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 2بنیان در جشنواره اینوماینهای دانششرکتمشارکت 

 

تا  )مؤسسه مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی )ایمیدرو(( بر آن است یونیدرو

را با همکاری بازیگران معدنی از جمله « (2معدن و صنایع معدنی )اینوماین آفرین های ارزشجشنواره ایده»دومین 

، شرکت ملی فوالد، شرکت ایران ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنیو اکتشافات معدنی کشور شناسیایمیدرو، سازمان زمین

ملی مس، شرکت فوالد مبارکه، شرکت مس سرچشمه، مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران، بانک صنعت و معدن، 

کنندگان فوالد ایران، انجمن مهندسی معدن ایران و ... و ، انجمن تولیدهای معدنیگذاری فعالیتسرمایهصندوق بیمه 

صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک  ،اونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبنیان از قبیل معشهمچنین بازیگران اقتصاد دان

های اقتصاد ها، ستاد توسعه فناوریدهندهعلم و فناوری دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری پردیس، مراکز نوآوری و شتاب

 برگزار نماید.  ... های آب ودیجیتال، ستاد توسعه فناوری

شود که بستری مناسب برای بازارسازی بنیان منتخب برگزار میهای دانشنواره، نمایشگاهی با حضور شرکتدر این جش

های بسته ،بنیان و خریدارانهای دانشهای فروش میان شرکت نامهو بازاریابی خواهد بود به طوریکه با امضای تفاهم

 تشویقی به طرفین ارائه خواهد شد.

های متقاضی را ارزیابی شرکت 2های ارزیابی اینوماینها، کارگروهه به محدودیت حضور شرکتشایان توجه است با توج

نام اقدام به تکمیل فرآیند ثبت 30/9/1398تی از منتخبین را اعالم خواهد کرد. لذا بایسته است حداکثر تا تاریخ و فهرس

 مایند.کرده و موارد درخواستی را جهت ارزیابی دقیق به طور کامل تکمیل ن

 بنیانشرکت دانشفعالیت های خواهشمند است فرم زیر را در خصوص  ،2مشارکت در اینوماین در این راستا و به جهت  

 فرمائید.خود تکمیل 

 

 نام شرکت دانش بنیان*

 

 

 تعداد نیروی انسانی

 نفر 50تا  10    نفر 10زیر        

 نفر 150بیش از     نفر 150تا  50      
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 میزان فروش ساالنه محصوالت

 میلیون تومان 500تا  100       میلیون تومان 100زیر       

 میلیارد تومان 2بیش از        میلیارد تومان 2میلیون تا  500      

 

 استان محل استقرار

 

 

 

 بنیان بودن شرکتنوع دانش

 نوپای نوع دو       نوپای نوع یک      

 صنعتی نوع دو-تولیدی       صنعتی نوع  یک-تولیدی      

 سن شرکت

 سال 5تا  3       سال 3زیر       

 سال 10بیش تر از        سال 10تا  5      

 حوزه فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول خود را به همراه کاربرد آن در حوزه معدن وصنایع معدنی معرفی نمایید.
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 اید؟در حوزه معدن و صنایع معدنی شده های فعالها و یا مجتمعبه فروش محصول خود به شرکتآیا تا کنون موفق 

 نام ببرید.

 خیر       بلی      

 عالقمند به شرکت ذیل کدام یک از محورهای جشنواره هستید؟

 وفرآوری( و صنایع معدنی عدن )اکتشاف، استخراجهای نوین ممبانی و فناوری (1

 مدیریت انرژی و آب در معدن و صنایع معدنی (2

 مدیریت و بازاریابی )فروش محصوالت معدن و صنایع معدنی( (3

 کاربردهای جدید مواد معدنی و محصوالت نوین حوزه معدن و صنایع معدنی (4

 نایع معدنی )مدیریت معدن، لجستیک، حمل و نقل و ...(های نوین پشتیبانی از زنجیره معدن و صفناوری (5

 ها، تجهیزات، خدمات و ....(مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معدن و صنایع معدنی )سیستم (6

 اه آن استحصال و معدنی صنایع پسماند و معادن  مدیریت باطله های (7

  *ماینده شرکتن

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس نماینده

 *سازمانیشماره تماس 
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 *شماره تماس همراه

 

 

 

 *آدرس ایمیل

 

 

 


