
 
 

 

با هدف ارائه خدمات حمایتی به افراد حقیقی و حقوقی جهت ارتقاء  پذیرش واحدهاي فناورجذب و راخوان ف
  ماکیان، طیور و صنایع وابستههاي  سطح دانش و تکنولوژي

  بریمهاي شما را به بازار میایدهما 
  آموختگان دانشگاهی مبتنی بر کارآفرینی، مخترعین و دانش هاي فرصتی مناسب براي افراد صاحب ایده

  
  
  
  
  
  

  
  ماکیان، طیور و صنایع وابستههاي  مرکز رشد خوشه فناوري

  سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل کاربردي مرکز آموزش علمی 

بنیان، مدرسان و  هاي دانش در نظر دارد از میان شرکت ماکیان، طیور و صنایع وابسته هاي فناوريمرکز رشد خوشه 
هاي تحقیق و توسعه  هاي خصوصی و واحد هاي فناور، شرکت اساتید دانشگاه، دانشجویان، مخترعیــن، کارآفرینــان، هسته

)D&R (باشند پذیرش بعمل آورد و فناوري می هاي مبتنی بر کارآفرینی وابسته به صنـایع که داراي ایده. 

  :باشد هاي زیر داراي اولویت می پذیرش واحدهاي فعال در حوزه

 هاي نوین تهیه جیره غذایی طیور شیوه هاي افزاینده ضریب تبدیل و بکارگیري روش  
 هاي طیور هاي برتر در کشتارگاه استفاده از تکنولوژي        
 تاکسیدرمیهاي نوآورانه  بکارگیري مهارت  
  هاي مختلف استفاده از ضایعات طیور در حوزه  
 نویسی طیور بومی افزارهاي جیره تولید نرم  
 افزارهاي مدیریت واحدهاي پرورش طیور تولید نرم  
 هاي نوآورانه طبخ طیور بکارگیري مهارت  
   رسانی و خرید و فروش ماکیان هاي اینترنتی اطالع ایجاد سامانه  

 



 
 

 

  :خوشه فناوري ارائه در مرکز رشدخدمات و تسهیالت قابل 

 اجراي پروژه در صنعت مربوط  
  تامین دفتر کاري، تلفن، اینترنت و(خدمات استقرار و امکانات اداري الزم (...  
 هاي حقوقی و قانونی حمایت 
 اي  خدمات آموزشی و مشاوره  
 ،رسانی اطالعو  اي اینترنتی، شبکهکارگاهی و  خدمات آزمایشگاهی 

 : شرایط پذیرش

 محور با توجیه اقتصادي  داشتن ایده کاري دانش  
 ارائه برنامه کاري (Business Plan) 
  تیم کاري مناسب(داشتن نیروهاي متخصص مرتبط با زمینه فعالیت(  
 مناسب  داشتن پتانسیل بازار کار 
  براي متقاضیان استقرار در دوره رشد مقدماتی(آمادگی جهت ثبت شرکت( 
  متقاضیان استقرار در دوره رشد براي(داشتن شخصیت حقوقی(  

 

 01112289015 -01112288827هاي تلفن هاي پذیرش با شماره تکمیل فرم توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و واجدین شرایط می
  .حاصل فرمایند تماس

مرکز آموزش  - )کیاکال(سیمرغ  -مازندراناستان : ماکیان، طیور و صنایع وابستههاي  نشانی مرکز رشد خوشه فناوري
  .در شهرستان بابل نیز راه اندازي خواهد شد يبزودي دفتر مرکز رشد خوشه فناور اًضمن . نوآور بابل کاربردي سراي کیفیت اندیشان علمی

 


