
   

 واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهندمرکز رشد تبریز، بلوار ملت، جنب تراکتورسازی،  

 

کارهای وگری کسبفضای کار اشتراکی مرکز توامندسازی و تسهیل ها درشرایط پذیرش گروه

 نوپای فاوا در استان آذربایجان شرقی

های پژوهشی است و این واحدها چنانچه از پشتيبانیساز ارتباط با مراکز آموزش عالی و فعاليت واحدهای فناور خصوصی زمينه

ای های کاربردی و توسعهمناسب برخوردار گردند و زمينه مناسب فعاليت برای آنان فراهم گردد، نقش موثری در گسترش پژوهش

 گردند.و پيشرفت اقتصاد ملی میبا توليد محصوالت دانش بنيان خواهند داشت و موجب ارتقای فناوری 

 کند.یابی به فناوری مورد نياز صنعت و خدمات در محدوده فناوری اطالعات فعاليت میکز با هدف دستاین مر

ی این مرکز برخورداری از جایگاهی در خور توجه در صنعت و یا خدمات و نيز تقویت قدرت مالی و رشد اقتصادی از راه انگيزه

امه و ترکيب نيروی انسانی از دالیل موثر در موفقيت این مرکز است. عالوه های رقابتی است . بنابراین مناسب بودن ایده، برنمزیت

در نتيجه بخشی فعاليت این واحدها است. دانش آموختگان مراکز  یمندی از پشتيبانی و خدمات عمومی کمك موثربر آن بهره

بيشتر نوآور و در عين حال نوپا  در شکل گيری استمرار فعاليت این مرکز که ش عالی به خصوص مقاطع تحصيالت تکميلیآموز

ها از اهميت خاصی برخوردار است . در این راستا مرکز رشد دانشگاه هستند، نقش موثر دارند. بستر سازی برای تشکيل این گروه

رشد گری کسب و کارهای نوپای فاوا در استان آذربایجان شرقی از ایجاد، تقویت و صنعتی سهند مجری طرح توانمندسازی و تسهيل

 کند.های فناور بر اساس شرایط زیر پشتيبانی میاین گونه گروه

 
 شوند عبارت خواهند بود از:هایی که در این مرکز پذیرش میگروه

 های فناور خصوصی مستقل نوپاشرکت ها و هسته 

 واحدهای تحقيق و توسعه نوپا (R&D) وابسته به صنایع 

 ی کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطالعات هستنددر زمينه هاییهای حداقل دو نفره که دارای ایدهگروه 

 
 که در پذیرش گروه فناور مد نظر قرار می گيرند عبارتند از: مواردی

 زایی.های اقتصادی و اشتغالهای کاری دانش محور با جنبهداشتن ایده 

 .داشتن نيروی انسانی توانا و مجرب در ترکيب اعضای اصلی و مشاورین واحد 

 .داشتن بازار مناسب برای محصول و امکان توسعه آن 

 های تحقيقاتی برخاسته از ایده محوری اوليه.های بعدی کارآفرینی به وسيله زایش ایدهامکان ایجاد زمينه 

 های مختلف صنعتی و خدماتی مرتبط با موضوع فعاليت گروه.ای عرصهامکان رفع نياز فنی، مهندسی، خدماتی و مشاوره 

 های فناور خصوصیامه پذیرش گروهآیين ن

سازی نتایج تحقيقات ای، ارتقای فناوری موجود، انتقال فناوری و تجاریشامل تحقيقات کاربردی وتوسعه محدوده کاری گروه: -1ماده 

 است. و ارتباطات در عرصه فناوری اطالعات
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ورای مرکز بر اساس نتایج ارزیابی از ترکيب نيروی پذیرش گروه در مرکز توانمندسازی، مستلزم تصویب ش پذیرش گروه: -2ماده 

 انسانی، ایده کاری و برنامه کاری واحد به شرح زیر خواهد بود.

 %20ترکيب مناسب نيروهای همکار : حداقل دو نفر با مدرك کارشناسی و یا باالتر. یك نفر آنها عضو موسس و دارای حداقل  . 2-1

 سهام گروه باشد.

های الزم با تشخيص شورای مرکز قابل تغيير ك تحصيلی در مورد افراد خالق، نوآور و برخوردار از تواناییشرایط مدر :1تبصره 

 است.

 های فناوری اطالعات و زمينه مساعد اقتصادیوجود ایده کاری دانش محور با جنبه . 2-2

 داشتن برنامه کاری مناسب و متناسب با موضوع فعاليت. 2-3

های مرکز حمایت کارهای نوپای فاوا در استان آذربایجان شرقی:وگری کسبمرکز توامندسازی و تسهیلهای حمایت -3ماده 

 شامل ارائه خدمات به شرح زیر است:

 پشتيبانی عمومی شامل در اختيار قراردادن فضای کار. 3-1

 خدمات اداری وارتباطی شامل بهره مندی از اینترنت .3-2

 های آموزشیکيفی واحد شامل خدمات شبکه و کتابخانه و برگزاری دوره اطالع رسانی و ارتقای . 3-3

 سازیمعرفی جهت دریافت خدمات مشاوره ای در زمينه های علمی، فنی، حقوقی، مالی، بازاریابی و تجاری. 3-4

 آذربایجان شرقی: کارهای نوپای فاوا در استانوگری کسبتعهدات گروه فناور در قبال مرکز توامندسازی و تسهیل -4ماده 

همکاری پيوسته با مرکز و مربيان و نيز ارائه گزارش های مقطعی پيشرفت کار به منظور بررسی و ارزیابی بررسی روند رشد . 4-1

 واحد های فناور در دوران فعاليت در مرکز.

 های انجام شده خواهد بود. ی حاصل از فعاليتدرصد از نتيجه 10الی  5دار مرکز سهام .4-2

 .و به مرکز رشد معرفی شودخارج توانمندسازی ماه ( از مرکز  12الی  6رشد ) پيش واحد فناور باید پس از طی دوره . 4-3

 ای قبل از ترك مرکز.ارائه مستندات تسویه حساب مالی با طرف های قرارداد خدماتی و یا مشاوره. 4-4

 


