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    / 5ویژه هفته پژوهش و فناوری 
 

 دکتر روحانی رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری استان مازندران و سازمان صنعت، معدن و تجارت

 بازدید  وزیر  علوم، تحقیقات و فناوری  از غرفه پارک علم و فناوری مازندران

 بازدید  معاون  پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بازدید عالقه مندان پژوهش و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری استان مازندران 

 حضور فعال پارک علم و فناوری  مازندران در سومین فن بازار جمهوری اسالمی ایران 

 بازدید از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور

 افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری غرب استان مازندران در  شهرستان چالوس

 غرفه پارک علم و فناوری استان مازندران در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بابل 

 برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مازندران 

 آموزشی شرکت ابررایانه طبرستان  -برگزاری سمینار تخصصی

 برگزاری اولین همایش آموزش زبان انگلیسی ویژه تجارت خارجی
 

 / 21اخبار  پارک علم و فناوری استان مازندران 

  /21بازدیدها 

  /   21تازه های واحد های فناور 

 

 در کنگره سرداران و ده هزار شهید استان مازندران  رونمایی سامانه جامع شهدای استان مازندران

 حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

 ساخت  قالب های مخصوص خطوط انتقال برق 

 گفتگو با مهندس صالح مهدوی؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوین نورآرا

 برپایی نمایشگاه و جشنواره ملی میوه های قرآنی 

 آغاز به کار اولین دوره  کارگاه آموزشی بررسی، تشخیص و مدیریت آفات مرکبات  

 PCRبرگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزشی 

 

    /21تازه های فناوری 

   /21پارک علم و فناوری  استان مازندران در آیینه رسانه ها 

    /21اخبار فرهنگی 

 /12معرفی  شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان مازندارن 

 

 

 

 

http://www.mstp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=503:%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D8%A8%D8


 

 

پایه گذاری اقتصاد کشورر رو      

ترلید ث وت از ط یق شو کو    

های دانش رنیان زمینه سواز    

رسیدن ره قودرت واقو و         

اقتصادی و همچنین تقری  

روحیه خردراوری، خرداتکای  

و هری  مل  و در نواوایو       

 قدرت سیاس  اس .

 50/5931931رنیان     های دانش ریانات مقام م ظم رهب ی در دیدار جم   از پژوهشگ ان و مسئرالن ش ک 
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هنا  شونور        در بخش پژوهش باید به توانمندند   

توجه شدیم. برخی از تحقیقات هم گنرا  ینینمن         

اس  هم با مجموعه امکانات شوور و زیربندناهنا     

علمی شوور دستیابی به آنها تقریبا بسنینار دانوار        

اس . اگر بداس  در یک پژوهونی وارد انوینم          

باید توا  و امکانات خودما  را مد نظر یرار دهینم.  

هاینی   معدا  این حرف این نیس  شه در یک حوزه

تواند یا نخواهد تنوانسن . ننه            دانومدد ایرانی نمی

شه رهبر منعنظنم    » توانیم ما می «توانیم. اعار  ما می

انقالب بر آ  تکیه دارند یک اعار به حقی اسن     

 شه همه باید پو  سر این اعار حرش  شدیم. 

 دکتر روحانی ریاست محترم جمهور

 در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور 
 

 25آذرماه  52 -در سالن اجالس سران   

همزما  با سومین روز از هفته پژوهش و فداور   طی مراسمی  در روز دوادبه بیس  و پدجم آذرماه   از برترین ها  پژوهش و فداور  شونور  

با حضور دشتر روحانی ریاس  محترم جمهور  اسالمی ایرا  و اخصی  ها  علمی شوور  در سالن اجالس سرا  تجلیل گردیند. در اینن        

وزیر علوم  تحقیقات و فداور   دشتر ستار  معاو  علمی و فداور  رییس جمهور و جمعی از مسئوال  حوزه علم   مراسم شه  دشتر فرجی دانا 

و فداور  شوور  حضور دااتدد  از برترین ها  پژوهش و فداور  دانوگاه ها و مراشز تحقیقاتی   پارک ها  علم و فداور  و منراشنز راند          

جمهور در این مراسم با ااناره     ها  علمی برتر با اهدا  جوایز و  لوح سپاس  تقدیر به عمل آمد. رییس  فداور   مدیرا  فداور  نوریات و یطب

 به ایدکه پژوهش باید به بهبود شیفی  زندگی مردم بیدجامد و مقصد عالی آ  پاسخگویی به نیازها و مطالبات به حق مردم بااد  گف : پژوهش 

   .ها  دول  تدبیر و امید اس  باید موجب شارآمد  مدیری  شوور اود و در این راستا افزایش تقاضا در بخش پژوهش یکی از برنامه

http://www.mstp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=503:%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D8%A8%D8
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 برنامه های هفته پژوهش و فناوری

 پارک علم و فناوری استان مازندران
 

 مهندس سیفی

 دبیر هفته پژوهش و فناوری

در سال حماسه سیاسی و حماسه ایتصاد                  

چهاردهمین آیین گرامیداا  هفته پژوهش و         

پژوهش و فداور    شلید          ”فداور  با اعار       

آذر ماه    32لغای     32از تاریخ    “  توسعه پایدار 

سال جار  برگزار گردید . پارک علم و فداور          

مازندرا  به عدوا  متولی اصلی توسعه فداور  در        

استا  برنامه ها  مختلفی را در این هفته اجرا              

نمود . امضا  تفاهم نامه با سازما  صدع                   

معد  و تجارت مازندرا  با هدف ایجاد و توسعه     

ارش  ها  دانش بدیا  و راه انداز  واحدها          

( در واحدها  صدعتی     R&Dتحقیق و توسعه )    

فعال در استا   حضور در سومین فن بازار                 

جمهور  اسالمی ایرا   برگزار  دوره آموزای   

نوآور  ها   شاربردها و چالش ها                    ”

توسط ارش    “  سیستمها  پردازش شارآمد     

دانش بدیا  ابررایانه تبرستا   حضور در نمایوگاه       

ها  دستاوردها  پژوهوی و فداور  در سطح          

استا  مازندرا  در اهرستا  چالوس و دانوگاه         

صدعتی نوایروانی بابل  جلسه موترک مسئولین        

پارک و دانوکده مدابع طبیعی دانوگاه تربی            

مدرس اهرستا  نور در مورد تعامل موترک در        

خصوص راه انداز  مرشز راد واحدها  فداور        

افتتاح دوره آموزای زبا  انگلیسی ویژه مدیری      

برنامه ها  این هفته بوده اس  .            از   فداور   

همچدین انتخاب  دو ارش    دانش بدیا  مستقر           

در پارک علم و فداور  استا  مازندرا  به عدوا          

برترین ها  استانی  از افتخارات این مرشز بوده          

 اس . 

 2225آذرماه  52تا  52

 عناوین روزهای هفته ملی پژوهش و فناوری

 شعار محوری:

 پژوهش و فناوری ، کلید توسعه پایدار
 

 اقتصاد دانش بنیان کلید تحقق حماسه اقتصادی

 علوم انسانی اسالمی، تمدن سازی نوین دینی

 مرجعیت علمی، اقتدار علمی

 تولید درون زا، خودباوری ملی

 پژوهش تقاضا محور، فناوری ایرانی

 جهاد علمی، شهدای علم و فناوری، تعالی ایران اسالمی

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        



 

 

 خبراامهمپارکمعلممومفناوریماستانممازادران

 انعقاد تفاهم نامه همکاری 

 پارک علم و فناوری استان مازندران و  سازمان صنعت، معدن و تجارت  مازندران 
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به گزارش روابط عنمنومنی  تنفناهنم ننامنه               

همکار  مابین پارک علم و فندناور  اسنتنا        

مازندرا  و سازما  صدع   معد  و تنجنارت     

آذر  در منحنل            32در روز پدجودبه مورخ   

پارک علم و فداور  منازنندرا  بنه امضنا            

طرفین رسید. در این مراسنم شنه بنا حضنور            

مسئولیدی از سازما  صدع   معد  و تنجنارت   

استا  مازندرا  و تعداد  از مدیرا  انرشن      

ها  دانش بدیا  مستقر در پارک برگزار اند   

جداب آیا  دشتر بلباسی در سخداننی ضنمنن      

ابراز خرسدد  از همکار  ها  دو جاننبنه بنا      

سازما  صدع   معد  و تجارت   امضا  اینن  

تفاهم نامه را فرصتی بسیار مداسب در جنهن      

و پوتیباننی از انرشن  هنا              تعمیق روابط

دانش بدیا  دانستدد. ایوا  تدوع مدابع طبیعی و    

وجود نیروها  انسانی تنحنصنینلنکنرده را از           

ظرفی  ها  بالقوه استا  ارزینابنی ننمنوده و         

حمای  از ارش  ها و واحدها  فداور با ایده 

ها  جدید را در مراحل پیش راد و راد تنا    

ورود به پارک را از وظایف پارک ها  عنلنم   

و فداور  دانستدد.رئیس پارک علم و فدناور    

 R&Dاستا   مازندرا   جذب واحندهنا        

ارش  ها  صدعتی استا  را شه دارا  اینده      

ها  نو و خالیانه هستدد   را از اهداف پنارک  

علم و  فداور  مازندرا   بر امردند و خناطنر   

نوا  شردند شه در صورت واگنذار  زمنینن      

یراخیل  ارش  ها و واحدها  دانش بدیا  از 

انرشن       2۳۳بینش از        تا  واحد شدونی ۷2

  R&Dدانش بندنینا  و واحندهنا  دارا               

افزایش خواهد یاف . دشتر بنلنبناسنی وجنود         

شمیته ها  فداور   در پارک علم و فندناور    

استا  مازندرا  در راته ها  مختلف از جمله 

شواورز  و مدابع طبیعی  فدی و منهندندسنی        

گرداگر   صادرات   نانو و .. را فنرصن            

مداسبی برا  بهره گیر  از ننظنرات انرشن        

 ها  صاحب ایده و نوآور  دانستدد.

در ادامه این نوس  دشتر محمد پور عنمنرا      

ریس سازما  صدع   معد  و تجارت اسنتنا    

مازندرا  ضمن توکر از شارشدنا  و رئنینس        

پارک به جنهن  فنراهنم ننمنود  فنرصن                

همکاریها  دو جانبه  بنر آمنادگنی شنامنل            

سازما  متبوع خویش در جه  همنکنار  و     

حمای  از صاحبا  ایده در شدار پارک علم و 

فداور  استا  تاشید نمودند. ایوا  با اااره بنه   

تالش هنا  صنورت گنرفنتنه در دو سنال                 

و     توسط مجموعه مسئولین اسنتناننی     گذاته

ملی در راه انداز  و تجهینز پنارک عنلنم و           

فداور  مازندرا    گفتما  داننش منحنور و          

دانش بدیانی را یک گنفنتنمنا  ارزانمندند و            

مقدس دانستدد و بر تکمیل زنجنینره عنلنم و         

فداور  و تولید محصوالت مورد نیاز جنامنعنه    

 اااره نمودند. ایوا  تجار  ساز    و   ثروت 

آفریدی  را از رسال  ها   پارک بر امنردنند   

و بر همکار  تمامی دستگاهها  اسنتناننی بنا       

پارک علم و فداور  استا  مازندرا  تناشنیند      

نمودند. ایوا  ریاب  جهانی بدو  تنوجنه بنه       

فرایددها  بهبود محصوالت بنا اسنتنفناده از           

نوآور  و تکدولوژ  هنا  جندیند را  نینر            

ممکن دانسته و اضافه نمودند شه بایند تنالش     

اکاف بین دانش و تولیند تنجنار         نمائیم تا

محصول شاهش یابد. دشتر محمد پور عمنرا    

اداخ  بازار و سلیقه موتریا  و نیاز سندنجنی      

دییق را مهم ارزیابی نمودند و خناطنر نونا           

نمودند شه سازما  صدع   معد  و تنجنارت     

در جه  حضور نخبگا  و صاحبا  اینده در      

شارخانجات و ارش  ها  صدعتی حنمناین     

می نماید. در این مراسم هم چدین تعنداد  از     

ارش  ها  دانش بدیا  مستقر در پارک علنم  

و فداور  مازندرا  و انرشن  هنا  تنحن           

پواش سازما  صدع   معد  و تنجنارت بنه      

بیا  نظرات خود در خصوص سوابق فعالیتی و 

موکالت و چالش هنا  پنینش رو  خنود             

پرداختدد. از جمله این ارش  ها می توا  بنه     

ارش  خزر الکتریک   ابر رایانه طبنرسنتنا      

سیما  مازندرا   پهپاد ایراننینا    پنروانات         

امال  موسسه فداورا  شسب و شنار   دینزل       

سدگین ایرا   فوالد آمل  شامنوتنک  دسنا          

 بهین شدترل سپید و... اااره نمود.
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در آیین افتتاحیه نمایوگاه هفته پژوهش و فداور   دشتر فرجی دانا وزیر علوم  تحقیقات و فداور  در سخندناننی   خنودبناور  در عنرضنه                

  دهاتوانمدد  ها  علمی و فداور  را بزرگترین باز خورد برپایی چدین رویدادهایی دانستدد. ایوا  در حاایه بازدید از توانمدد  ها و دستاور 

مراشز تحقیقاتی و پژوهوی شوور از  رفه پارک علم و فداور  استا  مازندرا  بازدید نمودند. طی این بازدید دشتر بلباسی رئیس پارک عنلنم   

و فداور  استا  مازندرا  توضیحاتی  را در خصوص  محصوالت و دستاوردها   مختلف  ارش  ها و واحدها  فداور دانش بدیا  مستقر در   

پارک در حوزه ها  مختلف علوم زیستی و شواورز   رایانه و فداور  اطالعات  نیرو و انرژ  و تولید تجهیزات پزاکی و فداور  نانو ارائنه  

ار نمودند.  همچدین دشتر فرجی دانا   تداوم فعالی  فداورانه و رویکرد ها  مربوط به استاندارد ساز  فداور  ها  موجود را مورد تاشنیند ینر      

 دادند.

 بازدید وزیر  علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری استان مازندران 

به گزارش روابط عمومی پنارک  جندناب        

آیا  دشتر احنمند  منعناو  پنژوهنش و             

فداور  وزارت علوم  تحقیقات و فداور  و 

رییس ستاد پژوهش و فندناور  شونور در        

آیین افتتاحیه چنهناردهنمنینن ننمنایونگناه             

دستاوردها  پژوهوی شوور بنا ااناره بنه        

اعار امسال شه پژوهش و فدناور  شنلنیند       

توسعه پایدار می بااد  هدف از بنرگنزار    

 این نمایوگاه را ارائه آخرین دستاوردها  

پژوهش و فداور  شوور عدنوا  ننمنودنند.       

ایوا  با اااره به ایدکه خنلنق منحنصنوالت        

جدید حاصل گسترش نوآور  در شونور    

در دنینا  امنروز سنرمناینه            اس  افزودند: 

گذار  در تولید علم رابطنه مسنتنقنینم بنا           

پیورف  آ  شوور دارد و الزمه گسنتنرش     

صدع  در هر شوور   در گنرو تنوسنعنه              

مراشز پژوهوی  و  فداور  اس . ایوا  در    

 پایا  آیین افتتاحیه   از  رفه  پارک  علم و 

فداور  استا  مازندرا  بازدیند ننمنوده  و          

ضمن اااره بر اهمی  حضور پارک علم و   

فداور  استا  مازندرا  وآادایی با فعالنین    

ها و دستاوردها  حناصنلنه  بنر ضنرورت           

حمای  و توسعه فعالی  ها  پارک هنا و      

مراشز راد شوور  به خصوص  پارک علم 

 و فداور  مازندرا  تاشید نمودند.

 بازدید  معاون  پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 از غرفه  پارک علم و فناوری  استان مازندران در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور 

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        



 

 

 حضور فعال  شرکت های مستقر  پارک علم و فناوری استان مازندران در سومین فن بازار جمهوری اسالمی ایران 
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 ننه دوازده ارش  فداور مستقر در پارک  علم و فداور  استا  مازندرا  و مراشز راد وابسته  در سومین فن بازار جمهور  اسالمی ایرا    فنعناال    

ارش  نمودند. این واحدها در حوزه ها  مختلف علوم زیستی و شواورز   رایانه و فداور  اطالعات  نیرو و انرژ  و تولید تجهیزات پزانکنی    

 موغول به فعالی  می باادد.
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 به گزارش روابط عمومی  طی برگزار  نمایوگاه ها  هفته پژوهش و فداور   تعداد بسیار  از دانوجویا   پژوهوگرا  و عالیه مددا  بنه حنوزه    

 التفداور  و علوم جدید از  رفه پارک علم و فداور  استا  مازندرا  در تهرا   بابل و چالوس بازدید نمودند و با آخرین دستاوردها  و محصنو 

 واحد ها  مستقر در پارک علم و فداور  استا  مازندرا  و مراشز راد وابسته آادا ادند. 

 نام مدیر عامل نام شرکت   نام مدیر عامل نام شرکت  

 عباس ااشر    لذت الکترونیک ایرانیا   علی درز  ابر رایانه تبرستا 

 محمد شیایی دهکده سالم  هستی مجتبی نوایی  خزر الکتریک

 علی ناظمی  پیوگاما  زیستی پارسه صالح مهدو    نوین نور آرا

 عباسعلی دهپور   زیس  فداورا  امال مظفر حسین زاده پیوگاما  انرژ  نوژا 

 ایرافکن تار  شدترل شار دراسله محمد  محمد نژاد شدار  رایا  موتور صدع  اندیش

 محسن رجبی  آیدده سازا  پهپاد ایرا  حسین یوسفی نانو نوین پلیمر

 بازدید عالقمندان پژوهش و فناوری از غرفه  پارک علم و فناوری استان مازندران 

 معاون اول رئیس جمهور در چهاردهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور  

مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایوگاه بزرگ دستاوردها  پژوهش و فداور  شوور  صبح 

آذرماه با حضور جداب آیا   جهانگیر  معاو  اول ریاس  جمهور   دشتنر   32روز ادبه 

فرجی دانا وزیر علوم  تحقیقات و فداور  و دشتر احمد  معناو  پنژوهنش و فندناور             

وزارت علوم و تحقیقات و جمعی از روسا  دانوگاه ها  پارک ها  علم و فداور  سطح 

شوور برگزار گردید. در این مراسم  مهددس جهانگیر  معاو  اول رئیس جمهور  رمنز      

اصلی توسعه پایدار را اتخاذ سیاس  ها  عالمانه با توجه به دسنتناوردهنا  پنژوهونی و          

 فداور  دانس   و ثبات در این سیاس  ها را بسیار حائز اهمی  بر امردند. 

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        
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مراسم افتتاحیه نمایوگاه هفته پژوهش و فدناور   نرب اسنتنا          

مازندرا  در اهرستا  چالوس با حضور رییس دانونگناه عنلنوم       

دریایی امام خمیدی نواهر امیر حکیمی و مسئولین دانوگاهی  در 

بیس  و چهارم آذر افتتاح گردید. در این نمایوگاه شنه پنارک        

علم و فداور  استا  مازندرا  حضور فعال داا   ارش  هنا     

دانش بدیا  و واحدها  فداور  مستقر در پارک علنم و فندناور         

مازندرا  و  مجموعه ها  دانوگاهی آخرین دستاوردها و اینده      

 نرفنه گنونناگنو  بنه            3۲ها  فداورانه خود را در یالب بیش از 

 نمایش گذااتدد.

 برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری  استان مازندران در چالوس

 بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران 

 از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور

مقار  با هفته پژوهش و فداور  جداب آیا  دشتر بلنبناسنی رئنینس         

پارک علم و فداور  مازندرا  به همراه هیئ  همراه در روز سه ادبنه  

بیس  و اوم آذر از دانوکده مدابع طبیعی و علوم دریاینی دانونگناه      

تربی  مدرس در اهرستا  نور بازدید نمودند. ایوا  در این بازدید از 

بخش ها  مختلف امکانات  آموزای  تنحنقنینقناتنی  پنژوهونی و              

آزمایوگاهی دانوکده بازدید نمودند. همچدین در پایا  این بنازدیند      

نوس  هم اندیوی با حضور رئیس دانوکده مدابع طبینعنی و عنلنوم         

دریایی نور  جه   بحث و تبادل نظر بنرا  هنمنکنار  و تنعنامنل              

موترک برگزار گردید. در این نوس  جداب آیا  دشنتنر صنادینی        

رئیس دانوکده به معرفی و ارائه توضیحاتی در خصوص ظرفی  ها و 

 امکانات موجود  پرداختدد.  ایوا   اااره    نمودند شه  چهل  عضو  

هیئ  علمی در این دانوکده حضور دااته و به پیوتاز  این دانونکنده     

در تولید علم و چاپ مقاالت علمی و ثب  اختراع در مجالت معتبر بین 

المللی در  زمیده ها  مختلف  علوم آبزیا   ایالت  مندنابنع طنبنینعنی           

اااره نمودند.  در ادامه دشتر بلباسی بنه منعنرفنی         صدایع چوب و شا ذ

خدمات و حمای  ها  پارک علم و فداور  استا  مازندرا  از واحند      

ها و ارش  ها  دانش بدیا  مستقر پرداختدد و اعالم آمادگی نمودند تا 

در زمیده ها  موترک  همکار  خوبی بین دو مرشز آ از گردد. ایوا    

همچدین از آمادگی پارک علم و فداور  مازندرا  جهن  راه اننداز        

مرشز راد اهرستا  نور در آ  دانوکده خبر دادند. سپس حاضرین در  

جلسه به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در زمنیندنه تنوسنعنه فندناور                

 پرداختدد. 

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        

http://www.mstp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=497:%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.mstp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=503:%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D8%A8%D8
http://www.mstp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=503:%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D8%A8%D8
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 برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مازندران

اسم شنه    مر آیین تجلیل از پژوهوگرا  و فداورا  برتر استا  مازندرا  در بیس  و هفتم آذرماه به میزبانی دانوگاه امال آمل برگزار گردید.  در این 

ن با حضور مهددس ترشا   مواور رئیس جمهور و دشتر فالح استاندار مازندرا  برگزار اد   دشتر یوسفی مدیر عامل ارش  دانش بدیا  ناننو ننوین     

سنتنقنر      مپلیمر مستقر در پارک علم و فداور  استا  مازندرا   به عدوا  فداور برتر استا  و مهددس رجبی مدیرعامل  ارش  آیدده سازا  پهپاد ایرا

 انتخاب ادند و مورد تقدیر یرار گرفتدد. ۲3در مرشز راد واحدها  فداور سار   به عدوا  واحد فداور برتر استا  در سال 

 آموزشی  شرکت ابررایانه طبرستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری -برگزاری سمینار تخصصی

ننوآور  هنا      (HPC) آموزای سیستم ها  پردازای شارآمند     -سمیدار تخصصی

توسط ارش  ابررایانه طبرستا  از ارش  هنا  وابسنتنه بنه             شاربردها و چالش ها

پارک علم و فداور  استا  مازندرا    بیس  و اوم آذر ماه  در نمنایونگناه هنفنتنه         

پژوهش و فداور  وایع در نمایوگاه بین المللی تهرا  برگزار اد. در این سمیدنار دو     

و زبا  برنامه ننویسنی   ( HPCaaS)مبحث اصلی در حوزه استفاده از محاسبات ابر 

  .توسط مهددس درز  و مهددس برار  ارائه گردید (Python)پایتو  

 برگزاری اولین همایش آموزش زبان انگلیسی ویژه تجارت خارجی 
 

به گزارش روابط عمومی  اولین همایش آموزش زبا  انگلیسی ویژه تجارت خارجی با حضور دشتر اکوه موسس زبانکده ها  اکوه ایرا  و بنا  

همکار  موسسه آموزش عالی صالحا  مستقر در محل سالن جلسات  پارک علم و فداور  استا  مازندرا  آ از بکار نمود. در این همایش ینک   

روزه  دشتر اکوه در سخدانی به تبیین و اهمی  یادگیر  زبا  انگلیسنی  

به عدوا  یک زبا  بین المللی شه نقش بسیار مهمی را در انجام مراودات 

زبا  بین المللی را یک هدر   تجار  دارد  پرداختدد. ایوا  آموختن یک 

بسیار ارزامدد توصیف شرده شه می تواند تمامی مرزها  جغرافیایی را 

در نوردد و تجار و بازرگانا  و فداورا  حوزه ها  مختلنف را بنا هنم          

 مرتبط سازد. 

 

به گزارش روابط عمومی  مرشز راد واحد ها  فداور اهرستا  سیمرغ وابسته به پارک علم و فداور  مازندرا  در یالب  نرفنه ا  در دانونگناه           

 صدعتی نوایروانی بابل به مداسب  هفته پژوهش و فداور   حضور یاف  . در فرص  پیش آمده جمع شثیر  از دانوجویا  و عالیه مددا  بنه حنوزه     

 فداور  از نزدیک با فعالی  ها و دستاوردها  پارک علم و فداور  مازندرا  و ارش  ها  دانش بدیا  و واحد ها  فداور مستقر آادا ادند. 

 غرفه پارک علم و فناوری استان مازندران در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بابل

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        

http://www.mstp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=501:%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A__%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B


 

 

 

 12 خبراامهمپارکمعلممومفناوریماستانممازادران

WWW.MSTP.IR 

  22آذر ●          2شماره ●  سال اول       ●  

اولین جلسه هم اندیوی  مدیرا  مراشز راند    

پارک ها  علم و فداور  امال شوور مورخ 

دوم اهریور ماه  در منحنل پنارک عنلنم و            

فداور  استا  گیال  و بنا حضنور روسنا             

پارک ها و مدیرا  مراشز راد پنارک هنا      

علم و فداور  مازندرا   گلسنتنا   خنراسنا        

امالی  خراسا  رضو   یزوین و با سخدرانی 

دشتر راید  رئیس وی  مرشز سیاستگذار  

امور فداور  وزارت علوم آ از بکار نمود. در  

این جلسه حناضنرا   ننقنطنه ننظنرات و                

تجربیات خویش را در خصوص فعالی  ها 

و عملکردها  واحدها  تابعه و فرص  ها 

و چالش ها  پیش رو  مجنمنوعنه هنا        

خود بیا  نموده و به تبادل نظر پرداخنتندند.    

همچدین در این نوس  فرایدد ها  جنذب   

استقرار و نحوه ارزیابی ارش  ها و واحند  

ها  فداور مورد بررسی یرار گرفن  و در      

خصوص همگرایی   و   ارائه   رویکردها    

 

ر دشتر بلباسی رئیس پارک علم و فداور  استا  مازندرا  به همراه هیئ  همراه در اولین همایش فرص  ها  سرمایه گذار  در مازندرا  بر منحنو    

اعتدال و عقالنی  شه در دانوگاه آزاد سار  برگزار اد ارش  شردند. در  این همایش سخدرانا  بر ضرورت سرمایه گذار  و موارش  بنخنش      

ها  خصوصی باالخص اتاق ها  بازرگانی سراسر شوور و استفاده از ظرفی  ها  بالقوه استا  مازندرا  در حوزه ها  منخنتنلنف شوناورز  و            

 گرداگر  تاشید نمودند .

 اولین جلسه هم اندیشی مدیران مراکز رشد پارک های علم و فناوری شمال کشور

 برگزاری همایش  ملی توسعه پایدار مازندران بر محور اعتدال و عقالنیت

سوادشوه تاشید شردند: راه انداز  شانو  اکوفایی خالینین  بنا هندف          

استعداد یابی و حمای  از مخترعا    جذب ایده ها  نوآورانه  خالیانه و   

شاربرد  مدطقه سوادشوه خواهد بود. ایوا  همچدین با اااره به نقش موثر  

نخبگا   مدیرا  و سرمایه گذارا  در توسعه و پیورف  مندنطنقنه ا   از            

برگزار  اولین جودواره ملی فرص  ها  سنرمناینه گنذار  و تنوسنعنه              

اهرستا  سوادشوه  در آیدده ا  نزدیک خبر دادند و توسعه همه جناننبنه      

اهرستا  سوادشوه را مدوط به حمای  مسئولین اهرستانی و هنمنسنوینی          

 همه مراشز علمی و دستگاه ها  اجرایی اهرستا  سوادشوه دانستدد.

نوس  موترک روسا  پارک علم و فداور  استا  مازندرا  و دانوگاه 

آزاد اسالمی واحد سوادشوه در محل این واحد دانوگاهی برگزار اد. 

در این نوس  علمی و فرهدگی شه با حضور حج  االسنالم رضناینی      

امام جمعه اهر زیراب و با هدف تبیین فرص  ها و بررسنی منواننع و        

موکالت موجود در مسیر توسعه اهرستا  سوادشوه برگزار اد  دشتر 

بلباسی رئیس پارک علم و فداور  استا  مازندرا  ضنمنن تنقندینر و          

توکر از متولیا  برگزار  این نوس  با  اااره به تمایل پارک عنلنم و     

فداور  مازندرا  در ایجاد شانو  اکوفایی خالیین  در انهنرسنتنا           

 دکتر بلباسی عنوان نمودند:

 برنامه ریزی جهت برگزاری اولین جشنواره ملی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه شهرستان سوادکوه

موترک پارک ها  علم و فندناور  انمنال          

شوور در یالب ابکه پنژوهنش و فندناور            

 تصمیماتی اتخاذ گردید.

یالب و خالصه ا  از معرفی آنها در   آخرین فعالی  ها و دستاوردها  پارک علم و فداور  مازندرا   ارش  ها  دانش بدیا  و واحدها  فداور مستقر

ینی  یک عدد د  و  د  مولتی مدیا روز یک ادبه چهاردهم مهرماه جه  بهره بردار  فداورا   صاحبا  ایده و مسئولین و مدیرا  دستگاه ها  اجنرا   

  استا  و آادایی آنا  با فرآیددها و شارشرد ها  پارک توسط دشتر بلباسی رئیس پارک علم و فداور  مازندرا  رونمایی گردید.

 اخبار 

 رو نمایی از سی دی مولتی مدیا پارک علم و فناوری استان مازندران
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 بازدید مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان  از پارک علم و فناوری استان مازندران 

مهددس عبد  مدیر شل ثب   اسداد و امالک استا  مازندرا   مورخ  بیس  و   

هوتم مهر ماه  در محل پارک علم و فداور  مازندرا  حضور ینافنتندند و از           

نزدیک با فعالی  ها  ارش  ها و واحدها  فداور مستقر آادا اندنند.دشنتنر      

در سنخندناننی خنواسنتنار            بلباسی رئیس پارک علم و فداور  استا  مازندرا 

همکاریها  دو جانبه بیوتر در حوزه ها  ثب  ارشتها  ثنبن  اخنتنراعنات و          

ایجاد دفتر مواوره حقویی موترک در زمیده ثب     میا  دو دستگاه اد. ایوا   

هم چدین شمبود زمین جه  استقرار واحدها  فداور را منعنضنلنی منهنم بنر              

امردند شه رفع آ  نیاز به عزم ملی و استانی در جه  عملی اد  مصنوبنات     

  نیز ضمن استقبال از پیودهادها  ارائه اده   پارک علم و فداور  استا  منازنندرا    دارد. مدیر شل ثب  استا  مازندرا    ابال ی واگذار  زمین

را به عدوا  پل ارتباطی دانوگاه و صدع  نام برد و بر ضرورت همکاریها  دو جانبه و ایجاد زیر ساخ  ها  الزم در خصوص ثب  ایده هنا و    

 اختراعات در استا  مازندرا  تاشید نمودند. 

 بازدید معاونین  اداره  کل امور مالیاتی  استان مازندران

آیایا  مهددس گازور و مهددس زرگر   معاونین اداره شل امور مالیاتی استا  مازندرا  در مهرماه سال جار  از ارش  ها و واحندهنا  فندناور       

و  مستقر در پارک علم و فداور  استا  مازندرا  بازدید نموده و با آخرین توانمددیها  آنا  آادا ادند. در این بازدید دشتنر ننینک ننژاد منعنا             

فداور  و پوتیبانی پارک توضیحاتی را در خصوص واحدها بیا  نمودند. هم چدین نوستی نیز با حضور مسئولین و مدیرا  عامنل انرشن  هنا           

دانش بدیا  و با حضور ریاس  پارک جداب آیا  دشتر بلباسی در خصوص آخرین وضعی  اجرا  یانو  معافی  مالیاتی انرشن  هنا  داننش         

 بدیا  مستقر در پارک ها و مسائل مختلف توکیل گردید.

 بازدید اساتید و دانشجویان دانشکده امام محمد باقر ) ع ( ساری  از پارک علم و فناوری استان مازندران

ستنا     اجمعی از اساتید و دانوجویا  دانوکده فدی امام محمد بایر ) ع ( سار   به مدظور آادایی با فعالی  ها و دستاوردها  پارک  علم و فداور  

ارش  ها و     مازندرا  در زمیده ها  مختلف علمی و فداور  از این مجموعه بازدید نمودند و از نزدیک با آخرین فعالی  ها  صورت گرفته در

واحدها  فداور دانش بدیا  مستقر در پارک آادا ادند. همچدین طی نوس  و جلسه پرسش و پاسخ برگزار اده  در سالن جلسات   دانوجنوینا     

 بیش از پیش با اهداف  فعالی  ها و دستاوردها  پارک علم و فداور  استا  مازندرا  آادا ادند.
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ارش  بهین شدترل سپید  مستقر در پارک علم و فداور  اسنتنا    

مازندرا  مرحله نهایی تس  یالب ها  مخصوص خطوط انتقنال  

برق شه به مدظور جلوگیر  از سری  آنها به شار می رود را برا  

اولین بار در اهر سار  مورد آزمایش یرار داد. مهددس حناجنی    

پااایی مدیر عامل این ارش  با اااره به سری  ساالنه میلیاردهنا  

توما  سرمایه ملی در زمیده خطوط انتقال برق اااره داا  شه در 

صورت بکارگیر   این یالب ها در خطنوط اننتنقنال بنرق  بنا             

جلوگیر  از سری  شابل 

ها  بنرق  سناالننه از         

هدر رف  مینلنیناردهنا     

توما  سرمایه به مینزا   

چومگیر  جلوگینر   

 بعمل خواهد آمد.

 دستیابی شرکت بهین کنترل سپید 

 به  ساخت   قالب های  مخصوص خطوط   انتقال  برق 

ارش  تعاونی دانش بدیا  نانونوین پلیمر مستقر در پارک علم و 

فداور  استا  مازندرا  با حضور  در اومین ننمنایونگناه بنینن           

المللی فداور  نانو  به عدوا  اولین تولید شددده و صنادرشندندنده       

محصوالت نانوسلولز  تهیه اده با روش ها  مکانیکی  سندنتنز    

باشتر   هیدرولیز اسید  و نانوشیتین در خاورمیانه  حضور فعال 

داا . این نمایوگاه شه سناالننه بنا هندف منعنرفنی و ارائنه                    

جدیدترین دستاورد هنا  منلنی و بنینن النمنلنلنی در حنوزه                       

نانوتکدولوژ  برگزار 

منننی گنننردد  از         

مهمترین رویدادهنا   

حوزه فداور  نانو در   

شوور و خاورمیانه و   

 آسیا می بااد .

 حضور شرکت  نانونوین پلیمر

 در ششمین  نمایشگاه  بین المللی  فناوری  نانو 

در پارک عنلنم و فندناور            “   راه انداز  سامانه  جامع اهدا  استا  مازندرا ”  واحد فداور جدگ و درنگ  با ایده محور  

با هدف  این سامانهاستا  مازندرا  مستقر گردیده اس . این واحد طی مدت یک سال استقرار   موفق به طراحی و راه انداز   

هو  سال دفاع مقدس  به ویژه سردارا  و اهدا  سرافراز استا  منازنندرا   گنردینده         ترویج و نور هدر  آثار و ارزاها 

معرفی و ایجاد تولیدات متدوع و پویا در جه  ایجاد اداخ  فعالیتنهنا  رزمندندگنا          اس . از اهداف راه انداز  این سامانه 

و بازساز   باز آفریدی   بروزرسانی و انتوار محتواها  خام اولینه   بنرخنی از            استا  مازندرا  در هو  سال دفاع مقدس

نهادها و سازما  مختلف در حوزه دفاع مقدس می بااد. یابل ذشر اس  شه سامانه مذشور   در دوازدهم د  ماه سال جنار      

 در شدگره بزرگداا  سردارا  و ده هزار اهید استا  مازندرا  رونمایی خواهد اد. 

 رونمایی از سامانه جامع شهدای استان مازندران  

 در کنگره بزرگداشت سرداران و ده هزار شهید استان مازندران
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ارش  نوین نورآرا به مدیر عاملی مهدندس  

صالح مهدو   یریب به یک سال اس  شنه  

نمایوگرها  سه بعند  ال    ” با ایده محور  

در پارک علم و فندناور  اسنتنا          “  ا  د 

مازندرا  مستقر گردیده اس . این ارشن    

با سال  ها فنعنالنین  منرتنبنط در حنوزه                 

نورپرداز  با شادر  جوا  و منتنخنصنص        

موغول به فعالی  می بااد. در ادامنه طنی          

گفتگویی با مدیرعامل ارشن   بنینش از        

پیش  با فعالی  ها و اهنداف پنینش رو           

 ارش  نوین نورآرا آادا می اویم. 

       لطفا در مورد ایده محور  انرشن
 توضیحاتی بفرمایید؟

ارش  نوین نور آرا  بنا ثنبن  دو اینده               

نمایوگرها  سه بعد  ال ا  د  ” محور  

در پنارک    “   و چرا ها  پارشی و اتوبناننی  

علم و فداور  استا  مازندرا  مستقر اسن .  

نمنایونگنرهنا  سنه بنعند : بنر خنالف                   

 نمایوگرهایی   شه     در       یالب    سطح  

می باادد   در هر نقطه از پیرامو  یابنل روین       

هستدد و ماندد بیلبوردها وتلویزیونها  خانگی و 

اهر   میتوا  آننهنا را زینر بندنا  سناخن                 

مانیتورها و تلویزیونها  سه بعد  ماندد شنره و    

استوانه دانس   شه توسط انرشن  اجنرا منی         

اوند واین خود انقالب بزرگی در صدع  تبلیغ 

به امار میرود. پویایی و اثنربنخنونی بناال از               

مهمترین مزی  سیتم ها  جدید معرفنی انده     

 می بااد.
 

        مهمترین محصول تجار  سناز  انده
توسط ارش  امنا چنینسن  ؟از چنه            
تکدولوژ  برا  تولید آ  استفناده انده     

 اس ؟
 

  2برج ها  نور  سه بعد  از جمله برج نور    

یلو  بومهن  نورپرداز  مجتمع تجار  دنینا   

متر   برج نور  منیندا     ۲۳نور تهرا  به ارتفاع 

امام علی )ع( امیر شال   بنرج ننور  انهنرک           

شوثر اهرستا  بابلسر  و ... ازجمله مهنمنتنرینن        

 محصوالت ارش  در سال گذاته بوده اس . 

اجرا  پروژه برج آبوار وایع در اهر منقندس   

موهد از آخرین فعالی  ها  شم نظیر ارشن   

 به امار می رود.

          نظر اما در خصوص تناثنینر اسنتنقنرار
ارشتها  دانش بدینا  و حنمناین  از           
صاحبا  فندناورینهنا  بنومنی شونور              

 چیس ؟

بی اک حمای  ها  موجود  با جذب  اینده    

ها و طرح ها  دانش بدیا  تاثینر بسنزاینی در        

اکل گیر  ارش  ها  تولید محصول و ارائه 

خدمات دانش بدیا  و به دنبال آ  ااتغال زایی 

به ویژه  برا  یور جوا  و  تنحنصنینل شنرده          

 خواهد داا . 
 

 سخن آخر 
در پایا  ضمن توکر از شارشدا  پارک علم و 

فداور  مازندرا   امیدوار هسنتنینم بنا تنداوم          

حمای  ها  موجود  ااهد  منوفنقنین  هنا         

بیش از پیش در  عنرصنه فندناور  شونور                

 عزیزما  باایم.

 گفتگو با مهندس صالح مهدوی؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوین نورآرا
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 PCR برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزشی 

توسط هسته فداور زیس  فداورا  امال مستقر در پارک علم و فداور  استا  مازندرا  در بیس  و نهم  PCR   چهارمین دوره شارگاه آموزای

آبا  ماه در محل سالن جلسات برگزار اد. در این شارگاه آموزای شه با حضور دانوجویا  دانوگاه ها  استا  برگزار گردید  آخرین فعالی   

ها و پژوهش ها  آزمایوگاهی در حوزه زیس  فداور  مورد بررسی یرار گرف . الزم به ذشر اس  شه این شارگاه به مدت دو روز بصنورت       

 عملی و تئور  برگزار اد.

 
اولین نمایوگاه و جوندنواره منلنی       

میوه ها  یرآنی توسط هسته فدناور  

حکیم طب صادق مستقر در پارک 

علم و فداور  استا  مازندرا  و بنا    

همکار  وزارت جهاد شوناورز     

 ۲3و دانوگاه تنهنرا  در آذرمناه          

 برگزار گردید.

 برگزاری  اولین  نمایشگاه و جشنواره ملی میوه های قرآنی 

 اولین دوره  کارگاه آموزشی بررسی ، تشخیص و مدیریت آفات مرکبات  

 اولین دوره شارگاه آموزای توخیص و مدیری  آفات مرشبات با روش شدترل تلفیقی هفتم آذرماه   در محل پارک علم و فداور  استا  مازندرا 

برگزار گردید. در این دوره شه با هماهدگی و برنامه ریز  هسته فداور تاک گیاه گستر مستقر در مرشز راد واحد ها  فداور انهنرسنتنا  سنار            

 برگزار گردید  آخرین پژوهش ها و یافته ها  تحقیقاتی در خصوص مبارزه بیولوژیکی با آفات مرشبات مورد بررسی و تدریس یرار گرف .  
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درجها  ایتصاد  امروزه بیوتر سازمناننهنا در      

جستجو برا  یافتن عوامل ایجاد مزی  ریابتنی  

هستدد . فرآیدد توسعه محصول جندیند بنرا        

انواع مختلف سازمانها  تنولنیند مخندمناتنی        

اشدو  مزی  ریابتی محسوب می اود . توسعه  

محصوالت جدید به سازمانها شمک خنواهند     

شرد تا مویعی  ریابتی و انحصار  خود را در   

بازار ریاب  حفظ نمایدد. توجه به ابعاد مختلف  

خواسته ها و نیازمددیها  موتریا   اصلی ترین 

عامل انگیزه بخش برا  ارائنه منحنصنول ینا            

خدم  جدید نزد سازمانهاس . فرآیدد توسعه  

محصول جدید برا  انواع مختلف سازمانهنا   

تولید مخدماتی اشدو  مزی  ریابتی محسوب  

می اود  ایدکه هر سازما  چنه درصند  از         

فعالیتها  سازمانی خود را صرف فعالیتها  از   

و توسعه محنصنوالت جندیند         R&Dجدس 

برا  پیوی گرفتن از ریبا می شدند  منوضنوعنی       

اس  شه به جایگاه شدونی و استراتژیک سازمنا   

در بازار تقاضا مرتبط می اود. طی بررسنی شنه      

ارش  امرینکناینی     2۳۳در مورد  2۲92در سال 

صورت پذیرفته اس   نتایج حاشی از آ  اسن     

شه حدود یک سوم از سود این سنازمناننهنا بنه          

واسطه محصوالت جدید  بوده اس   شه عرضه 

شرده اند و این آمار در حنالنی اسن  شنه اینن            

  مقدار یک پدجم را نونا    2۲2۳بررسی در سال 

داده بود. امروزه سرع  یافتن فرایددها  توسعنه   

محصول و ارائه سریعتر محصوالت و خدمات در 

بازار مسئله ا  اس  شه ارشتها و سازمانها توجه 

خاصی به آ  دارند. اگر فرآیدد توسعه محنصنول   

را به مسابقه ا  اامل سنه زمنا  زینر در ننظنر              

: مرحله توسعه اینده اولنینه         زما  تولید بگیریم   

برا  محصول جدید تا مرحله ینبنل از عنرضنه           

: مرحلنه  زما  ورود به بازار محصول در بازار . 

عرضه و ارائه محصول در بازار )بازار سدنجنی    

مرحله گنذر از      زما  شسب سود :  محصول .  

 نقطه سربه سر و شسب سود.

سازمانی برنده وایعی خواهد بود شنه در اینن       

مسابقه برنده هر سه بخش بااد. شسب چدنینن    

موفقیتی مدجر به این خواهد اد شه فنرآیندند      

توسعه محصول را یک فرآیدد زما  رسید  به 

 موفقی  بدامیم.

 نویسدده : عباس خمسه  علی سر افراز  داوود سرافراز

 مرشز آموزش بازرگانی   واحد شرج

 

 و نوآوری R&Dضرورت پرداختن به توسعه محصوالت جدید و نقش 
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 های صندوق نوآوری و شکوفایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:  توسعـــه فعالیت

افنزار بنر        اشدو  باید موضوع دانش فدی و ننرم 

دانا  ها  ما رخ نماید.دشتر فرجی  باور توانمدد 

سال گذاته اناهند      2۳اضافه شردند: در طول  

ها  علم و فندناور     ایجاد مراشز راد و پارک

ها  علنم   ها بودیم و در وایع پارک در دانوگاه

هنا بنه      گیر  در استا  و فداور  عالوه بر اکل

ها نینز انکنل       صورت مستقل در شدار دانوگاه

گرفته اس  و ما در نسننننننننل ینک  اناهند           

دانوگاه آموزش محور و در نسل دو  اناهند       

دانوگاه پژوهش محور و در نسل سنه  اناهند      

ها  شارآفریدی هستیم. و  خاطرنوا    دانوگاه

طنرح و       2۳طور معمول در دنیا از هر    شرد: به 

ایده  اش ایده اکس  خورده و چهنار اینده     

هنا      ماند شه همینن منینزا  از اینده           بایی می

هنا  ینبنلنی را            تواند ضرر اینده  مانده می بایی

 جبرا  شدد. 

تولید ثروت از پژوهش و رسید  به فندناور    

دانا با ااناره بنه        شجاس ؟ .دشتر رضا فرجی 

صددوق نوآور  و اکوفایی گف : یرار بود  

شه طی سه سال  سه هزار منینلنینارد تنومنا          

توسنننننننط این صددوق توزیع اود اما تدنهنا   

میلیارد توما  در اینن صندندوق وجنود            3۲

داا  و در جلسه هیئ  دولن  بنر اسناس          

 ۲۳۳نظننننننننر   رئیس جمهور  ینرار اند         

میلیارد توما  در این صددوق یرار گنینرد و       

ایوا  در این زمیده عدوا  شرد شه اگنر اینن       

میزا  مصرف اود در صورت لزوم باز بنرا   

اود. و    این صددوق اعتبار در نظر گرفته می

با بیا  ایدکه در  ابتدا توجه ما بیوتر بنر رو       

افزار  بود  تصریح شنرد:     محصوالت سخ 

افنزار     افنزار و منغنز        در حال حاضر نقش نرم

تر اده اس  و در وایع امروز داننش     برجسته

 فدی نقش بیوتر  دارد .

وزیر  علوم   تحقیقات و فدناور  بنا بنینا          

ها  شارآفریدنی و منراشنز         دانوگاه «ایدکه

انند    ساز  اکل گرفته راد با هدف تجار 

اما در این خصوص باید بررسی اود شه آیا 

 »اینم؟    به اهداف منوجنود دسن  ینافنتنه            

هنا      خاطرنوا  سناخن : منا در دانونگناه            

آموزش خوبی داریم شه این آموزش خوب 

اود. اما باید بررسی انود    ریوه پژوهش می

شه حلقه مفقوده تنبندینل اینن داننش بنه               
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 صادرات محصرالت دانش رنیان مازندران ت یین تکلیف سای  اصل  پارک  علم و فناوری استان مازندران

 تجل  ارتباطصن   و دانشگاه   را اج ای ط ح های علم  ر ون دانشگاه  حمای  از ط ح های دانش رنیان مازندران

 تاسیس دو م کز رشد در ش ق و غ ب مازندران ساخ  کی  های آمرزش  رراتیک در مازندران

 ان قاد همکاری ف  مارین 

 نقش نخبگان در ترس ه سامان ده  شرد پارک علم و فناوری مازندران و سازمان صن  ، م دن و تجارت  
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 2 خبرنامه پارک علم و فناوری استان مازندران

در پی توکیل اولین جلسه اورا  ایامه نماز با حضور جداب آیا  خیر اندیش  دبیر  ارزیابنی  

دستگاهها  اجرایی استا    در محل سالن جلسات پارک علم وفداور  اسنتنا  منازنندرا            

دشتر بلباسی در سخدانی نماز را از مهم ترین اولوی  ها  فعالی  فرهدگی خواندند و تر ینب  

شارشدا  و اعضاء ارش  ها  فداور مستقر   به نماز جماع  را یک شار خداپسددانه دانستدند  

و خاطر نوا  نمودند شه باید تمام هم  خویش را در برآورده ساختن مدویات مقنام منعنظنم       

 رهبر  در اجالس ها   ساالنه نماز در شوور بکار بددیم. 

 19 اخبارمفرهنز  خبراامهمپارکمعلممومفناوریماستانممازادران

 تشکیل جلسه شورای اقامه نماز  در پارک علم و فناوری استان مازندران

 دیدار رئیس پارک علم و فناوری  مازندران  با  جانباز سرافراز سید حمزه ) مصطفی( علمدار

به مداسب  هفته بسیج و تجلیل از راادت ها   رزمددگا  اسالم در طول هون  سنال       

دفاع مقدس  دشتر بلباسی و هیات همراه از جانباز سر افراز سید حمزه ) مصطفی( علمدار  در 

مدزل این ایثارگر  دید  نمودند. در این دیدار صمیمی سید مصطفی عنلنمندار ضنمنن ابنراز              

خرسدد   به بیا  خاطراتی از دورا  دفاع مقدس پرداخ  و یاد و خاطره تنمنامنی انهندا را            

 به درجه جانباز  نائل آمد. 2۳گرامی داا . این جانباز سر افراز در عملیات والفجر 
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 دیدار با خانواده شهید علی )کمال( مالزاده

 تجلیل از کارمندان نمونه پارک علم و فناوری مازندران

 مراسم عزاداری حضرت اباعبداهلل حسین )ع(

 ورزشی   کارکنان پارک علم و فناوری مازندران –اردوی فرهنگی 
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 ساهتم/ماهمنلمم عکس اامممدهرمعامل اهد مموممحصولممحوریم ااممواحدمفنامور

 WWW.PROSHUT.CO  آرش حسیدی دستگاه  ورزای الکترونیک لیزرتگ    پرواات امال 
HOSSEINI@PROSHUT.CO  

 WWW.NOVINPOLYMER.COM  حسین یوسفی نانو سلولز  نانو شیتین و ... نانو نوین پلیمر 
 HYOUSEFI.IR@GMAIL.COM 

 WWW.TETACOMPANY.IR  علی درویوی تجهیزات الکترونیکی  توسعه توا  آریا  )تتا( 
ALIDARVISHI.NIT@GMAIL.COM 

 WWW.KHZE.COM  مجتبی نوایی دستگاه بی خطر ساز زباله بیمارستانی صدعتی خزر الکتریک 
INFO@KHZE.COM 

 WWW.RAYANMOTOR.COM  محمد محمد نژاد شدار   راه انداز اضطرار  خودروها  انژشتور    رایا  موتور صدع  اندیش 

MOHAMMAD.TCC@GMAIL.COM 

 WWW.NOUZHAN.COM  مظفر حسین زاده دستگاه شاهدده مصرف انرژ    پیوگاما  انرژ  نوژا 
E.NOZHAN@YAHOO.COM 

فداور  تولید سرمایش در شولر با انرژ    یوا  محرشه شاموتک 
 WWW.CAMOTEC.CO  یاسم جواد  راد اتالفی دود خروجی موتور

INFO@CAMOTEC.CO 

 نوین نور آرا 
بعد  و چرا ها  پارشی  2برج ها  نور    

 WWW.NOORARA.COM  صالح مهدو  و اتوبانی
INFO@NONINNOORCO.COM 

 ابر رایانه تبرستا 
سیستمها  ابر شامپیوتر با استفاده از  

 پردازش مواز 
  علی درز 

WWW.ABASOFT.IR 
ADARZI@YAHOO.COM 

  

 بهین شدترل سپید 
خدمات فدی و مهددسی در زمیده بهیده   

 ساز  مصرف انرژ  و انرژ  ها  نو
  شامرا  حاجی علی پااایی

WWW.BSC.CO.IR 

HAJI.ALI.PASHAEI@GAMAIL.COM  

 WWW.BIZTECH.IR  فریدو  صادیی شلیدیک شارآفریدی    فداورا  شسب و شار 
FERIDON_SADEGHI@YAHOO.COM 

 WWW.MEDARACO.COM  آرش رضایی شالنتر  سیستم سرما درمانی شرایو   مایا اسلیم آریا )مداریا( 
INFO@MEDARIACO.COM 

  آبزیا  شاسپین
پرورش میگو  وانامی و   یزل آال   

رنگین شما   در زمین ها   یر زراعی و 
 ساحلی 

 WWW.CSERC.IFRO.IR  میرروح النله اشبر    مرز 
ABZIANCASPIAN.CO@GMAIL.COM 

 WWW.JANGODERANG.IR  حمید بخوی سامانه جامع اهدا  مازندرا   فداورا  جدگ و درنگ 
BAKHSHI_HA@YAHOO.COM 

تولید شددده  انواع زالو  استریل و طبی  حکیم طب صادق 
 HADITHEQURAN@YAHOO.COM  حجه االسالم وحید حاتمی جه  ارائه خدمات طب اسالمی

ساخ  دهکده ها  توریستی وگرداگر    دهکده سالم  هستی 
 MOH_KIAEI@YAHOO.COM  محمد شیایی  با محوری  سالم  

بهساز  گوهر ها  ییمتی و نیمه ییمتی و  بهساز  و پژوهش گوهرها
 KARAMI_POUYA@YAHOO.COM  پویا شرمی تحقیق و پژوهش در زمیده گوهر ها

 لذت الکترونیک ایرانیا  
شی  ها  آموزای در راته ها  رباتیک   

 WWW.IFEKR.IR  عباس ااشر  سید آباد  شامپیوتر   زیس  اداسی   نانو 
ABBAS.SHACKERY@GMAIL.COM 

 REZAIETALESHI@YAHOO.COM  سید علی اشبر رضایی گیاه استویا-مجتمع شو  و صدع     زیس  فداورا  تبرستا 

سامانۀ شدترل تردد هوامدد مبتدی بر  فداورا  هوامدد پارسیا  
 WWW.BAHRY.NET  حسین بحر   شی  هاو سدسورها  بیومتریک

HBMASTERMAIL@YAHOO.COM 
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اهد مموممحصولممحوریم ااممواحدمفناورر ساهتم/ماهمنلمم عکس اامممدهرمعامل   

 ME_TARII @YAHOO.COM  علی تار  دستگاه ها  دبی سدج سیال شدترل شار دراسله  

 توسعه  وترویج
 ایتصاد محلی   آل یاسین 

 حمای  شددده  تولیدات بوم آورد
 ALMAHKY33@YAHOO.COM  امیر خلعتبر   استا  مازندرا  

 WWW.SETABARESTAN.COM  حبیب ا... حاجیا  نژاد یفل هوامدد درب مدازل )شلیددا (  صبور الکترونیک تبرستا 
SETABARESTAN@GMAIL,COM 

 WWW.BIOTECH.IR  علی ناظمی  شی  ها  توخیصی بیوتکدولوژ     پیوگاما  زیستی پارسه 
ALINAZEMY@YAHOO.COM 

خدمات آزمایوگاهی در زمیده زیس    زیس  فداورا  امال
 WWW.NBIOTECH.COM  عباسعلی دهپور   فداور   

DEHPOUR@GMAIL.COM 

شانو  فرهدگی و هدر  
 WWW.KANOON-EVIN.COM  سلما  متدین نرم افزار دیکودر  خلیج فارس   اهدا  اوین

KANOON-EVIN@GMAIL.COM 

آموزش  پژوهش و مواوره در زمیده  تاک گیاه گستر 
 MAFIALI@HOTMAIL.COM  اعبانعلی مافی   شواورز  با رویکرد گیاه پزاکی

 ARYO.COOLER@YAHOO.COM   حسن رااد  طراحی شولر شم مصرف گاز   شولر سازا  آریو
HOSSEIN.RASHED@YMAIL.COM 

  نوین پرور نیکا  جم
حاصل فرآور    تولید پروتئین سلولی

لجن مازاد تولید اده از فرآیدد تصفیه 
 لجن فعال  خانه ها  با سیستم

 TAVAKOLY.ING60@YAHOO.COM   محمد توشلی
HOSSEINI.699@GMAIL.COM 

 NSHOEYB@YAHOO.COM   اعیب ناد علی زاده  درب باز شن هوامدد الکترونیکی  ارش  ترااه پردازا  جها 

  محسن رجبی   ها  بدو  سرنوین ) پهپاد( پرنده  آیدده سازا  پهپاد ایرا 
M.NIT67@YAHOO.COM 
AOEIAPOUR@ROCKETMAIL.COM 
EMAILHASANI93@YAHOO.COM 

   هسته فداور سلولز فجر مازند
   نانو شا ذ و زایال  لزنانوسلو تولید  
 SRAHMAN_DJAFARI@YAHOO.COM   سید رحما  جعفر    از ضایعات شواورز  

 HRABIEIAN@GMAIL.COM   حبیب ربیعیا  سرخی  دستگاه وجین شن برنج  ارش  دانش بدیا  طبرستا 

مؤسسه آموزش عالی 
   یرانتفاعی  یردولتی صالحا 

 WWW.SALEHAN.AC.IR   امید میربهاء زبا  انگلیسی ویژه مدیری  فداور  

 ASHRAF_KESHVARI@YAHOO.COM   اارف شوور    تولید ورمی شمپوس  تخصصی  آنجیک وارش 

 AZADEHABU@YAHOO.COM  آزاده ابوطالبی توکیل خانه ها  شودک مونته سور    خانه شودک مونته سور 

 ATRAPAYAMAK@GMAIL.COM   محمد امین محمدنیا  پایگاه گرداگر  و بازارچه ایدترنتی  دهکده هوامدد گرداگر 

 M_R_KHAMOUSHI@YAHOO.COM   محمدرضا خموای  رنگ ترافیکی دو فاز  تمام پلی استر  ایمن تردد

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        
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  22آذر ●          2شماره ●  سال اول       ●  

 جناب آقای دکتر مصطفی رحیم نژاد، رئیس کمیته نانوفناوری پارک علم و فناوری مازندران  

استان مازندران را در جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان مازندران تبریک عـر      2225انتخاب شما به عنوان نخبه پژوهشگر برتر سال  

 نموده  و از خداوند منان توفیق روز افزون در سنگر علم و پژوهش برایتان مسئلت داریم. 

 جناب آقای دکتر حسین یوسفی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر  

استان مازندران  را در جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان مازندران تبریک عر  نموده و از   2225انتخاب شما   به عنوان فناور  برتر سال 

 خداوند منان توفیق روز افزون در سنگر علم و پژوهش برایتان مسئلت داریم. 

 جناب آقای  مهندس محسن رجبی، مدیرعامل  شرکت آینده سازان پهپاد ایران  

استان مازندران  را در جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان مازندران تبریک عر  نموده   2225انتخاب شما  به عنوان واحد فناور  برتر سال 

 و از خداوند منان توفیق روز افزون در سنگر علم و پژوهش برایتان مسئلت داریم. 

   351505315/0استان  مازندران، ساری، تب ستان، میدان دانشجر، ارتدای خیاران ساری کنار،  پارک علم و فناوری استان مازندران           تلفن:        

 جناب آقای دکتر  حمید بخشی، مدیر عامل هسته فناور جنگ و درنگ 

شهردار جویبار تبریک عر  می نمائیم و از خداوند منان توفیق روز افزون برایتان مسئلت   نوید مسرت بخش انتصاب شایسته شما را به عنوان 

 . داریم

 جناب آقای دکتر حسین یوسفی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر  

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ تبریک عـر       -انتصاب شما را  به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  

 نموده و و برای شما  موفقیت روزافزون خواهانیم. 

 آقایان مهندس سیفی، مهندس رادمهر، مهندس خادمی و  جناب آقای غالمیهمکاران گرامی  

از خداوند منان توفیق روز افزون ، برایتان   انتخاب شما  را به عنوان کارمندان نمونه پارک علم و فناوری استان مازندران تبریک عر  نموده و

     .آرزومندیم



 

 

 

 دومین کنف انس رین الملل  کارآف ین 

 5/اسفند   4و  0  -تا ان

WWW.ICE2014.UT.AC.IR 

 ششمین جشنراره علم  و فناوری فک  ر ت 

 5/اسفند   -رش 
WWW.GSTP.IR 

 اولین کنف انس رین الملل  حماسه سیاس  و حماسه اقتصادی

 5/رامن  51ال   54  -دانشگاه آزاد اسالم  واحد رودهن
WWW.ICPEEE.IR 

 سرمین کنف انس رین الملل  رویک دهای نرین نگاداش  ان ژی

 5/اسفند   -دانشگاه تا ان
WWW.ETEC.IR 

 اولین جشنراره مل  پژوهش  ساند

 5/دی   -دانشگاه صن ت  ساند
WWW.SAHAND92.SUT.AC.I

 هفتمین نمایشگاه رین الملل  خدمات و تجایزات صن   گ دشگ ی و هتل داری ای ان

 5/رامن  52ال   54  -نمایشگاه رین الملل  تا ان
WWW.TITEXGROUP.IR 

 دهمین جشنراره مل  فن آف ین  شیخ راای 

 0/اردیباش   -اصفاان
WWW.SHTF.IR WWW.MSTP.IR 



 

 WWW.MSTP.IR 

 استا   مازندرا   سار   تبرستا   میدا  دانوجو  ابتدا  خیابا  سار  شدار  پارک علم و فداور  استا  مازندرا   
 2۳2داخلی  ۳2۲2 – 23۳93۲2   تلفن: 2۳2طبقه سوم  اتاق  

 

 نوین نور آرا

WWW . NOORARA . COM 

 بعدی و چراغهای پارکی و اتوبانی 3برج های نوری 

 مستقر در پارک علم و فناوری استان مازندران 

 فعال در حوزه
 اورپردازی 

 طرحمصنعت م1اختراعممومممم3مثبتم

 مدهرمعاملم:ممهندسمصالحممهدوی

 استا   مازندرا   سار   تبرستا   میدا  دانوجو  ابتدا  خیابا  سار  شدار   پارک علم و فداور  استا  مازندرا  
 2۳2داخلی  ۳2۲2 – 23۳93۲2   تلفن:  2۳2طبقه سوم  اتاق 


