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 مقدمه :

 هختلف ّبی حَزُ  ثب  هرتجط  هوتبز  ٍ  فعبل  داًطجَیبى  ّوچٌیي  ٍ  علوی  ّیئت  اعضبء  پتبًسیل  ثِ  تَجِ  ثب

 کطَر ًیبز هَرد ّبی فٌبٍری ثِ دستیبثی جْت در افسایی ّن ٍ اًذیطی ّن ثرای هرکسی ثِ ًیبز دارٍیی، گیبّبى

 ثِ دستیبثی ثرای هٌبسجی ثستر ٍ ًوَدُ پر را خال ایي تَاًست دارٍیی گیبّبى فٌبٍری رضذ هرکس کِ داضت ٍجَد

 .کٌذ ایجبد کطَر ًیبز هَرد ارزضوٌذ ّبی فٌبٍری

 آقبی جٌبة ثبزدیذ از پس اصفْبى )خَراسگبى ( ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ دارٍیی گیبّبى فٌبٍری رضذ هرکس

 ثٌْبم اقبی جٌبة ٍ فبضلی دکتر آقبی جٌبة حسیٌی، دکتر اقبی جٌبة ًیب، اهیذی دکتر اقبی جٌبة فالحی، دکتر

 .  گرفت قرار تصَیت هَرد ، 1/9/1311 تبریخ در

ثب حوبیت ستبد تَسعِ  ثٌیبى داًص ّبی ضرکت تعذاد افسایص اهکبى ٍ هرکس ّبی سبخت زیر تقَیتاجرای طرح 

علَم ٍ فٌبٍری گیبّبى دارٍیی ٍ طت سٌتی اًجبم گردیذ کِ ًتبیج ثسیبر چطوگیری داضتِ است. در ّویي راستب 

 تَلیذ گردیذُ است.تَسط ٍاحذّبی فٌبٍری ٍ ضرکت ّب  ریل ًوًَِ ّبی

سبخت ًوًَِ اٍلیِ ثبًذ ثب عصبرُ گیبّبى دارٍیی، تَلیذ الرٍّبی درهبًی جْت ثْجَد زخن، تَلیذ ترکیت گیبُ 

ذ دارٍیی هَثر جْت درهبى ریسش هَ، تَلیذ پوبد ضذ درد هفبصل، تَلیذ ضیریٌیجبت پرٍتئیٌِ ثذٍى قٌذ، تَلی

 فرآٍردُ ّبی کرفس کَّی ٍ ترٍیج ٍ آهَزش گیبّبى دارٍیی ٍ طت سٌتی در غبلت دٍرُ ّبی آهَزضی

 

 

  فناوری  رشد مرکس اهداف



   هی کٌذ: فعبلیت ریل اّذاف ثب(  اصفْبى)  خَراسگبى  ٍاحذ  اسالهی  آزاد  داًطگبُ  فٌبٍری  رضذ  هرکس

 زهیٌِ ّبی هختلف علَم در تخصصی فعبلیت ثرای داًطگبُ ظرفیتْبی توبم از استفبدُ - 1 

  اضتغبل داًص ثٌیبى ثرای داًطجَیبى ٍ فبرغ التحصیالى – 2

   کوک ثِ تَسعِ علوی ٍ فٌبٍری کطَر – 3

  امکانات مرکس رشدبرخی از 

 ارائٍ خذمات آمًزشی ي کارآفریىی تًسط ياحذ کارآفریىی با َمکاری يزارت تعاين .1

 تًسط ياحذ جًار داوشگاَی با َمکاری ادارٌ کل فىی ي حرفٍ ایبرگساری ديرٌ َای آمًزشی  .2

   فىايری َای ياحذ برای ویاز مًرد اداری فضای .3

 بُرٌ برداری از کلیٍ امکاوات خذماتی  .4

 

  اعضاء کلیٍ برای دیجیتال کتابخاوٍ از استفادٌ امکان تامیه .5

  داريیی گیاَان کىىذٌ تًلیذ فىايری َای ياحذ برای تخصصی َای گلخاوٍ ساخت .6

 



 َای تخصصی برای ياحذ َای فىايری کارگاٌ استفادٌ از .7

   فىايری َای ياحذ برای بیًتکىًلًشی آزمایشگاٌ دادن قرار اختیار در .8

  فىايری َای ياحذ برای گیاَی بافت کشت آزمایشگاٌ دادن قرار اختیار در ي اوذازی راٌ .9

 تجُیس کارگاٌ تجاری سازی .11

 
 


