
 

 

  

 



 

 

با ماموریت دبیرخانه ملی پارک های علم و فناوری 

 توسعه فناوری در منطقه آزاد کیش

 :معرفی

با  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۸مهر ماه 

بکارگیری توسعه فناوری در جزیره کیش و  هدف

به های فناورانه و نوآورانه مراکز فناوری کشور ظرفیت

در  منطقه، همکارینیازهای فناورانه  منظور رفع

وسعه فناوری و نوآوری در منطقه گسترش بسترهای ت

در راستای تحقق جزیره دانشی و ایجاد بسترهای 

های المللی شرکتالزم برای توسعه تعامالت بین

های منطقه بنیان با استفاده از ظرفیتفناور و دانش

  .دبیرخانه را فعال نمود

 : دبیرخانه اهداف

  اندگاری مو توسعه گردشگری با هدف جذب

گردشگر در جزیره کیش با تمرکز بر 

های مختلف خدمات گردشگری مانند حوزه

داری، حمل و نقل، تفریح و سرگرمی، هتل

 توریسم سالمت و سوغات بومی

  توسعه و بهبود مدیریت و خدمات شهری با

 تمرکز بر هوشمندسازی

 های صنعتی در ارائه خدمات و پشتیبانی

های زیرساخت شهری و صنایع مستقر حوزه

در منطقه با تمرکز برخدمات نیروگاهی، 

فرودگاهی، بندری، حفاری و تجهیزات 

 پزشکی

  حوزه در کاربردی هایفناوری توسعه 

 فناوری زیست و کشاورزی

  استفاده از مزیت های کیش جهت توسعه

 و پیشروپروژه های نوآورانه 

 ورانه به سایر مناطق آتوسعه پروژه های نو

 آزاد و نهایتاً کشور

  استفاده از مزیت های کیش جهت نفوذ در

 بازارهای منطقه وجهانی

 های توسعه و بکارگیری کمک به سیاست

فضاهای داخلی در منطقه آزاد و تقویت 

بنیان این منطقه )تبدیل منطقه اقصاد دانش

 به پایلوت فناوری(

 های عرضه، نمایش و آشنایی با د پایگاهایجا

بنیان محصوالت و خدمات فناورانه و دانش

 داخلی در منطقه آزاد

  ایجاد دفتر همکاری با فناوران و محققان

خارج از کشور به منظور تسهیل مراودات 

المللی و کمک به توسعه صادرات بین

 بنیانمحصوالت دانش

 تبدیل شدن به هاب صادرات فناوری کشور 

 لمللی ابه یک مرکز بین ن تبدیل شد

 ت مدیریت فناوریخدما

  



 

 

به شرکت های فناور  دبیرخانه خدمات تسهیل گری

 : دانش بنیان و سایر ارکان زیست بوم فناوری/

  ارائه فضای کار اشتراکی به تیم های کاری

 )دارای کد پستی، آدرس، تلفن، اینترنت(

  بازار در کیش انجام مطالعاتکمک به 

 اطالع رسانی نیاز های فناورانه جزیره رصد و 

  کیش

  تسهیل گری برگزاری جلسات مذاکرات

شرکت فناور و کارفرما در جزیره تجاری 

 کیش

  اطالع رسانی و فراخوان پروژه های پژوهشی

 کیش جزیره

 مشارکت مالی در پروژه ها 

  کاری در برگزاری جلسات تسهیل گری

 جزیره کیش )داخلی و بین المللی(

 تسهیل گری صادرات مجدد (RE-Export) 

 آپ همکاری در برگزاری رویدادها و استارت

 های منطقهویکندها با محوریت حل چالش

  زیست بوم فناوریشبکه سازی 

  مدیریت پروژهخدمات 

 برگزاری تورهای فناوری 

 نمایشگاهی به محصوالت  ارائه فضای

 فناورانه )شوروم فناوری(

 ها و همکاری در تدوین و اجرای کارگاه

 در جزیره کیشی های آموزشی کاربرددوره

 

 

 مزایای ویژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش :

 ش یبه فرد منطقه آزاد ک منحصر تیموقع 

 تو فرص یتکنولوژ تبادلبه عنوان دروازه 

های در حوزه های بیشمار سرمایه گذاری 

 مختلف صنعتی 

 یشگردگر گسترده یها بیتاجذ 

 جهانیآزاد  یهاآب راه  به کیش سترسید 

 یدرواد خذا ونبد جیرخا عتباا ورود 

 مناطق به یکیدنزو  تژیکیاسترا موقعیت 

 خیزعسلویه نفت

 (زگا سوخت) یژنرا منبعاز  یرداربرخو 

 صلیا مینزسراز  مستقل

 طخطوو  مستقل ییاهو خط دنبو دارا 

 دروخو حمل نمکاا با نیاکشتیر

 و  جتماعیا مشو آرا منیتا یباال سطح 

 جتماعیا یها یرناهنجا سطح دنبو یین پا

 درون  مناسب نقلو  حمل تمکاناا دجوو

 یشهر

 یستز محیط یها هالیندآ نسبی لکنتر 

 یشهرهاو  دربنا به یکیدنزو  سترسید 

 ،جهرشا ،بید نهمچو منطقه لمللیا بین

 حهو دو منامه

  جزایر و مناطق دریایی: پایلوت های موفق

 توسعه

 و  ردارینباا تن نمیلیو ۳ /٥ ساالنه ظرفیت

 کاال ازیندرابا

 ورودی و  مسافر ارهز ۳70:  شپذیر قابلیت

 لسادر  جیوخر



 

 

 ژتنا کثراحد با هاییورشنا شپذیر ظرفیت 

 تن ۱2000

  فناوری کیش بکربازار 

 همگرایی زیاد بین صفوف 

  ،وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

دبیرخانه پارک های علم و فناوری کشور و 

 صندوق نوآوری و شکوفایی

  چشم انداز تبدیل جزیره کیش به جزیره

دانشی و جزیره هوشمند در سند فناوری 

 جزیره

 میبطور مستق یوسعه اامکان عقد قرارداد ت 

 دویونیبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درگاه های  ارتباطی:

 دفتر مرکزی دبیرخانه :  

بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری  ۱2کیلومتر 

 خراسان، واحد پروژه ها و پیمان ها

 0٥۱۳٥00۳۱۳۳و   0٥۱۳٥00۳۱۳4تلفن :    

 0٥۱۳٥42٥42۸فکس: 

-دبیرخانه: سرکار خانم مهندس حسینیان مسئول

 نژاد

 وب سایت  : 

projects.kstp.ir 
 پست الکترونیکی :

projects@kstp.ir 

 kishprojects.secretariat@gmail.com 

 

 کیش:دفتر دبیرخانه در 

 ٥مرکز نوآوری کیش )مقابل پارس خلیج(، طبقه 
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