


ه و ���تد��ر ر�د، کارآ��ی�ی و ارتباط با جا�� 



علم مجرّد و به تنهایی هم کافی نیست؛ علم را باید وصل کنیم به فنّاوري، فنّاوري را باید

.وصل کنید به صنعت، و صنعت را باید وصل کنیم به توسعه ي کشور



چه کارهایی با این دفتر دارید؟

جارياستقبال از ایده هاي نو و تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به محصول ت

فرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

پژوهش هاي کاربردي و تقاضا محور از سمت خارج از دانشگاه

جوایز سالیانه منتخبین ارتباط با جامعه و صنعت



:شرایط پذیرش ایده هاي کسب و کار•

سطح قابل قبولی از فناوري•

سطح قابل قبولی از نوآوري•

قابلیت پیاده سازي و تجاري سازي•

تجارياستقبال از ایده هاي نو و تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به محصول



:فرایند پذیرش ایده هاي کسب و کار•

تکمیل فرم پذیرش توسط متقاضی•

ارزیابی اولیه ایده توسط کارشناس جذب و پذیرش پارك•

)متخصص صنعتی/ عضو هیات علمی(داوري فنی ایده توسط داور تخصصی •

بررسی نهایی ایده در شوراي پذیرش پارك •

تجارياستقبال از ایده هاي نو و تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به محصول



سطوح مختلف پذیرش در مرکز نوآوري

کانونی

پیش رشد

رشد
موسسه پارکی

ایده اولیه کسب و کار

شرکت حقوقی-
طرح کسب و کار-
ی نمونه اولیه یا آزمایشگاه-

محصول نهایی-
فروش در بازار-
کسب مجوزها-

ایده پرورش یافته-
تیم آموزش دیده-

توان تولید انبوه-
سبد محصوالت-
فعالR&Dواحد -
قابلیت صادرات-

استقرار در شهرك ها 
و سایر محیط هاي 

صنعتی و تجاري

واحدهاي 
R&Dصنعتی

شرکت هاي 
اور پشتیبان فن

ماه6تا 3)خدماتی(

ماه9تا 6

سال5تا 3

نامحدود

خروجی سایر 
مراکز رشد

ادغام در شرکت 
هاي بزرگ

تجارياستقبال از ایده هاي نو و تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به محصول



:مهمترین مالك ها در ارزیابی دوره اي

فعالیت مستمر در راستاي طرح پذیرش شده•

حفظ و ارتقا ویژگی هاي نوآورانه و سطح فناوري طرح •

)ورود به بازار/ ساخت محصول(حصول پیشرفت در حوزه تجاري سازي •

همکاري و تعامل با پارك و سایر واحدهاي فناور•

تجارياستقبال از ایده هاي نو و تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به محصول



مهمترین حمایت ها و خدمات قابل ارائه به ایده هاي پذیرش شده

)اداري،کارگاهی و اراضی(فضاي استقرار •

تسهیالت مالی کم بهره•

شبکه سازي و تسهیل در ارتباطات•

آموزش و مشاوره هاي فنی و کسب و کار•

خدمات بازاریابی•

خدمات آزمایشگاهی•

خدمات مالکیت فکري•

تجارياستقبال از ایده هاي نو و تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به محصول



عتفرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صن



عتفرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صن



عتفرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صن



عتفرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صن



عتفرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صن



پژوهش هاي کاربردي و تقاضا محور از

سمت خارج از دانشگاه



پژوهش هاي کاربردي و تقاضا محور از سمت خارج از دانشگاه

نکات کلیدي جهت انعقاد قرادادهاي پژوهشی
عناوین قراردادهاي پژوهشی به گونه اي انتخـاب گـردد. 2-1

.که ماهیت پژوهشی بودن مشخص گردد

از کلمــاتی همچــون خریــد، ســاخت بــه تنهــایی در . 2-1-1
.عناوین استفاده نشود

، از کلماتی چون طرح پژوهشی، مطالعاتی توسـعه اي. 2-1-2
.در عناوین استفاده شود.... بومی سازي، نو آوري و فناوري

در عناوین قراردادهاي پژوهشی، عالوه بر مواردي که. 2-1-3
نوشته شـده، بهتـر اسـت از عنـاوینی کـه داراي عبارت هـاي 

و همچون توسعه و ارتقاي فرایندها ، تکنولـوژي، محصـوالت
.استفاده شود.... 

در شرح خدمات قراردادهاي پژوهشی مواردي به شرح ذیل استفاده . 2-2
.گردد

اهداف پژوهش. 2-2-1
مطالعه و بررسی پیشینه تحقیق در موضوع قرارداد. 2-2-2
چگونگی روش دریافت و بررسی اطالعات داده هاي مورد نیاز . 2-2-3
تحلیل اطالعات دریافت شده. 2-2-4
استفاده از نرم افزارهاي تخصصی و مناسب جهت تحلیل . 2-2-5

اطالعات
بهبود و ارتقاي سیستم، محصول و خدمات . 2-2-6
تی تولید محصوالت پایلوت و نمونه  آزمایشگاهی و نیمه صنع. 2-2-7
روش اجراي پژوهش . 2-2-8
دستاوردهاي پژوهش . 2-2-9



پژوهش هاي کاربردي و تقاضا محور از سمت خارج از دانشگاه



پژوهش هاي کاربردي و تقاضا محور از سمت خارج از دانشگاه



طرح برتر ارتباط با جامعه و صنعت

هئیت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی برتر در جامعه و صنعت

شرکت همکار برتر در ارتباط با دانشگاه

جوایز سالیانه منتخبین ارتباط با جامعه و صنعت



پایان شب سیه سفید استدر  ناامیدي بسی امید است
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