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ز:  چشم اندا
 

 مدیرعامل محترم   
 و مدیر محترم واحد تحقیق و توسعه   

 و احترام باسالم 
ویژه جایگاه با توجه به اهمیت و نقش تحقیق و توسعه در پیشرفت و توسعه کسب و کارها و        

برخورداری دارندگان واحد و پروانه تحقیق و توسعه از لزوم با عنایت به نیز و صنایع آن در عموم 

، بدینوسیله برگزاری دومین جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه توسط زایای آنم

 بر همین اساس به اطالع می رساند.با محوریت های ذیل انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان را 

توسعه  از کلیه واحدهای دارنده پروانه تحقیق و و به منظور شناسایی و انتخاب بهترین واحدها،

و گزارش فعالیت R&Dتصویر پروانه  بهمن ماه نسبت به تهیه 11تاریخ  خواهشمند است تا

به دبیرخانه  و ارسال شرکت و تکمیل فرم پیوست جهت ارزیابیهای تحقیق و توسعه ای 
 انجمن اقدام فرمائید.

  

 محورهای اساسی جشنواره:    

 د تحقیق و توسعهبرتر دارای واحپیشرو و تجلیل از  واحد  -1
ارائه مشوق های مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی برای دارندگان واحد تحقیق و  -2

  R&Dو نیز ترغیب سایر صنایع در ایجاد واحدتوسعه 
 تعریف، نقش و جایگاه تحقیق و توسعه در توسعه کسب و کارها -3

     
           

  
 با سپاس فراوان                                           

                          انجمن مراكز تحقیق و توسعه خراسان دبیر                    
            حمیدرضا مزاریان                                         

 

كار آمد ترين  سازمان مردم نهاد كه به 

اعضاي خود كمك مي كند تا در 

سريعترين زمان ممكن  به منابع علمي و 

فن آوري و مالي مورد نياز براي فعاليت 

 هاي   تحقيق و توسعه دست يابند.

:ماموريت ما  

خواهيم به عنوان كارآمد ترين ما مي

ر حوزه ي دم نهاد استاني دسازمان مر

وخدماتي  توليدي تحقيقات صنايع

دسترسي به منابع علمي ، فن   ،تسهيل گر

آوري و مالي مورد نيازدر تحقيق و 

ما در اين راه با ايجاد توسعه باشيم .

تحقيق و توسعه  و ايجاد ارتباط شبكه ي 

با سازمان ها و نهاد هاي دولتي و 

 ها و مراكز خصوصي از جمله دانشگاه
افزايي و  هم براي الزم ينهزم تحقيقاتي

استفاده اعضا از تسهيالت قوانين 

 مربوطه را فراهم آوريم.

حفظ حقوق مالكيت معنوي ،ايجاد 

اعتماد متقابل و حفظ رقابت پذيري 

اعضا از نكاني است كه ما بدان توجه  

   مي  نموده و براي آن برنامه ريزي

 نماييم..

    1166/1041شماره: 

    40/11/1041: تاريخ

http://www.rdkh.ir/

