بسمه تعالی
معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا:
مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا به منظور حمایت مادی ،خدماتی و معنوی از ایدهها و فناوریهای افراد ،تیمهایدانشجویی یا
شرکتهای صاحب ایده بدون هیچگونه محدودیت سنی و تحصیالت ،تاسیس گردیده است.
چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن آنها به محصوالت یا خدمات فناورانه قابل تجاری سازی و عرضه به
بازار ،به عنوان رسالت اصلی مرکز رشد دانشگاه محسوب می شود .از این رو  ،مرکز رشد دانشگاه سازمانی است که جریان دانش و
فناوری را در میان دانشگاهه ا ،موسسات تحقیق و توسعه ،شرکتهای خصوصی ،مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها
را با بازار از طریق ایدههای نو و کاربردی تسهیل مینماید.
اهداف مرکز رشد:
 -1بسترسازی جهت پیاده سازی و تجاری کردن ایدههای نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده .
دانشگاه:
 -2ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان بویژه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا.
 -3کمك به رونق اقتصاد محلی و ملی مبتنی بر دانش و فناوریهای پیشرفته.
 -4ایجاد فضای الزم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچك و متوسط دانش بنیان و فنآور فعال در زمینه های فنآوری.
 -5بستر سازی در راستای ایجاد فرصت های شغلی بهمنظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت توسعه
فناوریهای پیشرفته.
 -6تولیدوتوسعهمحصوالتوفرآیندهایفنآوری قابل عرضه به بازار.
 -7ایجاد ارتباط بین ایده پردازان و سرمایه گذاران.
 -8کمك به رشد و توسعه ملی و منطقهای.
 -9ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی فنآورانه.
 -11ایجاد شرکتهای دانش بنیان نوپا و تخصصی با امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی.
 -11ایجاد شرکت های زایشی (  ) spin offو نوبنیاد.
وظایف مرکز رشد:


پذیرش صاحبان ایده( .بویژه تیم های خالق دانشجویی)



کمك به ایجاد ،پرورش و بقاء فعالیتهای نوآورانه.



هدایت صاحبان ایده بهسوی پیاده سازی ایده از طریق ارائه خدمات و مشاورههای مورد نیاز.



تشویق و ترغیب نوآوران به راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان.



تالش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی جهت حفظ حقوق مالکیت معنوی.



حمایتازصاحبانایدهدر راستای کاربردی نمودن ایدههای عملی.



حمایت از بومی سازی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و مورد نیاز دانشگاهها و صنعت.



حمایت از اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارکنان دانشگاه در راستای ایجاد شرکت های زایشی.
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معرفی دوره پیش رشد:
از آنجا که اغلب شرکتهاي نوپا در زمينه هاي فناوري توسط فارغ التحصيالن دانشگاهها تاسيس مي شوند و به علت خال موجود در
واحدهاي آموزشي دانشگاهي که مهارتهاي مربوط به ورود به بازار و کار آفريني در دوره تحصيل به دانشجويان تعليم داده نمي
شود ،لذا فضاي الزم براي شکل گيري مقدمات تاسيس شرکت ،در دوران تحصيالت دانشگاهي فراهم نمي باشد .در اين راستا مرکز
رشد دانشگاه بوعلي سينا به منظور تسريع و تسهيل در شکل گيري شرکتهاي جديد و نوپا  ،دوره اي تحت عنوان دوره پيش رشد
را در مرکز رشد طراحي نموده است .در اين دوره به افرادي که داراي ايده هاي فناورانه هستند ،مشاوره وآموزش هاي الزم براي
تثبيت ايده ،شناسايي گروه کاري و شکل گيري هويت مستقل حقوقي داده مي شود .مدت دوره پيش رشد  6ماه است که بنا به
ضرورت با تصويب شوراي مرکز رشد تا  9ماه قابل تمديد است.
در دوره پيش رشد  ،افراد و گروههاي عالقه مند به کار تيمي و تاسيس شرکت مي توانند در قالب هسته هاي تحقيقاتي (بدون
هويت رسمي و ثبت شرکت) با استفاده از خدمات و پشتيباني مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بوعلي سينا فعاليتهاي اوليه خود
را جهت ورود به بازار تجاري و تشکيل شرکت ساماندهي نمايند.

در طي مدت حضور واحدهاي فناور در دوره پيش رشد ،آنان موظف به اثبات و تکميل ايده محوري ،تثبيت گروه کاري و ارائه
برنامه کاري براي ورود به دوره رشد مي باشند ،ضرورت اصلي اين دوره  ،جذب نيروهاي خالق دانشگاهي  ،تغيير الگوهاي ذهني
اشتغال و تسريع در مراحل رشد است.

موسسات قابل پذیرش در مرحله پیش رشد:


هسته اوليه يا موسسات در حال تشکيل که هنوز ماهيت حقوقي ندارند يا در حال تکميل مراحل ثبت موسسه يا شرکت خود
مي باشند.





موسساتي که داراي برنامه کسب و کار نبوده يا در حال تدوين برنامه کسب و کار مي باشند.
موسساتي که در حال تکميل تيم کاري خود مي باشند.
موسساتي که بازاريابي ايده محوري آنها بصورت دقيق صورت نگرفته است.
مشخصات دوره پیش رشد:




پذيرش گروه يا هسته مربوطه بر اساس توانمندي علمي ،تخصصي و برنامه کسب و کار و ايده محوري ارائه شده مي باشد.
اسکان تيم و ارائه خدمات از جانب مرکز رشد درطول دوره استقرار.




ارائه مشاوره و آموزشهاي الزم درطول دوره استقرار.
ارزيابي هاي سه ماهه در طول دوره پيش رشد به انجام خواهد رسيد و مبناي ارائه تسهيالت و ارتقاء به دوره رشد خواهد بود.
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معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد:
دانشگاه:
 -1داشتن ایده مناسب.
 -2نوآوری در حوزه مربوط به ایده جهت ایجاد امکان رقابت در بازار.
 -3داشتن برنامه کاری مناسب.
 -4داشتن گروه کاری (تیم کاری)مناسب و معرفی آن به شرح ذیل:


حضور حداقل یك نفر بهصورت تماموقت در محل کار.



داشتن حداقل یك نفر دانشآموخته مرتبط با ایده محوری در گروه کاری.



توجه :گروه کاری میتواند هسته اولیه یك شرکت و یا شرکت ثبتشده باشد.



توجه :در صورت داشتن شرکت از زمان ثبت شرکت بیشتر از  3سال نگذشته باشد.

حمایتهای مرکز در دوره پیش رشد:
 -1ارائه خدمات پشتيباني شامل اسکان ،اطالعرساني و تجهيزات اداري اوليه.
 -2ارائه خدمات مشاورهاي  ،بازاريابي  ،حقوقي  ،مالياتي ،بيمه ،مالي و . . .
 -3ارائه اعتبارات حمايتي در سقف معين و مصوب شوراي مرکز رشد.
 -4ساير خدمات مرتبط با توسعه  ،رشد و ارتقاي هستهها يا واحدهاي فناور.
معرفی دوره رشد:
دوره اي است که طي آن واحد فناور با اجراي برنامه کاري مصوب که بر اساس ايده فناورانه تنظيم شده است به يک موسسه فعال
و موفق اقتصادي تبديل مي شود ،روند رشد موسسات فناوري طي حضور در مرکز رشد بر اساس شاخص هاي رشد يافتگي شامل:
-1رشد علمي و فناوري-2 .رشد مالي و اقتصادي و -3رشد سازماني.مورد بررسي قرار مي گيرد ،زمان اين دوره حداکثر  3سال
است که تحت شرايط خاص با تصويب شوراي مرکز رشد تا  5سال قابل تمديد است.
معيارهاي پذيرش در دوره رشد:
 -1داشتن ايده مبتني بر فناوري و با رويکرد اقتصادي و متکي بر بازار.
 -2داشتن برنامه کاري مناسب و متناسب با موضوع فعاليت( ) BP
 -3داشتن تيم کاري مناسب به شرح ذيل(حداقل  2نفر)



يک نفر عضو تماموقت
يک نفر کارشناس خبره يا محقق درزمينه تخصص فعاليت واحد بهعنوان مشاور و يا مؤسس

 -4ثبت شرکت يا موسسه( آگهي ثبت شرکت و آگهي درج در روزنامه رسمي ترجيحاً به نشاني مرکز رشد)
 -5ساخت نمونه اصلي( )prototypeدر مرحله پيش رشد( .درصورتيکه واحد فناور موفق به عقد قرارداد يا قراردادهاي در
مرحله پيش رشد شده باشد بهعنوان يک آيتم مثبت در ارزيابي تلقي خواهد شد)
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حمایتهای مرکز در مرحله رشد:
 -1ارائه خدمات پشتيباني شامل اسکان  ،اطالع رساني و تجهيزات اداري اوليه.
 -2ارائه خدمات مشاورهاي تخصصي در حوزه هاي بازاريابي  ،حقوقي ،مالياتي ،بيمه ،مالي و . . . .
 -3ارائه اعتبارات خدماتي جهت کاهش هزينههاي واحد در دوران راهاندازي.
 -4ارائه اعتبارات تحقيقاتي بهمنظور کمک به واحد جهت تبديل ايده محوري به محصول.
 -5کمک به جذب طرحهاي تحقيقاتي درزمينه فعاليتها ي واحد و کمک به عقد قرارداد با بخش دولتي و خصوصي شامل
انجام مکاتبات ،برگزاري جلسات و . . .
 -6کاهش ميزان باالسري طرحها در طي دوره حضور در مرکز رشد.
 -7انجام مکاتبات و هماهنگيهاي الزم جهت بهرهمند ي از خدمات فني و تخصصي شامل خدمات آزمايشگاهي و کارگاهي از
طريق دانشکدههاي تحت پوشش دانشگاه.
 -8ساير خدمات مرتبط با توسعه  ،رشد و ارتقاء واحدهاي فناور.
انواع واحدهای فناور قابل پذیرش در مرکز رشد


شرکتها و موسسات تحقيقاتي خصوصي و واحدهاي فناور نوپا.
مراکز تحقيق و توسعه صنايع و واحدهاي تحقيق و پژوهش دستگاه هاي اجرايي.
شرکت هاي دانش بنيان.




برخی نکات مثبت قابل توجه در بررسی ایده ها برای ورود به دوره رشد:













تناسب ايده با اولويت هاي مرکز رشد
تناسب ايده با مزيت هاي منطقه اي(استاني/شهري)
وجود فرصتهاي خاص براي تجاري سازي ايده
ارتباط ايده با فناوريهاي نوين (بيوتکنولوژي ،نانوتکنولوژي ،انرژي هاي نو و ). . .
نوآورانه بودن ايده ،اختراع ،ابداع و . . .
امکان دسترسي به سرمايه به ميزان نياز طرح(از طريق سرمايه گذاران بيروني يا مجري ايده)
قابليت تجاري شدن ايده و وجود بازار بالفعل
اشتغال زائي در صورت تکميل شدن ايده
امکان پذيري کامل فني و اجرايي
داشتن تحصيالت دانشگاهي متناسب با ايده
دارا بودن دانش و مهارت کافي مرتبط با ايده(سوابق تحصيلي و مهارتي مرتبط)
امکان توسعه ايده به فعاليتهاي جديد
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موارد مطرح در جلسه دفاع از ایده محوری:
 .1معرفي و توضيح ايده محوري و محصول نهايي(ويژگيها ،مزايا ،نقاط قوت و ضعف  ،فرصتها و تهديدها)
 .2تبيين روشن نوآوري فناورانه طرح
 .3امکان سنجي طرح به لحاظ فني و توجيه اقتصادي طرح(ارزش طرح)
 .4بيان صالحيت علمي و فني گروه جهت پيشبرد ايده محوري
 .5ارائه مطالعات بازار شامل :مشتريان طرح ،دسته بندي بازار ،حجم بازار ،رقبا  ،محصوالت يا خدمات مشابه و جايگزين،
مزيت رقابتي و . . .
 .6ريسک هاي پيش روي ايده
 .7ساير موارد تخصصي مرتبط با ايده

شرايط عمومي پذيرش در مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه:
شرایط عمومی پذیرش می تواند در چهار شکل زیر تعریف شود:
-1شرايط عمومي پذيرش هستهها و شرکتها در دوره پيشرشد
وجود ایده فناورانه دارای توجیه اقتصادی -اعضای هسته حداقل دو نفر با مدرک مرتبط در زمینه کاری هسته ،حداقل یکی از اعضا دارای مدرک کارشناسی مرتبط یا

دانشجوی رشته مرتبط با ایده محوری هسته باشد .

 وجود حداقل یك نفر کارشناس خبره یا هیأت علمی باسابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا مؤسساعضای هسته میبایستی درصدد تشکیل یك شرکت حقوقی باشند. -2شرايط عمومي پذيرش شرکتها در دوره رشد
متقاضیان میبایست دارای یك شخصیت حقوقی(شرکت یا مؤسسه ثبت شده) باشند و از زمان ثبت آنها بیش از سه سال نگذشته
باشدو با دارا بودن شرایط ذیل:
 -1-2داشتن ايده محوري
ايده محوري ،محصولي است که شرکت يا موسسه مي خواهد در طي مدت استقرار در مرکز رشد ايجاد کند يا توسعه دهد.
 -2-2داشتن طرح کسب وکار برای ایده
تشريح ابعاد و ارزش علمي و فني ايده و داشتن توجيه اقتصادي و فني مبتني بر بازار که طرح تجاري آن مورد تصويب شوراي
مرکز قرار گيرد.
 -3-2داشتن نوآوری در حوزه مربوط به ایده
تحقق ايده محوري مستلزم نوآوري در حوزه فناوري باشدو فعاليت شرکت بر روي يک ايده پژوهشي متکي بر فناوري که داراي
توجيه فني و اقتصادي مبتني بر بازار است ،متمرکز شده باشد
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 -4-2داشتن گروه کاری(تیم کاری)
حضور تمام وقت حداقل يک نفر دانشآموخته مقطع کارشناسي(داراي تخصص مرتبط با ايده محوري) در گروه کاري ضروري

است.

 -3شرایط عمومی پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در دوره رشد
 حداقل دو نفر با مدرك کارشناسي يا باالتر با تجربه کافي در زمينه فعاليت سازمان مادر با برنامه منظم پارهوقت و يا يک نفرتمام وقت در دفتر واحد در مرکز رشد حضور داشته باشند .

-واحد در نمودار سازماني سازمان مادر رسميت يافته باشد يا حکم صريح باالترين مرجع سازمان را براي انجام اين امر داشته باشد

يا به صورت يک شرکت خصوصي وابسته به سازمان مادر به ثبت رسيده باشد .
برنامه کاري واحد از طرف سازمان مادر به همراه بودجه تخصيص يافته براي طرحهاي پژوهشي در دوره حضور در مرکز رشدتحقيقاتي مشخص شده باشد .
واحدهايي که يکي از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها را در زمينه تخصصي فعاليت خود به عنوان مشاور يا همکارانتخاب کنند درگزينش و استقرار اولويت خواهند داشت.
 -4شرایط عمومی پذیرش شرکتهای دانش بنیان
پذيرش شرکتهاي دانش بنيان تابع قوانين و مقررات و آئين نامه هاي موجود و مرتبط با اين شرکت ها مي باشد.
موارد عدم پذیرش در مرکز رشد:
 -1هسته ها و شرکت هاي مشاوره اي و آموزشي.
 -2هسته ها و شرکت هاي فعال در حوزه هاي عمومي فناوري اطالعات و ارتباطات.
 -3هسته ها و شرکت هايي که ايده محوري آنها صرفاً راه اندازي يک پايگاه اينترنتي است.
 -4هسته ها و شرکت هايي که داراي محصول بوده و مي خواهند صرفاً کار بازرگاني انجام دهند.
 -5هسته ها و شرکت هايي که قائم به يک شخص بوده و نمي توانند يک نفر کارشناس مرتبط با ايده محوري را به صورت تمام
وقت در اختيار داشته باشند.
 -6هسته ها و شرکت هايي که ايده محوري يا محصول نهايي آنها کلي ،مبهم و نامشخص باشد.
 -7هسته ها و شرکت هايي که در مرحله اوليه طراحي مفهومي محصول باشند.
 -8هسته ها و شرکت هايي که ايده هاي تکراري و يا در دست اجراء ديگران را ارائه نمايند.

آدرس :خيابان طالقاني -خيابان فرهنگ -مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بوعلي سينا.
وب سايتRoshd.Basu.ac.ir :

پست الکترونيکيRoshd@Basu.ac.ir :

تلفن 83232283 :و 231- 83232281
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فاکس231-83232283 :

