
انــــــــــرژی

سطح  مسائل  حل  به  کمک 
کسب و کار، صنعت و حتی 
مجلـــس دریچـــه ی  از  ملـــی 

فرصـــت عرضه محصول 
نما�ندگان  به  خدمات  و 

مجلس

بـــا  هم افزا�ـــی  و  همفکـــری 
نما�نـــدگان مجلـــس و دیگـــر 

واحدهای نوآور

و  رســـانه ها  توجه  کانون 
مد�ران

واحــــدهای نوآور است
آنچه در ا�تظار 
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ا�تظار  در  آنچه 
ن  گا �نـــد نما

است

ظرفیـــت  از  ا�ـــتفاده 
�رای  متخصص  جوانان 

رفع �یازها

روند  به  بخ�یدن  سرعت 
حل چالش ها

نظارتـــی  بُعـــد  تقویـــت 
نما�ندگان

و  کشور  مد�ریت  در  تحول 
حرکـــت به ســـمت بهره
 گ�ری از نخبگان و جوانان

در  بهـــره وری  افزا�ـــش 
واحدهای  با  مشـــارکت 

نوآور

نوآور  واحدهای  �ناسا�ی 
و مو�سات کارآمد �رای 

حل چالش ها

پایانشروععنوان

پذ�رش و �بکه سازی

�نــــــــــــــــــــل جایگاه 

اکــو���تم نوآوری در تقویت 

�یا�تگذاری و حکمرانی انرژی

آ�ـــنا�ی بـــا خانـــه خالق و 

مرکز نوآوری قوه مق�نه

پذ�را�ی و �بکه سازی

شـــرکت های  ارائــــــــه 

دا�ش ��یـــان حوزه انرژی

نما�نـــدگان  �نـــــــل 

انـــــرژی کم���ون 
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 در ایران اکوسیستم نوآوری از گذشته تالش کرده در این 

حوزه نقش آفرینی کند. 

ما بخـــش کوچکی از نقش آفرینان این حوزه را که با مدل

 های جذابشـــان راه حل های متفاوتی برای حل مســـائل 

حاکمیتی انرژی دارند دعوت کرده و روایتشان را می شنویم. 

انرژی  به مساله اول کشور تبدیل شده و چالش هایش بر 

سرنوشت همه ما اثر دارد.

و دیگر ارکان نوآوری در یک بخـــش را در کنار نمایندگان مردم در 

مجلس شورای اسالمی در کمیسیون تخصصی مربوط به آن بخش 

بنشـــاند. حاصل این همنشـــینی روایت خلق ارزش و شغل برای 

نمایندگان مجلس، ایجاد امکان حل مســـائل آن بخش از طریق 

اکوسیستم دانش بنیان برای نمایندگان محترم و کمیسیون مربوطه 

و تقویت قدرت نظارتی نمایندگان محترم در آن حوزه خاص است. 

در این رویداد دعوت شدگان به شرح زیراست:

    شرکت های توانمند دانش بنیــــــان  کــــه خــلق اثر کرده و    

کارآفرینـــی و اشتغــال زایی داشته اند.

   وی سی هایی که در این حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر کرده اند.

   شتاب دهنده های که در این حوزه فعالیت می کند.

   استارتاپ های نوپایی که با انگیزه و یا ایده ای برای این حوزه خلق 

ارزش می کنند.

   کارشناســـان مرتبط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و 

معاونت علم و فن آوری ریاست جمهوری

ساختاری که می خواهد با ترویج نوآوری در بخش عمومی 

و کمک گرفتن از اکوسیســـتم نوآوری و اندیشه ورزی نظام 

قانون گذاری و نظارت را هوشمند، شفاف، کارآمد و مردمی 

کند.

نظم زندگی اجتماعی در گرو «قانون» است و قوه مقننه مهم

 ترین متولی تدوین، ارزیابی و نظارت بر قوانین اســـت. ما 

برای رسیدن به این هدف همراهی شما نوآوران و اندیشه

 ورزان را می طلبیم. 

ایجاد مســـیرهایی بـــرای هم نشـــینی و هم آفرینی بین 

کارآفرینان دانش بنیـــان و نوآفرینان و مجلس، نمایندگان 

محترم و ارکان قوه مقننه هدف تاسیس خانه خالق و مرکز 

نوآوری قوه مقننه است.

شرکت های دا�ش ��یان

ا��ار�اپ ها

وی سی ها

��اب دهنده ها

همرسان می خواهد  ی قوه مق�نه خانه خالق و مرکز نوآور


