
 
 

 

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

  

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

 

  

 

 
 
 
 

 
  بیسکویت و صنایع وابستههاي  مرکز رشد خوشه فناوري

 شرکت سهامی عام صنعتی مینو کاربردي مرکز آموزش علمی 

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

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

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

  جایگزین نمودن استویا با شکر در بیسکویت و محصوالت کندي به شرط حفظ کیفیت و طعم و توجه به بهاي تمام شده محصول 
 هاي غذایی محلی نظیر کیک و کلوچه و آبنبات سازي تولید فرآورده صنعتی 
 بندي بیسکویت و کیک هاي بسته پذیري دستگاه افزایش انعطاف 
 کارگیري بیوتکنولوژي در صنایع غذایی به 
 هاي سه ال و پنج ال  تولید کارتن 
 هاي  طراحی لفافPP  وOPP (و غیرآردي...) بیسکویت، کیک، ویفر و(بندي محصوالت آردي  به منظور بستهHard candy & Soft 

candy( 
 هاي حمل و نقل مواد اولیه و محصول نهایی با استفاده از مکانیزم  مکانیزاسیون سیستمAGV 
 هاي تولید سازي سیستم پیادهLean production    وFMS   وAMS  



 
 

 

 بررسی و ساخت تهویه مطبوع هوشمند مرکزي براي کاهش اتالف انرژي در کارخانه 
 کردن اتالف انرژي هت کمهاي مکانیکی خط تولید ج مدیریت و پردازش سیستم 
 ها و میزان عملکرد ساالنه اتالف انرژي در کل سیستم بینی و گزارش عملکرد ماشین افزار مرکزي جهت پیش ایجاد نرم  

  :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، شبکهخدمات آزمایشگاهی،کارگاهی و 

 : شرایط پذیرش

 محور با توجیه اقتصادي  داشتن ایده کاري دانش  
  کاريارائه برنامه (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( 
  براي متقاضیان استقرار در دوره رشد(داشتن شخصیت حقوقی(  

   02425538061:  تلفـن  هاي پذیرش بـا شـماره   تکمیل فرم جهت کسب اطالعات بیشتر وتوانند  واجدین شرایط می
  .حاصل فرمایند تماس
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