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ݡگزارش عملݡکــــــــــرد مرݡکـــــــــــز رشـــــــــد
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

آشنایی با مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین

مرکــز رشــد جامــع پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بــا هــدف بسترســازي بــه  منظــور تجــاري ســازی 
دســتاوردها بــا ایجــاد زمینــه الزم بــراي رشــد واحدهــاي کوچــك و متوســط فنــاور و دانــش 
بنیــان بــه رونــق اقتصــاد مبتنــي بــر فنــاوري کمــک مــی نمایــد و بــا خدمــات زیــر جهــت توســعه 

و رفــع موانــع واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز اقــدام مــی نمایــد.

1. فراهم نمودن امکانات زیر ساختی 

2. ارائه انواع مشاوره ها و تعیین مشاور تخخصی و منتور جهت راهنمای و راهبری

3. برگزاری دوره ها و رویدادهای تخصصی و نمایشگاهی

4. معرفی محصوالت و خدمات واحدهای فناور 

5. کمک به دریافت انواع مجوزها، صدور انواع معرفی نامه ها و مجوز فناوری

6. ارزیابی دوره ای واحدهای فناور و ارائه نتایج و پیشنهادات جهت رشد آنان

7. پروژه یابی و کمک به تجاری سازی محصوالت واحدهای فناور

8. ارائه تسهیالت مالی و کمک به جذب سرمایه گذار

9. کمک به بهره مندی از مزایای قانونی شرکت های فناور و دانش بنیان
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ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین گزارش هشت ساله پارݡک علم و فناور

در مرکز  مستقر  تعداد واحدهای فناور   سال  
25 92 
32 93 
41 94 

58 95 
67 96 
72 97 
69 98 
76 99 

 

در مرکز  مستقر  واحدهای فناور  محصوالت  تعداد  سال  
83 92 
96 93 
115 94 
143 95 
150 96 
170 97 
162 98 
186 99 

 

مستقر  تعداد اختراعات ثبت شده واحدهای فناور 
 در مرکز 

 سال 

0 92 
3 93 
0 94 
0 95 
1 96 
7 97 
4 98 
0 99 

 

 

در مرکز  مستقر  تعداد واحدهای فناور   سال  
25 92 
32 93 
41 94 

58 95 
67 96 
72 97 
69 98 
76 99 

 

در مرکز  مستقر  واحدهای فناور  محصوالت  تعداد  سال  
83 92 
96 93 
115 94 
143 95 
150 96 
170 97 
162 98 
186 99 

 

مستقر  تعداد اختراعات ثبت شده واحدهای فناور 
 در مرکز 

 سال 

0 92 
3 93 
0 94 
0 95 
1 96 
7 97 
4 98 
0 99 

 

 

83

25

186

76

از

از

به

به

تعداد محصوالت

تعداد واحدهای فناور
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ݡگزارش عملݡکــــــــــرد مرݡکـــــــــــز رشـــــــــد
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

در مرکز  مستقر  تعداد واحدهای فناور   سال  
25 92 
32 93 
41 94 

58 95 
67 96 
72 97 
69 98 
76 99 

 

در مرکز  مستقر  واحدهای فناور  محصوالت  تعداد  سال  
83 92 
96 93 
115 94 
143 95 
150 96 
170 97 
162 98 
186 99 

 

مستقر  تعداد اختراعات ثبت شده واحدهای فناور 
 در مرکز 

 سال 

0 92 
3 93 
0 94 
0 95 
1 96 
7 97 
4 98 
0 99 

 

 

15
ع اختراعات مجمو



زمینه کاری واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
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ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین گزارش هشت ساله پارݡک علم و فناور



دستاوردهای شاخص  تعدادی از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد

ݡگزارش عملݡکــــــــــرد مرݡکـــــــــــز رشـــــــــد
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور
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راه انــدازی کانــون هــای شــکوفایی و خالقیــت در اســتان قزویــن

کانــون شــکوفایی خالقیــت واحــدی اســت کــه بــه عنــوان چشــم بینــای مرکــز رشــد جهــت 
ــر  ــردی در سراس ــه و کارب ــه، نوآوران ــای خالقان ــده ه ــت ای ــت و هدای ــذب، حمای ــایی، ج شناس

1. شهرستان آبیک : دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی 

2. شهرستان آوج : دانشگاه پیام نور آوج

3. شهرستان البرز : موسسه آموزش عالی کار قزوین

4. شهرستان البرز : دانشگاه پیام نور الوند

5. شهرستان بوئین زهرا : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

6. شهرستان بوئین زهرا : دانشگاه پیام نور بوئین زهرا

7. شهرستان تاکستان : دانشگاه پیام نور تاکستان

8. شهرستان قزوین : دانشگاه فنی و حرفه ای شهید بابایی 

9. شهرستان قزوین : دانشگاه پیام نور قزوین 

مخاطبیــن  کنــد.  مــی  عمــل  اســتان 
خالقیــت  شــکوفایی  کانــون 
دانشــجویان،  آمــوزان،  دانــش 
و  دانشــگاهی  غ التحصیــالن  فار
باشــند. در حــال  ایــده مــی  صاحبــان 
شــکوفایی  کانــون  شــعب  حاضــر 
شهرســتانهای  تمامــی  در  خالقیــت 
اســتان راه انــدازی و در حــال فعالیــت 

باشــند. مــی 

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین گزارش هشت ساله پارݡک علم و فناور

6
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ݡگزارش عملݡکــــــــــرد امور موسســــــات
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

آشنایی با امور موسسات پارک علم و فناوری قزوین

امــور موسســات پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بمنظــور بهینــه ســازی فرآیندهــا و برقــراری 
تعامــالت بخــش هــای مختلــف پــارک بــا مدیــران واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک و برنامــه 
ریــزی جهــت ارتقــاء مبــادالت علمــی و صنعتــی آنــان تاســیس شــده اســت. در ایــن حــوزه 
امــور مربــوط بــه پذیــرش و اســتقرار شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان در پــارک صــورت 

مــی گیــرد. در ذیــل برخــی از وظایــف ایــن حــوزه ذکــر می گــردد . 

1.  انجــام امــور مربــوط بــه جــذب و پذیــرش موسســات و شــرکت های فنــاور متقاضــی 
اســتقرار در پــارک

متقاضیــان  و  پــارک  در  اســتقرار  متقاضیــان  واصلــه  تقاضاهــای  ارزیابــی  و  بررســی    .2
پــارک اراضــی  واگــذاری 

3.  برگــزاری جلســات شــورای فنــاوری بمنظــور تصویــب نهایــی تقاضاهــای واصلــه و 
بررســی و تصویــب موضوعــات کالن پــارک

انعقــاد  و  پــارک  در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های  اســتقرار  بــه  مربــوط  امــور  انجــام    .4
اســقرار قراردادهــای 

5.  ارزیابــی دوره ای شــرکت های مســتقر مطابــق بــا آییــن نامــه ارزیابــی واحد هــای فنــاور 
و ارائــه نایــج بــه مســتقر شــدگان

6.  برنامــه ریــزی جهــت ارتقــاء مبــادالت علمــی و صنعتــی شــرکت ها و موسســات فنــاور 
مســتقر در پــارک

7.  برقــرار ارتبــاط و پیگیــری نظام منــد امــور مربــوط بــه واحدهــای تحقیــق و توســعه 
صنایــع

ــد  ــا تولی ــش ت ــه دان ــی و چرخ ــات علم ــج تحقیق ــازی نتای ــاری س ــد تج ــت از فرآین 8.  حمای
ثــروت
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ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین گزارش هشت ساله پارݡک علم و فناور

 

 تعداد شرکت ها در آن سال  سال 
89 5 
90 9 
91 13 
92 17 
93 22 
94 24 
95 27 
96 23 
97 24 
98 29 
99 35 

 

 تعداد شرکت ها در آن سال  سال 
89 0 
90 0 
91 0 
92 5 
93 6 
94 7 
95 8 
96 8 
97 10 
98 12 
99 22 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد واحد های فناور موسسات
 مستقر در پارک از سال 89 تا 99

5
35

از

به

اشــتغال مســتقیم ایجــاد شــده 
شــرکت های  حضــور  واســطه  بــه 
ــال  ــارک از س ــتقر در پ ــات مس موسس
99 تــا   94

24
225

از

به
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ݡگزارش عملݡکــــــــــرد امور موسســــــات
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

یــده ای از دســتاوردهای شــاخص شــرکت هــای مســتقر در حــوزه موسســات  گز

 محصول  نام شرکت 
ضدعفونی کننده اشیا و لوازم پزشکی و غیر پزشکی  دستگاه  ا یآشکار پرتو پو 

 رونات یو
 واترپمپ، پمپ هیدرولیکی، توربوشارژر  بسا پارس صنعت 

،   ا یآر  ویتام لوکوموت  DCو    ACموتورهای الکتریکی موتور دیزل، توربوشارژر
 TBMدستگاه های حفار و تونل سازی مکانیزه  ن ی تونل ساز ماش

غیس ی نودر یم  اگرانیپو ویاستود فجر   لمیجشنواره ف نی و هشتم یس  ژهیو یجلوه ها  نیبلور  مر
 خروج  لمیف یبرا

 

 

 )میلیون ریال(رقم کل تصویب شده  نام شرکت 
 1000 فن آوران ابزار ساز آسیا 

 500 مبین اتصال آسمان 
 900 کیمیاگران موعود 

 500 مهندسی عمید پویا پرداز 
 2.900 جمع کل

 

 

 

تصاویــــــــری از دســـــتاورهای شاخـــــــص
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محصوالت کرونایی شرکت های فناور مستقر
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

محصوالت شرکت های فناور مستقر
 در پارک مرتبط با مقابله با 

بیماری کرونا 

ح محصول تولیدی پارک نام شرکت فناور مستقر در  شر  
لوران  کننده دست و سطوح ضدعفونی  محلول  

قرص ضدکرونای آیورمکتینو  ( بدون الکل)  
فرتاک نوتاش چیستاسازان  

کلین   دنت کننده دست و سطوح حامی  ضدعفونی  محلول  
 )بدون الکل( 

کاسپین فناوران زیست  

دست دکودرم   کننده ضدعفونی  محلول  
 )دو مدل الکلی و غیر الکلی( 

دارو پردیس یاس  

ُرزانا دست  کننده ضدعفونی  محلول  
 )دو مدل الکلی و غیر الکلی( 

ماهان  پژوهش کیمیا  

دست ستول  کننده ضدعفونی  محلول  
 )بدون الکل( 

 صنایع شیمیایی فرهمند 

پاالیشنصر آب  سامانه ضدعفونی با فناوری ُازون   
 شایگان الکتریک  تونل ضدعفونی کننده تمام اتوماتیک

مکاترونیک  کاسپین اندیشان آینده تونل ضدعفونی کننده تمام اتوماتیک  

کارنو خالقیت و علم تجهیزآفرینان خط تولید ماسک سه الیه ساده   

کسیمتر و اُ  تب سنج دیجیتالی غیرتماسی دستی و دیواری  پژوهشگران مکاترونیک آریانا  

 سالمت محور مبین ایرانیان  دستگاه اتوماتیک ضد عفونی دست

 تولیدی طراحی آرتام پویش  دستگاه اتوماتیک ضد عفونی دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

ــارک  ــتقر در پ ــان مس ــش بنی ــرکت های دان ــداد ش تع

2
31

از

به

11



دوره های آموزشی

رویــــــــــــــــــــــدادها

دوره ها و رویدادهای آموزشی برگزار شده
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور
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ݡگزارش عملݡکــــــــــرد امور مالــــــــــــــــــــــی
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

)میلیون ریال(  سال اعتبار ات عمومی   تخصیص اعتبار

  7,775                      1390سال   
  2,984                    1391سال  
  5,960                    1392سال  
  6,932                    1393سال  
  8,859                    1394سال  
  10,673                  1395سال  
  10,777                  1396سال  
  12,958                  1397سال  
  31,206                  1398سال  
  57,138                  1399سال  

 

 

 مبلغ )میلیون ریال(  وضعیت تسهیالت پرداختی 

  121                         1390سال   
  138                       1391سال  
  210                       1392سال  
  1,841                    1393سال  
  2,371                    1394سال  
  2,510                    1395سال  
  2,408                    1396سال  
  5,580                    1397سال  
  10,090                  1398سال  
  23,650                  1399سال  

 

 

 مبلغ )میلیون ریال(  سال  اعتبار درآمد اختصاصی 

 0 1390سال  
  657                       1391سال  
  1,082                    1392سال  
  3,194                    1393سال  
  8,297                    1394سال  
  11,566                  1395سال  
  7,765                    1396سال  
  7,945                    1397سال  
  11,912                  1398سال  
  22,846                  1399سال  

 

 

)میلیون ریال(  سال اعتبار ات عمومی   تخصیص اعتبار

  7,775                      1390سال   
  2,984                    1391سال  
  5,960                    1392سال  
  6,932                    1393سال  
  8,859                    1394سال  
  10,673                  1395سال  
  10,777                  1396سال  
  12,958                  1397سال  
  31,206                  1398سال  
  57,138                  1399سال  

 

 

 مبلغ )میلیون ریال(  وضعیت تسهیالت پرداختی 
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  138                       1391سال  
  210                       1392سال  
  1,841                    1393سال  
  2,371                    1394سال  
  2,510                    1395سال  
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  5,580                    1397سال  
  10,090                  1398سال  
  23,650                  1399سال  
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  7,765                    1396سال  
  7,945                    1397سال  
  11,912                  1398سال  
  22,846                  1399سال  

 

 

)میلیون ریال(  سال اعتبار ات عمومی   تخصیص اعتبار

  7,775                      1390سال   
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  5,960                    1392سال  
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  10,673                  1395سال  
  10,777                  1396سال  
  12,958                  1397سال  
  31,206                  1398سال  
  57,138                  1399سال  
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  23,650                  1399سال  

 

 

 مبلغ )میلیون ریال(  سال  اعتبار درآمد اختصاصی 
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  7,945                    1397سال  
  11,912                  1398سال  
  22,846                  1399سال  
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ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین گزارش هشت ساله پارݡک علم و فناور

 

 سال  اعتبار  تملک  
 داراییهای سرمایه ای 

 مبلغ )میلیون ریال( 

 1447 1390قبل سال  
 4638 1390سال 
 3555 1391سال 
 25274 1392سال 
 9462 1393سال 
 15000 1394سال 
 19092 1395سال 
 46580 1396سال 
 0 1397سال 

 0 1398سال 
 8046 1399سال 

 

 

 

 

 

 

 سال  اعتبار  تملک  
 های سرمایه ای  دارایی

 مبلغ )میلیون ریال( 

 1447 1390قبل سال  
 4638 1390سال  
 3555 1391سال  
 25274 1392سال  
 9462 1393سال  
 15000 1394سال  
 19092 1395سال  
 46580 1396سال  

 

سال  اعتبار  تعمیرات اساسی و  
الت   خرید تجهیزات و ماشین آ

 مبلغ )میلیون ریال( 

 0 1390قبل سال  
 0 1390سال  
 0 1391سال  
 0 1392سال  
 1800 1393سال  
 1800 1394سال  
 3818 1395سال  
 3774 1396سال  
 5158 1397سال  
 16770 1398سال  
 4892 1399سال  

 

گزارش ساختمان ها و سوله های کارگاهی تاسیس شده از 
 1399تا  1390سالهای 

 سال بهره برداری  متراژبه متر مربع  نام ساختمان 
 1389 4747 فن بازار دکتر علی فضلوی 

 1395 460 سوله کارگاهی مشاط 

 1397 7430 ساختمان دکتر صالحی 
 1397 540 سوله کارگاهی یاس پردیس دارو 

 1396 400 سوله کارگاهی  دوقوسی 
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تســهیالت یــک میلیــارد تومانــی تجــاری ســازی معاونــت علمی و 

یاســت جهــوری مصــوب شــده بــرای شــرکت هــای فنــاور  فنــاوری ر

مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن از ســال 1398 الــی 1400

ݡگزارش عملݡکــــــــــرد امور مالــــــــــــــــــــــی
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور
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ݡگزارش عملکردصندوق پژوهش و فناوری
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی اســتان قزویــن 
بعنــوان یــک نهــاد مالــی و از بازیگــران مهــم در زیســت 
بــوم نــوآوری اســتان مــی باشــد کــه وظیفــه آن حمایــت 
و  نــوآوران  فنــاوران،  مالــی  منابــع  تامیــن  و  توســعه  از 
ــت  ــط در زیس ــک و متوس ــان کوچ ــرکت های دانش بنی ش
بــوم نــوآوری اســتان خواهــد بــود. پــارک علــم و فنــاوری 
آغــاز  قزویــن اقدامــات الزم جهــت تاســیس صنــدوق را 

 50 ثبتــی  ســرمایه  بــا  تاســیس  مجــوز   1399 ســال  در  توانســت  بحمــداهلل  و  اســت  کــرده 
میلیــارد ریــال دریافــت نمایــد. ایــن صنــدوق بــا ســهامداری بخــش دولــت بــا مشــارکت پــارک 
ــن و  ــی قزوی ــتی و درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش ــاوری قزوی ــم و فن عل
دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی )ره( و بخــش خصوصــی بــا ســهامداری شــرکت صنایــع 
هفــت المــاس، شــرکت برناگســتران نیــک پارســه و شــرکت مشــاوران نیــک پنــدار شــریف بــه 

قطعیــت رســید.

1. تسهیالت مالی

2. خدمــات توســعه بــازار شــامل ضمانت نامــه، تضمیــن پرداخــت، لیزینــگ، فــروش 
اقســاطی و خدمــات نویــن

ح های فناورانه و نوآورانه  3. مشارکت و سرمایه گذاری در طر

ح های پژوهشی و فناوری  4. سرمایه گذاری خطرپذیر در طر

5. ارائه راه حل های مالی ویژه برای واحدهای فناور

6. توانمند سازی واحدهای فناور در آمادگی برای جذب سرمایه

خدمات صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان قزوین 
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1.   اتمام احداث ساختمان مرکزی دکتر صالحی ) اتمام پروژه: سال 98(

2.   زیرسازی 5هکتار از پارک در طی 8 سال

3.  راه انــدازی شــبکه نــوآوری قزویــن بــا حمایــت 300 میلیــون تومانــی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری

4.   راه انــدازی مرکــز رشــد شهرســتان آبیــک بــا مشــارکت دانشــگاه غیــاث الدیــن 
جمشــید کاشــانی بــه متــراژ 2000متــر مربــع

5.  راه انــدازی مرکــز نــوآوری چشــمه نــور بــا حمایــت ۲۵۰ میلیــون تومانــی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و اخــذ مجــوز داوری اختراعــات از اداره ثبــت 

اختراعــات کشــور

6.  راه انــدازی مرکــز مالکیــت فکــری اســتان قزویــن بــا حمایــت 200 میلیــون تومانــی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری

7.  راه انــدازی مرکــز نــوآوری تخصصــی اســتان قزویــن بــا حمایــت یــک میلیــارد 
تومانــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری

8.   مرتفــع نمــودن مشــکل اراضــی 30 هکتــاری اراضــی پــارک قزویــن و  آغــاز فراینــد 
واگــذاری اراضــی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بــه واحــد هــای فنــاور و شــرکت هــای 

دانــش بنیــان در ســال 1400

9.   راه انــدازی صنــدوق پژوهــش و نــوآوری غیــر دولتــی اســتان قزویــن بــا ســرمایه 
اولیــه ۵ میلیــارد تومانــی

10. راه اندازی میز خدمت الکترونیکی

11. برگــزاری اولیــن برنامــه ملــی گرنــت فنــاوری بــا همــکاری وزارت عتــف و پــارک 
ایده هــای  دارای  رســاله های  و  پایان نامه هــا  از  حمایــت  جهــت  فــاوا  فنــاوری 

اســتان قزویــن  گرنــت جوانــه در ســطح  قالــب  بازارگــرا در  و  فّناورانــه 

 گزارش عملکرد زیرساختی و محتوایی
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

مرکز نوآوری تخصصی پارک علم و فناوری قزوین ساختمان مرکزی دکتر علی اکبر صالحی
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1.  مرکــز نــوآوری فرهنــگ و هنــر در ســرای ســعد الســلطنه بــه متــراژ ۱۵۰۰متــر مربــع بــا حمایــت 
شــهرداری  مشــارکت  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  تومانــی  ۳میلیــارد 

قزویــن

2. مرکــز نــوآوری زیســت فنــاوری در ســاختمان مرکــزی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بــه متــراژ 
۵۰۰مترمربــع بــا حمایــت ۱ میلیــارد و ۵۰۰میلیــون تومانــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری و مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن

3. مرکــز رشــد کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی  بــا مشــارکت مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان 
قزویــن

پروژه های در دست اقدام

محل احداث مرکز نوآوری فرهنگ و هنر در سرای سعد السلطنه

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین گزارش هشت ساله پارݡک علم و فناور
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مدیریت مصرف آب و پساب

تصفیه فاضالب و مدیریت پساب و بازچرخانی پساب تصفیه شده

یت مصرف آب و پساب  1    مدیر

 گزارش عملݡکــــــرد مدیریـــــــت سبــــــــــز
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور

توسعه فضای سبز و سیستم آبیاری نوین

توســــــــــــعه فضــــــــــــای سبـــــــــــــز و درخـــــــــــت کاری و استـــــــفاده 
ازسیستم آبیــــــــــاری نویــــــــــــــــن در سایت

2

ی یت مصرف انرژ مدیر

و  مطبــوع  تهویــه  و  برودتــی  حرارتــی،  هــای  سیســتم  کنتــرل 
تاسیســات  تجهیــزات  و  هــا  موتورخانــه  ســازی  هوشــمند 

3

کنتــرل سیســتم روشــنایی و بــرق مصرفــی و جایگزینــی المــپ 
هــای کــم مصــرف در ســاختمان هــا و در محوطــه
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شبکــــــــــــــــــــــــــــــــــــه همکــــــــــــــــــــــــــــاران
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣقزوین پارݡک علم و فناور
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