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معرفی مدیریت مراکز رشد
شرح
مدیریت مراکز رشد فناوری زیر مجموعه معاونت توسعه فناوری شهرک میباشد و وظیفه نظارت و هدایت واحدهای
فناور مستقر در مراکز رشد را جهت بهرهمندی از بستر حمایتی ایجاد شده برعهده دارد .شاخص فعالیتهای مدیران و
کارشناسان این مرکز ارائه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر برگزاری جلسات ارزیابی دورهای ،بررسی منحنی رشد ،آشكار
نمودن نقاط قوت و ضعف ،تالش برای رفع مشكالت علمی -سازمانی واحدهای فناور ،کمك به تجاریسازی دستاوردهای
پژوهشی واحدهای فناور ،برگزاری جلسات انتقال تجربه با دعوت از مدیران موفق صنعت ،ایجاد ارتباط میان واحدهای
فناوری و سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط و  ...میباشد.
مدیر مراکز رشد واحدهای فناوری شهرک :آقای مهندس حسین حدیدی

مخاطبین
مخاطبین مرکز رشد جامع فناوری را شرکتها و مؤ سسات فنی و مهندسی ،تولیدی و خدماتی دانش بنیان ،مراکز
تحقیق و توسعه مستقل یا وابسته به شرکتهای صنعتی تشكیل میدهند که این مجموعهها متقاضیان مرکز رشد را
تشكیل میدهند .این متقاضیان را میتوان در گروههای زیر دستهبندی نمود:


واحدهای فناور که با یك ایده محوری با ماهیت حقوقی ثبت شده و بر اساس معیارهای مراکز رشد (در دوره مرکز رشد)
پذیرفته خواهند شد.



شرکتهای خصوصی که در حال توسعه محصول یا در حال اجرای فاز نیمه صنعتی و یا تجاریسازی محصول فنّاورانه
خود می باشند.



واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع و شرکتهای صنعتی بزرگ که متقاضی استفاده از امكانات مرکز رشد باشند.

عمده زمینه فعالیت واحدهای فناور پذیرش شده در مرکز رشد جامع فناوری:
-

انرژیهای نو

-

عمران

-

نانو

-

برق و الكترونیك

-

فناوری اطالعات و ارتباطات ICT

-

نساجی و الیاف

-

دارویی – آزمایشگاهی

-

کشاورزی و صنایع غذایی

-

هنر و رسانه

-

ساخت و تولید

-

مكاترونیك

-

مدیریت ،مشاوره و خدمات
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مهندسی
-

شیمی

و

صنایع

-

-

مواد و متالورژی

مدیریت شهری

شیمیایی

مزیتهای استقرار در مرکز رشد:


تسهیل ارتباطات متخصصان و واحدهای فناوری مستقر و ایجاد محیط همافزایی



بهرهمندی از خدمات ارائه شده توسط مرکز (خدمات پشتیبانی ،خدمات آموزشی ،خدمات مشاوره تخصصی)



مزیتهای اقتصادی و برخورداری از قوانین و مقررات مناطق آزاد



بهرهمندی از معافیت مالیاتی به مدت  21سال (معافیت عملكرد سالیانه ،قراردادها ،مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات بر
حقوق افراد)



برخورداری از تسهیالت مالی و اعتباری



بهرهمندی از مزیتهای قانون شرکتهای دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها



تسهیل در ارتباطات بینالمللی

معرفی مراکز رشد شهرک

 -1مرکز رشد جامع
مرکز رشد جامع فناوری ،زیرمجموعه مدیریت مراکز رشد فناوری شهرک میباشد و وظیفه نظارت و هدایت واحدهای
فناور مستقر در مراکز رشد را جهت بهرهمندی از بستر ایجاد شده برعهده دارد .شاخص فعالیتهای مدیران و کارشناسان
این مرکز ارائه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر برگزاری جلسات ارزیابی دورهای ،بررسی منحنی رشد ،آشكارسازی نقاط
قوت و ضعف ،تالش برای رفع مشكالت علمی -سازمانی ،کمك به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی واحدهای فناور،
برگزاری جلسات انتقال تجربه با دعوت از مدیران موفق صنعت ،ایجاد ارتباط میان واحدهای فناوری و سازمانهای دولتی
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و غیردولتی مرتبط و  ...میباشد .جمعیت هدف یا مخاطبین مرکز رشد جامع فناوری را شرکتهای نوپا ،شرکتها و
مؤسسات فنی و مهندسی ،تولیدی و خدماتی دانشبنیان ،مراکز تحقیق و توسعه مستقل یا وابسته به شرکتهای صنعتی
تشكیل میدهند .این بازار هدف را می توان در گروههای زیر دستهبندی نمود:
 شرکتهایی ک ه با یك طرح محوری به صورت شرکت ثبت شده و بر اساس معیارهای مراکز رشد در مرکز
رشد پذیرش خواهند شد.
 شرکت های خصوصی که در حال توسعه محصول یا در حال اجرای فاز نیمه صنعتی و یا تجاری سازی
محصول فنّاورانه خود می باشند.
 واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع که متقاضی استفاده از فضا باشند.
 واحدهای طراحی ،مهندسی یا تحقیق و توسعه مستقل
سرپرست مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری :آقای مهندس محمدسپهر اسدیان

 -2مراکز رشد شهرستانی و تخصصی
 -1-2مراکز رشد تخصصی
مراکز رشد تخصصی مشابه مراکز رشد دیگر عمل میکنند و از طریق ارائه خدمات ،رشد واحدهای فناور تازه تأسیس
در زمینههای تخصصی را تسریع می کنند .هدف از ایجاد این مراکز ،بسترسازی برای جذب و حمایت از کارآفرینان به
خصوص دانشآموختگان نخبه دانشگاهی در زمینههای تخصصی خود از طریق کمك به ایجاد واحدهای فناور و
واحدهای تولیدی و خدماتی با استفاده از ارائه خدمات پشتیبانی و کاهش ریسك آنها در دوره راه اندازی است.

 - 1-1-2مرکز رشد تخصصی ICT

ش هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با راه اندازی اولین مرکز رشد تخصصی  ICTکشور در سال  5932فرصت مناسبی
را ایجاد نمود تا واحدهای فناور پذیر فته شده در این مرکز با دریافت خدمات تخصصی و ویژه بتوانند ریسكهای حضور
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در راهاندازی کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات را کاهش داده و به موفقیتهای چشمگیر علمی و
تجاری دست یابند.
به طوری که هم اکنون درصد قابل توجهی از واحدهای فناور دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTفعالیت می کنند و مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات شهرک،
برنامههایی کوتاه و بلند مدتی را برای ارتقاء سطح توانمندی واحدهای فناور در این حوزه دارد .مرکز رشد تخصصی ICT
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان بزرگترین مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ،با هدف ایجاد زیر
ساختهای الزم برای کمك به رونق اقتصاد دانایی محور از طریق تسهیل در شكلگیری واحدهای فناور در حوزه فناوری
اطالعات و حمایت از تولید و توسعه محصوالت و خدمات مرتبط با ،ICTفعالیت خود را آغاز نموده و در این راستا
موفقیتهای چشمگیری در سطح ملی و استانی را کسب نموده است.
آدرس :اصفهان – خیابان صفه – فرعی تله کابین صفه – مرکز رشد تخصصی  ICTشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
تلفن 195- 99361911 - 195-96195661-1 :داخلی 5561
مسؤول مربوطه :آقای مهندس لطفاله نکویی
 -2-1-2مرکز رشد تخصصی هنر

با توجه به ظرفیتهای هنری استان اصفهان ایجاد مرکز رشد تخصصی هنر در اصفهان این امكان را فراهم میکند
که این استان به یكی از قطبهای کشور در توسعه کارآفرینی و تبدیل خالقیتها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی
عرصه هنر در بازار تبدل شود .بدین منظور تفاهمنامه همكاری سه جانبهای فیمابین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
دانشگاه هنر اصفهان و معاونت فناوری ریاست جمهوری درخصوص ایجاد مرکز رشد تخصصی هنر  23اسفند  32منعقد
گردید.
در همین راستا مرکز رشد تخصصی هنر به منظور ایجاد کسب و کارهای دانشبنیان بر پایه هنر ایجاد و راهاندازی
گردیده است .این کسب و کارها منطبق با الگوهای موفق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با رویكرد توسعه پایدار ایجاد
خواهند شد .مخاطبین اصلی این دورهها اکثرا دانشجویان ،دانشآموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان و
دیگر متقاضیان استقرار در مرکز رشد هنر بودهاند.
آدرس :اصفهان  -خیابان شیخ بهایی -بعد از چهارراه خلجا – جنب مسجد شیخبهایی  -مرکز رشد تخصصی هنر
تلفن195-92949411-92949422 :
مسؤول مربوطه :آقای مهندس صالح غائی
 -3-1-2مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

به منظور گسترش ساختارهای فناوری و حمایت از فعالیتهای دانشبنیان در جهت نیل به اهداف چشم انداز 5414
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جمهوری اسالمی ایران و با لحاظ نمودن اهمیت حوزه کشاورزی ،تفاهم نامه تأسیس شبكه مراکز رشد کشاورزی و منابع
طبیعی با ساختار خوشه های فناوری بین سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
منعقد شده است.
در همین رابطه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با مشارکت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مرکز
رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان را در فروردین ماه  39ایجاد و راهاندازی نمودند .مخاطبین اصلی این
دورهها اکثرا دانشجویان ،دانشآموختگان و اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر
متقاضیان استقرار در مرکز رشد کشاورزی میباشند.
آدرس :اصفهان  -ابتدای اتوبان ذوب آهن  -ساختمان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی-مرکز رشد تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن۱۱۳- ۱۶۵۵۸۸۷۳ :

مسؤول مربوطه :آقای مهندس وحید چیتساز

 -2-2مراکز رشد شهرستانی:
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در راستای کمك به ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و توسعه محلی نسبت
به تأسیس و راهاندازی مراکز رشد فناوری در شهرستانهای دارای پتانسیل مناسب اقدام مینماید .این فرآیند در صورت
مساعدت دانشگاهها و ارگانهای مسئول در شهرستان مورد نظر بعنوان سازمان همكار تحقق مییابد.
از جمله اهداف عالی مشارکت شهرک و سازمانهای متقاضی در راهاندازی این مراکز رشد میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:


شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه محلی



تقویت روحیه تالش ،نوآوری ،کارآفرینی و جذب نخبگان



خلق مكانی نمادین برای ایجاد روحیه کارآفرینی در یك جامعه



گسترش رقابت محلی و کارآفرینی



کمك به دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه بومی در تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی
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هدف مراکز رشد مستقر در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ،ایجاد ارتباط مستمر بین استاد و دانشجو است و
اعضای هیئت علمی با همراهی دانشجویان خود میتوانند گروهها و هستههای تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان را
مبتنی بر تحقیقات و پژوهشهایی که در دانشگاه امكان تج اری سازی آنها وجود ندارد ،تشكیل داده و ضمن کمك به
کاربردی شدن نتایج اینگونه تحقیقات ،فضای اشتغال مناسبی را نیز برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی ایجاد
کنند .بدین

 -1-2-2مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد

مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد با هدف گسترش واحدهای فناوری،
تو سعه بستر کارآفرینی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در اسفند ماه سال  5933به صورت رسمی با حضور استاندار
محترم استان اصفهان و سایر مسؤولین سازمان افتتاح گردید .قرارداد تأسیس فیمابین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
و دانشگاه آزاد واحد نجفآباد در اردیبهشت ماه  5933منعقد گردید.
آدرس :نجف آباد  -دانشگاه آزاد اسالمی-کتابخانه مرکزی -طبقه زیرین -مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
واحد دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ،صندوق پستی151:
تلفن 195-42235133 :و  42235555داخلی 2164

 - 2-2-2مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد نجفآباد

به منظور بسط و گسترش فعالیتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بهرهمندی هرچه بیشتر افراد مستعد و
حائز شرایط جهت ایجاد واحدهای فناور دانش بنیان ،ایجاد مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نجف آباد یكی
دیگر از فعالیتهایی بود که جهت نیل به این هدف در دستور کار شهرک قرار گرفت .در اسفندماه  5935قرارداد فی-
مابین شهرک و فرمانداری شهرستان نجفآباد پیرامون تأسیس و راهاندازی مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
واحد نجفآباد منعقد گردید.
آدرس :نجفآباد -خیابان هفده شهریور – ساختمان اداره کار سابق – مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
واحد نجفآباد
تلفن 195-42143161 :و 195-42143169
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مسؤول پشتیبانی مراکز رشد مستقر در شهرستان نجفآباد ::سرکار خانم زهرا سنابادی

 -3-2-2مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

این مرکز رشد فعالیت خود را در خرداد ماه  5935پس از انعقاد قرارداد فیمابین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا آغاز نمود .یكی از اهداف اصلی این مرکز تلفیق توانایی پژوهشگران ،کارآفرینان و
صاحبان صنایع به منظور توسعه سریع فناوری میباشد.
آدرس :شهرضا – خیابان پاسداران – دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا – ساختمان حكیم الهی – طبقه دوم
تلفن195-19232511 :

 -4-2-2مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا

وجود ظرفیت های بالقوه فراوان و اهتمام دولت به گسترش زیر ساخت های توسعه علمی و فناوری باعث گردیده
اقدامات اجرایی به منظور راه اندازی مرکز رشد فناوری در شهرستان شهرضا با پیگیری و مساعدت فرمانداری شهرضا و
همكاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال  5936آغاز و در بهمن ماه سال  5933با راهاندازی ساختمان مرکز
رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا به سرانجام رسد .تمرکز اصلی این مرکز رشد کمك به ایجاد
شرکتهای فناور درحوزه های فنی و مهندسی با در نظرگرفتن ظرفیتهای منطقه میباشد.
آدرس :شهرضا – خیابان شهید بهشتی – جنب هالل احمر – ساختمان مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
واحد شهرضا
تلفن195-19244151 :

مسؤول مراکز رشد شهرضا :آقای مهندس محمد همت
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

دریافت پرونده و استقرار
شرح
 -5برگز اری جلسه پذیرش واحدهای متقاضی حضور در مرکز رشد و تصویب شورای پذیرش
 -2اطالعرسانی به واحدهای فناوری
 -9مراجعه حضوری مدیرعامل و یا نماینده رسمی شرکت و تحویل نامه پذیرش به کارشناسان مرکز رشد
 -4بررسی و اعالم نواقص احتمالی توسط کارشناسان مرکز رشد به نماینده شرکت
 -1تكمیل و رفع نواقص اعالم شده پرونده الكترونیكی توسط واحد فناوری پذیرفته شده
 -6ارائه خدمات دیگر موجود در مرکز رشد پس از استقرار واحد فناور

شرایط احراز
 صدور نامه پذیرش و ارجاع پرونده الكترونیك از طریق سامانه از طریق واحد جذب و پذیرش

مدارک موردنیاز
 نامه پذیرش واحد فناور و تكمیل و رفع نواقص پرونده الكترونیكی

فرآیند
 مراجعه حضوری مدیرعامل و یا نماینده رسمی شرکت به مرکز رشد و تحویل نامه پذیرش و تكمیل پرونده
مسئول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

جلسه معارفه
شرح
مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری بهصورت دورهای اقدام به برگزاری جلساتی با عنوان معارفه مینماید .این جلسه
حضور مدیران واحدهای فناوری تازه پذیرششده و مدیران و کارشناسان مرکز رشد و نمایندگان حوزههای ستادی
شهرک که در ارتباط مستقیم با واحدهای فناوری هستند برگزار میشود .در این جلسه واحدهای فناوری تازه پذیرش
شده ضمن معرفی خود با وظایف مرکز رشد میشوند .در ادامه کارشناسان حوزههای ستادی عالوه بر معرفی واحد خود
توضیح اجمالی از خدمات قابل ارائه خواهند داشت.

شرایط احراز
 پذیرش واحد فناوری در مرکز رشد و تكمیل پرونده الكترونیكی واحد فناور

مدارک مورد نیاز
 ارسال دعوتنامه رسمی از طرف مرکز رشد به واحد فناور پذیرش شده

فرآیند
 این جلسات معموالً به صورت دورهای هر دو ماه یكبار و با ارسال دعوتنامه به ایمیل واحدهای فناوری برگزار
میشود.

مسئول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

گزارشات  6ماهه
شرح
ارزیابی واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد واحدهای فناوری با هدف بررسی روند پیشرفت هر واحد و تالش
جهت بهبود و توسعه خدمات با ارزش افزوده باال انجام میگیرد .این گزارش در دوره زمانی شش ماهه و در غالب ارسال
پرسشنامه به واحدهای فناور مستقر (با پیش فرض حداقل استقرار  9ماه و باالتر در مرکز) میباشد.
نتایج گزارش ارسالی در فرآیند ارزیابی دورهای واحد فناور و همچنین عارضهیابی آنها بسیار مؤثر خواهد بود.

شرایط احراز
 استقرار در مرکز رشد (حداقل  9ماه استقرار در یكی از مراکز رشد شهرک)

مدارک مورد نیاز
 پرسشنامه

فرآیند
 ارسال پرسشنامه توسط مرکز رشد به واحد فناوری در  2نوبت در سال و تكمیل آن توسط واحد فناوری و
ارسال به مرکز رشد

مسؤول مربوطه :کارشناسان مراکز رشد
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

نظارت و ارزیابی دورهای (داخلی)
شرح
وجود یك سیستم ارزیابی مناسب برای هر مجموعهای ،جهت شناخت نقاط ضعف و قوت آن مجموعه و برنامهریزی
جهت بهبود فعالیتها ،ضروری است .هدف از نظارت و ارزیابی دورهای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد عبارتست از :
-

ارزیابی روند رشد واحدهای فناوری و تعیین میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها (در چهار شاخص نیروی انسانی،
ساختار سازمانی ،فناوری محوری و نیروی انسانی)

-

تدوین معیارهای الزم در تصمیمگیری نسبت به ادامه حضور واحدهای فناوری در مراکز رشد و یا تبدیل وضعیت
آنها به پارک

 تدوین برنامه در خصوص ارائه خدمات متناسب با و ضعیت واحدهای فناورنتایج ارزیابی مبنای ارائه خدمات و سایر تعامالت مرکز رشد با واحدهای فناوری و واحدهای ستادی شهرک است.

شرایط احراز
 کلیه واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی بازههای زمانی کوتاه و یا میان
مدت ( 2الی  6ماهه) به تشخیص مدیر مراکز رشد و بر اساس برنامه زمانبندی مورد ارزیابی قرار میگیرند.

فرآیند
 استقرار و حضور حداقلی  2الی  6ماهه واحد فناور
 نامه ارسالی از طرف مرکز رشد برای واحد فناور جهت تكمیل پرسشنامه و عودت آن به مرکز رشد
مسؤول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

اعطای اعتبار تحقیقاتی
شرح
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به منظور حمایت از ایدههای محوری واحدهای فناور مستقردر مرکز رشد ،اعتبار
مالی را تحت عنوان اعتبار تحقیقاتی تنها یكبار در طی دوره رشد در اختیار واحدهای فناوری قرار میدهد .مبلغ این
اعتبار به پیشنهاد واحد فناوری و ناظر طرح و تأیید معاون توسعه فناوری و تصویب هیأت رئیسه شهرک تعیین می-
گردد.

شرایط احراز
 اعتبار تحقیقاتی جهت اجرای ایده محوری به واحدهای فناوری پذیرش شده در دوره رشد شهرک که حداقل
یك نفر از اعضاء مؤسس آن باحداقل سهام  %21و یك نفر همكار به صورت تمام وقت طبق شرایط پذیرش در
آن فعالیت داشته باشند ،در صورت تصویب شورای پذیرش و عدم وجود پیش شرط به واحد فناوری تعلق می-
گیرد.
 سقف اعتبار تحقیقاتی ارائه شده به شرکت ها حداکثر  211میلیون ریال میباشد.

مدارک مورد نیار
 ارائه ضمانتهای مالی شامل چك و سفته هرکدام به میزان  2برابر مبلغ مصوب اعتبار تحقیقاتی در هیأت
رئیسه شهرک
 انعقاد قرارداد اجرای پروژه ایده محوری از طریق مدیریت طرحهای پژوهش و فناوری شهرک

فرآیند
 درخواست واحد فناور به مرکز رشد در خصوص تمایل به استفاده از اعتبار تحقیقاتی ایده محوری در صورت
واجد شرایط تشخیص دادن شورای پذیرش شهرک جهت بهرهمندی شرکت از اعتبار تحقیقاتی و قید در نامه
پذیرش شرکت
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

 پیشنهاد ناظر تخصصی و ارسال پرونده الكترونیك به مدیریت طرحهای پژوهش و فناوری توسط کارشناسان
مراکز رشد
 برگزاری جلسه شرح خدمات با حضور داور تخصصی ،ناظر شهرک و مدیر عامل واحد فناور و یا مجری ایده
محوری
 اعالم مبلغ اعتبار پیشنهادی مورد نیاز توسط ناظر
 تأیید معاون توسعه فناوری شهرک
 بررسی و تصویب مبلغ اعتبار توسط هیات رئیسه شهرک
 اعالم مبلغ ضمانتهای مورد نیاز ( 2برابر مبلغ اعتبار مصوب) به واحد فناور توسط مدیریت امور طرحهای
پژوهشی و فناوری جهت ارائه به امور مالی شهرک
 تهیه و ارسال قرارداد اجرای پروژه ایده محوری به شرکت جهت امضا پس از ارائه ضمانتهای الزم به امور مالی
 ارائه درخواست آزادسازی اعتبار هر فاز توسط واحد فناوری به مدیریت امور طرحهای پژوهشی و فناوری بر
اساس زمانبندی قرارداد و ارائه گزارشات هر فاز و تائید داور
 ارائه اسناد و فاکتور هزینه های مرتبط به همراه درخواست پرداخت مبلغ فاکتورها به دفتر پشتیباتی توسط
شرکت پس از آزادسازی اعتبار توسط واحد امور قراردادهای شهرک
 بررسی فاکتورها و صورتهای مالی مرتبط با ایده محوری توسط مدیریت مراکز رشد و تأیید آنها جهت
پرداخت و اعالم به واحد پشتیبانی مؤسسات


اعالم آزادسازی اعتبار هر فاز به واحد پشتیبانی توسط مدیریت امور طرحهای پژوهشی و فناوری

 ارسال درخواست پرداخت پس از تائید مستندات مربوطه توسط مدیر پشتیبانی واحدهای فناور به امور مالی
شهرک
 صدور چك در وجه حساب واحد فناوری

مسؤول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد
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علم تح
دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

صدورمعرفینامهها
شرح
یكی دیگر از خدماتی که در طی دوران استقرار میتواند در اختیار واحدهای فناوری متقاضی قرار گیرد ،همكاری در
صدور معرفینامه میباشد ،به نحوی که بتواند راهگشای ورود و توسعه بازارهای هدف با استفاده از نام و برند شهرک
باشد.

شرایط احراز
 استقرار واحد فناوری در یكی از مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 مشخص بودن علت درخواست معرفی نامه واحد فناور و در راستا بودن این درخواست با اهداف شهرک و
زمینه فعالیت واحد فناوری
 تكمیل بودن پرونده حقوقی واحد فناوری در مرکز رشد
 وجود تعامل مستمر و کارا فیمابین واحد فناوری شهرک

مدارک مورد نیاز
 درخواست واحد فناوری متقاضی به صورت کتبی

فرآیند
 ارسال درخواست واحد فناور به مدیر مرا کز رشد در خصوص صدور معرفی نامه و ارائه جزئیات الزم جهت ذکر در
معرفینامه شامل مخاطب ،عنوان گیرنده ،نام گیرنده و نام سازمان یا ارگان مخاطب
 بررسی درخواست مجوز واحد فناوری توسط مدیریت مرکز رشد
 تهیه و تنظیم صدور متن معرفینامه توسط کارشناسان مرکز رشد
 تحویل به واحد فناور متقاضی جهت اقدام و بهرهبرداری
مسؤول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد
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دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

درخواست مجوز فناوری
شرح
مجوز فناوری گواهی است که نشان دهنده فعالیت یك شرکت دانشبنیان در حوزه فناوری خاص میباشد .این مجوز
بر اساس داراییهای فنی ،ظرفیت نیروی انسانی و موفقیت واحد فناوری در تجاریسازی محصوالت و به منظور استفاده
از تسهیالت و مزایای پیش بینی شده در قوانین کشور مانند معافیت مالیاتی کاربرد دارد .این مجوز به واحدهای فناوری
با حداقل شش ماه استقرار و ارائه قرارداد در زمینه فناوری به غیر از پروژه ایده محوری (مبلغ قرارداد با توجه به زمان
استقرار واحد فناور هر ساله توسط شورای پژوهشی اعالم میگردد) ارائه میگردد.

شرایط احراز
 مستقر در یكی از مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (حداقل شش ماه)

مدارک مورد نیاز -فرآیند
 جهت انجام فرایند فوق باید به سامانه شهرک مراجعه و مدارک مورد نیاز را در سایت آپلود نمایند.
مسؤول مربوطه :مدیر مراکز رشد  /سرپرست مرکز رشد
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دفترهچ راهنمای خدمات مراکز رشد واحداهی فناوری شهرک ی و قیقاتی اصفهان

رویدادهای جانبی
شرح
نظر به نیاز شرکتها عالوه بر ارائه خدمات توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،رویدادهای دیگری مانند
برگزاری وبینار ،عصرانه کاری مرتبط با زمینه فعالیت واحدهای فناوری (دعوت از مسؤولین مرتبط در صنایع و ،)...انتقال
تجربه (دعوت از کارآفرینان موفق و یا مدیران عامل موفق مستقر و یا خارج شده از شهرک) برای این شرکتها صورت
میگیرد.
شرایط بهرهمندی
 واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 تبصره :واحدهای فناوری مستقر در رشد مقدماتی و پارک علم و فناوری نیز میتوانند در این رویدادها شرکت کنند.

رویدادها
 انتقال تجربه :در این رویداد از کارآفرینان موفق  ،مدیران عامل موفق واحدهای فناوری مستقر و یاا خاارج شاده از
شهرک دعوت به عمل میآید تا در این رویداد در خصوص چگونگی راهاندازی کساب و کاار  ،نحاوه ورود باه باازار و
چالشهای موجود و استفاده از فرصت و تهدیدهای پیشروی کسب و کار و ...صحبت کنند .الزم به ذکار اسات ایان
جلسات به طور معمول هر دو ماه توسط مرکز رشد هماهنگ و اجرا میشود.
 گردهمایی یا عصرانه کاری :با توجه به اشتراکات زمینه فعالیت واحدهای فناوری ایان رویاداد باه صاورت دورهای
برگزار میشود .به طور مثال گردهمایی واحدهای فناوری با زمینه مواد و متالورژی کشااورزی و  ...هادف اصالی ایان
گردهمایی فراهم آوردن فضایی مناسب جهت تعامالت و آشنایی بیشتر واحدهای فناوری با یكدیگر است.
 وبینار :در این رویداد در اکثر مواقع به صورت دورهای از کارآفرینان موفق ایرانای در خاارج از کشاور و یاا در ساایر
نقاط ایران دعوت میگردد .این افراد به صورت ویدئو کنفرانس در خصوص موضوعات مرتبط با واحدهای فناوری نوپا
و فناور سخنرانی میکنند.
فرآیند
 اطالع رسانی از طریق ایمیل به واحد فناور
 اطالع رسانی از طریق پیامك به مدیرعامل
 اطالع رسانی از طریق تابلو اعالنات
مسؤول مربوطه :کارشناسان مراکز رشد
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برنامه راهبری
شرح
نظر به نیاز واحدهای فناوری به راهبر در زمینههای ساختار سازمانی ،منابع انسانی ،برنامهریزی ،بازاریابی ،توسعه
محصول و بازار ،ارزشگذاری و جذب سرمایهگذار ،مراحل ارائه این خدمت بر اساس نیاز واحدهای فناوری مستقر در
شهرک تعریف میگردد .در خصوص نحوه استفاده از خدمات راهبری ،ابتدا میبایست واحدهای فناوری در تعامل با
کارشناسان مربوطه در مراکز رشد و یا پارک نیاز خود را مطرح و براساس نظر کارشناسان مراکز رشد و بررسی نیاز و
شرایط این واحدها ،در تعامل با انواع راهبران قرار میگیرند.

شرایط احراز
 استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (به عنوان هسته ،مرکز رشد و پارک)

مدارک مورد نیاز
 بر اساس نیاز واحد فناوری به کارشناسان یكی از مراکز رشد و یا پارک مراجعه و پس از هماهنگی جلساه باا راهبار،
جلسه از طریق آن واحد با راهبر مربوطه برگزار میگردد.
فرآیند
 با توجه به نیازهای مربوط به ساختار سازمانی  ،بازار و ....که این نیازها به دو صورت قابل اهمیت شناسایی است.
-

از طریق جلسات ارزیابی دورهای و سالیانه واحد فناوری که در این جلسات ضرورتها برای واحدهای فناوری تشاریح
میشود و در صورت تشخیص کارشناسان مربوطه مرکز رشد راهبر را به ایشان معرفی میکند.

-

اعالم نیاز از طریق واحد فناوری

مسؤول مربوطه :سرکار خانم کاظمی -راهبر مقیم :جناب آقای دکتر جعفرپیشه
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خدمات ویژه
ارتباط بین شرکتها و تعامالت مشترک
قرار گرفتن صاحبان کسب و کارهای دانشبنیان در یك فضای فناورانه با امكان تبادل افكار مستمر با دیگر واحدهای
فناور مستقر در مراکز رشد شهرک از جمله مزایای استقرار در مراکز رشد میباشد .برخورداری از همفكری علمی و فنی،
تبادل نظرات و افكار در زمینههای گوناگون برای این واحدها از جمله عوامل مؤثر در همافزایی فیمابین واحدهای فناور
است .مرکز رشد با رویكرد تسهیلگری در شكلگیری این نوع تعامالت و ایجاد فضای کاراتر در این امر در تالش است.

جذب مشارکت و سرمایهگذاری
از جمله دیگر خدمات با ارزش افزوده باال و قابل ارائه میتوان به شناسایی و جذب سرمایهگذار برای مشارکت در
توسعه فناوری ،تولید صنعتی ،تجاریسازی ،توسعه بازار محصوالت واحدهای فناور و نهایتا ایجاد فناورهای صنعتساز
اشاره نمود .از جمله این خدمات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 شناسایی فناوریها و فرصتهای سرمایهگذاری موجود در میان واحدهای فناوری-

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح از طریق تعامل با سایر واحدهای ستادی شهرک

-

ارزشگذاری دانش فنی توسط دفتر انتقال فناوری و تجاریسازی

-

تعامل در برقراری ارتباط با سرمایهگذاران و صاحبان صنایع

 مشارکت در مذاکرات سرمایهگذاری-

ارایه مشاوره در زمینه قراردادهای فروش دانش فنی ،لیسانس و مشارکت

معرفی خدمات مشاور ه و آموزشی
از جمله این خدمات میتوان به برگزاری دورههای آموزشی و ارائه مشاورههای تخصصی و عمومی (حقوقی ،بازرگانی،
بازاریابی ،مالی ،مالیاتی ،بیمه و تأمین اجتماعی( اشاره نمود که ارائه این خدمات و نحوه استفاده از آن توسط واحد
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پشتیبانی واحدهای فناوری انجام میگردد.

خدمات آزمایشگاهی
امكان استفاده از آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی خاص (که یك واحد فناوری به تنهایی قادر به سرمایهگذاری در
خصوص ایجاد آن نمیباشد) و یا امكان استفاده از تجهیزات و آزمایشگاههای واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد از
جمله فرصتهای دیگری است که واحدهای فناور میتوانند از آن استفاده کنند.

شرکت در نمایشگاهها و رویدادهای جمعی
از دیگر خدمات قابل ارائه شده در این زمینه میتوان به شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی اشاره کرد .از سایر
فعالیتها میتوان همكاری و مشارکت در رویدادهای جمعی از جمله جشنواره و سمینارها نام برد .هدف از شرکت در
این نمایشگاهها ارائه دستاوردهای فناوری و تجاری واحدهای فناوری و توسعه بازارهای هدف ایشان است.

شرایط خروج از مرکز رشد
شرح
واحدهای فناوری پذیرفته شده در مرکز رشد ،موظفند حداکثر  9سال پس از استقرار در دوره رشد از مرکز رشد
خارج شوند .دوره رشد میتواند شامل تثبیت ایده محوری واحد ،جذب مشارکت و سرمایه اولیه تولید ،توسعه محصول و
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برنامهریزی تولید نتایج باشد .در صورت عدم احراز هر یك از شرایط رشدیافتگی در طول استقرار یك واحد فناوری،
مرکز رشد با تصویب شورای پذیرش میتواند به اخراج آن واحد از مرکز رشد اقدام نماید.

شرایط احراز خروج موفق
 دستیابی به معیارهای رشدیافتگی مطابق با ضوابط شهرک و داشتن آمادگی شرایط برای حضور در پارک علم و
فناوری
 اتمام دوره رشد (حداکثر سه سال)

شرایط احراز خروج ناموفق
 عدم تمایل واحد به ادامه استقرار درمرکز رشد
 عدول واحد فناوری از ضوابط و مقررات اعالمی مرکز رشد
 عدم موفقیت ناشی از قصور واحد در پیشبرد ایده محوری و عدم دستیابی به معیارهای رشد یافتگی ،طبق
ارزیابیهای انجام شده توسط شهرک
 ایجاد تغییرات اساسی درسیاستهای کاری و ساختار سازمانی واحد پذیرفته شده که منجر به تغییر ماهیت
واحد فناوری به ماهیت غیرفناوری میتواند منجر به اتمام استقرار این واحد در مرکز رشد گردد.

مدارک مورد نیار
 نامه مدیر مرکز رشد به مدیر عامل واحد فناوری و اعالم مهلت خروج از مرکز
 مستندات شرکت شامل رونوشت قراردادهای مالی ،فاکتور های فروش ،پرینت حساب بانكی شرکت ،لیست بیمه
پرسنل شرکت ،فرم های کارنامه عملكرد  9ساله جهت محاسبه ضریب بازپرداخت اعتبارات تحقیقاتی پرداخت
شده به واحد فناوری در طول دوره استقرار
فرآیند
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 ارائه درخواست خروج یا تبدیل وضعیت توسط واحد فناوری به مدیر مراکز رشد به همراه مستندات مربوط به
عملكرد  9ساله واحد فناوری در دوره رشد
 تعیین ضریب بازپرداخت اعتبار تحقیقاتی در صورت دریافت توسط مرکز رشد
 تنظیم گزارش عملكرد سه ساله واحد فناوری توسط مرکز رشد
 ارزیابی گزارش عملكرد واحد فناوری توسط شورای پذیرش وارزیابی به منظور تأیید یا عدم تأیید درخواست و
تصویب ضریب بازپرداخت اعتبارات تحقیقاتی دریافتی

مسؤول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد

ضریب بازپرداخت
شرح
با توجه به نوپا بودن و همچنین نداشتن توان مالی قوی واحدهای فناوری نوپا در جهت اجرای ایده محوری ،اعتبارات
حمایتی (اعتبار تحقیقاتی) در نظر گرفته شده است که میتواند در جهت تقویت انگیزه فناوران و دستیابی به پیشرفت -
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های آتی تاثیرگذار باشد .این اعتبار به صورت تسهیالت بوده و میبایست واحدهای فناوری بعد از اتمام استقرار سه ساله
در مرکز رشد نسبت به تسویه آن اقدام کند .لذا واحد فناوری قبل از نزدیك شدن به پایان استقرار خود میبایست
جهت محاسبه ضریب بازپرد اخت اعتبار تحقیقاتی پرداخت شده نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه طبق نامه و
کارنامه ارسالی (حداکثر دو ماه قبل از اتمام استقرار) اقدام نمایند .این ضریب به صورت تشویقی تا  %11به واحد فناوری
این امكان را میدهد تا در صورت کسب امتیازات الزم نیمی از اعتبارات تحقیقاتی دریافتی را پرداخت کند.

شرایط احراز
 بهرهبرداری واحد فناوری از اعتبار تحقیقاتی در نظر گرفته شده
 نزدیك شدن به پایان استقرار در مرکز رشد (طی  6ماه آخر حضور در مرکز رشد)

مدارک مورد نیاز
 تكمیل کارنامه فعالیت توسط واحد فناور
 ارائه مستندات گردش مالی واحد فناور در طول مدت استقرار
 ارائه مستندات مربوط به لیست بیمه نیروی انسانی و سایر مستندات مربوطه
 ارائه مستندات مالی مربوط به فعالیتهای مرتبط با ایده محوری و یا زمینه فعالیت
 مستندات کسب دستاوردهای ویژه مانند شرکت در جشنواره ها ،تعامالت با دانشگاهها ،نحوه فعالیت در
بیرون از شهرک و ..

فرآیند
 ارسال نامه درخواست تهیه کارنامه عملكرد و فعالیت واحد ی از طریق دفتر مرکز رشد (در طی  6ماهه آخر
بازه استقرار)
 ارسال مدارک و فرمهای مربوطه به دفتر مرکز رشد توسط واحد فناوری تا قبل از پایان مدت مقرر در نامه
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درخواست کارنامه
 محاسبه ضریب بازپرداخت واحد فناوری توسط کارشناس مرکز رشد با توجه به مدارک ارسال شده در
کوتاهترین زمان ممكن
 بررسی محاسبات انجام شده توسط مدیر مرکز رشد
 ارسال فرم نهایی محاسبه ضریب بازپرداخت به واحد جذب و پذیرش جهت طرح در شورای پذیرش
 مشخص شدن میزان ضریب بازپرداخت و نهایی شدن آن در شورای پذیرش
 تهیه و تنظیم نامه ابالغ ضریب بازپرداخت به امضای معاون توسعه فناوری شهرک به واحد فناور

مسؤول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد

جشن پایان دوره
شرح
در پایان هر سال در مراسمی با حضور مقامات کشوری ،استانی و مدیران ارشد شهرک از واحدهای فناوری که دوره
سهساله مرکز رشد را با موفقیت به پایان رسانده و کسبوکار فناورانه را توسعه دادهاند ،تقدیر خواهد شد .همچنین در
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این مراسم از واحدهای فناوری برگزیده ارزیابیهای ساالنه نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

شرایط احراز
 واحدهای فناوری که دوره سهساله را با موفقیت پشت سر گذاشته این موضوع میبایست به تأیید مدیر مراکز
رشد و معاونت توسعه فناری رسیده باشد.

فرآیند
 تهیه لیست واحدهای فناوری خارجشده موفق در بازه زمانی مشخصشده و اعالم آن به مدیریت پشتیبانی
واحدهای فناوری جهت تهیه گواهی فارغالتحصیلی

مسئول مربوطه :کارشناسان مرکز رشد
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