
 شنايي با مركز رشد واحدهاي فناورِ پارك علم و فناوري استان اردبیلآ

 و ایجاد از خدمات ارائه با که ای، حرفه متخصصین مدیریت تحت است فناوری و پژوهشی نهادی فناور، واحدهای رشد مراکز 

جدید توسط کارآفرینان و نوآوران پشتیبانی می کند. واحدهای نوپای فعال که در زمینه های مختلف  های حرفه ی توسعه

منتهی به فناوری فعالیت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، مورد حمایت این مراکز هستند. افراد حقیقی 

جاد یا توسعه یک کسب و کار فناورانه یا دانش بنیان است می و حقوقی صاحب ایده و طرحهای نوآور و فناور که هدفشان ای

های مختلف مرکز رشد نیز  های پارك از حمایت توانند در این مراکز مستقر شده و عالوه بر استفاده از امكانات و زیرساخت

 برخوردار گردند.

به جذب تیم های فناور نمود که در این شروع  97تأسیس و از ابتدای سال  96مرکز رشد پارك اردبییل در شهریور ماه سال 

تیم به  30تیم به مرحله رشد ورود کرده و  150راستا تاکنون بیش از تیم از خدمات مرکز بهره برده اند و از این بین بیش از 

عه واحد فناور در دوره رشد مقدماتی در حال طی مراحل توس 83صورت موقت دوره رشد را به اتمام رسانده اند. هم اکنون 

واحد فناور نیز در دوره رشد در حال طی مراحل تولید نمونه صنعتی و یا تجاری سازی می  83تكنولوژی و تولید نمونه اولیه و 

 باشند.

 نوآوري

         فرآیند تبدیل ایده یا اختراع، ابداع به یک محصول یا خدمات که بتواند ارزشی را برای مشتریان ایجاد نماید.

 فناوري

 ز مجموعه ای از تكنیک ها، مهارتها، روشها، و فرآیندهای مورد استفاده در تولید محصول یا خدماتعبارتست ا

 واحدهاي فناور

ه اساسنامه و یا سایر ب توجه با و بوده رشد مرکز از مستقل حقوقی هویت با  های نوآور و فناور و یا واحدهایی که به صورت گروه

محوریت یک ایده نو و یا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی،  اسناد قانونی در زمینه کسب و کار با

در جهت تجاری کردن نتایج  مهندسی معكوس، انتقال و مدیریت فناوری، ارائه خدمات تخصصی کسب و کار)از فناوری تا بازار(

شی کاربردی، هسته های فناور و واحدهای تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها شامل شرکت های خصوصی، گروههای پژوه

 تحقیق و توسعه صنایع میباشند.

 زمینه هاي فعالیت مركز رشد

فناوری اطالعات و ارتباطات، برق و الكترونیک، مكانیک و مكاترونیک، شیمی و صنایع پلیمری، مواد، تجهیزات پزشكی، کشاورزی، 

 بیوتكنولوژی و صنایع غذایی، نانو و ....

 قدماتي)پیش رشد(دوره رشد م

ماهه است که در آن به افراد، گروهها و یا شرکت های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند، مشاوره و  6دوره ای 

آموزشهای الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، پرورش و تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده 

 میشود.



 

 

 دوره رشد

ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از  3دوره ای است حداکثر 

 مرکز خارج می شوند.

 مزاياي حضور شركتها در مراكز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان اردبیل

 خدمات ارائه و حمایتی های ساخت زیر تأمین با تا کند می تالش اردبیل استان فناوری و علم پارك فناور واحدهای رشد مرکز 

 های هسته) حقیقی و( متوسط و کوچک شرکتهای) حقوقی شكل دو در را بنیان دانش های ایده دارای کارآفرینان تخصصی،

را کاهش داده و آنها را به ال بردن ریسک پذیری مشتریان خود ، شكست پذیری آنها با با تا دهد قرار حمایت مورد( رشد پیش

 .خلق بازارهای جدید و حضور در بازارهای رقابتی تشویق نماید

  

 شركتها پس از استقرار در مركز رشد از مزاياي ذيل برخوردار مي باشند: 

 خدمات مالي و اعتباري

میلیون  1000و تسهیالت قرض الحسنه تا سقف در دوره رشد مقدماتی میلیون ریال  200تاسقف قرض الحسنه ارائه تسهیالت 

در قالب اعتبار خدماتی و اعتبار تحقیقاتی برای نمونه سازی محصول شامل هزینه های اجرای طرح و سایر در دوره رشد ریال 

ت مورد هزینه های پشتیبانی واحد، معرفی واحدها و شرکت های مستقر به موسسات مالی و سرمایه گذار برای اخذ وام و تسهیال

 نیاز برای تولید نمونه صنعتی.

 خدمات استقرار و امکانات زيرساختي

سازی موجود، مورد نیاز های نمونه ها و کارگاهخدمات استقرار: فضای اداری، فضای آزمایشگاهی )امكان استفاده از آزمایشگاه

فاکس، تكثیر، دریافت و ارسال مرسوالت واحدها(، امكان استفاده از سالن جلسات، خدمات عمومی شامل خدمات منشی گری، 

 پستی، مرکز تلفن، امنیت و حراست، حفاظت و ورود و خروج اموال

 خدمات فني و تخصصي

 دسترسی و امكان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز برای تولید نمونه محصول مورد نظر.

 خدمات آموزشي

ی بصورت ادواری بر اساس نیازسنجی و مطابق با نیازمندیهای واحدهای فناور تخصص و مدیریتی آموزشی هایدوره برگزاری  

 مستقر در راستای ارتقای مهارت های مدیریت و پرسنل واحدهای مستقر



 خدمات مشاوره 

 فناور واحدهای به فنی و علمی و بازاریابی مالی، حقوقی، ای در زمینه های مختلف ارائه خدمات مشاوره

 طيخدمات ارتبا

 به فنی و علمی مختلف موضوعات رسانی اطالع کتابخانه، تخصصی، مختلف های شبكه به دسترسی اینترنت، به دسترسی 

 اطالع ایشان، هایفعالیت با ارتباط در رخدادها دیگر و هاجشنواره همایشها، درباره رشد مرکز در مستقر مؤسسات و هاشرکت

های مرتبط با فعالیت ایشان و  گذار در زمینههای سرمایهبرای شناسایی سازمان پارك در مستقر مؤسسات و واحدها به رسانی

 هم افزایی با سایر شرکت های مستقر در مرکز رشد.

 هم افزايي با ساير واحدهاي مستقر در مركز رشد و پارك

افزایی موجود در این مراکز می باشد که یكی از مزایای مهم مراکز رشد و پارکهای علم وفناوری امكان استفاده از فضای هم 

باعث می شود شرکتهای فناور مستقر در این مراکز از طریق به اشتراك گذاری منایع و منافع مختلف از قبیل نیروی انسانی، 

 سخت افزاری، نرم افزاری، منابع مالی به سرعت رشد و توسعهشرکتهای خود شتاب بیشتری بدهند.

 ريابيخدمات پروژه يابي و بازا

خدمات تخصصی بازاریابی در قالب ارائه راهكارهای مناسب جهت برقراری ارتباط موثر با سایر صنایع، ارائه راهكارهای مناسب 

 جهت ساختارسازی، کمک به بازارسازی و بازاریابی برای محصوالت تولیدی شرکتهای مستقر در مرکز رشد

 خدمات مالکیت فکري

 اختراع داخلی و بین المللی راهنمایی و مشاوره در خصوصثبت

 ساير مزايا 

برخورداری از تسهیالت و مزایای قانونی در نظر گرفته شده برای پارکها و مراکز رشد من جمله قانون حمایت از شرکتهای دانش 

تعرفه گمرکی،  بنیان و تجاری سازی اختراعات، قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی و...در مواری از قبیل معافیت مالیاتی، معافیت

 امكان استفاده از تسهیالت صندوق های مختلف

 معیارهاي پذيرش در مركز رشد عبارتند از:

 .طرح و یا ایده محوری بایستی نوآور باشد. نوآور بودن به معنای جدید بودن در سه سطح جهانی، ملی و استانی است 

 د. برای این کار اگر صاحب طرح مدرکی دال بر بازاری برای محصول نهایی طرح و یا ایده محوری وجود داشته باش

 وجود بازار ارائه کند بهتر خواهد بود.

  اجرای طرح اقتصادی باشد. یعنی عالوه براینكه خریدارانی وجود دارند که حاضر به خرید محصول نهایی طرح هستند

خود را پوشش داده و سود ایجاد بایستی این طرح در زمان تولید انبوه، در سطحِ بازارِ پیش بینی شده، هزینه های 

 کند.

 .طرح فناور باشد. یعنی برای ساخت محصول یا ارائه خدمت مورد نظر نیاز به دانش تخصصی و آکادمیک باشد 



 (طرح های با سطح فناوری باالHigh Tech در پذیرش مراکز رشد دارای اولویت میباشند. مالك سطح فناوری )

بندی سطح فناوری در نقشه جامع علمی کشور و لیست کاالها و خدمات محصوالت )پایین، متوسط،باال( براساس رده 

 دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشد.

  تنها ساخت نمونه اولیه مد نظر باشد. طرح هایی که نمونه اولیه آن ساخته شده است تنها برای ارتقاء نمونه پذیرش

 می شوند.

 نمونه های اولیه و نیز تجاری سازی و بازاریابی اولیه آنها نبایستی بیش از میزان حمایت  مجموع هزینه های ساخت

پارك علم و فناوری باشد. در صورتیكه مجموع این هزینه ها بیش از حمایت پارك باشد صاحبان طرح و یا ایده محوری 

 یا خودشان آن را تعهد نمایند. می باید مدرکی دال بر تامین مبلغ باقیمانده از منابع دیگر ارائه دهند و

 .طرح دارای توجیه علمی باشد. بر اساس قوانین علمی موجود اجرای طرح امكان پذیر باشد 

  تیم کاری الزم فراهم باشد. متخصصانی که برای ساخت محصول و یا ارائه خدمت مورد نظر الزم هستند بایستی در

ر داشته باشند. عالوه بر این افراد اصلیِ دخیل در اجرای تیم کاری صاحب طرح )به عنوان همكار یا مؤسس( حضو

 طرح نبایستی مشكالتی مانند انجام خدمت سربازی داشته باشند.

  طرح قابلیت تحقق فنی داشته باشد. به عبارت دیگر از لحاظ دانش فنی و امكانات در دسترس، ساخت محصول یا ارائه

 خدمت مورد نظر ممكن باشد.

 حب طرح بایستی خصوصیات کارآفرینانه مانند ریسک پذیری، خالقیت ، توانایی برقراری ارتباط خوب فرد و یا افراد صا

 با دیگران ، توانایی کار گروهی و غیره داشته باشند.

  طرح می بایستی در قالب شخصیت حقوقی جدیدالتأسیس باشد. افراد صاحب طرح بایستی شرکت حقوقی ثبت شده

د و یا پس از تایید در شورای فناوری برای استقرار و تحت حمایت واقع شدن باید شرکت و جدید التاسیس داشته باشن

حقوقی تاسیس کرده و به ثبت برسانند.آن دسته از طرحهای نوآور و فناوری که دارای شرکت حقوقی به ثبت رسیده 

وانند به شرط داشتن بقیه شرایط نیستند ، و یا تیم کاری آنهاتكمیل نمی باشند و یا درجه بلوغ طرح پایین باشد می ت

در قسمت پیش رشد )به مدت شش تا نه ماه( مستقر شوند و در حین تكمیل طرح، تیم کاری و ثبت شرکت از زیر 

 .گردند برخوردار نیز رشد  ساختها و حمایتهای مرکز

 فرآيند پذيرش واحدها در مركز رشد

واحد پذیرش طرح خود را معرفی می کنند. مسئول پذیرش عالوه بر در ابتدا افراد صاحب طرح و ایده محوری با مراجعه به 

گرفتن اطالعات اولیه از فرد و طرح وی، در صورت حائز شرایط بودن، فرمهای پذیرش را در اختیار افراد قرار می دهد. پس از 

له اول بررسی، فرم ها در تكمیل فرمها از جانب صاحبان طرح، فرآیند بررسی آن شروع می شود. در صورت تایید طرح در مرح

، جلسه مصاحبه ای با صاحبان طرح برگزار می شود. در نهایت، در اختیار داور قرار داده می شود. پس از تكمیل مراحل فوق

صورت داشتن کلیه شرایط، طرح )با حضور صاحبان آن( در شورای فناوری مرکز رشد، که متشكل از صاحبنظران و اساتید در 

طه است، مطرح می شود. در صورت تایید شورا و تعیین منتور، طرح و یا ایده محوری با امضای قرارداد استقرار زمینه های مربو

ماهه به نمونه اولیه دست یابد. پس از  9وارد مرکز رشد می شود. هر واحد فناور پذیرش شده بایستی در مدت زمان حداکثر

تاییدآن توسط کارشناس ارزیابی و تصویب در شورای فناوری مرکز رشد با دست یابی واحد فناور به نمونه اولیه و ارزیابی و 

امضای قرارداد واحد وارد مرحله رشد می شود و اقدام به تاسیس واحد حقوقی می نماید. واحد حقوقی فناور می بایستی در 

ول این مدت فرایند پیشرفت طرح مدت زمان تعیین شده )حداکثر سه سال( اجراء و تجاری سازی طرح را به اتمام برساند. در ط

و توسعه واحد از سوی منتور و مرکز رشد به صورتهای مستمر و دوره ای بررسی و ارزیابی می شود. بدین ترتیب ادامه کار واحد 

 در مرکز منوط به برآورده سازی انتظارات منتور و مرکز رشد می باشد.

 



 

  

 نحوه حمايت مالي از طرحها و ايده هاي محوري 

 تكمیل  صورت انجام می شود. در ابتدا و برای حمایت از تولید نمونه آزمایشگاهی، نمونه اولیه، 2های مالی مرکز رشد به  ایتحم

اعتبار  بعدی مرحله در . گردد می پرداخت قسط 2 در ریال میلیون 200 مبلغ حداکثر حقوقی واحد گیری شكل و کاری تیم

میلیون ریال بصورت وام پرداخت می گردد.  1000 مالی پشتیبانی برای کمک به بازاریابی و پیدا کردن مشتریان اولیه حداکثر

 )منتور( پرداخت می شود. کمک بالعوض و تسهیالت کم بهره پس از ارائه مستندات و مدارك و تایید ناظر
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 هاي فناورفلوچارت مشاوره و پذيرش هسته

 

       

 

 

 

 

 

 

 

فناور و  هستههای پذیرش تكمیل فرم

 تحویل آنها به پارك

 برگزاری جلسه داوری

 تكمیل پرونده

 نتیجه جلسه داوری

 رفع نقص

 بله

 خیر

 شروع

 ارائه مشاوره

 پاركمراجعه به 

 پذیرش اولیه

 بله

 خیر
 تمام

 تمام

 نتیجه شورا

 بله
 خیر

 تمام

 عقد قرارداد

  30حداكثر 

حداكثر 

يک 

 هفته

 پایان

حداكثر 

 روز 30



 

 

 دهيگر و شتابفلوچارت درخواست حمايت، خدمات تسهیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

  پرورنده تكمیل

 واحد مرتبطارجاع به 

 طرح در کمیته بررسی و تخصیص حمایت 

 تكمیل فرم درخواست خدمات

 تمام نتیجه کمیته

 تمام

 ابالغ مصوبه به متقاضی

 بلی

 خیر



 فلوچارت ارزيابي واحدهاي فناور

 

 

 

 

 شروع

 درج در پرونده واحد

 اعالم نتیجه ارزیابی به واحد

 جلسه ارزیابیتشكیل 

 ارسال دعوتنامه ارزیابی

 تمام

 تدوین صورتجلسه

 اسناد مرتبط

 های ارزیابیفرم

 مستندات مرتبط 

 اسناد اقدامات انجام گرفته

 کمیته ارزیابی و هدایت

 ثبت در دبیرخانه پارك تكمیل فرم اعتراض ارزیابی اعتراض

 پذیرش اعتراض

 بلی

 خیر

 خیر

 تمام

 بلی


