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بخش اول: پیشگفتار

با  خبرنامه مجموعه پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
یارى خداوند متعال و تیم متخصص آن در بهار 1400  به شماره 
پنجم رسیده است. این مجموعه در راستاى نیل به اهداف ترسیم 
شده و انجام رسالت خود، فعالیت هاى مختلفى را در ابعاد متنوع 
انجام داده که در ادامه به مهم ترین آن ها به شرح موارد زیر اشاره 

 شده است:
• افتتاح مرکز نوآورى و کسب و کار جوانه با حضور معاون علمى 

و فناورى رئیس جمهور
• نصب المان ناحیه نوآورى مدرس 

• استقرار 65 تیم استارت آپ در مرکز نوآورى و کسب و کار جوانه
دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  خارجى  و  داخلى  •تفاهم نامه هاى 

تربیت مدرس
واحدهاى  توسط  آمده  بدست  موفقیت هاى  به  ادامه مى توان  در 

فناور مستقر در پارك اشاره کرد:
• تأمین سیانید نقره

• بازیافت المپ هاى کم مصرف و مهتابى
• تأمین آلیاژ زود گداز

در بخش مصاحبه، دکتر صدوقى؛ مدیر عامل شرکت تنش زدایى 
فعالیت هاى مجموعه  درباره  را  مفیدى  ارتعاشى مدرس؛ مطالب 

خود بیان مى کنند.
به  پارك  اخیر  نشست هاى  گزیده  بخش  در  شده  بیان  موارد 

اختصار به شرح موارد زیر است:
• ششمین جلسه داخلى کمیته ناحیه نوآورى مدرس

• جلسه سى و پنجم شوراى فناورى پارك 
• جلسه پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با مرکز علمى 

کاربردى انفورماتیک ایران 

درخصوص وبینارهاى برگزار شده مى توان به اختصار به عناوین 
ارتباطى؛  مهارت هاى  وبینارهاى؛  جمله  از  کرد  اشاره  وبینارها 
برنامه ریزى و مدیریت زمان؛ دوره کاربردى آموزش سواد مالى؛ 
مدیریت استرس و روش هاى کاهش استرس در محل کسب و 
کار؛ نحوه ارائه پروپوزال تجارى؛ آشنایى با فرآیندهاى ارزیابى و 

حمایت هاى دانش بنیان؛ برگزارى وبینار Pivot در کسب  و کار.
در این شماره از خبرنامه در بخش معرفى زیرمجموعه هاى پارك
علم و فناورى، ناحیه نوآورى مدرس (اهداف، اولویت بندى تحول

و توسعه، ارزش آفرینى و اقدامات توسعه ایى و اجتماعى، حمایت ها 
وخدمات ویژه ناحیه نوآورى) معرفى شده است.

در بخش سوم، به بررسى اخبار مهم پارك هاى علم و فناورى 
کشور پرداخته ایم. 

از  نقل  به  جهان  فناورانه  اخبار  بخش  در  فوق  موارد  عالوه بر 
انجمن بین المللى پارك ها (IASP)، فناورى هاى جدید از شرکت هاى 

تکنوپلیس مسکو بررسى شده است.
دربخش کتابخانه و مقاالت به بررسى عوامل موفقیت در پارك هاى 
سالمت)  فناورى  و  علم  پارك  موردى  (مطالعه  فناورى  و  علم 

وانقالب صنعتى چهارم اشاره شده است.
و در پایان، طى گفتگویى زنده با جناب آقاى مهندس سینا نام دار،

شرکت صنایع ماشین سازى نام دار معرفى شده است.
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مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه افتتاح شد.

فناورى  و  علم  پارك  در  جوانه  کار  و  کسب  و  نوآورى  مرکز 
و  علمى  معاون  حضور  با  تربیت مدرس  فناورى  و  علم  دانشگاه 

فناورى رئیس جمهور افتتاح شد.
براساس این گزارش؛ مرکز نوآورى و کسب و کار جوانه به منظور 
حمایت از فناورى هاى نوپا و همچنین استارتاپ ها و شتابدهنده ها 

روز یکشنبه با حضور مسئوالن مختلف به بهره بردارى رسید.
دکتر ستارى، معاون علمى و فناورى رئیس جمهور؛ دکتر حناچى، 
شهردار تهران؛ دکتر فرهادى، شهردار منطقه 6 و دکتر رحیمى 
شعرباف، معاون پژوهش و فناورى وزارت عتف در این افتتاحیه 

حضور داشتند.
در این افتتاحیه دکتر ستارى به همراه دکتر حناچى و سایر مسئوالن 
و  استارت آپ ها  شتابدهنده ها،  غرفه  از  افتتاحیه  این  در  حاضر 

همچنین نمایشگاه محصوالت فناورانه بازدید کردند.
دکتر ستارى در این بازدید همچنین با صاحبان کسب و کارها و 
ایده ها گفت وگو و از نزدیک در جریان اقدامات صورت گرفته و 
همچنین مشکالت آن ها قرار گرفت. عالوه بر این به کسانى که 
با مشکالتى مواجه  ایده خود  یا توسعه  براى دریافت تسهیالت 
شده بودند قول داد تا در سریع ترین زمان ممکن به آن رسیدگى 

کند.
دکتر ستارى در دیدار و گفت و گو با صاحبان ایده و شتابدهنده ها 
در جریان آخرین دستاوردهاى ارائه شده در پارك علم و فناورى 

دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت.
در این بازدید آئین مبادله قرارداد شتابدهنده هاى مستقر در این 
ناحیه بازیگران  با  شده  امضا  تفاهم نامه هاى  همچنین  و  مرکز 
نوآورى هم برگزار شد. رونمایى از کتاب "ناحیه نوآورى شهرى از 

نصب المـان نـاحیه نـوآوری در میدان 9 دی 

دانشگـاه تربیت مدرس

و  برنامه ها  مدرس؛  نوآورى  "ناحیه  کتابچه  و  عمل"  تا  نظریه 
رویکردها" از دیگر اقداماتى بود که در جریان این افتتاحیه انجام 
شد. در این مراسم همچنین از محصول شرکت کسبینو  با حضور 

دکتر ستارى رونمایى شد.

ناحیه  نوآورى مدرس،  ناحیه  از  رونمایى سمبولیک و رسمى  در 
نوآورى و همچنین دو المان که در این ناحیه نصب خواهند شد، 

رونمایى شدند.
براین اساس قرار است المان شماره یک در میدان 9 دى دانشگاه 

بخش دوم: در پـارک علـم و فنـاوری دانشگاه تربیت مدرس چه می گذرد؟

دستـاوردهـای پارک تا کنـون



و المان شماره 2 روبروى بیمارستان شریعتى نصب شوند. ماکت 
رونمایى  نیز  عمل  تا  نظریه  از  نوآورى  ناحیه  کتاب  همچنین  و 

شدند.
تفاهم نامه ها شامل  این  مبادله شد که  تفاهم نامه هایى  همچنین 
اعضاى  از  بازرگانى"  پژوهش هاى  و  با موسسه مطالعات  "پارك 
نمایندگى  به  ایران"  صلح  سرباز  خانه  و  "پارك  نوآورى،  ناحیه 
غیرمستقیم از ارتش، "پارك و شتابدهنده سکو" به عنوان یکى از 
به  طبیعى"  سوانح  پژوهشکده  و  "پارك  نوآورى،  ناحیه  اعضاى 
"راه اندازى  و  نوآورى است  ناحیه  انقالبى که در  بنیاد  نمایندگى 
تهران"،  شهردارى  ورزش  سازمان  با  شهروندى  ورزش  سامانه 

منعقد شد.
در این افتتاحیه شتابدهنده سفر وى آى پى در حوزه گردشگرى، 
در  درسا  شتابدهنده  انرژى،  و  مواد  حوزه  در  رادوین  شتابدهنده 
دارویى،  گیاهان  حوزه  در  گرانه  شتابدهنده  صادرات،  حوزه 
حوزه  در  میم  شتابدهنده  شغلى،  حوزه  در  تلنت  شتابدهنده 
تجهیزات پزشکى، شتابدهنده امید در حوزه رسانه و فناورى هاى 
پزشکى،  تجهیزات  حوزه  در  آلفا  و  تک  شتابدهنده هاى  نرم، 
شتابدهنده کسبینو در حوزه آى تى و شرکت نوآورینان که به این 

شتابدهنده ها ارائه خدمات مى کند، رونمایى شدند.
ناحیه نوآورى مدرس که  از کتابچه  این مراسم به جز کتاب،  در 
برنامه هاى اجراشده و برنامه هاى آتى را شامل مى شود، رونمایى 

شده است.

در  تربیت مدرس  دانشگاه  جوانه  کار  و  کسب  و  نوآورى  مرکز 
زمینى به مساحت 3 هزار و 500 مترمربع میزبان 10 شتابدهنده 
رسانه،  گردشگرى،  پزشکى،  تجهیزات  حوزه هاى  در  تیم   65 و 
و  اطالعات  و  ارتباطات  فناورى هاى  و خالق،  نرم  فناورى هاى 

گیاهان دارویى است.
ارتباط بیشتر بدنه دانشگاهى با فضاى کسب  و کار و نوآورى و 
تسهیل فرآیند ارتباط اساتید با دانشجویان با شتابدهنده از دالیل 
اصلى تأسیس این مرکز در دل دانشگاه است، وجود این ساختمان 
و  خالق  دانشجویان  براى  مناسبى  بستر  مى تواند  دانشگاه  در 
صاحب ایده فراهم کند تا بتوانند در مسیر صحیح با شتاب بیشتر 
به کسب  و کارى موفق  را  ایده خود  تیمى  کارهاى  قالب  در  و 
اشتراکى  کار  فضاى  همچنین  ساختمان  این  کنند،  تبدیل 

اختصاصى و نیمه اختصاصى به استارت آپ ها ارائه مى کند.
همه  تربیت مدرس  دانشگاه  جوانه  کار  و  و کسب  نوآورى  مرکز 
براى شکوفا شدن خالقیت و تسریع فرآیند کار  مؤلفه هایى که 
شتابدهنده ها و پیشرفت استارت آپ ها و واحدهاى فناور موردنیاز 

است را در اختیار آن ها مى گذارد.
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و  65 تیم استارت آپ در مرکز نوآوری  استقرار 

کسب و کار جوانه
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شتابدهنده هاى تولیدکننده گیاهان دارویى، فعاالن در حوزه هاى 
ارائه  سالمت،  پزشکى،  تجهیزات  گردشگرى،  صادرات،  توسعه 
خدمات به استارت آپ ها، مواد و انرژى، فناورى هاى نرم و رسانه 
و مرجعى براى تسهیل استخدام در کشور در این مجموعه مستقر 

هستند.
دکتر فرهادى، شهردار منطقه شش تهران از انعقاد قرارداد ناحیه 
نوآورى تربیت مدرس خبر داد و گفت: منطقه 6 تهران با توجه به 
و  امیرکبیر  صنعتى  تهران،  دانشگاه  نظیر  دانشگاه هایى  استقرار 
تربیت مدرس در این منطقه، ظرفیت دارد تا هاب نوآورى کشور 

باشد.
وى ادامه داد: بر اساس قرارداد ناحیه نوآورى تربیت مدرس، به هر 
شهروند نوآورى که براى ایجاد استارت آپ   و شرکت دانش بنیان 
باشد،  داشته  برنامه  تربیت مدرس  دانشگاه  اطراف  محدوده  در 

کمک مى کنیم.

نـوآوری  مرکـز  تأسیس  تفاهـم نامه  امضـای 

و خـالقیت فرهنگــی در دفتــر نهاد دانشگاه 

تربیـت مـدرس

مراسم امضا و تبادل تفاهم نامه تأسیس مرکز نوآورى و خالقیت 
دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  مشارکت  با  مدرس  فرهنگى 
دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام  نمایندگى  نهاد  و  تربیت مدرس 

تربیت مدرس برگزار شد.
در ابتداى این مراسم حجت االسالم  والمسلمین دکتر سید مهدى 
و  مرکز  این  تأسیس  اهداف  پیرامون  سخنانى  در  ساداتى نژاد 
از  این است که  امروز تمام  تالش ما  اهمیت آن اظهار داشتند: 
ایده هاى خالق و  تمامى ظرفیت هاى موجود براى عملى شدن 
نوآورانه فرهنگى دانشگاهیان با توجه به امکانات موجود در پارك 
کنار  در  بتوانند  دانشجویان  تا  نماییم  استفاده  فناورى  و  علم 
وارد  نیز  تخصصى  حوزه هاى  در  خود،  علمى  فعالیت هاى 
با  استارت آپى  پدیده هاى  و  دانش بنیان  کاربردى  فعالیت هاى 

رویکرد فرهنگى شوند.

دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام  نمایندگى  نهاد  مسئول 
حوزه  مرکز  تأسیس  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  تربیت مدرس 
به نیز  مجموعه  این  تربیت مدرس،  دانشگاه  در  معنا  دانشجویى 

بیشتر  انگیزه  ایجاد  به  مرکز مى تواند  این  اجرایى  بازوى   عنوان 
براى جذب دانشجویان به فعالیت هاى هم زمان علمى و تخصصى 

کمک کنند.
پارك علم و  رئیس  ابراهیمى  این مراسم دکتر مسعود  ادامه  در 
علم  و  پارك  داشتند:  اظهار  نیز  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى 
فناورى تمام تالش خود را براى حمایت از ایده هاى نوآورانه ى 
دانشگاهیان در حوزه فرهنگى و دینى در قالب فرآیندهاى موجود 
پارك به کار خواهد گرفت تا در قالب مفاد این تفاهم نامه بتوانیم 

شاهد رشد و شکوفایى اقدامات دانشجویان باشیم.
الزم به ذکر است که از اهداف این مرکز «حمایت از ایده هاى 
نوآورانه دانشگاهیان در حوزه هاى فرهنگى و دینى»، «کمک به 
و  ضوابط  قالب  در  ایده ها  شدن  عملیاتى  و  راه اندازى  تدوین، 
مقررات پارك علم  و فناورى دانشگاه» و «ایجاد روحیه ى امید و 
و استعدادها  رشد  راستاى  در  دانشگاهیان،  به  انگیزه بخشى 

را  فرهنگى»  عرصه هاى  در  خدمت  انجام  براى  زمینه سازى 
مى توان نام برد.

در پایان این مراسم و پس از تبادل تفاهم نامه ها مابین دفتر نهاد 
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه تربیت مدرس و پارك 
مراحل  طى  از  پس  گردید  مقرر  دانشگاه،  این  فناورى  و  علم 
ارائه و  ثبت نام  جهت  دانشگاهیان  به  اطالع رسانى  و  مقدماتى 

ایده ها و طرح نوآورانه ى خود، مراسم رسمى افتتاح مرکز به زودى 
برگزار گردد.



مراسم امضا و تبادل تفاهم نامه دانشگاه پیام نور شهریار با پارك 
علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
در ابتداى این مراسم دکتر ابراهیمى رئیس پارك علم و فناورى 
پارك دستاوردهاى  و  پتانسیل ها  معرفى  به  دانشگاه  این 
پرداختند و در ادامه ى این مراسم دکتر محمودى رئیس دانشگاه  

به عنوان  دانشگاه  این  معرفى  ضمن  شهریار  واحد  نور  پیام 
دانشگاهى با ظرفیت باالى دانشجویى و بسترسازى در خصوص 

فعالیت هاى نوآورانه پرداختند.
الزم به ذکر است، از اهداف مهم تفاهم نامه یادشده، ایجاد همکارى 
مشترك در حوزه هاى آموزشى، اجرایى و فن آورانه خواهد بود. در 

پایان این مراسم، تفاهم نامه ها امضا و به تبادل طرفین رسید.
5

امضـای تفاهـم نامه مابیـن دانشـگاه پیـام نور 

دانشـگاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  و  شهـریار 

تربیـت مـدرس
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دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  موثر  حضور 

انجمن  ملی  کنفرانس  اولین  در  تربیت مدرس 

علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

کنفرانس  اولین  در  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
ملى انجمن علمى پارك هاى علم و فناورى و مراکز رشد ایران 
در روزهاى چهارشنبه 5 خرداد و پنج شنبه 6 خرداد سال جارى 

حضور موثر و فعالى داشت.
و  مدیران  تربیت مدرس،  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  رییس 
تعدادى از کارشناسان این مجموعه در این کنفرانس حضور پیدا 

کردند.

و  فناورى  و  علم  پارك هاى  علمى  انجمن  ملى  کنفرانس  اولین 
مراکز رشد ایران شامل پنل هاى متفاوتى بوده که از جمله این 
ابراهیمى  پنل ها مى توان به پنل فرى تاك اشاره کرد که دکتر 
کچویى، رئیس پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس در آن 

شرکت کرد.



و  علم  پارك  رئیس  واعظى،  دکتر  مدیریت  به   free talk پنل 
فناورى آذربایجان شرقى و حضور مهندس سبحان، مدیر شرکت 
فناورى  و  علم  پارك  رئیس  کچویى،  ابراهیمى  دکتر  تیوان، 
صنعتى  دانشگاه  رئیس  ابطحى،  دکتر  تربیت مدرس،  دانشگاه 
اصفهان، دکتر تیمورى، رئیس دانشگاه علوم کشاورزى و منابع 
فناورى  و  علم  پارك  رئیس  نژاد  کاظمى  دکتر  و  طبیعى سارى 
خوزستان برگزار شد. دکتر ابراهیمى کچویى، رییس پارك علم و 
فناورى دانشگاه تربیت مدرس در این پنل بیان کردند: دلیل اصلى 
عدم  معضل  رشد حل  مراکز  و  فناورى  و  علم  پارك هاى  وجود 
اشتغال براى فارغ التحصیالن و دانشجویان است. مراکز رشد که 
در ایران وجود دارند به دو صورت فعالیت مى کنند؛ برخى مراکز 
رشد مستقیمًا زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت کرده و برخى دیگر 
ذیل پارك هاى علم و فناورى مدیریت مى شوند. در هر دو صورت 
به نظر مى رسد که مراکز رشد باید با به روز نگه داشتن اطالعات  

خود و تعامل با یکدیگر بستر را براى رسیدن به آن هدف متعالى 
نازنین  برنامه ها  ادامه  یعنى حل معضل بیکارى فراهم کنند. در 
دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  ریاست  حوزه  مدیر  زاده،  داراب 
کنفرانس  اولین  فوق العاده ى  و  عمومى  مجمع  در  تربیت مدرس 
ملى انجمن علمى پارك هاى علم و فناورى و مراکز رشد ایران به 

منظور تصمیم گیرى درباره کنفرانس سال بعد حضور پیدا کرد.

دستور جلسه مجمع

• ارائه گزارش عملکرد
• ارائه گزارش بودجه

• ارائه گزارش و بازرسى
• راى گیرى و تعیین میزبان کنفرانس بعدى

• ارائه برنامه کارى انجمن

7
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پترو شیوا صنعت نقره، شرکت  تأمین سیانید 

شرکت پترو شیوا صنعت از واحدهاى فناور مستقر در پارك علم 
نقره  سیانید  تهیه  به  موفق  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و 

(Silver Cyanide) با درصد خلوص باالى 99 شده است. 
خبره،  مواد  و  شیمى  مهندسى  تیم  با  شیوا صنعت  پترو  شرکت 
دارد.  مشترى  سفارش  اساس  بر  را  نقره  سیانید  تأمین  آمادگى 
همچنین خدمات آبکارى نقره نیز توسط این شرکت انجام خواهد 

گردید.
این  است.   AgCN فرمول  با  شیمیایى  ترکیب  یک  نقره  سیانور 
پودر، به شکل جامد سفید رنگ است که هنگام تصفیه، محلول هاى 
حاوى Ag+ با سیانید رسوب مى کند، که در برخى از طرح ها براى 
پرکاربردترین  از  یکى  استفاده مى شود.  از محلول  نقره  بازیابى 
موارد استفاده از سیانور نقره، استفاده از آن در آبکارى نقره است.

برای  مهتابی  و  کم مصرف  المپ های  بازیافت 

نخستین بار در کشور

المپ هاى  بازیافت  به  موفق  فروردین  سبز  نوآفرینان  شرکت 
کم مصرف و مهتابى براى نخستین بار در پارك علم و فناورى 

دانشگاه تربیت مدرس شد.
طراحى، ساخت و تولید دستگاه امحا و بازیافت المپ هاى حاوى 
جیوه، پودر شیشه و سایر فلزهاى باارزش از پسماندهاى حاصل

سبز  نوآفرینان  شرکت  سوى  از  کشور  در  بار  اولین  براى   شده، 
تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  در  فروردین مستقر 

انجام شد.
حاوى  فلورسنت ها  و  کم مصرف  المپ هاى  اینکه  به  توجه  با 
مقادیر قابل  توجهى جیوه است و یک المپ کم مصرف معمولى، 
حاوى به طور متوسط 5 تا 25 میلى گرم جیوه، مى تواند 18 تا 30 
در  موجود  جیوه  ترکیبات  کند،  آلوده  را  شرب  آب  لیتر  هزار 
المپ هاى فلورسنت، در محیط به وسیله میکروارگانیسم هاى آب 
 و خاك به «متیل مرکورى» بدل مى شود که به راحتى مى تواند با 
ورود به بدن آبزیان در رأس زنجیره غذایى بدن انسان قرار گیرد 

و منجر به ضایعات مغزى و کبدى شود.
پیش  از این المپ هاى فلورسنت به دلیل آغشته بودن به جیوه 
المپ هاى  انواع  غیراصولى  دفع  اثر  بر  و  نبود  بازیافت  قابل 
با  جیوه  حاوى  خطرناك  پسماندهاى  فلورسنت،  و  کم مصرف 
از  کمپوست  تولید  و  مى شد  مخلوط  شهرى  عادى  پسماندهاى 
ابتدا  بازیافت،  فرآیند  در  را مشکل مى ساخت.  زباله هاى شهرى 
المپ هاى حاوى جیوه از واحدهاى صنعتى جمع آورى و به وسیله 
دستگاه «امحا المپ» در محیط کامًال بسته، تحت خردایش قرار 

مى گیرد.

کسب موفقیت واحدهای فناور مستقر در پارک



با طراحى 7 الیه  نانوپایه  از فیلترهاى هپا و کربن هاى  استفاده 
براى  تجهیزات  این  انحصارى  ویژگى هاى  از  آالینده ها،  جاذب 
کنترل و جلوگیرى از نشت جیوه به محیط کار و طبیعت است که 

از تولید محصوالت پاك محسوب مى شود.
به گفته مدیرعامل شرکت نوآفرینان سبز فروردین، ساالنه حدود 
100 میلیون المپ در کشور مورد استفاده قرار مى گیرد و در طول 
غیراصولى  دفع  طرق  از  جیوه  تن   7 حدود  گذشته  سال   10
المپ هاى فرسوده در کشور وارد محیط زیست شده است. در سال 
2013 میالدى با حضور نمایندگانى از 139 کشور جهان در شهر 
«کوماموتو» ژاپن، کنوانسیون ممنوعیت استفاده از جیوه تصویب 
شد که هم اکنون به دلیل اهمیت مدیریت جیوه در کشور، ساخت 
و تولید تجهیزات تخصصى الزم با ظرفیت مناسب براى کنترل 
به وسیله شرکت هاى دانش بنیان،  از آن  ناشى  آلودگى  و کاهش 
اجراى  است.  کرده  طى  را  خود  عملیاتى  و  اجرایى  مراحل 
برنامه هاى کاهش و کنترل جیوه مطابق با «کنوانسیون میناماتا» 
قرار  محیط زیست  دوستدار  کشورهاى  فهرست  در  را  کشورمان 

مى دهد. 

شرکت پترو شیوا صنعت از واحدهاى فناور مستقر در پارك علم 
و فناورى دانشگاه تربیت مدرس موفق به ساخت آلیاژ زودگداز یا 

زود ذوب شد.
آمادگى  خبره،  متالورژى  مواد  تیم  با  صنعت  شیوا  پترو  شرکت 
تأمین آلیاژ زودگداز را بر اساس سفارش مشترى دارد. آلیاژهاى 
موارد  در  دلیل  همین  به  که  دارند  پایینى  ذوب  نقطه  زودگداز، 
بسیارى مورد استفاده قرار مى گیرند. براى مثال آلومینیوم، فوالد 
تا   2600 ،1200 نقطه ذوب حدوداً  داراى  ترتیب  به  تنگستن  و 
فارنهایت مى باشند که دماى ذوب بسیار  2800 و 6000 درجه 
باالیى است و نیاز به کوره هاى با حرارت باال دارند. حال در نظر 
گرفته شود که آلیاژهاى مشابه با دماى ذوب کمتر از 240 درجه 
سانتى گراد عرضه گردد. حتى بسیارى از آن ها داخل آب جوش نیز 

حل مى شوند.

9

توسط شرکت  ذوب)  (زود  زود گداز  آلیاژ  تأمین 

پترو  شیوا  صنعت
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من دکتر صدوقى مدیرعامل شرکت تنش زدایى ارتعاشى مدرس 
مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس هستم. این 
شرکت در سال 1397 تاسیس شده و در واقع زاییده صنعت و 
دانشگاه است. موسسین شرکت فوق آقاى دکتر فارسى و مرحوم 
آقاى دکتر اسماعیل زاده خادم به همراه بنده بوده اند که همگى

صنعتى  و  دانشگاهى  سوابق  از  مکانیک  مهندسى  رشته  در  ما 
موردتوجهى برخوردار هستیم. شرکت تنش زدایى ارتعاشى مدرس 
بعد از تاسیس در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس، فعالیت خود را 
به عنوان یک واحد فناورى پیش رشد و در حوزه طراحى و ساخت 
دستگاه تنش زدایى ارتعاشى آغاز کرد. در واقع این دستگاه نوعى 
از عملیات که بعد از جوشکارى روىسازه هاى فلزى نسبتا سنگین 
انجام مى شود را اجرا مى کند که از آن با اصطالح "تنش زدایى" و 
یا "تنش گیرى" یاد مى شود. این فعالیت روش هاى مختلفى دارد 
که از مهمترین آن ها مى توان به "تنش زدایى ارتعاشى" اشاره کرد. 
این دستگاه پیش از این توسط چند شرکت مختلف به کشور وارد 
شده و خدمات زیادى به صنایع مختلف ارائه مى کرد. از آنجایى 

که تخصص بنده در دوره دکترى در حوزه ارتعاشات بود و خدمات 
جلسه  یک  در  بودم،  دیده  را  مختلف  صنایع  در  مذکور  دستگاه 
دستگاه خارجى را مورد بررسى قرار دادم و تقریبا عملکرد دستگاه 
را متوجه شدم. احساس من این بود که مى توان همین دستگاه را  
با  ارائه کرد. موضوع را  در داخل کشور ساخت و خدمات آن را 
دوستان مطرح کرده و در سال 97 به کمک دوستانم طراحى و 
در  خداوند  لطف  به  و  کردیم  شروع  را  دستگاه  این  ساخت 
با  همزمان  رسید.  اتمام  به  آن  ساخت   1398 سال  اردیبهشت 
ساخت دستگاه، براى جذب مشترى وب سایتى را آماده و مجهز 
کردیم و از این طریق محصول خود را به مخاطب شناساندیم. 
اولین مشترى ما شرکتى از کرمان بود. ارائه محصول براى اولین 
بار کار مشکلى بود که به لطف خداوند در آن موفق شدیم. ارائه 
طراحى حرفه اى، توسعه سایت و جذب مشترى هاى بیشتر قدم 
بعدى بود که انجام شد. به طورى که در عرض چند ماه وبسایت 
شرکت در صفحه اول موتورجستجوى گوگل قابل مشاهده بود. 
در این زمان رقباى خارجى را تا حد زیادى پشت سر گذاشتیم.

را  دستگاه  گرفتیم  تصمیم  دستگاه  اولیه  ورژن  طراحى  از  بعد 
دستگاه  از  جدیدى  ورژن  ساخت  امکان  که  کنیم  تجارى سازى 
فراهم شود. در حال حاضر به کمک حمایت هاى مالى پارك علم 
تجارى  نسخه  ساخت  درحال  تربیت مدرس،  دانشگاه  فناورى  و 

دستگاه هستیم.
نرم افزار  یک  و  سخت افزار  سرى  یک  از  دستگاه  جدید  ورژن 
شامل  دستگاه  این  سخت افزارى  قطعات  است.  شده  ساخته 
محصوالت داخلى و وارداتى است. ثبت شرکت در سال 1399 
خدمات  و  محصول  سال  همان  در  بعد  ماه  چند  و  شده  انجام 
شرکت را دانش بنیان کردیم. از دیگر موفقیت هاى شرکت تنش زدایى 
کارآفرین  ملى  جشنواره  در  دوم  رتبه  کسب  مدرس  ارتعاشى 
دانشگاهى استارپوزال در سال 99 بود که توسط پارك علم و فناورى 

مصاحبه با دکتر صدوقی، مدیر عامل شرکت تنش زدایی 



دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این بازه از زمان سه نیروى 
جدید تخصصى در بخش مهندسى مکانیک و حوزه تبلیغات به 
بیشتر  هرچه  توسعه  با  امیدواریم  که  شدند  اضافه  ما  مجموعه 
شرکت نیروهاى متخصص بیشترى را به مجموعه اضافه کنیم. 

الزم به ذکر است که درآمد شرکت ما عمدتأ از مسیر ارائه خدمات 
است.خدماتى که به کمک همان دستگاه به صنایع مختلف ارائه 
مى دهیم. درآمد شرکت در سال منتهى به 1400 مبلغى در حدود 
300 میلیون تومان بوده و امیدوارم توان افزایش این درآمد را در 

سال هاى آینده داشته باشیم.
تا کنون بیش از 40 شرکت مختلف خدمات ما را دریافت کرده اند؛ 

از جمله شرکت هاى دولتى، خصوصى، نظامى، غیرنظامى. عالوه 
با یک شرکت شدیم  تفاهم نامه  عقد  به  موفق  ما  موارد  این  بر 
ما  برنامه  هستیم.  شرکت  این  سفارش هاى  آماده سازى  درحال 
براى آینده این است که بتوانیم در سال هاى آتى محصوالت و 
را  اول  البته قدم  از کشور صادر کنیم.  به خارج  را  خدمات خود 
برداشته و وب سایت شرکت را سه زبانه (عربى، انگلیسى و فارسى) 
چگونه  که  هستیم  مسأله  این  بررسى  حال  در  و  کرده ایم 
محصوالت خود را به کشورهاى همسایه و سپس به بعد وسیع ترى 

از دنیا صادر کنیم. هدف ما فعالیت در سطح بین المللى است.
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کمیتـه  داخلـی  جلسـه  ششمـین  برگـزاری 

ناحیـه نـوآوری مـدرس

دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  عمومى  روابط  گزارش  به 
مقام  قائم  داراب زاده،  دکتر  حضور  با  جلسه  این  تربیت مدرس، 
پارك، دکتر ابراهیمى، معاون فناورى و مهندس انصارى، معاون 

برنامه ریزى و توسعه و کارشناس مربوطه برگزار شد.
و  موانع  صورت گرفته،  اقدامات  درباره  گزارشى  کمیته،  این  در 
محدودیت هاى پیش رو و برنامه ریزى براى اقدامات آتى جهت 
همچنین  شد.  ارائه  مدرس  نوآورى  ناحیه  در  اهداف  پیشبرد 
راهکارهایى در خصوص توانمندسازى اجتماعى و ارائه خدمات در 
حوزه هاى نوآورى و فناورى، به اعضاى ناحیه نوآورى مدرس و 

شهروندان ساکن در محدوده، طراحى و ارائه گردید.

فناوری  شورای  پنجم  و  سی  جلسه  برگزاری 

تربیت مدرس دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک 

و  فنــاوری  علــم  پارک  جلســه  برگــزاری 

علمی کاربردی  مرکز  با  تربیت مدرس  دانشگاه 

انفورماتیک ایـران

جلسه اى بین پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس و مرکز 
علمى کاربردى انفورماتیک ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
در این جلسه مهندس انصارى، معاون برنامه ریزى و توسعه پارك 
انفورماتیک  علمى کاربردى  مرکز  رئیس  کیانى منش،  دکتر  با 

به بحث و تبادل نظر درباره ناحیه نوآورى پرداختند. 
در این جلسه که در روز شنبه 9 اسفندماه سال جارى در محل 
ابتدا  در  برگزار شد،  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  پارك علم 
نوآورى  ناحیه  معرفى  به  پارك،  توسعه  و  برنامه ریزى  معاون 
علمى  مرکز  از  و  پرداخت  آن  از  بهره مندى  مزایاى  و  مدرس 
کاربردى انفورماتیک به عنوان یکى از بازیگران ناحیه نوآورى نام 
سودمند  ابزارهاى  از  یکى  به عنوان  هدفمند  تعامالت  از  و  برد 
شبکه سازى در ناحیه نوآورى یاد کرد. پس  از آن دکتر کیانى منش 
ضمن استقبال از فعالیت هاى صورت گرفته در ناحیه نوآورى، به 
معرفى مرکز آموزشى علمى کاربردى انفورماتیک و توانمندى هاى 
موجود در آن مانند سیستم رصد فعالیت دانشجویان بعد از فارغ 
با  فارغ التحصیالن  نزدیک  تعامالت  و  همکارى  التحصیلى، 
دانشگاه و همکارى در طرح ها و پروژه ها و وجود پتانسیل هاى نرم

 افزارى و سخت افزارى در حوزه هاى علمى-پژوهشى پرداخت. در 
ناحیه  در  همکارى  و  مشارکت  نحوه  در خصوص  طرفین  انتها 
ساختارهاى  راه اندازى  دانشگاهى،  پروژه هاى  مانند  نوآورى 
مدرس،  پارك  ذیل  نوآورى  و  شتابدهنده  مراکز  مانند  مشترك 
مشترك،  نمایشگاه  برگزارى  مشترك،  رویداد  و  دوره  برگزارى 
از  استفاده  انفورماتیک،  مرکز  فناور  تیم هاى  و  از هسته  حمایت 
تبادل  فناور،  شرکت هاى  و  نوآورى  ناحیه  عناصر  پتانسیل هاى 
توافق  تفاهم نامه همکارى مشترك  تبادل  و همچنین  تجربیات 

کردند.

جلسه سى و پنجم شوراى فناورى پارك علم و فناورى دانشگاه 
 28 در  مجازى  و  حضورى  تلفیقى  صورت  به  تربیت مدرس 

فروردین ماه امسال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
در این نشست دکتر محمدتقى احمدى، رئیس دانشگاه تربیت مدرس 
و دکتر مسعود ابراهیمى، رئیس پارك علم و فناورى دانشگاه و 
سایر اعضاى شوراى فناورى پارك به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
این نشست به صورت تلفیقى حضورى و مجازى در ساعت 16 تا 
18 شنبه 28 فروردین ماه سال جارى در سالن جلسات ساختمان 

جوانه برگزار شد.

گزیده نشست های اخیر پارک



13

پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «مهارت هاى ارتباطى قسمت اول» را در 25 فروردین 1400 برگزار کرد.
محورهاى این وبینار عبارتند از:

1. جایگاه مهارت ارائه در مجموعه مهارت هاى ارتباطى کجاست؟
2. تحلیل نقاط قوت و ضعف در مهارت هاى ارتباطى

3. انواع شیوه هاى ارتباطى (کالمى- غیرکالمى)
4. موانع برقرارى ارتباط مؤثر

5. مفهوم ارتباط اثربخش

وبینارهای برگزار شده از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/03/31

وبینار آموزشی «مهارت های ارتباطی (قسمت اول)»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «برنامه ریزى و مدیریت زمان» را در 26 فروردین 1400 برگزار کرد.
از: عبارتند  زمان  مدیریت  و  برنامه ریزى  وبینار  محورهاى 

آموخته نشده) به ما درست  (آنچه  1. تعریف مدیریت زمان 
آیا مشغول بودن معادل بهره ورى است؟  .2

ما بهره ورى  مغایر  3. خرده  فرهنگ هاى 
4. از کجا شروع کنیم؟

وبینار آموزشی «برنامه ریزی و مدیریت زمان»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «نحوه ارائه پروپوزال تجارى» ویژه اعضاى هیأت علمى دانشگاه تربیت مدرس 
را 19 اردیبهشت 1400 برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1. تفاوت میان تجارى سازى و توسعه ایده

2. مشکالت پیش روى تجارى سازى
3. نحوه نوشتن پروپوزال تجارى

4. راهکار ایده آل تجارى سازى
5. عناصر طرح تجارى سازى

6. تعاریف تجارى سازى
7. چرا تجارى سازى؟

وبینار آموزشی «نحوه ارائه پروپوزال تجاری»
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آموزشى  وبینار  مدرس  نوآورى  ناحیه  ساکنین  ویژه  اجتماعى  رویدادهاى  سلسله  از  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
1400 برگزار کرد. اردیبهشت   20 ارتباطى سه» را  «مهارت هاى 

از: عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
ارتباط کالمى 1. اعتماد به نفس در 
2. تمرین و تکنیک هاي کالم مؤثر

الگوبردارى و  تقلید  مهارت   .3
مختلف تیپ هاى شخصیتى   .4

5. مهارت شخصى سازى
تعریف انتقاد و  6. مهارت 

بیان تقویت فن   .7
8. هوش کالمى

وبینار آموزشی «مهارت های ارتباطی سه»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس از سلسله رویدادهاى اجتماعى ویژه ساکنین ناحیه نوآورى مدرس وبینار آموزشى «دوره کاربردى 
آموزش سواد مالى براساس استانداردهاى بین المللى» را در 22 اردیبهشت 1400 برگزار کرد.

محورهاى این وبینار عبارتند از:
1. بررسى پژوهش انجام شده بانک مرکزى در زمینه آشنایى جامعه با نهادهاى مالى

2. ضرورت یادگیرى سواد مالى
3. آشنایى با استانداردهاى بین المللى سواد مالى

4. تعاریف انواع سواد و تاریخچه سواد مالى
5. چگونگى تعیین هدف در زندگى شخصى

6. تدوین بودجه براى زندگى شخصى

وبینار آموزشی «دوره کاربردی آموزش سواد مالی براساس استانداردهای بین المللی »
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آموزشى  وبینار  مدرس  نوآورى  ناحیه  ساکنین  ویژه  اجتماعى  رویدادهاى  سلسله  از  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
«مدیریت استرس و روش هاى کاهش استرس در محیط کار و زندگى» را در 25 اردیبهشت 1400 برگزار کرد.

از:  عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
استرس چیست؟  .1

استرس 2. عالئم 
3. استرس در فضاى کار چگونه بازدهى شما را کاهش مى دهد؟

بیمارى ها و  استرس  ارتباط   .4
استرس با  مقابله  5. روش هاى 

وبینار آموزشی «مدیریت استرس و روش های کاهش استرس در محیط کار و زندگی» وبینار آموزشی «آشنایی با ساختار و ماموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه و نحوه تعامل با آن» 
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «آشنایى با ساختار و ماموریت معاونت دیپلماسى اقتصادى وزارت امور خارجه و 
نحوه تعامل با آن ویژه رؤساى پارك هاى علم و فناورى و مراکز رشد، مدیران و کارشناسان امور بین الملل» را در تاریخ 11 خرداد ماه

1400 برگزار کرد.
محورهاى این وبینار عبارتند از:

1. تعریف بازاریابى
2. آشنایى با اصول بازاریابى دیجیتال
3. معرفى ابزارهاى بازاریابى دیجیتال

4. آشنایى با مبانى بازاریابى استراتژیک
5. معرفى مدل بازاریابى درون گرا و تشریح آن

وبینار آموزشی «آشنایی با ساختار و ماموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه و نحوه تعامل با آن» 
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «کارآفرینى در کشاورزى با استفاده از هیدروپونیک» را در تاریخ 20 
برگزارکرد.  1400 خرداد 

از: عبارتند  وبینار  این  محورهاى 
هیدروپونیک علوفه  ذخیره سازى  و  برداشت   .1

هیدروپونیک علوفه  با  تعلیف  اصول   .2
هیدروپونیک علوفه  معایب  و  مزایا   .3

هیدروپونیک علوفه  تولید  روال   .4
5. اصول طراحى سالن هاى کشت

ایران 6. هیدروپونیک در 
هیدروپونیک تاریخچه   .7

وبینار آموزشی «کارآفرینی در کشاورزی با استفاده از هیدروپونیک » 
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معرفـی ناحیـه نوآوری مـدرس

ناحیه نوآوری مدرس

مقدمه

نواحى نوآورى پدیده اى نوظهور در سراسر دنیا به حساب مى آیند 
و معموال از نواحى نوآور به عنوان مناطقى براى برقرارى تعامل 
بین ایده و فضا که بتوانند بیشترین ظرفیت کارآفرینى را بر مبناى 
توسعه پایدار ایجاد کنند، نام برده مى شود. در ایران نیز برخى از 
دانشگاه ها اقدام به ایجاد و تاسیس ناحیه نوآورى کرده اند. یکى 
از این موارد، ناحیه نوآورى مدرس است که توسط پارك علم و 

فناورى دانشگاه تربیت مدرس ایجاد شده است.

هدف از توسعه نوآوری مدرس

هدف از توسعه ناحیه نوآورى مدرس، گرد هم آوردن سازمان ها، 
شرکت ها، نهادهاى اجتماعى و کلیه بازیگران زیست بوم نوآورى 
است. مباحثى که در توسعه ناحیه نوآورى مدرس مورد توجه قرار 
خواهد گرفت، مربوط به نوآورى اجتماعى، با در نظر گرفتن اصول 
توسعه چارچوب  نوآورى مدرس  ناحیه  بود.  پایدار خواهد  توسعه 
و  تهران  ویژه کالنشهر  به  و  نوآورى کشور  زیست بوم  مفهومى 
ایجاد کانونى براى فعالیت هاى نوآورانه در منطقه و با محوریت 
فضاهاى  و  اماکن  است  کرده  سعى  علمى،  و  دانشگاهى  مراکز 
محل  به  را  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  اطراف 
نگاه  با  تکنولوژیکى  نوآورانه  فعالیت هاى  براى  مناسبى  استقرار 
ویژه به مباحث اجتماعى و فرهنگى تبدیل کند؛ تا در نهایت بتواند 
بر اساس اصول توسعه  اقتصاد دانش محور،  پایدار و  اشتغال  در 
متعدد  و  متنوع  بازیگران  حضور  به  توجه  با  باشد.  مؤثر  پایدار، 
اکوسیستم نوآورى به عنوان نمادى ارزشمند و مؤثر در یک ناحیه 
نوآورى، تفاهم نامه سه جانبه اى با حضور معاونت علمى و فناورى 
و  علم  پارك  و  تهران   6 منطقه  شهردارى  ریاست جمهورى، 
که  است  شده  تبادل  و  امضاء  تربیت مدرس،  دانشگاه  فناورى 
این  بازیگران  به خصوص  و  طرفین  براى  سودمندى  مزایاى 

زیست بوم به همراه خواهد داشت.

ناحیه  پهنه های  توسعه  و  تحول  اولویت بندی 

نوآوری مدرس

(Innovation Hub) 1. قطب نوآورى
(R&D) 2. تحقیق و توسعه

3. نوآورى آموزشى
4. نوآورى فرهنگى

5. تجارى
6. مسکونى

7. مختلط با تاکید بر فعالیت هاى شبانه
8. سایر پهنه هاى مختلط

(تاک)  مدرس  نوآوری  ناحیه  در  ارزش آفرینی 

توسعه:

• توسعه مراکز رشد و کارآفرینى، شناسایى اراضى بایر و خالى در 
سطح ناحیه به منظور تبدیل به فعالیت هاى نوآورانه

• شبکه سازى فنى و محیطى
• توسعه زیرساخت هاى نوآورانه محله اى

• جلسات تعاملى با شهروندان ناحیه
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اجتماعی:

• توانمندسازى شهروندان ناحیه
پاسخ  و  پرسش  زندگى،  و  کار  در  ایده یابى  براى  مسیر  ارائه   •

خالقانه
• ایجاد پیوندهاى اجتماعى در شبکه هاى فرهنگى

کارآفرینی:

• حمایت مالى از طرح هاى اقتصادى- اجتماعى کارآفرینان 
• بازسازى سیستماتیک برنامه هاى آموزشى کارآفرینى

• حضور استارتاپ ها، صنایع و بنگاه هاى اقتصادى مؤثر در تولید 
فناورى و بسترسازى توسعه

• شناسایى و حمایت از کارآفرینان

اقدامات توسعه ایی ناحیه مدرس

اقدامات اجتماعی 

حمایت ها و خدمات ویژه 

خدمات و حمایت ها از شرکت های نوآور

1. تولید مقاله
2. تولید پادکست

3. تولید موشن گرافى
4. الیو اینستاگرامى کارآفرین شو

1. تسهیالت تجارى سازى
2. تسهیالت رهن و اجاره دفتر کار

3. کسب مجوزها و ثبت حقوقى
4. اخذ پروانه بهره بردارى
5. اعطاى مجوز فناورى

1. وام تجارى سازى محصول، خدمت
2. وام رهن و اجاره دفتر

3. خدمات ثبت شرکت، برند، اخذ مجوزها
4. اخذ پروانه بهره بردارى
5. اعطاى مجوز فناورى

6. خدمات آزمایشگاهى و بازاریابى
7. خدمات آموزش و مشاوره 

1. بیمارستان و مراکز درمانى
2. پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتى
3. دانشگاه ها و موسسات آموزشى

4. سایر سازمان ها و موسسات
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 مروری بر اخبار پارک های علم و فناوری کشور

عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى آذربایجان غربى

پارك علم و فناورى خلیج فارس (بوشهر)

پارك علم و فناورى دانشگاه تهران

پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شریف

پارك علم و فناوري پردیس

پارك علم و فناورى چهارمحال و بختیارى

پارك علم و فناورى خوزستان

1. مشارکت پارك در نمایشگاه Light Middle East فرانکفورت

1. تجارى سازى محصول مقابله با دیابت 

1. تجارى سازى دانش و فناورى در ناحیه نوآورى شریف

1. امکان پرورش گیاهان در محیط هاى کنترل شده در گلخانه هاى دریایى در کشور 
2. برگزارى اولین نمایشگاه برنامه ”همکارى با متخصصان و کارآفرینان ایرانى خارج 

از کشور"
3. انعقاد تفاهم نامه همکارى به منظورتوسعه نوآورى هاى کارآفرینانه در بین صنایع 

خرد، کوچک و متوسط
4. موفقیت در ساخت دستگاهى براى زخم پاى بیماران دیابتى

از نمایشگاه محصوالت و  5. بازدید معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى 
دستاوردهاى فناورانه و مراکز نوآورى 

1. برگزارى نمایشگاه بین المللى نوآورى و فناورى (INOTEX 2021) با عنوان 
پاویون زنان پیشگام کارآفرین 

کشور فناورى  و  نوآورى  بین المللى  نمایشگاه  دوره  دهمین  افتتاحیه   .2
(INOTEX 2021) با حضور فعاالن فناورى و صنعت 

1. امضاى قرارداد سرمایه گذارى در تولید محصول تولید، با هدف پشتیبانى ها و 
موانع زدایى ها  

بیوتکنولوژى فعال به صورت  2. کسب موفقیت مجوز دانش بنیان در حوزه 
تخصصى در زمینه کشت بافت بذر سیب زمینى 

1. تفاهم نامه همکارى میان پارك و شتابدهنده پرسیس ژن پار 
2. برگزارى جشنواره استارتاپى کشاورزى هوشمند
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عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى سمنان   

پارك علم و فناورى فارس   

پارك علم و فناورى قزوین    

پارك علم و فناورى قم

پارك علم و فناورى کردستان

پارك علم و فناورى دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري

پیشرفته کرمان

پارك علم و فناورى جهاد دانشگاهی کرمانشاه 

پارك علم و فناورى گلستان   

پارك علم و فناورى لرستان

پارك علم و فناورى هرمزگان

1. برگزارى نشست تخصصى استانداردسازى محصوالت دانش بنیان و فناورانه 

1. انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه براى اجراى طرح توسعه متوازن نوآورى و فناورى 

1. برگزارى نشست تخصصى استانداردسازى محصوالت دانش بنیان و فناورانه 

و  صنعتى  تکمیلى  تحصیالت  دانشگاه  بین  همکارى  تفاهم نامه  انعقاد   .1
فناورى پیشرفته و شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى

و  صنعتى  تکمیلى  تحصیالت  دانشگاه  بین  همکاري  تفاهم نامه  انعقاد   .2
فناورى پیشرفته و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

1. موفقیت در تولید "محصوالت گالوانیزه" در غرب کشور
2. ساخت نخستین داشبور سئو در کشور توسط فناوران پارك علم و فناورى

3. تولید خالص ترین کود "سولفات پتاسیم" جهان در کرمانشاه

بزرگ ترین  در  فناورى  و  علم  پارك  استارتاپ هاى  دستاوردهاى  عرضه   .1
نمایشگاه بین المللى فناورى و نوآورى منطقه

2. طراحى و اجراى پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضالب دانشگاه هاى کشور

1. تولید مواد شوینده و ضدعفونى کننده 

1. رونمایى از دستگاه آشکارساز هسته اى در برج فناورى 

1.  نبوغ شرکت دانش بنیان در زمینه  نانوذرات 

1. کسب موفقیت گواهینامه اختراع نوپدید سطح 3، تهیه فرآیند کاغذهاى هنرى آهار 
مهره با استفاده از آهار دانه هاى گیاهى  



فضاى  آن  اقتصادى  ویژه  منطقه  و  مسکو  تکنوپلیس  پارك 
مناسبى براى فعالیت برخى شرکت هاى برجسته در بخش هایى از 
بهداشت است که طى سال گذشته شاهد فعالیت و نوآورى شدید 

بوده  است.
که  است  اقتصادى  ویژه  منطقه  شاخه هاى  از  یکى  داروسازى 
داراى خوشه اى در سایت پچاتنیکى (منطقه اى در جنوب شرقى 
مسکو) و چندین کارخانه بزرگ واقع در شهر زلنوگراد (واقع در 
مسکو) است. در برنامه هاى شغلى این مجموعه ها تقریبًا 2000 

شغل با فناورى باال طى چند سال آینده ایجاد خواهد شد.
شرکت هاى موجود در این مجموعه در حال بررسى طیف وسیعى 
از محصوالت دارویى جدید از جمله داروهاى درمان سرطان از 
شاهد  نزدیک  آینده  در  است  امید  هستند.   R-Opra و   Biocad

انکولوژیک،  بیمارى هاى  درمان  به  مربوط  داروهاى  تولید 
روماتیسم و آسم در این شرکت ها باشیم. عالوه بر فعالیت هاى 
تکنوپلیس  پارك  در  زودى  به  دیگرى  شرکت هاى  شده  بیان 

مسکو حضور پیدا مى کنند.
در  اصلى  فعالیت هاى  از  دیگر  یکى  پزشکى  دستگاه هاى  تولید 
پارك تکنوپلیس است. این بخش داراى یک دستگاه جدید براى 
کمک به پزشکان بخش مراقبت هاى ویژه بوده که اخیراً توسط 
دارویى) رونمایى شده است. شاخص  (مرکز گیاهان   Medplant

موثر بودن فعالیت هاى قلبى- ریوى در پارك تکنوپلیس، مجهز 
که  است  سینه  قفسه  فشرده سازى  سنسور  و  مترونوم  به  بودن 
طیف وسیعى از کاربردها را در فوریت هاى پزشکى ارائه مى دهد. 
این مجموعه تقاضاى بى سابقه اى براى محصوالت خود مشاهده 
دستگاه هاى  و  پالس  اکسى مترهاى  تولید  که  طورى  به  کرده، 
سرنگ براى تأمین نیاز بیمارستان هاى شهر افزایش یافته است.

شده اند.  اختراع  ثبت  نوآورى ها  از  بسیارى  تکنوپلیس  پارك  در 
به عنوان مثال Diagnostics-M اخیراً دستگاهى را دستگاهى را 
فعالیت  که  کرد  اختراع  ثبت  خون  به  ایکس  اشعه  تابش  براى 
بیولوژیکى خون اهدایى را از بین برده و خطر طرد شدن توسط 

بدن بیمار را کاهش مى دهد.
سایر شرکت هاى عضو تکنوپلیس تولید خود را افزایش داده اند، به 
براى  را  خود  تجهیزات  افزایشى،  مهندسى  شرکت  مثال  عنوان 
چاپ سه بعدى محصوالت دندانپزشکى گسترش داده است. آن ها 
که یکى از رهبران بخش فناورى هاى سه بعدى مسکو هستند، به 
خود  سه بعدى  چاپگر  از  استفاده  با  تهویه  دریچه هاى  تولید 
پرداختند و در حال حاضر حدود 200 هزار محصول در سال چاپ 
 ،2022 سال  در  که  است  این  شرکت  این  بینى  پیش  مى کنند. 

تولید خود را %30  افزایش دهد.
کسب اطالعات بیشتر در مورد پارك تکنوپولیس مسکو و تحوالت 
http://technomoscow.com/about : شرکت هاى بخش بهداشت آن
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فن آوری های جدید از شرکت های تکنوپلیس مسکو

بخش چهارم: اخبار فن آورانه جهان به نقل از 

IASP انجمن بین المللی پارک ها                  
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عوامل کلیدی موفقیت چیست؟

یکى از مهم ترین اجزا و عناصر در فرآیند دستیابى به موفقیت، 
عوامل کلیدى موفقیت KPI است. عوامل کلیدى موفقیت، منابع، 
توانمندى ها و ویژگى هاى مختلف سازمان در صنایع و خدمات 
الزم  و  ضرورى  عرصه  آن  در  سازمان  موفقیت  براى  که  بوده 
که  است  پراهمیتى  و  حساس  موارد  همان  عوامل  این  هستند. 
کلیدى  «عوامل  عبارت  مى شوند.  سازمان  یک  موفقیت  موجب 
موفقیت» یه عبارت تخصصى در حوزه مدیریت است که عوامل 
مؤثر بر دستیابى سازمان ها به اهداف و راهبردهایشان را مشخص 

مى سازد. 
در این مقاله تالش شده تا بر اساس نتایج مطالعات و تحقیقات 
علمى، به شناسایى و دسته بندى عوامل کلیدى موفقیت پارك هاى 
حمایت هاى  قالب  در  سالمت  و  پزشکى  حوزه  فناورى  و  علم 
مختلف پرداخته شود. شناخت این عوامل و وزن هر یک از آن ها 
در موفقیت سازمان به پارك هاى علم و فناورى کمک مى کند تا 
نسبت به اقدامات و حمایت هاى مختلف مالى و معنوى به ویژه 
پیش  را  نسبتا مشخصى  راه  نقشه  پزشکى،  و  در حوزه سالمت 

روى خود داشته باشند.

بخش پنجـم:دیـدگاه

کتابخانه (بررسی عوامل موفقیت در پارک های علم و فناوری؛ بررسی پارک علم و فناوری سالمت)

شکل 1. دسته بندى عوامل موفقیت پارك هاى علم و فناورى

موفقیت پارك هاى
 علم و فناورى

محیط کسب و کار
و سرمایه گذارى

مدیریت و
منابع انسانى امور سازمانى

اقدامات حمایتى

استقرار و
 لوکیشن
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میانگین رتبهشرح عواملدسته بندى عوامل

اقدامات حمایتى

عوامل موفقیت پارك هاى علم و فناورى به شرح زیر دسته بندى شده و میانگین رتبه آن ها طى طرح تحقیقاتى محاسبه و ارائه گردیده است.

برنامه هاى دوره پیش رشد (قبل از پذیرش انکوباتور)

دسترسى به اطالعات تخصصى و توزیع اطالعات کسب و کارى

دسترسى به شرایط انتقال تکنولوژى و تکثیر علم

5,56
6,16

6,90
7,02

6,27

6,14

7,23

6,54

7,94

5,88

6,06

6,30

تجهیزات تحقیقاتى (آزمایشگاه، کتابخانه و غیره)

دسترسى به سیستم هاى ارتباطى، انرژى و زیرساخت هاى
 مناسب و پیشرفته

حمایت از فروش محصوالت، داشتن دانش فنى در بازارهاى هدف 
و وجود بازارهاى محلى به منظور عرضه محصوالت و خدمات

تأمین امنیت الزم براى جلوگیرى از دسترسى غیرمجاز 
به اطالعات داخل پارك

حمایت از تجارى سازى نتایج تحقیق

خدمات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوى مانند حق 
ثبت اختراع و هزینه هاى ثبت اختراع، همچنین پیگیرى امور

 ادارى و تهیه قفل نرم افزارى

در دسترس بودن دفتر مالکیت معنوى در مرکز

اختصاص فضاهاى ادارى و تجهیزات حمل و نقل

خدمات عمومى مانند مشاوره حقوقى، راهنمایى ها و غیره
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میانگین رتبهشرح عواملدسته بندى عوامل

استقرار و لوکیشن

4,30استفاده از منابع انرژى یکپارچه تجدیدپذیر
4,37

4,50

4,03

5,12

4.86
4,30
4,52

مزایاى منطقه اى، قرارگرفتن در مرکز و دسترسى آسان به
 فضاها و امکانات با قیمت مناسب و نزدیکى به شهرهاى بزرگ

حضور انکوباتورها و مؤسسات تحقیقاتى و تعامل با آن ها

دسترسى به خدمات دهندگان موجود در منطقه

سابقه و اندازه مرکز رشد  

دسترسى به مراکز شهرى و امکانات

نزدیکى به خطوط ارتباطى (هواپیما ، قطار و غیره) و امکانات حمل و نقل

پایگاهى براى فعالیت هاى تحقیق و توسعه و فعالیت هاى حوزه فناورى

میانگین رتبهشرح عواملدسته بندى عوامل

مدیریت و امور سازمانى

5,38داشتن یک تیم مدیریتى متعهد با مهارت هاى تخصصى
5,16

5,02

4,87
5,42

4,87

4,60

5,00

4,69

ایجاد تمایز واضح بین مدیریت و مالکیت

مدیریت تمام وقت

مهارت در مدیریت در پارك هاى علم و فناورى

فرهنگ ریسک پذیرى و کارآفرینى

تعیین تیم مدیریت پروژه براى انجام و مدیریت واحد فناور

حل سریع مشکل

توانایى پیاده سازى سریع ایده ها، محصوالت و خدمات

آشنایى و شناخت مفاهیم برند و برندسازى
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میانگین رتبهشرح عواملدسته بندى عوامل

منابع انسانى

2,34ایجاد فرصت هاى شغلى جدید براى کارکنان با استعداد
2,61

2,39

2,66 سطح تخصص کارکنان متخصص و حرفه اى در تحقیق و توسعه

آموزش و تعلیمات حین خدمت به کارکنان، اجراى دوره هاى
 آموزشى توسط مؤسسات خبره و آموزش کارآفرینى

نیروى کار ماهر و قوى

میانگین رتبهشرح عواملدسته بندى عوامل

محیط کسب و کار 
و سرمایه گذارى

4,92دسترسى به حمایت هاى مالى و مشوق هاى خوب مالیاتى و سرمایه گذارى
5,48

5,01

5,74
6,02

5,07

5,97

5,14

6,12

5,52

بینش مشترك بین ذینفعان مرکز علم و فناورى

جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى با استفاده از برخى تسهیالت

حمایت هاى دولت، جامعه و تصمیم گیرندگان

شبکه اى از کارآفرینان، شرکا و دوستان

روحیه کارآفرینى و نوآورى براى تقویت فعالیت هاى مرکز  رشد

حسن شهرت و تصویر مناسب از مرکز رشد

شفافیت اهداف و چشم انداز 

حضور شرکت هاى بزرگ با کیفیت باال در مراکز رشد

ارتباط و پشتیبانى از جانب دانشگاه، مؤسسه یا مرکز کارآفرینى

منبع:
Alishiri1, M.J., Makvandi, P., Khamesh, A., 2018. Identi�cation and Ranking the Critical Success 
Factors of Business Incubator of Science and Technology Parks – A Case Study: Business Incubator of 
Baqiyatallah University of Medical Sciences, journal of Applied Biotechnology Reports, 5(2), 64-69.

 مترجم: شیده سادات هاشمى، مدیر اجرایى شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه
تربیت مدرس
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مقدمــه

و  تغییر  نوعى  درگیر  پیش  سال ها  از  امروزى  انسان  زندگى 
ابعاد زندگى او را تحت  الشعاع قرار داده  دگرگونى بوده که تمام 
انقالب نوین نسل بشر را دچار  یا  انقالب فناورى  است. امروزه 
دگردیسى کرده است. پیرو این اتفاق شیوة زندگى، کار و بسیارى 
فناورى هاى  شدند.  تغییر  دچار  اساس  و  پایه  از  نیز  دیگر  موارد 
است.  یکدیگر متصل کرده  به  را  انسان  میلیاردها  زندگى  جدید 
و  سرنشین  بدون  خودورهاى  اشیاء،  اینترنت  مصنوعى،  هوش 
از  برخى  که  هستند  فناورى هایى  جمله  از  دیگر  علوم  بسیارى 
آن ها نو به حساب مى آیند. ادغام این فناورى ها با یکدیگر باعث 
توسعه و ساخت هرکدام از این ها مى شود. همین فناورى ها باعث 
بازشکل دهى روند نهادها، آموزش، حمل و نقل و بسیارى دیگر 
شده است. نکات قابل توجه در رابطه با انقالب صنعتى، سرعت، 

گستردگى و ژرفا و اثر سیستمى آن است.

زمینه تاریخی انقالب صنعتی چهارم

به  انقالب  کلمۀ  کنیم  بررسى  ریشه اى  به صورت  بخواهیم  اگر 
تغییر و تحول اساسى و ریشه اى مى گویند. چرا از انقالب صنعتى 
در  بنیادین  تحول  باعث  فناورى ها  این  زیرا  مى کنیم؟  صحبت 
زندگى بشر شده است. وقتى به گذشته نگاه مى کنیم، درمى یابیم 
که انقالب ها براى وقوع نیازمند زمان طوالنى هستند. با شروع 
انقالب صنعتى، انقالب اراضى نیز رخ داد، زمانى که فرایندها و 
عملیات ها با استفاده از نیروى ماشینى انجام شد. اینترنت در کمتر 
از یک دهه در سطح جهان نفوذ کرد. ترکیب فناورى ها و برهم

شکلى  به  چهارم  صنعتى  انقالب  تا  مى شود  باعث  آن ها   کنش 
بنیادین با انقالب هاى صنعتى قبل از خود متفاوت باشد. با ساخت 
خطوط راه آهن و اختراع ماشین بخار انقالب صنعتى اول رخ داد 
و گسترش یافت. این اتفاق از حدود سال 1760 تا 1840 به طول انجامید.

انقالب صنعتى دوم زمانى اتفاق افتاد که الکتریسیته توسعه پیدا 
کرد و تولید به صورت توده اى امکان پذیر بود و مونتاژ قطعات در 
تولید انجام شد. در دهۀ 1960، انقالب صنعتى سوم یا به بیانى، 
انقالب رایانه اى یا دیجیتال آغاز شد. از آن سال به بعد ساخت 
رایانه ها، رایانه هاى شخصى  و اینترنت گسترش پیدا کرد. بسیارى 
معتقدند که انسان امروزى در آستانۀ انقالب صنعتى چهارم قرار 
دارد. اینترنت فراگستر، حسگرهاى کوچک تر و نیرومندتر، هوش 
مصنوعى و یادگیرى ماشینى از جمله ویژگى هاى این انقالب به 
شمار مى رود. چند عضو هیأت علمى از دانشگاه MIT نیز این دوره 
را با نام «دوره ماشینى دوم» نام گذارى کردند. فناورى ها در این 
انقالب با وجود پایه گذارى بر سخت افزارها و نرم افزارها پیچیده تر 
کارخانه هاى  گسترش اند.  حال  در  بیشترى  سرعت  با  و  هستند 
هوشمند نیز در جریان انقالب صنعتى چهارم به تولید محصوالت 
سامانه هاى  که  به گونه اى  مى کنند،  فعالیت  برتر  شیوه هاى  با 
این  مى نمایند.  مشارکت  یکدیگر  با  تولید  فیزیکى  و  مجازى 
نوین عملیاتى  مدل هاى  با  محصوالت  تولید  باعث  پیشروى ها 

بسیار  نیز  انقالب  این  به صورت مشترى مدار مى شود. چشم انداز 
این  در  فناورى ها  گستردگى  و  انتشار  سرعت  است.  گسترده 

انقالب قابل  مقایسه با انقالب هاى پیشین نیست.
اول  انقالب صنعتى  نمادهاى  از  که  نخ ریسى  دوك  مثال  براى 
اروپا  از  خارج  کشورهاى  به  سال   120 گذشت  از  بعد  است، 
گسترش پیدا کرد. این در حالى است که انقالب صنعتى دوم هنوز 
از  تقریبًا 17 درصد  و  از زمین تجربه نشده  نقاط  از  بسیارى  در 
جهان به الکتریسیته دسترسى ندارند. این موضوع براى انقالب 
صنعتى سوم نیز صادق است؛ زیرا بیش از 50 درصد از افراد کره 
انقالب  این  مورد  در  نکته  دو  نیستند.  متصل  اینترنت  به  زمین 
نهادى چهارچوب  جهانى،  و  ملى  سطح  در  اینکه  دارد؛  وجود 

مناسبى براى غلبه و کنترل این نوآورى هاى در حال انتشار وجود  

مقالـه انقالب صنعتی چهارم



جهان  پایدار  و  مثبت  یکسان،  خوانش  نبود  دوم  مورد  ندارد. 
برون نماهاى  و  چهارم  صنعتى  انقالب  چالش هاى  پیرامون 
هوشمند  دستیاران  نمونه ى  حاضر  حال  در  است.  فرصت ها 
Apple’s Siri است. در آینده اى نه چندان دور گفت وگو با رایانه ها 

به یک هنجار طبیعى تبدیل خواهد شد و توانایى یادگیرى آن ها 
و کمک به انسان ها حتى در زمانى که نیاز به کمک نداریم بسیار 

جذاب خواهد بود.
ارمغان  به  ما  براى  که  سودهایى  با  هم زمان  صنعتى  انقالب 
این  و  مى کند  ایجاد  ما  براى  نیز  را  بزرگى  چالش هاى  مى آورد 
نوآورى ها به صورت مثبت و منفى بر زندگى ما اثرگذار است. شما 
تنها با یک تبلت مى توانید کارهاى بسیار زیادى از جمله خواندن، 

ارتباط خرید لوازم و غیره را انجام دهید.

بیشتر چالش ها  به صورت عمده در بخش تأمین است. زیرا این 
مسئله باعث کاهش نیروى کار و قیمت نسبى کاالهاى سرمایه اى 
سرمایه  با  را  کار  نیروى  که  مى کند  وادار  را  شرکت ها  و  است 
جایگزین کنند. در نتیجه نوآوران ، سرمایه گذاران و سهام داران از 
شکاف  ایجاد  باعث  خود  این  و  هستند  انقالب  این  سودمندان 

مى شود.
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تغییرات اساسـی

و   Alibaba، Uber مثل  بودند  ناشناخته  زمانى  که  شرکت هایى 
سال  در  مى آیند.  به حساب  امروزى  مرزشکن هاى  جزو   Airbnb

2010 ساخت اولین خودروى کامًال خودکار توسط گوگل اعالم 
باقى کمپانى ها در جاده ها  نیز ماشین هاى تسال و  امروزه  شد و 
هستند و یا تلفن هاى هوشمند که طى چند سال فراگیر شدند. 
سرعت فراگیرى فناورى ها به تنهایى مطرح نیست بلکه مقیاس 
نیز مطرح است. امروزه کسب و کارها به گونه اى شده اند که ایجاد 
زیرا  است.  امکان پذیر  کارکنان  از  کمترى  تعداد  با  ثروت 
کسب و کارهاى دیجیتال داراى هزینه هاى حاشیه اى هستند که 
مقدار آن تقریبًا صفر است. دوران دیجیتال به گونه اى شده است 
که کسب و کارها به تولید کاالهاى اطالعاتى مى پردازند. در این 
نوع تولیدات هزینۀ نگه دارى، جابه جایى و انتشار آن ها بسیار کم 
است. بسیارى از تعاریف در انقالب صنعتى چهارم دچار تغییر شده

 اند؛ براى مثال کسب و کارهایى مانند اینستاگرام و واتساپ به 
چهارم  صنعتى  انقالب  نداشتند.  نیاز  آن چنانى  سرمایه گذارى 
منحصربه فرد نیز هست زیرا از ادغام و رشد رشته هاى گوناگون 
نمى توانیم  که  هستند  توانمند  به قدرى  رایانه ها  است.  برخوردار 
بدون  پیش بینى کنیم. خودروهاى  آینده  در  را  آن ها  کاربردهاى 
از  استفاده  با  سرنشین، دستیاران مجازى و بسیارى موارد دیگر 
فناورى هوش مصنوعى در پیرامون ما وجود دارند. آن ها قادر به 
انجام فعالیت هایى هستند که براى انسان غیرممکن است؛ توان 
بسیارى  و  داده ها  از  انبوهى  بودن  دسترس  در  باال،  محاسباتى 

دیگر از ویژگى آن ها است.

جمع بندی

انقالب صنعتى در پدیدارى این قرن آغاز شده است. این انقالب 
و  گستردگى  انتشار،  سرعت  دلیل  به  این  و  است  منحصربه فرد 
مقیاس آن باال است. اینترنت فراگستر، حسگرهاى کوچک تر و 
نیرومندتر، هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى از جمله ویژگى هاى 

این انقالب به شمار مى رود.
انقالب صنعتى هم زمان با سودهایى که براى ما به ارمغان مى آورد 
چالش هاى بزرگى را نیز براى ما ایجاد مى کند و این نوآورى ها به

 صورت مثبت و منفى بر زندگى ما اثرگذار است.

منبع:
شواب، کالوس. انقالب صنعتى چهارم، ترجمه دکتر ایرج نبى پور، 

بوشهر، دانشگاه علوم پزشکى بوشهر، 1396 
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گفتگوی زنده با مهندس سینا نام دار 

معرفی شرکت صنایع ماشین سازی نام دار

از چه سالى و از کجا وارد حیطه کارآفرینى شدید؟

صنایع ماشین سازى نام دار یک شرکت خانوادگى است که پدر در 
سال 1379 با هدف توسعه و ساخت ماشین آالت صنایع دارویى و 
به صورت  این شرکت در سال 1386  نهاده است.  بنا  شیمیایى 
جدى و بر اساس بازار روز و نیازهاى جامعه صنعتى توسعه داده 
ابتدا شرکت به صورت قرار دادى با شرکت هاى  شده است. در 
دارویى دیگر شروع  به کار کرده و در همین سال مشغول به ساخت 
و  کوترپوست  دستگاه  همینطور  و  شدیم  ماشین آالت  تولید  و 

دستگاه هاى جدید دیگرى به خط تولید اضافه کردیم.

ایده اصلى این طرح از کجا به دست آمد؟

ایده اصلى شرکت در واقع با تحقیق و مشاهده نمونه هاى خارجى 
صورت گرفته و در انتها هدف و طرح ایده را بر اساس نیازهاى 
جامعه صورت دادیم. در حال حاضر شرکت ما با دیگر شرکت هاى 
کشورهاى  و  بوده  رقابت  حال  در  محصوالت  زمینه  در  خارجى 
اروپایى و آمریکایى و قابل رقابت با برند چینى در زمینه تجهیزات 

و فناورى جدید است. تا بتوانیم محصوالت جدیدى ارائه دهیم.
صنایع ماشین سازى نام دار در سال 1398در زمینه ساخت دستگاه 
کوترپوست، سیستم تولید داروهاى ضدسرطان موفق شده است. 
تا کنون در بین 14 تا 15 طرح در زمینه طراحى دستگاه و ایده بردارى 
حاضر  درحال  و  گرفتیم  بهره  دستگاه ها  خارجى  الگوهاى  از 
دستگاه هایى نظیر و مشابه خارجى در این زمینه در شرکت داریم. 
شرکت بدون نیاز به حمایت هاى دولت توانسته خودکفا باشد و با 
توجه به تحریم ها و مسائل و مشکالت اقتصادى توانسته تا به 

امروز کارآفرینى کند.

آینده شغلى شرکت را چگونه مى بینید؟

برنامه ما براى آینده این است که با هدف توسعه آنالیز داده هایى 
روى  و  ساینس  دیتا  زمینه  در  مى شوند،  تولید  دستگاه ها  از  که 

تکنیک و محصوالت هوشمند کار کنیم.
و در آخر چه توصیه ایى براى جوانان و کسانى که مى خواهند وارد 

عرصه کارآفرینى شوند دارید؟
ابتدا باید شناخت و درك درستى از بازار کار داشته باشند و بتوانند 
ایده و محصولى را که مورد نظر دارند در زمینه بازاریابى محصول 
مدیریت کرده و به خوبى بشناسند و در نهایت با تالش، پشتکار و 

امید مسیر پیش رو را ادامه دهند.





تماس با ما
نشانی: تهران، جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان جوانه

کد پستی: 14115111
تلفن: 91082100- 021 و 91082101- 021

mstpark.com :وبسایت

Tarbiat Modares University
Science and Technology Park Newsletter


