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توسعه فضای فيزکي مجتمع فناوری و نوآوری 

بازارمرکز نوآوری و فن افتتاح 

نواوریوفناوریمجتمع

شگاهدانایندانشجویهزاردوازدهبلوچستانوسیستاندانشگاهنوآوریوفناوریمجتمعاندازیراهبا
فراهمنیزرانالتحصیالفارغدیگربرایکارآفرینیواشتغالزمینهکار،وکسبایجادبرعالوهتوانندمی

.نمایند
.استهدربرداشتهزینهریالمیلیارددهبربالغوطبقهسهدرمترمربعهزارچهارمساحتبهمجتمعاین

درسازیتجاریوحقوقی،بازاریابیهایمشاورهواستقرارهدفبابازارنیزفنساختماناین،برعالوه
.استشدهاندازیراهمترمربعپانصددوهزارومساحتبهفضایی

موردهمیشهخالقدانشگاههایدرمحوردانشکارهایوکسبایجادوصنعتبامرتبطآموزشهای
ازریگیبهرهوبلوچستانوسیستاندانشگاهنواوریوفناوریمجتمعاندازیراهوبااستبودهتوجه

ومسونسلدانشگاههایمسیردردانشی،هایپتانسیلتمامیودانشجویانواساتیدتوانمندی
.کردحرکتکارآفرین
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نوآوری مرکز 

وپژوهشیواحدهایودانشگاهدرموجودتواناییهایوظرفیتهاازبیشترچههراستفادهمنظوربه
بهلمیعفعالیتهایوپایاننامههاپژوهشی،طرحهاینتایجهدایتوکارآفرینینوآوری،فضایتوسعه
.ستانمودهفناوریونوآوریمرکزایجادبهاقدامبلوچستانوسیستاندانشگاهتجاریسازی،سوی

تصوربهکهعالقمندآموزاندانشحتیودانشجویانپژوهشگران،نوآوران،محققان،ازمرکزایندر
عملبمالیومعنویهایحمایتمیدهند،انجامپژوهشیوتحقیقاتیهایفعالیتانفرادییاوگروهی

مشخصاتدرخصوصاولیهاطالعاتکسب)اولیهایدهگیریشکلبهجهتهاحمایتاین.آیدمی
.گرددمیهارائمتقاضیانبه(غیرهوبازاراجرا،سابقهوچگونگیایده،اجرائیپذیریامکانفنی،وعلمی
داشتنصورتدرکهباشندمیآموزاندانشودانشجوقشربخشاینمخاطبیناکثراستذکربهالزم
دری،علممصاحبهوایدهاولیهبررسیازپستوانندمیباشد،کاربردیوعلمیکهطرحییاوایده

.شوندمستقرمرکزایندرموردنظرهایحمایتازبرداریبهرهجهتپذیرشصورت

دورههای)رشدمرکزبهورودجهتالزمهایآمادگیکسببهتوانمیمرکزاینتوجهقابلمزایایاز
کهوده،برشدمرکزبهورودبرایراهیآغازنوآوریمرکزدیگربهعبارتکرد،اشاره(رشدیاورشدپیش

رارشدکزمردرپذیرشوشرکتثبتچگونگیخصوصدرکافیاطالعاتایده،تثبیتضمنمتقاضی

.نمایدمیکسبنیز

:ازاستعبارتمرکزایناهداف

محققنیروهایخالقیتونوآوریازحمایتوکارآفرینیزمینهایجاد

نوهایایدهظهورونوآورانازحمایتمنظوربهمناسبزمینهایجاد

ایدهصاحبانتوسطدانشبرمبتنینوهایایدهسازیپیادهجهتبسترسازی

فناورواحدهایرشدمراکزدرقالبدرفعالیتادامهبرایتسهیالتایجاد

:ازعبارتندنوآوریمرکزایندرارائهقابلخدمات

طرح،بودنکاربردیبررسیطرح،علمیپذیریامکانبررسی)مرکزدرپذیرشازقبلوطرحورود.1
فنی،منتورینگ)مرکزدرفعالطرح.2(طرحفنیرونداصالحمشاورهموجود،مشابههایطرحبررسی
پس.3(مسابقاتدرشرکتازحمایتبازدیدها،وآموزشیهایدورهآزمایشگاهی،وکارگاهیخدمات

دها،بازدیوآموزشیهایدورهرشد،مراکزبهورودتسهیلاختراع،ثبتفرایندتسهیل)طرحخاتمهاز
(سازیتجاریازحمایت
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فناورهایواحدرشدمرکز

هایرسالتبابلوچستانوسیستاندانشگاهفناورهایواحدرشدمرکز
برابرسهتارشدزمانتسریع
درصد80تانوپاشرکتهایبقاینرخافزایش
تحقیقاتوعلمازثروتتولیدوتکنولوژیسازیتجاری
جوانشرکتهایرویگذاریسرمایهریسککاهش
دانشیشرکتهاگیریشکلهمچنینوآموختگاندانشودانشجویاناشتغالیخودوکارآفرینیجهتدر

.هنددمیتشکیلراامروزجوانجامعهازبزرگیبخششغلفاقدآموختگاندانش.داردمیبرگامبنیان
رمایه،سکار،فضایتامینبابلوچستانوسیستاندانشگاهحمایتتحتفناورواحدهایرشدمرکزلذا

وکاربازاربهوروددرجامعهازطیفاینمشکالتکاهشدرسعیقشر،اینبهاولیهآموزشومشاوره
وکوچکهایشرکتازایمجموعهایجادبهمنجرامراینداردرانوآوریبهبخشیدنسرعتوتوسعه
.تاسشدهکشوردراشتغالگسترشموجبونوآورانهوخالقانههایایدهوفناوریبرمبتنیمتوسط

درعلمیهیاتعضوودانشجوازاعمایده،صاحبانآموزشوجذبجهتدررشدمرکزفعالیتهای
.گرددمیخالصهزیرشرحبه96سالدومماههششدرفناورواحدهایاندازیراهراستای

هایزمینهدرشوایدهوویکنداستارتاپرویداد3آموزشی،دوره20مرکزاین:آموزشیدستاوردهای
یشبحدودبرایتخصصیمهارتهایآموزشومحصولسازیتجاریفناری،بهایدهتبدیلپردازی،ایده
.استنمودهبرگزارنفر1200از

محصوالتوفناورهایواحد:
حالدرواحد29میاناینازکهاسترسیدهواحد42ازبیشبهشدهجذبفناورهایواحدتعداد
همچنینبازاریابی،وتجاریتوسعهمنظوربه.گذرانندمیرارشدپیشیارشددورهوبودهمستقرحاضر

نمایشگاهچهارازبیشدرسالههرمرکزاینفناورهایواحدشغلی،اطالعاتوارتباطاتگسترش
اینفناورهایواحدتوسطشدهارائهخدماتومحصوالتتعداد.نمایندمیشرکتخدماتومحصوالت

.باشدمیعنوان20ازبیشحاضرحالدرمرکزاینفناور

.
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بازارفنمرکز

مینتاراستایدرپزوهشیهاییافتهسازیتجاریبرایودانشگاهصنعتمیانتعاملایجادجهتبهبازارفنمجموعه
.استگردیدهایجادبازاروایدهمیانایواسطهعنوانبهکشوروفناوریعلمینیازهای
:مجموعهاینهدف

نوهایطرحسازیتجاریمنظوربهگذارانسرمایهوفناوریصاحبانمیانارتباطیشبکهایجاد-
آنهاپژوهشینتایجسازیتجارییافناوریتولیدمراکزهایفعالیتبهبخشیرونق-
فناورانهمشکالترفعجهتصنعتگرانباایدهصاحبانوپژوهشیمراکزمیانارتباطبرقراری-
استاندراقتصادیومالیفنی،توجیهداراینوآورانههایطرحدرگذاریسرمایهبرایگذارانسرمایههدایت-
فناوریانتقالجهتبازاریابیوحقوقی،فنیمشاوره-
وغیردولتیدولتیهایشرکتوصنایعنیازمورد،محصوالتهافناوریوتامینشناسایی-

املشکهمجازیبخش.استپشتیبانیوفیزیکیمجازی،بخشجملهازمختلفهایبخشوغرفه12شاملمجموعهاین
برارفناورانهنیازهاییاواستانسطحدرشدهتولیدهایفناوریمورددررسانیاطالعوظیفهاست؛ایرسانهابزارهای
.داردعهده
ونعتیصتورهایبرگزاری،مختلفهایفستیوالبرگزاریفناوری،هاینشستبرگزاریشاملبازارفنفیزیکیبخش
شبکهبرمشتملنیزبازارفنپشتیبانبخش.باشدمیمرتبطالمللی-بینوداخلینمایشگاههایدرحضوروفناوری
میاختهشنمتخصصخودکارزمینهدرکهحقوقیوحقیقیاشخاصوصنعتگراننخبگان،متخصصین،مشاور،همکاران
.هستندشوند،
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زیر مجموعه های مجتمع فناوری و نوآوری 

 مرکز نوآوری

 مرکز رشد واحد های فناور

مرکز کارآفریني و فن بازار
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کل واحد ها پذیرش 

شده 
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وضعيت واحد های فناور مجتمع فناوری و 
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نوآوریوضعيت واحدهای فناور مجتمع فناوری و 

حالدرواحد29میاناینازکهاسترسیدهواحد42ازبیشبهشدهجذبفناورهایواحدتعداد
همچنینبازاریابی،وتجاریتوسعهمنظوربه.گذرانندمیرارشدپیشیارشددورهوبودهمستقرحاضر

نمایشگاهچهارازبیشدرسالههرمرکزاینفناورهایواحدشغلی،اطالعاتوارتباطاتگسترش
ینافناورهایواحدتوسطشدهارائهخدماتومحصوالتتعداد.نمایندیشمشرکتخدماتومحصوالت

باشدمیعنوان20ازبیشحاضرحالدرمرکزاینفناور
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تعداد  فعاليت 

20 دورههایآموزشی

3 رویدادهاواستارتاپویکندها

4 نشستهاوپنلهایتخصصی
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96فعاليت های آموزشي نيمه دوم سال 

دورهآموزشی رویدادهاواستارتاپویکندها نشستهاوپنلهایتخصصی

8

درزمینهاستارتاپویکندوایدهشورویداد3دورهآموزشی،20مجتمعفناوریونوآوری
هایایدهپردازی،تبدیلایدهبهفناری،تجاریسازیمحصولوآموزشمهارتهای

.نفربرگزارنمودهاست1200تخصصیبرایحدودبیشاز



گزارش تصویری از دوره های آموزشي 

96مهر ماه ( دانشگاه خالق) رویدادایده شو 

96سمينار تخصصي انرژی های تجدید پذیر آبان ماه  96آذر ماه ( کسب و کار فردای من ) رویدادایده شو 

استارتاپ ویکند انرژی سبز
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دورهآموزش مقدماتي 
Full Stack Web Development

96بهمن 24سه شنبه  : رویداد شروع 

96اسفند 18جمعه : رویداد پایان 

دورهمحتوای

بودبخشسهشاملدورهاین:

HTMLشامل)Front-endآموزش:اولبخش , CSS , Bootstrap , JavaScript , jQuery)

NodeJSشامل)Backendآموزش:دومبخش , Express , Database : MongoDB)

صدتاصفرازوب سایتیکاندازیراهاصولعمليکارگاه:سومبخش

ودبآنانبهدسترسيچگونگيومنابعازاستفادهیشيوهآموزشدورهاینهایویژگيمهمترینازیکي.

دانشجویانکهشداستفادهوبرویبرگفت وگوتاالریکازنشودقطعدانشجویانواساتيدارتباطاینکهبرای
عاملت.کردندگفت وگووبحثآنمورددروگذاشتهاشتراکبهاساتيدویکدیگرباراشدهنوشتهکدهای
.شدآنانیتجربه هااشتراک گذاریبهومهارتسطحافزایشموجبدانشجویانواساتيد

بهعمل،اشتياقخالقيت،کارتيمي،سرعتشناسيخودمانندنرمآموزشهاینویسيبرنامهبرعالوهدورهایندر
کردندتمریندورهطولدرراتحليليتفکرویادگيری

دورهپایانخروجي

Front-endکليبخشسهشاملکهاستکفولنویسيبرنامهکمپدرآموزشروز12ازپس , Backendوآزمونو
.گردیداجراپروژه7مجموعدروشدندتقسيمنفرهششتاپنجهایتيمبهدانشجویانبود،شناسيشخصيتکارگاه

.گردیداستفادهدورهدرشدهارایههایآموزشازهاپروژهاینتماميدر

,htmlازfront-endبخشدر CSS , Bootstrap , JavascriptوjQueryبخشدروbackendبرنامهزباناز
.گردیداستفادهMongoDBدادهپایگاههمراهبهExpressورکفریموNode.jsنویسي

کیهایبخشارتباطعمليبصورتدانشجویانکهشدباعثوگردیدانجامدورهیازدهمودهمروزدرهاپروژهاین
درهدوراساتيدهمچنين.یابنددستسایتوبیکسازیپيادهنحوهازدرستيشهودبهوکردهدرکراسایتوب

ناسبمزماندرودادندميقرارآنانرویپيشبهترکارارایهبرایمتعددیچالشهایوداشتندقراردانشجویانکنار
.گرفتقراردانشجویاناختياردرنيزکارگشاراهنمایيهای

10



کارتنشکسباوکردنددرکمستقيمشکلبهراسایتوبتوسعهمشکالتدانشجویانروزدوایندر
بهدهشانجامهایپروژه.داشتندتيميکاردرخوبيتمرینوشدندآشناانجامقابلکوچکقطعاتبه

:استزیرشرح

ساخت. دادنقرارقابليتوپستیکحذفیاویرایشبرایادمينبخشهمراهبهوبالگیک1
کامنت

ساخت. مشخصاتویرایشوعکسبارگذاریهمراهبهنامثبتصفحهیک2

ساخت. موبایلدوازخاصيمشخصاتمقایسهوموبایلمعرفيبرایسایتوبیک3

وب. متنوعنمودارهایرسمقابليتبابورسآمارتحليلسایت4

وب. کاربرانتوسطمشاهدهوادمينتوسطنتایجدرجقابليتباجهانيجامسایت5

وب. ونتکامدرجوهافالوئرمشاهدهوتصاویرآپلودقابليتبااینستاگراممشابهpixetسایت6
(تيمدوتوسطشدهاجرا)الیک

طراحي. .اپليکيشنیکبرایتبليغاتيسایتیک7

جملهازمختلفهایرشتهازدانشجویانبرعالوهدورهایندرکهاستتوضيحبهالزم
بيوشيمي،مکانيک،صنایع،حسابداری،

رکتهایشعاملکامپيوتر،مدیرانارشدکارشناسيوکارشناسيالتحصيالنفارغ...وشيميمهندسي
.داشتندحضوردولتيبخشاطالعاتفناوریکارشناسانکارووکسبنوپا،صاحبان

دوهردراساتيدمحتوا،تدریسشاملدورهبرگزارینحوهازآمدهبعملارزیابيوسنجينظردر
.داشتندکاملرضایتکنندگانشرکتاز%90ازبيشامکانات،فضاوسازماندهي،واجرایيبخش،عوامل

تاذرانندبگراپيشرفتهوتکميليدورهسهحداقلبایدمقدماتيدورهاینگذراندنازپسدانشجویان
Fullبه Stack Web Developerشوندتبدیل.
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نوآوریحضور مجتمع فناوری و 

96نمایشگاه هفته پژوهش آذر در 

درجدیداختراعومحصول20ارائهبا96آذردرپژوهشهفتهنمایشگاهدردانشگاهنوآوریوفناوریمجتمع
ریزیبرنامه96مهرازنمایشگاهبرگزاریبرایدانشگاهنوآوریوفناوریمجتمع.داشتفعالحضورینمایشگاه
وگزاربرمتعددتوجیهیجلساتآورینووفناوریمجتمعدرمستقرفناورهایواحدکلیهباودادانجاممنسجمی

.شدندانتخابنمایشگاهدرشرکتبرایجدیدمحصول20باشرکتوفناورواحد17نهایتدر

اشارهزیرمواردبهتوانمی96سالنمایشگاهدردانشگاهنوآوریوفناوریمجتمعغرفههایویژگیمهمتریناز
:کرد

(نظامیومخابراتیپزشکی،صنایعدراستفادهمورد)ایراندرچابکچشمرباتاولینازرونمایی-1
بلوچستانوسیستاناستاندر"وکارفردوسیکسبمدرسـهنمایندگی"اولیـنتاسیس–2

ربرگزاپژوهشهفتهایامدررا(آموزاندانشبرایوکارکسبآموزشیبرنامه)هاجوانهطرحاولینمدرسـهاین
.نمود
دانشگاهنوآوریوفناوریمجتمعمحصوالتازاستانودانشگاهمسئوالنخوباستقبال-3
تخصصیلپن–کارآفرینانهکارهایوکسبایجاداصول–ایرانیاینترنتیکارهایوکسبهایکارگاهبرگزاریـ4

اندازیراهاحلمر-رباتیکعلمدرنوینپیشرفت-آفرینیکارهایشایستگیوهامهارت–صنعتبادانشگاهارتباط
معکوسمهندسیکارگاه-آموزاندانشویژهشوایدهرویداددو-ایکارخانهتجهیزات

کشینقشهمسابقهگیجشنری،اپلیکیشنمسابقاتبرگزاریـ5
یکواهدستگاینساختازسفارشششتعدادنمایشگاهمدتدرطول.اتوماتیکتمامزنجعبهدستگاهساخت-6

.شددریافتجدیدمحصولیساختبرایسفارش
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نوآوریو خدمات مجتمع فناوری و برخي از محصوالت 

1396آذر 11لغایت 4نمایشگاه هفته پژوهش 

مهری رجایي
خالقهوشمند کلبه )

(ماهوراندیشان 

سرگزی غالمرضا 
(آریا گوهر)

دیوارپوشبااستفادهاز
زائدههایسنگبری

احسان رنجبری
(آنيف)

آنالینپلتفرمفروش
هایبرایمجموعهمحصول

غذاییشهر

وحيد جباری
دستگاهتماماتوماتمنگنه

(خرما)هایمقواییجعبه

سجاد صدیقي
ارزش سبزجاوید 

الرنگسکوپاتاقعمل

کنترلدماییشبکهمرکزیتلویزیونشهری

افزایشدهندهراندمانپنلهایخورشیدی

سرگزیایمان 
(ایرتک)

المپکممصرف
مواجتشک
(الیهنشاندایرهای)اسپینکوتردستگاه

رحيميمرتضي 
(ربات ساز)

چابکطراحیوساخترباتچشم
مورداستفادهدرصنایعپزشکی،مخابراتی،نظامی

ابوالحسني
(ربات ساز)

طراحیوساخترباتموازیوکاربردآن
توانبخشیاندامهایآسیبدیدهانساندر

مجازیمحاسبهسریعباچرتکهکالس:اپموبایلی

سواالتشهربازی،بانک
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شرکت های دانش بنيان در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سيستان و بلوچستان

/سالخروجموفقازمجتمع

مستقر

سالاخذدانشبنیانی سالورودبهمجتمع شرکتنام ردیف

(موفقخروج)94/01/22 93/10/6 92/10/9 پژوهان گل گهر دارو چهار دانش 

هزار چهارصدو هفتاد و نه زاهدان 

(تعاوني)

1

(خروجموفق)2/02//96 93/10/06 92/8/7 (تعاوني)زاهدان 4553فراز صنعت  2

(خروجموفق)95/11/10 94/10/9 93/8/9 بعدی توليد غذا3پرینتر 

مستقر 96/10/10 94/9/3 سامانه بهبود سيستم های اطالعات 

(ارنيکا ارتباط) ترافيکي 

3

مستقر درحالاخذمجوز

دانشبنیانی

96/7/7 ایران چوب زاهدان 4

مستقر درحالاخذمجوز

دانشبنیانی

09/2/2 جاوید انرژی سبز 5
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مجتمع فناوری ونوآوری در رسانه 
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:ازدیدهاب

مهندس خسرو سلجوقي عضو هيات عامل سازمان فناوری و اطالعات ایران  -

رئيس دانشگاه کویته پاکستان -

اعضای هيات علمي و کارمندان مرکز رشد دانشگاه امير کبير  -

(  معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری) دکتر دليری معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه -
د
دکتر مجتبي صدیقي معاون وزیر علوم و رئيس سازمان امور دانشجویان کشور-
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دستاوردهای واحدهای فناور مجتمع فناوری و نوآوری
96در شش ماهه دوم سال 
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اجرای پروژه های شهری توسط واحد فناور  جاوید انرژی سبز  

عددتلویزیونشهریبزرگدرشهرزاهدان6ساختونصب

نیرویپژوهشیوفنی23راهاندازیمرکزتحقیقوتوسعهبا

راهاندازیکارگاهنصب،تعمیروساختتلویزیونشهریوتابلوروان

(درحالثبتمجوزدانشبنیانی)محصولباقابلیتدانشبنیانی8معرفیورونماییاز
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رشداملعترکیباختراع،دوثبتبهموفقاقتصادیعلومرشتهارشددانشجویفالحتیفروزان
.شدمیگرنیسردردضدگیاهیترکیبوجانوریوگیاهی

ماهیپودروگوسفند,مرغنظیرحیواناتیکودهایشیرابهیازارگانیکبصورتکهرشدعاملکودِ
وادمحاویوشودمیجذبریشهطریقازایقطرهیاغرقابیآبیاریبصورتاست،شدهساخته
.استگیاهبرایعالیموثر

ومیشوداستفادهگیاهانرشدبرایشیمیاییکودهایازاغلباخیردهههایدرآنجاییکهازو
است،شدهشناختهموجوداتوانسانسالمتبرایکودهااینآورزیانومخرببسیاراثرات
.یگرددمآنعملکردوگیاهبهتررشدسببمفید،عناصربودنداراباگیاهانرشدعاملترکیب

شدرگزارببلوچستانوسیستاندانشگاهدرکهجاریسالپژوهشهفتهنمایشگاهدردانشجواین
.کردرونماییخودهایطرحاز

واحد های فناور مجتمع فناوری و نوآوری  دو اختراع توسط یکي از بت ث
دانشگاه سيستان و بلوچستان

19



اخذ دانش بنياني  شرکت آرنيکا ارتباط
از واحد فناور مستقر در مجتمع فناوری

ارتباطآرنيکاشرکت

96ماهدیدربلوچستانوسیستاندانشگاهنوآوریوفناوریمجتمعدرمستقرارتباطآرنیکاشرکت
تمعاونازرایانهاینرمافزارهایوارتباطاتواطالعاتفناوریشاخهدربنیانیدانشمجوزاخذبهموفق
تباطاتارواطالعاتفناوریشاخهدراستانشرکتاولینارتباطآرنیکا.شدجمهوریریاستفناوریعلمی

.استنمودهدریافتشاخهایندررابنیانیدانشمجوزکهاسترایانهاینرمافزارهایو
آقایعاملیمدیرباوگردیدهتاسیس95سالدرکهاستمحدودمسئولیتباشرکتیکآرنیکاشرکت
خانمو(تانبلوچسوسیستاناستانایرایانهصنفینظامسازمانمدیرههیاتعضو)اربابیعلیرضامهندس
باشدمیفعالیتحالدر(بلوچستانوسیستاندانشگاهعلمیهیاتعضو)مهرجودکتر
امانهسساختواندرویدیهایاپلیکیشنمحور،مکانافزارهاینرمتوسعهحوزهدرشرکتفعالیتزمینه
.استدادهوویدیوصوت،ترافیکانتقالهای
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کسب مقام اول و مقام دوم دو تا از واحدهای فناور مجتمع فناوری و نوآوری 
( مسابقه کسب و کار) در رویداد استاني ماهور لرنينگ 
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با شرکت سيمان زابل و پليمر آیدیا عقد تفاهم نامه همکاری بين واحد فناور
پاکت پرند 

باشرکتسلولزیکرمانبرایساختدستگاه TPEقراردادهمکاریواحدفناور
(پرکندستمالکاغذی)
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تجليل از واحد فناور خشت و خورشيد به عنوان فعالترین گروه گردشگری استان 
و دریافت لوح تقدیر از سازمان ميراث فرهنگي استان سيسستان و بلوچستان 
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(  آنيف) کسبمقاماولتوسطیکیواحدهایفناورمجتمعفناوریونوآوری
درپارکعلموفناوری ICTدراستارتاپویکندتخصصیحوزه

استارتاپویکندتخصصیحوزهواحدفناورآنیفدرکسبمقاماولICT درپارکعلمو
باطرحدیدهشوفناوری

کسبمقاماولدررویدادماهورلرنینگدرشتابدهندهماهورباطرحآنیف

طراحیوپیادهسازیدورباتتلگرامیبرایصداوسیماتهرانومجتمعفناوریو
نوآوری
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گاه سیستان و بلوچستان چشم انداز آینده مجتمع فناوری و نوآری دانش

بخش
عمومی

توسعهکسبوکارهای
دانشمحور

ایجادانگیزهدر
دانشجویان

کسبدرآمد

بخشویژه

ایجادوثبتفناوری
جدید

تجاریسازی
دستاوردهایپژوهشی

ایجاددرآمداختصاصی
پایداربرایدانشگاه

عبخشصنای

اافزایشهمکاریعلمیب
صنعت

حضوردرشبکههای
فناوری

افزایشهمکاری
اقتصادیباصنعت

ندیتاثیرمثبتبرهدفم
پژوهشهایدانشگاهی
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