
  :هاي مرکز رشد از واحدهاي مستقر  حمایت
  

ي اسـانس     تخصیص فضاي مناسب جهت استقرار واحدها در پژوهـشکده         :استقرار  
  و یا دانشگاه کاشاندانشگاه کاشان در شهر قمصر

کتـب و  ي  تهیـه  و اینترانـت،  ي اینترنـت    امکـان اسـتفاده از شـبکه       :اطالع رسانی 
هـاي    و نیـز امکـان اسـتفاده از کتابخانـه     با مرکز رشد اشتراك مجالت داخلی مرتبط   

  دانشگاه
هاي مـستقر در مرکـز در قالـب برگـزاري      واحد خدمات آموزشی به     ي ارائه :آموزش

  ... ) کارآفرینی، تدوین طرح تجاري، بازاریابی، مدیریت و  ( هاي آموزشی دوره
هاي  در زمینه عمومی و تخصصی با افراد خبره ي مشاوره :اي خدمات مشاوره

و امکان برقراري ارتباط با رکز ي مستقر در مها واحدبه منظور راهنماییتلف مخ
  هاي کاشان و سایر مراکز رشد کشور هیأت علمی دانشگاه

 انجام ،امکانات تایپ، تکثیر، تلفن، فاکس :خدمات عمومی، پشتیبانی و اداري
 امکانات ي،اتاق جلسات، سایت کامپیوتر، تجهیزات ادار  سالن اجتماعات،امور اداري،

   … ، امنیت وآبدارخانه، نظافت
هاي دانشگاه علوم پزشکی و    امکان استفاده از آزمایشگاه:امکانات آزمایشگاهی

  دانشگاه کاشان

 شامل اعتبار خدماتی غیر مـستقیم و اعتبـار پژوهـشی مـستقیم بـه                :خدمات مالی 
  شکل وام 

  

  :ها نحوه بازپرداخت بدهی
  

هاي  نامه وج از مرکز به شکل اقساط و مطابق با آیینها پس از خر بازپرداخت بدهی
  .خواهد بودمرکز 

  تحقیقات و فناوريم، وزارت علو
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

مادي  هاي حمایتی  با تأمین زیر ساختدر نظر دارد رکز رشد دانشگاه کاشان م
   بخشآفرینان  کار مشاوره، و مالی ي خدمات آموزشی، و ارائهو معنوي 

ل،         س و  آورده    ت  الب، اسا ی گ    رو   ا  ی د
 به محصوالت و خدمات قابل عرضه هاي دانش محور خود را در تبدیل ایده

 ،شرکت ،تعداد محدودي هستهو فضاي الزم جهت استقرار ري دهد یا
 ) R&D ( تحقیق و توسعه ، واحد پژوهشی دانشگاهی و واحدنوپا ي هسسؤم

محل در واقع ي اقماري مرکز رشد  عبهدر شرا  در این زمینه  ایدهصاحبصنایع 
   .فراهم آورد ) شهر قمصر (اسانس دانشگاه کاشان  ي پژوهشکده
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شـاید ایـن موضـوع     . نام شهرستان کاشان از دیرباز با گل و گالب گره خورده اسـت            
ها عجیب باشد که چگونه از دل این شهر کـویري گـل و گـالب بیـرون                 براي خیلی 

امروزه مسؤوالن و صاحبان صنایع این شهر تـصمیم دارنـد بـا جهـشی بلنـد                 . آید می
بدون شک دانـشگاه کاشـان      . آن را فتح کنند    صنعت اسانس و صنایع جانبی     هاي قله

ارشـد بـه جامعـه     التحصیالن گرایش اسـانس را در مقطـع کارشناسـی    که اولین فارغ  
  . تر باشد تحویل داده است، باید در این عرصه فعال

  

مرکز رشد دانشگاه کاشان مورد حمایت هایی که   ایدهدر این راستا
  : عبارتند از خواهند گرفتقرار

  
تولیـد عطرهـاي    و سازي هاي خوشبو در صنایع عطر و ادکلن   ز انواع اسانس  استفاده ا  -1

 طبیعی و جدید
 قابل صادراتهاي گیاهی  استحصال اسانس -2
هاي گیـاهی بـا خـواص منحـصر بـه فـرد در صـنایع             ها و عصاره    استفاده از اسانس   -3

هـاي    کـرم  وي مو هاي تقویت کننده بهداشتی مانند انواع شامپوها، لوسیون  -آرایشی
 آرایشی و ضد آفتاب

آرام بخـش،   ( سازي مواد مؤثر طبیعی از گیاهان با خواص دارویی            استخراج و خالص   -4
آور، مـسکن، ضـد    ضد افسردگی، ضد تب، ضد کرم، مقوي معـده، ضـد نفـخ، ادرار            

و استفاده از آنها به جاي داروهـاي سـنتزي در اشـکال مختلـف پـودر،             ... ) اسهال و 
 ... پماد، شربت و قرص، کپسول، قطره،

میکـروب بـه   اکسیدان و ضـد    با خواص آنتی   گیاهیهاي طبیعی     کردن رنگ   جایگزین -5
 ... )مانند پفک، بیسکوییت، ویفر و ( هاي مصنوعی در صنایع غذایی  جاي رنگ

هـا بـه عنـوان افزودنـی در صـنایع       هاي گیاهی و میوه   ها و عصاره    استفاده از اسانس   -6
به منظور بهبود طعـم بـراي   )  س، کالباس، شیر و لبنیاتمانند سوسی (غذایی و لبنی  

هـاي   ها و داشتن خواص بیولوژیـک مفیـد بـه جـاي اسـتفاده از افزودنـی       انواع ذائقه 
 سنتزي مضر

اسانس، عطـر   بندي در صنایع     ي بسته  هاي پیشرفته  انواع روش کارگیري   بهبررسی و    -7
 بکیفیت مطلو و گالب به منظور نگهداري با حفظ

تولید انواع محصوالت جدید دارویی و گیاهی براي عرضـه بـه بـازار       و  جی  سن  امکان -8
 ) ...ها و  جایگزین نوشابهاي، شربتهاي گیاهی  هاي کیسه جوش دم (داخلی 

هـاي   در فـرآورده ) ي گل پـس از گالبگیـري       باقیمانده( گل    استفاده از بن  و  بررسی   -9
 ...دارویی و غذایی و 

 یري سنتی جهت دستیابی به راندمان باالترگ هاي گالب سازي دستگاه بهینه  -10
تدوین و ارتقاي استانداردهاي مورد نیاز صنایع اسـانس و اسـتانداردهاي بهداشـتی                -11

 صنایع جانبی
داروهـاي   هـا و    تدوین بروشورهاي استاندارد و علمی در رابطه بـا خـواص اسـانس              -12

 گیاهی
 احیاي طب سنتی و استفاده از داروهاي گیاهی  -13
          هـاي تجـاري جـانبی در صـنایع گـل وگـالب و اسـانس         ي فعالیـت     کلیه ي توسعه  -14

 ) ...سازي، آلومینیوم، مس، آهنگري، استیل، کارتن سازي، بسته بندي و  شیشه (
و  گیاهـان دارویـی   برداري از     و بهره کشت و نگهداري    ي   تحقیق در روشهاي بهینه     -15

 درختان کویري
  مناطق تولید اسانس و گل و گالبهاي گردشگري و توریستی در انجام پروژه -16
گیـري بـا روشـهاي مختلـف و          طراحی و ساخت انواع دستگاههاي تقطیر و اسانس         -17

 تکنولوژیهاي جدید
 بررسی خواص انواع اسانس و اثرات دارویی و درمانی آنها -18
  کیفیت آنهاکنترل کیفیت عطر، گالب، اسانس و عرقیجات گیاهی به منظور بهبود -19
   اسانس و گیاهان داروییرتبط با گالب،اي کاربردي م مستند سازي پژوهشه -20

  اسانس و گیاهان داروییي فعالیتهاي مرتبط با گل و گالب، کلیه-21   
  

  :نظارت و ارزیابی واحدها
ي خدمات و پرداخت اعتبارات خدماتی و پژوهشی به واحدهاي           پذیرش، استقرار، ارائه  

 تأیید شوراي مرکز امکان پـذیر خواهـد   مستقر در مرکز با نظارت و ارزیابی مدیریت و   
هـاي مـشخص گـزارش     ي واحدهاي مستقر در مرکز موظفند در دوره   ضمناً همه . بود

و در طـول زمـان اسـتقرار، تـابع مقـررات و          کننـد   خود را به مرکز ارائه      کار  پیشرفت  
   .هاي مرکز باشند نامه قوانین مندرج در آیین


