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دستگاه کامپیوتر با سرعت پردازش بالا جهت برگزاری  2نصب و راه اندازی   -9

 کلاس های درسی مجازی ویژه اساتید دانشکده و مدعوین

 دتکتور اعلام 9نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق در مرکز رشد با   -2

های آموزش آنلاین )مجازی( توسط اساتید دانشکده همکاری در برگزاری کلاس -9

 ساعت( 282جلسه )949تعداد  به مدعوینو 

یکی از بعنوان تابان( آفرینانشرکت بین المللی دات )دانشفعالیت  -4

 (11لغایت آذر  11ماه )خرداد  6مرکز رشد بمدت های زیرمجموعه

 راه اندازی و شروع به فعالیت دومین شرکت مستقر در مرکز رشد با عنوان  -5

 شرکت یاس )یاریگران ارتقا سلامت(

اخذ کد اقتصادی و انجام دفاتر مالیاتی پلمپ  حل ثبت شرکت یاس،انجام مرا -6

 و ثبت شرکت در سازمان قضایی و آگهی روزنامه رسمی 9411و  9911



یجاد اانعقاد قرارداد با جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص  -7

 یارا با نام تجاری  کترونیک زخم پای دیابتیو پیاده سازی پرونده ال

 مدت یکسالبه 

 برگزاری جلسات مرکز رشد بطور منظم و مستمر -8

 برگزاری جلسات شرکت یاس در طول سال بطور متناوب -1

 قرارداد جهت ثبت قانونی شرکت یاس بشرح ذیل: 6انعقاد  -91

 الف( قرارداد ثبت شرکت

 ب( قرارداد اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

 ش سرمایهج( قرارداد الحاقیه ثبتی و خدمات افزای

 د( قرارداد پیش ثبت نام کد اقتصادی و پیش ثبت نام ارزش افزوده

 9911ه( قرارداد اخذ پلمپ دفاتر قانونی سال مالی 

 9411و( قرارداد اخذ پلمپ دفاتر قانونی سال مالی 



انجام عملیات صرفه جویی در مصرف انرژی )برق( در مرکز رشد با ساماندهی  -99

 شرکت های مستقر در مرکز رشد. روشنایی ورودی مرکز و دفاتر

 همکاری در برگزاری مراسم زیارت عاشورا به صورت مجازی )آنلاین( در  -92

 دهه اول محرم

 انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با انجمن هموفیلی ایران -99

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با مجتمع بیمارستانی یاس  -94

 تهراندانشگاه علوم پزشکی 

امان پیشگانعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی با شرکت  -95

 سنجش ایساتیس

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی با مرکز تحقیقات خون،  -96

 اونکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان دکتر شریعتی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران



همکاری با جناب آقای سلطانی و استقرار ایشان در مرکز رشد انعقاد قرارداد  -97

 داری برجهت راه اندازی شرکت دانش بنیان در خصوص تصویر 

 ماه بعنوان سومین شرکت مستقر در مرکز رشد 6بمدت  9/1/11از تاریخ 

 همکاری در برگزاری آزمون مصاحبه به روش آنلاین )مجازی( ویژه -98

 ی پزشکیپذیرفته شدگان رشته فوریت ها

در خصوص تجاری سازی  ت آریناشرکت دایان سلامانعقاد قرارداد استقرار  -91

 ماه به نمایندگی جناب آقای سجادمنش 6دستگاه ژل داک به مدت 


