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مجموعه فن بازار به جهت ایجاد تعامل میان صنعت ودانشگاه برای تجاری 

شور فناوری ک وهشی در راستای تامین نیازهای علمی وژسازی یافته های پ

 به عنوان واسطه ای میان ایده وبازار ایجاد گردیده است.

 هدف این مجموعه :

ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبان فناوری و سرمایه گذاران به منظور  -1

 تجاری سازی طرح های نو

رونق بخشی به فعالیت های مراکز تولید فناوری یا تجاری سازی نتایج  -2

 پژوهشی آنها

ت هبرقراری ارتباط میان مراکز پژوهشی و صاحبان ایده با صنعتگران ج -3

  رفع مشکالت فناورانه

هدایت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه  -4

 دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در استان

 مشاوره فنی، حقوقی و بازاریابی جهت انتقال فناوری  -5

شناسایی وتامین فناوری ها، محصوالت مورد نیاز صنایع و شرکت های  -6

 ی دولتی وغیردولت

غرفه و بخش های مختلف از جمله بخش مجازی،  12این مجموعه شامل 

فیزیکی و پشتیبانی است. بخش مجازی که 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. 

 بخش فیزیکی فن بازار  

این بخش شامل برگزاری نشست های فناوری، برگزاری فستیوال های 

مختلف، برگزاری تورهای صنعتی و فناوری و حضور در نمایشگاه های 

داخلی و بین المللی مرتبط می باشد. بخش پشتیبان فن بازار نیز مشتمل بر 

شبکه همکاران مشاور، متخصصین، نخبگان، صنعتگران و اشخاص حقیقی 

 که در زمینه کار خود متخصص شناخته می شوند، هستند.و حقوقی 

موعه مجدر  معرفی برخی از غرفه های مستقر و در حال استقرار

 فن بازار



 
 

 

 

 (مد و پوشاک ی حوزه) گنجینه آفرینش زیبا -الف

 : اهداف

 آفرینی مهارتو  زایی اشتغال -

 آوری ارز به کمک و پوشاک صادرات -

 از طریق:

 .مرتبط های حوزه و زیورآالت کفش، کیف، لباس، طراحی( 1

 . )...و نمد چرم، از اعم (کفش کیف، لباس، دوخت( 2

 .)... و چرمی سفالی، فلزی، از اعم( زیورآالت ساخت( طراحی و 3

 .نمد چرم، لباس، روی دوزی سوزن( 1

 .سفال نمد، چرم، لباس، روی نقاشی( 2

 .پارچه روی چاپ( 1

 بازاریابی( 2

 حسابداری( 3

 هنری امور کارشناس( 4

 ( عکاسی5

 کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات -ب

 ریفناو اجرایی مرکز و مهندسی فنی، نظر به زیرساختها و توانمندیهای

سیستان و بلوچستان، توسعه کسب و کارهای مبتنی بر  اطالعات دانشگاه

فناوری اطالعات در استان سیستان و بلوچستان در دستور کار دانشگاه قرار 

به زودی این واحد در مجموعه فن بازار مستقر خواهد شد. گرفته است که 

 ضمنا تهیه سند این گونه از کسب کارها در دست مطالعه و ارزیابی می باشد

 اهداف:

 اجرا با اطالعات دانشگاهی در زمینه فناوری دستاوردهای توانمندسازی -1

 شریک مجری و یا مشاور، عنوان به صنعت و جامعه در رسانی ثمر و

 تجاری



 
 

 
 

 
 

 و افزاری نرم محصوالت برآورده سازی نیاز جامعه و صنعت در ارائه -2

ر اطالعات د امنیت و اطالعات فناوری کامپیوتر و مهندسی و فنی خدمات

 سطح استان

طح اطالعات در س التحصیالن مرتبط با حوزه فناوری اشتغال زایی فارغ -3

 استان

 از طریق: 

 یمت روز، تکنولوژی به مجهز پیشرفته داده های مرکز زیر ساختهای -1

 و سازی پیاده مشاوره ای، خدمات ارایه برای فنی و مدیریتی توانمند

 اطالعات فناوری های دوره آموزش و شبکه، مشاوره نگهداری

 وبایلم جمله از تخصصی طیفهای عملیاتی نمودن پایان نامه پژوهشی در -2

 و سازمانی سیستمهای ای، چندرسانه همراه، پزشکی هوشمند، پردازش و

ERP، مجازی سازی و ابری محاسبات غیرعامل، پدافند و اطالعات امنیت، 

 تجاری. هوش و سازمانی هوش

 نمایشگاه کانی، گوهر و سنگ تزیینی -ج

وهر های کانی، گ در این نمایشگاه منحصر بفرد در سطح استان، انواع نمونه

دنیا، به  های علمی رایج در بندی و مصنوعات سنگی تزیینی با توجه به طبقه

تا  ودش نگهداری میشناختی  بهترین نحو ممکن از لحاظ هنری و زیبایی

-القهها برای محققین و ع انگیز کانی جذاب و شگفت دنیایرو به  ای پنجره

 مندان باز شود.

 اهداف:

های قیمتی ایران و استان ارزشمند سنگپتانسیل  بایی آشنا (1

 سیستان و بلوچستان

-ایجاد اشتغال و درآمدزایی قابل توجه برای فعاالن حوزه سنگ (2

 های قیمتی در سطح استان



 

 

شناسایی انواع گوهرهای طبیعی و های عملی  برگزاری دوره (3

 های مصنوعی و بدلی نمونه

های قیمتی جهت ایجاد صدور شناسنامه معتبر برای سنگ  (4

 ها در بازاروش سنگ اطمینان در خرید و فر

مشاوره در زمینه شناسایی، اکتشاف، استخراج و فراوری اصولی  (5

 های قیمتی استانو بهینه سنگ

-ی دانشجویان، دانشآمادگی کامل جهت بازدیدهای گروه (6

 مندان با هماهنگی قبلی از نمایشگاه  آموزان و سایر عالقه

 

 


