






پیام ریاست

وبکستوسعهاساسیاستراتژیهایازیکیفناوریوعلمپارکهایایجادامروزه

هدفبافناوریوعلمپارکهای.میرودشماربهنوآورنواحیایجادومنطقهایکار

ودانشگاهوبازارساختاریزنجیرهتکمیلوصنعتبخشتوانمندسازی

شکلگیریمحوریهدفدیگرعبارتبه.گرفتهاندشکلایدههاتجاریسازی

بط،مرتفناورونوآورگروههایمیانرقابتپذیریضریبافزایشعلمی،پارکهای

نهادنعنوابهفناوریوعلمپارکروایناز.آنهاستنتایجبهسازیوترغیببرای

رانوآوریازیتجاریسفرآیندکلیدی،آفریناننقشبینشبکهایجادباپشتیبان

نهادیکانعنوبهبلوچستانوسیستاناستانفناوریوعلمپارک.میکندتسهیل

محوردانشکارهایوکسبتوسعهدرمحورینقشارائهبادانشگاه،مکمل

ایارتقوتشویقطریقازمحلیجامعهثروتافزایشراخوداصلیهدفمنطقهای،

.داندمیاستانبنیاندانششرکتهایتوانمندیضریبافزایشونوآوریفرهنگ

تیسازیصنعتشویقنوآوری،ترغیبوترویجمنظوربهاستانفناوریوعلمپارک

بااستنمودهتالشمنطقهایپایدارتوسعهتضمینودانشبنیاندستاوردهای

.نمایدایجادبازاروصنعتدانشگاه،میانسازندهایتعاملموثر،نهادیبسترایجاد

پشتیبانیوحمایتباتامیکوشدبلوچستانوسیستاناستانفناوریوعلمپارک

یبکارگیرجهتمناسببستریایجادضمنمختلف،حوزههایدرنوایدههایاز

وسعهتزمینهبنیان،دانشمحصوالتتولیدوفناوریحوزهمتخصصینتمامی

.آوردفراهمرااستاناقتصادیتوسعهوفناوریعلمی،

:ازاستعبارتمجموعهاینمأموریتهایمهمترینازبرخی



امور 
مؤسسات



بهفناوری،وعلمپارکفناوریهایسیاستگذاریجهتدرموسساتامورواحد

یبررسوشناسایینیزوفناورواحدهایاستقراروپذیرشارزیابی،واحدعنوان

احدواینهایفعالیتدیگراز.نمایدمینقشایفایاستانفناورانههایظرفیت

ونعتصودانشگاهبینارتباطیپلعنوانبهاستانفناوریوعلمپارکمعرفی

ایدستاوردهسازیتجاریدرنهاداینحمایتینقشبافناوریصاحبانآشنایی

.باشدمیتکنولوژیسازیبومیوفناوریانتقالبهکمکپژوهشی،

بایشتربارتباطفناوری،وعلمپارکحمایتینقشتبیینجهتدروراستاایندر

ها،اهدانشگدرآشناییجلساتبرگزاریطریقازفناوریصاحبافرادومخاطبین

وپوسترتهیهها،نمایشگاهدرشرکتعلمی،هایانجمنوآموزشیموسسات

.باشدمیواحداینهایبرنامهدیگرازکاتالوگ

واحدهای فناور مستقر در پارک

فناوریوعلمپارکدرشدهپذیرشهایشرکتمشخصات1شمارهجدولدر

.استشدهبیان



ردیف
نام 

شرکت
حوزه 
فعالیت

رایانامه/ سایت مدیرعاملمحوریایده

1
مشاور
معدنی
اونیکس

معدن

استخراجگرافناز-
گرافیت

استفادهازروشهای-
نرمافزاریتجهیزاتروز
جهتاکتشاف،مطالعات
زمینشناسی،حفاریو

ژئوفیزیک
فرآوریسنگهای-

معدنی
ساختدستگاهفرآوری-

طالیپالسری

دعبدالرشی
آسوده

www.onyx-

mining.com 

borzkooh@g

mail.com

2
زند
گستر
شرق

فناوری
اطالعات
فناوری
اطالعات
وسخت
افزارهای
رایانهای

ائهاتوماسیونشبکهوار-
خدماتسازمانیدرحوزه

شبکه
تولیدسامانههای-

مانیتورینگشبکه
تولیدنرمافزارهای-

همرتبطباامنیتشبک

مهنار
حاجیزاده

www.mssp.ir

info@zandgo

star.ir 

3
شاد
مبتکر

مخابرات

تولیدسختافزارهای-
مخابراتیوارتباطی

رلنرمافزاردستیارکنت-
پروژه

نیمارحمت
طلب
ضیابری

ww.shm-

co.com

nima_rahmatt

alab@

shm-co.com

4
طرحو
ساخت
هنگام

هایانرژی
تجدید
پذیر

انتقال،پیادهسازیو
توسعهفناوریهای

مرتبطباکشتگاههای
خورشیدی

حمیدرضا
احراری

www.hengam

.net

hengam@hen

gam.net

شرکتهایپذیرششدهدرپارکعلموفناوری.1جدول



5
البرز
آزمای
غرب

جغرافیا
انیتهیهپایگاهدادهمک

ازشهرزاهدانازطریق
GISنرمافزارهای

ماهان
محمودی

www.alborzaz

ma.ir

alborzazma@

gmail.com

6

کشتگاه
خورشید
یشهر
آفتاب

انرژیهای
رتجدیدپذی

طراحیوتولید
کلکتورهایمسطح

خورشیدی

آیدین
احراری

www.hengam.n

et

hengam@

hengam.net

7

توسعه
هنرو
فناوری
مکران
اکسون

هنر

نرمافزارطراحی-
عنقوشوتولیدصنای

دستی
تولیدمحصوالت-

باصنایعدستیاستان
بستهبندیو

شناسنامهمحصول

مینا
شیرانی

www.souchen.

ir bavafareza@

gmail.com

8

مجتمع
مبتکران

رویای)
هوشمند
(مجازی

کالکترونی

دستگاهصنعتی-
نظارتازراهدور

"سنجشنیرو"

دستگاهدیتاالگر-
سامانهسختافزاری-

ونرمافزارینیروباد
سامانهسختافزاری-

ایمنموجرسان
نرمافزاردیجیتالی-

بایگانیمبتکران
سامانهکنترلو-

نظارتاسکادا

ساراملک
شعبانی
امیری

www.itechplex.

ir

info@itechplex

.ir

9

عصر
ارتباطات
دانش
نیمروز

فناوری
اطالعاتو
سخت
افزارهای
رایانهای

تولیدسامانههای
سختافزاری

مانیتورینگدرحوزه
هشبکهوامنیتشبک

احمد
کاظمی

www.mssp.ir

info@zandgost

ar.ir



www.abtin-

co.com

info@abtin-

co.com

جعفر
نصیری

تولیدادوات
سنجشو
پایشسطح،
دبیوحجم

آب

مهندسی
آب

آبتین
تندیس
ایده

10

www.behboud

rayan.com

Akbari_id@

yahoo.com

محمدر
ضا
اکبری

ارائه
سامانههای

سازمانیحوزه
سالمت

فناوری
اطالعات

پارس
بهبود
رایان
نیک
بنیان

11

www.rs-co.ir

m_ali_moradi

@yahoo.com

نرگس
فریور

تولیدنرم
افزارهایحوزه
حسابداری،
حسابرسی،
مالیو
مالیاتی،

ایومشاوره
اتوماسیون

هایسیستم
اطالعاتی
حسابداری

حسابداری
راهبران
مسیست
افراز

12

akaramvandi@

gmail.com

اردشیر
کرم
وندی

ارائهخدمات
آزمایشگاهی
درحوزه

خاک،پسابو
محیطزیست

خدمات
آزمایشگاهی

مشاوره
خاک
آزمای
تفتان

13

khakazmayede

kta@yahoo

.com

علیرضا
هاشمی
زاده

ارائهخدمات
آزمایشگاهی
درحوزه
،محیطزیست
آلودگیهای
محیطیو
صنایعغذایی

خدمات
آزمایشگاهی

مهندسی
نمشاور
خاک
آزمای
دلتا

14

bamdadtis@

gmail.com

محمد
هادی
مرعشی

راهاندازی
نیروگاههای

برق
خورشیدی

انرژیهای
رتجدیدپذی

بامداد
تیس

15



16
پیشرو
نوآوران
تفتان

مهندسی
نساجی

تولیدپارچه
ملتبلون

امیر
آذرخش

bavafareza@

gmail.com

17
هامون
آزمای
شرق

خدمات
آزمایشگاهی

ارائهخدمات
آزمایشگاهی
بهواحدهای

فناور

حسن
جواهری
عفیف

hamoonazma92@

yahoo.com

18
ساحل
کوهکان

فناوری
اطالعات

نرمافزار
ساماندهی

هایجایگاه
سوخت

حسام
الدین
جهاندیده

abdulsalam.elmi

@gmail.com

19

مهندسین
مشاور
تابان
نیمروز

الکترونیک

مشاورهوراه
اندازی
هایسامانه

برقفشار
قوی

سید
مسعود
برکاتی

smbaraka@

gmail.com

20
تفتان
کانی
جنوب

معدن
فرآوری
منگنز

حسن
شهنوازی

taftan.kany88@

gmail.com

21

مجتمع
فناوری
مبتکران

دنیای)
هوشمند
(مجازی

فناوری
اطالعات

فروشگاه
اینترنتی
یصنایعدست

ساراملک
شعبانی
امیری

www.1000dokan.

cominfo@itechpl

ex.ir

22

وریا
صنعت
پویای
پارسیان

ارائهخدمات
ایمشاوره

ارائهخدمات
درایمشاوره

حوزهطراحی
وتولید

افسانه
محمودی

نیا

afsanehmahmoudi

nia@gmail.com



23
تعاونی
تارنما
ایرانیان

انیمیشن

تولید
محتوای
انیمیشنو
دیجیتال

بهروز
پاکزاد

tarnamairanian@

gmail.com

انیمیشناتعاونیسای24

تولید
محتوای
انیمیشنو
بازیهای
رایانهای

محمدمه
دی

شهرکی
مقدم

mm.shahraki.m@

gmail.com

25

تعاونی
معدنی
سنگ

کرومیت
زاهدان

معدن
فرآوریسنگ
کرومیت

غالم
سرور
نوتی
زهی

Noutizehi@gmail.

com

26
تپیکزیس
فناوران
کارآفرین

هایفناوری
زیستی

ثیرتولیدوتک
گیاهان
داروییو
گرمسیری
استانبا
استفادهاز
روش

مهندسی
ژنتیکو
کشتبافت

بهاره
ناصری

zeestfanavaran@

yahoo.com

27
زتعاونیفرا
صنعت
زاهدان

هوافضا

طراحی،
ساخت،

آموزشمونتاژ
وپرواز
هواپیمای

مدل

امیر
هگلستان

www.faraz-

sanat.com

amir_golestaneh

@yahoo.com



28
مهندسی
کانسار
پویش

معدن

پیجوییو
اکتشافمحدوده
هایمعدنی

استان

مریم
عسگری

kansarpooyesh

@yahoo.

com

29
اندیشه
بکر
هادی

فناوری
اطالعات

نرمافزارجامع
لبانکملیسوا

آموزشو)
(پرورش

هادی
بهروزیان

www.bekr.org

www.behrozyn

30
پویان
آب
هامون

معدن

ارائهخدمات
اکتشاف،

بهرهبرداریو
نگهداریمنابع
آببرپایهی
دیدگاههای

هیدروژئولوژی،
شناسایی

هایآبیآلودگی
ورفعآنهابا
استفادهازروش
هایعملیو
پیشبینیو
شبیهسازی
جریانوانتقال

رضا
جهانشاهی

jahanshahi.reza

@gmail.com

31
رویش
طراوت
کویر

فناوری
های
زیستی

تتولیدمحصوال
گیاهاندارویی
ازطریقکشت

بافت

محمدامین
جنگیزهی

m.Valizadeh

@anrs.usb.ac.ir

32
ارتباطات
هوشمند
امین

فناوری
اطالعات

طراحیوتولید
یاپلیکیشنها
کاربردی

میثمنور
مشرفی

Ghaderi12@

gmail.com



پذیرش واحدهای فناور

مرقبهفناوریوعلمپارکبهورودمتقاضیفناورواحدهایتعداد،1399سالدر

ششپذیرشباشرکت،هراقتصادیوفنیفعالیتارزیابیازپسکهرسید11

ائهارراستایدر.شدموافقترشدیافتگیهایشاخصبودنداراباجدیدشرکت

هایساختارعنوانبهتخصصیخدماتارائهشرکتسهتخصصی،وفنیخدمات

.گردیدپذیرشنیزپارکمکمل
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97سال 98سال 99سال

شرکتهایپذیرششده تعدادمتقاضیانپذیرشدرپارک

وضعیتپذیرشواحدهایفناور.1نمودار



میزان تسهیالت اعطا شده به واحدهای فناور 

20ازبیشیافتهرشدفناورواحدهایازمالیهایحمایتمجموع،99سالدر

بهشدهااعطتسهیالتمحاسبهبدونتسهیالتمیزاناین.استبودهریالمیلیارد

حمایتیهایسیاست99سالدر.باشدمیرشدمرکزدرمستقرفناورواحدهای

.ستابودهمتمرکزفناورواحدهایفروشبازارومحصولتوسعهبربیشترپارک
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97سال 98سال 99سال

میزانتسهیالتاعطاشدهبهواحدهایفناور.2نمودار



نیروی انسانی

اننشپارکدرمستقرفناورواحدهایدرشاغلانسانینیرویتعدادزیرنموداردر

.استشدهداده
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97سال 98سال 99سال

تماموقت

پارهوقت

تعدادنیرویانسانیشاغلدرواحدهایفناور.3نمودار

حوزه فعالیت واحدهای فناور
بیشترواحدهایفناوردر.،حوزهفعالیتواحدهایفناورمشخصشدهاست4درنمودار

.باشندهایدارایمزیتنسبیورقابتیدراستانمشغولفعالیتمیحوزه

27%

16%

7%10%

15%

12%

10%

3% فناوری اطالعات

معدن

فناوری های زیستی و گیاهان دارویی

الکترونیک

خدمات  فنی و تخصصی و تجاری 

سازی

سایر

حوزهفعالیتواحدهایفناور.4نمودار



مرکز رشد 
واحداهی 

فناور



درفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتازمجوزاخذبااستانفناورواحدهایرشدمرکز

بهکمکنیزواستاندرکارآفرینیتوسعهوایجادازحمایتهدفباو94/8/24تاریخ

درشمرکز.نمودکاربهآغازکاربردیهایفناوریودانشبرمبتنیمحلیاقتصاد

،کارآفرینانوفناورانازشبکهایایجادباخودفعالیتمدتطولدرفناورواحدهای

طیمحیایجادباراکارهاوکسبگیریشکلشرایطها،دهندهشتابوگذارانسرمایه

.استنمودهفراهمافزاییهمجهت

اهداف مرکز رشد

ایجاد زمینه کار 
آفرینی، حمایت از 
نوآوری و خالقیت 

نیروهای محقق 

ایجاد فضای الزم برای 
گسترش و رشد واحدهای 
کوچک و متوسط دانش 

مدار و فناور فعال در 
یزمینه های فناور

تولید و توسعه محصوالت 
و فرایندهای فناوری قابل 

عرضه به بازار

بسترسازی به منظور 
تجاری کردن دستاوردها 
بسترسازی به منظور در راستای اهداف مرکز

ایجاد فرصت های شغلی 
مناسب برای جذب 
کارآفرینان و دانش 

آموختگان دانشگاهی در 
ریزمینه های فناو

کمک به رونق 
اقتصاد محلی 

مبتنی بر فناوری

در مرکز رشددسته بندی موضوعی شرکت های پذیرش شده 

15%

5%

20%

5%
10%

10%

15%

10%

10% فناوریاطالعات
معدن
کشاورزی
الکترونیک
ارائهخدمات
تجهیزاتپزشکی
مکانیک
زیستفناوری

دستهبندیموضوعیشرکتهایپذیرششده.5نمودار



وضعیت پذیرش هسته ها و واحدهای فناور 
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97سال 98سال 99سال
تعدادهستههاوواحدهایفناورمتقاضیورود تعدادهستههایفناور تعدادواحدهایفناور

نیروهای انسانی هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز 
رشد

وضعیتپذیرشهستههاوواحدهایفناور.1نمودار



رشدواحدهای فناور پذیرش شده در مرکز 

Hard Work at any circumstances

3

فناوری 
اطالعات

مکانیک

ارائه 
خدمات

مهراز ساخت بلوچستان-فناوری نوین پارسین آراد البرز-چابک رایانه زاهدان

فوالدریزان اوشیدا-آرتا صنعت بوتیا-پیشرو صنعت سبز ویرا

مهر نور الکترونیک پیشگام

فرآموزان خالق اندیش امید-ارزیابی اقتصادی هستی راد سرحد

تفتان -آرتا صنعت کویر هامون-گیاهان دارویی قاصد تفتان-کودسازان راویس ایرانیان
سهند

آتیه سازان بامداد اندیشه-امید آینده اکسید جنوبگان

کشاور
زی

پیشروان سالمت طبیعت سبز-آبادیس آراد آریا
زیست
فناوری

الکترونیک

تجهیزات 

پزشکی

تولید
محتوا

کانی کاوان کانسار فالت

اوشیدابهداشتی و درمانی خدمات 
کیانسهایرانیان طب پیشگامان 

معدن



شرکت های دانش بنیان

پیک 
زیست 
فناوران 
کارآفرین

مبتکران 
رویای 

هوشمند

زند 
گستر 
شرق

شتابدهنده 
کسب و کار 

کیمیای 
توانگر

پارس 
بهبود 

رایان نیک 
بنیان

زیست 
بوم 

زاهدان

طراحان توسعه 
نوین سیستان
و بلوچستان

سروش 
صنعت بریس

سنگچین 
زاهدان

انرژی سبز 
انوشیروان

جاوید انرژِی 
سبز قهستان

مکانیک

برقوالکترونیک

فناوریاطالعاتوارتباطات

خدماتتجاریسازی

انرژیهایتجدیدپذیر

زیستفناوری



اورفنمیانگین تعداد ساعات مشاوره ارائه شده به واحدهای 

90

50

70

30 30

1399میانگینتعدادساعاتمشاورهدرسال

برندینگوبازاریابی

امکانسنجیمالیو

اقتصادی

حسابرسیمالیومالیاتی

حقوقومالکیتفکری

بیمهوحقوقکار

میانگین تعداد ساعات مشاوره کسب و کار ارائه شده به

واحدهای فناور 

77

42

168

147

1399میانگینتعدادساعاتمشاورهکسبوکاردرسال

بهار تابستان پاییز زمستان

میانگینتعدادساعاتمشاورهارائهشدهبهواحدهایفناور.2نمودار

رمیانگینتعدادساعاتمشاورهکسبوکارارائهشدهبهواحدهایفناو.3نمودار



شدهدوره های آموزشی ارائه 

0 50 100 150 200

میانگینتعدادساعاتبرگزاریدورههای

1399آموزشیدرسال

آبزیانوجلبک کشاورزیوگیاهاندارویی نانو

تسهیالت اعطا شده به واحدهای فناور
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20000
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30000

35000

40000

97سال 98سال 99سال

…میزانتسهیالتاعطاشدهبهواحدهای

دورههایآموزشیارائهشده.4نمودار

تسهیالتاعطاشدهبهواحدهایفناور.5نمودار



ع مرکزصنای 
خالق



موضوعات مرکز نوآوری صنایع خالق



دسته بندی موضوعی شرکت های فعال مرکز نوآوری 
صنایع خالق

برنامه های توسعه ای



و تیم هاشرکت ها 

کل نفرات فعال 
مستقیم

نفر408

هسته های نوآور
هسته28

واحدهای نوآور
واحد54

شرکت دارای تاییدیه شرکت خالق معاونت علمی و فناوری ریاست 34
جمهوری می باشند

، واحدها و نفرات مرکزهسته ها



نمودار رشد تعداد واحدهای مرکز نوآوری صنایع خالق 

نمودار رشد هسته ها صنایع خالق 

رشدتعدادواحدهایمرکزنوآوریصنایعخالق.1نمودار

رشدهستههاصنایعخالق.2نمودار



نمودار رشد نیروهای فعال مرکز نوآوری صنایع خالق

نمودار رشد دوره های آموزشی مرکز نوآوری صنایع خالق

نیروهایفعالمرکزنوآوریصنایعخالقرشد.3نمودار

دورههایآموزشیمرکزنوآوریصنایعخالقرشد.4نمودار



نمودار رشد شرکت های دارای مجوز خالق فعال مرکز 
نوآوری صنایع خالق

نمودار رشد ارائه تسهیالت مالی به واحدهای مرکز نوآوری 
صنایع خالق

شرکتهایدارایمجوزخالقفعالمرکزنوآوریصنایعخالقرشد.5نمودار

ارائهتسهیالتمالیبهواحدهایمرکزنوآوریصنایعخالقرشد.6نمودار



شرکت13

شرکت10

شرکت6

شرکت5انیمیشن و بازی

شرکت9

34
شرکت خالق



تولیدات محتوای نوگام

رویدادهای ترویجی



و وبینارپنل 

رویداد
گذاریسرمایه 

99اسفند

جشنواره 
صنایع خالق 

3

جشنواره 
صنایع خالق

2

جشنواره 
صنایع خالق 

1

افتتاحیه
مرکز نوآوری

خالقصنایع 

97مهر

جشنواره های ملی صنایع خالق

افتتاحیه
فضاهای جدید
مرکز نوآوری
صنایع خالق

98آبان 

استودیوهای تخصصی مرکز

استودیو 
بازی سازی و 

انیمیشن
استودیو 

تخصصی طراحی

استودیو دوبله و 
صداگذاری

استودیو تخصصی 
معماری

استودیو 
جلوه های ویژه



خانه خالق صنایع دستی استان



فضاهای مرکز نوآوری صنایع خالق



امور 
یعمران 



هایپروژهاجرایوطراحیمطالعه،بامرتبطهایفعالیتمجموعهعمرانیامورواحد

.داردهعهدبرراپارککالبدیفضاهایمجموعهتاسیساتیهایفعالیتنیزوعمرانی

تادسوفناورواحدهایها،هستهاستقراروپژوهشیفضایایجادراستایدرواحداین

بادادقرارعقدومناقصاتبرگزاریباراایگستردههایفعالیتفناوریوعلمپارک

لذیمواردبهتوانمیجملهآنازکهاسترساندهانجامبهمشاورینوپیمانکاران

:نموداشاره

های عمرانی صورت گرفتهاهم فعالیت

فضای جند مستاجره اتمام فعالیت های عمرانی و افتتاح مجتمع نوگام
نوگام

درصد100میزان پیشرفت •

 ،هکتار از زمین ، حصار کشی و 5برداری و تسطیح قشه نتدوین طرح جامع
جدول گذاری، تامین انشعاب برق و آب و گاز، محوطه سازی و فضای سبز،

پردیس دانش بنیانجاده کشی و آسفالت

درصد20: میزان پیشرفت عملیات اجرایی•

کارخانه نوآوری زاهدانطراحی، اجرای اسکلت و فوندانسیون

40: میزان پیشرفت عملیات اجرایی•

ژه طراحی معماری  فضا، ارزیابی و انتخاب پیمانکار جهت اجرای پرو
رمرکز نوآوری ایرانشهبهسازی و آماده سازی

درصدی عملیات اجرایی50پیشرفت •

مرکز نوآوری چابهارفضا، طراحی معماری فضا، ارزیابی و انتخاب پیمانکار جهت بهسازی

درصدی عملیات اجرایی60پیشرفت •

طراحی معماری فضای داخلی، ارزیابی و انتخاب پیمانکار جهت 
مرکز نوآوری سراوانبهسازی فضا



اوریزیرساخت های فیزیکی شکل گرفته در پارک علم و فن

سال هگرفتهای شکلزیرساخت
شکل 
گیری

گیریهدف و ضرورت شکل

عملیات راه اندازی آغاز 
کارخانه نوآوری زاهدان

1399

کارخانه نوآوری، بستری است که در
یاز آن، بسیاری از ابزارها و منابع مورد ن
سعه کارآفرینی که برای راه اندازی و تو

یان کسب و کار شامل زیرساخت ها، مرب
و مشاوران، سرمایه گذاران ریسک 

پذیر، شتابدهنده ها، خدمات دهندگان
ارتاپها به استارتاپها و کسب و کارها، است
ستم و به نوعی بازیگران اصلی اکوسی

-کارآفرینی را در یک فضا گردهم می
هدف از راه اندازی کارخانه . آورد

نوآوری، تجمیع منابع، تسهیل رشد
کسب و کارها و افزایش 

.موفقیت آنهاستشانس

1399ساختمان نوگام
ان استقرار واحدهای فناور و دانش بنی
و نهادهای مکمل ساختار پارک

1399پارک انرژی
ر های تجدید پذیر داستفاده از انرژی

تامین انرژی
های خدماتی حوزه آزمایشگاه

آب، خاک و محیط زیست
ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در 1399

حوزه آب، خاک و پساب



خانه خالق استان سیستان و 
1399بلوچستان

استقرار واحدهای فعال در حوزه صنایع 
خالق

31398ساختمان نوآوران 
ک و استقرار شتاب دهنده حوزه الکترونی

رباتیک و توانمندسازی در حوزه سخت
افزارهای الکترونیکی

31398ساختمان فناوران 
ای استقرار واحدهای فناور متقاضی فض

کارگاهی

21398ساختمان فناوران 
ای استقرار واحدهای فناور متقاضی فض

کارگاهی

11397ساختمان فناوران 
ای استقرار واحدهای فناور متقاضی فض

کارگاهی

21397ساختمان نوآوران 
استقرار واحدهای فناور حوزه فرآوری 

معدن

11397ساختمان نوآوران 
ز استقرار واحدهای فناور مستقر در مرک

رشد

گیری صندوق پژوهش وشکل 
فناوری

1397
تامین سرمایه ریسک پذیر

اص ارائه خدمات مالی و تسهیالتی به اشخ
حقیق و حقوقی

1397ایفن بازار منطقه

ای معرفی محصوالت و عنوان نمودن تقاض
ارفناوری جهت بهبود فرایند کسب و ک

تسریع در شناسایی نیازها و مشکالت
واحدهای فناور

های پرورش گیاهان گلخانه 
دارویی و گرمسیری

1396
فعالیت در حوزه کشت گیاهان زینتی
گار مقاوم در برابر کم آبی و شوری و ساز

ائینبا اقلیم استان با ضریب آب بری پ

1396مجتمع نوین
استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان و

نهادهای مکمل ساختار پارک

و دفتر مالکیت فکریاستقرار 
ثبت اختراع

1396

دهای ثبت پتنت و عالیم تجاری برای واح
فناور

ت آشنایی واحدهای فناور با حقوق مالکی
فکری



-ندهگیری شتابدهشکل

های تخصصی

شتابدهنده
تخصصی

تاطالعافناوری
(کاتالیزور)

1397

در پرورش فرهنگ کارآفرینی-
استان

حمایت از بخش خصوصی -
جهت شکل گیری استارت آپ

ها
تم تکمیل زنجیره اکوسیس-

کارآفرینی
ه نهادینه کردن فرهنگ سرمای-

گذاری در کسب و کارهای با 
ریسک باال

فراهم نمودن زمینه جذب -
سرمایه جهت توسعه استارت

آپ ها

شتاب
دهنده

تخصص
ی 

صنایع 
خالق

1397

مدرسه 
کارآفری

نی 
دانش
آموزی

1397

گیریشکل
-آزمایشگاه
های 

تخصصی

ت اینترنآزمایشگاه
اشیا،

کمک به توانمندسازی-1397
-از طریق برگزاری دوره
های آموزشی مرتبط

استانداردسازی طرح -
های این حوزه جهت 
عرضه در سطح ملی

آزمایشگاه کشت 
بافت

1396

گیریشکل
مرکز 

نوآوری 
صنایع 

خالق و 
-دپارتمان

های مرتبط
با آن

و استودیوی دوبله
صداگذاری

1397

تبادل و اعمال دانش
ارائه خدمات تخصصی معماری

و شهرسازی
دی بناستاندارد سازی و بسته

محصوالت صنایع دستی

صی استودیوی تخص
طراحی

1397

ی دپارتمان پویانمای
الهای دیجیتو بازی

1397



گیری شگل
مراکز رشد 

اقماری

مرکز رشد 
واحدهای 
فناور پارک 
علم و فناوری

استان

1395

های اشتغال، تشویق فعالیتایجاد 
اقتصادی با ایجاد شرکت،

انتقال و تجاری سازی فناوری
بهسازی مناطق محروم،

تشویق، حمایت و ایجاد روحیه 
کارآفرینی و رقابت

مرکز رشد 
واحدهای 

فناور 
شهرستان 
ایرانشهر

1397

همکاری با 
مرکز رشد 

زابل

1398

ایجاد پردیس پارک علم و 
فناوری استان در شهرستان

چابهار

های پارک علم وفعالیتتوسعه 1398
فناوری در شهرستان چابهار

کشتگاه خورشیدی واقع در
اراضی پارک علم و فناوری 

(در حال ساخت)

تان انتقال فناوری های مورد نیاز اس1398
از طریق سرمایه گذاران

اکی، رستوران، فضاهی کار اشتر
سالن اجتماعات و جلسات، 

...فضاهای سبز، مسجد و 

1399الی 1396



توسعه فضای فیزیکی

واحدهایاراستقرفضایتوسعهنشانگرذیلجدولبامطابقفیزیکیفضایتوسعه

60)پارکاراضیفضایاحتساببدونجدولاین.باشدمیاخیرسالسهدرفناور

جودموفضاهایسایروفارسخلیجبلواردرواقعهکتارینیمودوفضایو(هکتار

.باشدمیاستانشهرهایسایردر
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80000

92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال  99سال 

متراژبرحسبمتر

بنیانپردیس دانش

نظیرییفضاهاتوسعهکشور،فناوریوعلمریزیبرنامهوگذاریسیاسترونددر

رشدردتسریعباعثایمنطقهوملیسطحدربتواندکهفناوریوعلمهایپارک

فناوریوعلمهایپارک.استضروریبسیارگرددمناطقپایدارتوسعهسپسو

دهدمیتشکیلتوسعهوتحقیقراهاآناصلیفعالیتکههاییکانونعنوانبه

اسبراسکهدارندنیازمناسبیکالبدیفضاهایبهخودمناسبعملکردبرای

.شوندساماندهیبایستمیپذیردمیصورتآندرکهفعالیتیمحتوای

توسعهفضایفیزیکی.1نمودار



هایاختزیرستوسعهبهاقدامبلوچستانوسیستانفناوریوعلمپارکراستاایندر

.استنمودهآبادحاجیپوگیروستایدرواقعهکتاری60اراضیبخشدرفیزیکی

سایت،ایندربنیاندانششرکت5فعالیتبهشروعمجوزصدورباحاضرحالدر

شدهارائهپیشنهادیهایطرحتاییدباوگرفتهصورتهاشرکتاینبهفضاتخصیص

نجامامرحلهدرسایتایناراضیازبخشیسازوساختپارک،عمرانیکمیتهتوسط

.است

درشدهریزیبرنامهفضاهای

وعلمپارکبنیاندانشپردیس

:فناوری

صنعتینیمهوصنعتیکارگاهیواحدهای

(صنعتینیمهوپیشرفتهتولیدحددر)خصوصیفناوریواحدهای

(فناوریخدماتارائههدفبامحوردانش)مهندسیخدماتهایشرکت

سازمانهایاصنایعبهوابستهتوسعهوتحقیقواحدهای



زاهدانکارخانه نوآوری 

باکهبلوچستانوسیستاناستاننوآوریکارخانهاولینزاهدان،نوآوریکارخانه

وانسیستفناوریوعلمپارکوجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتحمایت

ژهویمنطقهمحدودهدرخصوصیبخشودولتمشارکتنحویبهوبلوچستان

اینفضای.استگشتهریزیبرنامهزاهداندانشگاهخیاباندرواقعفناوری

شهر،داخلقدیمیپهنهعنوانبهمترمربع،8000حدودوسعتباکارخانه

وازسازیبشدهبینیپیشبرنامهطیکهبودهتجارتوصنعت،معدنغلهانبارهای

.شدخواهداستاننوآوریکارخانهاولینبهتبدیل

متری کارخانه نوآوری زاهدان8000فضای 



مرکز نوآوری ایرانشهر

مربعمتر400،(دانشگاهداخلفضای)مترمربع500:عرصه:(اعیانوعرصه)متراژ

مترمربع700:اعیان،(ایرانشهرنوآوریمرکزفضای)



مجتمع نوگام





پردیس پارک علم و فناوری مکران



ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری



گ اه آزمایش
اینترنت

اشیاء



ساتمؤسوشرکتهاازحمایتراستایدربلوچستانوسیستانفناوریوعلمپارک

درراکارگاهیوآزمایشگاهیخدماتبهدسترسیامکانپوشش،تحتدانشبنیان

تالشدروآوردهفراهمتخصصیوفنیپشتیبانیواحدعنوانتحتمجموعهای

.میباشدخودزیرمجموعهتوسعهجهت

باومستقیممدیریتبادارد،عمومیتریکاربرداینکهجهتبهآزمایشگاهاین

.میشوندادارهپارککارکنانازاستفاده

نام
هآزمایشگا

کاربرانتعداد
*استفاده کننده

آزمایشگاهیفضای
اختصاصی

تیم های
مستقر

هآزمایشگا
اینترنت

اشیا

8مترمربع85100

دفعاتتعدادازصرفنظر)استکردهمراجعهآزمونانجامجهتکهکاربرهر*

(آزمایشگاهازاستفادهمدتزمانوآزمونهاتعدادومراجعه

اهداف آزمایشگاه

پژوهشی؛انجامپروژههای-

ترویجی؛برگزاریرویدادهایمختلفعلمیوفنیو-

اشیا؛تعریفوانجامفرآیندهایشتابدهیاستارتاپهایحوزهاینترنت-

حمایتازپروژههایکارشناسی،پایاننامههایکارشناسیارشدورسالههای-

اشیا؛دکترایمرتبطباحوزهاینترنت

نوآورانه؛پرورشوحمایتازایدههای-

.اشیاتحمایتوتشویقبهتجاریسازیفعالیتهایدانشجوییدرزمینهاینترن-



حوزه های تخصصی فعالیت آزمایشگاه

اشیا؛طراحیوساختدیوایسهایاینترنت-

اشیا؛طراحیوپیادهسازیاپلیکیشنهایاینترنت-

اشیا؛پلتفرمهایسرویسهایاینترنت-

دادهها؛تحلیلوآنالیز-

اشیا؛امنیتارتباطاتاینترنت-

.صنعتیکاربردهای-

برخی پروژه های اجرا شده در آزمایشگاه

برق،انرژی،نفتوگاز،کنتور)دستگاههایاندازیگیریصنعتیهوشمند

؛(آب،گازهوشمند

؛(دیوایسهایکنترلعالئمحیاتی)سیستمهایمرتبطباسالمت

هوشمند؛تراریوم

هوشمند؛خانه

کربن؛دستگاهتشخیصگازمونوکسید

سالمند؛دستگاهردیابکودکو

هوشمند؛استخرپرورشآبزیان

مرغداری؛سامانهسختافزاریونرمافزاریپایشپارامترهای

پیادهسازیسرورMQTTاشیا؛اینترنت

اماکنسیستمامنیت.



حمایت های آزمایشگاه

بدیع؛کمکبهپرورشایدههایخالق،نوآورانهو-

کاری؛کمکبهشکلگیریتیمهایتحقیقاتیوگروههای-

گروهها؛کمکبهساختارمندسازیواستخراجبرنامهپروژههای-

کمکبهصنعتیسازیمحصوالتدارایاثباتفناوریومحصوالت-
آزمایشگاهی؛

محصوالت؛کمکبهتجاریسازی-

.موجوددراختیارقراردادنامکاناتفنی،آزمایشگاهی،دفتریدرحد-

روند کلی برخورداری از حمایت آزمایشگاه

اولیه؛تکمیلفرمپیشنهادی-

همکار؛دعوتازصاحبطرحبرایجلساتکارشناسیتوسطداوران-

.حمایتاعالمنتیجهوتعییننوعوسطح-

اقدامات اجرایی

آموزشیاهدافبرایآزمایشگاهیامکاناتوتجهیزاتگذاشتناختیاردر

تیم؛5تعدادبهرایگانبهصورتدانشجویان

اینترنتحوزهسهدرمنتورینگوتوانمندسازیجهتکارگزارسهجذب

بالکچین؛ومصنوعیهوشاشیا،

وسطتدادهعلومومصنوعیهوشبرایپایتوننویسیبرنامهدورهبرگزاری

مصنوعی؛هوشکارگزار



مصنوعی؛هوشکارگزارتوسطکاویوبآموزشیدورهبرگزاری

شهوکارگزارتوسطماشینیادگیریوکاویدادهمقدماتیدورهبرگزاری

مصنوعی؛

مصنوعی؛هوشکارگزارتوسطرباتیکدورهبرگزاری

اینترنتزارکارگتوسطآردوینوبامیکروکنترلرهانویسیبرنامهدورهبرگزاری

اشیا؛

اشیا؛اینترنتکارگزارتوسطپایتوننویسیبرنامهدورهبرگزاری

بالکچین؛کارگزارتوسطبالکچینمعرفیدورهبرگزاری

بالکچین؛کارگزارتوسطبالکچینکاربرددورهبرگزاری

بالکچین؛کارگزارتوسطپولوبالکچیندورهبرگزاری

الکچین؛بکارگزارتوسطاسالمیدیجیتالاقتصادوبالکچیندورهبرگزاری

بالکچین؛عمومیدورهدرحضورازحمایت

مصنوعی؛هوشاستارتاپیمدرسهدرحضورازحمایت

فناوریوعلمپارکاعضایازنفر11تعدادحضورواعزامدرهمکاری

تادسهمتبهاشیااینترنتکمپبوتدومیندربلوچستانوسیستان

وجمهوریریاستفناوریعلمیمعاونتهوشمندسازیودیجیتالاقتصاد

ران؛ایاشیااینترنتتحقیقاتمرکزتوسطشکوفاییونوآوریصندوق

هاینامهپایانورسالهحمایتجهتفناوریگرنتطرحاجرایدرهمکاری

.تیسیآیوتیآیحوزه

ااشیاینترنتآزمایشگاهتجهیزاتارتقایوتوسعهجهتریزیبرنامه













فناوری 
اطالعات



یتمزعنوانبهآنازمندیبهرهوارتباطاتواطالعاتفناوریخدماتبهدسترسی

ومعلپارکراستاهمیندر.آیدمیحساببهتحقیقاتیوعلمیمراکزرقابتی

اسنتردیتاندازیراهباوبومیمتخصصانکمکبابلوچستانوسیستانفناوری

مناسبزمینهایجاددرسعیالزمارتباطیبسترهایکردنفراهمومجهزداخلی

.باشدداشتهراخودستادوفناورواحدهایتوسعهورشد

موارد حمایت از ارائه و گسترش خدمات فناوری اطالعات و ردیف
ارتباطات

Wirelessبستردرفناورواحدهاوکارمندانبهاینترنتباندپهنایارائه1

LANو

اختصاصیلینکوباندپهنایاندازیراهجهتریزیبرنامه2

وسیستانفناوریوعلمپارکمجازیفضایتارنمایازپشتیبانی3
/http://www.sbstp.irبلوچستان

دولتشبکهدرموجودسامانههایازپشیبانی4

کاربرانمدیریتسامانهازپشتیبانی5

بکهشدرباجگیرضدوآنتیویروسسرورهایبروزرسانیوپشتیبانی6
داخلی

اداریاتوماسیونازپشتیبانی7

(VOIP)هشبکبستربرمبتنیتلفنسیستمازپشتیبانیوراهاندازی8

جلساتوآموزشیوبینارهایازپشتیبانی9

هشیپژوتحقیقاتی،پروژههایانجامجهتمجازیسرورپشتیبانیوارائه10
دانشجویانگرافیکیو

شبکهدرنرمافزاریوسختافزاریایراداترفع11

هبمجموعهجدیدفضاهایدرسیمبیوکابلیشبکهاجرایبرنظارت12
متر15000متراژ

شبکهزیرساختبهجدیدعمرانیفضاهایاتصال13

شبکهامنیتتامینجهتنظارتیهایزیرساختایجاد14



یهادستگاهوترددکنترلهایگیتنصببرنظارتوریزیبرنامه15
هویتتشخیص

ورودیگیتوغیابوحضورسیستمازپشتیبانی16

امورمالیواحدسرورهایتوسعهوارتقا17

نوگامفناوریمجتمعدرجدیدمحلبهسروراتاقتجهیزاتانتقال18

متر500متراژبهمجموعهداخلیشبکهفیبرنوریزیرساختتوسعه19

داخلیشبکهتجهیزاتتوسعه20

ودادهارویرسانیاطالعوفناوریوعلمپارکاینستاگرامصفحهمدیریت21
/https://www.instagram.com/sbstp_officialاخبارآخرین

پارکسایتگرافیکیرابطتغییربرنظارت22

ریبرنامهریزیونظارتبراجراینمایشگاهمجازیهفتهپژوهشوفناو23
www.sbexpo.irوشبکهنوآوریوفناوریسیستانوبلوچستان

ناوریفوپژوهشهفتهنمایشگاهبرگزاریدستورالعملابالغپیروجاریسالدر

بهوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتفناوریوپژوهشمحترممعاونسویاز

ذشتهگهایسالازمتفاوتبرگزارینحوهبهداشتی،هایپروتکلرعایتمنظور

ویپژوهشهایدستاوردارائهدرارتباطانواطالعاتفناوریازگیریبهرهوبود

ماهآبان25تاریخاز.گرفتقرارتاکیدمورداستاناجراییهایدستگاهفناوری

تجهاستانهایارگانکلیهباوانجامنمایشگاهاندازیراهبرایریزیبرنامه

یسامانهآذرماه15تاریخدر.پذیرفتصورتمکاتبهموردنیازاطالعاتدریافت

اریهمکباواستانفناوریوعلمپارکساماندهیومحوریتبانمایشگاهمجازی

هایاورددستعرضهزمینهنمودنفراهممنظوربهبلوچستانوسیستاندانشگاه

.شداندازیراهاستاناجراییهایدستگاهپژوهشی

http://www.sbexpo.ir/


ترسازیبسهدفبااستاننوآوریوفناوریبومزیستشبکهراستاایندرهمچنین

ی،تحقیقات-علمیمراکزودانشگاههااجرایی،دستگاههایپژوهشیارتباطجهت

ایجادرمذکویسامانهطریقازدائمطوربهنیزبنیاندانششرکتهایومحققین

نماهنگ،قالبدرراخوددستاوردهایآخرینتوانندمیمتقاضیان.استشده

.نمایندبارگذاریسامانهدر...وpdfفایلهایکاتالوگ،پوستر،

معرفی نمایشگاه مجازی

هدفاببلوچستانوسیستاناستانبازارفنوفناوریپژوهش،مجازینمایشگاه

،اجراییدستگاههایبیندرمشترکسامانهیکبهسامانهاینشدنتبدیل

ژوهشیپروابطبهبودوبنیاندانششرکتهایومحققینعلمی،مراکزودانشگاهها

:باشدمیذیلهایبخششاملآنهابین

راهبردیبرنامههای

پژوهشیهایطرح

فناوریتقاضایوعرضه

گذاریسرمایهفرصتهای

کارآفرینیفرصتهای

سازمانیچالش

رویدادها

بازارفن

مشاوره

ویدئو



معرفی رویدادهای کارآفرینی و ترویجی







مرکز 
خدمات 

کسب و کار



خألهایازیکیدهدمینشاناستاندرموجودکارهایوکسبوضعیتبررسی

دهشآنهاکافیتوسعهعدموکارهاوکسباینبهآسیبایجادباعثکهموجود

یرانمدازبسیاری.استاستاندرتخصصیایمشاورهوآموزشیمراکزنبوداست،

جدیدکارهایوکسباندازیراهمتقاضیانهمچنینوموجودکارهایوکسب

سرمایهواقتصادیهایمشاورهانجامخود،کاریوکسبمشکالترفعجهت

هبزمینهایندرنیازموردخدماتسایروخودنیازهایبرمنطبقآموزشگذاری،

.تندهسمواجهجدیچالشباکاریوکسبمشاورهتخصصیمرکزیکنبودعلت

وتهیافبیشتریشدتفعلیاقتصادیومحیطیشرایطدربویژهمسالهاین

.استساختهواردافرادگونهاینبهتریجدیآسیبهای



اهداف مرکز 
خدمات 

کسب و کار



دوره های برگزار شده توسط کارگزاری ها





شرکتدانشبنیان19ارائهخدماتمشاورهمالیاتیتوسطکارگزارمالیاتیمرکزبه

واحدفناور؛40و

واحد15شرکتدانشبنیانو10ارائهخدماتمشاورهبیمهتوسطکارگزاربیمهبه

فناور؛

ساعتبهشرکتهای30ارائهخدماتمشاورهدرحوزهدیجیتالمارکتینگبهمدت

.مستقردرپارکعلموفناوری
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ساعت

مشاورهبیمهومالیاتبهواحدهایفناور.1نمودار

واحدهایفناورودیجیتالمارکتینگبهمالیاتبیمه،مشاوره.2نمودار



روابط 
عمومی



ووالتتحباهمسوبلوچستانوسیستانفناوریوعلمپارکعمومیروابطواحد

واحدهاینیازموردهایزیرساختتوسعهامردرمدیریتماموریتباهمگام

زادفاعمجموعه،اینشانوجایگاهحفظبهمعطوفراخودتالشتمامفناوری

،پارکعملکردبهنسبتعمومیافکارسازیشفافآن،هایفعالیتواهداف

وهجامعقبالدرسازمانساختنپاسخگودرسعیومخاطبیننیازهایشناخت

رد.داردسازمانبرونودرونمخاطبانبامتقابلدرکوهمدلیودوستیایجاد

از99سالدرنفر471وگروه52تعدادعمومیروابطهماهنگیبامیاناین

اینهایحمایتوهاظرفیتباوداشتهبازدیدفناوریوعلمپارکمجموعه

راستایدرهمچنینفناوریوعلمپارکعمومیروابط.اندشدهآشنامجموعه

جمهوریسیمایوصداتوسطتولیدیبرنامه24تعدادخوداهدافتحقق

محتوای152مستقر،فناورواحدهایوپارکهایفعالیتپیرامونایراناسالمی

واخبارازشدهمنتشرخبر98واینستاگرامدرپست1270تصویری،وصوتی

.داردخودکارنامهدرنیزراپارکاطالعات

فناورواحدهایمعرفیوعناوینفلزیوچوبیتابلوهای130نصبوطراحی

بامرتبطبنروپوستر220نصبوطراحی،پارککالبدیفضاهایدرمستقر

پارک،کالبدیفضاهایدرپارکدرمستقرفناورواحدهایفعالیتهایحوزه

واحدهایوهامجموعهبهاجتماعاتسالنبصریوسمعیخدماتمورد82ارائه

واحدهایاطالعاتیبانکدرفناورواحدهایروزبهاطالعاتورودمستقر،فناور

ناورفواحدهایوپارکهایفعالیتمستندسازیپارک،پورتالدرمستقرفناور

واحدنایدرشدهانجاماقداماتدیگرازنیزفیلمبرداریوعکسقالبدرمستقر،

.استبوده



ریاستجمهوریافتتاحمجتمعفناورینوگامباحضورمعاونعلمیوفناوری•

جنابآقایدکترستاری؛

بازدیدمعاوناولریاستجمهوریجنابآقایدکترجهانگیری؛•

بازدیدریاستمحترممجلسشورایاسالمیجنابآقایدکترقالیباف؛•

؛وزیرمحترمارتباطاتوفناوریاطالعاتجنابآقایدکترآذریجهرمیبازدید•

ترافتتاحخانهخالقباحضورمعاونعلمیوفناوریرییسجمهورجنابآقایدک•

ستاری؛

آقایدکتربراری؛فضاییکشورجناببازدیدریاستمحترمسازمان•

بازدیداستاندارمحترمسیستانوبلوچستانجنابآقایموهبتی•

بازدیددکترموسوی،معاونوزیراقتصادبههمراهرئیسادارهاموراقتصادیو•

داراییاستان

رییسستاداجراییفرمانامامجنابآقایدکترمخبرازخانهخالق؛بازدید•

بازدیدرییسمحترمادارهارشادجنابآقایدکترمسگرانی؛•

ی؛بازدیدریاستمحترمسازمانصنعت،معدنوتجارتجنابآقایدکترشهرک•

؛افراسیابدانشگاهزابلجنابآقایدکتررئیسبازدید•

ی؛ناظمبازدیدمعاونمحترموزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتجنابآقایدکتر•

نابمدیریتمحترمشعببانکتجارتاستانسیستانوبلوچستانجبازدید•

آقایلکزایی

جنابآقایدکترمالکینمایندهمحترمشهرستانزاهداندرمجلسبازدید•

اسالمیشورای

بازدیدجنابآقایدکترباقرکردریاستمحترمدانشکدهفنیوحرفهای•

بلوچستانسیستانو

برخی از مهمترین بازدیدها



هر؛ایرانشوالیتدانشگاهمحترمریاستقاسمیدکترآقایجناببازدید•

بهایآشیالتتحقیقاتمرکزمحترمریاستاژدریدکترآقایجناببازدید•

چابهار؛دور

ایرانشهر؛شهرستانمحترمفرماندارشعبانیآقایجناببازدید•

ناوریفوعلمیمعاونستاریدکترآقایجنابحضورباانرژیپارکافتتاح•

جمهوری؛ریاست

کار؛وکسبتاایدهاززابلشتابرویداد•

دریایی؛نوینکارهایوکسبمحوریتباچابهارشتابرویداد•

باهمزمانبلوچستانوسیستانفیروزهجایزهجشنوارهدومیناختتامیه•

.خالقصنایعجشنوارهسومین



افتاحیهمجتمعفناوری
نوگامباحضورجنابآقای

وعلمیمعاوندکترستاری،
ریاستجمهوریفناوری

بازدیدمعاوناولریاست
جمهوریجنابآقایدکتر

جهانگیری

بازدیدریاستمحترممجلس
شورایاسالمیجنابآقای

قالیبافدکتر



وبازدیدوزیرمحترمارتباطات
فناوریاطالعاتجنابآقای

آذریجهرمیدکتر

افتتاحخانهخالقباحضور
ریجنابآقایدکترسورناستا

بازدیدریاستمحترمسازمان
ترفضاییکشورجنابآقایدک

براری



بازدیداستاندارمحترم
سیستانوبلوچستانجناب

آقایموهبتی

یبازدیدرییسستاداجرای
فرمانامامجنابآقایدکتر

خالقمخبرازخانه

محترمرئیسبازدید
ادارهارشادجنابآقای

دکترمسگرانی



بازدیدریاستمحترم
آقایصمتجنابسازمان

دکترشهرکی

بازدیددکترموسوی،معاون
وزیراقتصادبههمراهرئیس
ادارهاموراقتصادیودارایی

استان

بازدیدمعاونمحترموزارت
اطالعاتارتباطاتوفناوری
ناظمیجنابآقایدکتر



بازدیدرئیسدانشگاهزابل
جنابآقایدکترافراسیاب

بازدیدجنابآقایدکتر

مالکینمایندهمحترم

شهرستانزاهداندرمجلس

شورایاسالمی

بازدیدمدیریتمحترم

انشعببانکتجارتاست

سیستانوبلوچستان

جنابآقایلکزایی



اقربازدیدجنابآقایدکترب

دهکردریاستمحترمدانشک

فنیوحرفهایسیستانو

بلوچستان

بازدیدجنابآقایدکتر
قاسمیرئیسدانشگاه

والیتایرانشهر

بازدیدجنابآقایدکتر
اژدریریاستمحترم

شیالتمرکزتحقیقات
آبهایدورچابهار



یبازدیدجنابآقایشعبان
فرماندارمحترمشهرستان

ایرانشهر

افتتاحپارکانرژیباحضور
دکترستاری

رویدادشتابزابل



تاناختتامیهدومینجشنوارهجایزهفیروزهسیستانوبلوچس
همزمانباسومینجشنوارهصنایعخالق

رویدادشتابچابهار


