
 

  

  

  

  

  

  

  مديران محترم مراكز رشد و امور موسسات

  

  با سالم و احتـــرام؛

  

و حل مسائل سازماني و به منظور تحقق اهداف و  يپژوهش يازهاين نيتام يدر راستابه استحضار مي رساند 

اعالم  ليبه شرح ذ 1396پارك علم و فناوري يزد در سال  يپژوهش نيعناو فهرست ،پارك يها تيمامور

لذا خواهشمند است به كليه واحدهاي فناور  .گردديم يدعوت به همكار طيعالقمندان واجد شرا هيو از كل

  .مستقر در مراكز رشد و چند مستاجره اطالع رساني فرماييد

 :واحد طرح و برنامه

 استان اي توسعه مناسبات در پارك تاثير نميزا مطالعاتي طرح .1

 همراه به( فناور و بنيان دانش هاي شركت ملي جايزه دبيرخانه ايجاد برنامه تدوين و مطالعه .2

 )درآمدي پيوست

 در كشور فناور و  بنيان دانش هاي شركت كاوي بهينه ملي مركز ايجاد برنامه تدوين و مطالعه .3

 )درآمدي پيوست همراه به( پارك

 دانش مديريت جامع نظام استقرار و طراحي .4

 فناور و بنيان دانش هاي شركت ارزشگذاري نظام تدوين .5

  :مركز نوآوري

  تدوين برنامه توسعه فرهنگ خالقيت، نوآوري و كارآفريني در جامعه.  6

  تدوين برنامه جامع زنجيره ايده تا كسب و كار.  7

  :امور موسسات

شركت ها و واحدهاي تحقيق و (تدوين و اجراي برنامه جذب شركت هاي معتبر استاني و ملي  .8

 )توسعه

  17/2/1396  :تاريخ  

د/970/12  :شماره  

 ندارد  :پيوست



 

    

  

  

 
 

 مربوطهيا اطالعات تكميلي از واحد  RFPو دريافت  عالقمندان مي توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشي

واحد به و همچنين بصورت چاپي  PDFو  WORDاقدام و در قالب دو فايل پروپزال نسبت به تكميل فرم 

  .فايل پروپزال در سايت طرح و برنامه موجود است .ارسال نمايندطرح و برنامه پارك 

پژوهشي تصويب و به  -كميته علمي مستمر در  هاي جديد به طورالزم به ذكر است عناوين و اولويت

لذا عالقه مندان مي توانند پيشنهادات خود را در اين باره نيز ارسال . گردد مياضافه  اولويت هاعناوين 

مطلع هاي پژوهشي  اولويتاز عناوين جديد  طرح و برنامهبا مراجعه دوره اي به سايت نمايند و همچنين 

  .گردند

پژوهشي مورد  –همچنين پروپزال هاي ارسالي ابتدا در واحد طرح و برنامه بررسي و سپس در كميته علمي 

 .بررسي و تصويب قرار مي گيرد

  .پژوهشگران محترم براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرمايند

035 -37260114  

  

  

  با تشكر

  سيد محمد خامسي

  طرح و برنامه

  

   

  


