
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های موجود در دانشگاه و واحدهای پژوهشی و توسعه فضای نوآوری، ها و تواناییبه منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت

سازی، دانشگاه سیستان و های علمی به سوی تجاریها و فعالیتنامههای پژوهشی، پایانکارآفرینی و هدایت نتایج طرح

 فناوری نموده است. نوآوری و مجتمعبلوچستان اقدام به ایجاد 

وهی و یا انفرادی که به صورت گر از محققان، نوآوران، پژوهشگران، دانشجویان و حتی دانش آموزان عالقمند مجتمعدر این 

جهت شکل دهند، حمایت های معنوی و مالی بعمل می آید. این حمایت ها بههای تحقیقاتی و پژوهشی انجام میفعالیت

، امکان پذیری اجرائی ایده، چگونگی و سابقه اجرا، اطالعات اولیه درخصوص مشخصات علمی و فنیگیری ایده اولیه )کسب 

و دانش آموزان  یانجودانش اساتید، بازار و غیره( به متقاضیان ارائه می گردد. الزم به ذکر است اکثر مخاطبین این بخش قشر

یده و مصاحبه اردی باشد، می توانند پس از بررسی اولیه می باشند که در صورت داشتن ایده و یا طرحی که علمی و کارب

 مستقر شوند.مجتمع نظر در این علمی، در صورت پذیرش جهت بهره برداری از حمایت های مورد

 مرکز نوآوری  فن بازار 

 مرکز رشد واحدهای فناور

 

گاه سیستان و بلوچست انمجتمع فناوری و نوآوری دانش  



 

   

 واحد های فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان با رسالت كز رشد مر 

   تسریع زمان رشد شركت های نوپا تا سه برابر 

  درصد  80افزایش نرخ بقای شركتهای جوان تا 

  تجاری سازی تکنولوژی و تولید ثروت از علم و تحقیقات 

  كاهش ریسک سرمایه گذاری روی شركتهای جوان 

با تامین فضای كار، سرمایه  دانشگاه سیستان و بلوچستان ركز رشد تحت حمایتتاسیس شده است. م 1390در سال  

اولیه، مشاوره و آموزش شروع كسب و كار، سعی در كاهش مشکالت دانشجویان و دانش آموختگان در ورود به بازار كار 

ختـگان و همچنین شکل دارد. فعالیت عمده این مركز در جهت كارآفرینی و خـود اشتغالی دانشجــویان و دانش آمو

مبتنی بر های كوچک و متوسط ای از شركتمنجر به ایجاد مجموعهگیـری شركتهای دانش بنیان می باشد. این امر 

فناوری و نوآوری و همچنین موجب گسترش اشتغال در میان دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان گردیده 

 است.

 

 

 

به جهت ایجاد تعامل میان صنعت ودانشگاه مجموعه فن بازار 

برای تجاری سازی یافته های پزوهشی در راستای تامین نیازهای 

علمی وفناوری كشور به عنوان واسطه ای میان  ایده و بازار ایجاد 

 گردیده است .

 هدف این مجموعه :

 سازی طرح های نو ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبان فناوری و سرمایه گذاران به منظور تجاری -

 رونق بخشی به فعالیت های مراكز تولید فناوری یا تجاری سازی نتایج پژوهشی آنها -

  برقراری ارتباط میان مراكز پژوهشی و صاحبان ایده با صنعتگران جهت رفع مشکالت فناورانه -

 مالی و اقتصادی در استان هدایت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه دارای توجیه فنی، -

 مشاوره فنی ، حقوقی و بازاریابی جهت انتقال فناوری  -

  شناسایی وتامین فناوری ها ،محصوالت مورد نیاز صنایع و شركت های دولتی وغیردولتی  -

غرفه و بخش های مختلف از جمله بخش مجازی، فیزیکی و پشتیبانی است. بخش مجازی كه  12این مجموعه شامل 

شامل ابزارهای رسانه ای است؛ وظیفه اطالع رسانی در مورد فناوری های تولید شده در سطح استان و یا نیازهای فناورانه 

 را بر عهده دارد. 

 

 مرکز رشد واحدهای فناور 

 فن بازار 



 

 

 

 

مولفه ها  دانشگاه 

کارافرین و نسل 

 چهار

 

 دانشگاه کارافرینشاخص های  

) در حوزه فعالیت های مجتمع 

 فناوری و نوآوری(

 

 اقدامات انجام شده در مجتمع فناوری و نوآوری                  
 

 

 

 

 رهبری و حکمرانی

در راستای جلسات مشترک مجتمع فناوری و نوآوری با ریاست دانشگاه   راهبرد های کارافرینیتعهد برای اجرای 

 اجرای 

  جلسات مشترک مجتمع فناوری و نوآوری با صنعتگران استان 

 نگی و میراث فره های اجراییبرگزاری جلسات مشترک با کارشناسان دستگاه

 و فناوری و...( گردشگری، شهرداری، پارک علم

 نیاد ملی فناوری های فرهنگی با مدیران استانی در راستای توسعه نشست ب

 صنایع فرهنگی در استان

 مرکز تجاری سازی هامون مستقر در مرکز رشد( ) با همکاری

 

نه در  نا یت های کارآفری عال هماهنگی و تلفیق ف

 همه سطوح دانشگاه  

  ه شورای کارآفرینی و فناوری در دانشگاه جهت استفاد پیشنهاداتی بهارائه

 حداکثری اساتید دانشگاه در جهت ترویج کارافرینی

 

 

 

 ظرفیت سازمانی

نی استراتژِی  مالی پایدار برای حمایت از کارآفری

 در مجتمع و کارآفرینی

 

  تفاهم همکاری سه ساله با پارک علم و فناوری دانشگاه 

  جادیارایزنی در جهت VC برکت احسان ادیمشترک با بن 

  تدوین طرح توجیهی روش های درآمدزایی  مرکز رشد، فن بازار 

 ی ) کسب درآمد از فضایو نوآور یدر محل مجتمع فناور یافتتاح کافه نوآور 

 های بال استفاده مجتمع فناوری و نوآوری (

 ، اتاق بازرگانی،مرکز رشد با همراهی اساتیدماهیانه شورای  تشکیل جلسه   ایجاد هم افزایی بین ذینفعان درونی و بیرونی

 بخش خصوصیو صنعتگران  پارک علم و فناوری

  بازدید و عقد تفاهم نامه با واحد هایR&D   برخی از صنایع بومی 

 برگزاری رویداد های کارآفرینی مشترک با صنعتگران و دستگاه های اجرایی 

اشیا، رویداد استارتاپ پیچ خط مشی، ) رویداد استارتاپ ویکند اینترنت 

 کارگاه مهارت های منتورینگ، دوست علمی من و.....(

 استخدام افراد دارای نگرش و تجربه کارآفرینانه

 
 جذب پاره وقت یک نیروی ماهر در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا 

سر مایه گذاری در توسعه کارکنان برای حمایت 

 کارافرینانهاز برنامه های 
  بازدید کارکنان مجتمع از اکوسیستم کارآفرینی در شهر تهران 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با منتورینگ کسب و کارهای نوپا 

مسیرهای 

 کارآفرینی

 ایجاد فرصت های تجربه کارآفرینی 

 
  فعالیت آموزشی با هدف ترویج کارافرینی و مهارت های  60برگزاری بیش از

 تخصصی بازار پسند 

 برگزاری رویداد استارتاپی اینترنت اشیا 

 برگزاری مسابقه کسب و کار ایرانی 

 برگزاری جشنواره های کسب و کارهای دانشجویی حوزه صنایع دستی 

 وزه صنایع غذاییبرگزاری جشنواره های کسب و کارهای دانشجویی ح 

 

گاه کارهم فعالیت اهی  مجتمع رد جهت ا افرین و جامعه محورحرکت هب سمت دانش  



به  نه  نا کارافری یده  کت از ا یت برای حر ما ح

 محصول 

 

 راه اندازی مدرسه اشتغال شریف 

  حمایت از تولید و توسعه محصوالت فناورانه قابل عرضه به بازار 

 33واحد فناور از این میان  40) تعداد واحد های فناور جذب شده به بیش از

 محصول آماده جهت عرضه در بازار ( 12حد در حال حاضر مستقر و وا

 مربیگری توسط دانشگاهیان و پرسنل صنعتی 

 
  استفاده از اساتید دانشگاه  جهت داوری ، مشاوره و مربیگری 

   برگزاری کارگاه  مربیگری و منتورینگ 

  عقد تفاهم نامه با یکی از شتابدهنده های استانی جهت منتورینگ برخی از

 دواحدهای فناور مرکز رش

معرفی و امکان دسترسی به تسهیالت مرکز 

 رشد برای کسب و کارها  
  مجتمع فناوری و  2متر مربع فضای فیزیکی جهت احداث فاز  1260تخصیص

 نوآوری با قابلیت دسترسی آسان به خارج از دانشگاه در ساعات غیر اداری 

  و صدا وانعکاس فعالیت های مجتمع فناوری و نوآوری در جراید، روزنامه ها 

 سیمای استان

 برشور معرفی مجتمع فناوری و نوآوری برای دانشجویان  1000 بیش از تهیه

 جدید الورود 

  

 

سنجش اثار 

 کارآفرینی

 ارزیابی اثرگذاری راهبرد کارآفرینی 

 
  برگزاری نشست های کارافرینی با دانشکده کارآفرینی و صنعت 

ارزیابی سططططر در گیری در آموزش و یادگیری 

 کارآفرینی 

 

  برگزاری رویدادهای استارتاپ ویکند باهدف آشنایی دانشجویان رشته های

   وکار اندازی کسبپردازی و راههای مرتبط با خالقیت، ایدهبا مهارتمختلف  

دوره های واحد های فناور  هر سه ماه و شش ارائه خدمات مشاوره و پایش   پایش اثرگذاری حمایت از شرکت های نوپا

 ماه

رسالت اجتماعی 

 دانشگاه

به مسائل  یی دانشگاه پاسخگو تیقابلاستفاده از 

 و تورم مزمن، فقر یکاریچون ب یمهم
 ایجاد مرکز نوآوری اجتماعی با همکاری بنیاد برکت احسان 

انجام خدمات داوطلبانه و جهادی برای جامعه 

 شهر و مناطق  روستایی هدف مناطق حاشیه

 

در راستای حمایت و تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل 

مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه با همکاری مدیریت مدارس آینده 

ار کنگر)کودکان بازمانده ازتحصیل ( برگزاری برنامه های جامعی را در دستور 

 گردید.اجرا  98خود قرار داده است و در سال 

 دخترانه ژهیو لیکودکان بازمانده از تحص یبرا  تیکارگاه خالق 

 پسرانه  ژهیو لیکودکان بازمانده از تحص تیخالق کارگاه 

 لیکودکان بازمانده از تحص انیمرب سیبازخورد تفکر خالق در تدر کارگاه 

 

کارآفرینی در 

 آموزش

 حمایت از توسعه ذهنیت و مهارت کارافرینانه

 
  هفته جهانی کارآفرینی با برنامه های متنوع و هدفمندبرگزاری 

  فعالیت آموزشی با هدف ترویج کارافرینی 60برگزاری بیش از 

  راه اندازی انجمن دانشجویی مجتمع فناوری و نوآوری و تصویب اساسنامه

 حمایت های مادی و انگیزشی

 

تدریس و  نه و تنوع نوآوری در  نا کارافری رویکرد 

 های بازار پسند یادگیری مهارت 

 

  ای است که در آن رهدوره و کارگاه تخصصی بازارپسند )دو 21برگزاری

دانشجویان یک رشته خاص، با مباحث کاربردی حرفه خود که در دروس دوره 

 (اند، آشنا خواهند شدبینی نشدهپیش تحصیلی

 تدریس و یادگیری با همکاری ذینفعان بیرونی 

 
  که منتورینگ  توسط داوران برنامه تلویزیونی میدون شبدعوت و ارائه کارگاه

 سیما 1

  بنیانهای دانشسازی با فناوران و شرکترویداد کاپ به منظور شبکهمعرفی 

 در مجتمع فناوری و نوآوری



 

 تبادل دانش با صنعت، جامعه و بخش عمومی  ارتباط با صنعت

 
 ز ابنیان موفق های دانشسازی با فناوران و شرکترویداد کاپ به منظور شبکه

 در مرکز رشد طراحی و اجرا گردیده است.   98مهر

 ی )  در حوزه مهندسی(تیبرتر مهندس محمودرضا هدا نینشست با کارآفر 

 یی)  در حوزه تربیت بدنی(صفا یبرتر مهد نیبا کارآفر نشست 

 (یدست عی)حوزه صنا قیبرتر نرگس شا نیبا کارآفر نشست 

 ی)  در حوزه مهندسی(میبرتر مهندس ابراه نیبا کارآفر نشست 

 شرق نویشرکت م نیبا کارشناسان و مسئول ینشست تخصص  پیوند قوی مجتمع فناوری و نوآوری  با صنعت 

 پرداز ثروت  دهیشرکت  مشاور ا نیبا کارشناسان و مسئول یتخصص نشست

 انیپارس نیآفر

 زاهدان یشهرک صنعت ییغذا عیبا صنعتگران حوزه صنا یتخصص نشست 

ایجاد فرصطططت برای مشطططارکت در فعالیت های 

 کارافرینی 

 

 تفاهم نامه همکاری  با شرکت مینو شرق 

  تفاهم نامه همکاری  با شرکت مشاور ایده پرداز ثروت آفرین پارسیان 

 بین المللی سازی
) بین المللی شدن، 

یکی از راهبردهای 

کارآفرینی دانشگاه 

 است(

کارآفرین و بین جسطططتجو جذا دانشطططجویان 

 المللی

 

 استفاده از دانشجویان کشور افغانستان و پاکستان جهت بازاریابی محصوالت 

 بومی استان از جمله خرما 

  تهیه پرسشنامه و پخش آن  توسط شرکت لنگرگاه  افق فانوس از واحد های

فناور مجتمع جهت جمع اوری داده ها در راستای  شناسایی نیاز های کشور 

 های همسایه  و تولید براساس نیاز های مشخص شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد              

 سال

متقاضی تعداد شركت های 

 پذیرش 

 محصوالت آماده ارائه به بازار تعداد شركت های مستقر

1394 35 18 5 

1395 45 35 13 

1396 51 42 20 

1397 45 35 16 

1398 52 33 12 

1399 27 22 14 

شرکت نیز  4  رسیده است و واحد 250به بیش از  90تعداد واحد های فناور جذا شده از ابتدای شروع فعالیت مرکز رشد در سال 

شد را می ا پیش رواحد در مرکز رشططد مستقر بوده و دوره رشد ی 22موفق به کسب رتبه دانش بنیانی شده اند در حال حاضر 

ی و بازاریابی، همچنین واحد فناور از ابتدای شروع فعالیت مرکز رشد خروج موفق داشته اند. به منظور توسعه تجار 50گذرانند. بیش از

ات شرکت می گسترش ارتباطات و اطالعات شغلی، واحد های فناور این مرکز هر ساله در بیش از چهار نمایشگاه محصوالت و خدم

  .اشدبعنوان می  14اور این مرکز در حال حاضر بیش از توسط واحد های فننمایند. تعداد محصوالت و خدمات ارائه شده 

 

 
گاه س وب آمار هسته اه و واحداهی فناور مجتمع فناوری و نوآوری  دانش  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال خروج موفق از مجتمع 

 مستقر /

سال اخذ دانش 

 بنیانی

 ردیف نام شركت سال ورود به مجتمع

دانش پژوهان گل گهر دارو چهار  9/10/92 6/10/93 موفق ()خروج  22/1/94
هزار چهارصدو هفتاد و نه زاهدان 

 )تعاونی(

1 

 2 زاهدان )تعاونی( 4553فراز صنعت  7/8/92 6/10/93 )خروج موفق ( 2/2/96

سامانه بهبود سیستم های اطالعات  3/9/94 10/10/96 )خروج موفق( 17/9/98
 ارنیکا ارتباط(ترافیکی ) 

3 

 4 جاوید انرژی سبز 2/2/94 23/4/97 )خروج موفق( 10/8/98

گاه سیستان و بلوچستانشرکت اهی دانش بنیان رد مجتمع فناوری و نوآو حمایت از  ری دانش
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تعداد رویدادها، کمپ ها و استارتاپ
ویکندها

های آموزشی تخصصیتعداد دوره های آموزشی کارآفرینیتعداد دوره هارتباط دانشگاه با صنعت و جامع

عملکرد آموزش  

 تعداد              

 سال

تعداد رویدادها، كمپ ها 

 و استارتاپ ویکندها

های آموزشی تعداد دوره

 تخصصی

های آموزشی تعداد دوره

 كارآفرینی

ارتباط دانشگاه با صنعت و 

 جامعه

1394 7 12 10 1 

1395 9 7 14 1 

1396 12 20 18 1 

1397 4 19 13 5 

1398 
9 

21 

 
15 4 

1399 4 8 11 2 

گاه  سیستان و بلوچستان آمار دوره اهی آموزشی  مجتمع فناوری و نوآوری دانش



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانصد میلیون  یک میلیارد

 تومان

 چهارصد  میلیون تومان
 پارک علم و فناوری استان

از واحدهای فناور حمایت                       

 یک میلیارد
پانصد میلیون تومان   

 معاونت ریاست جمهوری بازسازی مرکز نوآوری

 معاونت ریاست جمهوری بازسازی مرکز نوآوری

بازسازی فاز دوم مجتمع فناوری و 

 نواوری 
 جنب بانک تجارت 

 احداث مرکز نوآوری 

 حمایت از واحدهای فناور مرکز رشد 

 اعتبارات تخصصی جهت بهسازی، بازسازی و حمایت از واحدهای فناور 

نواوری مجتمع فناوری و  



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع فناوری و 

 نوآوری 

 -ترویجی

 تشویقی 

 آموزشی 

های حمایت 

غیر مالی  از 

واحدهای 

 فناور

 مالی

Pioneers 

Close followers 

Market Segmentation 

Miscellaneousب

 رگ

امکان دسترسی آسان واحدهای مستقر در فن بازار به فضا 

 بیرون  دانشگاه 

Leader 

Challenger 

Follower 

 تفاهم نامه با پارک علم و فناوری 

تفاهم تامه با معاونت علمی ریاست 

 جمهوری 

تفاهم تامه با ستاد فرمان امام 

()ره  

 راه اندازی مدرسه کسب و کار شریف 

دوره و رویداد  200برگزاری بیش از

 آموزشی

غرفه با قابلیت تجاری با درب مستقل  6فراهم کردن 

 در فن بازار 

 تسریع در ارتقای اعضای هیات علمی فعال 

 ر حوزه فناوری د

 امکان کسب یک نمره پایان نامه برای

واحدفناور فعال    

مجتمع فناوری و نوآوری 2ساختمان شماره پروژه احداث   

درب مهندسی    

 اهم اقدامات انجام گرفته در مجتمع فناوری و نوآوری 

 

 کاس فعالیت های مجتمع فناوری و نوآوری انع

   در جراید، روزنامه ها و صدا و سیمای استان
 



 

 
 

 93تفاهم نامه با پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان از سال  .1

  93همکاری با استانداری سیستان و بلوچستان از سال  .2

 93همکاری با مرکز نوآوری شهید فهمیده از سال  .3

 93همکاری با بسیج دانشجویی از سال  .4

 94های فناور مرکز رشد از سال  تفاهم نامه با شرکت مترجمان برتر از واحد .5

 95و رویداد جوانه در سال  94همکاری با بنیاد نخبگان در حمایت از مسابقات گردشگری در سال  .6

و  94همکاری با جهاد دانشگاهی در برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری مسابقات کارآفرینی در سال  .7

95 

 95تفاهم نامه با بانک تجارت شعبه دانشگاه در سال  .8

 95همکاری با اتاق بازرگانی در حمایت از فعالیت های توسعه بازرگانی خرما از سال  .9

 95همکاری با شرکت برق منطقه ای استان در جهت حمایت از برگزاری مسابقات ایده سبز در سال  .10

 95همکاری با شرکت اب و فاضالب استان در جهت حمایت از برگزاری مسابقات ایده سبز در سال  .11

 95ای در حوزه خرما از سال های توسعهای در جهت حمایت از فعالیتا اندیشگاه توسعه منطقههمکاری ب .12

 95ای در سال افزارهای رایانههمکاری با دانشگاه علمی و کاربردی در جهت توسعه نرم .13

  95همکاری با بسیج علمی در جهت ترویج فرهنگ کسب و کار از سال  .14

 01/12/98استانی ) دانشگاه صنعتی شریف ( از سال قرارداد پژوهشی مدرسه اشتغال  .15

توافق نامه همکاری پارک علم و فناوری در جهت حمایت از فعالیتهای نوآورانه و فناورانه مرکز رشد دانشگاه  .16

با هدف جذب و ساماندهی واحد های فناور و دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع راهبردی دانشگاه در سال 

99  

مکاری با شرکت ملی پست ایران ...شناسایی و ارزیابی شرکت های نوپا و استارتاپی فعال در تفاهم نامه ه .17

حوزه کسب و کار الکترونیک با شرایط مورد نظر شرکت ملی پست و همچنین نظارت و پایش عملکرد انها 

 99سال مطابق اهداف ترسیم شده شرکت ملی پست و در صورت نیاز اداره آموزشهای مورد نظر آنها. در 

 99حمایت از مرکز نوآوری دانشگاه در سال همکاری با پارک علم و فناوری جهت تفاهم نامه  .18

بین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( و دانشگاه سیستان و  همکاریتفاهم نامه  .19

  99بلوچستان در سال 

نش بنیان پارس بهبود رایان نیک بنیان تفاهم نامه همکاریهای تحقیقاتی ، فناوری و تجاری سازی شرکت دا .20

  99در سال 

 

 

ها و همکاری هانامهتفاهم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم بازدید ها ردیف

 دکتر دلیری معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه ) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( بازدید   .1

 

 مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشوردکتر بازدید   .2

 اعضای هیات علمی و کارمندان مرکز رشد دانشگاه امیر کبیر  بازدید   .3

 مهندس خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری و اطالعات ایران  بازدید   .4

 رئیس دانشگاه کویته پاکستانبازدید   .5

 بازدید دکتر کریمیان اقبال مشاور دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری   .6

 مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فنآوریبازدید دکتر کشمیری   .7

 بازدید دکتر مسعود برومند معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   .8

ی ترویج علم، و روز بزرگداشت هفتهبازدید دانش آموزان از مجتمع فناوری و نوآوری به مناسبت   .9

 هفته کارآفرینی( )«های بازها و مراکز تحقیقاتی با دربدانشگاه»

 بازدید نماینده ولی فقیه در استان حجه االسالم شیخ مصطفی محامی   .10

 بازدید دکتر سورنا ستاری معاونت علمی ریاست جمهوری   .11

گاه سیست  ان و بلوچستاناهم بازدید اه از مجتمع فناوری و نوآوری دانش



 
 

 

 

 پخش فعالیت های مجتمع از طریق رسانه ها 

 97نی کارافرینان جوان در هفته کارافریواحد از واحد های فناور مرکز رشد در شبکه هامون به عنوان  3پخش مصاحبه   .1

 پخش مصاحبه شرکت سیستان زیتون به عنوان مخترع جوان در برنامه منور   .2

 صنایع غذایی در برنامه های مجله علمی و خبر کسب و کار دانشجویی پخش جشنواره   .3

 کارآفرینان جوانپخش مصاحبه شرکت آریا گوهر از شبکه هامون در برنامه رهنمود به عنوان   .4

 از شبکه هامون در برنامه رهنمود به عنوان کارآفرینان جوان  پخش مصاحبه  شرکت فناوری مهندسین پارس  .5

 پخش رادیویی مصاحبه شرکت جاوید انرژی سبز در برنامه رادیو جوان  .6

 کارآفرینان جوانپخش مصاحبه واحد فناور انیف از شبکه هامون در برنامه مجله علمی به عنوان   .7

 گزارش تصویری از فعالیت های مدرسه کسب و کار در برنامه رهنمود شبکه هامون  .8

 گزارش خبری مسابقه رباتیک شهری مدرسه کسب و کار در شبکه هامون و اخبار جوانه ها   .9

 گزارش خبری از برگزاری رویداد کارافرینی در مجتمع فناوری و نوآوری در بخش خبر شبکه هامون  .10

 در برنامه های مجله علمی و خبر دستیصنایع کسب و کار دانشجویی پخش جشنواره   .11

 گزارش خبری از بازدید دانش آموزان از کارگاه گوهر تراشی شرکت آریا گوهر در بخش خبر شبکه هامون  .12

ر دکارافرینی، جشنواره ها دادهای گزارش فعالیت های شاخص مجتمع از قبیل استارتاپ ویکندها، رویو انتشار چاپ   .13

 استانی و کشوری  جراید و روزنامه ها

 واحدهای فناور موفق مرکز رشد دانشگاه در برنامه شب های پر ستاره  8حضور   .14

 عصر هاموندر برنامه  حضور مدیر مرکز رشد دکتر تباوار  .15

 حضور واحد فناور آنیف پالس در اخبار سراسرس شبکه چهار و هامون   .16

 جهشدر برنامه تلویزیونی  واحد فناور هامون سیستانحضور   .17

گاه سیستان و بلوچست  ان از طریق رساهن اهپخش فعالیت اهی مجتمع فناوری و نوآوری دانش



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

وریهب روایت تص  رد رساهن وریآمجتمع فناوری و نو  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96رویدادایده شو ) دانشگاه خالق( مهر ماه   
96خرما اردیبهشت استارتاپ ویکند   

 

98جشنواره کسب و کارهای دانشجویی در حوزه صنایع غذایی 97استارتاپ ویکند انرژی سبز     

صوریرویداداهی مجتمع فناوری و نوآوری هب روایت ت   
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 ساعت عنوان ردیف
مدرس / برگزار 

 کننده

تاریخ 

 برگزاری

تعداد شرکت 

 کنندگان

1  
معرفی مرکز رشد در جمع اساتید 

 دانشکده مهندسی
24/7/93 دکتر مهری مهرجو  2  20 

2  
معرفی مرکز رشد درجمع انجمن 

 های دانشجویی
27/7/93 دکترمهری مهرجو  2  30 

3  
معرفی مرکز رشد درجمع اساتید برق 

 و کامپیوتر
5/8/93 دکترمهری مهرجو  2  15 

4  
معرفی مرکز رشد در دفتر نهاد 

 رهبری
8/8/93 دکترمهری مهرجو  1  1 

5  

 
10/9/93 امیر حسین یاوری 8 کارآفرینی هفت گام از ایده تا فناوری  20 

12/9/93 مرکز رشد  - مسابقات ایده پردازی یک    6  40 

7  
ساختار و روش های تآمین منابع 

 مالی طرح ها و پروژه های کوچک
93 /16/9 دکتر زاهدی 6  70 

25/11/93 مرتا بنی اسدی - مسابقات ایده پردازی دو  8  35 

 100 26/11/93 دکتر کامران باقری 5 تجاری سازی فناوری  9

10  

نقش مراکز رشد در تجاری سازی 

 دانش

 () ویژه دانشجویان و اساتید علوم پایه

 30 30/11/93 دکتر مهری مهرجو 2

11  

نقش مراکز رشد در تجاری سازی 

 دانش

 ویژه دانشجویان مهندسی صنایع( )

 23 12/93/ 5 مرتا بنی اسدی 2

12  
کارافرینی )هفت گام از ایده تا 

 فناوری( سری دوم
 امیر حسین یاوری 8

7/12/93 

8/12/93 
15 

13  
تجاری سازی دانش و معرفی چند  

 شرکت دانش بنیان
 20 12/12/93 مرتا بنی اسدی 2

14  
 یپروژه ها یفکر تیکارگاه ثبت مالک

  یقاتیتحق
 35 93 /9/9 یدکتر محب 2

15  
 راهگشای بنیان دانش های شرکت

  صنعت در نانو فناوری آینده
2 

 و مهرجو دکترمهری

 رنجبران مهندس
23/9/93 30 
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1394سال  

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / برگزار 

 کننده
 تاریخ برگزاری

 تعداد 

شرکت 

 کنندگان

 2 کارآفرینی از ایده تا عمل  1
دکتر مهدی 

 حسینی
27 /01/94 135 

 55 02/94/ 5 مرتا بنی اسدی 2 3مسابقه ایده پردازی   2

3  
 اخذ کارت اندازی راه و نصب نحوه

 Advantechداده
3 

علی ملتجایی 

 فرید
6 /02/94 10 

4  
 سازی دانشنقش مراکز رشد در تجاری 

ای )ویژه دانشجویان دانشکده فنی حرفه 

 دختران(

1 
دکتر مهری 

 مهرجو
8 /02/94 40 

5  
معرفی زنان کارآفرین ایرانی و چند شرکت 

 دانش بنیان
 40 94 /02/ 8 مرتا بنی اسدی 1

 AHP 4تحلیل سلسله مراتبی   6
مجتمع فنی 

 تهران
9/2/94 22 

 SPSS 6افزار آموزش نرم  7
مجتمع فنی 

 تهران
9/2/94 29 

 Topsis 4افزار آموزش نرم  8
مجتمع فنی 

 تهران
9/2/94 15 

 6 ایتحلیل شبکه  9
مجتمع فنی 

 تهران
9/2/94 15 

 Eviews 6افزار آموزش نرم  10
مجتمع فنی 

 تهران
9/2/94 17 

 13 94 /11/02 امیر حسین یاوری 2 اصول و مبانی مدیریت دانش  11

 6 هاپروژهآشنایی با ارزیابی فنی اقتصادی   12
دکترمحمد رضا 

 شهرکی
14 /02/ 94 20 

 60 94  /02/ 13 مرتا بنی اسدی 2 خالقیت و کارآفرینی  13

14  
کارافرینی )هفت گام از ایده تا فناوری( 

 سری سوم
 امیر حسین یاوری 8

15 /02/94 

16/02/94  
12 

15  
تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سیستم 

 حسابداری شرکت ها
 57 94 /15/02 مهندس ریگی 6

 نفر 49 94 /02/ 18 مرتا بنی اسدی 5 مسابقه کارآفرینی و کسب و کار ایرانی  16



 

 

 

 

 تیم  7

 30 02/94/ 31 دکتر تباور 3 معرفی روند کلی  استارت اپ ها  17

 25 نویسی اندرویدآشنایی با برنامه  18
مهندس مریم 

 ساالری

 /02/ 26و  25و 24

94 
17 

 80 04/94/ 24 مرتا بنی اسدی - )گردشگری( 4مسابقه ایده پردازی   19

 110 94پاییز و زمستان  ایمان براتی 20 دوره آموزشی روباتیک و مکاترونیک  20

 dsp 6دوره آموزشی   21
 اسماعیل  

 صفی قلی
22 /07/94 13 

22  
مسابقه کسب و کار )ویژه دانشجویان 

 فنی و مهندسی(
3 

 مرتا بنی اسدی

 فرید شاهمرادی
30 /07/94 25 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / برگزار 

 کننده
 تاریخ برگزاری

 تعداد 

شرکت 

 کنندگان

 25 برنامه نویسی اندروید  23
مهندس احسان 

 اسالمی
7 /08/ 94 11 

24  
مسابقه کسب و کار )ویژه دانشجویان 

 علوم انسانی (
3 

 مرتا بنی اسدی

 فرید شاهمرادی
7/08/ 94 20 

25  
 انیدانشجو ژهیمسابقه کسب و کار )و

 (هنر و معماری
3 

 مرتا بنی اسدی

 فرید شاهمرادی
8/08/ 94 25 

 3 فینال مسابقات کسب و کار  26
 مرتا بنی اسدی

 فرید شاهمرادی
29 /08/ 94 49  

کارگاه نقش پژوهش های بنیادی در   27

 تجاری سازی علم 
 70 94 /09/ 5 دکتر منصوری 3

 20 برنامه نویسی اندروید دوره سوم  28
مهندس احسان 

 اسالمی
01/11/ 94 10 

 12 کارافرینی مبتنی بر فناوری  29
دکترامید فدایی 

 منش

05/12/94 

6/12/94  
31 

 12 تجاری سازی دانش فنی  30
دکترامید فدایی 

 منش

12/12/94 

13/12/94 
20 
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 ساعت عنوان ردیف
مدرس / 

 کنندهبرگزار 
 تاریخ برگزاری

 تعداد

شرکت  

کنندگ

 ان

 3 آشنایی با قوانین مالیات مستقیم  1
محمد کاظم 

 دری
09/02/95 12 

2  

نقش مراکز رشد در تجاری سازی دانش در 

دومین همایش تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

1 
 دکتر مهری

 مهرجو
5/09/95 40 

3  
 مسابقه ایده سبز 

 اپلیکشن استفاده بهینه از انرژی()طراحی 
 88 95 /04/ 10 مرتا بنی اسدی -

 25 طراحی وا سایت  4
مهندس حمید 

 عباسی
18/04/ 95 15 

 25 برنامه نویسی اندروید مقدماتی  5
آقای احسان 

 اسالمی
14 /07/95 22 

6  

 کارگاه روباتیک ترم اول

)آشنایی با انواع سنسورها و سازه های 

 مکانیکی(

 100 07/95/ 29 براتیایمان  20

7  
 توسعه برنامه نویسی وا سایت

MVC  با معماریASP 
20 

مهندس علیرضا 

 اربابی
28 /07/95 11 

 2 ایجاد کسب و کار ناا  8
محمد امین 

 نوبخت
26 /07/95 7 

9  

اولین رویداد همپا مصاحبه و شبکه سازی 

با کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان در 

 صنعت بازی

10 
 حمزه آزاد

 مرتا بنی اسدی
29 /07/95 40 

 30 کارگاه متلب مقدماتی  10
مهندس مجید 

 عبیری
15 /07/ 95 14 

 20 95 /08/ 5 احسان رنجبری 8 کارگاه  فتوشاپ  11

12  

دومین رویداد همپا مصاحبه و شبکه سازی 

با کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان در 

 حوزه خرما

3 

 مرتا بنی اسدی

محمد امین 

 نوبخت

15/8/95 120 

13  
 رویداد دانش آموزی جوانه 

 )دخترانه(
8 

 علی زارعی 

 و تیم آژند 
1/9/95 100 

14  
 رویداد دانش آموزی جوانه 

 )پسرانه(
8 

 علی زارعی 

 و تیم آژند
2/9/95 100 
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 20 4/9/95 خانم اعرابی  6 ه ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش اید  15

 20 5/9/95 خانم اصالنی 6 ارتقا توانمندی های شخص و کار تیمی   16

 25 18/9/95 محمد زادمهر 6 ایجاد مدل کسب و کار   17

18  
نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی 

 اقتصادی طرح 
6 

دکتر محسن 

 صیقلی
19/9/95 25 

 25 25/9/95 احسان باقری 6 بازاریابی و فروش   19

 25 26/9/95 محمد نجفی 6 ارتباطات و اصول مذاکره   20

21  

همپا مصاحبه و شبکه سومین رویداد 

سازی با کارآفرینان و شرکت های دانش 

 یرین(د -بنیان در حوزه انیمیشن)دیرین

2 
محمد 

 ابوالحسنی 
7/10/95 105 

 رویداد دانش آموزی جوانه  22
 دوره  4

32  
 250 32/11/95 تیم آژند 

 13 23/11/95 محمود بهبهانی   20 شغل دوم، در آمداول   23

24  
همپا در حوزه انرژی های نو )کارگاه اصول 

 طراحی نیروگاه خورشیدی( 
12 

 –علی هاشمی 

-محمد مومنی

 آرمان صفایی

4/12/95 

5/12/95 
21 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / 

 برگزار کننده
 تاریخ برگزاری

 تعداد

شرکت  

کنندگ

 ان

 40 برنامه نویسی به زبان جاوا   1
محمد اسماعیل 

 سفری 
16/1/96 4 

 80 14/2/96 محمد نجفی  5 رویداد همپا بیست تا سی   2

3  
نخستین رویداد کارآفرینی تخصصی خرما 

 در کشور 
54 

 مرکز رشد 

 مرتا بنی اسدی 

الی  20/2/96

22/2/96 
90 

4  
مصاحبه شغلی و آماده سازی رزومه برای 

 تحصیلی
11 

دکترمسعود 

 گوهری منش 

الی  8/3/96

9/3/96 
11 

5  
- IRمعرفی سامانه بومی نظارت هوشمند 

SCADA 
 12 10/3/96 شهرام کیخا 3

6  
 -ارزش گذاری و تملک شرکت های فناور

 چالش ها و راهکارهای صادرات فناوری 
3 

دکترحسین 

 رحمانی
23/3/96 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 )فشرده(برنامه نویسی اندروید   7
عبدالسالم 

 دهواری 
31/3/96 10 

 5 ایده شو دانشگاه خالق  8
مجتمع فناوری 

 و نوآوری
27/7/96 70 

 4 همایش خلق بهترین سال زندگی دانشجو  9
مسعود گوهری 

 منش
29/7/96 50 

10  
سمینار تخصصی انرژی های نو و تجدید 

 پذیر
 40 10/8/96 امیر عبداهلل 3

11  
بنیان و نحوه آشنایی با شرکت های دانش 

 ثبت آن
 40 10/8/96 فائزه رضایی 3

 مرکز کارآفرینی 8 همایش ملی دانشگاه کارآفرین  12
15/8/96 

 
150 

 60 24/8/97 غالمرضا قاسمی 2 نشست مشترک دانشگاه و صنعت  13

14  
رویداد همپا با حضور فعاالن صنعت  و 

 دانشگاه
3 

مجتمع فناوری 

 و نوآوری
7/9/96 40 

 20 18/9/96 زهرا ناطقی 8 زندگی کارگاه مهارت های  15

16  
بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در 

 حوزه گیاهان دارویی
3 

حیدر مفتاحی 

 زاده
22/9/96 60 

 5 ایده شو کسب و کار فردای من  17
 یمجتمع فناور

 یو نوآور
23/9/96 60 

 20 5/11/96 کاوه یزدی فرد 8 کیتفکر استراتژ  ینارتخصصیوب  18

 25 29/11/96 محسن کیانمهر 4 ایارتباطات پو یکارگاه برقرار  19

 5 رارگاه فروش و ارتباط موثک  20
سهیل خواجه 

 محمودی
15/12/96 30 

 FULL STUK)) 96برنامه نویسی   21

 مزارعی اله روح

 محمدحسین ،

 میالد ، مزارعی

 نیا محب

 فائزه ، جهرمی

 رضایی

25/11/96 

لغایت 

18/12/96 
50 

 24 استارتاپ ویکند انرژی سبز  22
 یمجتمع فناور

 یو نوآور

16/12/96 

لغایت 

18/12/96 
70 
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 ساعت عنوان ردیف
مدرس / 

 برگزار کننده
 تاریخ برگزاری

 تعداد

شرکت  

 کنندگان

1  
 ریصح وهیبا ش  ییوآشنا یدوره تندخوان

 40 23/1/97 سهیل توکلی 4 مطالعه

2  
کارگاه بازخورد تفکر خالق در 

 )کودکان کار(سیتدر
 زهرا نکو 4

و  30/1/97

5/2/97 
120 

 60 5/2/97 آقای تفنگی 2 (کارگاه اتومکانیک )همایش نگار خودرو  3

4  
 یشغل یفرصت ها یآموزش یکارگاه علم

 )حوزه تلکام( اریدر مخابرات س
8 

سجاد علی 

 میرزا
6/2/97 30 

 20 8/2/97 محمد ساالری 8 اتیمال تیکارگاه  اموزش ثبت نام در سا  5

 20 10/2/97 احسان کالنتری 6 با استاندارد ییکارگاه آشنا  6

 20 یکارگاه جوش چشم  7
محمد شریفی 

 تبار

 تیلغا 12/2/97

14/2/97 
20 

8  

 ی)تابلوها LED یکارگاه ساخت تابلوها

LED یهاونیزیثابت، تابلو روان و تلو 

 (یشهر

 ایمان براتی 16
 تیلغا 13/2/97

14/2/97 
20 

9  
و  یبا مجالت معتبر علم ییکارگاه آشنا

 ینیرشته کارآفر یالمللنیب
 40 16/2/97 مهدی زیودار 4

 3 (نیکارآفر یدکا )دانشجو دادیرو  10
محمدفراهت، 

 سعید قلفی
17/2/97 60 

11  
 هیدر بازار سرما یگذار هیسرما یفرصت ها

 و بورس
4 

سعید روح 

 اللهی
22/2/97 40 

12  
مدل  یو نوآور یطراح یکارگاه آموزش

 کسب و کار
 15 24/2/97 امین نوبخت 4

 3 )کودکان کار(کیاتومکان یکارگاه آموزش  13

کارگاه 

اتومکانیک 

)گروه مهندسی 

 مکانیک(

4/4/97 100 

 سعید فقیهی 80 و تبلت لیموبا راتیتعم یدوره آموزش  14
 تیلغا 9/4/97

18/4/97 20 



15  

یو سخنور انین بف   

و تفکر خالقانه یپرداز دهیو ا تیخالق   

یمقدمات کیدوره ربات چهار  

 به محصول دهیا لیتبد

320 
مدرسه کسب و 

 کار

 تیلغا 15/4/97

1/6/97 12 

 آموزشگاه آیدیا 50 متلب یکارگاه آموزش  16

 تیلغا 1/5/97

1/6/97 20 

 40 18/7/97 علی اصغر تباوار 2 کارگاه مدیریت تبلیغات  17

18  
 یبرا یو جوشکار کیکارگاه اتومکان

 کودکان کار
2 

کارگاه 

 کیاتومکان

 ی)گروه مهندس

 (کیمکان

26/7/97 60 

 16 یکارگاه هوش مال  19
یاسین هدایتی 

 فر

29/7/97 

 30 2/8/97 تیلغا

20  
 یاسالم یجمهور نیبا قوان ییآشنا

 رانیا
4 

احمد 

 گوهرشاهی
6/8/97 30 

21  
 یبرا یتفکر پژوهش تیکارگاه تقو

 50 8/8/97 زهرا نکو 4 کودکان کار

 مینا بهکار 64 یعکاس یآموزش تخصص  22

15/8/97 

 تیلغا

15/9/97 
10 

 یمحمد داراب 48 یآموزش زبان آلمان  23

15/8/97 

 تیلغا

15/9/97 
15 

24  
 ثبت اختراع

 و اختراع دهیا یابیارز
 30 22/8/97 مرتضی راشکی 4

یهیطرح توج مینحوه تنظ  25  2 
عبدالرضا 

 الهدادی
30/8/97 40 

با فتوشاپ و بازار کار ییآشنا  26  صادق نوری 36 
 تیلغا 10/9/97

30/9/97 20 
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ستیز طیو مح یمنیبهداشت ا  27  رامین عزیزی 16   
 تیلغا 14/9/97

15/9/97 20 

یدوست علم دادیرو  28    10 

بنیاد علمی 

اداره -نخبگان

آموزش و 

 پرورش

14/9/97 

 تیلغا

15/9/97 
97 

انیو طرح دانش بن دهیبا انواع ا ییآشنا  29  30 27/9/97 یصباغ یمصطف 2 

30  
 یگر در برندساز لیتسه یندهایفرا

 محصوالت و خدمات کسب و کار
 30 27/9/97 مهسا اردنی 2

یساز میتورنمنت فان ت دادیرو  31  10 
مجتمع فناوری 

 و نوآوری
29/9/97 60 

32  
 لمیت،فیسا یک،طراحیموشن گراف

یمقدمات یساز  
 احسان رضایی 64

 تیلغا 15/9/97

15/10/97 25 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / برگزار 

 کننده
 تاریخ برگزاری

تعداد شرکت 

 کنندگان

 38 8/2/98 ایمان براتی  8 کارگاه اپلیکیشن موبایل  1

 24 رویداد استارتاپی اینترنت اشیاء  2
مجتمع فناوری 

 ونوآوری 

لغایت  11/2/98

13/2/98 
100 

 24 29/2/98 مهدی الریان  4 کارگاه شغل ایده آل من  3

4  
نشست با کارآفرین برتر مهندس 

 محمودرضا هدایتی  
 85 17/7/98 محمودرضا هدایتی 2

 4 رویداد طرح نوآفرین  5
مجتمع فناوری 

 ونوآوری
23/7/98 43 

6  

 

جشنواره کسب و کارهای دانشجویی 

 )صنایع غذایی
8 

مجتمع فناوری 

 ونوآوری
30/7/98 100 

 10 مسابقه کسب و کار ایرانی  7
مجتمع فناوری 

 ونوآوری
27/8/98 42 



 68 28/8/98 مهدی الریان 3 کارگاه فن بیان  8

 22 29/8/98 مهدی الریان 3 کارگاه شغل ایده آل من  9

10  
رویداد سیاست گذاری در حوزه توسعه 

 پایدار
56 

مجتمع فناوری 

 ونوآوری

لغایت  29/8/98

1/9/98 
180 

 48 2/9/98 مهدی صفایی 3 نشست با کارآفرین برتر مهدی صفایی  11

12  
جشنواره کسب و کارهای دانشجویی 

 )صنایع دستی(
8 

مجتمع فناوری 

 ونوآوری
3/9/98 105 

 33 3/9/98 نرگس شایق 2 کارآفرین برتر نرگس شایقنشست با   13

 20 16/7/98 دانشکده مهندسی  3 نشست چاه ژرف   14

15  
نشست با کارافرین برتر محمود رضا 

 هدایتی 
3 

محمود رضا 

 هدایتی 
17/7/98 60 

 50 17/9/98 دانشکده جغرافیا  6 پنل بررسی مشکالت حاشیه نشینی   16

 20 16/9/98 دکتر برکاتی  3 پنل خورشیدی   17

 30 16/9/98 فنی حرفه ای  3 پنل کار افرینی   18

 15 20/9/98 امین ساالری  3 پنل گوهرشناسی   19

 2 نشست تخصصی دانشگاه ارزش آفرین   20
دکتر مصطفی 

 کریمیان اقبال 
18/9/98 40 

 8 بوت کمپ منتور فرهنگی   21
مجتمع فناوری 

 ونوآوری 
30/11/98 50 

 کانو پتنت ایران  3 ثبت اختراع پیشرفته   22
30/11/98 

 1/12/98و
35 

 2 نشست با صنعتگران حوزه صنایع غذایی  23
مجتمع فناوری 

 ونوآوری
16/11/98 8 
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 2 نشست با کارآفرین برتر مهندس عظیمی   24
مجتمع فناوری 

 ونوآوری
15/11/98 8 

ردی

 ف
 ساعت عنوان

مدرس / برگزار 

 کننده
 تاریخ برگزاری

تعداد شرکت 

 کنندگان

1  
دوره آموزشی سوزن دوزی اصیل 

 سیستان 
 خانم اخ الصنایع  16

الی  9/7/99

11/7/99 
10 

2  
نشست تخصصی با کارافرین برتر دکتر 

 محمود نیک بین 
3 

دکتر محمود 

 نیک بین 
16/9/99 50 

3  
سمینار ضرورت شتابدهی با هدف توسعه 

 فرهنگ کارافرینی
3 

دکتر عزیز اهلل 

 رودینی 
2/9/99 50 

4  
کارگاه ضرورت و نقش مشارکت نهادمند 

 یاجتماع ینیدر کارآفر یمردم
2 

مهندس جعفر 

 خسروی
18/9/99 35 

5  
نشست آنالین با مهندس چمنیان چهره 

 موفق برجسته کارآفرینی کشور
2 

مهندس 

محمدعلی 

 چمنیان

1/9/99 40 

6  

 
 15 27/9/99الی 19 مهندس بیگی  16 کارگاه آموزشی موشن گرافی

 24 نمایشگاه مجازی اساتید هنر   7
مجتمع فناوری 

 ونوآوری
19/9/99 500 

 3 وبینار آشنایی با خدمات مجتمع   8
مجتمع فناوری 

 ونوآوری 
3/10/99 40 

 2 بازاریابی و برندینگ  9
خانم دکتر پور 

 انجنار 
25/11/99 50 

 60 20/11/99 دکتر فراهت  2 کارگاه انگیزشی راز موفقیت  10

11  
 spss دوره آموزشی نرم افزار کاربردی 

36 
مهندس لیال 

 پاکزاد 

الی  11/11/99

25/12/99 
15 

12  
 صفر تا صد دانش بنیانی

2 
مهندس 

 مالشاهی 
9/12/99 50 



 

 

 

 

 

 

13  
کارافرینانهکارگاه آموزشی فرزندپروری   

2 
دکتر عزیزاهلل 

 رودینی 
4/12/99 50 

14  
دوره برنامه نویسی میکروکنترلر با 

 28 آردوینو
مهندس ایمان 

 براتی 

الی 12/12/99

27/12/99 
20 

15  
 دوره آموزشی ترمیک زبان انگلیسی

40 
مهندس جواد 

 عیسی زاده 
2/12/99 60 

16  

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار 

solidworks 24 

مهندس سید 

حسین خوشدل 

 هاشمی 

الی  12/11/99

25/12/99 
12 

17  
 دوره آموزشی فتوشاپ

24 
مهندس حسین 

 رضوان نژاد 

الی  12/11/99

27/12/99 
12 

18  
 catiaدوره آموزشی مقدماتی نرم افزار 

28 
مهندس جواد 

 عیسی زاده 

الی  11/11/99

27/12/99 
12 

19  
 ++cدوره آموزشی 

8 
مهندس امین 

 جانی پور 

الی  11/11/99

27/12/99 
12 


