
 

شرکت ها و هسته های فناورانه در مرکز رشد فناوری سالمتو حضور شرایط پذیرش   

 

(دارای ایده فناورانه و نوآورانه و قابل اجرا و درزمینه سالمت باشد.1  

(دارای تیم کاری کامل و متخصص باشند )مرکز رشد درصورت لزوم مشاوره می دهد(2  

تخصصی نمره کافی را کسب کند.-بازار-بتواند از داوری و اعالم نظر کارشناسان فناوری (ایده باید3  

(ایده باید تایید شورای فناوری سالمت دانشگاه را کسب نماید.4  

(شرایط شخص ارائه دهنده ایده5  

 دارای گواهی به روز عدم سو پیشینه باشد 

 اشددارای گواهی عدم اعتیاد از آزمایشگاه امین دانشگاه ب 

 دارای تحصیالت مرتبط یا مورد نیاز در ایده باشد 

 دارای تاییده اداره حراصت دانشگاه باشد 

 چک ضمانتی یا سفته مورد نیاز جهت دریافت تجهیزات مر کز باشد.(دارای 6

 (قرارداد فی مابین باید مورد امضا قرار بگیرد.7

 (جهت اسقرار باید در موارد زیر متعهد گردند.8

  دوره پیش رشد:وظایف در 
 ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها 

 تکمیل تیم کاری تخصصی 

 تکمیل فرم های پروپوزال و طرح کسب و کار 

 اقدام برای تولید نمونه اولیه 

 )مدت این دوره سه ماه است)درصورت صالحدید مرکز تا شش ماه تمدید می شود 

  دوره رشد:شرایط پذیرش در 

 اقدام جهت اخذ مجوز های الزم 

 تکمیل و به نتیجه رساندن پروپوزال فناورانه 

 )اقدام اولیه جهت ثبت شرکت دانش بنیان)به غیر از شرکت های تولیدی 

 تکمیل  قرارداد مخصوص دوره رشد 

 در صورت درخواست مرکز رشد( ارائه فاکتورهای فروش و ارائه خدمات به مرکز( 

 شرایط ویژه برای حمایت مالی از پروپوزال های فناورانه: 

 بازار(تاییده های الزم را بگیرد –فناورانه  -طرح باید از سه داور )تخصصی 

 .صاحب طرح می باید در تیم کاری خود از متخصصین آن حوزه استفاده کرده باشد 

  یا عضو دانشگاه یا عضو کرکز رشد باشد )پذیرش پروپوزال های غیر از این شرایط می بایست صاحب طرح می بایست

 نامه با شرکت ها یا سایر مراکز رشد فناوری صورت بپذیرد( در قالب تفاهم

 

 


