
 فراخـوان جـذب و پذیـرش واحـد هـاي فنـاور 
  با هدف ارائه خدمات حمایتی به افراد حقیقی و حقوقی 

  و  ارتقاء سطح دانش وتکنولوژي هاي حوزه آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته

ایفا می ، مجتمع ها و ساختمان هاي بلند مرتبه 
ارتباط مستقیم  .سنگیناجسام بسیار ثقیل در صنایع 

همیت اتخاذ تدابیر الزم در بخش هاي ، ا
  . ، نصب و نگهداري را جهت حفظ ایمنی کاربران و سرویس کاران را بیش از پیش مشخص می نماید

،   در ایران نیز با توجه به رشد روز افزون استفاده از مجتمع هاي تجاري
، پایانه هاي مسافري و نیز استفاده از ساختمانهاي بلند 

مرتبه بدلیل افزایش قیمت زمین در کالن شهرها، نیاز به استفاده از آسانسورها و 
با توجه به 

اینکه زیرساختهاي تولیدي متناسب با رشد تقاضاي بازر قابل افزایش نمی 

در مرکز علمی 
کاربردي کوشاي تهران تاسیس گردید و طبق اساسنامه موظف گردید تا ضمن تشکیل هسته هاي 

  . فن اقدام نماید ، پژوهش گران و اساتید

استفاده از   اطمینان دارد با دانش جوانان این مرز و بوم،
استعدادها و ظرفیت هاي موجود و نیز تجربه صنعتگران فعال در صنعت آسانسور و پله برقی دستیابی به فناوري هاي 

، فعل ایمان به استعداد جوانان ایرانی ، با توکل به خداوند متعال
  . پله برقی در سطح کشور برداشته باشد

  

فراخـوان جـذب و پذیـرش واحـد هـاي فنـاور 
با هدف ارائه خدمات حمایتی به افراد حقیقی و حقوقی 

و  ارتقاء سطح دانش وتکنولوژي هاي حوزه آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته

، مجتمع ها و ساختمان هاي بلند مرتبه  امروزه نقش مهمی را در زندگی شهري ها و پله برقی ها
اجسام بسیار ثقیل در صنایع  انتقالتا  گرفته در ساختمان افراداین نقش از جابجایی 

، ا کاربري آسانسور و پله برقی با افراد عالوه بر نیازهاي مبرم به کاربرد آن
، نصب و نگهداري را جهت حفظ ایمنی کاربران و سرویس کاران را بیش از پیش مشخص می نماید

در ایران نیز با توجه به رشد روز افزون استفاده از مجتمع هاي تجاري
، پایانه هاي مسافري و نیز استفاده از ساختمانهاي بلند  فروشگاههاي زنجیره اي

مرتبه بدلیل افزایش قیمت زمین در کالن شهرها، نیاز به استفاده از آسانسورها و 
با توجه به . هاي اخیر می باشدپله برقی هاي ایمن از ضروریت هاي پیشرفت 

اینکه زیرساختهاي تولیدي متناسب با رشد تقاضاي بازر قابل افزایش نمی 
در  برخی از قطعات اصلی سامانه هاي مذکورباشد و نیز با توجه به اینکه 
خروج حجم بسیار  ، لذا در حال حاضر شاهد انحصار چند کشور خاص است
  .زات آسانسور و پله برقی می باشیمتجهی زیادي ارز از کشور جهت تامین

در مرکز علمی  مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته
کاربردي کوشاي تهران تاسیس گردید و طبق اساسنامه موظف گردید تا ضمن تشکیل هسته هاي 

، پژوهش گران و اساتید دانش محور نسبت به بومی سازي فناوري هاي روز دنیا با کمک صنعتگران

اطمینان دارد با دانش جوانان این مرز و بوم، مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته
استعدادها و ظرفیت هاي موجود و نیز تجربه صنعتگران فعال در صنعت آسانسور و پله برقی دستیابی به فناوري هاي 

  .روز دنیا دور از دسترس نخواهد بود

با توکل به خداوند متعال مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته
پله برقی در سطح کشور برداشته باشداولین قدم را در راه توسعه صنعت آسانسور و  توانستن را صرف نموده تا

فراخـوان جـذب و پذیـرش واحـد هـاي فنـاور 

و  ارتقاء سطح دانش وتکنولوژي هاي حوزه آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته
  

ها و پله برقی هاآسانسور
این نقش از جابجایی . نماید

کاربري آسانسور و پله برقی با افراد عالوه بر نیازهاي مبرم به کاربرد آن
، نصب و نگهداري را جهت حفظ ایمنی کاربران و سرویس کاران را بیش از پیش مشخص می نماید طراحی

در ایران نیز با توجه به رشد روز افزون استفاده از مجتمع هاي تجاري،  امروزه
فروشگاههاي زنجیره اي

مرتبه بدلیل افزایش قیمت زمین در کالن شهرها، نیاز به استفاده از آسانسورها و 
پله برقی هاي ایمن از ضروریت هاي پیشرفت 

اینکه زیرساختهاي تولیدي متناسب با رشد تقاضاي بازر قابل افزایش نمی 
باشد و نیز با توجه به اینکه 
انحصار چند کشور خاص است
زیادي ارز از کشور جهت تامین

  
مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته

کاربردي کوشاي تهران تاسیس گردید و طبق اساسنامه موظف گردید تا ضمن تشکیل هسته هاي 
دانش محور نسبت به بومی سازي فناوري هاي روز دنیا با کمک صنعتگران

  
مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته

استعدادها و ظرفیت هاي موجود و نیز تجربه صنعتگران فعال در صنعت آسانسور و پله برقی دستیابی به فناوري هاي 
روز دنیا دور از دسترس نخواهد بود

  
مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته

توانستن را صرف نموده تا



  
  
  
ن، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مخترعین، مدرسیاز تمامی  مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته 

در کلیه مراحل و فرایندها از  R & Dکارآفرینان، هسته هاي فناور، شرکت هاي خصوصی و واحد هاي تحقیق و توسعه 
مکان اایده هاي خود می نماید تا با ارائه آسانسور و پله برقی دعوت  ، حمل، نصب و نگهداري از تجهیزات ساخت قبیل

توسعه و ثبت اختراع خود را مهیا نموده و با کمک معنوي این مرکز مسیر تجاري سازي ایده هاي موجود را با سرعت 
  . بیشتري به پیمایید

  
جهت برقراري تماس با شما نخست بی صبرانه منتظر گام هاي  مرکز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنایع وابسته

  است دماتی را که می تواند به شما ارائه دهد را اعالم نماید این مرکز بوده تا بتواند کلیه خ
  

  : دنپذیرش واحد هاي فعال در حوزه هاي زیر داراي اولویت می باش
o استفاده از پارکینگ هاي طبقاتی هوشمند  
o بهینه سازي انرژي 

o طراحی شبیه ساز سیستم فیزیولوژي بدن انسان در آسانسور 

o هوشمند سازي سامانه هاي آسانسور 

o اتوماسیون سیستمهاي حمل و نقل بار در کارخانجات 

o گروه مشاور آسانسور 

o آسانسور شیب دار 

o طراحی و راه اندازي آسانسور هاي پاناروما 

  
  :خدمات و تسهیالت قابل ارائه در مرکز رشد برخی از 
o   مصرف سوخت، ، مکانیزم هاي بهینه سازي  آسانسور و پله برقی از قبیل تولید قطعهاجراي پروژه در صنعت

مکانیزم هاي کنترلی با دقت باال در زمان نصب و سرویس و نگهداري، طراحی مکانیزم هاي کنترل عملکرد 
 . . .تجهیزات، طراحی و ساخت سیستم هاي پیشرفته و 

o جانمایی، خروجی استاندارد نقشه هاي  طراحی و تولید نرم افزارهاي اختصاصی در زمینه آنالیز ترافیک ،
 تاژ در زمینه هاي مرتبطساخت و مون

o  تامین دفتر کاري، تلفن، اینترنت، اتاق جلسات و (خدمات استقرار و امکانات اداري( . . . 

o حمایت هاي حقوقی و قانونی 



 حقیق هاي علمی و نشر مقاالت تخصصی در مجالت تخصصی و بین المللی

 )نیروي کاري متخصص مرتبط با زمینه فعالیت 

 )براي متقاضیان استقرار در دوره رشد مقدماتی 

 ) براي متقاضیان استقرار در دوره رشد مقدماتی 

اطالعات تماس ارائه شده واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم هاي پذیرش با 

 
   مرکز رشد خوشه فناوري هاي آسانسور و صنایع وابسته تهران

  )تهران( کاربردي کوشا لمیمرکز ع، جنب شهرك فرهنگیان

Roshdlift@gmail.com  

  رشد خوشه فناوري هاي آسانسور و صنایع وابسته تهران
  )استان تهران-کوشا

 ثبت اختراع به نام مخترع اصلی  با حمایت مرکز

 خدمات آموزشی و مشاوره اي

 خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، ساخت و اطالع رسانی

حقیق هاي علمی و نشر مقاالت تخصصی در مجالت تخصصی و بین المللی
 بهینه سازي فرایند سرویس و نگهداري

 هسته هاي فن آور دانش بنیان محصوالت

 تهیه سند کسب و کار و تجاري سازي اختراعات براساس نیاز بازار

  :طرح ها
 اقتصاديداشتن ایده کاري دانش محور با توجیه 

 )Business Plan(ارائه برنامه کاري 

نیروي کاري متخصص مرتبط با زمینه فعالیت (داشتن تیم کاري مناسب 
براي متقاضیان استقرار در دوره رشد مقدماتی ( آمادگی جهت ثبت شرکت 

براي متقاضیان استقرار در دوره رشد مقدماتی ( داشتن شخصیت حقوقی 
واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم هاي پذیرش با 

  .تماس حاصل نمایند

مرکز رشد خوشه فناوري هاي آسانسور و صنایع وابسته تهران
جنب شهرك فرهنگیان ،بلوار ولیعصر، سه راه شیشه مینا

  5پالك ،  2صنعت،  شهرقدس
 :44540079    

Roshdlift@gmail.comو  roshd@kt-uast.ac.ir:  نشانی پست الکترونیک

  
  

رشد خوشه فناوري هاي آسانسور و صنایع وابسته تهران مرکز 
کوشاکاربردي شرکت صنعتی -مرکز آموزش علمی(

o ثبت اختراع به نام مخترع اصلی  با حمایت مرکز
o خدمات آموزشی و مشاوره اي
o خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، ساخت و اطالع رسانی
o حقیق هاي علمی و نشر مقاالت تخصصی در مجالت تخصصی و بین المللییاري در ت
o بهینه سازي فرایند سرویس و نگهداري
o محصوالت بازاریابی
o تهیه سند کسب و کار و تجاري سازي اختراعات براساس نیاز بازار

  
طرح ها شرایط پذیرش

o  داشتن ایده کاري دانش محور با توجیه
o  ارائه برنامه کاري
o  داشتن تیم کاري مناسب
o  آمادگی جهت ثبت شرکت
o  داشتن شخصیت حقوقی

واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم هاي پذیرش با 
تماس حاصل نمایند

مرکز رشد خوشه فناوري هاي آسانسور و صنایع وابسته تهراناطالعات تماس با 
سه راه شیشه مینا:  1نشانی شماره 
شهرقدس:  2نشانی شماره 

: تلفن هاي تماس 
نشانی پست الکترونیک

 

مرکز 

  

mailto:Roshdlift@gmail.com
mailto:roshd@kt-uast.ac.ir
mailto:Roshdlift@gmail.com

