
  مقدمه : 

رینی نقش واحدهاي فناوري کوچک و متوسط در رونق اقتصادي ، توسعه فناوري و به تبع آن ، کار آف
هش خطر بسزایی دارند. رشد و توسعه واحدهاي فناوري در گرو ایجاد زیر ساخت هاي الزم براي کا

لم و فناوري مراکز رشد عپذیري آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد، یکی از این زیر ساخت ها، 
  می باشد.

کار  مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهاي رشد اقتصادي است که به منظور حمایت از

شود و با ارایه امکانات و تسهیالت عمومی، زمینه پا کرده تأسیس میآفرنیان تحصیل

 کند.هاي جدید را فراهم میگرفتن شرکت

یل به عنوان یکی از ابزارهاي پذیرفته شده براي تبداستفاده از مراکز رشد، امروزه  

وسعه خالقیت ها  و دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی به محصوالت قابل ارایه به بازار  و ت

  شود. کارآفرینی محسوب می

 

 توان چنین دسته بندي نمود:اهداف عمده انکوباتورها را می

یجاد ن دانشگاهی در بازار کار و اکمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیال -الف 

 شغل.



ایجاد واحدهاي صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار  -ب 

 پذیر باشند.رقابت

 نوسازي، انتقال فناوري  و استفاده از اکتشافات علمی جدید. -ج 

 یم ملی.افزایش بازدهی نیروي کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظ -د 

منطقه،  کنند: رشد اقتصاديدر کنار این اهداف، انکوباتورها اهداف دیگري را نیز دنبال می

  هاگذاران، کمک به زنان، مهاجران یا اقلیتتنوع اقتصاد و سرمایه

     خدمات مراکز رشد

ا دهند. این خدمات رهاي پذیرفته شده ارایه میمراکز رشد، خدمات متعددي را به شرکت

 توان بدین ترتیب برشمرد:می

رهاي خدمات عمومی و دفتري: تلفن، نمابر، اینترنت، اتاق مذاکره و کنفرانس، منشی و کا

 دفتري، رایانه، دبیرخانه، نظافت و...

 بها و...هاي مالیاتی، اجارهها و تسهیالت دولتی، شبکه، کمکخدمات اداري و اجرایی: وام



ع فضاي اداري، پارکینگ، تجهیزات اداري و دفتري، منابخدمات تجهیزاتی و تسهیالتی: 

 آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی و...

هاي ، دورهمدیریتیو  حقوقی، مشاوره بازاریابیخدمات فنی و تخصصی: مشاوره مالی و 

  آموزشی، دسترسی به منابع مالی و...

 و دانش فنیمرکز رشد دانشگاهی: این انکوباتورها به منظور تسهیل استفاده تجاري از 

نشگاهی مانند شوند و امکان استفاده از امکانات داتأسیس می مالکیت معنويحقوق 

 کنند.آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه را فراهم می

می این انکوباتورها همچنین امکان استفاده از نظرات و مشاوره تخصصی اعضاي هیات عل 

  آورند.دانشگاه را نیز فراهم می

به استناد رأي صادره در دویست و چهل و یکمین شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم 

با تأسیس مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی  93/8/25پزشکی ، مورخ 

 جهرم موافقت به عمل آمد

  پذیرش هسته هاي فناوري بر اساس مالك هاي زیر صورت می گیرد:

 نامه کاري دارا بودن یکی از پایه هاي ایده متکی بر فناوري ، ترکیب نیروي انسانی و یا بر
  مشخص 

  خصوصی واحدشکل گیري هسته با هدف ایجاد یک 
  ازاریابیبارائه خدمات پشتیبانی : اسکان، اطالع رسانی، خدمات فنی و تخصصی، مشاوره اي و  



 ارائه اعتبارات حمایتی معین  

  معیارهاي پذیرش:

  داشتن برنامه کاري

  حضور منظم نماینده شرکت -

  میزان تحصیالت اعضاي اصلی شرکت -

  وجود ایده محوري مبتنی بر فناوري -

  اسنامه دال و مرتبط با فعالیت هاي شرکتوجود اس -

  داشتن ماهیت حقوقی و وجود شرکت یا موسسه ثبت شده -

  وجود نیروهاي تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به هیات مدیره -

ا در هپذیرش شرکت وجود تجارب کاري مرتبط با فعالیت و تجارب مدیریتی و کار آفرینی در تیم -
، بازدید در شوراي پذیرش و ارزیابی بر اساس مدارك متقاضی سالمت ، پس از طرح مرکز رشد فناوري

  از فعالیتهاي شرکت و برگزاري جلسات مصاحبه صورت می پذیرد. 

  
  واحدهاي قابل پذیرش

 ( در حد تولید پیشرفته و حداکثر نیمه صنعتی ) واحدهاي فناوري خصوصی  
  واحدهاي تحقیق و توسعه وابسته به صنایع یا سازمان ها  
  توسعه اي –مراکز تحقیقاتی  
 	>!--]endif[--< ویننآزمایشگاهها و واحدهاي تولید نیمه صنعتی در زمینه فناوري هاي  
 واحدهاي تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها  
 مراکز رشد فناوري  
 مجموعه خدماتی  

  
  

  شرایط پذیرش



 کامالً شخصی داشتن وضعیت حقوقی  
 دارا بودن سابقه فعالیت موفق  
 دارا بودن منابع پایدار مالی و اقتصادي  
 داشتن برنامه اي مدون و شخصی جهت توسعه فعالیتها  
 در خدمت داشتن نیروهاي تمام وقت در راستاي فعالیت مورد نظر 

  خدمات قابل ارائه توسط مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه
اي،  امکان خدمات استقرار، دسترسی به تلفن و دورنگار و خدمات دبیرخانهخدمات پشتیبانی:  1.

  رهاي فتوکپی و تکثیهاي کنفرانس،  تجهیزات سمعی و بصري و دستگاهاستفاده از اتاق

و  رسانیدسترسی به اینترنت، دسترسی به کتابخانه و مراکز اطالعرسانی: خدمات اطالع 2
   رشداي مرکز افزارهاي رایانهنرم

رق، باستفاده از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی نظیر: شیمی، ،  خدمات پشتیبانی فنی: 3
  مخابرات، الکترونیک، کارگاه طراحی، مکانیک، و ...

ا تکمیل نامه به سایر مراکز دانشگاهی و صنعتی شهرستان تخدمات فوق با ارائه معرفیتبصره:
  پذیرد.ي سالمت دانشگاه انجام میکارگاهها و آزمایشگاههاي مرکز رشد فناور

 آفرینی ریاستاستفاده از طرح تسهیالت کمک به برنامه فنخدمات مالی و اعتباري:  4
...  بنیان وجمهوري، معرفی به صندوق مهر امام رضا(ع) و صندوق حمایت از مؤسسات دانش

  جهت دریافت وام (در صورت احراز شرایط)

  وري سالمت دانشگاه مرکز رشد فنا مزایاي استقرار در

ت دولت رسیده نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأقانون برنامه چهارم توسعه که آئین 47بر اساس ماده 
انجام شد مرکز ر هایی که دربراي فعالیت مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاهاست، واحدهاي مستقر در 

 باشند: دهند، از مزایاي قانونی زیر برخوردار میمی

 یت مالیات بر درآمد و عملکردمعاف	وهاي پژوهشی، فناوري سال براي واحد 15به مدت  
  مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه مهندسی مستقر در

  معافیت از هرگونه عوارض معمول کشور  
  و بالعکس  همرکز رشد فناوري سالمت دانشگاآزاد بودن نقل و انتقال ارز از خارج از کشور به

 از طریق شبکه بانکی 



 هاي معافیت از هرگونه عوارض گمرکی ورود و صدور کاال و خدمات در چارچوب ماموریت
 محول شده

 ن کار نبوده هاي فناوري مشمول قانوامور مربوط به اشتغال نیروي انسانی و روابط کار در واحد
  باشد.و شامل مقررات اشتغال در مناطق آزاد می

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
	  

 

 


