تفاهم نامه های همکاری

1

موسسه گسترش راهكارهای نوین

2

وزارت جهاد کشاورزی

3

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

4

دانشگاه گامبیا

5

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

6

دانشگاه تهران و بانک ملت

7

پارک پردیس

8

سازمان فنی حرفه ای استان تهران

9

وزارت صنایع و معادن

11

وزارت صنایع و معادن ،سازمان گسترش و نوسازی ایران ،دفتر همكاریهای فناوری ریاست جمهوری ،گروه صنعتی ایران خودرو و
دانشگاه تهران

11

شرکت پویا فناوران کوثر

12

شرکت ملی حفاری ایران

13

وزارت صنایع معادن

14

گروه صنایع فضایی صا ایران

15

صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران

16

پردیس علوم دانشگاه تهران

17

شرکت توسعه فناوران هواپایه

18

ستاد کارآفرینی شهرداری تهران

19

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

21

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

21

اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور

22

خانه کارآفرینان ایران

23

پردیس دانشكده های فنی دانشگاه تهران

24

اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

25

مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی

26

پردیس کاسپین (پردیس شماره  3دانشكده فنی)

27

شهرداری مشهد مقدس

28

سازمان فنی حرفه ای استان تهران

29

شرکت ملی نفت ایران

31

دانشگاه بین المللی امام خمینی

31

کمیسیون تخصصی مشورتی -فنی دانشگاه تهران

32

شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

33

شرکت سامانه پایش نور (ساپنو)

34

مرکز مطالعات راهبردی و تحقیقات بینالمللی جمعیت دفاع از ملت فلسطین

35

مرکز مطالعات راهبردی و تحقیقات بین المللی جمعیت دفاع از فلسطین

تفاهم نامه های همکاری
36

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی

37

کمیسیون تخصصی -مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

38

کمیسیون تخصصی -مشورتی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

39

اداره کل بهزیستی استان تهران

41

شرکت دانشگاهی دوستدار طبیعت

41

مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران

42

شرکت صنایع پتروشیمی زنجان

43

شرکت پست ایران

44

مرکز پژوهشهای غالت

45

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

46

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

47

دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران

48

شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

49

مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو

51

صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع الكترونیک

51

سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

52

سازمان مدیریت بحران کشور

53

سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ملی و فنّاوری های نوین

54

شرکت تدبیرگران امین سرمایه

55

انجمن دوستی ایران و ارمنستان

56

انجمن دوستی ایران و قزاقستان

57

انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آذربایجان

58

انجمن دوستی ایران و برزیل

59

شرکت نفت سپاهان

61

شرکت دخانیات ایران

61

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

62

خانه صنعت و معدن جوانان ایرانیان

63

دانشكده علوم و فنون

64

مرکز همكاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

65

شبكه خانه های صنعت و معدن ایران

66

شرکت توسعه و ترابر پیشرانان راه ابریشم

67

متمم تفاهم نامه با ساپنو

68

شرکت تعاونی خدماتی اعضاء کانون بازنشستگان وزارت صنایع و معادن

69

شرکت تعاونی کانون بازنشستگان محیط زیست

71

کانون بازنشستگان سازمان حفاظت محیط زیست

71

نشریه کیفیت مدیریت

72

سازمان محیط زیست آزمایشگاههای معتمد

تفاهم نامه های همکاری
73

دانشكده محیط زیست

74

سازمان پدافند غیر عامل

75

شرکت گسترش کارآفرینی

76

پارک مازندران

77

شهرداری اراک

78

شرکت کارگزاری کاالی خاورمیانه

79

معاونت اداری و مالی دانشكده الهیات و معارف اسالمی

81

شرکت نسل اندیشه سبز

81

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

82

دکترسید محمد حسینی

83

سازمان مردم نهاد اندیشه والیت

84

سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی -چابهار

85

شهرداری کاشان

86

توربو کمپرسور تک خاور میانه

87

شرکت گاز استان ایالم

88

دفتر آموزش و ارتقا سالمت وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی

89

سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیكی

91

مرکز عالی الكتروشیمی

91

شهرداری گرگان

92

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

93

پارک علم و فناوری قم

94

شرکت نفت فالت قاره

95

دفتر تحقیقات کاربردی پلیس امنیت عمومی ناجا

96

تفاهم نامه سه جانبه در خصوص رویه بین پارک و شرکت نفت فالت قاره

97

انجمن دوستی ایران و برزیل

98

سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی

99

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی پارک علم و فناوری قم

111

انجمن  CNGکشور

111
112
113
114
115
116
117
118
119
111

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
مجتمع گاز پارس جنوبی
سازمان تنظیم مقررات رادیویی
گروه صنعت و معدن بنیاد تعاون ناجا
مجله علوم و صنایع شیمیایی گام پارت
مرکز پژوهشی جوش ایران
تفاهم نامه بین مراکز رشد وکارآفرینی
شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگرد های ایران(پنها)
مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
دانشگاه لبنان
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111
112
113
114
115
116
121
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
141
142
143
144

شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)
موافقنامه اعطای عاملیت تخصصی به موسسه صتدوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
شرکت نفت فالت قاره ایران
مرکز رشد شعبه دانشگاه پیام نور تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
مرکز آموزش عالی امام خمینی ،وزارت جهاد کشاورزی
تفاهم نامه راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،شعبه شرکت صنایع شیمی ساختمان آباگران
راه اندازی مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (شعبه دانشکده های فنی کاسپین و فومن پردیس دانشکده های
فنی دانشگاه تهران)
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان (مکفا)
دانشکده الهیات و معارف اسالمی
تفاهم نامه همکاری مشترک پارک و علم و فناوری و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آماد پشتیبانی نیروی انتظامی ناجا
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
موافقنامه اعطای عاملیت تخصصی به شرکت سیمرغ دانشگاه تهران
موافقنامه اعطای عاملیت تخصصی به شرکت راد فناور الوند
دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شرکت توسعه صنعت نمایشگاه و رویداد
انتشارات بوم سازه
سازمان ترویج کشاورزی
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
َشرکت ملی حفاری ایران
دانشگاه صنایع و معادن ایران
مرکز آموزش عالی امام خمینی ،وزارت جهاد کشاورزی
اداره کل حراست دانشگاه تهران
شرکت عزم داده پردازان
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

