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دومین پارک علم و فناوری
تأسیس شده در کشور
سال 1380

پــارک علــم و فناوری یزد با اخذ مجــوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در چهار حوزه زیست فناوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،انرژیهاینو
و نســاجی در مــرداد مــاه  1380و بعد از شــهرک علمــی تحقیقاتی اصفهان
در شــهر یــزد آغــاز بــه کار نمــود و بــه مــرور زمــان بــر اســاس نیازهــای
اســتان و ضــرورت زمانــی و مکانــی ،فعالیتهــای خــود را در حوزههایــی
چــون نانوتکنولــوژی ،کاشــی و ســرامیک ،آب ،فناوریهــای نــرم و...
گسترش داده است.
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چشم انداز و ماموریت پارک علم و فناوری یزد

چشم انداز :پیشرو در توسعه فناوری و یکی از سه پارک برتر ملی و  10پارک برتر
منطقه در افق ( 1404هـ .ش)
مأموریت :پارک علم و فناوری یزد با ایجاد فضا برای هم افزایی بین موسسات
فناور ،بازار ،دانشگاه وجامعه از طریق به کارگیری نیروی انسانی توانمند ،برند
معتبر و زیرساخت پیشرفته با تکیه بر مزیتهای نسبی ،منطقهای میکوشد
تا با برقراری ارتباط ســازنده پرورش خالقیت و نوآوری و تســهیل انتقال ارزش
به ثروتآفرینی در منطقه به وسیله توسعه فناوری در عرصه ملی و بینالمللی
مبادرت ورزد.
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معماری پارک یزد ،مرکز فناوری اقبال

بــه دنبــال مصوبــه هیــأت دولــت جمهــوری اســامی ایــران در
ســال ،1382کارخانه اقبال واقع در مرکز شــهر یزد جهت راه اندازی
مرکز فناوری به پارک علم و فناوری یزد وا گذار شــد .با توجه به لزوم
حفظ این اثر ارزشمند بهعنوان نخستین کارخانه یزد ،تالش گردید
بــا مرمــت و احیاء ایــن کارخانه ،ضمن حفظ بافت و هویت ســنتی
آن ،این مجموعه به یک مرکز علم و فناوری تبدیل شــود که بر این
اساس با استفاده از مشاورین ذیصالح ،طراحی مجموعه انجام و از
ابتدای سال  1383فعالیتهای مرمتی آن آغاز گردید.
کارخانــه اقبال بــه عنوان یکی از نمونههــای معروف وجهه صنعتی
ً
یــزد در ســالیان گذشــته ،قطعــا میتوانســت بســتر مناســبی برای
اســتقرار پــارک علم و فناوری یزد باشــد .این اثر به دلیــل دارا بودن
ارزشهای تاریخی ،فرهنگی و معماری و به جهت نقش مهمی که
در ســاخت خاطــرات مــردم یزد از رونق اقتصادی شــهر داشــته ،با
پذیــرش پــارک علــم و فنــاوری در دامان خود بهترین تفســیر از یک
نشانه شهری درخور شأن شهروندان یزد را نیز ارائه نموده است.
سبک معماری کارخانه اقبال سبک پهلوی اول میباشد ،معماری
در این دوره در استفاده به جای از تزئینات ،هرچند ساده و مختصر
بــوده کــه در عیــن حــال هنوز نیــم نگاهی بــه گذشــته دارد .حضور
ســنگین و مقتدرانــه بناهــای صنعتــی در ایــن دوره عــاوه بــر اینکه
توانست آن نمایش عظمت را به صورت فیزیکی بیان کند ،در قالب
توســعه و تحول نیز توانســت عمال جدایی خود را از ساختار و شکل
ســنتی معمــاری گذشــتگان جدا ســازد .ســقفهای بلند قوس ـی،
تزیینات آجری ،تأمین نور کارخانه با استفاده از کالهفرنگی که به آن
داالنهای روشنایی هم میگویند از جمله ویژگیهای این بناست.
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پردیسهایی که در پارک یزد فعال هستند

پردیس زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته
پردیس زیســت فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی فعالیت خود را از اسفند
ماه  1383آغاز نمود و در آذر ماه  1385موفق به اخذ مجوز گردید.
پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی در گروه های "کشاورزی"،
"محیــط زیســت و گیاهــان دارویــی" " ،معدن و متالورژی" " ،مهندســی پزشــکی"،
"شیمی ،مهندسی شیمی و پلیمر"" ،بیوتکنولوژی" " ،کاشی و سرامیک" " ،نساجی"
و " مکانیک " فعالیت می کند.
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از سه پردیس تخصصی ،از آذر
 1381فعالیت خود را آغاز نمود .واحدهای این پردیس در زمینههای تولید نرمافزار،
آموزش الکترونیکی ،اتوماسیون صنعتی ،سیستمهای اطالعاتی و سایر زمینههای
مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مشغول به فعالیت هستند.
پردیس علوم انسانی و هنر
پردیس فناوری های نرم (علوم انســانی و هنر) عمدتا خدمات محور ،پژوهشــی و
دانــش بنیان بوده کــه در ارتباط با کارآفرینی فار غ التحصیالن و متخصصان علوم
انسانی و هنر در پارک علم و فناوری یزد در سال 1387مطالعه و راه اندازی شد.
" علوم انســانی"" ،هنر و صنایع خالق" و "صنایع فرهنگی" ســه گروه تخصصی این
پردیسهستند.

پردیس فناوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد
تعامالت ســازنده و ســاخت یافته پارک علم و فناوری یزد با دانشگاههای استان
به خصوص دانشگاه یزد به عنوان دانشگاه مادر استان ،پارک و دانشگاه را بر آن
داشــت تا بــا ایجاد پردیس پارک در دانشــگاه ،مدلی موفق را ارائــه داده ،پذیرای
شــرکتها و موسســات فنــاوری باشــد کــه اعضــای محتــرم هیــات علمــی در آن
نقشآفرین هستند.
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اولین مرکز نوآوری کشور

مرکزنــوآوری پارک علــم وفناوری یزد در راســتای
حمایــت از افراد خالق و نوآور و به منظور پرورش
ایدههــای نو و کاربردی در ســال 1383به عنوان
اولیــن مرکــز نــوآوری در بیــن پارکهــای علــم و
فناوری کشور تأسیس شده است.

ماموریتهایمرکز:
آموزش وارتقاء مهارتهای پایه و پیشرفته با اجرای طرح
حمایــت از طر حهــای نوآورانــه و کاربــردی بــا قابلیــت تجاریســازی و پرداخت
مبلغ برای ساخت نمونه اولیه طرح
ترویج فناوریهای نوین در جامعه
هدایت نوآوران جهت رفع مشکالت جامعه
حمایت از طرح های نوآوری پارک و ثبت اختراعات توسط نوآوران مرکز
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از ایده تا کارآفرینی

ایــده پــردازی فعالیتــی ذهنــی اســت کــه حــل مســئلهای را منجــر
میشــود و در باطن خود تفکر خالقی را که قابل تبدیل شــدن به
محصــول ،خدمــت و یا فرایند جدیدی اســت به همــراه دارد.
جوامــع مختلــف بــا ایجــاد بســتری مناســب و محیطــی
بالنــده ،ایدههــای ایده پردازان خــود را در نظامهایی
هدفمند پرورش میدهند و از تمام توان اجتماعی،
اقتصــادی و سیاســی عناصــر حمایتــی خــود از ایــده
پــردازان و نوآوران برای ثــروت آفرینی و ایجاد رفاه اجتماعی
و قدرت سیاسی و اقتصادی بهره میگیرند.
خالقیــت پیــش نیــاز نــوآوری و نــوآوری
زمینــه ســاز کارآفرینــی و اقتصــاد
دانــش بنیــان اســت .کارآفرینــی از
دیدگاه هوارد استیونسن " پیگیری
فرصتهایی اســت که فراتر از منابع
در دسترس وجود دارند".
" پیگیــری " در ایــن تعریــف بــه معنای
تمرکــز فوق العــاده و بی وقفــه کارآفرین
بــر فرصتهاســت " .فرصــت " بــه معنــای
پیشــنهادی اســت که حداقل یکی از چهار مسیر
اصلی نوآوری را در خود دارد:
 -1معرفی یک محصول واقعا نوآورانه و جدید
 -2طراحــی یــک مــدل کســب و کار جدیــد بــرای
محصولی که از قبل وجود دارد

 -3ایجــاد نســخهای جدید از یک محصول موجود که بهتــر و ارزان تر
از قبل وجود دارد باشد
 -4ایجــاد بازاری جدید برای محصولــی که از قبل وجوددارد
" فراتــر از منابع در دســترس" به محدودیت منابع اشــاره
دارد .هنگامــی کــه کارآفرینــان یــک فعالیــت جدید
را آغــاز میکننــد فقــط میتواننــد نیــروی انســانی
و ســرمایههای خودشــان را تحــت کنتــرل داشــته
باشــند .بســیاری از کارآفرینــان بــا امکانات و منابــع محدود،
خودشــان همــه چیــز را راه انــدازی میکننــد .آنهــا تــا حــد
امــکان کمتــر هزینــه میکننــد و در عــوض زمــان
بســیار زیــادی را صــرف کار و تــاش روی
هدفشــان میکننــد .حتــی در صورت
نیــاز ســرمایه شــخصی خودشــان را
وارد کار میکننــد .در برخــی مــوارد
جــذب یــک ســرمایهگذار جدیــد تــا
رســیدن به نقطه خودکفایی و تولید
جریــان نقــدی داخلــی ،کافی اســت.
امــا در بیشــتر ســرمایه گذاریهــای
بالقــوه بنیانگذاران باید منابع شــخصی
بیشتری را بسیج کنند.
ســرمایه گــذاری در نهایــت بــه امکانــات
تولیــد ،کانالهــای توزیــع ،ســرمایه ی در
گردش و غیره نیاز دارد.

پــارک علــم و فنــاوری یــزد در راســتای ماموریــت و رســالت خــود در توســعه
دانشبنیان استان اقدام به راه اندازی مرا کز توسع ه فناوری شامل مرکز توسعه
فناوری سرامیک ایران ،مرکز توسعه فناوری آب و مرکز توسعه فناوری هنرهای
دیجیتــال کــرده اســت .مرکز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران به عنــوان یک
مجموعه مستقل غیرانتفاعی به منظور انتقال دانش فناوری در حوزه کاشی
و سرامیک حمایت از طر حها و پژوهشهای کاربردی و بومی در این حوزه و
اصالح توسعه زیرساختها و تجهیزات راه اندازی شده است.

مرکز توســعه فناوری آب نیز توانســته متناســب بــا امکانــات و اعتباراتی که در
اختیار دارد در راســتای کمک به توســعه موسسات فناور فعال در حوزه آب و
همچنین فرهنگ ســازی و تولید محتوا در این بخش گامهای موثری بردارد.
ایجاد ا کوسیســتم کســب و کار در حوزههای تصویرســازی رایانه ای و تربیت
نیــروی متخصــص و متعهــد بــه اهــداف آرمانهای انقالب اســامی و شــبکه
سازی برای تولید پروژههای فاخر ملی نیز از اهداف اصلی مرکز توسعه فناوری
هنرهای دیجیتال است.
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مراکز توسعه فناوری تخصصی
ایجاد مرا کز توسعه فناوری به منظور ارتباط شرکت ها با
صنایع بزرگ منطقه
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دفاتر مبادالت فناوری بین المللی

ـوالت
ایــن مرکــز بــا پلــت فــرم مبادلــه ی فنــاوری و کمــک بــه صــادرات محصـ ِ
شــرکتهای فنــاوری یــزد ایجــاد شــد .و بــر اســاس آن دفاتــر و مرا کز وابســته با
مشــارکت بخش خصوصی در زمینههای مختلف صادرات ،انتقال تکنولوژی،
مشاوره و سایر موارد مرتبط خدماتی را به شرکتهای مذکور ارائه میدهد.
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جشنوارههاومسابقات

پــارک علــم و فنــاوری یزد در راســتای فعالیتهــای ترویجی خــود نگاه ویــژهای به
جشــنوارهها ،مســابقات و رویدادهایی دارد که باعث ترویج فرهنگ ایده پردازی،
نــوآوری و کارآفرینــی دانــش پایه در جامعه میشــود .از جمله اقدامات پــارک یزد را
میتوان در موارد ذیل خالصه نمود:
برگــزاری جشــنواره ایــده هــای برتر با هــدف ترویج فرهنگ خالقیــت و نوآوری،

شناسایی استعداد های خالق و برقراری ارتباط با آنها
برگــزاری مســابقات ابتــکارات و نــوآوری دانــش آمــوزی توســط پــارک علــم و
فناوری یزد
برگزاری جشنواره نوآور برتر
برگزاری مسابقات هوا فضا
برگزاری المپیاد نبوغ
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دفاتر ثبت اختراع و ثبت مالکیت فکری

دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
بــه عنوان تنهــا مرجع منطقهای ذیصالح اســتان یزد جهــت ارزیابــی اختراعات از
سال  1388فعالیت خود را در استان شروع نموده است.

خدمات دفتر مالکیت فکری به شرح ذیل است:
ارزیابــی و داوری پروندههــای ادعــای اختــراع ارســالی از ســوی اداره مالکیــت
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 ثبت اختراع و تجاریسازی
ارائه خدمات مشاورهای با موضوع انتقال تکنولوژی
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صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

اولیــن صنــدوق پژوهــش و فنــاوری کشــور کــه در ســال  83بــا هــدف ارائــه انــواع
خدمات و تسهیالت مالی -اعتباری تأسیس شد .این خدمات شامل:
اعطای انواع تسهیالت
صدور انواع ضمانت نامه
عاملیت مالی مراجع و صندوقهای حمایتی
سرمایه گذاری ریسک پذیر
ارائه تسهیالت در قالب طرح های فناوری
رتبه اول جذب از صندوق شکوفایی و نوآوری معاونت علمی و فناوری
سرمایهگذاری خطرپذیر ( )VCدر طرح های فناوری کالن منطقهای
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پارک علمی کودکان و نوجوانان

پــارک علــم وفنــاوری یزد به منظور تحقق بخشــیدن بــه عبارت " یادگیــری با طعم
لذت " اقدام به احداث مجموعه پارک علمی کودکان و نوجوانان نموده است.
اولیــن هــدف پــارک علمــی کــودکان و نوجوانان آمــوزش غیر رســمی اســت .با این
هــدف پــارک علمــی کــودکان و نوجوانــان در پــارک علــم و فنــاوری یــزد تأســیس و
سالهاست که درحال خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان استان است.
رشتههای فعال در پارک علمی کودکان و نوجوانان:
رباتیک
هوافضا
آزمایشگاه شیمی
کارگاه فیزیک
دومینو
نجوم
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نهادهای فناوری همکار

بر اساس سیاستهای کالن پارک علم و فناوری یزد در خصوص توسعه
متوازن زیرساختهای فناوری در سطح استان ،پارک علم و فناوری یزد
در صدد اســت بنا به ظرفیت موجود در شهرســتانها و نیز دســتگاهها و
مرا کز آموزشی و پژوهشی نسبت به ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری
اقدام نماید .در این راستا دفتر هماهنگی نهادهای همکار وظیفه امکان
سنجی ،ایجاد و مدیریت یکپارچه این نهادها را بر عهده دارد.
در کلیه شهرستانهای استان و نیز دانشگاهها و مرا کز آموزشی و پژوهشی
متقاضی ،فراخور ظرفیت و پتانســیل موجود این مرا کــز ،ایجاد و راهبری
میشوند.
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طرح جامع
زمیــن طرح جامــع پارک علم و فنــاوری یزد
بــه مســاحت  69هکتــار واقــع در جنــوب
غربــی شــهر یــزد مجــاور جــاده کنــار گــذر
یزد-کرمــان قــرار دارد .ایــن طــرح بــا در نظر
گرفتــن کاربریهایــی چــون انکوباتورهــا،
ساختمانهای اداری ،ساختمانهای چند
مســتاجره ،فضاهای خدماتی ،تاسیسات
زیربنایــی ،شــبکههای ســواره ،پیــاده و
دوچرخــه ،فضاهــای باز و نیمه بــاز طراحی
شــده و فضاهــای ســبز و تفریحــی شــرایط
مناسب جذب شرکتهای بزرگ و کوچک،
مرا کــز توســعه و تحقیــق ،کارخانجــات،
ســازمانهای خصوصــی و دولتــی و غیره را
فراهــم میســازد و امــکان حضــور آنهــا را در
مقیاس شهر یزد به وجود میآورد .موقعیت
جغرافیایــی ،فرهنگی و سیاســی یــزد انگیزه
حضــور شــرکتهای بینالمللــی را نیــز بــه
وجود میآورد تا در شرایط بلوغ ،پارک علم
و فنــاوری یــزد در مقیــاس بینالمللــی نیــز
ایفای نقش بنماید.
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آنچه شما در مورد پارک یزد می دانید

