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 مدیر عامل محترم    
واحدهای تحقیق  و توسعه عضو و غیر عضو   محترممدیر و     

 انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی

   باسالم         

بنیان و اشتغال آفرین    "  سالدر جهت تحقق شعار  احتراما            بدنبال  و    "سال تولید، دانش 

ایه  تامین سرم  ایجاد بستر مناسب جهت تجاری سازی دانش و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و 

ارائه    در گردش تولید و با خدمات مالی به اعضاء، تفاهمهمچنین تحقق اهداف این انجمن و    ی 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته »    نماینده 

عضو انجمن می توانند کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی عضو و غیر    ایجاد گردید که   «)صحا(  

با دبیرخانه    ،  اطالع از شرایط آن  اقدام نمایند. برای  برای بهره مندی از حمایت های این صندوق 

های   شماره  و  و  09153174893انجمن  اختراعی(  مهندس  )09155121353)دکتر 

 . مزاریان( تماس حاصل فرمایید

 "  ته شدهبدیهی است تسهیالت ویژه ای برای اعضاء انجمن در نظر گرف" 

 خدمات و تسهیالت مالی ویژه صندوق:  
حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته 

 صدور انواع ضمانت نامه و  –بصورت تسهیالت مالی 

  توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های داخلی و خارجی -
 دت داخلی و خارجی و اشاعه دانش فنیآموزش های تخصصی کوتاه م -

 تجهیز آزمایشگاه تخصصی و مرجع -

   ( R&Dفعالیت های تحقیق و توسعه ) -

 حمایت از پایان نامه های پژوهشی  -

  اخذ تائیدیه های فنی و کیفی داخلی و بین المللی -

 

 
  با سپاس فراوان                                           

خراسان                          توسعه  و  تحقیق  مراكز                             انجمن 
                                                        

 

به   كار آمد ترين  سازمان مردم نهاد كه 

در   تا  كند  مي  كمك  خود  اعضاي 

سريعترين زمان ممكن  به منابع علمي و  

فن آوري و مالي مورد نياز براي فعاليت  

 هاي   تحقيق و توسعه دست يابند.

:ماموريت ما  

مي ترين  ما  كارآمد  عنوان  به  خواهيم 

مر دسازمان  استاني  نهاد  ي  دم  حوزه  ر 

وخدماتي ،تسهيل   توليدي تحقيقات صنايع

دسترسي به منابع علمي ، فن آوري و     گر

مالي مورد نيازدر تحقيق و توسعه باشيم  

تحقيق و  ما در اين راه با ايجاد شبكه ي  .

و   ها  سازمان  با  ارتباط  ايجاد  و  توسعه  

جمله   از  خصوصي  و  دولتي  هاي  نهاد 

 الزم ينهزم  تحقيقاتي ها و مراكز دانشگاه

از   هم  براي اعضا  استفاده  و  افزايي 

فراهم   را  مربوطه  قوانين  تسهيالت 

 آوريم. 

،ايجاد   معنوي  مالكيت  حقوق  حفظ 

پذيري   رقابت  حفظ  و  متقابل  اعتماد 

توجه    بدان  ما  كه  است  نكاني  از  اعضا 

ريزي برنامه  آن  براي  و      مي  نموده 

 نماييم.. 
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