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گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید 1395-1393
دیباچه

با توجــه به موقعیت و ظرفیت های خاص اســتان و فرایند تحــوالت تاریخی در
شــکلگیری نیروهای کارآفرین در بعد منطقه ای و ملی ،و با توجه به اســتفاده از
مجموعه توانمندی های ســخت افزاری و نرم افزاری موجود ،ایجاد یک شــهرک یا
پارک تحقیقاتی در استان یزد از سال  1365در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت
و با پیگیری های صورت گرفته نهایتا در ابتدای دهه  ،80مجوز اصولی پارک علم و
فناوری یزد از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر شد.
پارک علم و فناوری یزد در ســال  1382با فعالیت در چهار حوزه فناوری (زیســت
فنــاوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،نســاجی و انرژی های نــو) کار خود را آغاز
نموده و هم اکنون با گســترش فعالیت های خود ،در حــوزه های مدیریت و علوم
انسانی ،فناوری های نرم ،نانو فناوری ،مواد و انرژی در قالب مراکز رشد ،پردیس های
فناوری ،نهادهای همکار (در مرکز استان و شهرستان های تابعه) فعالیت می کند .این
مجموعه از ابتدای تاسیس تا كنون از  627شركت در قالب هسته و موسسات فناور
حمايت نموده است و در حال حاضر متولي حمايت از 181شركت فناور می باشد.
مرکز فناوری اقبال به عنوان محل اصلی ســتادی و استقرار موسسات فناور ،یکی از
مراکــز موفق جذب و بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در حوزه علم و فناوری
محسوب می شود که در محل کارخانه قدیمی اقبال ،اولین کارخانه صنعتی و مدرن
یزد با قدمتی قریب  90سال ،قرار دارد.
این مرکز با سابقه فرهنگی -اجتماعی ،مظهر صنعت نوین استان و با موقعبت عالی
در مرکز شــهر یزد گزینه برتر انتخاب شــده از ســوی مدیران پارک برای استقرار
شــرکتهای فناور و استمرار توســعه فناوری این مرز و بوم با شعار « پیوند سنت و
نوآوری» بود .این مجموعه سال  1384تحت تملک پارک درآمده و پس از بازسازی
و مرمت امروز پذیرای فناوران استان است.

همچنین اراضی طــرح جامع پارک علم و فناوری یزد با نگاه به آینده این پارک در
سال  1390به مساحت  70هکتار در اختیار پارک قرار گرفت و پس از مطالعات فنی،
اقتصادی ،زیست محیطی و سایر اقدامات اجرایی اولیه در آستانه استقرار طرح های
توسعه شرکت ها قرار دارد.
عالوه بر این ،این پارک با ايجاد و راهبري نهادهايي چون مراكز نوآوري و شتابدهی
مستقر و غیرمســتقر در پارک و نيز مراكز توسعه فناوري كه به تناسب اولويتها و
نيازهاي منطقهاي ايجاد شدهاند .همچنین استقرار نهادها و ساختارهای حامی جریان
توســعه فناوری همچون خانه صنعت و معدن و ســایر انجمنهای علمی و فناوری،
ســازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری و صندوق و پژوهش و فناوری استان یزد
سعی در ایجاد یک اکوسیستم کامل از توسعه فناوری و کارآفرینی مبتنی بر آن در
استان یزد نموده است.
عملکرد متوازن در حوزه های دارای مزیت منطقه ای از طریق پیشــرانه های مراکز
توسعه فناوری ،همکاری گسترده با سایر حوزه های متولی اقتصاد دانش بنیان به ویژه
دانشــگاههای استان و بخش خصوصی ،ارتقاء سطح عملکرد در حوزه بین المللی و
صادرات فناوری ،ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری ،حساس سازی اجتماعی و نهادینه
ســازی این فرهنگ در جامعه از طریق برگزاری و حمایت از رویدادها ،مســابقات و
جشــنواره های ترویجی فناوری و نوآوری و توسعه حمایت های مالی و اعتباری از
برنامه های کالن پارک می باشد.
ایجاد شبکه فناوران مخصوص با توســعه مراکز مبادله فناوری در خارج از کشور و
در تعامل با پارک های بین المللی ،برگزاری کارگاههای آموزشی مدیران پارک ها و
مالقات های تجاری شرکت های فناور از جمله اقدامات پارک جهت بین المللی سازی
شرکت ها و زمینه صادرات فناوری بوده است.
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اهم اقدامات در یک نگاه

سا ل ۱۳۹۳

2

 1حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در پارک علم و فناوری یزد –  ۲۳شهریور
 2امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری یزد ۲۰-مهر
 3انعقاد تفاهم نامه راه اندازی مرکز رشد هنر یزد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری –  ۲۸دی

سا ل 1394
 4امضای تفاهم نامه با مرکز فناوری سرامیک اسپانیا در راستای تقویت صنعت سرامیک  5 -مرداد
 5امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و ســتاد توســعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
کشور ۱۹-شهریورماه
 6راه اندازی فن بازار منطقه ای استان با حضور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران –  ۳۰آبان

سا ل 1395

9

 7افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال در پارک –  ۱۷شهریور
 8راه اندازی مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در یزد ۱۶ -دی
 9امضای تفاهم نامه و افتتاح دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران وگرجستان در پارک یزد ۱۷-اسفند
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مجموع نیروی انسانی

نیروی انسانی شاغل در پارک علم و فناوری یزد
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ارتباطات و رویدادهای بین المللی

سا ل ۱۳۹۳

 1همکاری کمیسیون ملی یونسکو با پارک علم و فناوری یزد  ۲۳-شهریور
 2حمایت کمیسیون ملی یونسکو از ششمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانشآموزی ۹-مهر
 3بازدید هیئتی از دانشگاه  EPFLسوئیس از پارک علم و فناوری یزد ۲۱ -مهر

سا ل 1394

 4بازدید اعضای شبکه پارکهای کشورهای اسالمیاز غرفه پارک علم و فناوری یزد ۲۵-آذر
 5تجلیل از پارک علم و فناوری یزد در اختتامیه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری  ۲۸ -آذر
 6برگزاری دورههای آموزشی صنعت سرامیک با حمایت پارک علم و فناوری یزد و همکاری مرکز تحقیقات صنعت سرامیک اسپانیا  ۵ – AICE۵بهمن
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گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید 1395-1393
 7درخشش طرحهای شرکتهای فناور پارک یزد در جشنواره تجاری سازی فناوریهای پیشرفته دبی ۳ -خرداد
 8اعالم حمایت کمیسیون ملی یونسکو از هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ۱۹ -تیر

سا ل 1395

 9بازدید مشاور سرمایه گذاری شرکت االنجاز از طرح آبنمای دیجیتال شرکت رادوین صنعت ۱۳ -مرداد
 10برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مرکز تجارت جهانی دبی ( )DWTCدر پارک علم و فناوری یزد –  ۱۳مرداد

 11بازدید هیئتی از پارک علم و فناوری یزد از مراکز علم و فناوری مالزی ۲۵ -مردادماه

 12بازدید پنج شرکت مستقر در پارک یزد به همراه تیم ایرانی از شهر برمن آلمان به سرپرستی مصطفی کریمیان اقبال ۲۸-مردادماه (شرکتهای
آبسار کویر ،آریا سپند ،صافات انرژی ،نانو آبکار ایساتیس و فراسنجش)
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ارتباطات و رویدادهای بین المللی
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 13بازدید نمایندگان شرکت  Asian paintsهندوستان از پارک علم و فناوری یزد ۲۵ -شهریور
 14بازدید هیئتی از پارک علم و فناوری یزد از پارک فناوری تفلیس۲۹ -شهریور
 15دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد و دبیرکل انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری۶ -مهر

 16حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد در کنفرانس ساالنه انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری ۶ - IASPمهر

 17نشست هیئت گرجستانی با مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد ۱۷ -اسفند

 18افتتاح دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان در پارک علم و فناوری یزد –  ۱۷اسفند
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2

1

 1حضور جمعی از بانوان پارک در جشنواره فرهنگی ورزشی دختران فاطمی ۳۱ -فروردین
 2حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه سالمت ۹ -اردیبهشت

سا ل ۱۳۹۳

 3حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه دهمین جشنواره شیخ بهایی –  ۲۴اردیبهشت
 4شرکت دو طرح مرکز رشد ابرکوه در جشنواره جوان خوارزمی ۱۳ -مرداد
 5حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه کامیتکس ۲۷ -مهر

 6برگزاری ششمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانشآموزی توسط پارک علم و فناوری یزد ۱ -آبان ماه
 7برگزاری نمایشــگاه معرفی محصوالت شــرکتهای موفق مستقر در پارکها و مراکز رشــد با همکاری پارک علم و فناوری یزد و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری  ۲۳ -آبان
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جشنوار ه ها و نمایشگا ه ها
 8افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با همکاری پارک علم و
فناوری یزد  ۲۴-آبان
 9حضور شرکتهای فناور در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی
در کیش –  ۲۷آبان
 10افتتاح نمایشگاه فن بازار  ۱۷ -آذر

8

 11حضور پارک علم و فناوری یزد در پانزدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و
فناوری ۲۳ -آذر
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14

 12حضور پارک علم و فناوری یزد در یازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی ۲۰ -اردیبهشت
 13حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوریهای مدیریت شهری تهران ۱۹ -مرداد

سا ل 1394

 14حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه تجاری سازی فناوریهای پیشرفته ۲۲-مهر
 15برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در یزد ۲۸ -آبان
 16حضور پارک یزد در نمایشگاه فن بازار یزد –  ۲۳آذر
 17برگزاری یازدهمین دوره جشنواره ملی ایدههای برتر ۲۴ -آذر
 18حضور پارک علم و فناوری یزد در پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری ۲۵ -آذر
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جشنوار ه ها و نمایشگا ه ها
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19

18
 19حضور مرکز توسعه فناوری آب در نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار ۲۹ -آذر
 20برگزاری بیســت و دومیــن کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هشــتمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران با حمایت پارک علم و فناوری یزد ۷ -بهمن
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 21حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک ۷ -اردیبهشت
 22حضور شركتهای فناور پارك علم و فناوری یزد در جشنواره تجاری سازی فناوریهای پیشرفته دبی ۳ -خرداد
 23برپایی نخستین نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم وفناوری یزد در حوزه آب ۱۱-خرداد

سا ل 1395

 24حضور شركتهای فناور پارك یزد در نخستین جشنواره صنایع برتر استان یزد ۲۳ -تیر
 25حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه جانبی نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان یزد –  ۲۸شهریور
 26برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در یزد ۴ -آذر
 27افتتاح نمایشگاه فن بازار –  ۱۵آذر

 28برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر –  ۲۲آذر
 29حضور پارک یزد در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ۲۴ -آذر
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جشنوار ه ها و نمایشگا ه ها
 30حضور پارک علم و فناوری یزد در دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد ۳۰ -دی

 31حضور پارک علم و فناوری یزد در اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز ۱۶ -بهمن
 32حضور شرکتهای فناور پارک در نهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر تهران ۵ -اسفند
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گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید 1395-1393

 1مصطفی کریمیان اقبال؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۲۴ -فروردین

سا ل ۱۳۹۳

 2جمعی از مدیران صنایع هوایی و دانشگاههای اوکراین ۳ -اردیبهشت

 3جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه چرخه سوخت –  ۸اردیبهشت
 4کارشناسان واحد پژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت اصفهان –  ۲۸اردیبهشت

1

2

4

18

19

بازدید و حضور شخصیت های استانی و ملی در پارک

 5منوچهر منطقی؛ معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمیایران–  ۱خرداد
 6مهدخت بروجردی علوی؛ مدیر کل روابط عمومیوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری –  ۳خرداد
 7اکبر طالبی؛ بازرس کل استان یزد  ۱۰-خرداد

 8محمدصالح جوکار؛ نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی ۱۱ -خرداد
 9محمدتقی قربانیان؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان –  ۲۶خرداد
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 10محمدرضا فدوی اسالم؛ رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و دانشگاه دامغان ۲۷ -خرداد
 11علی ربیعی؛ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه  ۲۳ -مرداد

 12سیدمحمد صاحبکار خراسانی؛ دبیرکارگروه موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۹ -مهر
 13محمدرضا سعید آبادی؛ دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران  ۳-آبان

 14عزت ا ...ضرغام؛ رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران –  ۲۰آبان

 15علی وحدت زاد و محسن اتابکی؛ نمایندگان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۱ -آذر
 16جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه انرژی اتمی–  ۹آذر

 17مرتضی براری؛ قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور فناوری و بین الملل –  ۹آذر
 18حسینعلی بهرامی؛ دبیر ستاد فناوری آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛  ۱۹آذر

11

15

20

21

بازدید و حضور شخصیت های استانی و ملی در پارک
 19محمد ابویی اردکانی؛ قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف–  ۲۹آذر

 20غالمعلی سفید؛ مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی جواداالئمه –  ۳دی

 21سیدمحمد میرمحمدی؛ استاندار یزد –  ۸دی

 22مهدی خالقی؛ نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی –  ۱۷دی
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 23ژاله مجیب؛ مجری طرح ارزیابی پارکهای علم وفناوری کشور ۲۰ -بهمن
 24فرحنا کیان؛ مدیرکل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر ۲۹ -بهمن

 25وحید احمدی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری –  ۹اسفند
 26اکبر قنبر پور؛ رئیس فن بازار ملی –  ۱۰اسفند
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23

بازدید و حضور شخصیت های استانی و ملی در پارک
 27محمدحسین امید؛ معاون اداری و مالی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری  ۶ -فروردین

 28حسنعلی مرغایی زاده؛ معاون امور آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور  ۲۷ -فروردین

سا ل 1394

 29سید مهدی طالیی مقدم؛ فرماندار بافق  -اول اردیبهشت

 30غالمرضا لطیف؛ رئیس مرکز توسعه فناوریهای صنعت برق و انرژی و هیئت همراه  ۲۱ -اردیبهشت

 31علی زرافشان؛ معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش  ۲۸-اردیبهشت
 32مصطفی کریمیان اقبال؛ مشاور منطقه ویژه علم و فناوری یزد ۱۳ -تیر
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 33عباس قوام؛ رئیس پارک علم و فناوری کرمان ۲۲ -تیر

 34حجت االسالم والمسلمین محمد صدوقی؛ مدیر بنیاد صدوق  ۲۳-تیر

 35علی اصغر تباوار؛ رئیس دانشگاه بین المللی چابهار ۳۱-تیر

 36سید محمد ابریشمی؛ مدیر مجتمع معدنی چادرملو ۵ -مرداد

 37احمد پهلوانیان؛ مدیرکل صدا و سیمای استان به اتفاق هیئت همراه –  ۶مرداد

 38جالل اختیاری؛ مدیرکل امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۱ -مرداد

 39حسینعلی الزمی؛ رئیس دانشگاه آزاد بافق –  ۱۴مرداد

 40احمد ترحمی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد  ۲۰ -مهر

35

34
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بازدید و حضور شخصیت های استانی و ملی در پارک

 41پروفسور ابیشر؛ رئیس دانشگاه  EPFLسوئیس و هیئت همراه  21 -مهر
 42علی احمدی؛ مدیر منطقه ای بانک تجارت یزد –۱۰آبان

 43مهدی شرافت؛ مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان یزد ۱۶ -آبان
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 44رحیم میدانی؛ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ۱۷ -آبان

 45محمدرضا تابش؛ نماینده مردم اردکان و عضو هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران –  ۷آذر
 46عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان –  ۱۷آذر

 47سلیمان پاک سرشت؛ مدیر اتاقهای فکر استانی و معاون اجتماعی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ۱۵ -دی
 48وحید احمدی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۶ -بهمن

 49حمیدرضا نصیری زاده؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد –  ۱۴بهمن

44
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بازدید و حضور شخصیت های استانی و ملی در پارک
سد مارون ۲۸ -بهمن
 50کارمندان و معاونین شرکت بهره برداری ّ

 51بهزاد قره یاضی؛ رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور  ۳۰ -بهمن

 52فرزاد طرهانی؛ دبیر کمیسیون دفاع ،امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف –  ۲۴اسفند
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 53اعضای کمیته نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  ۸-اردیبهشت

 54خسرو پیری؛ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  ۹-اردیبهشت

سا ل 1395

 55علیرضا عشوری؛ رئیس مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران–  ۱۸اردیبهشت

 56محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور  ۲۲ -اردیبهشت
 57محمدشفیع شریفی؛ رئیس انستیتوی مطالعات مخابراتی و ارتباطی افغانستان  ۱۰ -خرداد

 58اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد  ۲۳ -تیر

 59اسفندیار اختیاری؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ۳۰ -تیر

 60محمدحسین سجادی نیری؛ دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری  ۱۷ -شهریور
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 61اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  ۱۷ -شهریور
 62نمایندگان شرکت  Asian paintsهندوستان  ۲۵ -شهریور
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 63مرتضی افتخاری؛ رئیس مرکز تحقیقات آب ایران  ۹ -آبان

 64رضا ذوالفعلی نژاد؛ مدیرکل زندانهای استان یزد و هیئت همراه  ۳۰-آذر

 65آیت اهلل علیرضا اعرافی؛ مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور  ۱۰ -بهمن

 66اعضای شرکت  ۱۸- REDDALبهمن
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افتخارات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک

سا ل ۱۳۹۳

 1معرفی ایده محوری شرکت آمار و توسعه ماهان به عنوان پروژه الگوی شرکت ملی گاز ایران
 2کسب رتبه دوم فناور برتر استان توسط شرکت نیرو پارس

سا ل 1394

 3کسب عنوان فناور برتر استان توسط شرکت بیستون کویر یزد
 4کسب عنوان فناور برتر استان توسط شرکت پیشتازان ستاره ایساتیس
 5انعقاد بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی شرکتهای پارک توسط شرکت توسعه پرواز
 6کسب عنوان برتر طرح تولید رزین در نخستین جشنواره تجاری سازی فناوریهای پیشرفته توسط شرکت پترواکتان ایساتیس
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 7کسب رتبه اول تا سوم فناوران و پژوهشگران برتر استان توسط شرکت محیاپرداز ،کوالک گستر ،پیشتازان توسعه ماهان
 8کسب عنوان برگزیده بخش جوان هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در گروه علمی  -فناوری اطالعات وکتابداری توسط
شرکت پارسیان ایساتیس

سا ل 1395

 9کسب عنوان برگزیده برتر حوزه تاریخ و جغرافیا در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی توسط شرکت تمدن کاریزی
 10انتخاب شرکت پیشگامان پرواز یزد به عنوان کارآفرین برتر استان یزد
 11کسب مقام سوم جشنواره ایران ساخت در بخش رسانهها توسط شرکت بیستون کویر یزد
 12انتخاب طرح نمایشــگر لمسی متون بریل به عنوان برگزیده هجدهمین جشنواره خوارزمیدر بخش دانش پژوهان توسط مسلم
اعظمفر از اعضای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
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7
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 13کسب رتبه اول فناور برتر کشوری توسط شرکت بیستون کویر از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 14انتخاب طرح اختراع بدن خشک کن سقفی به عنوان برگزیده جشنواره اختراعات و ابتکارات منطقه ای رویش خلیج فارس توسط شرکت زوج گیتی
 15کسب عنوان برتر اولین جشنواره تولید محتوای دیجیتال در بخش کارآفرینی توسط شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 16اخذ تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران در زمینه یاتاقانها و قطعات نیروگاهی توسط صافات انرژی یزد

10
15

12
11

14

34

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید 1395-1393

سال 1395-1393
 1تامین سیستمهای ناوبری خودروهای جدید ایران خودرو /شرکت طیف زمین
 2اجرای طرح خشک کن آجر به روش ماکرو ویو برای اولین بار در کشور  /شرکت پرتو الکترونیک پیشگام کویر
 3توليد سازه با تكنولوژي  GFRCيا بتن مسلح با الياف شيشه /شرکت صفه هنر ایرانیان
 4بابيت ريزي ياتاقان فوق سنگين به روش سانتريفيوژ /شرکت صافات انرژی
 5تولید ماشین آالت راهسازی اسکید لودر ( /)SSLشرکت یگانه تجار پارسه کویر

2

1

3

4

35

فناور ی های شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک

 6تولید المپهای ضد انفجار ویژه مخازن نفت و گاز  /شرکت المپهای فوق کم مصرف بهنور
 7طراحی و تولید سیستم گرمایشی و سرمایشی کم مصرف سوپر جت(پت باکس)  /شرکت کوالک گستر
 8تولید مواد ضد رسوب و ضد خوردگی و تنظیم کننده  PHمخازن آب موجود در صنایع /شرکت شفق کویر
 9تولید رادم سرامیکی ویژه صنایع نظامی  /شرکت پایا نوین سرام
 10طراحی وتولید عمود پرواز با قابلیت انتقال تصویر با برد باال  /شرکت آترین توسعه آسمان پرواز
 11تولید کامیون گل گذار ویژه معادن  /شرکت پادرا معدن ایرانیان

5

8

7
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 12تولید نانو حاملهای جدید در داروسازی  /شرکت زیست فناوران فردانگر
 13تولید استانداردهای کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی /شرکت شفق کویر
 14تولید صابون با استفاده از روغن هسته انار  /شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت
 15تولید لوله گرانوله – اکتیویتور در ابعاد و سایزهای مختلف  /شرکت ایده آز طب
 16دستگاه هوشمند ترمیم  ،شسشتو و تزریق دارو در زخم  /شرکت صنعت پژوهان آمیتیس یزد
 17طراحی اتوماسیون بهینه سازی الگوی انفجاری در راستای ارتباط بین معدن و کارخانه فرآوری /شرکت پادرا معدن ایرانیان
 18طراحی و اجرای سیستم دیسپچینگ معدن کاری  /شرکت بیستون کویر یزد
 19تولید خشک کن صنعتی تیغههای مجوف سفالین با استفاده از امواج مایکروویو /دانش بنيان پرتو الكترونيك پيشگام كوير
 20تولید مانیتورینگ کمیتهای فیزیکی /شرکت درخشان صنعت ایساتیس
 21تولید مجموعههای کمک آموزشی در زمینه الکترونیک  /شرکت پارسان الکترونیک
 22تولید مولد خورشيدي ايستگاههاي  BTSموبايل  /شرکت نیرو پارس

13

22

22
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 23طراحی سامانه ایرانی مجازیسازی سرورها ( / )PVMشرکت پویش داده نوین
 24طراحی سامانه ایرانی میز کار مجازی ( / )PVM Desktopشرکت پویش داده نوین
 25طراحی مینی پرتال الیفری  /شرکت سپهر افزار ایرانیان
 26طراحی و تولید پرتال دانشگاهی الیفری  /شرکت سپهر افزار ایرانیان
 27تولید پروژکتور آفشید /شرکت تولیدی بهنور یزد
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 28تولید دریچههای کامپوزیتی /شرکت کامپوزیت شیمی سازه
 29تولید دستگاههای اندازه گیری ،تله متری ،کنترل و قرائت از راه دور /شرکت آریا سپند مهریز
 30تولید خشک کنها و استابیالیزرهای پایه فلزی و افزودنیهای رنگ و رزین /شرکت پترو اکتان ایساتیس

 31فرآوری فیزیکی مواد معدنی غیرفلزی فرآوری میکرونی و ساب میکرونی ماده معدنی هونتیت (کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم -گل سفید)  /شرکت علم وصنعت یزد
 32تولید سنسور وزن و دما  /شرکت کبری سامانه
 33تولید دستگاه تبخیر سنجی  /شرکت کبری سامانه
 34تامین تجهیزات مخابراتی  /شرکت درخشان صنعت ایساتیس
 35طراحی مدارات الکترونیکی  /شرکت پارسان الکترونیک
 36تولید مجموعه آموزشی کاشت زعفران  /شرکت کارآفرینی نگین حاتم کویر
 37تولید نشانگر هوشمند تیراندازی با لیزر مرئی و نامرئی /شرکت هوشمندسازان ونداد افرابن
 38آبنمای دیجیتال ،کریستال و سه بعدی  /شرکت ویستاالکترونیک
 39تولید سی دی جامع علمی  -کاربردی در حوزه مشاوره و گزینش نیروی انسانی /شرکت همکاران صنعت شمس

28

29

39

فناور ی های شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک
 40تولید پروژکتور تیراژه آگرین  /شرکت تولیدی بهنور یزد
 41تولید مولد خورشيدي ايستگاه تقليل فشار گاز  /شرکت نیرو پارس
 42طراحی و تولید سيستم حفاظت كاتديك خورشيدي  /شرکت نیرو پارس
 43ارائه سند راهبردی خردمالی همراه با ترسیم نقشه راه مالی بصورت عام  /شرکت نورافشان شمس
 44طراحی و تولید سيستم مديريت محتواي سانا  / SanaCMSشرکت نگین گستران محاسب
 45راه اندازی سامانه جامع شهرسازی ،نوسازی و( GISتحت وب و بر اساس استانداردهای  / )BPMSشرکت مهندسی محیا پرداز

41

42

45
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 46طراحي وساخت دستگاههاي توليد آب مقطر فوق خالص با كاربري پزشكي و ازمايشگاهي /.شرکت مهندسی فالت قاره
 47تولید کالیبراسیون دما ،فشار ،جرم ،حجم و کالیبراسیون گشتاور /شرکت فراسنجش ایساتیس
 48راه اندازی سامانه مدیریت شهری  /GSETشرکت طیف زمین
 49طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند گلخانه  /شرکت مهندسی ساعیان صنعت نوین یزد
 50برد هوشمند پایشگر خطوط انتقال برق جهت نصب در ربات پرنده  /شرکت تجارت و صنعت هوشمند كي سان
 51ایجاد سامانه پیاده سازی مدیریت دانش /شرکت سامان اوران توسعه یزد
 52تولید افشره نگهدارنده سورفکتانتی زنیان  /شرکت ریز زیست فناوران فردانگر
 53اسپری آنتی باکتریال الیفوزوم زنیان  /شرکت ریز زیست فناوران فردانگر
 54ولو دیافراگمی  / sistoشرکت رویین شایا خلیج فارس
 55سامانه تمام اتوماتیک سنجش سطح استاتیک آب چاههای پیزومتری و مخازن آب /شرکت دیده بان توسعه پایدار
 56تولید سنسور اپتیکی دمای باالی  600درجه سانتیگراد با دقت یک سی ام درجه  /شرکت دانش بنيان پرتو الكترونيك پيشگام كوير
 57تولید نرم افزار مدیریت سهام نوین پرداد  /شرکت پیشگامان فناوری اطالعات ایساتیس
 58سیستم مدیریت تماسهای تلفنی مبتنی بر آی پی  /شرکت پویان سیستم یزد
 59پوشر سانتریفوژ  /شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر

46

59

40

41

فناور ی های شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک
 60فیلتر معکوس /شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر
 61سانتریفوژ با دیسکهای انباشته /پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر
 62سامانه جامع ثبت و آناليز اطالعات بيماران و بيماريها در تحقيقات پزشکي  /شرکت بهینه سازان نرم افزار بهسان ایساتیس
 63تولید قطعات ماشین آالت نساجی  /شرکت ایده گستر صنعت
 64ثبت اختراع و تولید دستگاه سنجش نایکنواختی نخ به روش پردازش تصویر  /شرکت ایده گستر صنعت

60

63

61

64
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 65تولید قطعات و ملزومات اتوکنرهای ساویو اسپرو و اریون  /شرکت ایده گستر صنعت
 66دیتاالگر سنسورهای آنالوگ باقابلیت هشدار ،کنترل و قرائت از راه دور بر پایه سیستمهای مخابراتی  /GPRS/GSMشرکت آریاسپند مهریز
 67تولید پروژکتور تیراژه  /شرکت تولیدی بهنور یزد

66

67
65

67
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تفاهم نامه های منعقده پارک علم و فناوری یزد با دیگر ســازمان ها

 1پارك علم و فناوري يزد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی –  14اردیبهشت

سا ل ۱۳۹۳

 2پارك علم و فناوري يزد و مرکز تحقیقات ناباروری یزد –  24خرداد
 3پارك علم و فناوري يزد و خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد 4 -تیر
 4پارك علم و فناوري يزد و جهاد دانشگاهی یزد 11 -مرداد

2

1

3

4
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 5پارك علم و فناوري يزد و پارک علم و فناوری همدان 18 -مرداد
 6پارك علم و فناوري يزد و دانشگاه امام جواد (ع)  11-شهریور
 7پارك علم و فناوري يزد و بانک قرض الحسنه ی رسالت یزد–  27آبان
 8پارك علم و فناوري يزد و دانشگاه پیام نور یزد 27 -دی

5

6

7
8
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تفاهم نامه های منعقده پارک علم و فناوری یزد با دیگر ســازمان ها
 9پارك علم و فناوري يزد و ستاد هماهنگي دانشگاه آزاد اسالمي يزد 19 -فروردین

سا ل 1394

 10پارک علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد 28 -اردیبهشت
 11پارک علم و فناوری یزد و دانشکده فنی شهید صدوقی  29 -اردیبهشت
 12پارک علم و فناوری یزد و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 6 -تیر
 13پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 10 -تیر

10

11

12
13
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 14پارک علم و فناوری یزد و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران واحد یزد 10 -شهریور
 15پارک علم و فناوری یزد و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی کشور 19 -شهریور
 16پارک علم و فناوری یزد و دفتر شهید فهمیده 7 -مهر
 17پارک علم و فناوری یزد و مجتمع حضرت جواداالئمه –  25مهر

14

15

16

17

46

47

تفاهم نامه های منعقده پارک علم و فناوری یزد با دیگر ســازمان ها

 18پارك علم و فناوري يزد و مرکز علمی کاربردی جواداالئمه (ع) 21 -اردیبهشت

سا ل 1395

 19پارک علم و فناوری یزد و اداره کل استاندارد یزد 5 -تیرماه
 20تفاهم نامه پارک علم و فناوری یزد و مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه  UPMمالزی 26 -مرداد
 21مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال یزد و خانه انیمیشن کرمان –  17شهریور

18

19

20

21
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 22پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد 23 -شهریور
 23پارک علم و فناوری یزد و و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد 25 -مهر
 24پارک علم و فناوری یزد و پارک زیست فناوری خلیج فارس 8 -اسفند

22

23

48

49

شماره تلفن های پارک علم و فناوری یزد
					
حوزه ریاست

035-37256129

				
حوزه معاونت پشتیبانی

035-37260117

حوزه معاونت فناوری				

035-37257999

					
روابط عمومی

035 -37260111

					
امور بین الملل

035 -37260116

					
طرح و برنامه

035 -37260114

			
مرکز مالکیت فکری و ارزیابی اختراعات

035-37260041

					
مرکز نوآوری

035-37260107

پارک علمی کودکان و نوجوانان			

035 -37260106

		
پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته

035-38248704

			
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات

035-37258081

		
پردیس علوم انسانی و هنر (فناوری های نرم )

035-37258084

			
مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه

035-32822292

			
مرکز رشد واحدهای فناوری خاتم

035-32570744

				
مرکز رشد واحد فناوری میبد

035-32329401

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید 1395-1393

50

