
 واحدهاي فناورو استقرار شرایط پذیرش 
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مرکز رشد

 

 
(اعم از شرکت هاي ثبت شده ، در حال ثبت و یا در حال تشکیل ) جهت استقرار در مرکز رشد  پذیرش شرکت هاي متقاضی

 ی شود :فناوري دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی براساس معیارهاي زیر انجام م

 ارائه یک ایده محوري ابتکاري، امکان پذیر و فناورانه 
 )Business planارائه تحلیل بازار و چشم انداز کسب و کار (

 
 ایده محوري ترجیحاً داراي ویژگیهاي اقتصادي زیر باشد:

 مقرون به صرفه و سود آور -1 
 مبتنی بر نیاز داخلی کشور -2
 ار گردد و از نیروهاي متخصص دانش آموختگان دانشگاهها استفاده نماید. تغالزایی و تولید کسب و کمنجر به اش -3
 (patent)قابلیت فروش دانش و فناوري را داشته باشد.  -4

 
هاي آموزشی، مرکز از قبیل فضاي استقرار، دورهتوانند از امکانات ارائه شده توسط هاي متقاضی تنها پس از پذیرش می  شرکت

 استفاده نمایند. نمایشگاه هاي تخصصی و ... 

 یادآوري: 

و پر کردن فرمها استفاده از سامانه پذیرش مرکز رشد فناوري دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیازي به دانلود  با
 به صورت آنالین و از طریق سامانه پذیرش انجام می گیرد. همه تراکنش ها بین مرکز و متقاضیان پذیرش در مرکزنیست. 

 مقدماتی هسته فناور در دوره رشد رشیپذ یعموم طشرای
 

  .شرکت) باشند يکار نهی(در زم ی یا باالترمدرك کارشناس يدارا یاصل يحداقل دو نفر از اعضا -الف
  .وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد گروه به صورت تمام ياعضا ازحداقل یک نفر  -ب
 .باشنددر موقع تقاضا براي عضویت مقطع کارشناسی توانند دانشجویان سال آخر  اعضاي هسته می -ج
  ( حداکثر سه سال) در اولویت است.  شرکت ثبت شده -د

 الزم است نام هسته مورد تأیید اداره ثبت شرکت ها باشد. در صورتیکه شرکت به ثبت نرسیده باشد وـ 
 توجیه قانونی و مقرراتی -ح

هاي محیط وري و الزم را داشته و با قوانین و مقررات کشوري در زمینهبایست امکان گرفتن مجوزهاي ضرایده محوري می
 زیست و ... مطابقت داشته باشد.

 
 هسته فناور در دوره رشد: رشیپذ یعموم طیشرا

 
زیر نیز داراي شرایط باید  شرایط پذیرش در دوره رشد مقدماتی،در عالوه بر شرایط مندرج شرکت جهت ورود به دوره رشد 

 باشد:
 



 متقاضیان داراي یک شخصیت حقوقی در قالب شرکت به ثبت رسیده شده با اعضاي گروه کاري باشند. -1
 سال نگذشته باشند. 3شرکت هایی می توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از 

 
 امتیاز الزم براي ورود به دوره رشد را اخذ نمایند. -2
 

 قر در مرکز رشدمست فناور  يواحدها فعالیت
 موظف هستند در مدت استقرار خود موارد زیر را رعایت نمایند: فناور مستقر در مرکزرشد يواحدها
 واحد فناور  رشد کمی و کیفی فعالیتهاي تحقیقاتی تالش در جهت  -1
 در طـول  ، واحـد فنـاور  توسط   ارائه شده ۀطبق برنامآن  یابیا خدمات مورد نظر و بازاریبه محصول  يده کاریل ایتبد -2

  زمان استقرار در مرکز رشد 
 مکاتبات و مدارك   ۀبه نحو مناسب در کلیمرکز رشد با  واحد فناورانعکاس ارتباط  -3
 هاي مربوطه  نامه مطابق با آیین ،حضور در مرکز رشد ةبازپرداخت اعتبارات دریافتی در دور -4
 مقرر وعد ها در م هاي خدمات دریافتی براساس تعرفه پرداخت هزینه -5
 واحد فناور   اي از روند رشد دوره  همکاري با مرکز رشد در ارزیابی -6
 مقدماتی و سالی حداقل یک بار در دوره رشد.ارائه حداقل یک سمینار در پایان دوره رشد  -7
 
 در مرکز رشد  واحد فناورفعالیت  ۀخاتم

 : شود ی میتلق در مرکز رشد  واحد فناورفعالیت  ۀاز شرایط زیر به عنوان شرط خاتم هر یک 
 دستیابی به معیارهاي رشدیافتگی     -1
  مرکز رشدعدول از ضوابط  -2
 مدیریت مرکز رشدمحوري به تشخیص  ةعدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد اید -3
 عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی   -4
  در مرکز رشد  استقرار ۀدرخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادام -5
 ت ورود به مرحله بعدعدم اخذ امتیاز الزم جه -6
 خروج واحد فناور از مرکز رشد، پس از انقضاي قرارداد -7

 
 
 

 


