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و فارغ التحصیل    1379)ورودی   تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد مهندسی 04/04/1355متولد  
 . شکیبا و هلسا، همسر زهرا السادات سیدی و پدر  (1381

مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری  تقی فرهنگ نیا، کارمند پارک علم و فناوری یزد هستم. به حکم سازمانی فعال  
 . ستمههوایی 

هر روز میام سرکار تا کاری را انجام بدم که عاشق اون هستم. تالش می کنم به دانشجویان و تازه فارغ  چه کاری انجام می دهم؟ 
 التحصیالن دانشگاهی شور و شوقی بدم تا کارهایی را انجام بدهند که براشون الهام بخش است. 

ور و اشتیاق الهام بخش( را انجام  ، یعنی کشف هر روزه ی روش های جدیدی که باهاش میشه این کار )شپیشرفت در این کار 
 داد. )اینکه همیشه راه دیگه ای به غیر از راهی که می بینیم وجود داره( 

 دولتی که بعضی وقتها حتی خود من را هم کالفه می کند.-یعنی همان بروکراسی اداری درجا زدن در این کار

 »چطور می تونم کمک کنم؟« ه: باور دارم که موفقیت، یک ورزش تیمی است و با این جمله شروع میش

، شاید  شاید دانش راه اندازی کسب و کار یاد گرفته ام،در طی این سال ها، تا حدودی دانشی را از دوستان مرکز رشد و پارک  
 تالش می کنم هر جا که وارد شدم با این شعار باشم:   دانش همدلی با جوانان، شاید دانش چسباندن انسانها به یکدیگر.

 توانمندسازی از طریق همکاری گروهی برای جذب منافع خصوصی بیشتر. 

 معادله ی اصلی شروع یک کسب و کار است:   پرسش، باور دارم این سه

 کی این محصول/خدمت را می خواد؟  -1

 بابت این محصول/خدمت پول می دهد؟  -2

 مشتری وجود دارد؟چه تعداد دیگه  -3

 باور دارم مرکز رشد یه دورهمی )گویش یزدی: دورهمیوک( لذتبخش برای یادگیری است.

 که خوردم دهان بندی در این دریا کفی افیون   *** چه دانم های بسیار است، لیکن من نمی دانم 



 بخشند.سپاسگزار دوستانی هستم که با پیشنهاد و انتقاد، مسیر حرکتی من را بهبود می  

 در ادامه به سبک دیگران، رزومه: 

 سمت ها و احکام تقی فرهنگ نیا  

ز   –  روز یادگیری( 57)استعفاء دادم،  1400/ 27/09 تا 10/08/1400معاون پشتیبانی، ا

ز  -  تا کنون  11/1399/ 21مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی، ا

ز   -  12/1399/ 25تا   02/05/1397مدیر پردیس علوم انسانی و هنر، ا

 02/05/1397تا   01/1396/ 27سرپرست پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات، از  –

 به مدت یک سال  16/02/1393مدیر دفتر مراکز رشد،  –

 96تا فروردین   20/11/1388مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات،  –

 88تا بهمن   03/05/1388رکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات، سرپرست م –

 88تا مرداد  07/11/1387رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی،  –

 87تا فروردین  04/05/1384معاون مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات،  –

 1387تا فروردین  84مدیر خدمات بازاریابی، آذر  –

 83ذر کارشناس خدمات بازاریابی، آ –

 دوره های آموزشی تقی فرهنگ نیا 

 09/05/1398ساعت، پارک علم و فناوری یزد،   8آشنایی با فرآیند ارزیابی اختراعات، 

Technology Investment Meeting (TIM) for D-8 VC Funds, Experiences and Financing Models, 2 days, 
Pardis Technology Park, Decembar 4-5, 2017 

Training Program for the Empowerment of STPs Managers, 2 days, YSTP, February 20-21, 2017 

Developing the Capacities for Internationalization, 2 days, REDDAL&YSTP, February 5-6, 2017 

 05/10/1395ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  8تجاری سازی و انتقال تکنولوژی، 

 04/1395/ 31تا   30/02/1395ساعت،   20مدیریت توسعه استان، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری،  

Technopreneurship for Developing Countries, 5 days, IRIS, May 10-14, 2016 

 07/11/1394و   6ساعت، پارک علم و فناوری یزد،  16ارزش گذاری و ارزیابی فناوری،  



Management of Technology, 2 days, IRAMOT, December 16-17, 2015 

High Tech Commercialization,4 hours, Kerman STP, October 14, 2015 

Introduction to Modern Methods of Entrepreneurship and Entrepreneurial University, 4 hours, 
Kerman STP, October 14, 2015 

STPs Development and Management; and the Case of China, 1 day, ISTT&IRIS, May 10, 2015 

Commercialization of innovations through STPs, 1 day, ISTT&IRIS, May 9, 2015 

Putra Business School Networking Day, 1 day, University Putra Malaysia, April 18, 2015 

 12/1393/ 04ساعت، پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل،  2آشنایی با بورس ایده و فرآیندهای بازار دارایی فکری، 

ساعت، پارک علم و فناوری خوزستان،   8ی در تجاری سازی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، نوآوری و انتقال فناور
07/11 /1393 

 1392/ 19/11ساعت، حراست کل استان یزد و مرکز آموزش و پژوهش استانداری یزد،  32، 2امنیت ملی 

 24/12/1391ساعت، حراست کل استان یزد،   2امنیت سفرهای خارجی، 

 1391/ 11/ 28ساعت، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،   8، چرخه عمر فناوری 

 09/11/1391ساعت، پارک علم و فناوری یزد،    8آشنایی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف، 

The Key Success Factors for Technology Business Incubators (TBIs),16 hours, IRIS&ISTT, November 
21-22, 2011 

 1390/ 06/08و  5ساعت، پارک علم و فناوری یزد،   16آفرینی، مدیریت فن 

ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،   6توسعه دانش بنیان منطقه ای/ تجارب جهانی در زمینه فن آفرینی، 
24/02/1389 

 24/02/1389ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  6توسعه دانش بنیان منطقه ای/ تجاری سازی فناوری،  

ساعت، پارک علم و فناوری خراسان رضوی،   8علل موفقیت و عدم موفقیت شرکت های مستقر در مراکز رشد ایران، 
19/12/1388 

 07/1388/ 16ساعت، پارک فناوری پردیس،   8تجاری سازی فناوری،  

 15/07/1388ساعت، پارک فناوری پردیس،  8مدیریت جامع انتقال فناوری، 

 1388/ 06/ 10ساعت، آموزش فنی و حرفه ای استان یزد،   21اری ارتباط، مهارت های برقر

 24/02/1388ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  4مباحث نوین در ارتقاء مدیریت کیفی مراکز رشد، 



 16/09/1387ساعت، دفتر آموزش و پژوهش استانداری،  6خلق دانش و خالقیت و نوآوری، 

 25/08/1387ساعت، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان یزد،  8  کامپوزیت و صنایع وابسته،

Prime Project Management Fundamentals, primelearning.com, May 01, 2008 

 1386/ 08/12ساعت، حراست و پارک علم و فناوری یزد،  4تخلیه تلفنی، 

 1386/ 10/11و   9د یزد، ساعت، هتل دا 16اصول بازاریابی و استراتژی های بازاریابی و فروش، 

 1385/ 17/12و  16ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،   16حقوق تجارت و قراردادهای واگذاری امتیاز تکنولوژی،  

 09/1385/ 02و   1ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  16گام های موثر در مدیریت کارآمد مراکز رشد، 

Benchmarking of Incubator Establishment, 2 days, ISTT, September 16-17, 2006 

و    21ساعت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  16پذیرش و نظارت بر تجاری شدن ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد فناوری، 
22/04/1385 

Working with Client Companies, 2 days, ISTT, June 14-15, 2006 

Design and Operation of Incubator Programs, 2 days, ISTT, May 24-25, 2006 

 03/1384/ 07ساعت، موسسه آموزش عالی جواد یزد،  ICDL (Excel) ،26مهارت چهارم 

 13/12/1383تا   11ساعت، پارک علم و فناوری خراسان رضوی،   24دومین همایش پارک ها و مراکز رشد، 

Business Planning  ،20  1382فناوری یزد، دی ماه ساعت، پارک علم و 

 حضور در دوره استارتاپ ویکند بعنوان منتور

 )دانشگاه یزد( 1393یزد، اسفند 

 )دانشگاه جواد( 1394یزد، مرداد 

 )باغ دولت آباد( 1394یزد، آبان  

 )علوم پزشکی( 1394یزد، اسفند 

 )پارک هرمزگان( 1394بندرعباس، 

 )پارک قزوین(  1395قزوین، 

 )اتاق بازرگانی( 1395اصفهان، 

 )دانشگاه لرستان( 1395خرم آباد،  



 )اتاق بازرگانی( 1395بوکان، 

 )پارک آذربایجان غربی(  1395ارومیه، 

 )دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی( 1396و  1395شهرکرد، 

 

 داوری:

 1400سال  ، یزد اداره کاران برتر، جشنواره کارآفرین یداور

 (سال 11)  !نپایان آتا   1384جشنواره ملی ایده های برتر، پارک علم و فناوری یزد، سال ی داور




