
 
 

 

با هدف ارائه خدمات حمایتی به افراد حقیقی و حقوقی جهت ارتقاء  پذیرش واحدهاي فناورجذب و راخوان ف
  و صنایع وابسته تزئینی هاي ساختمانی، سنگهاي حوزه  سطح دانش و تکنولوژي

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

   

  

   و صنایع وابسته سنگهاي  رشد خوشه فناوري مرکز
  تیران و کرون کاربردي مرکز آموزش علمی 

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

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

  :باشد هاي زیر داراي اولویت می یرش واحدهاي فعال در حوزهپذ
 ارائه  هاي ساختمانی کشور، ارزیابی ذخایر سنگ اکتشاف در عمق،، هاي ساختمانی استخراج سنگاکتشاف و هاي نوین  روش :مواد اولیه

  هایی با خصوصیات متفاوت جهت سنگهاي بهینه استخراج  روش
 آالت  سازي ماشین بهینه ،....)کن و خشک دستگاه رزین، ، دستگاه اره (مورد نیاز در صنعت سنگ آالت  ساخت ماشین :آالت ماشین

 فراوري سنگ  تعمیر ونگهداري ماشین آالت،تولیدي
 



 
 

 

  هاي  رزینانتخاب و تولید ، )لمینیت( برش سنگ در قطر چند میلیمتر ، هاي ساختمانی به صورت علمی برش وساب سنگ :تکنولوژي
  هاي تزئینی سنگمناسب جهت 

 هاي ارتقاء  با استفاده از سیستم وري در تولید بهره افزایش ،معدن سر  ها در وري الشهآجهت فر هاي نو ئه طرحارا ، ضایعات کاهش :تولید
 بندي هاي نوین بسته روش کیفیت، هاي افزایش روش ، بهروري

 در معدن وکارخانه  ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش ضایعات ، رائه الگوهاي مناسب جهت استفاده از ضایعات سنگا  :ضایعات
 پساب کارخانجات سنگبري هاي جدید تصفیه  روش راهکارهاي کاهش تخریب محیط زیست، ، فرآوري سنگ

 هاي آنتیک هاي آنتیک، طراحی داخلی ساختمان با استفاده از سنگ تولید سنگ ارائه مدل هاي جدید در :طراحی 

 ارائه راهکارهایی جهت جایگزینی نیروي انسانی بومی با اتباع  ،در صنعت سنگافراد شاغل هاي مورد نیاز  ارائه آموزش :نیروي انسانی
 خارجی

 ارائه راهکارهاي نو جهت معرفی  ،راهکارهاي اتصال به بازارهاي خارجی فروش داخلی،ساماندهی  ایجاد برند،  :فروش بازاریابی و
 هاي تزئینی ایران به دنیا  سنگ

 جلوگیري از فرسایش سنگ نما  ،هاي نصب شده سنگ احیاي و تعمیر ، سنگ هاي نوین نصب روش :سنگاي اجر و نصب 
 
  :خدمات و تسهیالت قابل ارائه در مرکز رشد 
  مربوطاجراي پروژه در صنعت 
  تامین دفتر کاري، تلفن، اینترنت و(خدمات استقرار و امکانات اداري الزم (... 
  سازماندهی افراد صاحب ایده در صنعت سنگ  
 هاي حقوقی و قانونی حمایت 
 اي  خدمات آموزشی و مشاوره  
  رسانی اطالعو  اي اینترنتی، شبکهخدمات آزمایشگاهی،کارگاهی و 
  

 : شرایط پذیرش
  محور با توجیه اقتصادي  دانشداشتن ایده کاري  
 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( 
  استقرار در دوره رشدبراي متقاضیان (داشتن شخصیت حقوقی(  
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