شناسه خدمت 11111611111

عنوان خدمت :حمایت از رشد و توسعه شرکت های نوپا در مرکز رشد پارک فناوری
پردیس
نوع خدمت:

خدمت به کسب و کار ()G1B

خدمت به شهروندان ()G1C

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G1G

شرح خدمت :شرکتهای کوچک و متوسط فناور با تکنولوژی پیشرفته ،نقش بسیار موثری در رونق اقتصادی ،توسعه فناوری و به تبع آن کارآفرینی دارند .توسعه این
شرکتها در گرو ایجاد زیرساختهای الزم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد.
یکی از این زیرساختها ،مراکز رشد واحدهای فناوری یا انکوباتورها هستند .مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و نوپا که با تکیه بر
علم ،تخصص و فناوری دارای ایدههای قابل تجاری شدن هستند ،مشاورههای ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را
برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده می کند .واحدهای فناوری نوپا طی دوره حضور در مرکز رشد ،با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی ،به منظور
دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات ،تالش خواهند کرد .در این دوره ،مرکز رشد عالوه بر ارائه امکانات وخدمات پشتیبانی ،هدایت و
نظارت بر روند پیشرفت این واحدهای فناوری را نیز به عهده خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز :شاخصهای مهم برای اینکه یک تیم متخصص و یا یک شرکت نوپای فناور باید داشته باشد تا بتواند مجوز حضور در این در مرکز رشد را بدست آورد شامل .1
تیم متخصص  .1سطح فناوری طرح  .۳پتانسیل بازار موجود میباشد .این طرحها می بایست بخشی از مسیر تجاری سازی را طی کرده باشند و محصول نمونه را آماده کرده باشند
متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

تعداد بار مراجعه
جزییات خدمت

حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه

از آنجا که معانت علمی و فناوری به عنوان

خدمت(ریال) به

یکی از دستگاه های اجرایی با مسئولیتی

خدمت گیرندگان

فرادستگاهی به سیاستگذاری کالن در حوزه
علم و فناوری مشغول است هیچ یک از
خدمات معاونت شامل پرداخت هزینه

نحوه دسترسی به خدمت

نمیباشد
اینترنتی http://techpark.ir
پست الکترونیکinfo@techpark.ir :

تلفن گویا یا مرکز تماس

111-06161161

شماره حساب (های) بانکی

تلفن همراه

پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات
نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

