند واحد صنعتی استان یزد و
تهران ،انجام چند پروژه نیاز سنجی آموزشی و همچنین تقویم آموزشی برای سازمانهای استان یزد ،در حوزه پروژههای اجرایی ،برگزاری همایشهای تخصصی
ملی و بینالمللی در یزد ،تهران ،کیش ،کرمان ،تورهای بازدید از نمایشگاههای تخصصی ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و همچنین بازدید از نمایشگاههای داخل ایران نظیر
تهران ،قزوین ،شیراز ،برپایی نمایشگاههای تخصصی ابتکارات و نوآوری ،کنفرانس مهندسی معدن ،کنفرانس مکانیک و  ....و باالخره در زمینه فروش و استقرار
نرمافزار مدیریت منابع سازمان؛ ارائه نرمافزار به چند واحد صنعتی در استان یزد ،عمده فعالیت شرکت آرمان گستر بوده است.

ابتکارآفرینان سامانههای هوشمند کویر

شرکت ابتکارآفرینان سامانههای هوشمند کویر از سال  91با ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کار خود را در زمینه تولید و توسعه
نرمافزارهای تحت وب و همچنین نرمافزارهای مبتنی بر پردازش صوت و گفتار و برنامه نویسی تلفن همراه در پارک علم و فناوری یزد آغاز
کرد و با کسب عنوان دانشبنیانی از سال جاری در صدد است فعالیتهای خود را در زمینه تولید و توسعه نرمافزارهای تحت وب و همچنین
سیستمهای مبتنی بر پردازش گفتار و زبان طبیعی  NLPو تجارت الكترونیكی گسترش دهد .به طور کلی خدمات این شرکت شامل طراحی و
برنامه نویسی اختصاصی وب سایت ،طراحی فروشگاههای اینترنتی متصل به شبکه شتاب و سیستمهای پستی ،خدمات ثبت و تمدید
و انتقال دامنههای داخلی و بینالمللی ،خدمات هاستینگ و میزبانی وب سایت ،طراحی سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی و رباتیک ،سامانههای مبتنی
بر تشخیص هویت بیومتریک از طریق قرنیه چشم و اثر انگشت ،طراحی و تولید سامانههای مبتنی بر پردازش صوت و گفتار و زبان طبیعی  ،NLPخدمات ارسال
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اساماس تبلیغاتی و ارائه دهنده سامانه فوق پیشرفته تخصصی ارسال پیامک است .همچنین این شرکت در خصوص نرمافزار بیمه تکمیلی کارکنان( بهیار )،
نرمافزار اتوماسیون فناوری اطالعات (شناسه) و طراحی و پیادهسازی نرمافزار زبان اشاره فارسی ناشنوایان و نرمافزار ارتباط موبایل ناشنوایان با افراد شنوا ،دارای
امتیاز ویژه و موفق به اخذ گواهی فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور و پروانه انتشار از سوی مرکز رسانههای دیجیتال شده است.

شرکت طراحی مهندسی بافت گستر یزد

شرکت طراحی و مهندسی بافت گستر یزد در سال  86با هدف خدمات رسانی فناورانه به صنعت نساجی ایجاد شده و در حال حاضر
یکی از شرکتهای معتبر در زمینه صنعت نساجی است .از اهداف تأسیس شرکت بافت گستر یزد میتوان به ایجاد بزرگترین و معتبرترین
گروه تخصصی در زمینه خدمات پس از فروش طرح پارچه و فروش نرمافزارهای اورجینال طراحی پارچه در سراسر ایران ،ایجاد بزرگترین
انجمن آموزشی و پژوهشی در زمینه طراحی پارچه و لباس در راستای باال بردن سطح کیفی دانش افرادی که درسطح ایران در این
حوزه فعالیت میکنند و ایجاد بزرگترین مرکز مشاوره تخصصی طراحی پارچه با کادری مجرب و توانمند ،اشاره کرد .از اقدامات مهم
شرکت در سال گذشته ،اجرای چند پروژه طراحی پارچه برای شرکتها و کارخانجات خارج از استان یزد ،از جمله ،تهران ،تبریز ،ساوه ،سمنان ،اصفهان،
برگزاری دورههای تخصصی آموزش طراحی پارچه ،برنامهریزی و تجهیز و راهاندازی چند کارگاه بافندگی و راهاندازی و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای
آموزشی در نیشابور ،بندرعباس ،آباده و تهران بوده است .افتخارات شرکت بافت گستر نیز شامل اجرای عملی دهها پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته
نساجی ،طراحی پارچه و لباس ،شرکت در نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت آلمان ( )HEIMTEXTILدر ژانویه  2013و همچنین مشارکت تأثیرگذار در
ایجاد و توسعه خوشه نساجی یزد ،است .همچنین اجرای پروژه تحلیل و ارائه نرمافزار بایگانی اطالعات شرکتهای نساجی ،از دستاوردهای مهم شرکت
بافت گستر محسوب میشود .انتقال دانش فنی تکنیک بافت در صنعت نساجی از گذشته به امروز پروژهای است که این شرکت مشغول انجام آن است.

عصر توسعه کویر

شرکت پژوهشگران عصر توسعه کویر در سال  92با هدف توسعه و تقویت تجارت الکترونیک و سرویسهای پرداخت آنالین به ثبت رسید
و اولین سرویس این شرکت به نام «همراه پی» در اردیبهشت سال 93راهاندازی گردید .به کار گیری نیروهای متخصص و راهاندازی
سرویسهای مرتبط با تجارت الکترونیک و گردشهای مالی آنالین و پر کردن خالء این سرویسها در فضای مجازی برای کسب و کارهای
الکترونیک ،هدف اصلی این شرکت بوده است .اولویت اول شرکت برای حضور در مرکز رشد ،تایید شدن  Bussines Planبود و پس
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از آن به دلیل سرویسی بودن محصوالت ،شرط گردش  500تراکنش مالی برای پذیرش در نظر گرفته شده بود که در زمان تعیین شده بیش از  6000تراکنش
در سیستم ما ثبت گردیده و بازخورد مناسب آن ،زمینه ساز پذیرش شد .طرح این شرکت در سال گذشته برای جمعآوری اطالعات و آنالیز بازار بوده که در
این راستا سرویس همراه پی را در فاز اولیه راهاندازی و رشد فروش بیش از  %386شد .شرکت پژوهشگران عصر توسعه کویر در مدت دو سال فعالیت خود
دستاوردهایی از قبیل طراحی اولین سیستم پرداخت درون برنامهای مستقل از مارکت ایران ،دریافت نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و معدن داشته
و اولین منتشر کننده نرمافزارها در مارکتهای بینالمللی بوده است .تمامیایدههای این شرکت ،در زمینه تجارت الکترونیک است.

صنعت و تجارت هوشمند کی سان یزد

شرکت صنعت و تجارت هوشمند کی سان یزد یکی از شرکتهای نوپا در مرکز رشد  ITپارک علم و فناوری است که فعالیت خود را به طور
آزمایشگاهی از سال  92آغاز نموده و از آبان سال جاری به طور رسمی در مرکز رشد پذیرش شده است .این شرکت با نیاز سنجی در
صنعت برق موفق به پایش شبکههای انتقال قدرت برای اولین بار در سطح کشور شده است .پایش شبکههای انتقال قدرت به صورت
کامال حرفهای و تخصصی با مالتی روتور(ربات پرنده) طراحی شده توسط این شرکت بوده است که برنامه اختصاصی شرکت (بهتا)
موجب کاهش تلفات انسانی ،کمتر شدن هزینهها ،صرفه جویی بسیار در وقت ،رسیدن به نقاط غیر قابل دسترس توسط انسان ،کمتر
شدن اشتباهات انسانی و ...شده است .شرکت کی سان توانسته است با موفقیت وارد حوزههای برق شود ،از تأسیسات مورد نظر به صورتهای مختلف
اطالعات تهیه کرده و با نرمافزار بهتا این اطالعات را پایش نموده و در اختیار متخصصین در این حوزه که دارای تاییدیه از شرکتهای توزیع نیروی برق و
شرکتهای برق منطقهای میباشد ،قرار دهد.

213

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد
حوزهریاست0۳5 ۳7256۱2۹ .......................................................................................................................................................
0۳5حوزهمعاونت 0۳5-۳7260۱۱7 ...............................................................................................................................................
روابطعمومی 0۳5-۳7260۱۱۱ ...............................................................................................................................................
مرکزمالکیتفکریوارزیابیاختراعات0۳5 ۳72600۴۱ ..........................................................................................................................
0۳5مرکزفناوریسرامیکایران0۳5 ۳7260۱27 ......................................................................................................................................
0۳5مرکزینوآوری 0۳5-۳72600۹0 ..............................................................................................................................................
کانونهماهنگیدانشصنعتلعابوسرامیکایران0۳5 ۳82۴58۹7 .......................................................................................................
0۳5پارکعلمیکودکانونوجوانان0۳5 ۳7260۱۳5 .................................................................................................................................
0۳5شبکهپژوهشوفناوریاستانیزد0۳5 ۳260۱۱6 .................................................................................................................................
0۳5دبیرخانهمنطقهویژهعلموفناورییزد0۳5 ۳72۴8۳50 ......................................................................................................................
0۳5مرکزرشدفناوریبیوتکنولوژیومهندسیپزشکی(0۳5 ۳82۴870۴ ....................................................................................................)BT
0۳5مرکزرشدفناوریاطالعاتوارتباطات(0۳5-۳725808۱ ............................................................................................................)IT
مرکزرشدفناورینانوتکنولوژی0۳5 ۳82۴5075 ...............................................................................................................................
0۳5مرکزرشدفناورینساجی 0۳5-۳82۴2۹85 ..............................................................................................................................
مرکزرشدفناوریمدیریتوعلومانسانی0۳5 ۳725808۴ .................................................................................................................
0۳5-
مرکزرشدفناوریابرکوه0۳5 ۳28222۹2 .....................................................................................................................................
0۳5-
مرکزرشدفناوریاردکان0۳5 ۳22۴۱008 ...........................................................................................................................................
0۳5مرکزرشدفناوریبافق0۳5 ۳2۴2۴8۴8 ....................................................................................................................................
0۳5-
مرکزرشدفناوریتفت0۳5 ۳262۳8۹5 ........................................................................................................................................
0۳5-
مرکزرشدفناوریخاتم0۳5 ۳25707۴۴ ........................................................................................................................................
0۳5-
مرکزرشدفناوریمیبد0۳5 ۳2۳7۱0۳0 ..........................................................................................................................................
0۳5-
مرکزرشدفناوریمهریز0۳5 ۳25۳000۱ ..........................................................................................................................................
0۳5-

i n f o @ y s t p . a c . i r
w w w .ystp.ac.i r

