
خانه، یا کشی، گرممرکز رشد (انکوباتور)، آنگونه که در فرهنگ لغت آمده به معنای ماشين جوجه
ساخته شده است که بر مفاهيم   to incubate دستگاه نگهداری نوزادان نورس است. این واژه از مصدر

انکوباتورها در زمره تکثير کردن، کشت دادن، رشد کردن و تکوین یافتن داللت دارد. در ادبيات کارآفرینی، 
گيرند و نهادها یا چارچوبهایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و زیرساختهای فنی قرار می

شوند. مرکز رشد فضای اداری و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی کارهای کوچک تاسيس می
سازی و برخی خدمات هکند و همچنين شبکمختلف با حداقل هزینه را برای شرکتهای نوپا فراهم می

نماید. در واقع انکوباتورها ارائه کننده فضا، خدمات حمایتی و تجهيزات جانبی را برای آنها تامين می
و شرکتهای کوچک را در ایجاد و توسعه    مشترک برای شرکتهای کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان

                                                                                                         . موسسات خود یاری نمایند
جهانی مالکيت فکریآنطورکه در اسناد سازمانی  (WIPO)   آمده، مراکز رشد طرحهایی مبتنی بر نوآوری

هستند که از کادر مدیریتی کوچکی تشکيل شده و دارای مکان فيزیکی و تسهيالت مشترک هستند. 
مراکز رشد معموال در کنار یک مرکز تحقيقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتيبانی (اعم از فنی یا 

کند تاسيس ل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه میغيرفنی) را برای تبدی
شوند، در سرتاسر جهان، این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل می

 .نوآوریها و دستاوردهای تحقيقاتی به محصوالت و نيز ترغيب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک هستند
اند و های مختلف منتهی به فناوری متشکل شدهراکز در قالب واحدهای نوپای فعال در زمينهاین م

واحدهای مستقر در آن شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقيق و توسعه صنایع، و یا مراکز 
تحقيقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند. و در صورت پذیرش در مرکز رشد 

گردند. شرکتهایی که طی دوره اقامت در مرکز رشد با استفاده از امکانات این مرکز بتوانند مستقر می
به اهداف برنامه دست یابند و موفق به ایجاد فناوری و دانش فنی در زمينه مربوطه شوند و دستاوردهای 

ه شده در دوره شوند. به واحدهای پذیرفتتحقيقاتی خود را به بازار عرضه کنند از مرکز رشد خارج می
رشد مقدماتی مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبيت ایده کاری 

                                                                                  .شودو ایجاد هویتهای حقوقی مستقل داده می
 


