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معرفی مرکز

ازویمعنوخدماتیمادی،حمایتمنظوربهسینابوعلیدانشگاهرشدمرکز
ونبدایدهصاحبهایشرکتیادانشجوییهایافراد،تیمهایفناوریوهاایده

.استگردیدهتأسیستحصیالت،وسنیمحدودیتهیچگونه
بهآنهاشدنتبدیلمرحلهتادانشیونوینهایایدهازحمایتچرخه

انعنوبهبازار،بهعرضهوسازیتجاریقابلفناورانهخدماتیامحصوالت
رشدمرکز،روایناز.شودمیمحسوبدانشگاهرشدمرکزاصلیرسالت

ها،دانشگاهمیاندررافناوریودانشجریانکهاستسازمانیدانشگاه
بهنمبتکریومخترعینخصوصی،شرکتهایتوسعه،وتحقیقموسسات

سهیلتکاربردیونوهایایدهطریقازبازارباراآنهاارتباطوانداختهحرکت
.نمایدمی



بخش های مرکز

مرکز رشد واحد های فناور❖

آکادمی کسب و کار  دانشگاه❖

مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه❖



امکانات و زیر ساخت های موجود

(دفتر مرکزی خیابان فرهنگ)1ساختمان شماره ❖

(دانشکده کشاورزی)2ساختمان شماره ❖

(پردیس اصلی دانشگاه)مرکز نوآوری و شتابدهی❖



مهمترین اقدامات انجام شده 
در یک سال گذشته

1399آذرماه  سال20الی 15شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش در تاریخ -1

1399آذر ماه  سال30الی  27شرکت در نمایشگاه فن بازار کشور از تاریخ -2

شگاهیان برگزاری کارگاه آموزشی پتنت،ثبت اختراع و مالکیت فکری برای دان-3
با ارائه دکتر حسن علم خواه عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

(در دست اقدام) انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری استان -4

بازدید از دانشکده تویسرکان و بررسی زیرساخت های آن دانشکده جهت           -5
راه اندازی ساختمان جدید مرکز رشد آن واحد

برگزاری اولین جلسه شبکه سازی مراکز رشد و واحد های فناور استان و            -6
دستگاه های متولی آموزش کسب و کار و فناوری



شگاهدانآفرینیکاروکاروکسبآکادمیگذاریسیاستجلساتبرگزاری-7
توسطشدهارائههایطرحجهتاعتبارریالمیلیارد15وجذبسینابوعلی
فناوریوعلمیمعاونتسویازدانشگاهرشدمرکزدرمستقرفناورهایواحد

جمهوریریاست

مبلغ اعتبارعنوان طرحشرکت
ریال1/300/000/000تولید انواع قفل های ضد سرقتسفیر ایمن حریم الوند

ریال2/000/000/000پهباد عمود پروازآتی نگار فرادید
ریال1/700/000/000تولید گوسفند دارای ماهیچه مضاعففناوری به نژادی پاسارگاد

اه هتولید محیط کشت های مورد نیاز آزمایشگمازو ژن رازک کاال
ای بیولوژیکی

ریال1/400/000/000

ریال1/300/000/000زیه ایتولید حالل و مواد شیمیایی با گرید تجزیماشیمی غرب
پت طراحی و ساخت دستگاه تشخیص بطری وآرشا موج ماوشان

ولوژی های فلزی و پالستیکی و شیشه با تکن
پردازش تصویر

ریال1/700/000/000

ریال1/350/000/000تولید اوره آهسته رهشخوراک فناوران سینا
خوراک پردازان رد افرا هگمتا

نه
استفاده از ضایعات فراوری شده محصوالت ک

شاورزی در تغذیه دام و طیور
ریال1/600/000/000

ت موتولید انواع لوله ها،پلیت ها و فالسک کشقائم زیست الوند
رد استفاده در آزمایشگاه تحقیقاتی

ریال1/400/000/000



داوری ایده ها و پذیرش واحد های فناور جدید جهت استقرار در مرکز رشد -8
دانشگاه

نوع پذیرشعنوان ایده
رشدپیشدریاامواجازالکتریکیانرژیبرداشت

رشدپیشنوعیمصهوشبرمبتنیبستهمدارهایدوربینکنترلباهشداردستگاهساخت
رشدپیشقدرتاکترونیکمبدلسازیپیادهوساخت
رشدپیشمایعگرافیکروماتودستگاهساخت

رشدطیورودامتغذیهدرکشاورزیمحصوالتشدهفراوریضایعاتازاستفاده
رشدپیشورزشیهوشمندسامانه

رشدپیشدریاامواجازالکتریکیانرژیبرداشت
رشدپیشنوعیمصهوشبرمبتنیبستهمدارهایدوربینکنترلباهشداردستگاهساخت
رشدپیشقدرتالکترونیکمبدلسازیپیادهوساخت
رشدپیشمایعکروماتوگرافیدستگاهساخت

رشدپیشطیورودامتغذیهدرکشاورزیمحصوالتشدهفرآوریضایعاتازاستفاده
رشدپیشورزشیهوشمندسامانه

رشدپیشچابکیوالعملعکسهوشمندنوریدستگاه
رشدپیشویزیتور



علیبودانشگاهنوآوریمرکزدرفناوریتوسعهجهتاعتبارریالمیلیارد15جذب-9
اینترنتهایفناوریهایحوزهدرفناورانههایطرحازحمایتهدفباهمدانسینا

د،شبیههوشمنشهردیجیتال،سالمتامنیت،وشبکهبالکچین،مصنوعی،هوشاشیاء،
بودجهقانون4تبصره5بندموضوعنوپاهایکاروکسبو...وپیشرفتههایسازی

کشور1399سال

رشدمرکزتوسطدانشگاهرشدمرکزراهبردیبرنامهتدوین-10

دانشگاهخالقیتونوآوریمرکزنامهآیینتصویبوتدوین-11

سینابوعلیدانشگاهکاروکسبآکادمیطرحتصویب-12

ویبتصوسینابوعلیدانشگاهمیزبانیبهاستانمهارتشورایجلسهبرگزاری-13
استاناجراییهایدستگاهآمادگیاعالموشوراایندرکاروکسبآکادمیطرح

طرحاینباهمکاریجهت



همکاریبا5G/IOT1400استارتاپیکمپبوتتوجیهیجلسهبرگزاری-14
شیرازهاب

جهانیتههفمناسبتبهسینابوعلیدانشگاهکاروکسبآکادمیافتتاحیه-15
استانیودانشگاهیمیهمانانحضورباوآفرینیکار

مرردشریفآرمانیکارآفرینیونوآوریشتابدهندهاستقراروقراردادعقد-16
سینابوعلیدانشگاهخالقیتونوآوریکز

همداناستانهایشهرداریهمیاریسازمانباهمکارینامهتفاهمانعقاد-17



گالری تصاویر


