
 صنعت آب و برق کشور  یجشنواره پژوهش و فناور: 7رویداد رکاب 

 

 اهداف:  

 حوزه آب و برق ینیو کارآفر ینوآور ستمیتوسعه اکوس  ✓

 شگاهیحوزه آب و برق در قالب نما یتخصص یو شتابدهنده ها انیدانش بن یمحصوالت شرکت ها ارائه ✓

 حوزه آب و برق انیدانش بن یاز شرکت ها تحمای نامهنظام نیتدو ✓

 داخل ساخت قیفناورانه حوزه آب و برق از طر یازهاین رفع ✓

و پژوهشبهده   یطوسب   نیرالد یعکاسبوور، خواهه نصب  د یشب   قات،یعلوم و تحق یهابا دانشبگاه یسباز  شبکهه ✓

 در حوزه آب و برق نینو یو توسعه کسب و کارها ییبا هدف اشتغال زا ؛ییاقتصاد وزارت اقتصاد و دارا

 دستاوردها:  

 با هدف   ان،یدانش بن  یرکت هاحوزه آب و برق به شب   یمادرتخصبصب   یفناورانه شبرکت ها یازهایارائه ن

 (Reverse Pitchساخت داخل؛ )

 با هدف   قاتیدانشبگاه علوم و تحق  یاشبتراک یدر فضبا  یتخصبصب   یشبعکه دوم از شبتابدهنده ها  جادیا   

 حوزه آب و برق ینیبوم کارآفر ستیو توسعه ز ییاشتغالزا

 و   یحیمحصببوالت ت ر  د یآب با هدف تول  یه ت رونق گردشببگر یاسببتارتاپ  یدهنده هاشببتاب یهمهار

 ساخت داخل یگردشگر

 در ضمانت بازار فروش  انیدانش بن یاز شرکت ها تحمای نامهنظام نیکارگروه با هدف تدو جادیا 

 یاستارتاپ هایینیکارآفر جیتا بازار« با هدف ترو دهی»ا ند یکاتالوگ و دفترچه فرا لیتهم 

 ایماهواره  هاییو برق با هدف اسبت اده از فناوردر حوزه آب    ییفضبا  ینیکارآفر  بومسبتیو رونق ز  جادیا 

 ل،یهشببدار سبب  هایسببامانه  ،یمشبباور، ح ا ت از منابع آب نیم ندسبب  هایگزارشببات شببرکت  لیدر تحل

 آب و برق ساتیاحداث تأس  یابیو مهان ینقشه بردار ،یمترتله

 

 

 

 

 



دتصاویر رویدا   

 

 
 تا محصول دهیا یفناور دوریکر

 
 یو استارتاپ انیدانش بن یاهارائه محصوالت فناورانه شرکت 

 
حوزه آب و  یمادرتخصص  یهافناورانه شرکت  یازهایارائه ن

 برق 

 

 
حوزه آب و  یمادرتخصص  یهافناورانه شرکت  یازهایارائه ن

 برق 

 
 از   تحمای  نامهنظام نیکارگروه با هدف تدو  جادیا

 در ضمانت بازار فروش انیدانش بن یشرکت ها

 
 های دانش بنیان و استارتاپیمی شرکتشرکت ساتکاب حا

 


