
 
 

 

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

 

مبتنی بر کارآفرینی، مخترعین و  هاي افراد صاحب ایدهفرصتی مناسب براي 
  آموختگان دانشگاهی دانش

 
 

   صنایع مخابراتیهاي  مرکز رشد خوشه فناوري

  کارخانجات مخابراتی ایران کاربردي مرکز آموزش علمی 

بنیان، مدرسان و اساتید دانشگاه،  هاي دانش در نظر دارد از میان شرکت صنایع مخابراتیهاي  مرکز رشد خوشه فناوري
وابسته به ) D&R(هاي تحقیق و توسعه  هاي خصوصی و واحد هاي فناور، شرکت دانشجویان، مخترعیــن، کارآفرینــان، هسته

 .باشند پذیرش بعمل آورد هاي مبتنی بر کارآفرینی و فناوري می صنـایع که داراي ایده

  :باشد هاي زیر داراي اولویت می یرش واحدهاي فعال در حوزهپذ

 تولید و نگهداري  ،، طراحی سازي بهینه هاي ثابت و سیار مخابراتی اعم از سوئیچ 
 تولید و نگهداري ،، طراحی سازي بهینه هاي مخابرات نوري اعم از سیستم 
 تولید و نگهداري ،، طراحی سازي بهینه هاي انتقال اطالعات اعم از سیستم 
 تولید و نگهداري ،، طراحی سازي بهینه هاي انتقال رادیویی اعم از سیستم 
  مخابرات بر بسترIP 
 هاي تلفن  طراحی و تولید انواع دستگاه)Tel.set ( و گوشی موبایل 
 هاي آن  هاي مخابرات سیار و زیر مجموعه سیستم 



 
 

 

 اي منابع تغذیه ه ، نصب و نگهداري و سیستم ، تعمیر طراحی و تولید 
 هاي رادیویی خودرو طراحی و تولید سیستم 
 هاي الکترونیکی یبانی کارتت، تعمیر و پش ، تولید طراحی 
 افزار  سختIP و کامپیوتر 
 هاي مخابراتی  ساخت انواع کابل 
 سیم و کنترل از راه دور  هاي رادار و بی سیستم 
 تولید محصوالت مکانیکی با دقت خاص 
 گذاري در حوزه مخابرات  منابع سرمایه 
  حوزهIT و ICT 
 هاي پزشکی از راه دور  سیستم شبکهTeleme dicine 
  تولید تجهیزات پزشکی 

  :خوشه فناوري خدمات و تسهیالت قابل ارائه در مرکز رشد

 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) 
  مناسبتیم کاري (داشتن نیروهاي متخصص مرتبط با زمینه فعالیت(  
 مناسب  داشتن پتانسیل بازار کار 
  براي متقاضیان استقرار در دوره رشد مقدماتی(آمادگی جهت ثبت شرکت( 
  براي متقاضیان استقرار در دوره رشد(داشتن شخصیت حقوقی(  

 

ـ  هـاي پـذیرش بـا شـماره     تکمیـل فـرم   تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و      واجدین شرایط می                                    07117269042:نتلف
  .حاصل فرمایند تماس com.itmc.u.ac@ gmilیا با آدرس پست الکترونیک

  071172500 27:ردورنگا
 کارخانجات مخابراتی ایران - 2کیلومتر  –بلوار مدرس -شیراز -استان فارس: صنایع مخابراتیهاي  نشانی مرکز رشد خوشه فناوري


