
 

 

 

 

 

 راهنمای واحدهای فناوری خصوصی

 متقاضی پذیرش و استقرار در مرکز رشد

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 کز رشداآشنايي با مر

نقش بسیار موثری دارند. رآفريني شرکتهای کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن ، کا
طرپذيری آنها در دوران شروع فعالیت خود مي باشد. خش توسعه اين شرکتها در گرو ايجاد زيرساختتهای الزم برای کاه

مرکز  رشزد واهزدهای فنزاوری بزرای       .يکي از اين زيرساختها ، مراکز  رشزد واهزدهای فنزاوری يزا انکوباتورهزا هسزتند       
کارآفرينان و واهدهای کوچک ومتوسطي که با تکیه بر علم و فناوری دارای ايده های قابل تجاری شدن هستند ، بزرای  

چند سال اطالعات و مشاوره های ضروری و نی  خدمات و تحهی ات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائزه داده   مدت
 و آنها را برای هضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده مي کند.

دسزتیابي بزه    ، با استفاده از دسزتاوردهای تحقیقزاتي، بزه من زور    هضور در مرک  رشد ةنوپا در طي دور فناوری واهدهای 
 ة، مرکز  رشزد عزالوه بزر ارائز     هدور. در ايزن  کزرد تزال  خواهنزد   ، فني و آمادگي برای تولید محصول يا خزدمات دانش 

 نی  به عهده خواهد داشت. را  واهدهای فناوری فعالیت اين  رامکانات و خدمات پشتیباني، هدايت و ن ارت ب
 عبارتند از : شود ارائه مي  واهدهای فناوریخدماتي که معموال  در مرک  رشد به 

 پشتیباني خدمات  
استفاده از امکان ،  ایخدمات دبیرخانهمبلمان اولیه فضاها، کارپردازی و ، دسترسي به تلفن و دورنگار، خدمات اسکان ) 

 های فتوکپي و تکثیر ( دستگاهو  های کنفرانس،  تجهی ات سمعي و بصریاتاق

رساني خدمات اطالع 

 (ایاف ارهای رايانهو نرمبه اينترنت، دسترسي به کتابخانه و مراک  اطالع رساني )دسترسي 

و آموزشي اي خدمات مشاوره 

سمینار و يا کارگاههای آموزشي مورد  برگ اری و بازرگاني، خدمات هسابداری و هقوقي، ، مالي های مديريتي)مشاوره
 نیاز برای شرکتهای تازه تاسیس( 

 فنيپشتیباني خدمات 

 (خدمات فني و مهندسي، استفاده از امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي ة)ارائ

  خدمات مالي و اعتباري 

 تسزهیل در  گزذاران،  سزرمايه  و جذب  دسترسي به منابع مالي بهکمک امکان استفاده از اعتبارات  خدماتي و  تحقیقاتي، ) 
 های تحقیقاتي( جذب طرهها و پروژه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعاريف
  خصوصي فناوري  ي واحدها

درقالب  يب    با استفاده از دستاوردهاي تحقیقاتي، واحدهايي که با هدف تولید محصول يا خدمات 
اين واحدها داراي هويت حقوقي مستقل از مرکز رشبد ببوده و  در   نمايند.  شرکت يا موسسه فعالیت

ال فنباوري ، اراهبه   اربردي توسعه اي ، طراحي مهندسي ، مهندسبي معوبو، ، انتقب   قیقات کحت زمینه
 خدمات تخصصي و فعالیت در جهت تجاري کردن نتايج تحقیقات فعالیت مي نمايند.

 

 فناوريهاي هسته

هقوقي و ايجاد  ةکاری مشخص که در صدد تشکیل يک موسس ةآموخته با زمیناز تعدادی دانش متشکل کاری های تیم 
 باشند. مذکور  مية کاری يک هرفه در زمین

 

 کاري  ةزمین

 .نمايدآن فعالیت ن ر دارد در در تخصصي که متقاضي و زمینه گرايش  

 

 محوري  ةايد

و در نهايت منجر به محصول  که اجرای آن مبتني بر تحقیقات و فناوری باشد (Marketable)بازارپسند  ةطرح يا ايد 
 .يا ارائه خدمات با ارز  اف وده باال گردد.

 

 مؤسسین 

هیات مديره يا سهامداران مؤسسه  یهای تحقیقاتي(،  اعضاسات در هال تشکیل و هستهمؤسس )برای مؤس یشامل اعضا 
 ها و مؤسسات موجود(. )برای شرکت

 

  فناوريهمواران واحدهاي 

وقت ، به صورت پاره با واهد فناور کهواهد فناوری فعالیت  ةمینکاری مرتبط با ز ةمحققین و يا کارشناسان با سابق 
 . همکاری دارند.ای ورهمشايا وقت و تمام

 

 / کاري در زمینه هاي فناوريسوابق تحقیقاتي

 که به صورت گروهي انجام گرفته است. توسعه ای فعالیت های تحقیقات 

 

 

 



 

 

  رشد ةدور ةبرنام

اعالم شده ، در قالب اطالعات دة محوری واهد فناوری( يکه در زمینة کاری )ا Business Plan)) کاری ةبرنام
 شود. يارائه مر فرم مربوطه ددرخواست شده  

 

 رشد مقدماتي ةدور ةبرنام

در ی اعالم شده ، در قالب اطالعات درخواست شده کارکه در زمینة  Business initiation))اولیه کاری  ةبرنام
  شود. يارائه م فرم مربوطه 

 

 دورة رشد 

د به معیارهای رشد يافتگي دست يافته و ساله که طي ان واهدهای فناوری مستقر در مرک  رش 3دوره ای است هداکثر 
 سال قابل اف ايش است.  5پس از آن از مرک  رشد خارج مي شوند. زمان اين دوره در شرايط خاص تا 

 

 دورة رشد مقدماتي 

ماهه است که در آن ، به افراد و يا گروههای مستعدی که دارای ايده های نوآورانه صنعتي هستند ،   9دوره ای هداکثر
ه و آموزشهای الزم برای آشنايي با بازار ، شناسايي گروه کاری ، تثبیت ايده کاری و هويت هقوقي مستقل داده مشاور

مي شود. در صورت موفقیت در اين دوره مقدماتي و کسب هويت مستقل هقوقي ، واهدهای نوپا مي توانند متقاضي 
  ايش است .ماه قابل اف21 استقرار در مرک  رشد شوند. زمان اين دوره تا 

 

  پذيرش طايشر

 ارزيابي خواهد شد. زيرمتقاضي استقرار براساس دارا بودن سه شرط  واهددرخواست 

 محوری مناسب. ةداشتن ايد -

 .واهد فعالیت  ةمتناسب با زمینمتخصص ترکیب نیروی انساني  -

  (Business Plan)کاری متکي بر شناخت بازار  ةبرنام ةارائ -

 

 رشد دورةی واحدهاش پذير

اقدام رشد ةورود به دور برایتوانند مي ،چنانچه  شرايط پذير  را داشته باشند ،متقاضي استقرار در مرک  رشد واهدهای 
. در صورت پذير  درخواست متقاضي، شرط استقرار در مرک  رشد و برخورداری از خدمات اين دوره، داشتن کنند

با شرايط هداکثر سه سال است که  رشدهای باشد. مدت دورهميثبت شرکت/مؤسسه  برایماهیت هقوقي و يا آمادگي 
  شود.تا دو سال ديگر تمديد تواند مي ويژه



 

 

 رشد مقدماتيدورة 

 ،محوری ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تکمیل تیم کاری خود نیاز به زمان داشته باشند ةکه در شناسايي ايد واهدهايي
ماه  نه رشد مقدماتيهای مدت دوره. کننداقدام  يرشد مقدماتورود به دورة برای  ری فناوای هتوانند به عنوان هستهمي

  شود.تا شش ماه ديگر تمديد تواند مي  شرايط ويژهبا است که 

شناسايي به  موظف ،ایتوسعه زيک واهد تحقیقات  ةبا برخورداری از نیازهای اولی ،مستقر در اين دوره  فناوریهای هسته
به  ،خصوصي و ثبت هقوقي شرکت ةو نیروی انساني مورد نیاز يک موسسکاری محوری، تکمیل تیم   ةايدتثبیت و 

 باشند. مي رشد ةمن ور انتقال به دور
 

 واحدهاي فناوري روند رشد 

محوری مناسب و متکي بر فناوری،  ةخصوصي با تعقیب ايد واهد فناوریيک در طي آن ای است که رشد دوره ةدور
در طي هضور در مرک  رشد بر اساس  واهدهای فناوری شود. روند رشد فعال و موفق اقتصادی تبديل مي ةموسس به يک
 گیرد :های زير مورد بررسي قرار ميشاخص

 بلوغ علمي 

 بلوغ مالي 

 بلوغ سازماني

 

 در مرکز رشد  واحدهاي فناوري مزاياي استقرار 

توسعه  یدر مرک  رشد، قرار گرفتن محققین در يک فضا فناوریو هسته های  واهدهاشاخص ترين م يت استقرار 
موجب مي شود.  عالوه بر بهره گیری از را  فناوریاست که تبادل افکار مستمر با ديگر محققین و مؤسسات  فناوری 

از خدمات اداری،   واهدهای فناوری فني،  -سطح مبادالت علميی و ارتقا فناوریم ايای تجمیع واهدهای 
مند خواهند شد. گردد بهرههای مناسب ارائه ميه با تعرفهای و آموزشي کو خدمات مشاورهپشتیباني فني  ،رسانياطالع

های امکان استفاده از اعتبار خدماتي را دارند، اعتبار خدماتي جهت پرداخت بخشي از ه ينه واهدهای فناوری همچنین 
گیرد. چنانچه ايدة قرار مي واهد فناوری ني مرک  رشد در اختیار اسکان، خريد تجهی ات و استفاده از خدمات پشتیبا

همايت مالي جهت اجرای ايده  ، امکان استفاده ازمورد تصويب شورای مرک  رشد قرار گیرد واهد فناوری محوری 
مرک  رشد  در واهد فناوری ای در مدت هضور وجود دارد. اين اعتبارات به صورت مرهلهنی   (اعتبار تحقیقاتي کاری )

 گردد.  پرداخت مي واهد فناوری به 
 

 خصوصي مستقر در مرکز رشدفناوري  واحدهاي تعهدات 
 :واهدهای فناوری مستقر در مرک رشدتعهدات 
تبديل ايده کاری به محصول يا خزدمات   ،واهد فناوری رشد کمي و کیفي فعالیتهای تحقیقاتي تال  در جهت  -2

  زمان استقرار در مرک  رشد  در طول  ، واهد فناوری توسط   ارائه شده ةنامطبق برمورد ن ر و بازاريابي آن 
 رشد ةپس از دور ،از مرک  رشد واهد فناوری خروج  -1

 مکاتبات و مدارك  ةبه نحو مناسب در کلیمرک  رشد با  واهد فناوری انعکاس ارتباط  -3

 های مربوطه نامهآيینمطابق با  ،هضور در مرک  رشد ةبازپرداخت اعتبارات دريافتي در دور -4

 مقرر وعد ها در مهای خدمات دريافتي براساس تعرفهپرداخت ه ينه -5

 واهد فناوری  ای از روند رشددوره همکاری با مرک  رشد در ارزيابي -6



 

 

 در مرکز رشد  واحد فناوري فعالیت  ةخاتم
 : شودتلقي مي د در مرک  رش واهد فناوری فعالیت  ةاز شرايط زير به عنوان شرط خاتم هر يک 
 دستیابي به معیارهای رشديافتگي   -2
  مرک  رشدعدول از ضوابط  -1

 مديريت مرک  رشدمحوری به تشخیص  ةعدم موفقیت ناشي از قصور در پیشبرد ايد -3

 عدم دستیابي به اهداف کمي و کیفي  -4

  در مرک  رشد  استقرار ةدرخواست متقاضي مبني بر عدم تمايل به ادام -5

 

 مراکز رشدواحدهاي فناوري در ش يرگردش کار پذ
 ای  و ارائه اطالعات به متقاضیانراخوان عمومي يا دورهف -

 پذير   مسئول توسط  کاربرگ مقدماتي پذير  برگ اری جلسات توجیهي با متقاضیان و در اختیار قراردادن  -

 پذير   توسط مسئول شناسي کار، بررسي کاربرگ مقدماتي تکمیل شده دريافت  -

، و کسزب تايیزد مزدير مرکز  رشزد      ایم اهراز امتیاز اولیه الزم و نداشتن هداقل شرايط آيین نامهدر صورت عد -
 اعالم عدم قبول درخواست پذير  متقاضي 

بر اساس )تقکیک درخواستها به پذير  در دوره رشد و دوره رشد مقدماتي در صورت کسب امتیاز اولیه الزم،  -
 توسط مسئول  پذير  تبط به متقاضي و ارسال فرمهای مر( آئین نامه مربوطه 

 توسط مسئول پذير دريافت فرمهای تکمیل شده ، کنترل مدارك  -

 پزذير  کمیتزه  طرح ايده، معرفزي اعضزام موسزس و  برنامزه کزاری بزه همزراه امتیزاز کسزب شزده متقاضزي در             -
 ( ) متشکل از مدير مرک  رشد، کارشناس مرتبط و مسئول پذير 

بزرای ارزيزابي فنزي، اقتصزادی طزرح و      مرتبط(  خصص )کارشناس مت، تعیین داورپذير  کمیتهدر صورت تايید -
 اعالم موافقت با برگ اری جلسه مصاهبه هضوری 

 متقاضي  تیم و  کارشناس متخصص  مرتبطفناوری مرک  رشد،  شورایبرگ اری جلسه مصاهبه با هضور اعضام  -

 پذير   توسط مسئول محاسبه امتیاز جلسه مصاهبه  -

 فناوری مرک  رشد شورایمتقاضي در  واهد فناوری جلسه مصاهبه و بررسي امتیاز نهايي  جمع بندی -

 تحزت شزرايط  و يا پزذير  مشزروط و    رشد در صورت عدم اهراز امتیاز الزم، اعالم مخالفت پذير  در دوره  -
 متقاضي  واهد فناوری خاص به 

جهت تکمیل و تطبیق تصزوير برابزر بزا اصزل     ،  ابالغ فرجه زماني رشد در صورت اهراز شرايط هضور در دوره  -
در مهلت زماني مل م بزه ثبزت   واهدهای فناوری فاقد هويت قوقي ، در صورت پذير  در دوره رشد مدارك )

 باشد(.  هقوقي موسسه يا شرکت مي
 مدير مرک  رشدمتقاضي توسط  واهد فناوری پس از تکمیل نهايي مدارك اعالم موافقت قطعي پذير   -

 قاضي از دفتر مرک  رشد جهت استقرار پیگیری مت -
 اعالم شرايط ويژه استقرار در مرک  رشد، توسط مديرمرک  رشد -
 تبادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرک  رشد از طرف مدير مرک  رشد -

 

د را که در آن تیم متقاضي رزومزه، ايزده محزوری و برنامزه کزاری خزو      است ای جلسه دفاعیه ،جلسات مصاهبه متقاضیان 
 شوند. دهد و پس از آن از طرف مصاهبه کنندگان مورد سؤال واقع ميتوضیح مي

 



 

 

 هاي مطرح شده از متقاضیان استقرار در مرکز رشد در جلسه مصاحبهنمونه پرسش

 خواهید در مرک  رشد مستقر شويد؟چرا مي -2

 چیست ؟ واهد فناوری کاری ماهیت ايده محوری و موضوع  -1
 رای ثبت نمودن موسسه وجود دارد؟ري ی ب آيا برنامه -3
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