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راهنمای واحداهی فناوری خصوصی متقاضی پذریش و استقرار رد مرکز رشد واحداهی فناور دااگشنه آزاد اسالمی واحد رشت

 -1آشنايي با مراکز رشد
 -1-1مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی ،توسعه فنعاوری و ع تآع
موثری دارند .توسه اين شرکتها در گرو ايجاد زيرساختتهای الزم رای کاه

ک  ،کعار فريني نقع

یعرار

خطرپذيری نها در دوراک شروع

فهالرت خود مي اشد .يکي از اين زيرساختها  ،مراکز رشد واحدهای فناوری يا انکو اتورها هیعتند .مرکعز رشعد
واحدهای فناوری رای کار فريناک و واحدهای کوچک ومتوسطي ک ا تکر ر علم و فناوری دارای ايده هعای
قا ل تجاری شدک هیتند  ،رای مدت چند سال اطالععات و ماعاوره هعای رعروری و نرعز خعدمات و ت هرعزات
مناسب را رای رشد و ارتقای نها ارائ داده و نها را رای حضور میتقل و موثر در صع ن فنعاوری معاده معي
کند.
واحدهای فناوری نوپا در طي دورة حضعور در مرکعز رشعد ،عا اسعتداده از دسعتاوردهای ت قرقعاتي ،ع من عور
دسترا ي دان

فني و مادگي رای تولرد م صول يا خدمات ،تالش خواهند کرد .در ايعن دوره ،مرکعز رشعد

عالوه ر ارائة امکانات و خدمات پاترآاني ،هدايت و ن ارت ر فهالرت اين واحعدهای فنعاوری را نرعز ع عهعده
خواهد داشت.
خدماتي ک مهموالً در مرکز رشد واحدهای فناوری ارائ ميشود عآارتند از :
خدمات پشتیباني
( خدمات اسکاک  ،دسترسي تلدن و دورنگار ،مآلماک اولر فضاها ،کارپردازی و خعدمات د ررخانع ای ،امکعاک
استداده از اتاقهای کندرانس ،تجهرزات سمهي و صری و دستگاههای فتوکپي و تکثرر )
خدمات اطالعرساني
(دسترسي اينترنت ،دسترسي کتا خان و مراکز اطالع رساني و نرمافزارهای رايان ای)
خدمات مشاورهاي و آموزشي
(مااورههای مديريتي ،مالي و ازرگعاني ،خعدمات حیعا داری و حقعوقي ،رگعزاری سعمرنار و يعا کارگاههعای
موزشي مورد نراز رای شرکتهای تازه تاسرس)
خدمات پشتیباني فني
(ارائة خدمات فني و مهندسي ،استداده از امکانات زماياگاهي و کارگاهي)
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 خدمات مالي و اعتباري
(امکاک استداده از اعتآارات خدماتي و ت قرقاتي ،کمک دسترسي منعا معالي و جعذ

سعرماي گعذاراک،

تیهرل در جذ طرحها و پروژههای ت قرقاتي)

 -2-1تعاريف
 -1-2-1واحدهاي فناوري خصوصي
واحدهايي ک ا هدف تولرد م صول يا خدمات ا استداده از دستاوردهای ت قرقاتي ،درقالعب يعک شعرکت يعا
موسی فهالرت نماينعد .ايعن واحعدها دارای هويعت حقعوقي میعتقل از مرکعز رشعد عوده و در زمرنع ت قرقعات
کار ردی توسه ای  ،طراحي مهندسي  ،مهندسي مهکوس  ،انتقال فناوری  ،ارائ خدمات تخصصي و فهالرعت در
جهت تجاری کردک نتايج ت قرقات فهالرت مي نمايند.

 -3-2-1هستههاي فناوري
ترم های کاری متاکل از تهدادی دان

موخت ا زمرنة کاری ماخص ک در صدد تاکرل يک موسیة حقوقي

و ايجاد يک حرف در زمرنة کاری مذکور مي اشند.

 -4-2-1زمینة کاري
گراي

و زمرن تخصصي ک متقاري در ن ر دارد در ک فهالرت نمايد.

 -5-2-1ايدة محوري
طرح يا ايدة ازارپیند ) (Marketableک اجرای ک مآتني ر ت قرقات و فناوری اشد و در نهايت منجر
م صول يا ارائ خدمات ا ارزش افزوده اال گردد..

 -6-2-1مؤسسین
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شامل اعضای مؤسس ( رای مؤسیات در حال تاکرل و هیت های ت قرقاتي) ،اعضای هرات مديره يا
سهامداراک مؤسی ( رای شرکتها و مؤسیات موجود).
 -7-2-1همكاران واحدهاي فناوري
م ققرن و يا کارشناساک ا سا قة کاری مرتآط ا زمرنة فهالرت واحد فناوری ک ا واحد فناور صورت پارهوقت
 ،تماموقت و يا مااورهای همکاری دارند..

 -8-2-1سوابق تحقیقاتي /کاري در زمینه هاي فناوري
فهالرت های ت قرقات توسه ای ک

صورت گروهي انجام گرفت است.

 -9-2-1برنامة دورة رشد
رنامة کاری ( (Business Planک در زمرنة کاری (ايدة م وری واحد فناوری) اعالم شده ،در قالب
اطالعات درخواست شده در فرم مر وط ارائ مي شود.

 -11-2-1برنامة دورة رشد مقدماتي
رنامة کاری اولر ( (Business initiationک در زمرنة کاری اعالم شده  ،در قالب اطالعات درخواست
شده در فرم مر وط ارائ مي شود.

 -11-2-1دورة رشد مقدماتي
دوره ای حداکثر  6ماه است ک در ک  ،افراد و يا گروههای میتهدی ک دارای ايده های نو وران صنهتي
هیتند  ،مااوره و موزشهای الزم رای شنايي ا ازار  ،شناسايي گروه کاری  ،تثآرت ايده کاری و هويت
حقوقي میتقل داده مي شود .در صورت موفقرت در اين دوره مقدماتي و کیب هويت میتقل حقوقي ،
واحدهای نوپا مي توانند متقاري استقرار در مرکز رشد شوند .زماک اين دوره تا  9ماه قا ل افزاي

 -12-2-1دورة رشد
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دوره ای است حداکثر  3سال ک طي اک واحدهای فناوری میتقر در مرکز رشد مهرارهای رشد يافتگي دست
يافت و پس از ک از مرکز رشد خارج مي شوند .زماک اين دوره در شرايط خاص تا  5سال قا ل افزاي

است.

دورة رشد دوره ای است ک در طي ک يک واحد فناوری خصوصي ا تهقرب ايدة م وری مناسب و متکي ر
فناوری،

يک موسیة فهال و موفق اقتصادی تآديل ميشود .روند رشد واحدهای فناوری در طي حضور در

مرکز رشد ر اساس شاخصهای زير مورد ررسي قرار ميگررد :
لوغ علمي
لوغ مالي
لوغ سازماني

 -2شرايط پذيرش
درخواست واحد متقاري استقرار راساس دارا ودک س شرط زير ارزيا ي خواهد شد.
 داشتن ايدة م وری مناسب. ترکرب نرروی انیاني متخصص متناسب ا زمرنة فهالرت واحد . -ارائة رنامة کاری متکي ر شناخت ازار )(Business Plan

 -1-2پذيرش در دورة رشد مقدماتي
واحدهايي ک در شناسايي ايدة م وری ا هاماتي داشت اشند و يا جهت تکمرل ترم کاری خود نراز زماک داشت
اشند ،ميتوانند عنواک هیت های فناوری رای ورود دورة رشد مقدماتي اقدام کنند .مدت دورههای رشد
مقدماتي ش

ماه ديگر تمديد شود.

ماه است ک ا شرايط ويژه ميتواند تا ش

هیت های فناوری میتقر در اين دوره ،ا رخورداری از نرازهای اولرة يک واحد ت قرقات ع توسه ای ،موظف
شناسايي و تثآرت ايدة م وری ،تکمرل ترم کاری و نرروی انیاني مورد نراز يک موسیة خصوصي و ثآت
حقوقي شرکت ،من ور انتقال دورة رشد مي اشند.

5

راهنمای واحداهی فناوری خصوصی متقاضی پذریش و استقرار رد مرکز رشد واحداهی فناور دااگشنه آزاد اسالمی واحد رشت

 -2-2پذيرش واحدهای دورة رشد
واحدهای متقاري استقرار در مرکز رشد ،چنانچ شرايط پذيرش را داشت اشند ،ميتوانند رای ورود دورة
رشد اقدام کنند .در صورت پذيرش درخواست متقاري ،شرط استقرار در مرکز رشد و رخورداری از خدمات
اين دوره ،داشتن ماهرت حقوقي و يا مادگي رای ثآت شرکت/مؤسی مي اشد .مدت دورههای رشد حداکثر
س سال است ک ا شرايط ويژه ميتواند تا دو سال ديگر تمديد شود .ارائة خدمات در قآال پرداخت هزين و ر
اساس تهرف های مصو صورت ميگررد.
تذکر : 1وجود حداقل دو ندر اعضعای تمعام وقعت ،شعامل يعک ندعر کارشعناس ارشعد (عضعو موسعس)و يعک
ندرکارشناس يا کارشناس ارشد (عضو موسس يا همکار ) ،در موسی رروری است .
تذکر : 2وجود حداقل يک ندر کارشناس خآره و يا م قق ا تجر در زمرنع تخصصعي /اقتصعادی  /ت قرقعات
توسه ای مرتآط ا فهالرت واحد فناوری هنواک مااور يا موسس در واحد
 -3مزاياي استقرار واحدهاي فناوري در مرکز رشد
شاخص ترين مزيت استقرار واحدها و هیت های فناوری در مرکز رشد ،قرار گرفتن م ققرن در يک فضای
توسه فناوری است ک تآادل افکار میتمر ا ديگر م ققرن و مؤسیات فناوری را موجب مي شود .عالوه ر
هره گرری از مزايای تجمر واحدهای فناوری و ارتقای سطح مآادالت علمي -فني ،واحدهای فناوری از
خدمات اداری ،اطالعرساني ،پاترآاني فني و خدمات مااورهای و موزشي ک ا تهرف های مناسب ارائ
ميگردد هرهمند خواهند شد .همچنرن واحدهای فناوری امکاک استداده از اعتآار خدماتي را دارند ،اعتآار
خدماتي جهت پرداخت خاي از هزين های اسکاک ،خريد تجهرزات و استداده از خدمات پاترآاني مرکز رشد در

اخترار واحد فناوری قرار ميگررد .چنانچ ايدة م وری واحد فناوری مورد تصويب شورای مرکز رشد قرار
گررد ،امکاک استداده از حمايت مالي جهت اجرای ايده کاری ( اعتآار ت قرقاتي) نرز وجود دارد .اين اعتآارات
صورت مرحل ای در مدت حضور واحد فناوری در مرکز رشد واحد فناوری پرداخت ميگردد.
 -4تعهدات واحدهاي فناوري خصوصي مستقر در مرکز رشد
تههدات واحدهای فناوری میتقر در مرکزرشد:
 -1تالش در جهت رشد کمي و کردي فهالرتهای ت قرقاتي واحد فناوری  ،تآديل ايده کاری م صول يعا
خدمات مورد ن ر و ازاريا ي ک طآق رنامة ارائ شده توسط واحد فناوری  ،در طول زماک استقرار در
مرکز رشد
 -2خروج واحد فناوری از مرکز رشد ،پس از دورة رشد
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 -3انهکاس ارتآاط واحد فناوری ا مرکز رشد ن و مناسب در کلرة مکاتآات و مدارك
 -4ازپرداخت اعتآارات دريافتي در دورة حضور در مرکز رشد ،مطا ق ا يرننام های مر وط
 -5پرداخت هزين های خدمات دريافتي راساس تهرف ها در موعد مقرر
 -6همکاری ا مرکز رشد در ارزيا ي دورهای از روند رشد واحد فناوری
 -5خاتمة فعالیت واحد فناوري در مرکز رشد
هر يک از شرايط زير عنواک شرط خاتمة فهالرت واحد فناوری در مرکز رشد تلقي ميشود :
 -1دسترا ي مهرارهای رشديافتگي
 -2عدول از روا ط مرکز رشد
 -3عدم موفقرت ناشي از قصور در پراآرد ايدة م وری تاخرص مديريت مرکز رشد
 -4عدم دسترا ي اهداف کمي و کردي
 -5درخواست متقاري مآني ر عدم تمايل ادامة استقرار در مرکز رشد
 -6گردش کار پذيرش واحدهاي فناوري در مراکز رشد
 فراخواک عمومي يا دورهای و ارائ اطالعات متقارراک-

رگزاری جلیات توجرهي ا متقارراک و در اخترار قراردادک کار رگ مقدماتي پذيرش توسعط میعوول
پذيرش

 دريافت کار رگ مقدماتي تکمرل شده  ،ررسي کارشناسي توسط میوول پذيرش در صورت عدم احراز امتراز اولر الزم و نداشتن حداقل شرايط يرن نام ای و کیب تايرد معدير مرکعزرشد ،اعالم عدم قآول درخواست پذيرش متقاري
 در صورت کیب امتراز اولر الزم ،تقکرک درخواستها پذيرش در دوره رشد و دوره رشعد مقعدماتي( ر اساس ئرن نام مر وط ) و ارسال فرمهای مرتآط متقاري توسط میوول پذيرش
 دريافت فرمهای تکمرل شده  ،کنترل مدارك توسط میوول پذيرش طرح ايده ،مهرفي اعضاء موسس و رنام کاری همراه امتراز کیب شده متقارعي در کمرتع پعذيرش( متاکل از مدير مرکز رشد ،کارشناس مرتآط و میوول پذيرش )
 در صورت تايردکمرت پذيرش ،تهررن داور(کارشناس متخصص مرتآط) عرای ارزيعا ي فنعي ،اقتصعادیطرح و اعالم موافقت ا رگزاری جلی مصاحآ حضوری
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-

رگزاری جلی مصاحآ ا حضور اعضاء شورای فناوری مرکز رشد ،کارشناس متخصص مرتآط و ترم
متقاري

-

م اسآ امتراز جلی مصاحآ توسط میوول پذيرش

-

جم ندی جلی مصاحآ و ررسي امتراز نهايي واحد فناوری متقاري در شورای فناوری مرکز رشد

-

در صورت عدم احراز امتراز الزم ،اعالم مخالدت پذيرش در دوره رشد و يا پذيرش ماعروط و ت عت
شرايط خاص واحد فناوری متقاري

-

در صورت احراز شرايط حضور در دوره رشد ،ا الغ فرج زماني جهت تکمرل و تطآرق تصوير را عر
ا اصل مدارك (واحدهای فناوری فاقد هويعت قعوقي  ،در صعورت پعذيرش در دوره رشعد در مهلعت
زماني ملزم ثآت حقوقي موسی يا شرکت مي اشد).

-

پس از تکمرل نهايي مدارك اعالم موافقت قطهي پذيرش واحد فناوری متقارعي توسعط معدير مرکعز
رشد

-

پرگرری متقاري از دفتر مرکز رشد جهت استقرار

-

اعالم شرايط ويژه استقرار در مرکز رشد ،توسط مديرمرکز رشد

-

تآادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد از طرف مدير مرکز رشد

جلیات مصاحآ متقارراک ،جلی دفاعر ای است ک در ک ترم متقاري رزومع  ،ايعده م عوری و رنامع کعاری
خود را توررح ميدهد و پس از ک از طرف مصاحآ کنندگاک مورد سؤال واق ميشوند.

 -7نمونه پرسشهاي مطرح شده از متقاضیان استقرار در مرکز رشد در جلسه مصاحبه
 -1چرا ميخواهرد در مرکز رشد میتقر شويد؟
 -2ماهرت ايده م وری و موروع کاری واحد فناوری چریت ؟
 -3يا رنام ريزی رای ثآت نمودک موسی وجود دارد؟
 -4رای اجرايي کردک ايده م وری ،چ نوع حمايت و خدماتي را از مرکز رشد انت ار داريد؟
 -5چقدر مادگي رای فهالرت گروهي داريد؟
 -6موسیرن ،رای فهالرت در موروع کاری مورد ن ر ،چقدر ميخواهند سرماي گذاری کنند؟
 -7يا فهالرت شما منجر ايجاد يک حرف خواهد شد؟
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 -8تاکرل واحد فناوری چقدر اشتغال ايجاد ميکند؟
 -9رای فهالرت در خ

خصوصي چ انگرزههايي داريد؟

 -11يا در صورت عدم پذيرش ،در مرکز رشد ،از هم حارر پرگرعری مورعوع کعاری پراعنهادی خعود
هیترد؟
 -11يا قصد فروش دان

فني اکتیا ي را داريد؟

 -12در صورترک قصد تولرد انآوه داريد چ مرزاک سرماي و چ مجوزهايي رای تولرد انآوه الزم داريد ؟
 -13در صورترک ک قصد تولرد انآوه داريد سرماي مورد نراز را چگون تامرن خواهرد نمود ؟
 -14چگون ميخواهرد سهمي رای خود در ازار ايجاد نمايرد ؟
 -15پر

رني شما از ازار فروش م صول چگون است ؟

 -16رقآای شما چ کیاني هیتند؟
 -17چ خطراتي موروع کاری شما را تهديد مي کند؟
 -18مهرارهای پرانهادی شما رای ارزيا ي از روند فهالرتهای واحد خود چریت؟
 -19متقاري ج امکاناتي از مرکز رشد مي اشرد؟
 -21يا حارر شراکت در ايده خود ا موسی ديگری هیترد؟

چك لیست
 کاربرگ تكمیل شده پذيرش (شامل کاربرگ،پرسشنامه اعضا و همكاران اصلي و مشاورين)
 کپي مدارك تحصیلي دانشگاهي (موسسین و همكاران)
 تصوير اساسنامة شرکت ( براي متقاضیان ورود به دوره رشد)
 ساير مدارك
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