


و نوآوری    مجتمع فناوری

ارتباط با صنعت        مرکز نوآوری اجتماعی

2مرکز فناوری فاز 
مهندسیدرب

فن بازار مرکز رشد واحدهای فناور



مقدمه

ایط حرکت به سمت توسعه در دنیای امروز  شر

                     توسعه اجتمایعSocial

 فناوریتوسعهTechnology              

 اقتصادیتوسعهEconomy

 سیایستوسعهPolitics 



جدیدظهور فناوری های سرعت 

 ظهور فناوری های جدید
(سه ماه ICTدر مورد ) شش ماه 

 تاثیر توسعه ارتباطات

 علوم در توسعههم افزایی

توسعه فناوری



کوچک و متوسط ها مؤسسات  SMEاهمیت 

 مهم مؤسسات در توسعه اقتصادی نقش

 نوآوریمناسب برای بستر

 بیکاریایجاد شغل های جدید و حل مشکالت

 تکنولوژیوسیله انتقال

رشد سریع مؤسسات کوچک و متوسط

توسعه فناوری



انسانیاهمیت نیروی 

 استاز دست دادن نیروی انسانی توسط کشورهای درحال توسعه بسیار ناگوارتر از از دست دادن مواد خام

 3اهمیتT(Technology ،Talent ،Tolerance  ) خالقبرای جذب نیروی انسانی

ایجاد یک اکوسیستم انسانی مناسب

توسعه فناوری



اهمیت ارتباط دانشگاه و جامعه

توسعه فناوری

حلقه های مفقوده 

صنعت 
(بازار)

دانشگاه 

شرکت های فناوری 
(خصوصی)

موسسات تحقیقاتی حرفه ای 
(خصوصی یا دولتی)



توسعه فناوری

 جدیدسرعت ظهور فناوری های

 متوسط اهمیت مؤسسات کوچک و(SME)

 انسانیاهمیت نیروی

اهمیت ارتباط دانشگاه و جامعه





مرکز رشدواحدهای فناور
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درصددینهمچنشوندمیمستقرمقدماتیرشددورهدرخودایدهتکمیلمنظوربهوبودهنوآورانهایدهدارایکههستندحقیقیاشخاصیاافراد:فناورهسته

باشندمیمشخصکاریزمینهیکبرایحقوقیشرکتیاموسسهیکتشکیل

ازرجمستخباونوایدهیکمحوریتباقانونیاسنادسایریاواساسنامهبهتوجهباوبودهحقوقیهویتدارایکهواحدهایی:فناورواحد
(بازارتایفناور)کاروکسبتخصصیخدمات،ارائهفناوریمدیریتومعکوس،انتقالمهندسی،مهندسیای،طراحیتوسعهوکاربردیتحقیقات

باشندمیصنایعتوسعهوتحقیقواحدهایوخصوصیهایشرکتشاملواحدهاایننماییدمیفعالیتتحقیقاتنتایجکردنتجاریجهتدر

کانیمرشدمرکز.گیردبرمیدرکنندمیکمکآنسازیتجاریوایدهتوسعهدرکارفرینانبهنوعیبهکهراهاییسازمانهمهعام،طوربه:رشدمرکز
ایجادشغلوکاروکسبمستقیمارشدمراکزکهبدانیمبایدداستمشترکهدفیککارآفرینیهایمهارتتوسعهوتشویقبرایمحیطیایجاددرآنکهاست
.باشدمینوپاهایشرکتوکارافرینانحفظوجذببهمنجرکهاستهایفعالیتازآنهاحمایتوهایارانهوهامحرکوکمکیهایبرنامهوکنندنمی











باآشناییبرایالزمهایآموزشوهستند،مشاورهنوآورانههایایدهدارایکهمستعدیهایشرکتباوهاگروهافرادبهآندرکهاستماهه6ایدوره

رشدرکزممدیرتصویببادورهاینزمان.شودمیدادهمستقلحقوقیهایهویتایجاوکاریهایایدهتثبیتوکاری،پرورشهایگروه،شناساییبازار

.شوندمینامیدهفناورهستهمقدماتیرشددورهحضوردرمتقاضیهایتیم.استتمدیدقابلماه9تاحداکثر

15 %
اینزمان.شوندمیخارجمرکزازآنازپسویافتهدستیافتگیرشدمعیارهایبهرشدمرکزدرمستقرفناورواحدهایآنطیکهساله3حداکثرایدوره

.استتمدیدقابلسال5تارشددورهدرمستقرفناورواحدهایدرصد20سقفتارشدمرکزشورایتصویبباوخاصموارددردوره

:مقدماتیرشددوره

:رشددوره



واحد فناور/ معیارهای پذیرش هسته 

شرایط اولیه پذیرش در مرکز رشد

ایده محوری مناسب متکی بر فناوری

مناسبکاربازارواقتصادیهایجنبهبامحوردانشکاریایدهداشتن
بودنابتکاریونو

ایدهبودنپذیرامکان
نیازموردتجهیزاتازآگاهی
شدهبینیپیشهایهزینهتناسب

آنعمرطولوتکنولوزیتغییرات
کاریایدهنتایجکاربرددامنه

لمحصول مبتنی بر فناوری و بازار پسند بودن محصو

دارایکهخاصپژوهشیایدهیکرویبهایدهفعالیت
استشدهمتمرکزاستاقتصادیتوجیه

نیروی انسانی ترکیب نیروی انسانی هسته با واحدهای متقاضی 
: بایستی

باشدموسسهفعالیتزمینهبامتناسب-الف
باشدکاریموضوعدرتجربهوتخصصدارای-ب
باشدبرخوردارخوبیگروهیکارسابقهاز-ج
باشدشدهتشکیلپذیرریسکوکارآفرینتیمیکاز

ه طرح اقتصادی واقع بینانه برای چند سال آیند
( برنامه اقتصادی متکی بر بازار)

کهیژهوکاروکسبتاسیسمنظوربهاستطرحیمذکوراقتصادیبرنامه
،ساختاررقباوهدفمالی،بازارمسائلازجامعتحلیلواطالعاتحاوی

باشندمیسرمایهجذبمنظوربه....ومدیریتیسازمانی،تیم

مرکز رشد واحدهای فناور



:یاعتبارات حمایتی دوره رشد مقدمات

50

100

150

سرفصل اعتبارت 

میلیون ریال50: تجهیز و اسکان 

میلیون ریال100: حمایت از پیشرفت ایده محوری 

میلیون ریال150جمع 



خواهدپرداختقابلرشددورهدرشدهپذیرفتهفناورواحدهایتوسطخدماتدریافتواستقرارمنظوربهخدماتی-حمایتیاعتبار

.باشدمیریالمیلیون450فصلایندرپرداختقابلمبلغسقف.بود

ریالمیلیون250:تجهیزواستقرار

میلیون ریال200: خدمات توسعه کسب و کار

میلیون ریال450:جمع اعتبارات

خدماتی -اعتبار حمایتی 



20صفحه

www.GAM98.ir

فضاهای قابل واگذاری

ارائه دهنده قالب آماده پاورپوینت98گام

شناخت

ارائه دهنده قالب آماده پاورپوینت98گام

عنوان
رشد فضای اداری واقع در مرکز 

بازارفضای اداری و کارگاهی فن 

مجتمع فناوری و نوآوری فاز 
2

(درب مهندسی )
(در حال بازسازی)

فن بازار 

فضای کار اشتراکی



مقدمات ورود به دوره رشد

و کار ارائه طرح کسب و 
ثبتیمدارک

رشدبه مرکز شرکت 
حداقل دو هفته پیش  از 

دورهاتمام 

1 2 3

ارائه پاورپوینت در جلسه شورای 
دقیقه شامل 20مرکز رشد به مدت 

تی تیم کاری ،ایده ،بازار و برنامه های آ
هسته جهت حضور در مرکز رشد

ارائه درخواست کتبی توسط 
هسته های مستقر پیش از 

ماهه مرکز رشد6اتمام دوره 



شرایط خروج در دوره رشد مقدماتی

درخواست هسته مبنی بر عد تمایل به ادامه فعالیت در مرکز  رشد

(به تشخیص مدیر مرکز رشد) عدول از ضوابط مرکز رشد 

تکمیل تیم  کاری و ثبت حقوقی شرکت 

عدم دستیابی به اهداف دوره رشد مقدماتی
بادستیابی به اهداف دوره رشد مقدماتی

تثبیت ایده محوری و ساخت نمونه

تهیه برنامه کاری برای ورود به دوره رشد



مقررات خروج از دوره رشد

01

02

شرکتتوسطرشددورهدرشدهانجامهایفعالیتگزارشارائه

بررسی و ارزیابی گزارش پایان دوره از شورای مرکز رشد

انجام مراحل تسویه حساب



شرایط خروج از دوره رشد

رشد شاخص های اقتصادی و سازمانی 

شد شاخص های علمی و فناوریر

دستیابی به اهداف دوره رشد 

3

2

1

درخواست هسته مبنی برعدم تمایل به ادامه فعالیت در مرکز رشد

عدول از شرایط مرکز رشد

عدم دستیابی به اهداف دوره رشد مقدماتی

3

2

1



سپاس از حسن توجه تان


