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  سال سابقه يششبا مركز رشد دانشگاه كاشان      

 و  پذيرش و حمايت از شركت ها يآماده ،فعاليت

 واحدهاي پژوهشي دانشگاهي ،هسته ها ،سسات نوپاؤم

اولويت  .باشد مي عي صنا و اداراتR&Dواحدهاي  و

 زمينه با واحدهايي است كه دردر مركز رشد پذيرش 

ICT )فناوريبكارگيري  ،)فناوري اطالعات و ارتباطات 

 و  توليد محصوالتو زش، آمو، تجارتعتدر صن هاي نو

 .كنند ميت عاليفخدمات نوين 

  
  

  

  

  )Incubator( معرفي مركز رشد
 راهكارهـاي   ن در دنيـاي امـروز يـافتن       هاي نـوي   فناوري ي   توسعه     

جديدي براي كاستن شكاف فناوري موجود بين كشورمان و كـشورهاي           

ي هـا  وهـشگاه هـا و پژ    دانـشگاه . پيشرفته را اجتناب ناپذير نموده اسـت      

ي تنها بـه ايجـاد و توسـعه         ،   پژوهش و دانش    صاحبان كشورمان بعنوان 

      گونـه محـيط هـاي علمـي مهـم           آنچـه در ايـن    . كننـد  دانش بسنده مي  

ريد بطور همزمان صنايع با خ    . است پيشرفت در مرزهاي دانش      ،مي باشد 

 بنـابراين هـيچ     .باشند مي توليد   صاحبان،  و واردات دانش و فناوري جديد     

 لـذا  .ا فصل مشتركي بين اين دو قطب دانش و توليد وجود نـدارد           نقطه ي 

ارتباط دانشگاه و صـنعت     ي   مفقودهي   شود كه حلقه   ال مطرح مي  ؤاين س 

 فنـاوري مـي شـود در كجـا قـرار            ي كه باعث شكوفايي اقتصاد و توسعه     

 فارغ التحصيالن جوان دانشگاهي هستند كه بـا         ،دارد؟ پاسخ اين پرسش   

از . نـد بيكار آشنا بوده، قدرت خالقيت داشتـه و اغلـب       هاي نوين    فناوري

طرفي راه اندازي يك شـركت توسـط ايـن افـراد جـوان خـالي از خطـر             

هايي كـه     شركت %20دهد كه تنها     آمار نشان مي  . باشد ورشكستگي نمي 

  .اند  موفق و پايدار بوده،اند شدهسيس أدر شرايط معمولي ت

دهد كه در صورت حمايت از  تجارب جهاني نشان ميدر حالي كه      

% 80تا يك شركت نوپا مي توان احتمال موفقيت و ماندگاري آن را 

  .به خوبي قابل اجرا است مركز رشد ك در يها حمايتاين . افزايش داد

حمايت ها قادر خواهد بـود      ساير    و اعتبار مالي نوپا با دريافت    شركت       

ـ داراي فناوري خود را     يا خدمات   محصوالت    در  ،ي نمـوده   بازاريـاب  ه و ارائ

  .تجاري سازد را آن هانهايت 

  

   مركز رشدهدافا

التحـصيالن   توسـط فـارغ    دانش محـور     ايجاد شركت هاي خصوصي    *

   همراه با كاهش قابل توجه خطر ورشكستگيجوان دانشگاهي

و كمك به افزايش قـدرت   تجاري سازي علوم و تحقيقات دانشگاهي     *

  بين الملليرقابت در بازارهاي داخلي و 

متكي بـر   )  SME( تشويق به ايجاد شركت هاي كوچك و متوسط          *

  تكنولوژي هاي پيشرفته

  هاي اجرايي و اداري دستگاه، عتنتزريق علوم دانشگاهي در ص *

  كمك به رشد اقتصادي منطقه* 

  

  عاريفت

 كه با هدف توليد محصول       هستند  واحد هايي  :نوپا خصوصيشركتهاي  

 از فناوري در قالب يـك شـركت يـا           صصي با استفاده   خدمات تخ   ي يا ارائه 

  . سسه اقدام به فعاليت مي نمايندؤم

 تيم كاري متشكل از تعدادي دانش آموخته با زمينه كاري مشخص: هسته

     كاري ي  زمينه حقوقي دري سسه ؤر صدد تشكيل يك م كه داست

  .مي باشندخود 

كه اقدام به است اي  سسهؤ شركت، كارخانه، اداره و يا م:سازمان مادر

  .نمايد ايجاد واحد تحقيق و توسعه در مركز رشد مي

واحدي است كه براي انجام  :) R&D (واحد تحقيق و توسعه 

، ساخت نمونه و يا انجام خدمات تحقيقات، دستيابي به فناوري پيشرفته

در راستاي اهداف و طرح تجاري است و   مبتنيبر علوم جديدي كه جديد

  .ايجاد مي شودرار دارد، قشركت مادر 

متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي است : واحد پژوهشي دانشگاهي

  .كه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي مجوز پژوهشي هستند

  

  هاي مركز رشد زير بخش

  :شود مي، پيش رشد و رشد تحقيقاتي تقسيم مركز  به سه زير بخش  رشد 

 .باشد مي هاي نوپا در مركز كتاستقرار شر محل : رشدزير بخش -1

 سال قابل 3 شوراي مركز حداكثر تا موافقت سال و با 1 دوره زمان اين

  .افزايش است

ـ   زير بخش    -2 بـه منظـور حمايـت      كـه    اسـت    دوره اي  :دپـيش رش

شــرط الزم بــراي فاقــد ي كــه ماهيــت حقــوقي ندارنــد يــا ياز هــسته هــا

ــده اســتباشــند مــي  رشــدحــضور در دوره ــدت.، ايجــاد گردي  اســتقرار  م

 مركـز حـداكثر      شـوراي  موافقـت  مـاه اسـت و بـا         6هسته ها در ايـن دوره       

  .قابل تمديد است  ماه9تا 

 زيربخـشي از مركـز رشـد اسـت          :رشـد تحقيقـاتي   زير بخـش     -3

صـــنايع و  R&Dواحـــدهاي و  دانـــشگاهي يواحـــدهاي پژوهـــشكـــه 

  .يابند ميها در آن استقرار  شركت

  

  ر مركز رشدهاي نوپا د شركت  پذيرششرايط

  .باشند) ثبت شدهي سسه ؤشركت يا م(داراي يك شخصيت حقوقي متقاضيان  -1

 كه داراي پژوهشي متكي بر فناوريي  روي يك ايده شركت فعاليت  -2



  .، متمركز باشداستتوجيه فني و اقتصادي 

يكي از اعضاي اصلي شركت بايد داراي مدرك كارشناسي مرتبط با   -3

  .وده و در محل ديگري شاغل نباشدزمينه ي كاري شركت ب

  . حضور داشته باشدشركت حداقل يك نفر تمام وقت در محل استقرار -4

  .رشد هستندها ملزم به رعايت مقررات و ضوابط عمومي مركز   شركت -5

  

  : رشدبخشپذيرش هسته ها در  طايشر

    در زمينه كاري هسته با مدرك مرتبطاعضاي هسته حداقل دو نفر  -1

  .اشندب مي

يا دانشجوي رشته ي داراي مدرك كارشناسي بايد  اعضا  الاقل يكي از-2

  .مرتبط با ايده ي محوري هسته باشد

  . يك نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد-3

  

  :قاتيي تحقدـرش مركز درD&Rدهايـواح رشيپذ طيراـش

ي ي در زمينه  با مدرك كارشناسي يا باالتر با تجربه كافحداقل دو نفر -1

 مستقر در )R&D( منظم در دفتر واحدي  با برنامه  وفعاليت سازمان مادر

  . حضور داشته باشند،مركز رشد

  در چارت سازماني سازمان مادر رسميت يافته باشد يا R&D واحد  -2

بصورت يك شركت  يا  داشته باشدحكم صريح باالترين مرجع سازمان را

  .خصوصي وابسته به سازمان مادر به ثبت رسيده باشد

ي  از طرف سازمان مادر به همراه بودجه )R&D ( برنامه كاري واحد-3

  .مشخص شده باشد هاي پژوهشي تخصيص يافته براي طرح

ها را در زمينه   واحدهايي كه يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه -4

  .مشاور انتخاب نمايند اولويت خواهند داشتتخصصي فعاليت خود بعنوان 
  

  :در مركز رشد تحقيقاتي واحدهاي پژوهشي دانشگاهي  پذيرششرايط

وري به  تحقيقات وفنا،ژوهشي از وزارت علومكپي مجوز واحد پي  ارائه -1

  . مركز رشد

 هيأت علمي فعال در  و اعضاي پژوهشي دانشگاهي برنامه كاري واحد-2

هاي پژوهشي مشخص  تخصيص يافته براي طرحي  به همراه بودجه آن

  .شده باشد

  

  :ها ي مركز رشد از واحدهاي مستقر در آن انواع حمايت

، حمايت اعتباري و نظارت بر استقرارمركز رشد متولي شناسايي، پذيرش، 

خدمات ديگر مركز از . هاي تحت پوشش خود مي باشد واحدهاي فعاليت

 و  آموزش، آزمايشگاهي، مشاوره،تابخانهفني، اطالع رساني، ك و جمله علمي

  . از طريق مركز هماهنگ مي شود نيزعمومي، پشتيباني و اداري خدمات

  شـبكه ي داخلـي،       اينترنـت، شـبكه ي    امكان اسـتفاده از      :اطالع رساني 

 مركـز رشـد و نيـز امكـان     با كتب و اشتراك مجالت داخلي مرتبط    ي  تهيه  

  .استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه

هاي مـستقر در مركـز در قالـب         واحد خدمات آموزشي به      ي ارائه :آموزش

كار آفريني، تدوين طرح تجـاري،  (  هاي آموزشي زاري دوره ها و كارگاهبرگ

  ... ) بازاريابي، مديريت و 

 امكـان و   همـاهنگي بـا دانـشگاه        :خدمات آزمايشگاهي و كارگـاهي    

جهت استفاده ي واحـدهاي      هاي دانشگاه  ها و كارگاه   استفاده از آزمايشگاه  

  .مستقر در مركز

در با افراد خبره  و تخصصي  عمومي يمشاوره :خدمات مشاوره اي

  .ي مستقر در مركزها  واحدبه منظور راهنماييزمينه هاي مختلف 

امكانات تايپ، تكثير، تلفن،  :خدمات عمومي، پشتيباني و اداري

سايت كامپيوتر، لسات، اتاق ج  سالن اجتماعات،فاكس و انجام امور اداري،

   .… و ، امنيت امكانات آبدارخانه، نظافت،تجهيزات اداري

  : حمايتهاي مالي

  : به دو صورت امكان پذير استمركز رشدهاي مالي  حمايت

   ـ اعتبار خدماتي غير مستقيم1

    ميليون ريالدوماهانه : هسته

  ماهانه چهار ميليون ريال: شركت نوپا

  .تي ندارداعتبار خدما:  R&Dواحد 

  ماهانه چهار ميليون ريال: واحد پژوهشي دانشگاهي

   اعتبار پژوهشي مستقيم براي رشد ايده محوري -2

  . اعتبارپژوهشي ندارد: هسته 

  تا سقف يكصد ميليون ريال : شركت نوپا

تا سقف يكصد ميليون ريال به شرط تخصيص همين مبلغ از :  R&Dواحد 

  محوري براي رشد ايدهطريق سازمان مادر 

به شرط تأمين تا سقف يكصد ميليون ريال :  دانشگاهييواحد پژوهش

   از ساير منابعمعادل دو برابر اين مبلغ

  

  :ها نحوه بازپرداخت بدهي

يكبار ماه  3خدمات ارائه شده به واحد را هر ي بايد هزينه  R&Dواحدهاي 

 اعتبار  خدمات را از محل يهزينهتوانند  ميساير واحدها  .دنپرداخت نماي

اين اعتبار خدماتي به همراه اعتبار . كنندخدماتي خود در نزد مركز تأمين 

 خروج از مركز پس از است و در قالب وام وهشي پرداخت شده به واحدهاپژ

  .بايد بازپرداخت شود

  :باز پرداخت بدهي هسته ها 

بدهي به سه شكل  ماه پس از خروج از مركز 6توانند حد اكثر  ميهسته ها 

  :د را باز پرداخت كنندخو

بدهي هاي واحد به صورت يكجا در زمان تسويه ي  كليه  بازپرداخت-1

 .حساب
 ماهه از زمان 24حد اكثربدهي هاي واحد در اقساط ي بازپرداخت كليه  -2

 .%8 با كارمزد ساليانه تسويه حساب
 هسته بالفاصله اقدام به يكه يك يا چند نفر از اعضا در صورتي     

نمايد كه زمان  مي، مركز موافقت  شركت يا مؤسسه در مركز نماينديلتشك

اين . به تأخير افتدو نيم سال  تسويه حساب براي اين اعضا به مدت يك

شود و زمان تسويه حساب آنها تأخير  مي هسته نيتأخير شامل ساير اعضا

 .نخواهد داشت
  :بازپرداخت بدهي ساير واحدها

 واحد به صورت يكجا در زمان بدهي هاي ي برابر كليه 1بازپرداخت  -1

 .تسويه حساب
 ماهه از زمان تسويه 36بدهي هاي واحد در اقساط ي بازپرداخت كليه  -2

 .%12 با كارمزد ساليانه حساب

  

  :نظارت و ارزيابي واحدها

پژوهشي به   خدماتي و ي خدمات و پرداخت اعتبارات      ، ارائه   پذيرش، استقرار 

مركـز  رزيابي مديريت و تأييد شوراي      اا نظارت و    واحدهاي مستقر در مركز ب    

 واحدهاي مستقر در مركز موظفنـد در         ي  همه ضمناً. امكان پذير خواهد بود   

مشخص گزارش پيشرفت خود را به مركز ارائه و در طـول زمـان         دوره هاي 

  .درج در آيين نامه هاي مركز باشند من تابع مقررات و قوانين،راستقرا

 ئيس، ر دانشگاه هيأت علمييل از اعضامتشكرشد شوراي مركز 

 و يكي از صاحبان اتاق بازرگانيمعادن، رئيس ره صنايع و ااد

  .باشد مي شهرستان كاشان صنايع

  

  دانشگاه كاشان مركز رشد 

  آفرينان و جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي را مقدم كار

   .دارد  ميگرامي 


