
 
 

 

با هدف ارائه خدمات حمایتی به افراد حقیقی و حقوقی جهت ارتقاء  پذیرش واحدهاي فناورجذب و راخوان ف
  گز، سوهان، شیرینی، شکالت هاي حوزه  سطح دانش و تکنولوژي

  

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

 

  

 

  گز، شیرینی، شکالت و صنایع وابستههاي  مرکز رشد خوشه فناوري
  شرکت گز سکه - عتیق کاربردي مرکز آموزش علمی 

بنیان، مدرسان  هاي دانش در نظر دارد از میان شرکت گز، شیرینی، شکالت و صنایع وابستههاي  مرکز رشد خوشه فناوري
هاي تحقیق و توسعه  هاي خصوصی و واحد هاي فناور، شرکت و اساتید دانشگاه، دانشجویان، مخترعیــن، کارآفرینــان، هسته

)D&R (باشند پذیرش بعمل آورد هاي مبتنی بر کارآفرینی و فناوري می وابسته به صنـایع که داراي ایده. 

  :باشد هاي زیر داراي اولویت می رش واحدهاي فعال در حوزهپذی

  تولید و عرضه محصوالت فراسودمند 
 ها و ابزار فناورانه در مارکتینگ، برندسازي و ورود به بازارهاي داخلی و خارجی  استفاده از روش 
 ها براي حفظ کیفیت، ماندگاري بیشتر و عملکرد باالتر بندي سازي بسته بهینه 
 هاي نوین  کارگیري فناوري هاتوماسیون خطوط تولید با رویکرد ب 
 هاي مدیریت کیفیت، استانداردسازي، کنترل و ارتقاء کیفیت و تعالی سازمانی در سطوح مختلف حوزه تعریف شده استقرار سیستم 

  



 
 

 

  :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 
 فناورانه یپژوهش يدستاوردها يساز يجهت تجار يبسترساز 
 یانبن دانش یخصوص يها شرکت گیري شکل يبرا کمک 
 یهاول هاي یهوکمک به جذب سرما یتخصص هاي ارائه مشاوره یقاز طر یادنو بن يها شرکت یسککاهش ر 

 : شرایط پذیرش

 محور با توجیه اقتصادي  داشتن ایده کاري دانش  
 ارائه برنامه کاري (Business Plan) 
  کاري مناسبتیم (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(  

و یا  0311-3334455 : تلفن هاي پذیرش با شماره تکمیل فرم توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و واجدین شرایط می
  .حاصل فرمایند تماس ir.atiq@incubator رایانامه

  .گرددمعمول با توجه به محدودیت جذب در سال اول خواهشمند است در زمان تعیین شده اقدامات اولیه پذیرش 

  
  
  


