


( :مدظله العالی)مقام معظم رهبری 

ما یکی از مشکالت اقتصادی مان مساله اشتغال است؛ یکی از

بهترین راه های اشتغال، همین پارک های علم و فناوری و همین

.وارد کردن دانشجویان به فناوری های قابل تبدیل به ثروت است
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گسترش فضای فیزیکی
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غرب )تغییر نام پروانه ساختمان در حال احداث مرکز رشد و نوآوری نوشهر
به نام پارک علم و فناوری مازندران( مازندران

غرب) تمدید یکساله مهلت پروانه ساختمانی مرکز رشد و نوآوری نوشهر
در شهرداری نوشهر( مازندران
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 کز مرو تکمیل ساختمان قرارداد با پیمانکار جهت ساخت به مربوط اسنادامضای
99/02/08تاریخ -( غرب مازندران)نوشهر و نوآوریرشد



بازدید دوره ای ریاست محترم پارک علم و فناوری مازندران ازساختمان در حال ساخت
99/11/29و 99/05/21تاریخ های -مرکز رشد و نوآوری غرب مازندران 
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 در ساختماناز پروژه مازندران عمرانی پارک علم و فناوری واحدولئمسبازدید
99/02/22تاریخ-نوآوریحال ساخت مرکز رشد و 
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 و نوآوری نوشهررشدمرکز در سردرب ورودی ساختمان فعلیجدیدنصب تابلوی
99/04/01تاریخ -
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جذب و پذیرش واحدهای فناور

7



شماره
جلسه

مدیرعامل/مسئولایده محوریشرکت/نام هسته

70
هسته بهشت 

شرکت خانه هنر دشت بهشت

طراحی و تولید مصنوعات 
افت و زینتی با تکنیک ایجاد ب
رنگ برجسته 

فرشته محمدخانی

71

هیفناور کشت بافت گیاهسته 

فت شرکت توسعه گران کشت با
قصر گل

واده گیاهان زینتی خانتکثیر 
آراسه با فرایند کاهش زمانی

(  یدر تشکیل کالوس و باززای)
به روش کشت بافت

صیادی نژادمهناز 

هسته قمی72
ی طراحی کیت های الکترونیک

تشخیص چهره
علیرضا قمی

هسته آرام زلزله73
طراحی و ساخت جداگر لرزه 

ای اصطکاکی آونگی
محمد درویش

شرکت رها فارمد تجارت نیتا74
صی تولید شامپو گیاهی تخص"

"حیوانات خانگی
ازینب فیروزی نی

هسته اتوایتبس75
ی نرم افزار مدلسازی و بارگذار

ساختمان جهت تولید فایل 
ورودی ایتبس

داود علی 
جمشیدی

76
شرکت ارسالن تجارت گستر 

شمال
راضیه دریکوندطعم دار گندم کنجدی کرم 

 99جدول ایده ها و طرح های فناورانه جذب شده در مرکز رشد و نوآوری نوشهر در سال
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 جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوری نوشهرجلسه داوریهفتادمین ،
99/02/31تاریخ -
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 نوآوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و جلسه داوریهفتاد و یکمین
99/04/11تاریخ نوشهر در 
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 جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوریجلسه داوریدومین هفتاد و ،
99/05/29تاریخ -نوشهر 
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 جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوریجلسه داوریسومین هفتاد و ،
99/05/29تاریخ -نوشهر 
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 جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوریجلسه داوریهفتاد و چهارمین ،
99/07/30تاریخ -نوشهر 
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 جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوریداوریجلسه پنجمین و هفتاد ،
99/09/26تاریخ -نوشهر 
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 جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوریجلسه داوریششمین و هفتاد ،
99/11/18تاریخ -نوشهر 
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اطالعات آماری واحدهای فناور مرکز 
99رشد و نوآوری نوشهر در سال 
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27%

53%

16%
4%

یدرصد نیروهای انسانی فعال در واحدهای فناور به تفکیک مدرک تحصیل

تا کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا
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برگزاری اولین رویداد ملی ایده پردازی
فناوری های نوین در صنایع دریایی

99آذر 10الی 8از تاریخ 

24



25



وومعلنوآوریمرکزدریایی،حوزهدرکارآفرینیوپردازیایدهفرهنگگسترشراستایدر

هایفناوریتوسعهستادهمکاریبا(ره)خمینیامامدریاییعلومدانشگاهدریاییفناوری

یاییدرنیرویجمهوری،ریاستفناوریوعلمیمعاونتپیشرفتهنقلوحملفضایی،حوزه

هایدملیرویداداولینمازندراناستانفناوریوعلمپارکوایراناسالمیجمهوریارتش

یایی،درنوینهایفناوریومهندسیمحوریتبادریاییصنایعدرنوینهایفناوریپردازی

همزمانآنالینومجازیکامالصورتبهدریاییغیرزیستوزیستعلومدریایی،گردشگری

ورشدمرکزدرروزسهمدتبه99/9/10تا99/9/8تاریخازفناوریوپژوهشهفتهبا

.شدبرگزارنوشهرفناورواحدهاینوآوری

:مقدمه 

:اهداف 

شناسایی ایده پردازان و طرح های فناورانه جدید در حوزه دریایی •

حمایت از ایده های برتر و کمک به تجاری سازی آنها در مرکز رشد و نوآوری نوشهر•

هم افزایی بین متخصصین و فناوران حوزه دریایی•
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داوری ایده های ارسالی به دبیرخانه اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های
نوین در صنایع دریایی
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جوایز نقدی 
(ریال)

حوزه ایدهکد نام و نشان ردیف

30/000/000
زیست 
دریایی

1021 ملکیپریسا 1

20/000/000 مکانیک
1079

ابراهیم چگینی 2
1057

10/000/000 برق 1012 حمید ملکی زاده 3
3/000/000 مکانیک 1041 مهدی هنرور 4
3/000/000 برق 1045 مجید آقابابایی 5
3/000/000 برق 1066 مصطفی سرابی 6

3/000/000 مکانیک
1039

مهدی هنرور 7
1040

3/000/000 برق 1011 محمد کاظمی راد 8
3/000/000 مکانیک 1049 رسول دژکام 9
3/000/000 مکانیک 1080 شایان رحیمی 10

ر اسامی ایده های برگزیده اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های نوین د
صنایع دریایی
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توانمندسازی واحدهای فناور 
و برگزاری وبینارها
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 نوشهرو نوآوریرشداولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور مرکز
99/03/11تاریخ -به صورت ارتباط ویدیو کنفرانسی با پارک علم و فناوری مازندران 
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وبینار بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas )- 99/10/24تاریخ

 (ره)مدرس دکتر سید ابراهیم همتی هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
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 99/11/01تاریخ -وبینار آشنایی با نحوه دانش بنیان شدن واحدهای فناور
مدرس مهندس ترابی کارشناس امور دانش بنیان پارک علم و فناوری مازندران
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 وبینار شخصیت شناسی در کسب و کار به روشMBTI- 99/11/15تاریخ

مدرس سرکار خانم حسینی
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 فناور توسط مهندس ترابیوبینار آشنایی با نحوه دانش بنیان شدن واحدهای

اوری کارشناس امور دانش بنیان پارک علم و فناوری مازندران در شبکه نوآوری و فن

99/11/01تاریخ -مازندران 
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ارزیابی واحدهای فناور

99مرکز رشد و نوآوری در سال 

 99واحدهای فناور در سال ارزیابی شش ماهه اول

 99فناور در سال واحدهای ارزیابی یکساله
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99/05/25شنبه مورخ-شش ماهه اول واحدهای فناورروز اول ارزیابی

ساعت
مدیر/مسئول

عامل
ایده محوری شرکت/ هسته / نام واحدها  ردیف

10-9
مهدی خلج

ل سامانه های ردیابی،  رهیابی و کنتر
GPSتردد مبتنی بر 

شرکت رایان ارتباط  پیشرو کاسپین 1

11-10
دیوزاد ندا 

لشکناری دیتولید نرم افزار و انیمیشن سه بع شرکت هوش سبز خالق خزر
2

12-11 فاطمه دلکش
ساخت سامانه فتوولتائیک جهت 
تامین انرژی الکتریکی اضطراری

شرکت نورسازان نوین سوالر نوشهر 3

13-12 مریم سند زایی
تر و تولید مصنوعات تزیینی پلی اس

اری باالسفال با کیفیت و قابلیت ماندگ
شرکت دست ساخت هنر یاقوت سحر 4

15:30–

14:30

سید علی دیده 
ور

ترو سیستم هوشمند ساز تجهیزات الک
مکانیک

شرکت پویان ویرااندیشان فیدار گستر 5

16:30-15:30
علی درویش ساخت دستگاه تولید  گاز از زباله لشرکت زیست شیمی گستران سبز شما 6

99/05/26یکشنبه مورخ-شش ماهه اول واحدهای فناورروز دوم ارزیابی

ساعت
نام و نام 
خانوادگی

ایده محوری شرکت/ هسته / نام واحدها  ردیف

10-9
علی خواجوی 

مقدم
یت سیستم اکو استریل با قابل

اسکراب
شرکت  مدار گستر فناور چالوس 1

11-10
حسین موسی 

زاده
اردکتر سبزیک

طراحی و پیاده سازی بسته های
و مشارکتی کارآفرینی و کسب

کار
شرکت اندیشه ماندگار یاوران دانش 2

12-11 سید جواد 
صدرالسادات

ت محاسبات سریع ذهنی ریاضیا
مند مبتنی بر الگوریتم های هوش

با دسته بندی اعداد

ران شرکت تعاونی دانش بنیان مبتک
پارس 3

13-12
نسترن سادات

حسینی
تولید محصوالت فراسودمند از

شیر شتر
شرکت پاک زیست طنین مهرگان

4
15:30-

14:30
محمد حسین 

عارف آرا
یت ساخت دستگاه مه ساز با قابل

حفاظتی
برزشرکت رادین الکترونیک ساینا ال 5

16:30-15:30 حبیب توکلی یشبیه ساز پل فرماندهی کشت
ران شرکت دانش بنیان دریا پردازشگ

سورین طبرستان
6



99/05/25تاریخ 

 رشد و نوآوریفناور مرکز واحدهای 99ارزیابی شش ماهه اول سال
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(  99/05/25) تاریخ

 رشد و نوآوریفناور مرکز واحدهای 99ارزیابی شش ماهه اول سال
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99/05/26تاریخ 

 رشد و نوآوریفناور مرکز واحدهای 99ارزیابی شش ماهه اول سال

41



99/05/26تاریخ 

 رشد و نوآوریفناور مرکز واحدهای 99ارزیابی شش ماهه اول سال
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 به واحدهای فناور99ابالغ نتایج ارزیابی شش ماهه اول
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جلسه ارزیابی ساالنه واحدهای فناور

99/11/13دوشنبه مورخ –اول ارزیابی روز 

ساعت ارزیابیو روز نام و نام خانوادگیشرکت/ هسته / نام واحدها ردیف

1
شرکت دانش بنیان دریا پردازشگران 

سورین طبرستان
8-8:30: ساعتدوشنبه حبیب توکلی

2
ران دانش بنیان زیست شیمی گستشرکت 

شمال سبزش 
8:30–9: ساعتدوشنبه علی درویش ساسی

9-9:30: ساعتدوشنبه  علی خواجوی مقدمشرکت  مدار گستر فناور چالوس3

فاطمه دلکشنورسازان نوین سوالر نوشهرشرکت 4
9:30–10: ساعتدوشنبه  

10-10:30: ساعتدوشنبه  محمد حسین عارف آراشرکت رادین الکترونیک ساینا البرز5

10:30–11: ساعتدوشنبه  مریم سند زاییدست ساخت هنر یاقوت سحرشرکت 6

99/11/13دوشنبه مورخ –اول ارزیابی روز 

11-11:30: ساعتدوشنبه  حسین موسی زادهاندیشه ماندگار یاوران دانششرکت 7

نسترن سادات حسینیپاک زیست طنین مهرگانشرکت 8
11:30–12: ساعتدوشنبه  

12–12:30: ساعتدوشنبه  سید جواد صدرالسادات ارس شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران پ9

12:30–13: ساعتدوشنبه  ندا دیوزاد لشکناری شرکت هوش سبز خالق خزر 10

بهسازی دیوار سقف کاهگلی شرکت 11
مازندران

13–13:30: ساعتدوشنبه  ناصر آهنگری
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جلسه ارزیابی ساالنه واحدهای فناور

99/11/14سه شنبه مورخ –روز دوم ارزیابی 

ساعت ارزیابیو روز نام و نام خانوادگیشرکت/ هسته / نام واحدها ردیف

هسته ماهدونه12
نوین دست ساخت ماهدونه کاسپینشرکت 

9–9:30: ساعتسه شنبه  مریم کیا کجوری

9:30–10: ساعتسه شنبه  حسین باروجیهسته پایدار کنترل13

10–10:30: ساعتسه شنبه  بنفشه خواجه صالحانیهسته خانه فرش ایران14

10:30–11: ساعتسه شنبه  بهمن اسحاقی نیموریهسته  اسپیروز15

11–11:30: ساعتسه شنبه  مهناز صیادی نژادهسته فناوری کشت بافت گیاهی16

17
هسته بهشت 

شرکت خانه هنر دشت بهشت
11:30–12: ساعتسه شنبه  فرشته محمدخانی 

99/11/14سه شنبه مورخ –دوم ارزیابی روز 

12–12:30: ساعتسه شنبه  علیرضا قمیهسته قمی18

12:30–13: ساعتسه شنبه  محمد درویشهسته آرام زلزله19

13–13:30: ساعتسه شنبه  مرتضی آزادهسته مرتضی آزاد20

45



 99/11/13مورخ فناوردوشنبه جلسه ارزیابی ساالنه واحدهای
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 99/11/13دوشنبه مورخ فناور جلسه ارزیابی ساالنه واحدهای
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 99/11/14مورخ فناور سه شنبه جلسه ارزیابی ساالنه واحدهای
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 به واحدهای فناور99ساالنه ابالغ نتایج ارزیابی
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برگزاری نمایشگاه ها و بازدید

مسئولین ملی و استانی
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برگزاری نمایشگاه جهاد علمی با حضور واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر
99/08/15تاریخ -( ره)در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 
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برگزاری نمایشگاه جهاد علمی با حضور واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر
99/08/15تاریخ -( ره)در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 
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برگزاری نمایشگاه جهاد علمی با حضور واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر
99/08/15تاریخ -( ره)در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 
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 از محصول جدید شرکت بازدید مدیر و کارشناسان مرکز رشد و نوآوری نوشهر
99/02/15تاریخ -سوالر نورسازان نوین 

 ری ستاد فناوری های نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوازبازدید دکتر صادقی
99/05/28تاریخ -و نوآوری نوشهر مرکز رشداز
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بازدید دکتر معتمدزادگان از مرکز رشد و نوآوری نوشهر و نشست با مدیران و مسئولین
99/05/21تاریخ -واحدهای فناور 
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 بازدید جناب آقای دکتر هاشمی رئیس صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران از مرکز
99/05/21تاریخ -رشد و نوآوری نوشهر و نشست با مدیران ومسئولین واحدهای فناور 
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 99/08/10نوشهر در تاریخ  بازدید دکتر معتمدزادگان از مرکز رشد و نوآوری
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ورت صتلویزیونی های رادیویی و مصاحبه
گرفته با مرکز رشد و نوآوری نوشهر
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مدیر مرکز رشد و نوآوری نوشهرفرسهیلی دکتر های رادیویی و تلویزیونی مصاحبه
99/03/12تاریخ -خبرگزاری ایرنا با 
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تلویزیونی واحدهای فناور  مرکز رشد و نوآوری نوشهر های رادیویی و مصاحبه
99/11/13تاریخ-
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گزارش ها و مستندات
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تهیه وچاپ بروشور معرفی مرکز رشد و نوآوری نوشهر
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تهیه و چاپ گزارش اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های نوین در صنایع دریایی
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