
 

 پذريش و استقرار رد مركز رشد انراهنمای متقاضي
 

 کز رشداآشنايي با مر: 

یناا   راین مراکز تحت مدیریت متخصصین حرفه ای و با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآف

لف منتهی به فناوری تشکیل شاد  و اهادا    پشتیبانی می نماید. کارآفرینانی، که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مخت

 دارند. مبتنی بر دانش و فناقتصادی 
 

 :اهداف  

 بسترسازی جهت تجاری کرد  دستاوردهای تحقیقاتی 

 ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای پژوهشگر جوا  ایجاد فضای الزم جهت گسترش مؤسساات  یجاد زمینها

 زمینه های فناوریکوچک و متوسط دانش گرا در 

 بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت کارآفرینا  و دانش آموختگا  دانشگاهی در زمینه های فناوری 

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری 

 ی محصوالت و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازارتولید و توسعه 

 
 :خدمات قابل ارائه در مراکز رشد 

علم و فناوری خراسا  به عنوا  محیطی حقوقی و تسهیل آفرین برای ایجاد شرایط تجمیع و بهر  برداری از امکا  هم  پارک

 افزایی میا  عوامل مؤثر در توسعه فناوری خدمات با ارزش افزود  ی ذیل را ارائه می نماید:

 ت، حقوقی و...(، قوانین کار، مدیریو مالیاتی خدمات آموزشی و مشاور  ای )بازار، مالی 

 )... خدمات پشتیبانی تخصصی )خدمات آزمایشگاهی، خدمات کارگاهی، خدمات علمی و 

 خدمات انتقال فناوری و مالکیت فکری 

 )...خدمات پشتیبانی عمومی )تأمین محل کار، خدمات اطالع رسانی، خدمات اداری و 

 ی فناوری خدمات مالی و اعتباری به منظور حمایت از اجرای فرایندهای توسعه 

 

  پذريش طرح اه رد مركز نوآوری 

 پذيرش طايشر  

 فنی و شرح اید  نو و کاربردی که به محصول یا فرایند مشخصی منجر شود ارائه نقشه. 

 و تجربی نوآور در اجرای اید  وا  تخصصیت  

  ها و امکانات مرکز نوآوری با توانمندی تناسب اید 

 قابلیت تجاری سازی اید  ها 



 

 واحداه رد مراكز رشد فناوری ش پذري 

 پذيرش طايشر  

 درخواست واحد متقاضی استقرار براساس دارا بود  سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد.

 داشتن ایدة محوری مناسب. -

 ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینة فعالیت واحد . -

  (Business Plan)ارائة برنامة کاری متکی بر شناخت بازار  -

 
 دورة رشد مقدماتي  

ماهه است که در آ  ، به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای اید  های نوآورانه صنعتی هستند، مشاور  و  6دور  ای حداکثر 

نایی با بازار، شناسایی گرو  کاری، تثبیت اید  کاری و هویت حقوقی مستقل داد  می شود. در صورت آموزشهای الزم برای آش

توانند متقاضی استقرار در مرکز رشد شوند. زما  موفقیت در این دور  مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می

 ما  قابل افزایش است . 9این دور  تا 

 

 دوره رشد 

محوری مناسب و متکی بر  ةخصوصی با تعقیب اید واحد فناورییک در طی آ  که حداکثر سه ساله ای است شد دور ر ةدور

در طی حضور در مرکز رشد بر  واحدهای فناوریشود. روند رشد فعال و موفق اقتصادی تبدیل می ةفناوری، به یک موسس

 گیرد:های زیر مورد بررسی قرار میاساس شاخص

 بلوغ سازمانی   بلوغ مالی    بلوغ علمی 

 (سال قابل افزایش است. 5زما  این دور  در شرایط خاص تا )الزم به ذکر است 

 
  در مرکز رشد واحدهاي فناوري مزاياي استقرار  

 موجب می شود.را  فناوریکه تبادل افکار مستمر با دیگر محققین و مؤسسات توسعه فناوری  یقرار گرفتن محققین در یک فضا

 فنی، -سطح مبادالت علمیی و ارتقا فناوریگیری از مزایای تجمیع واحدهای بهر 

 در زمینه های  های مناسببا تعرفهای و آموزشی و خدمات مشاور پشتیبانی فنی  ،رسانیاز خدمات اداری، اطالع گیریبهر 

 محوریحمایت مالی جهت اجرای اید   امکا  استفاد  از



 

  ور موسساتپذريش واحداه رد ام 
 شرايط اختصاصي پذيرش شرکت: 

و خدمات فناورانه( مبتنی بر فناوری های نوین و تولید پیشرفته، تولید سفارشی پیشرفته، فناوری  فناور )تولید واحدهای

 آزمایشگا  های مرجع و شرکت های خدمات فنی و مهندسی  فناور

 سازما  های خصوصی و صنایعواحدهای تحقیق و توسعه 

 پژوهشی دولتی و خصوصی  -تحقیقاتیمراکز 

 ی مشاور  ای و تخصصی ، انجمن های تخصصی و مراکز رشد فناوری خصوصیخدمات واحدهای
 

 شرايط عمومي پذيرش شرکت:

 کار مفید  هسال سابق ثبت شد  و دارای حداقل سه .1

 ها دارای برنامه مدو  و مشخص جهت توسعه فعالیت .2

 باشد. بانک مرکزی و...( و R&Dارت خانه های مرتبط )نظیر مجوز دارای مجوز یا پروانه معتبر از وز .3

 انبو  تولید وجود ارزش افزود  باال، نیاز به زمین کم و  تولید مبتنی بر نیروی متخصص وعدم .4

 عمد  سهامدارا  و کارکنا  شرکت فارغ التحصیل دانشگا  باشند. .5

 
 امور موسسات: پذيرش هاي اولويت

 یید شد شرکت های دانش بنیا  تا 

 ناوری و جذب و بومی سازی فناوریشرکت های فعال در زمینه انتقال و اشاعه ف 

  های صادرات خدمات فنی و مهندسیشرکت 

 سهام %49 شرکت های دارای شریک سرمایه گذار خارجی تا حداکثر 

  


