
 
 

 

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

  

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

  

  

  

 

  
  

  و صنایع وابسته  آسانسورهاي  مرکز رشد خوشه فناوري
  آسانسورسازي دماوند کاربردي مرکز آموزش علمی 

بنیان، مدرسان و اساتید  هاي دانش و صنایع وابسته در نظر دارد از میان شرکت آسانسورهاي  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

 هاي متحرك با  رو برقی و پیاده هاي مرتبط با آسانسور و پله سازي و مهندسی مجدد فرآیندهاي تولید قطعات و مجموعه ، بهینه طراحی
 رویکرد اتوماسیون صنعتی 

 هاي هوشمند تمام اتوماتیک  سازي و استقرار انبار ، بهینه طراحیAS/RS 

 هاي حمل و نقل مواد هوشمند  سازي و ساخت سیستم ، بهینه طراحی)AGV, Conveyors,…( 

 برقی هاي تخصصی آسانسور و پله افزار طراحی و تولید نرم 

 ضایعات  و ها هزینه کاهش راستاي در قطعات حمل و بندي بسته ، یابی ، بازار تعمیرات و نگهداري سامانه در نوین هاي روش از استفاده
 محصول و افزایش فروش در گروه صنعتی دماوند

 برها  ها در تولید قطعات آسانسور و باال ، کامپوزیت گیري مواد نانو کار به 



 
 

 

 افزار نرم برقی و تجهیزات حمل و نقل عمومی توسط آسانسور و پله سازي شبیه 

  :فناوري خوشه 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 
 و استانداردسازياي  مشاوره ،خدمات آموزشی  
  رسانی اطالعو  اي اینترنتی، شبکهخدمات آزمایشگاهی،کارگاهی و 
  فناورامکان بازاریابی و فروش محصوالت تولیدي واحدهاي 
  در تمام نقاط کشور فناورامکان ارائه خدمات مهندسی به واحدهاي 
  جهت تولید محصول یا مهندسی معکوس فناورامکان واردات کاالي مورد نیاز واحدهاي  

 : شرایط پذیرش

 محور با توجیه اقتصادي  داشتن ایده کاري دانش  
  برنامه کاريارائه (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(  

 

 021-77325086: هاي تلفن هاي پذیرش با شماره تکمیل فرم وانند جهت کسب اطالعات بیشتر وت واجدین شرایط می
  .حاصل فرمایند تماس021-77334775 و

 021-77338087: دورنگارشماره 
 بلـوار  -گیالونـد  بنزین پمپ روبروي -دماوند شهرستان: آسانسور و صنایع وابستههاي  نشانی مرکز رشد خوشه فناوري

   دماوند آسانسورسازي کاربردي شرکت مرکز آموزش علمی -مراء  جاده سه کیلومتر-شاهد
  

ir.ac.uast-damavand.WWW 
  


