
 
 

 

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

 

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

  

 

 

 

 

  
 

  و صنایع وابسته  چرمهاي  مرکز رشد خوشه فناوري
  چرم تهران کاربردي مرکز آموزش علمی 

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

 .ش بعمل آوردباشند پذیر هاي مبتنی بر کارآفرینی و فناوري می وابسته به صنـایع که داراي ایده

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

 روش بیوشیمیایی سازي به هاي صنعتی چرم استخراج و استفاده مجدد از پروتئین و کروم موجود در پساب 
  کارگیري نانو تکنولوژي اصالح کالژن با به 
 هاي موجود در محلول صابونی ساالمبور باکتريافزایی الکتریکی جهت غیرفعال نمودن  کارگیري هم به 
  استفاده از مواد دباغی فاقد کروم 
 تاثیر مواد دباغی بر روي مقاومت خشک حرارتی چرم 
 کارگیري پلیمرهاي ارتقاء یافته اکرلیک در فرآیند تکمیل چرم به 
 سازي پساب دباغی جهت بهبود مقاومت خشک در تولید کاغذ بهینه 



 
 

 

 السما بر روي خواص چرم کارگیري پ تاثیر به 
 هاي هوشمند حرارتی سنجی تولید چرم امکان 
  طراحی پوشاك چرمی خاص با قابلیت هاي ویژه 

  :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(  
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