موضوع :اولویت های پژوهشی پارک علم و فناوری یزد
مخاطبین :مدیران مراکز رشد ،موسسات مراکز رشد و موسسات چندمستاجره و سایر موسسات خارج از
پارک.
با سالم و احترام
به استحضار می رساند ،پارک علم و فناوری یزد در راستای تامین نیازهای پژوهشی و حل مسائل سازمانی و
به منظور تحقق اهداف و ماموریت های پارک فهرست عناوین پژوهشی مورد نیاز خود در سال  1396را به
شرح ذیل اعالم و از کلیه عالقمندان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
 طرح مطالعاتی میزان تاثیر پارک در مناسبات توسعه ای استان؛
 مطالعه و تدوین برنامه ایجاد دبیرخانه جایزه ملی شرکت های دانش بنیان و فناور (به همراه پیوست
درآمدی)
 مطالعه و تدوین برنامه ایجاد مرکز ملی بهینه کاوی شرکت های دانش بنیان و فناور کشور در
پارک (به همراه پیوست درآمدی)
 طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت دانش
 تدوین نظام ارزشگذاری شرکت های دانش بنیان و فناور
عالقمندان می توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشی و دریافت  RFPیا اطالعات تکمیلی مرتبط با آن از
واحد طرح و برنامه نسبت به تکمیل فرم پروپزال اقدام و در قالب دو فایل  WORDو  PDFو همچنین
بصورت چاپی به واحد طرح و برنامه پارک ارسال نمایند .فایل پروپزال در سایت طرح و برنامه موجود است.
الزم به ذکر است عناوین و اولویتهای جدید به طور مستمر در کمیته علمی  -پژوهشی تصویب و به عناوین
اولویت ها اضافه می گردد .لذا عالقه مندان می توانند پیشنهادات خود را در این باره نیز ارسال نمایند و
همچنین با مراجعه دوره ای به سایت طرح و برنامه از عناوین جدید اولویت های پژوهشی مطلع گردند.
همچنین پروپزال های ارسالی ابتدا در واحد طرح و برنامه بررسی و سپس در کمیته علمی – پژوهشی مورد
بررسی و تصویب قرار می گیرد.
پژوهشگران محترم برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند.
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طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد

