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 مقدمه (1
 رویدادها این در شود. می برگزار تخصصی های حوزه های نوآوری سازیتجاری منظور به نوآوری های فستیوال

 بین تجاری کراتمذا شود. می ارائه انهفناور نیازهای مرتبط، صنایع کنندگان تولید و گذاران سرمایه حضور با

 شود. می منعقد همکاری های نامه تفاهم طرفین شرایط با متناسب و شده برگزار فناوران و گران صنعت

 حمایتی راکزم دازند.رپ می صنعت آن در خود های توانمندی ارائه به بنیان دانش و فناور های شرکت همزمان

 وافقاتت اجرای به بخشیدن سرعت برای تسهیالتی و حمایت جمهوری ستریا فناوری و علمی معاونت جمله از

 های ستیوالف تاکنون و دارد کشور در سال 5 از بیش سابقه ایران در ها فستیوال برگزاری کنند. می ارائه

  است. شده برگزار کشور در مختلفی تخصصی
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 از: اند عبارت قم استان در رویداد این برگزاری از هدف

 
 محورهای شد. هدخوا برگزار شیمیایی مواد و رزین و رنگ پلیمر، های نوآوری حوزه سه بر تمرکز با رویداد این

 از: عبارتند رویداد این های طرح

 خاص قطعات و  آالت ماشین و تجهیزات 

 جدید محصوالت و فرموالسیون 

 اولیه مواد سازی داخلی  

 ضایعات بازیافت و فرآوری 

 التمحصو خواص بهبود 

 محصوالت کیفیت افزایش 
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 کننده برگزار معرفی (2

 استان سطح در بنیان دانش اقتصاد و فناوری توسعه حامی سازمان نهاد عنوان به قم استان فناوری و علم پارک

 به است مصمم و کرد آغاز 1391 سال ابتدای از را خود فعالیت جوان کارشناسان و مصوّب ساختار با قم،

 این ایه ظرفیت به توجه با شود. تبدیل قم استان محور دانش اقتصاد و فناوری کننده تعیین رکن انعنو

 و ازارب به فناوری ارائه محصول، به دانش تبدیل بنیان، دانش های شرکت و مؤسسات از حمایت در پارک

 پارک یتوانم استان، رانصنعتگ و فناوران نوآوری و تخصص بر تکیه با اشتغال گسترش و درآمد، ایجاد صنعت،

 تولید و یانبن دانش کارهای و کسب بر مبتنی استان تعالی و پیشرفت در پیشگام را قم استان فناوری و علم

 اسالمی و نسانیا علوم رشد مرکز دو دارای اکنون هم قم استان فناوری و علم پارک دانست. محور تقاضا فناوری

 .است موسسات ورام مدیریت و فناور واحدهای رشد مرکز و

 
 :کرد هاشار ذیل موارد به میتوان قم فناوری و علم پارک های ماموریت و اهداف مهمترین جمله از

 بنیان دانش و فناورانه دستاوردهای سازی تجاری طریق از ثروت تولید و اشتغال ایجاد– 

 یانبن دانش صیخصو های شرکت و موسسات توسعه طریق از قم استان فناوری و علمی سطح ارتقای– 

 نرم های فناوری و انسانی علوم عرصه در نوآورانه های ایده سازی تجاری از حمایت– 

 و تحقیقات زا ناشی علمی دستاوردهای و نو های فناوری تزریق طریق از داخلی محصوالت و صنایع بهبود– 

 .حوزوی و دانشگاهی های پژوهش
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 اجرایی کارگزار (3
 است قم استان در فناوری تبادل حوزه فعال های شرکت از یکی پژوه مهراد فناوری نبهی بنیان دانش شرکت 

 داده صورت استان در فناوری نیازهای رفع و شناسایی برای مختلفی اقدامات خود فعالیت سال 4 طی که

 شرکت معدود و استان در فناوری تبادل خدمات ارائه بنیان دانش شرکت تنها شرکت این اکنون هم است.

 دارد. کشور فناور های شرکت و مراکز با خوبی همکاری که است کشور در حوزه این بنیان دانش های

 بر شرکت تمرکز است. کرده ارائه را خود خدمات فناور و صنعتی شرکت 40 از بیش به تاکنون شرکت این

 تاسیس فنی، دانش ارزشگذاری ها، نوآوری صنعتی طرح و اختراع ثبت ها، شرکت نوآوری تحلیل و استخراج

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنیان دانش شرکت

 از متشکل رایمندتک، فناوری بوم زیست مجموعه زیر های شرکت از یکی عنوان به بنیان دانش شرکت این

 خدماتی که است ها شرکت نیاز مورد خدمات از گسترده ای شبکه و فناوری مختلف های حوزه متخصصان

 رقابتی امتیاز دارایی، به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یکپارچه

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می شرکت افتخارات و مجوزها جمله از .دهد افزایش بازار در را شرکت

 قم فناوری و علم پارک فناوری خدمات دهنده ارائه و فناور های شرکت عضو 

 قم استان در ایران صنعتی های شهرک شرکت فناوری، توسعه رگزارکا 

 قم استان در نانو فناوری ستاد فناوری تبادل شبکه کارگزار 

 قم استان در ایران ملی بازار فن شبکه کارگزار 

 و فناوری ارزشگذاری فناوری، تبادل حوزه سه در )صنعتی( 2 نوع تولیدی بنیان دانش تأئیدیه 

 رجیخا اختراع تحلیل

 خدماتی هستند، خود های نوآوری گذاری ارزش و ثبت تکمیل، نیازمند که نوآوری های شرکت برای

 رقابتی امتیاز ،دارایی به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کنیم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یکپارچه

  دهیم. افزایش بازار در را شما

 

 " ناوریف انتقال و توسعه نوآوری، مدیریت"
  

و تحلیل فناوری

تحلیل پتنت

ثبت اختراع و 

طرح صنعتی

ارزش گذاری 

فناوری

ت تأئیدیه شرک

دانش بنیان

نیاز سنجی و 

انتقال فناوری
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 قم استان در شیمیایی صنایع جایگاه از کلی نمای (4
 فاصله ینهمچن و تهران گذاری سرمایه ممنوعه منطقه کیلومتری 120 شعاع انتهای در قم استان گرفتن قرار

 هب نسبت را استان اهمیت گذاری، سرمایه منطقه با گیری تصمیم مرکز بین کیلومتر 120 از کمتر ای

 کرد: شارها زیر موارد به توان می قم استان صنعت های مزیت دیگر از .نماید می مایزمت مشابه استانهای

 درصد 20 حدود که بطوری استان کیلومتری 130 فاصله در )تهران( ایران مصرف بزرگ بازار وجود 

 .دارند قرار بازار این در ایران جمعیت از

 راههای اتصال و کشور سراسری آهن راه قبیل از استان این در حیاتی و مهم مواصالتی راههای وجود 

 سبین مزایای از امام المللی بین فرودگاه نزدیکی همچنین و کشور شرق به غرب و جنوب به شمال

 .باشد می استان صنعتی توسعه روند در

 اولیه مواد از استفاده با صادراتی صنایع استقرار جهت خصوصا سلفچگان اقتصادی ویژه منطقه وجود 

 .باشد می صنعتی توسعه جهت در استان پتانسیلهای از کیی وارداتی،

 استفاده زمینه کاردان و کرده تحصیل نیروهای وجود و کشور دانشگاهی مراکز بزرگترین به نزدیکی 

 هرکش یا و دانشگاهی شهرک ایجاد خصوصا بنیان دانش و نوین صنایع ایجاد برای را قشر این از

 است. نموده فراهم تخصصی

 و مرکزی و اصفهان ، تهران یعنی کشور صنعتی استان سه ثقل مرکز در قم استان نگرفت قرار 

 سرمایه جهت را استان این متری، کیلو 300 شعاع در کشور صنایع از درصد 70 وجود همچنین

  .نماید می مطلوب استانها دیگر صنایع مفقوده های حلقه و تکمیلی صنایع در گذاری

 صنایع و الستیک پالستیک صنایع سنگ، چوب، دمپایی، و کفش یرنظ استان در شده بومی صنایع 

 عتیصن های خوشه ایجاد با توان می که هستند استان معدنی و صنعتی پتانسیلهای دیگر از فلزی

 .نمود اقدام آنها گسترش و توسعه به نسبت واحدها گونه این تکنولوژی ارتقاء و

 عتوس با شکوهیه صنعتی شهرک که داشته وجود صنعتی ناحیه 4 همراه به صنعتی شهرک 7 قم استان در

 جای دخو در را استان صنایع %60حدود شهرک این است. استان صنعتی شهرک بزرگترین هکتار 112 و هزار

  است. داده

 یمیایی،ش صنایع به مربوط احدو  461 است، 1126 شهرک این رسیده برداریبهره به صنعتی واحدهای تعداد

 این واحدهای ترینمهم از غیرفلزی واحد 20 و غذایی محصوالت تولید احدو 148 فلزی، صنایع حوزه 281

 .است صنعتی شهرک

  است. فعال پلیمری و شیمیایی صنایع حوزه در استان صنعتی واحدهای سوم یک حدود
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 95 سال تا عتیصن های گروه براساس موجود های پروانه وضعیت

 
 باشد. می صنعتی واحد 325 حوزه این فعال نیمه و فعال صنعتی های واحد کل تعداد

 
 است: زیر شرح به واحدها فعالیت توزیع شیمیایی، مختلف صنایع بندی تقسیم با
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 از: عبارتند نیز حوزه این صنایع مهمترین

 دسته

 فعالیت
 صنعتی واحد تعداد محصول

 27 بادی و تزریقی ستیکپال قطعات پلیمرها

 17 سی وی پی گرانول پلیمرها

 11 کابلی و شیلنگی , کفشی سی وی پی پلیمری)گرانول گرانول و کامپاند پلیمرها

 ماشینی کفش

 _ االتفت اکتیل دی _ تزریقی غیر صندل و سرپایی انواع _ تزریقی پوتین و چکمه انواع

 پلیمری گرانول و کامپاند
11 

 9 پالستیکی فیلم پلیمرها

 8 روغن بندی بسته و موتور روغن تصفیه پتروشیمی

 8 رطوبتی عایق _ قیر تغلیظ پتروشیمی

 8 روی اکسید فلزی

 بهداشتی

 ایعم _ دستشویی مایع _ کن پاک شیشه مایع _ چربی کننده پاک مایع _ شامپوها انواع

 و فرش شستشوی یعما _ الیاف و البسه کننده نرم مایع _ شویی ظرف مایع _ شور کف

 هکنند عفونی ضد مایع _ گیر جرم مایع _ بر لکه مایع _ کن پاک گاز مایع _ موکت

 سطوح

7 

 7 پالستیکی فیلم _ نایلون کیسه پلیمرها

 6 ماکرو یا کامل کودهای کشاورزی

 6 فتاالت اکتیل دی شیمیایی مواد
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  استان برجسته صنعتی واحدهای (5
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 قم صنعت برای جذاب پیشنهادی صنعتی یها هحوز (6
 رزین و رنگ و شیمیایی مواد پلیمر، حوزه 3 قم صنعت سنجی نیاز و گرفته صورت های بررسی به توجه با

 با ناوریف جذب مستعد های حوزه لیست کار این برای که گردد، می پیشنهاد پیشرو فستیوال در ارائه برای

 است. شده آورده زیر جدول در و گردیده هتهی شده انجام نیازسنجی به توجه

 نوآوری جذب بالقوه صنعتی های حوزه

ف
ردی

 

 محصول حوزه

ف
ردی

 

 محصول حوزه

 پلیمری گرانول و کامپاند 19 مجدد تصفیه قدرت انتقال روغن 1

 سبک های هیدروکربن 20 کابلی سی وی پی گرانول 2

 21 گرید صنعتی متیل متاکریالت 3
 آلکیدی پایه ساختمانی رنگ انواع

 )روغنی( حاللی

 توسیل بی 22 پیگمنت و رنگدانه 4

 ابتدایی اشکال به آلکید های رزین 23 پلی اولفین االستومر 5

 فتالیک انیدرید 24 استرها پلی نات،کرب پلی ها، استال پلی 6

 اتیلن پلی واتصاالت لوله 25 محافظ های روغن 7

 PU اورتان پلی چسب 26 بلندینگ از حاصل سنگین های وکربنهیدر 8

 نعتیص الستیکی محصوالت انواع 27 رنگ دیسپرس زرد و قرمز و آبی 9

 کلراید وینیل پلی گرانول انواع 28 روغن و نگهدارنده روغن نساجی 10

11 
GRV- اتصاالت و لوله - فایبرگالس لوله انواع

GRS-GRP-GRE 
 نساجی های دهکنن نرم 29

 سمی خانگی کش حشره 30 الفین گرید صنعتی -آلفا -کوپلیمرهای اتیلن 12

 محیط خوشبوکننده اسپریهای 31 ضدرسوب انواع 13

 ضایعات از نساجی الیاف یافتباز 32 سولفونات زایلین سدیم 14

15 
 -چسب -اپوکسی-الیه سه لوله پالستیکی پوشش

 اتیلن پلی
 هگزان نرمال 33

 استر پلی الیاف انواع 34 پایدارکننده های بر پایه سیلیکون 16

 گیاهی پذیر تخریب زیست یهاپلیمر 35 چسب مایع فرمالدئید اوره چسب 17

 ندهکن ضدعفونی عانوا 36 عمومی مصارف برای معمولی  استایرن پلی 18
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 فستیوال برگزاری اصلی اقدامات (7
 ت:اس زیر شرح به رویداد اصلی های یتفعال

 
 

 رویداد زمان (8

 کرهمذا جلسات و ها طرح ارزیابی از سپ و بوده اسفند 15 تا ها طرح و نیازها ارسال زمان

  بود. خواهد اردیبهشت اواخر رویداد نهایی زمان اولیه،

  

 

 

 

 

 

استخراج نیاز شرکت های صنایع شیمیایی استان قم 1

تهیه، تنظیم و انتشار فراخوان 2

کشورشناسایی مراکز صاحب فناوری 3

و شرکت های دانش بنیان کشورها و ارتباط با فناوراندریافت طرح 4

ارتباط و تعامل با سرمایه گذاران، صنعتگران و بخش متقاضی فناوری 5

برگزاری فستیوال به صورت مجازی و حضوری 6

پیگیری تعامالت و بازاریابی عرضه نوآوری 7

عقد قرارداد نهایی و اجرای طرح ها در استان 8
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 رویداد برگزاری محل (9

  بود. خواهد رویداد برگزاری محل اولویت قم بازرگانی اتاق

 شد. خواهد برگزار حضوری و مجازی صورت به رویداد  

 بود. خواهند حاضر جلسات رد مجازی صورت به دیگر های استان فناوران 

 بود. خواهد محل در حضوری صورت به های شرکت نیازهای ارائه 

 جلسات B2B صنعتگران با مجازی صورت به فناوران که بود خواهد رویداد محل در 

 برند. می پیش رو موضوعات

  
 

 رویداد مخاطبین شبکه (10

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

شرکت های 

صنعتی 

بزرگ

شرکت های 

تولیدی

شرکت های 

فناور

مراکز 

حمایتی

شرکت های 

دانش بنیان

مخترعین و 

فناوران

پژوهشگاه 

ها و مراکز 

تحقیقاتی
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 رویداد حامیان (11

 ملی حامیان

  
 

 
 

 تانیاس حامیان

 
 

 

 
 رویداد: لینک

https://b2n.ir/536787 
http://www.qomstp.ir 

 
  

ا شماره تماس ارتباط مستقیم ب

09108010795همکاران ما 

https://b2n.ir/536787
http://www.qomstp.ir/
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 021 – 88510086                    تلفن:

  سوم طبقه کیش، نوآوری برج میرمهنا، خیابان کیش: دفتر

 قم استان فناوری و علم پارک مولوی بلوار پردیسان قم: دفتر

                                                                025-51283355      : تلفن      21F واحد 2 بلوک

 Info@MehradTech.com                                ایمیل:

   adTech.comwww.Mehr                          سایت: وب

 @MehradTech             اجتماعی: های شبکه
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