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فرايند توليد علم تا ثروت

.در تجاري سازي يک سر زنجيره دانشگاه و مراکز علمی و سر ديگر زنجيره صنعت قرار دارد



:ماموريت
ه، آنها  فناوري پرديس ماموريت دارد با تشويق و حمايت مراکز فناورانپارك 

.را در توسعه فناوري و رقابت موثر در بازار جهانی حمايت کند

پارك فناوري پرديس

ماموريت و اهداف



فناوري پرديسپارك 

ساختار سازمانی
ریاست پارک

معاونت فنی و اجرایی

و       اداره کل پشتیبانی 
خدمات عمومی

اداره کل عمران و توسعه

اداره کل بهره برداری و  
مهندسی

معاونت توسعه فناوری

امور                    اداره کل 
شرکت های دانش بنیان

و         مرکز تجاری سازی 
خدمات فناوری

دفتر امور پژوهش و فناوری

معاونت توسعه، مدیریت و 
انسانیمنابع 

مدیریت امور مالی

مدیریت امور حقوقی

مدیریت امور اداری

مدیریت حراست

دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

امور بین المللاداره کل ارتباطات و 

:مراکز تابعه

(ص)دبیرخانه جایزه مصطفی* 

مرکز رشد فناوری نخبگان* 

ایرانفن بازار ملی مرکز * 

مرکز توسعه کسب و کار فناوری* 

نوآوریمرکز شتابدهی * 



شهرهايستگاه ماهوار فناوريمرکز رشد هدانشگاتیصنعمنطقه 

پرديس و پارك فناوري سالمت پرديسفناوري پارك 

جغرافيايیموقعيت 

سشهرستان رپدي 

1هكتار8142000 1
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نوآوريپرديس 
هكتار20

دانش وپرديس 
پارك فناوري سالمت

هكتار18

هكتاري1000محدوده توسعه 

پرديسشهر منطقه مسكونی 

فاز دانشگاهی

پرديس 
کارآفرينی 

هكتار21

پارك فناوري پرديس و پارك فناوري سالمت پرديس

پاركتوسعه فازهاي 



 شرکت هاي نوپا(Start-up  :)
مرکز رشد فناوري نخبگان

عدم وجود منابع مالی و تجربه کاري با ريسک باال: ويژگی
 ك پارمرکز رشد فناوري استقرار در(Technology Incubator)

 شرکت هاي کوچک و متوسط(SME )نوع اول
ساختمان هاي استيجاري

راي  عدم نياز به ساختمان مستقل، عدم وجود منابع مالی ب: ويژگی
ساخت ساختمان مستقل

 مرکز فناوري سراج، )استقرار در ساختمان هاي استيجاري
...(و ساختمان هاي فناوران و نوآوران 

 شرکت هاي کوچک و متوسط(SME )نوع دوم
(پرديس نوآوري و پرديس دانش)اراضی پارك 

داشتن سابقه کار و توان مالی خوب: ويژگی
 توسط شرکتمرکز تحقيقات و فناوريخريد زمين و ساخت

انواع استقرار واحدهاي فناور در پارك

و پارك فناوري سالمت پرديسپارك فناوري پرديس

فناوراستقرار واحدهاي انواع 



مرکز رشد فناوری نخبگان

انواع استقرار

 فضاي کاري اشتراکی(Co-Working Space)

(جهت آشنایی دو طرفه پارک و شرکت)تیم ها و شرکت های جدید الورود 
تیم ها و شرکت هایی که نیاز به فضای کاری مستقل ندارند

هسته هاي فناوري

.ماه جهت ثبت شرکت و گذر از مرحله پيش رشد6استقرار حداکثر به مدت  

شرکت هاي عضو مرکز رشد

نشرکت هاي عبور کرده از مرحله پيش رشد و عضو رسمی مرکز رشد فناوري نخبگا

www.techelite.ir



و پارك فناوري سالمت پرديسپارك فناوري پرديس

مختلف و حوزه هاي تخصصی پاركبخش هاي 

فناوري اطالعات و 

ارتباطات، 

الكترونيک و نرم

افزار

41%

فناوري زيستی و

تجهيزات پزشكی

23%

اتوماسيون و 

تهمكانيک پيشرف

20%

نانو، نفت و گاز، 

شيمی و ساير

16%



قهاستارتاپ ها در منطو نوآوری تبدیل شدن ایران به قطب 

هر تبدیل کارخانه های متروکه ش

بهتهران به مراکزی موسوم 

نوآوری  کارخانه های 

تكميل همراهی 
کارآفرينان با رفع  

دغدغه هاي آن ها پس از  
رشد کسب وکار با ارائه
خدمات و مزاياي
پارك فناوري پرديس

و پارك فناوري سالمت پرديسپارك فناوري پرديس

برنامه توسعه شعب و واحدهاي اقماري پارك

:در اکوسيستم کارآفرينیمشکالت استارت آپ ها 

پراکندگی جغرافيايی-مسئله اول

عدم دسترسی يكسان به امكانات -مسئله دوم
فضاي کاري مناسب
خدمات حرفه اي کسب وکار
زيرساخت هاي فنی مطمئن
راهنمايی و مربيان مجرب
نيروي انسانی موردنياز
تداوم هم افزايی و يادگيري پس از دوره شتابدهی

تقويت زيست بوم کارآفرينی ايران-مسئله سوم



برنامه توسعه شعب و واحدهای اقماری پارک

نوآوری آزادیکارخانه 

مترمربع18500فضایی بالغ بر 
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برنامه ها

U ساختمان

قسمت اداری

رستوران

کافه

استراحت

فضای مشترک کاری 

زاویه

سرمایه گذاران 

خطرپذیر

دفاتر حقوقی

5

مرکز رشد



مستقرفناور شرکت هاي 

40

235

96

52

شرکت در بخش 
تمليكی پارک

ه کارگزار در مرکز توسع
کسب و کار فناوری

شرکت در مرکز رشد 
فناوری نخبگان

47

شرکت در بخش
کاستيجاری پار



شرکت هاي عضو و تحت پوشش خانواده پارك

40

1420

96

52

شرکت در بخش  
تمليكی پارک

کارگزار در مرکز  
توسعه  
کسب و کار فناوری

شرکت در مرکز رشد  
فناوری نخبگان

47

شرکت در  
بخش  

استيجاری  
پارک

70

استارتاپ ها
در شعب  

در استارتاپ مستقر268پارک
شتابدهنده29

اعضای حقوقی 850
انشبكه نوآوری تهر



حجم 
صادرات 
محصوالت
وخدمات

ميزان 
فروش
شرکت ها  

(96در سال )

کلحجم 
سرمايه گذاري

88بيش از )
درصد توسط
(بخش خصوصی

محصوالت
و 
خدمات
فناورانه
توليد شده

تعداد 
متخصصين
شاغل
در پارك

150
ميليون يورو

62000
ميليارد ريال

هزار17
ريالميليارد 

1050
عنوان

3518
نفر

عملكرد شرکت هاي فناور عضو

(96تا پايان سال )اراضی و استيجاري /اعضادستاوردهاي 



انواع استقرار واحدهاي فناور در پارك

شرکت هاي فناور عضو

(96سال تا پايان)مرکز رشد فناوري نخبگان /اعضادستاوردهاي 

تعداد 
اعضا
دانش بنيان

تعداد 
فعلی 
اعضا
مرکز

تعداد
پرسنل 
فعلی
اعضا

تعداد
تجميعی 
پرسنل 
شرکت ها

10
شرکت

51
تيم

150
نفر

350
نفر

تعداد 
اختراعات 
مرتبط

32
اختراع

تعداد 
مقاالت
چاپ شده
تاکنون

41
مقاله

ميزان 
فروش
و درآمد
اعضا

تا ابتداي )
(96سال 

125
ميليارد ريال



نفر کارآموز17جذب 

اشتراك گذاري مورد 74
امكانات آزمايشگاهي و 

كارگاهي

از نفر 320جذب 
ري فارغ التحصيالن و بكارگي

دانشگاهاز اساتيد نفر 63

داخلی و خارجیمقاله 47انتشار 

عنوان پايان نامه دانشجويی 28تعريف 
عضوتوسط شرکت هاي 

همکاري با 
دانشگاه ها و مراکز

پژوهشی داخلی
عنوان391

19

عملكرد شرکت هاي فناور عضو

96در سال –هم افزايی دانشگاه و صنعت 



20

عملكرد شرکت هاي فناور عضو

(96در سال )توسعه محصول

پتنت داخلی و خارجی4

عنوان بومی سازی دانش فنی36

خدمت جدید/ محصول82



(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

کمك به رفع نيازهاي فناورانه کشور

دولتی مزيت هاي مرکز تجاري سازي در ارتباط با سازمان هاي 

زیرساخت اجرای

طرح های فناورانه

ه تسهيل ورود ب

وندورليست مشاوره 

تجاري سازي 

فناوري  

ی مسوليت حقوق

و مالی ساخت 

تجهيزات

تضمين 

محصوالت 

افزايش  توان يومايجاد کنسرس

فنی و اجرايی 

شرکت ها

حمايت اخذ 

استاندارد فنی

بانك اطالعاتی

محصوالت

ه کمك به توسع

سبد محصوالت

شرکت ها

تسهيل شرایط 

حضور در 

مناقصات



(اعضادر حوزه تامين خدمات براي )ستاد پارك عملكرد 

قانونیو مزاياي ها از معافيتبرخورداري 

معافيت ماليات عملکرد

: داناش بنياان  قانون حمايت از شرکت هااي  9ماده . 
اتی بر عضو پارك می توانند از معافيت ماليشرکت هاي 

،R&Dدرآمدهاي ناشی از قراردادهاا و فعاليات هااي    
يان تجاري سازي و توليد محصوالت و خدمات دانش بن

.استفاده نمايند( سال20به مدت )در محل پارك 

روابط کار مخصوص پارك

: داناش بنياان  قانون حمايت از شرکت هااي  9ماده . 
شرکت هااي عضاو پاارك مای توانناد از رواباط کاار        

در جااذب و بجاااي قااانون کااار مخصااوپ پااارك  
.استخدام نيروهاي خود استفاده نمايند

معافيت عوارض شهرداري

س پروانه ساختمانی توسط شاهرداري پاردي  صدور . 
ان که مشمول معافيت عوارض صدور پرواناه سااختم  

.می شود

وثيقه

ملكیقرارداد شرکت ها بعنوان وثيقه پذيرش . 
قرارداد واگذاري اراضی فی ماابين پاارك و  پذيرش . 

ساتم  وثيقه ملكی نازد سي به عنوان شرکت هاي فناور 
کشوربانكی 

خدمت نظام وظيفه تخصصی

ز دانش آموختگان برتر واحادهاي فنااور ا  بهر ه مندي . 
تسهيالت تخصصی نظام وظيفه



(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

صندوق توسعه فناوري هاي نوين

ارائه كننده خدمات نوين مالي 
در تجاري سازي فناوري

برخی از خدمات قابل ارائه صندوق

معاونت 
علمي و 
فناوري پارك 

فناوري 
پرديس

صندوق  
نوآوري 

و 
يشكوفائ

ستاد ويژه 
توسعه 
وفناوري نان

وزارت  
صنعت، معدن

و تجارت

مليشركت 
نفت

شركت ملي  
گاز

گانبنیاد ملي نخب

سازمان ها

ونهادهاي

بهره بردار

از خدمات

صندوق

ريالمیلیارد 4791
حجم كل قراردادهاي منعقد شده 

قرارداد 70
متنوع موضوعاتبا 

(دحداقل از يك خدمت صندوق استفاده نموده ان)

26%

74%

دانش بنيان

انغيردانش بني

دانش  
بنيان

غير
دانش  
بنيان

وضعيت شرکت

دانش بنيان

غير دانش بنيان

مجموع

تعداد

323

795

1118 3

2

1
تفکيك 

مشتريان 

صندوق

حسن  

انجام

همناقص

پیش
اعتبار پرداخت

ي

خريد 
تضمیني

قرض الحسنه

جعاله

تتسهیال
سرمايه

گذاري
استارتاپ

شتابدهنده
صندوق

جسورانه

%7مخابرات 
%12رباتیک 
%23مکانیک پیشرفته

%19الکترونیک 
%13فناوری اطالعات 

%6نانو 
%20تجهیزات پزشکی 

حوزه هاي فناوري مورد حمايت صندوق



(براي اعضادر حوزه تامين خدمات )پارك ستاد عملكرد 

96توسعه خدمات عمومی در سال 



مراسم3
گراميداشت  

مناسبت های مذهبی

مسابقات ورزشیدوره 7
ورزشكار400با حضور 

(کارکنان ستاد و شرکت ها)

هاجالس ساليان15
و جشنواره  

برترین ها

ل  مراسم تجلي1
ان  از پيشكسوت

علم و فناوری

«یک روز شاد»برنامه4چایبرنامه ضيافت 4

(اعضادر حوزه تامين خدمات براي )پارك ستاد عملكرد 

96در سال –تقويت زمينه هاي هم افزايی بين شرکت ها 

برنامه هاي هم افزايی شش گانه



(در حوزه تامين خدمات براي شرکت ها)پارك ستاد عملكرد 

اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري-محيط شهري مناسب



27

(در حوزه تامين خدمات براي شرکت ها)پارك ستاد عملكرد 

يك روز شاد در پارك همراه با خانواده-محيط شهري مناسب



(در حوزه تامين خدمات براي شرکت ها)پارك ستاد عملكرد 

استخر برج فناوري-محيط شهري مناسب



سازمان پارك فناوري پرديس



(ص)مصطفيفناوريوعلمبنیادفعالیت هاي.3

30

؛علميشبكهتوسعه همكاري و ارائه بسترهاي (ص)جهاني مصطفيجايزه اعطاي ( 3-1

یه یبیاندر(ص)مصطفيجايزهازتقدیر
عمومیمجمعنشستپانزدهمین
کامستک؛

SCIENCE VOL,351



(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

نوآوري بدون مرز

اکوسيستم 

و فناورينوآوري 

افراد 
نوآور

شرکت هاي 
خالق

پارك ها و 
مراکز رشد

دانشگاه ها و  
پژوهشگاه ها

صندوق ها و 
سرمايه 
گذاران خطر 
پذير

مجتمع ها

شرکت هاي 
خدمات کسب 
و کار

شرکت هاي 
دانش بنيان

اعضای حقيقی و حقوقی

B2B B2GB2C



ل ن ساتا پايا
97

آمار تا 
كنون

عناوين اعضا

100000 6000 با حداقل ) شبكه افراد عضو
(دريافت يک خدمت

1000 800 هاي عضو تعداد شركت
...(، فناور و بنیاندانش)

30 +20 1 هاها و صندوقها، شتابدهنده

10 2 هاپارك

15 0 هاي فناوريمجتمع

20 2 هاي آناليناتصال به سامانه

50 1 كارگزاران ارائه دهنده خدمات 
كسب و كار

100 21 خدمات حوزه كسب و كار

6 1 بازارهاي شبكه

ه بازار سرمای
انسانی 

(صدف)

بازار خدمات و 
محصوالت 

فناوری اطالعات

بازار خدمات 
کسب و کار

بازار 
مناقصات

ن بازار تأمی
مالی  
جمعی

بازار  
فناوری 

ت بازارتسهیال
مالی  

بازار سرمایه 
ه گذاری و سرمای

پذیری

بازار آزاد 
کاری و تبادل
خدمات فنی

دل بازار تبا
سهام

بازار 
گذاری اشتراک

تجیزات و 
امکانات اداری و 

آزمایشگاهی  

(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

نوآوري بدون مرز

اعضا و بازارهای شبكه



انواع استقرار واحدهاي فناور در پارك

(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

شکل دهی اکوسيستم استارتاپی کشور

رويداد 
کارآفرين

ی
گيریشکل شتابدهنده رشد گسترش

مرکز شتابدهی نوآوري

.مرکز شتابدهی به دنبال تغيير پارادايم اشتغال از کارمندي به کارآفرينی مبتنی بر نوآوري می باشد

ترویج فرهنگ کارآفرینی
کمک به ایجاد 

استارتاپهای پایدار

از طریق حمایت از برگزاری 
رویداهای کارآفرینی

از طریق کمک به ایجاد و 
توسعه فضاهای کاری 

اشتراکی و شتابدهنده ها

-آموزشیبرنامه های 
ترویجی کوتاه مدت که در 

و کارآفرینی مهارت های آنها 
نوآوری به شرکت کنندگان 

.آموزش داده  می شود

شناسایی تیمهای مستعد
نوآور و ارائه خدمات و 

سرمایه گذاری و در نهایت 
شراکت با استارتاپهای 

خروجی



روزه چند ساعته تا چندکوتاه مدت يك گردهمايی
هستند که شرکت کنندگان در آن مفاهيم 

.  کارآفرينی را آموزش می بينند

:رويدادهاانواع 
 انگيزشیرويدادهاي
 براي انتقال تجربهرويدادهايی
 ريزيست بوم نوآوبا ديگر فعاالن شبكه سازي
 ا  رصورت عملی ايده مشخصی به )چند روزه رويداد

(کسب و کار می کنندتبديل به يک مدل

www.technovation.ir

مرکز شتابدهی نوآوري

(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد پارك 

شکل دهی اکوسيستم استارتاپی کشور

رويداد کارآفرينی

17000  +
انشرکت کنندگ

62
شهرها

900 +
و مربيان 

سخنرانان

570  +
برگزار 
کنندگان

245
رويداد

56
دانشگاه ها

21
پارك هاي 

فناوري



(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

شكل دهی اکوسيستم استارتاپی کشور

عضو مرکز شتابدهنده 29

 اطالعاتفناوری
بازی
تولید محتوا
فناوری های مالی
داروهای گیاهی
فناوری های همگرا
 اجتماعی وفناوری های...

شتابدهنده
واسط بین کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاران خطرپذیر حلقه 

برخی نتايج بدست آمده

 استارت آپ موفق246ايجاد

 تيم  988اتمام آموزش دوره هاي شتابدهی

 نفر   1052ايجاد اشتغال براي

  تعداد زيادي از موسسين استارت آپ ها، فارغ

ه هاي  التحصيالنی هستند که پذيرش از دانشگا

.معتبر دنيا داشته اند



مركز شتابدهي 
نوآوري

آواتک

IT

ديموند

IT پیشگامان يزد

IT

تیک كرمانشاه

IT

آواگیمز

بازي هاي رايانه اي

شزان

فناوري هاي همگرا

ياس

مكاترونیک

زيست تخمیر

پروبیوتیک

ابر زندگي

تولید محتوا

امید

رسانه

نوين تک

ITنوتک

رسانه
تک

IT

فارابي

فناوري مالي

زمین اصفهان

محیط زيست

راه روشن

هوافضا

تريگ آپ

فناوري مالي

پرسیس البرز

داروهاي نوتركیب

البرز اصفهان

صنعت ساختمان

جهش

عمومي

خانه نوآوري

عمومي

نوپايار

IT

حسنا

سیاستي

فینوا

فناوري مالي



بازگشت نخبگان-ايرانيان متخصص غيرمقيم

19
کارآفرین مستقر

50
درخواست عضویت

9
کشور جهان

آمریکا
کانادا

انگلستان
آلمان
سوئد

سوئیس
اسپانیا
بلژیک
مالزی



حسگرهای لیزری آنالیز گاز

مجتبي رضايي
شركت بیناب سنجش دماوند

متر فضاي تحقیقاتي60
نفر7اشتغال 

دانشگاه كلگري كانادا



شخصي سازي سرطان،
سلولي تحقیقات و ساخت و تولید مدل هاي كشت

پیشرفته، مهندسي بافت

محمدرضا لرنژاد
شركت پیشگامان پژوهش آناهیتا

متر فضاي تحقیقاتي700ساخت 
نفر5اشتغال 

دانشگاه دوسلدورف آلمان



مخابرات و اسپلیترهای فیبر نوری

پويا فرج پور
شركت كاروا بنیان

متر فضاي تحقیقاتي40
نفر3اشتغال 

مدرسه كسب وكار هالت آمريكا



داده كاوي در حوزه مسكن

علیرضا ذوالفقاري
شركت كالن داده فناوران شهر

متر فضاي تحقیقاتي200
نفر20اشتغال 

امپريال كالج انگلستان



تغییر خواص فلزات با فناوری لیزر

حسین كامكار
شركت ناموران قرن پانزدهم خورشیدي

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر3اشتغال 

دانشگاه كنكورديا كانادا



BIPVانرژی های تجدیدپذیر؛ تولید 

محمدرضا آقايي
شركت سوالر تابش توان بین الملل

متر فضاي تحقیقاتي150
نفر7اشتغال 

دانشگاه پلي تكنیک ايتالیا



اپتیک و مایکرو مکانیک

علي افشاري
شركت آروين امید آفاق

متر فضاي تحقیقاتي200
نفر4اشتغال 

دانشگاه ايالتي كالیفرنیا آمريكا



تحلیل داده های ژنیتیکی در درمان ناباروری

مسعود زماني استكي
شركت فناوران پزشكي نوژن اكسیر

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر4اشتغال 

دانشگاه كي يو لوون بلژيک



تهیه نرم افزار تحلیل داده در سطح سازه و مدیریت 
بحران در شهر 

سیاوش سروشیان
شركت راي آوين سازه

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر5اشتغال 

دانشگاه نوادا رنو اياالت متحده



تولید سیمان استخوانی و پرینتر سه بعدی

محمد پورسمر
شركت آبتین طب فناور

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر4اشتغال 

دانشگاه ساوث همپتون انگلستان



نرم افزار مشاوره سرطان برای پزشکان

پیام غیاثي
شركت زيست رهاورد كارا

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر3اشتغال 

دانشگاه چالمرز سوئد



طراحی و ساخت سیستم های انرژی خورشیدی

زهرا خیرالدين
شركت پايدار ابتكار آرمینا

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر3اشتغال 

دانشگاه پلي تكنیک كاتالونیا اسپانیا



ایجاد پلتفرم ابری بومی برای اینترنت اشیا

امیررضا علیزاد رهور
شركت ديجي بینا

متر فضاي تحقیقاتي30
نفر2اشتغال 

دانشگاه آلبرتا كانادا



تحلیل داده های ژنتیک در درمان سرطان

امیر اردشیردواني
شركت سیمرغ

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر4اشتغال 

دانشگاه كي يو لوون بلژيک



و  پنل های خورشیدی فوتوولتائیک، الکترونیک
فوتونیک

علي دبیريان
شركت توسعه فناوري اپتیک نیرو

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر4اشتغال 

دانشگاه اي پي اف ال سويیس



حرارت متمرکز 2kWبرق و 5kwمولد خورشیدی

افشین اصلیان
شركت تكوين تحقق محصول

متر فضاي تحقیقاتي50
نفر4اشتغال 

دانشگاه مااليا مالزي



اربرد تولید کریستالهای با درجه انتشار آهسته و ک
آن به عنوان ماده پوشاننده اوره

احمد سلسبیلي
شركت سبز پااليش ساتراپ

متر فضاي تحقیقاتي40
نفر3اشتغال 

دانشگاه يوپي ام مالزي



نمک زدايي و تصفیه آب

محمد ريحاني
شركت فناوران زمین زيست محیطي پارال

متر فضاي تحقیقاتي30
نفر3اشتغال 

دانشگاه وسترن اونتاريو كانادا



(در سطح ملی و بين المللی)عملكرد ستاد پارك 

بازديدهاي مهم خارجی از پارك

يوناننخست وزير
رييس جمهور تاتارستان روسيه
رييس مجلس هند
وزير امور خارجه صربستان
يپين، تايلند، ويتنام، فيل: وزراي علوم کشورهاي

عراق، زيمبابوه، اکوادور، اندونزي و نيجريه
وزراي صنعت اندونزي و قزاقستان
روسيه و جمهوري : وزراي ارتباطات کشورهاي

آذربايجان
روساايه، هنااد، ايتاليااا،  : ساافراي کشااورهاي

کره جنوبی، ژاپان، اکاوادور، اروگوئاه، عاراق،     
بی، افغانستان، اندونزي، رومانی، آفريقاي جناو 
، ارمنستان، آذربايجاان، باالرو ، قزاقساتان   

بلغارستان، لبنان، تونس
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پارك فناوري پرديس بر پايه اين چشم انداز راهبردي

است که در آينده اي نزديک بتواند به  عنوانتأسيس شده

"کانون توسعه تكنولوژي پيشرفته"

جلوه هاي درخشانی از مشارکت در فرايند خيزش و

را تا کسب جايگاه اول علمى و جهش صنعتی ايران اسالمی 

.منطقه، به نمايش بگذاردفناورى 

www.techpark.ir

چشم انداز


