
 خالصه فناوري

 فرایند از زمان ارائه ایده محصول محور

چنانچه ایده در مراحل ابتدایی است و فعالیت تحقیقاتی یا بازاریابی انجام 
 نشده بهترین گزینه ارائه ایده به مرکز رشد دانشگاه می باشد

:مرکز رشد  

مرکز رشد گیاهان ...)و و کیت-دانشگاه دو مرکز رشد فناوري سالمت(تجهیزات پزشکی :معرفی مرکز رشد   
محصوالت آرایشی بهداشتی)را دارد. این مراکز براي حمایت از -دارو سنتی -داروئی وشیمیایی(دارو شیمیایی

  رشد فناور و براي حضور محصوالت در بازار می باشد.

دو مرحله پیش رشد و رشد می باشد. پیش رشد براي ایده هایی که هنوز تصمیمی : رشدفعالیت در مرکز  
ماهه تقریبا این تیم کامل و شرکت ثبت  6تا  3براي تشکیل تیم یا ثبت شرکت گرفته نشده است. در این دوره 

ل و تست بازار می شود. محصول با همراهی مشاورین ارزیابی و تکمیل می شود. دوره رشد : محصول کامال تکمی
 خود را انجام می دهد. معرفی محصول به مراکز مورد استفاده و همراهی براي حضور در نمایشگاههاي تخصصی
و عمومی در مرکز رشد انجام می گیرد.     دوره رشددوره اي است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهاي فناور 
مستقر در مرکز رشد به معیارهاي رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. این زمان 

 با تصویب شوراي مرکز رشد تا 5 سال قابل افزایش است.

 در کارگاهی فضاي–دانشگاه مرکز رشد فضاي دفتري براي فناوران مرکز رشد با اجاره کم در  امکانات مرکز 
دارو و تجهیزات روم کلین– دانشگاه مقدورات حد  

ایر حمایت هاس •  
میلیون تومان براي تامین هزینه هاي  10تا5/1ارائه وام بالعوض در مرحله پیش رشد و رشد تا سقف  •

محصول تکمیل یا و تخصصی نمایشگاههاي در شرکت –مشاورین خارج دانشگاه   

 انجام تست ها و کارهاي بالینی مورد نیاز براي اخذ مجوز براي ساخت محصول در قالب اصلی یا رائه وام ا •
معین و بازپرداخت معین. با دوره تنفس تعیین شدهتا سقف   

 حمایت از انجام ثبت اختراع و پتنت محصول با کمک مشاور دانشگاه •



ر تحقیقاتی بر روي محصولگرنت کار تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشگاه با فناور براي انجام کااعطاي  •  

معرفی محصول و ایده در قالب کاربرگ هاي هر مرکز از طریق ایمیل مراکز رشد دانشگاه یا مراجعه  فرایند 
 هاي کاربرگ –حضوري در ساعت اداري به مرکز رشد واقع در پژوهشکده بوعلی و مشاوره با کارشناسان مراکز 

 در. بود خواهد امکانپذیر مرکز در استقرار رشد مرکز شوراي توسط پذیرش صورت در و داوري شده دریافت
 گزارش ارائه با( مجازي استقرار با حمایت و خدمات از استفاده امکان فیزیکی استقرار به تمایل عدم صورت
است امکانپذیر) مرکز رئیس به ها فعالیت از منظم . 

روزي در جایگاه شما بودند و اکنون بزرگترین امتیاز مراکز رشد حضور فناورانی هستند که  نکته 
محصول آنها با اخذ مجوزهاي الزم در بازار سالمت حضور دارد. محصوالتی که دامنه آنها از دارو 

گرفته تا آموزش هاي مجازي، تجهیزات آموزشی و تجهیزات ارتوپدي شامل شده است. این فناوران 
.مشاور شما می توانند باشند  

  

دانشجویان و اعضا هیات علمی در حوزه فناوري خارج حمایت هاي دانشگاه از 
 از مراکز رشد

ثبت اختراع و پتنت : تامین بخشی از هزینه هاي مشاورین دانشگاه در این حوزه ، فرآیند: تکمیل فرم  •
 درخواست از طریق سیستم جامع اطالعات پژوهشی (پژوهان)

با صنعت دانشکده، پایان نامه دانشجویی که در  پایان نامه محصول محور : با تایید دفتر نوآوري و ارتباط •
نمره معادل مقاله  2حوزه فناوري باشد می تواند با مجوز شوراي فناوري آغاز شود. این پایان نامه می توانند 

نهایی را با آیتم هاي تعیین شده براي امتیاز پایان نامه کاربردي(محصول محور) اخذ نمایند. فرآیند: مشاوره 
فتر نوآوري و ارتباط با صنعت دانشکدهبا مسئول د  

تکمیل محصول : ارائه وام بدون سود براي ساخت محصول در قالب اصلی یا انجام تست ها و کارهاي بالینی  •
طریق سایت مدیریت فرآیند : دریافت فرم از .تعیین شده تا سقف  : براي اخذ مجوز مورد نیاز محصول

  توسعه فناوري سالمت فناوري) تکمیل و ارسال به ایمیل مدیریت توسعه فناوري سالمت

تجاري سازي : اعطاي وام هاي با سود معین از طریق صندوق پژوهش و فناوي سالمت ثامن. وام هاي بدون  •
تکمیل فرم ها و ارسال به صندوق (کارشناسان  سقف با دوره تنفس، فرآیند : مراجعه به سایت صندوق

 صندوق پاسخگوي ساالت شما نیز درخصوص نحوه تکمیل فرم هستند)



(طرح تجاري)، ثبت شرکت، دانش بنیان  BPارائه مشاوره هاي مالی، مالیاتی، حسابداري ، تجاري سازي،  •
نوع مشاوره به مدیریت توسعه و ... از طریق مشاورین طرف قرارداد ، فرایند: ارسال ایمیل و درخواست 

  فناوري سالمت

  

:قوانین موجود دانشگاه   
 امتیازات فناوري در ترفیع و گرنت با تصویب شوراي فناوري و کمیته ترفیع •

 امتیازات فناوري در ارتقا با تایید شوراي فناوري و هیات ممیزه دانشگاه •

اي فناوران طبق خط مشی مالکیت فکري درصد بر 100تا  95حق مالکیت ثبت اختراع و تجاري سازي بین •
 دانشگاه مصوب هیات امنا

 امکان حضور در صنعت به عنوان ساعت آموزشی یا ماموریت مطابق شیوه نامه ارتباط با صنعت دانشگاه •

 الزامات و مشوق هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي فناوري •

 پایان نامه محصول محور (دفاع می تواند بدون مقاله باشد) •
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