مركز فن بازار ملي ايران (پارك فناوري پرديس) با همكاري شركت فرابورس ايران و با حمايت معاونت علمي
و فناوري رياست جمهوري اقدام به برگزاري فستیوالهاي متعدد در صنايع لوازم خانگي ،تجهیزات پزشكي،
موادغذايي ،سنگ ،پالستیک و پلیمر و  ...نموده كه با استقبال گسترده صنعتگران ،تولیدكنندگان و فناوران
رو به رو گرديده است .اكنون مدنظر است تا فستیوال نوآوريهاي حوزه پساب تحت عنوان از "پساب تا
آب" برگزار گردد:
محورهای اصلی اين فستیوال عبارتند از:

 راهكارهاي تصفیه و شیرينسازي آب

 فناوريهاي نوين در راستاي استفاده مجدد از پساب
 رفع چالشهاس زيستمحیطي پساب

اين فستیوال تخصصي به منظور تجاريسازي نوآوريها در حوزه آب و پساب از طريق معامله و جذب
سرمايهگذار در بازار نوآوري فكري و با حضور سرمايه گذاران و تولیدكنندگان داخلي و خارجي صنايع
مختلف مربوط به حوزه آب و پساب برگزار ميشود.
روندهای اجرایی:
روند اجرايي براي فستیوال به شرح زير است:

عقد قرارداد تجاری

برگزاری فستیوال و ارزیابی ثانویه طرحها
و آموزش فناوران
تقدیر از طرحهای

برتر

جهت ارائه

ارزیابی اولیه(تمدید

اطالع رسانی و

ارسال ایده ها)

دریافت طرحها و
اختراعات

در اين فستیوال ،طرح ها و اختراعات حائز شرايط پس از طي كردن فرآيند ارزيابي و انتخاب در روز برگزاري
فستیوال به مخاطبان و سرمايهگذاران داخلي و خارجي معرفي شده و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاري
جلسات رو در رو ) (B2Bفراهم ميشود.
 در صورت حصول توافقات و انجام معامله از طريق بازار دارايي فكري ،حمایتهای مادی و معنوی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود خواهد داشت.

 در اين فستیوال ،مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان
بازوي علومي حضور خواهد داشت تا مشاورههاي الزم را جهت عملیاتي شدن فناوريها ارائه دهد.

مخترعان و نوآوران حقیقي و حقوقي كه تمايل به حضور در اين فستیوال را دارند ،ميتوانند فرم ثبت نام را
تكمیل و تا تاريخ  7دی ماه  7937به آدرس پست الكترونیک  festival@techmart.irارسال نمايند.
متقاضیان ميتوانند براي كسب اطالعات بیشتر در مورد فستیوال به آدرس سايت
 www.techfestival.irمراجعه نموده و يا با شمارههاي  99939389و ( 99933989شبكه خدمات
نوآوري بومرنگ) تماس حاصل نمايند.

مزایای فستیوال برای نوآوران/صاحبان نوآوری و فناوری


وجود مركز پژوهش و فناوري علم و توسعه دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان مشاور علمي بر روي طرحها و
اختراعات



امكان تجاري سازي نوآوري از طريق سرمايهگذاري مشترك ،اعطاي لیسانس و يا فروش مالكیت نوآوري



امكان رشد و توسعه تولید و بازار از طريق ايجاد همكاري مشترك و استفاده از توانمندي سرمايهگذاران/صنعتگران



همكاري استراتژيک در زمینه توسعه بازاريابي و استفاده از ظرفیت و تجريه سرمايهگذاران/صنعتگران در بازارگرداني



استفاده از توانمدي مديريتي و تولیدي در همكاريهاي مشترك براي توسعه و ارتقاي نوآوري و محصول



وجود تسهیالت براي تكمیل مستندات جهت ارائه به سرمايهگذاران

مزایای فستیوال برای سرمایهگذاران/صنعتگران


استفاده از نوآوريهاي بازار براي رفع مشكالت موجود در صنعت



امكان انتخاب از میان نوآوريهاي مختلف براي كاهش ريسک هزينه تحقیق و توسعه



وجود بازوي علمي جهت صحه گذاري بر عملیاتي بودن راهكارهاي پیشنهادي



كاهش دغدغههاي صنايع در حوزه پسابهاي صنعتي و كاهش اثرات زيست محیطي آن



رصد فرصتهاي سرمايه گذاري در فناوريهاي موجود در حوزه استراتژيک آب

