ﮔـــﺰارش
ﻋﻤﻠﮑـــﺮد
ﻣﻬﺮﻣﺎه ۹۸

ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﭘــﺎرک ﻋﻠــﻢ و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺰد ﮐــﻪ ﻧﻬــﺎد اﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟــﯽ ﻓﻨــﺎوری

ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ ﻣﺘــﺪاول اﯾﺠــﺎد و ﺗﻮﺳﻌـــﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨــﺎور،

"ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی

واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان

ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ ﯾﺎدﺷــﺪه ﺟﺪﯾــﺪ را ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺟــﺪی در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر

"روﯾﺪادﻫــﺎی ﻓﻨﺎوراﻧــﻪ" ،و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل در "ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎهﻫﺎی

دوﻣﯿــﻦ ﭘــﺎرک ﮐﺸــﻮر در ﺳــﺎل  ۱۳۸۰ﺑــﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ اﯾﺠــﺎد ﺛــﺮوت در

ﻗــﺮار داده و ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از اﻗﺪاﻣــﺎت را در ﺳــﺮﻓﺼﻞﻫﺎی زﯾـــــــﺮ

ﻓﻨـــــــﺎوری" از ﺟﻤﻠــــــﻪ ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟـــــــﻪ در ﺳـــــــﺮﻓﺼﻞ

ﺟﺎﻣﻌــﻪ از ﻃﺮﯾـــﻖ ﺗﺮوﯾــﺞ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻧــﻮآوری و ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮی

ﺑــــــﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ:

"ﺷﺒﮑﻪﺳــﺎزی" ﺑــﻮده و ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾــﺪ ،اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ

ﻓﻨـــــــــــــﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺷــﺪ و اﯾﻨــﮏ ﺑــﻪ ﺷــﺒﮑﻪ

 -۱ﭘﻬﻨﻪﺳــﺎزی ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ اﻗﺘﺼــﺎد

ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟــﯽ و ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دوﻟﺘــﯽ و

ﮔﺴــﺘﺮدهای ﻧﺰدﻳــﮏ ﺑــﻪ " ۳۵۰واﺣــﺪ ﻓﻨــﺎور و داﻧــﺶ ﺑﻨﻴــﺎن"،

داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﺳﺘﺎن

ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮی ﺷــﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾــﻦ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻣﺎﻟــﯽ اﺳــﺖ .در

"ﭘﺮدﯾـــــــﺲﻫﺎ و ﻣﺮاﮐــﺰ رﺷــﺪ ﻫﻤــﮑﺎر" ،و ﭼﻨــﺪ "ﻣﺮﮐــﺰ ﻧــﻮآوری و

 -۲ﻃﺮاﺣــﯽ و اﺟــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪای در ﻃــﻮل زﻧﺠﯿــﺮه اﯾــﺪه ﺗﺎ

اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺮﻗــﺮاری ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺳــﺎزﻧﺪه و ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺑــﺎ دو ﻧﻬــﺎد ﻣﻠــﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎر" ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻨــﯽ ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﻓﺰاﯾــﺶ

ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﻨــﺎوری رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری و ﺻﻨــﺪوق ﻧــﻮآوری و

ﭘــﺎرک ﻋﻠــﻢ و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺰد ﺑــﻪ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺪوﺧﺘــــــــﻪﻫﺎی ﺧــﻮد در

ﻧﺮخ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.

دو دﻫــﻪ اﺧﯿــﺮ ،اﯾﻨــﮏ ﺑــﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪ ﯾــﮏ "ﻓﺮاﺳــﺎزﻣﺎن" ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸــﺪ و

 -۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻨـــــــﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ

ﺑــﺪون ﺷــﮏ ،اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ ﻣﺴــﺘﻤﺮ از ﭘﯿﺸــﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ ،ﺿﻤــﻦ

رﺳــﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿــﺪی ﺧــﻮد را ﭼﻨﯿــﻦ اﻧﺘﺨــﺎب ﮐــﺮده اﺳــﺖ" :ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری

اﯾﺠــﺎد ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ،آﻧﻬــﺎ را ﺑــﺎ آﺧﺮﯾــﻦ

اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧــﻮآوری و ﻓﻨــﺎوری اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻬﻢ

 -۴ﺷﺒﮑﻪﺳــﺎزی ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮔﺴــﺘﺮش داﻣﻨــﻪ ﻧﻔــﻮذ ﻧــﻮآوری و

ﺗﺤــﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی آﺗــﯽ ﭘــﺎرک آﺷــﻨﺎ ﮐــﺮده و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾــﯽ ﺑــﺮای

اﻗﺘﺼــﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿــﺎن از اﻗﺘﺼــﺎد اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺑﯿــﺶ از  ۲۰درﺻــﺪ".

ﻓﻨﺎوری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻫﻤﮑﺎریﻫــﺎ و ﻧﯿــﺰ ﻧﻘــﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧــﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧــﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﭘــﺎرک و

ﺗﺤﻘــﻖ اﯾــﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﯾــﮏ "رﺷــﺪ اﻧﻔﺠــﺎری در اﯾﺠــﺎد

اﯾﺠــﺎد "ﭘﺮدﯾــﺲ ﺟﺎﻣــﻊ ﭘــﺎرک ﻋﻠــﻢ و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺰد" ﺑــﺮای اﺳــﺘﻘﺮار

درﯾﺎﻓــﺖ ﻧﻈــﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿــﻦ اﻣــﺮ ﻓﺮاﻫــﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد.

ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـــــــــﺎن ﺟﺪﯾــﺪ و اﻓﺰاﯾــﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾــﺮی

ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﻓﻨــﺎور ،ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ "ﭘﺮدﯾــﺲ ﻓﻨــﺎوری

ﮔﺰارﺷــﯽ ﮐــﻪ در اداﻣــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿــﺪ ،ﮔــﺰارش ﺧﻼﺻــﻪای از

آﻧﻬــﺎ" اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﺎ "ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ

داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎی ﯾــﺰد و ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﯾــﺰد" ،اﺣــﺪاث "ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻧــﻮآوری

ﻋﻤﻠﮑــﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اﻗﺪاﻣــﺎت ﭘــﺎرک ﻋﻠــﻢ و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺰد در

ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ" در ﺳــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾــﻦ ﭘــﺎرک ،ﯾﻌﻨــﯽ "ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎزی،

درﺧﺸــﺎن" ﺑــﺮای ﻫﻢاﻓـــــــــــﺰاﯾﯽ ﺟﻮاﻧــﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐــﺮده و ﺧــﻼق در

 ۱۸ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۳۰اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۹اﺳﺖ.

ﺗﺮوﯾــﺞ و آﻣــﻮزش"" ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزی ،ﺗﯿـــــــﻢﺳﺎزی و ﺗﺠﺎریﺳــﺎزی"

ﮐﻨــﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨــﺎن و ﻣﺮﺑﯿــﺎن ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﯾﺠــﺎد

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿــﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ در ﺻــﻮرت ﻧﯿــﺎز اﯾــﻦ اﻣــﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﻨــﺪ داﺷــﺖ

و "اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﻋﻤﻮﻣــﯽ و ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻓﻨﺎوراﻧــﻪ"

"ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﻧــﻮآوری اﻗﺒــﺎل" ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧــﻮآوری

ﮐــﻪ ﮔــﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠــﯽ و ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن را از ﻃــﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾــﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾﻔــﺎی ﻧﻘــﺶ

ﺣــﻮل ﮐﺎﻧــﻮن ﻣﺮﮐــﺰ ﻓﻨــﺎوری اﻗﺒــﺎل از ﺟﻤﻠــﻪ ﭘﺮوژهﻫــﺎی در دﺳــﺖ

ﭘﺎرک درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

راﻫﺒــﺮدی ﭘــﺎرک در ﺷــﮑﻞدﻫﯽ "ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪای و

اﻗﺪام ذﯾﻞ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﭘﻬﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎز" ﻫﻤﭽــﻮن ﻓﻀﺎﻫــﺎی ﮐﺎر اﺷــﺘﺮاﮐﯽ ،ﻣﺮاﮐــﺰ ﻧــﻮآوری و

ﭘﻠﺘﻔﺮم "ﻣﺪرﺳــﻪ ﻧﻮآوری" ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ " ۶۰ﭘﺮوژه  ۶۰ -ﺷــﺮﮐﺖ"" ،ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨــﺎوری ،ﺷــﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎ و ﺧﻮﺷــﻪﻫﺎی ﻧــﻮآوری،

ﮐﻤــﯽ و ﮐﯿﻔــﯽ ﮐﺎرﮔــﺰاران ﺧﺪﻣــﺎت ﻓﻨــﺎوری" و "اﯾﺠــﺎد ﻣﺮاﮐــﺰ ﻧــﻮآوری

اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ اﺳــﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوقﻫــﺎی ﻣﺎﻟــﯽ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و

و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨــﺎوری" ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ ذﯾــﻞ ﺳــﺮﻓﺼﻞ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪای و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﻋﻤﻮﻣــﯽ و ﺗﺨﺼﺼــﯽ

در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ،ﭘــﺎرک ﻋﻠــﻢ و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺰد در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ﺿﻤــﻦ

ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻓﻨﺎوراﻧــﻪ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓــﯽ ،اﻧﻌﻘــﺎد

ﻫﻤــﮑﺎری"،

ﻃﺮاﺣــﯽ

و

ﺑﺮﮔــﺰاری

ﻣﺴــﺘﻤﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻟﻄﻔﯽ

رﺋﯿﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد

ﭘﺎرک ﻋﻠـــﻢ و ﻓﻨـــﺎوری ﯾـــﺰد

Yazd Sicence & Technology Park

رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب

ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﻔــﺎﻫـــــﻢﻧﺎﻣـــــﻪﻫﺎ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر

ﻣﺪرﺳــــﻪ ﻧﻮآوری

ﻋﺎرﺿـــﻪﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

روﯾـــــــــــﺪادﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸـــــــﮕﺎهﻫﺎ

ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآوری درﺧﺸﺎن

ﭘﺮدﯾﺲIT

اﺳﺘﯿــﺠﺎری

ﭘﺮدﯾﺲBT

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮآوری اﻗﺒﺎل

ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

آﻣـــﻮزش

اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوری

ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ

ﻣﺸــــﺎوره

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری

ﭘﺮدﯾﺲST

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ

ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن
ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣــﻊ

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

ﺗﺠــــــﺎریﺳﺎزی

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری

Your Results will
Speak for Themselves

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۳

ystp.ir

www.ystp.ac.ir

ﭘﻬﻨﻪﺳﺎزی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ درﺧﺸﺎن
 اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻧﻮآوری اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﭘﻬﻨﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآوری درﺧﺸﺎن -واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ درﺧﺸﺎن از اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ درﺧﺸﺎن

 -اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﯿﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه

۱٫۸۴
ﻫﮑﺘـﺎر

 آﻏﺎز ﻓﺎز دوم ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه -اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآوری درﺧﺸﺎن

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮآوری اﻗﺒﺎل
 -اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮآوری اﻗﺒﺎل

۴۰

 اﻟﺤﺎق  ۶۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻗﺒﺎل و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻗﺒﺎلﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﻫﮑﺘﺎر

 -اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺎن

۴٫۳
ﻫﮑﺘﺎر

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮآوری

اﻗﺒــــــــــﺎل

 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ -اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ

ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ
 -ﺗﺪوﯾــــــﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣــــﻪ ﺣﺮاﺳﺘـــــﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘــﯽ در دوره راه

 -ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ اراﺿﯽ در

اﻧﺪازی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ؛ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺎرﮔﺮوه زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن

 -ﺗﺪوﯾــﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺬﯾــﺮش ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻓﻨـــــــــﺎور و

 -ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﻼم ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و

داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد

ﻧﻈﺎرت ﻓﺎز اول

 -ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ اراﺿﯽ ﭘﺮدﯾﺲ

 -ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزی و اﺻﻼح ﺧﻂ ﭘﺮوژه اراﺿﯽ  ۲۰ﻫﮑﺘﺎری

 -ﺗﺪوﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ اﺧــﺬ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﺎﺧﺖ از ﺻﻨــﺪوق

 -اﺟﺮای ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد

ﻧــﻮآوری و ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺻﻨــﺪوق ﭘﮋوﻫــﺶ و ﻓﻨــﺎوری

اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق و ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ واﮔﺬاری اﻧﺸﻌﺎب آب

اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻮﻗﻒ ﯾﮏ اﯾﻨﭻ

 -ﺛﺒــﺖ  ۲۵ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﭘﺬﯾــﺮش ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﺟﻬــﺖ اﺳــﺘﻘﺮار در

 -اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢﺳﻄﺢ

ﻓﺮاﺧﻮان دوم؛ ﭘﺬﯾﺮش  ۱۲ﺷﺮﮐﺖ

 -ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﻤﻪ

 -واﮔﺬاری  ۳۱ﻗﻄﻌﻪ؛ ﻓﺮﯾﺰ  ۸ﻗﻄﻌﻪ

ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺳﺴﺎت

 -ﺗﺼﻮﯾــﺐ ﻓﺮﻣــﺖ ﺗﻬﯿــﻪ ﮔــﺰارش ارزﯾﺎﺑــﯽ ﻓﻨــﯽ و ﻣﺎﻟــﯽ

 -ﺧﺎکﺑﺮداری و ﻧﺨﺎﻟﻪﺑﺮداری ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺎز اول

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ

 -اﺟﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻠﻮار ورودی

۶۷

ﻫﮑﺘﺎر

۲۰

ﻫﮑﺘﺎر

ﭘﺮدﯾـــــــﺲ
ﺟﺎﻣـــــــــــﻊ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﺘﺮاژ

ﻋﻨﻮان

 ۱۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﺟﺎره ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻼق

 ۱۰۶۶ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻪ دﺳﺘﻤﺎﻟﭽﯽ ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﯿﮏ

 ۲۱۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﺟﺎره دو ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

 ۲۴۵۱ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اﻗﺒﺎل

 ۳۳۶۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

)ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری :ﺧﺮدادﻣﺎه (۱۴۰۰

آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﺎز اول ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ

 ۲۳۴۷ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

)ﺑﻬﺮهﺑﺮداری :ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه (۱۴۰۰

ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی

ﺗﺠﻬﯿﺰ و راهاﻧﺪازی
ﻋﻨﻮان
اﯾﺠﺎد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﻗﺒﺎل

ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﻣﺖ و ﻓﺎﺧﺮﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻗﺒﺎل

)ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻀﺎی رﺳﺘﻮران(

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ ﺳﺎﺑﻠﯿﻤﯿﺸﻦ

ﻣﺮﻣﺖ اﻗﺒﺎل )ﭘﺸﺖﺑﺎم ،درﻫﺎ و ﭘﻨﭽﺮهﻫﺎ(

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ اﻗﺒﺎل

ﺑﻬﺴﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻬﺴﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻗﺒﺎل

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۶
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای

ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری

ی
ور
ﻮآ
ﻪﻧ
ﺳ
ﺪر
ﻣ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ

اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری ﮐﺸﻮر

اﻫﺪاف :ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ

ﻣﮑﻤﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

اﻗﺪاﻣﺎت :ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﭼﺎپ

ﺳﺎﺑﻠﯿﻤﯿﺸﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا و اﯾﺠﺎد ﭘﻠﺘﻔﺮم

ا
ﺘﻮ
ﺳ
ﯾﻮ
د
ﻫﺎ

اﺳﺘﻮدﯾﻮ داده

ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،اﻧﻌﻘﺎد

ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷ
ﺑﺪ
ﺘﺎ

اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،داﻧﺶﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻓﻀﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ،اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺲ ژن در ﺣﻮزه داروﯾﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری داروﯾﯽ

ﻫﺎ

ﺪه

ﻫﻨ

ﺳﺮآﯾﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮ

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻼق

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎ و اﺳﺘﻘﺮار،

ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری،

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﻮﯾﺮ

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻨﺎوری

ﭘﺮﺳﯿﺲ ژن ﭘﺎر

اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ

در ﺣﻮزه داروﯾﯽ

ﮐﺰ
ﻣﺮا

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ی
ور
ﻓﻨﺎ

و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎی آﺗﯽ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن

ﻌﻪ
ﺳ
ﺗﻮ

رﺷﺪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری اﺳﺘﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮاﻣﯿﮏ

ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﻮآوری ،اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۷۰۲۵

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺎﺟﯽ

و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻟﺰوم

ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺒﺎل

ی
ور
ﻮآ

ﺗﺮوﯾﺞ ،آﻣﻮزش ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ،ﺗﯿﻢﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرتآﭘﻬﺎ و

ﺰﻧ
ﺮاﮐ

رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﺎرک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی

ﺳﺮاﻣﯿﮏ
و ﺳﻔﺎل

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣ

ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻖ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ

۷

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺪنﮐﺎری

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و

ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری

ﻣﺮﮐﺰ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ

اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ،اراﺋﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای

ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺎر
اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ(؛ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ؛ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎ

و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ﻧﺴﺎﺟﯽ

ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ystp.ir

www.ystp.ac.ir

ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

۱

رﻧﮕﯿﻦﮔﺴﺘﺮان درﻧﯿﮑﺎ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

۲

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻼت ﻗﺎره

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻀﺎی رﺳﺘﻮران و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

۳

ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺰد

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

۴

ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﯾﺰد

ﻣﺮﻣﺖ و ﻓﺎﺧﺮﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

ﺑﻬﺴﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

۵

ﻓﺮاز ﺗﻮﺳﻌﻪ

۶

ﻧﻘﺸﯿﻨﻪﺳﺎز زﯾﻨﻮ

ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

۷

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻮرﺧﺶ ﮐﯿﻬﺎن

ﻣﺸﺎور و ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ،ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

۸

ﺳﺮآﯾﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮ

راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۹

ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﭘﺎرﺳﯿﺎن

اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ داده

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۱۰

ﭘﺎدراﻣﻌﺪن اﯾﺮاﻧﯿﺎن

راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۱۱

ﺗﯿﻤﺎج ﺻﻨﺎﻋﺖ ﭘﺎرﺳﻪ )ﭼﺎدﯾﺸﻮ(

راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻼق

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۱۳

ﺳﭙﻬﺮاﻓﺰار اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﺗﺎل ﻻﯾﻔﺮی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۱۴

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺪنﮐﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪراه ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۱۲

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﻗﺒﺎل ﯾﺰد

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۸
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۱۵

ﺑﻬﯿﻦ آرﻣﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺎرک

ﺧﺪﻣﺎت

۱۶

ﭘﺎرس زﯾﮓﻣﺎد ﯾﺰد

اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻨﺎور و داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

ﺧﺪﻣﺎت

۱۷

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﻣﺎک ﮐﻮﯾﺮ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک

ﺧﺪﻣﺎت

۱۸

ﮐﻮﯾﺮ ﺗﯿﻮای ارﺷﺪ ﮐﻮﯾﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک

ﺧﺪﻣﺎت

۱۹

ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ

ﺧﺪﻣﺎت

۲۰

راﻫﮑﺎر ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺳﻮرﻧﺎ

ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﻦ ﺑﺎزار

ﮐﺎرﮔﺰاری

ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۲

ﭘﺎرﺳﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮو

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری )ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۳

آﺑﺴﺎر ﮐﻮﯾﺮ

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری )زﯾﺴﺖ و ﺷﯿﻤﯽ(

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۴

دراﯾﺖورزان ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﯾﺰد

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ )آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره(

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۵

اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎزان ﺗﺎﺑﺎن ﮐﻮﯾﺮ

ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭘﺎرک ﯾﺰد

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۶

آرﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮﺳﺎد

اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻨﺎوری

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۷

آﺗﺮﯾﻦ ارم ﯾﺰد

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۸

آﺋﯿﻦ ﺗﺠﺎرت راﺑﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۹

روﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ ﯾﺰد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

ﮐﺎرﮔﺰاری

۳۰

ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺗﺠﺎرت

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺎرﮔﺰاری

۲۱

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﮐﻮﯾﺮ

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹
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ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری

۱

ﺗﮏﭼﯽ ﺷﺮق

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺎرﮔﺰاری )ﺧﺎرج از ﭘﺎرک(

۲

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺴﺎم آی ﭘﯽ

ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی

ﮐﺎرﮔﺰاری )ﺧﺎرج از ﭘﺎرک(

۳

ﻧﺴﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﯾﺮان(

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

ﮐﺎرﮔﺰاری )ﺧﺎرج از ﭘﺎرک(

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹
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ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری

ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾــﻦ ﺳــﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﭘــﺎرک از ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨــﺎور و داﻧﺶﺑﻨﯿــﺎن ،اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت در ﺟﻬــﺖ ارﺗﻘــﺎء و اﻓﺰاﯾــﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾــﺮی اﯾــﻦ

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳــﺖ .اراﺋــﻪ اﯾــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت در ﻋﻨﺎوﯾﻨــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ،ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟــﯽ ،ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﻘﻮﻗــﯽ ،ﺑــﺎزار و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨــﮓ ،ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ ﻓﮑــﺮی،
ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑــﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت و اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣــﺎت ﺣــﻮزه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﯾــﺎ اﯾﺠــﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .آﺷــﮑﺎر اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﯾــﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺻﺤﯿﺢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

۱۸۹

۲۴۱

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی

۱۳۳۰

۲۱۳

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ

۴۶۰۳

ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

۲۴۲

۸۵۸

ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

۱۸۰

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

۴۱۶

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۵۲۳۰
۶۴۴

۳۶۱

۲۹۹

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۱۶۷۴

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

۵۸

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

۱۰۶۴

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری  ۷۱دوره آﻣﻮزﺷﯽ ۱۵۸۱۹ ،ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺠﺎریﺳﺎزی

ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻋﻨﻮان
ﻧﺸﺴــﺖ  B2Gﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻓﺮاﺧــﻮان ﻣﺠــﺮی ﻃــﺮح اﻓﺰاﯾــﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﻧﺸﺴــﺖ  B2Gﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﺳــﺎزﻣﺎن

۸۳

ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ

ﻃﺮح ورودی

ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﯾﺰد
ﻧﺸﺴــﺖ  B2Gﺑــﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاری ﯾــﺰد ﺟﻬــﺖ ﭘﯿﮕﯿــﺮی
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

۳۲

ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮوﺟﯽ

ﻧﺸﺴــﺖ  B2Gﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿــﻼب اﺳــﺘﺎن ﯾــﺰد
در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﯾﺰد

۱۱۸

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه

۳۱

ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

۴۰

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺘﺎن
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت درﯾﺎﭼﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آب و ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺰد

ﻧﺸﺴــﺖ  B2Gﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿــﻼب اﺳــﺘﺎن ﯾــﺰد

 ۴ﺷﺮﮐﺖ

در ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن

ﻧﺸﺴــﺖ  B2Bﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨــﺎور ﭘــﺎرک ﯾــﺰد و ﺷــﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎور ﻗﻢ

ﻧﺸﺴــﺖ  B2Bﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘــﺎرک ﺑــﺎ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨــﮓ

ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿــﻼب ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘــﺎرک  /ﻋﻘـــــــﺪ ﻗــﺮارداد ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ
آرﯾـــــــﺎ ﺳــﭙﻨﺪ ﻣﻬﺮﯾــﺰ ﺟﻬــﺖ ﺳــﺎﺧﺖ دﺑﯽﺳــﻨﺞ ﻓﺎﺿــﻼب  /ﻣﺬاﮐــﺮه ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾــﺎ ﺷــﯿﻤﯽ اﻟﻤﺎس
ﻧﻮآوران ﮐﻮﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب

ﮐﺸﺎورزی ﯾﺰد

۱۶۵

 ۶ﺷﺮﮐﺖ

ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ زﻣﯿﻨــﯽ در اﺧﺘﯿــﺎر ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘــﺎرک ﺟﻬــﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻀــﺎی ﺳــﺒﺰ اﺳــﺘﺎن ﺑــﺎ

ﻧﺸﺴﺖ  B2Bﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻧﺸﺴــﺖ B2Gﺑــﺎ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،ﺻﻨﺎﯾــﻊ ،ﻣﻌــﺎدن و

درﺧﻮاﺳﺖ

 ۸ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﯿﺶرو

 ۲ﺷﺮﮐﺖ

 INBEETﺗﻬﺮان

ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ

 ۴ﺷﺮﮐﺖ

آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾــﻊ ﺑــﺮق ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘــﺎرک و اﺑــﺮاز ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﻧﺴــﺒﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

ﻧﺸﺴــﺖ ﻣﺠــﺎزی  B2Bﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓــﺰاری

ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

 ۱۰ﺷﺮﮐﺖ

دﺳﺘﺎورد

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻟﯿﺎن

۱۲

 ۴ﺷﺮﮐﺖ

آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺧﺪﻣــﺎت ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘــﺎرک و اﻣــﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی از ﺧﺪﻣــﺎت اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ
در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

 ۱ﺷﺮﮐﺖ

ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺰاری ﺷﺮﮐﺖ آرﺳﺲ ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

 ۲ﺷﺮﮐﺖ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری آﺗﯽ

 ۱۲ﺷﺮﮐﺖ

آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫــﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ،ﺗﻮاﻓــﻖ ﺟﻬــﺖ ﺻــﺎدرات ﻣﺤﺼــﻮﻻت و اﯾﺠــﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﻋﻤﺎن
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ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری

۵

۱۱

ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺸـــــﺎوره

۳۳

۱۱

ﺑﯿﻤﻪ

۱۱

ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

۳۹
۱۳۲

۱۱

ﺗﻌﺪاد
ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۳۶۴

۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

۲۹

ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

۱۸

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۹۰ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎوره در  ۶ﺳﺮﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۳۵۵
ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری

۱۸۹۹
ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ

۱۵۲۱

۱۸۴۰
ﭘﺮدﯾﺲ زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری

و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﻨﺎوری

ﻣﺸﺎوره داﺧﻞ واﺣﺪﻫﺎ
ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ:
 -۱اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺰار ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ  ۳۰درﺻﺪی از  ۵ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺎرﺷﺪی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 -۲ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ  ۳۸ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل IRAMIT
 -۳اﺣﺼﺎء  ۴۳ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری و اﺟﺮا در ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
 -۴ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺗﺮوﯾﺠﯽ »ﮐﻤﭗ ﻧﻮآوری« ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ۶ﺗﯿﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪهﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ آن

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۱۳
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ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری
ﮔﺮﻧﺖﻫﺎ

ﻋﻨﻮان ﮔﺮﻧﺖ

۲

ﮔﺮﻧﺖ رﺷﺪ

۳

ﮔﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل

۴

ﮔﺮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺰاری

۵

ﮔﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

ﻫﺪف

ﺣﺎﻣﯽ

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت

وزارت ﻋﺘﻒ /ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و

ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ /داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ارﺳﺎل  ۳۶ﻃﺮح ورودی ،رﺳﯿﺪن

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی

ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد /ﭘﺎرک ﻓﺎوا

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

 ۲۳ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داوری

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در

 ۴۰ﻃﺮح ورودی ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد

ﭘﺮدﯾﺲIT

ﺑﺎ  ۱۳ﺷﺮﮐﺖ

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺣﻮزه ICT

اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎور

اﯾﺠﺎد و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری،
ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﭘﺎرک ﻓﺎوا

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد

۷٫۴۲۰

 ۱۳ﻃﺮح ورودی ،ﻋﻘﺪ

۶٫۵۰۰

ﻗﺮارداد ﺑﺎ  ۷ﺷﺮﮐﺖ

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ

واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ

ﮐﺎرﮔﺰاری ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد  ۴ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰاری

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

اﺣﺼﺎء ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻋﻘﺪ  ۵ﻋﻨﻮان ﻗﺮارداد ﺟﻬﺖ

دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ

ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری

۱۲۳۵۰

۷۸۷۰

ﺟﺬبﺷﺪه

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن

۹٫۰۰۰

۱٫۱۰۰

۴٫۳۰۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻧﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

 ۲۰۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ  ۵ﻋﻨﻮان ﮔﺮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۱۴
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ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

۱

ﮔﺮﻧﺖ ﺟﻮاﻧﻪ

ﻣﯿﺰان
ﺗﺨﺼﯿﺺ

ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ

ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

در ارﺗﻘــﺎء ﺳــﻄﺢ ﻓﻨــﺎوری اﺳــﺘﺎن اﯾﻔــﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﻟــﺰوم اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﭘــﺎرک در

۱۷

ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ و داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿــﻦ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻻزم ﺗﻮﺳــﻂ اﯾــﻦ ﻣﺮاﮐــﺰ ﺳــﺒﺐ اﯾﺠــﺎد

۱۱

۱۴

ﭘﺴﺎ رﺷﺪ

ﭘﺮدﯾﺲﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮐﺎﻧــﻮن ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨــﺎور ،ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ

آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ

ﻣﺮاﮐــﺰ رﺷــﺪ اﻗﻤــﺎری ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﭘﺮدﯾﺲﻫــﺎی اﺻﻠــﯽ ﭘــﺎرک ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ

رﺷﺪ

۲۶

 ۶۲ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﻨــﺎور ﭘﯿﺶرﺷــﺪ ،رﺷــﺪ و ﭘﺴﺎرﺷــﺪ در  ۴ﻣﺮﮐــﺰ رﺷــﺪ اﻗﻤــﺎری )ﻣﺮﮐــﺰ رﺷــﺪ

۲۹

۱۷

ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺳــﻼﻣﺖ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺷــﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗــﯽ ﯾــﺰد ،ﻣﺮﮐــﺰ رﺷــﺪ داﻧﺸــﮕﺎه آزاد ،ﻣﺮﮐــﺰ
"ﭘﺮدﯾــﺲ ﻓﻨــﺎوری و ﻧــﻮآوری ﻫﻮاﯾــﯽ ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری و

ﭘﯿﺶ رﺷﺪ

۳۸

رﺷﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ اﺑﺮﮐﻮه( در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳۵

۱۱

ﭘﺮدﯾﺲ زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺮدﯾــﺲ ﻋﻠــﻢ و ﻓﻨــﺎوری و ﻣﺮﮐــﺰ رﺷــﺪ ﻓﻨــﺎوری ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﻧﻈــﺎم

۳۱

ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻧﻮﯾــﻦ ﺣــﻮزه

۳۸

۲۴

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ ،در ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﭘﺎرک ۳۵۳ ،ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎ

۱۲

ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ

۹۴

۴۷

۱۳

ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۶۶

۲۴۰

ﭘﺮدﯾﺲ زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۵۱

رﺷﺪ

ﭘﺮدﯾﺲ زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﯿﺶ رﺷﺪ

۷۳

۲۷

۳۱

۲۹۱ ۵۲
ﭘﺴﺎر ﺷﺪ

ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ

رﺷﺪ

۳۵

۵۹

۱۷

۱۸۰

ﭘﺴﺎ رﺷﺪ

۴۹

۸

۳۷۸

۱۶۴

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶرﺷﺪ  ۲۳ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺷﺪ

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺷﺪ  ۲۶۸٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

 ۴۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎرﺷﺪ  ۷۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.

ﭘﺴﺎرﺷﺪ  ۸۷٫۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۱۵
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ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی
روﯾﺪادﻫﺎ
۲۰۲۰

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی

۱۲۱۵

ﺗﺮوﯾﺠﯽ

۸۵۸
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه

در  ۱۴۰روﯾﺪاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه  ۴۰۹۳ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ ﭘﺎرک

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری

ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

دارای ﻏﺮﻓﻪ

ﻣﻬﺮﻣﺎه ۹۹

۲

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﻓﻦﺑﺎزار ﯾﺰد

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه

آذرﻣﺎه  ۹۸و آذرﻣﺎه ۹۹

۳

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﻓﻦﺑﺎزار ﺗﻬﺮان

دارای ﻏﺮﻓﻪ

آذرﻣﺎه  ۹۸و آذرﻣﺎه ۹۹

۴

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮق ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ

دارای ﻏﺮﻓﻪ

دیﻣﺎه ۹۸

۵

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺮدادﻣﺎه ۹۹

۶

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

دارای ﻏﺮﻓﻪ

ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ۹۹

۷

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  GTEXدﺑﯽ

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه

آذر ۹۹

۱

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۱۶
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ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی
ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ

ﻃﺮف ﺗﻔﺎﻫﻢ

۱

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﺳﺮآﯾﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮ

۲

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری

ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

۳

راهاﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد

۴

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

۵

ﻫﻤﮑﺎری و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺛﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان

۶

راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺒﺪ

۷

ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻠﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﯾﺰد

۸

راهاﻧﺪازی ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﻨﺎوری و ﺻﻨﻌﺘﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

۹

ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺰد

۱۰

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﺳﺮآﯾﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮ و ﭘﺮﺳﯿﺲ ژن ﭘﺎر

۱۱

اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

۱۲

ﺗﺤﻘﻖ اوﻟﯿﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ،ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺟﺮای ﻣﺸﻮقﻫﺎ

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﯾﺰد ،ﺷﻬﺮداری ﯾﺰد ،اداره ﮐﻞ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﺰد ،اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﺰد

۱۳

راهاﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻼق ﺷﻤﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﺮم

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻤﺎج ﺻﻨﺎﻋﺖ ﭘﺎرﺳﻪ )ﭼﺎدﯾﺸﻮ(

۱۴

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری

ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺰد

۱۵

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻪداری ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺘﺎن ﯾﺰد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ،ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد
دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۱۶

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﻓﻨﺎوری

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮐﻮﯾﺮﺳﺎن

۱۷

ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻧﺖ ﻓﻨﺎوری

وزارت ﻋﺘﻒ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد ،ﭘﺎرک ﻓﺎوا

ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی
ﻗﺮاردادﻫﺎ

۲٫۱۲

درآﻣﺪی )اﺟﺎره(

۱۶

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری

۳۹٫۹۲۹
۲۵٫۹۵

۱۴

ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ

۷٫۵۱

ﻣﺸﺎوره و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

۱۷٫۴۸۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪﻣﺎت(

ﺗﻌﺪاد
ﻗﺮاردادﻫﺎ

۲۲

۲۶

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻗﺒﺎل )ﻋﻤﺮاﻧﯽ(

۱۲۷٫۵۲
۵۷٫۱۵۱
۱۰٫۵۶
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۱۳

۱۳

۱۱٫۹

ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ )ﻋﻤﺮاﻧﯽ(
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎری
ﮔﺮﻧﺖ

۲۷

۲۰
۱۵

در ﻣﺪت  ۱۸ﻣﺎه ۱۶۹ ،ﻋﻨﻮان ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻋﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۱۸
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری

ﺳﺎل

اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۱۳۹۹

۱۳۹۸

)ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری(

۱۰
۵۰
۱۳۲

۴۱
۲۴
۹۱

 -۱واﮔﺬاری  ۱۷۸۶ﺳــﻬﻢ از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک و اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۶۷درﺻﺪی

ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری
ﺿﺮوری

۱۷٫۶۳۰

ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ

۲۰٫۶۴۰

 -۳ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﭘﺎرک

آﺳﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ

۱۷۳٫۸۹۶

 -۲اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۴۰درﺻﺪی ﺳﻬﺎم ﭘﺎرک در ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۴۱٫۱۰۰

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش

۲۰۵٫۳۱۰

ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی

۱۴٫۸۵۰

 -۶اﺳﺘﻘﻼل ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎرک

۶٫۷۰۰

 -۷ارﺗﻘﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از  ۱۰MBﺑﻪ ۱۸۵MB
 -۸ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎرک
 -۹اﻓﺰاﻳﺶ  ۱۷۰درﺻﺪی درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

۱۱۶
۷۹
۲۵۶

۳٫۳۰۰

ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد از  ۱۶۷۵ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۳۴۸۰ﺳﻬﻢ

 -۵اﺳﺘﻘﻼل ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﭘﺎرک

۱۴۰۰

۲۳٫۳۰۰

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ:

 -۴ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و آﻏﺎز ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺎرک

ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎل

ﺳﺎل

۱٫۲۸۸

ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری

۱٫۲۵۰

ﺗﺠﺎریﺳﺎزی

۲۲٫۹۷۵

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری

ﺳﻬﺎﻣﺪاری

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎرک )ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری(
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

۱۹
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب ﺷﺪه

ﻋﻨﻮان

ﻣﺤﻞ ﺟﺬب

ﺟﺬب ﺷﺪه

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺼﻮب

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ اﻗﺒﺎل

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۱۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ اﻗﺒﺎل

وزارت ﻋﺘﻒ

۷٫۰۰۰

۷٫۰۰۰

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ ﺳﺎﺑﻠﯿﻤﯿﺸﻦ

وزارت ﻋﺘﻒ

۶۰۰

۶۰۰

اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎرک

ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۷۰٫۰۰۰

۲۱٫۰۰۰

اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﯿﮏ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۱۳٫۰۰۰

۹٫۱۰۰

اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﻗﺒﺎل

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۴٫۰۰۰

۴٫۰۰۰

اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۵٫۰۰۰

۱٫۵۰۰

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎری )ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺰد(

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﯾﺰد

۴۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ اﻗﺒﺎل

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت

۲۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

۴۵۰

۴۵۰

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۸ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹
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ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ اﻗﺒﺎل

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

۶۹٫۰۰۰

۳۲٫۷۰۰
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ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی

روﯾﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺪهﭘﺮدازی ﺗﺎ ﻧﻮآوری  -آﺑﺎنﻣﺎه ۹۸

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری وزارت ﻋﺘﻒ  -ﻣﻬﺮﻣﺎه ۹۸

ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮدﯾﺲ  BTو ﭘﺮدﯾﺲ  - STآﺑﺎنﻣﺎه ۹۸

ﺑﺎزدﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری از ﭘﺎرک  -آﺑﺎنﻣﺎه ۹۸

روﯾﺪاد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎزیﺳﺎزی  -آذرﻣﺎه ۹۸

ﭼﻬﻞ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ روﺳﺎی ﭘﺎرکﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  -آذرﻣﺎه ۹۸

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو اﮐﺘﺎن اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎور ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺸﻮر  -آذرﻣﺎه ۹۸

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﺎوران و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری(  -آذرﻣﺎه ۹۸

ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺶآﻣﻮزی اﯾﺪهﭘﺮدازی ﺗﺎ ﻧﻮآوری  -ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۹۸

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﻼن  -دیﻣﺎه ۹۸

دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﮑﺮام  -دیﻣﺎه ۹۸

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب و اراﺋﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری  -دیﻣﺎه ۹۸

روﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ )ﻫﻤﮑﺎری(  -اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۸

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ  -ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۹۸

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﮐﺎﺷﯽ و ﻟﻌﺎب )ﻫﻤﮑﺎری(  -ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۹۸

دورﻫﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮدﯾﺲ  - ITﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۹۸

اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ روﯾﺪاد ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﯾﺰد  -ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۹۹

ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل ﻧﻮآوری در ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ  -اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﺗﺎ ﻧﻮآوری  -اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﻗﺒﺎل  -اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۹

ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار از اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﯿﮏ
در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺧﻮان دﺳﺘﻤﺎﻟﭽﯽ  -آﺑﺎن ﻣﺎه ۹۹

اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻮآوری در اﺳﺘﺎن  -آذرﻣﺎه ۹۹

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری  -آذرﻣﺎه ۹۹

ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎور در ﻣﺤﻞ ﭘﺮدﯾﺲ ﺟﺎﻣﻊ  -ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۹۹

آﻏﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮآوری اﻗﺒﺎل  -ﻣﺮدادﻣﺎه ۹۹

دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن  -ﺗﯿﺮﻣﺎه ۹۹

آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮآوری  -ﻣﺮدادﻣﺎه ۹۹

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺎرک  -ﻣﺮدادﻣﺎه ۹۹

ﮐﻤﭗ ﻧﻮآوری  -دیﻣﺎه ۹۸
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و اﯾﻦ راه اداﻣﻪ دارد...

