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ایــن جهــاد عظیــم مقابلــه بــا کرونــا در یــک عرصــه 
ــه ی  ــاد.در زمین ــاق افت ــیعی اتف ــوع و وس ی متن
درمــان و انــواع خدمــات پزشــکی مجاهــدت هایــی 
اتفــاق اتفــاق افتــاد، در زمینــه ی پیشــگیری و 
غربالگــری و بهداشــت محیــط و صــد عفونــی 
کــردن مســیرها و خیابــان هــا، در زمینــه ی 
ــرکت  ــیله ی ش ــه وس ــزات ب ــوازم و تجهی ــد ل تولی
ــردم،  ــا و احــاد م ــان، دســتگاه ه ــش بنی ــای دان ه
بــا ابــن ســرعت، تجهیــزات مــورد نیــاز تهیــه شــد 
و در مــوارد بســیاری بــه صــورت مجانــی ایــن کار 

ــت.             ــام گرف انج
این واقعا افتخار آمیز است.      مقام معظم رهبری



8

023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir

عنوان

نشانی

کد پستی

تلفن

نمابر

پایگاه اینترنتی

پست الکترونیک

ــارک  ــات پــ ــه خدم ــوه ارائ ــی و نح معرف
ــمنان ــتان س ــاوری اس ــلم و فنـ عــ

www.sstp.ir

ــم و  ــارک عل ــگاه، پ ــوار دانش ــاهرود، بل ش
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مقدمه و تعاریف

امـروزه بـا پیچیدگـی جوامـع و اقتصـاد افـراد در محیط هـای بسـیار متنـوع بـه لحـاظ سـازمانی و 
قوانیـن زندگـی می کننـد و آنچـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه در ایـن فضـا رفـع نیازهـا از طریق 
تعامـات متقابـل افـراد بـا یکدیگـر و فـرد بـا سـازمان و یا سـازمان بـا سـازمان صـورت می پذیرد. 
از ایـن رو، آنچـه در رونـد ایـن نـوع زندگـی ضروری بـه نظر می رسـد، ایجـاد شـفافیت و قاعده مند 
سـاختن روابـط بیـن افـراد، افـراد بـا سـازمان ها و سـازمان بـا سـازمان ها در جامعـه ی امروزین در 
راسـتای ایجـاد  ثبـات و افزایـش کارایـی در جامعـه اسـت. معرفـی خدمـات قابـل ارایه توسـط هر 
سـازمان و شـناخت آن توسـط مخاطبیـن آن، یکـی از نخسـتین گام ها بـرای تعریف دقیـق جایگاه 
یـک نهـاد در فضـای فعالیـت آن بـوده و یکـی از حقـوق پایـه ای در منشـور حقـوق شـهروندی 

محسـوب می شـود. 
بـا نگاهـی بـه فرآیند هـای حمایتـی پارک ها، ایـن نهادهـا را می توان سـازمان های حامی توسـعه ی 
فنـاوری نامیـد. معرفـی دقیـق خدمـات و فرایندهای حمایتی پـارک به مخاطبیـن آن صرف نظر از 
کمـک بـه تسـهیل ارتبـاط پارک بـا متقاضیـان خدمات می-شـود، یکـی از اقدامات اساسـی پارک 

در تحقق حقوق شـهروندی اسـت.
ایـن گـزارش در واقـع برشـی از خدمـات قابل ارایه توسـط پـارک علم و فناوری اسـتان سـمنان به 
جامعـه ی فنـاوران و نـوآوران اسـتان بوده که مشـتمل بـر 53 خدمت در حـال ارایه بـه این جامعه 

در سطح اسـتان است.

مقدمــــه
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تعــاریــف
رشــد مقدماتــی: منظــور تیم هــا و یــا شــرکت های نوپایــی هســتند کــه ایــده ی ایشــان دارای 

ظرفیــت رشــد در آینــده را داشــته و در پــارک پذیــرش شــده باشــند.
ــده و در  ــرش ش ــارک پذی ــه در پ ــتند ک ــاوری هس ــای فن ــرکت ها و واحده ــور ش ــد: منظ رش

ــتند. ــود هس ــول خ ــود محص ــا بهب ــه و ی ــاخت نمون ــه ی س مرحلس
ــده  ــول تجاری ش ــک محص ــل ی ــه حداق ــتند ک ــی هس ــرکت های جوان ــور ش ــد: منظ پسارش

ــند. ــتقر باش ــارک مس ــته و در پ داش
ــاق: منظــور از شــرکت های خــاق شــرکت هایی اســت کــه مــورد تاییــد یکــی از  ــع خ صنای

مبــادی شناســایی و تاییــد شــرکت های خــاق قــرار گرفتــه باشــند.
ــه صــورت  ــت ب ــه از مراجــع ذی صــاح مجــوز فعالی ــمن ها: منظــور تشــکل هایی هســتند ک س
ــای  ــا فعالیت ه ــتا ب ــان همراس ــت ایش ــته اند و فعالی ــت داش ــاد را دریاف ــردم نه ــکل های م تش

پــارک باشــد.
ســایر: کلیــه ی اشــخاص حقیقــی هســتند کــه اقــدام و بــا فعالیــت ایشــان هم راســتا بــا پــارک 

اســت و فعالیــت ایشــان بــه تاییــد پــارک رســیده باشــد. 
ضریــب A: ایــن ضریــب معــادل 1.1 برابــر نصــف معامــات خــرد مصــوب هیــات دولــت در هــر 

ســال اســت )در ســال 1399 ایــن مبلــغ برابــر بــا 247.5 میلیــون ریــال اســت(.

ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان
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گروه های خدمات

و  اسـتان سـمنان در چارچـوب  فنـاوری  و  پـارک علـم  فعالیت هـای حمایتـی  نـوع  اسـاس  بـر 
سیاسـت های اباغـی و همچنیـن اقدامـات توسـعه ای پارک، 8 دسـته و گـروه خدمات بـرای ارایه 
بـه متقاضیـان )فنـاوران و نـوآوران( تعریـف شـده اسـت. هـر یـک از ایـن دسـت از خدمـات خود 

مشـتمل بـر تعـدادی خدمـت می شـوند.
گـروه خدمـات ارایـه شـده توسـط پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان بـه شـرکت ها/واحدهای 

فنـاور بـه شـرح جدول اسـت.
تعداد خدمات تعریف شدهعنوان گروه خدماتردیف

جــــــــمـــــــع
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معافیت ها

خدمات استقرار و پشتیبانی

آموزش و توانمندسازی

مشاوره کسب و کار و تخصصی

آزمایشگاهی و کارگاهی

پشتیبانی کسب و کار

توسعه بازار
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53
ــه  ــع مراجع ــراه مرج ــه هم ــات ب ــه ی خدم ــدف ارای ــای ه ــت، گروه ه ــر خدم ــرح ه ــه ش در ادام

ــی شــود. ــح داده م ــل توضی ــه تفصی ــات ب ــه خدم ــد ارای توســط متقاضــی و فراین
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خدمات اول

تامین مالی

ــک  ــف ی ــعه ی تعری ــق و توس ــای تحقی ــی از هزینه ه ــن بخش ــات، تامی ــن خدم ــف ای ــدف از تعری ه
ــرمایه گذاری  ــک س ــش ریس ــول و کاه ــعه ی محص ــی و توس ــش  فن ــن دان ــد، تدوی ــول جدی محص
ــه  ــول ب ــعه ی محص ــزان توس ــب می ــات برحس ــن خدم ــت. ای ــاور اس ــای فن ــرکت ها و واحده در ش
لحــاظ آمادگــی فنــاوری )TRL( و توســعه ی و آمادگــی حضــور در بــازار )MRL( تعریــف و میــزان 

ــود. ــن می ش ــوع آن تعیی ــی و ن ــت مال حمای

اعتبار خدماتی رشد مقدماتی

اعتبار خدماتی رشد

اعتبار ساخت نمونه 

)Royalty( اعتبار تجاری سازی – کیابهر

اعتبار تجاری سازی - سرمایه گردش

گرنت پژوهش های کاربردی )بالعوض(گرنت نوآوری دانش آموزی )بالعوض(

گرنت فناوری جوانه )بالعوض(

گرنت فناوری جوانه )پارک فاوا(

تسهیالت صنایع خالق

اعتبار توسعه زیر ساخت های فناوری 

  تسـهیالت تجـاری سـازی- معاونـت علمـی و فنـاوری 
رییـس جمهـوری
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خدمات تامین مالی

1_اعتبار خدماتی رشد مقدماتی
ایـن اعتبـار بـه صاحبـان ایده کـه فاقد شـخصیت 
حقوقـی هسـتند و یـا تیـم کاری و یا طرح کسـب 
و  اصـاح  و  بازنگـری  نیازمنـد  ایشـان    BP وکار 

تکمیـل باشـد، پرداخـت می شـود.

میزان اعتبار: سقف حمایت مالی A است.

محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار بین 3 تا 9 ماه است.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش

فراینـد دریافـت: تکمیـل فرم هـای جـذب و پذیرش، دفـاع طـرح در کمیته جـذب و پذیرش، 
تاییـد در شـورای مرکز رشـد، انعقاد قـرارداد.

2_اعتبار خدماتی 
ایـن اعتبـار بـه شـرکت ها و واحدهـای فنـاور دوره ی 
از  بخشـی  پوشـش  بـرای  و  گرفتـه  تعلـق  رشـد 
هزینه هـای اسـتقرار، اداری و هزینه هـای جاری واحد 

می شـود. پرداخـت  فنـاور 

محـدوده ی زمانـی: دامنـه ی زمانـی پرداخـت ایـن اعتبـار حداکثـر 3 سـال و با تصویـب هیات 
امنا 5 سـال اسـت.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش

میـزان اعتبـار: سـقف حمایـت مالـی معـادل یـک 
سـوم اعتبـار مصـوب سـاخت نمونـه بـرای واحدهای 
فنـاور دوره رشـد و معـادل A 8 بـرای صنایع خاق و 

سـمن ها در مـوارد خـاص اسـت.

فرایند دریافت: تکمیل فرم های جذب و پذیرش، دفاع طرح در کمیته جذب و پذیرش، تایید 
در شورای مرکز رشد، انعقاد قرارداد.

رشد مقدماتی

رشد

پسا رشد

صنایع خالق

سمن ها

سایر

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

رشد مقدماتی

رشد

پسا رشد

صنایع خالق

سمن ها

سایر

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت



خدمات پارک علم و فناوری استان سمنان

sstpir 023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir

9

3_اعتبار ساخت نمونه 
ایـن اعتبـار بـه واحدهـای فنـاور دوره رشـد بـرای 
سـاخت نمونـه ایـده مطرح شـده به پـارک پرداخت 
می شـود. هـدف از پرداخـت ایـن اعتبـار دسـتیابی 
واحـد فنـاور بـه دانـش تولیـد و تدویـن تـا مرحلـه 
دسـتیابی به مشـخصات محصول نهایـی آماده برای 
.)Bench Scale Product-BSP( ورود بـه بـازار اسـت

میزان اعتبار: سقف حمایت مالی معادل A 8 است.
محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار یک سال و حداکثر 3 سال است.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش
فراینـد دریافـت: تکمیـل فرم هـای جـذب و پذیـرش، دفـاع طـرح در کمیتـه جـذب و پذیرش، 

تاییـد در شـورای مرکـز رشـد، انعقاد قـرارداد.

)Royalty( 4_اعتبار تجاری سازی – کیابهر
ایـن اعتبـار بـه واحدهـای فنـاور که مرحله سـاخت 
نمونه خود را طی و در دوره ها ی رشـد و پسـا رشـد 
قـرار داشـته و بـرای تجاری نمـودن دانش فنـی و یـا 
محصـول نیازمنـد اعتبـار هسـتند، تعلـق می گیـرد. 
در قالـب پرداخـت آن مشـارکت بـا واحـد فنـاور در 

منافـع حاصـل از تجاری شـدن محصول اسـت.

میزان اعتبار: سقف حمایت مالی معادل A 20 است.

محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار یک سال و حداکثر 5 سال است.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش و یا اداره  استقرار، نظارت و ارزیابی

ــراه  ــه هم ــه ی درخواســت ب ــا ارای ــرش و ی ــای جــذب و پذی ــل فرم ه ــت: تکمی ــد دریاف فراین
ــورای  ــا ش ــرش و ی ــذب و پذی ــه ج ــرح در کمیت ــاع ط ــرح، دف ــی ط ــاری )BP(، ارزیاب ــرح تج ط

ــرارداد. ــاد ق ــوط، انعق ــورای مرب ــد در ش ــازی، تایی تجاری س

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

رشد مقدماتی

رشد

پسا رشد

صنایع خالق

سمن ها

سایر
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10 خدمات تامین مالی

5_اعتبار تجاری سازی - سرمایه گردش
ایـن اعتبار بـه واحدهای فناور متقاضی سـرمایه 
در گـردش بـرای تامیـن مـواد اولیـه و نیـروی 
انسـانی و ... کـه هزینه هـای بازاریابـی و فـروش 
سـطح  در  فکـری  مالکیـت  ثبـت  برنـد،  ثبـت 

پرداخـت می شـود. دارنـد،   .... و  بین المللـی 

 A میزان اعتبـار: سـقف حمایت مالـی معادل
است.  8

محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار یک سال است.

مرجع مراجعه: اداره  استقرار، نظارت و ارزیابی
فراینـد دریافـت: ارایه ی درخواسـت به همـراه طـرح تجـاری )BP(، ارزیابی طرح، دفـاع طرح در 

شـورای تجاری سـازی، تاییـد در شـورای مربوط، انعقـاد قرارداد.

6_گرنت نوآوری دانش آموزی )بالعوض(
ایـن حمایت مالی به دانش آموزان و دانشـجویان 
دارای ایـده و طرح هـای دارای نوآوری نسـبی و 
مناسـب تعلـق گرفته و در قالـب کمک باعوض 

پرداخت می شـود.

 A میـزان اعتبار: سـقف حمایت مالـی معادل
است.  0/1

محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار یک سال است.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش

فرایند دریافت: تکمیل فرم های نوآوری، بررسی طرح در شورای نوآوری، انعقاد قرارداد.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

رشد مقدماتی

رشد

پسا رشد

صنایع خالق

سمن ها

سایر

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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بردی )بالعوض( 7_گرنت پژوهش های کار
ایـن حمایت بـه پایان نامه ها و رسـاله های تحصیات 
بـازار و توسـعه  بـه  نـگاه  تکمیلـی دانشـگاهی کـه 
ایده هـای محصـول محـور داشـته و یـا هم راسـتا بـا 

ماموریت هـای پـارک باشـند تعلـق می گیـرد.

میزان اعتبار: سقف حمایت مالی A است.

محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این 
اعتبار حداکثر 2 سال است.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینــد دریافــت: تکمیــل فرم هــای مرتبــط، دفــاع طــرح در کمیتــه مربــوط، تاییــد در کمیتــه، 
ــرارداد. انعقاد ق

8_گرنت فناوری جوانه )بالعوض(
رســاله های  و  پایان نامه هــا  بــه  حمایــت  ایــن 
ــه  ــگاه ب ــه ن ــگاهی ک ــی دانش ــات تکمیل تحصی
بــازار و توســعه ایده هــای محصــول محــور داشــته 
باشــند تعلــق می گیــرد. اعتبــار ایــن طــرح وزارت 
عتــف و یــک ســازمان حامــی بــوده و پــارک 

ــت. ــتانی آن اس ــه ای و اس ــری منطق مج

میزان حمایت: برای پایان نامه های کارشناسی ارشد A و برای رساله های دکتر A2  است.
محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار حداکثر 2 سال است.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش و مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافـت: تکمیـل فرم هـای مرتبـط در سـامانه های اعامی، پیـش دفاع و دفـاع طرح در 
کمیتـه مربـوط، تاییـد در کمیتـه ی اسـتانی، تاییـد توسـط وزارت عتـف و سـازمان حامـی، انعقاد 

قرارداد.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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9_گرنت فناوری جوانه )پارک فاوا(
در  فعـال  شـرکت های  طرح هـای  بـه  گرنـت  ایـن 
نمونـه  دارای  کـه  می گیـرد  تعلـق   ICT حـوزه ی 
بـرای سـاخت محصـول  باشـند و   )MVP( محصـول 
نهایـی نیازمنـد تامیـن مالـی هسـتند. در ایـن طـرح 
از  پـارک،  از  دریافتـی  اعتبـار  بـر  عـاوه  شـرکت ها 
می شـوند. برخـوردار  نیـز  فـاوا  پـارک  کمک هـای 

میـزان حمایـت: مطابـق مصوبـات پـارک فـاوا در 
حـال حاضـر A 8 اسـت.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش و مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافـت: تکمیـل فرم هـای مرتبـط در سـامانه های اعامی، پیـش دفاع و دفـاع طرح در 
کمیتـه مربـوط، تاییـد در کمیتـه ی اسـتانی، تاییـد توسـط وزارت عتـف و سـازمان حامـی، انعقاد 

قرارداد.

10_تسهیالت صنایع خالق
پـارک علـم فنـاوری اسـتان سـمنان در راسـتای 
حمایـت از صنایـع خاق اقدام به انعقـاد تفاهم نامه 
بـا معاونت علمـی و فناوری ریـس جمهوری نموده 
و بـر اسـاس ان یـک خط اعتبـاری بـرای پرداخت 
اجرایـی  صنایـع خـاق  در  توسـعه ای  تسـهیات 

اسـت. نموده 
میـزان حمایت: مطابـق مصوبـات معاونت علمی 

و فنـاوری رییـس جمهوری.

مرجع مراجعه: اداره ی جذب و پذیرش و مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینــد دریافــت: تکمیــل فرم هــای مرتبــط، پیــش دفــاع و دفــاع طــرح در کمیتــه مربــوط، 
تاییــد در کمیتــه ی اســتانی، تاییــد توســط معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری، انعقــاد 

قــرارداد.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی



خدمات پارک علم و فناوری استان سمنان

sstpir 023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir

13

11_اعتبار توسعه زیر ساخت های فناوری 
ایـن اعتبار بـه واحد های فنـاور که متقاضی اسـتقرار 
در اراضـی پـارک بـوده و نیازمند توسـعه زیر سـاخت 
هـای توسـعه فنـاور خـود در ایـن اراضـی هسـتند، 

پرداخـت می شـود.

 8 A میـزان اعتبـار: سـقف حمایـت مالـی معـادل
. ست ا

محدوده ی زمانی: دامنه ی زمانی پرداخت این اعتبار 3 سال است.

مرجع مراجعه: اداره  استقرار، نظارت و ارزیابی و اداره ی توسعه زیرساخت فیزیکی
فراینـد دریافـت: ارایه ی درخواسـت بـه همراه طـرح تجـاری )BP( ، ارزیابی در خواسـت، تعیین 
اولیـه میـزان زمیـن، ارایـه طرح معمـاری از سـوی متقاضی، دفـاع طـرح در کمیته مرتبـط، تایید 

در شـورای پارک، انعقـاد قرارداد.

12_تسـهیالت تجـاری سـازی- معاونت علمـی و فناوری 
جمهوری رییـس 

راسـتای  در  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  علـم  پـارک 
حمایـت از تجاری سـازی و تنوع منابع مالـی، اقدام به 
انعقـاد تفاهم نامـه بـا معاونـت علمی و فنـاوری رییس 
موافقت نامـه،  ایـن  اسـاس  بـر  و  نمـوده  جمهـوری 
یـک خـط اعتبـاری بـرای پرداخـت تسـهیات بـرای 

واحدهـای فنـاور در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

میـزان حمایـت: مطابق مصوبـات معاونت علمـی و فناوری رییـس جمهوری در حـال حاضر یک 
میلیـارد ریال با کارمـزد 4 درصد.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافـت: تکمیـل فرم هـای مرتبط، پیش دفـاع و دفاع طـرح در کمیته مربـوط، تایید در 
کمیتـه ی اسـتانی، تایید توسـط معاونـت علمی و فنـاوری رییس جمهوری، انعقـاد قرارداد.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

سایر

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت
سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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خدمات دوم

خدمات معافیت

ــات  ــرکت ها و موسس ــت از ش ــون حمای ــاده ی 9 قان ــرای م ــطه ی اج ــه واس ــات ب ــش از خدم ــن بخ ای
ــارک  ــای پ ــرات و تفاهم نامه ه ــق مذاک ــات و از طری ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــان و تجاری س دانش بنی

ــا دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در ســطح اســتان فراهــم شــده اســت.  ب

معافیت مالیات بر عملکرد

معافیت مالیات بر حقوق کارکنان

معافیت مالیات ارزش افزوده

معافیت بیمه قراردادهای شرکت ها و واحدهای فناور

معافیت از شمول قانون کار

معافیت عوارض ملی و محلی
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16 خدمات معافیت

1_معافیت مالیات بر عملکرد
باتوجـه بـه مـاده 9 قانـون حمایـت از شـرکت ها و 
و  نـوآوری  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان  موسسـات 
اختراعـات و بـه اسـتناد مـاده 2 آییـن نامـه اجرایی 
مـاده 47 و مـاده 13 قانـون چگونگـی اداره مناطـق 
آزاد درآمـد واحدهـای فنـاور مسـتقر درپارک هـای 
علـم و فنـاوری از پرداخـت مالیـات معاف هسـتند. 

مرجـع مراجعه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنی - تخصصی و اداره ی اسـتقرار، نظارت و ارزیابی

فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی و تایید و ارسال نامه ی تایید به مراجع مرتبط 

2_معافیت مالیات بر حقوق کارکنان
باتوجـه بـه مـاده 9 قانـون حمایـت از شـرکت ها و 
نـوآوری  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان  موسسـات 
و اختراعـات و بـه اسـتناد مـاده 2و 6 آییـن نامـه 
اجرایـی مـاده 47 حقوق نیروهای واحدهای مسـتقر 

در پـارک از پرداخـت مالیـات معـاف هسـتند.

مرجـع مراجعه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنی – تخصصی و اداره ی اسـتقرار، نظارت و ارزیابی

ــع  ــه مراج ــد ب ــه ی تایی ــال نام ــد و ارس ــی و تایی ــت، بررس ــه درخواس ــت: ارای ــد دریاف فراین
ــط  مرتب

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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زش افزوده 3_معافیت مالیات ار
باتوجـه بـه مـاده 9 قانـون حمایـت از شـرکت ها و 
نـوآوری  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان  موسسـات 
نامـه  آییـن   2 مـاده  اسـتناد  بـه  و  اختراعـات  و 
ارزش  ابهـام  رفـع  بخشـنامه  و   47 مـاده  اجرایـی 
افـزوده درمناطـق آزاد واحدهـای فنـاور نسـبت بـه 
فروش هایـی کـه در داخـل پـارک انجـام می شـود 
از خریـداران  بـه وصـول مالیـات  تکلیفـی نسـبت 

داشـت. نخواهنـد 

مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات فنـی - تخصصـی و اداره ی اسـتقرار، نظارت 
ارزیابی و 

فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی و تایید و ارسال نامه ی تایید به مراجع مرتبط 

4_معافیت عوارض ملی و محلی
باتوجـه بـه مـاده 9 قانـون حمایـت از شـرکت ها و 
و  نـوآوری  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان  موسسـات 
اختراعـات و بـه اسـتناد مـاده 3 آییـن نامـه اجرایی 
مـاده 47 واحدهـای مسـتقر در پـارک از پرداخـت 

تمامـی عـوارض معاف هسـتند.

مرجـع مراجعه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنی - تخصصی و اداره ی اسـتقرار، نظارت و ارزیابی

فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی و تایید و ارسال نامه ی تایید به مراجع مرتبط 

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

رشد مقدماتی

رشد

پسا رشد

صنایع خالق

سمن ها

سایر
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5_معافیت از شمول قانون کار
بـه اسـتناد فصـل چهـارم آییـن نامـه اجرایـی مـاده 
47 مقـررات اشـتغال در پارک هـای علـم و فنـاوری 
هماننـد مقـررات اشـتغال درمناطـق آزاد هسـتند لذا 
اشـتغال در پارک هـای علـم و فنـاوری همانند مناطق 

آزاد اسـت.
همچنین رسـیدگی به شـکایات کارگران و کارفرمایان 
در پارک هـای علـم و فنـاوری تابع قانـون کار نبوده و 

شـامل آیین نامـه ی انظباتی مختص پارک ها اسـت.

مرجـع مراجعـه: مدیریت تجاری سـازی و خدمات فنـی - تخصصـی و اداره ی اسـتقرار، نظارت و 
ارزیابی

فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی و تایید و ارسال نامه ی تایید به مراجع مرتبط 

6_معافیت بیمه قراردادهای شرکت ها و واحدهای فناور
مطابـق آیین نامـه اجرایـی مـاده 47 قانـون برنامـه 
تامیـن  سـازمان  اباغـی  بخشـنامه های  و  چهـارم 
و  شـرکت ها  پژوهشـی  قراردادهـای  اجتماعـی، 

واحدهـای فنـاور معـاف از بیمـه اسـت.

مرجع مراجعـه: مدیریت تجاری سـازی و خدمات 
و  نظـارت  اسـتقرار،  اداره ی  و  تخصصـی   - فنـی 

رزیابی ا
فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی و تایید و ارسال نامه ی تایید به مراجع مرتبط 

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت
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سمن ها

صنایع خالق
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رشد مقدماتی
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ــارک و انعقــاد قــرارداد اســتقرار در یکــی از  ایــن بخــش از خدمــات پــس از پذیــرش واحــد فنــاور در پ
پردیس هــای فنــاوری وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان بــه شــرکت ها و واحدهــای 

ــود.  ــه می ش ــاور ارای فن

خدمات سوم

خدمات استقرار و پشتیبانی 

ارایه فضای اداری

ارایه فضای کارگاهی

استقرار در آزمایشگاه های پارکاستقرار در اراضی پردیس های فناوری

صدور مجوز فناوری

کمک به دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

استفاده از امکانات سالن های اجتماعات و جلسات
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20 خدمات استقرار و پشتیبانی

1_ارایه فضای اداری
بـه منظـور کمـک در راسـتای دسـتیابی بـه نتایـج 
ایـده پذیـرش شـده در پـارک علـم و فناوریاسـتان 
سـمنان بـر حسـب تقاضـا متناسـب بـا آن فضـای 
دفتـری بـرای اسـتقرار تیـم کاری واجـرای ایده در 
اختیـار واحدهـای فنـاور قرار مـی دهد. ایـن فضاها 
بـه صـورت اجـاره بـوده هزینـه ی اسـتقرار در ایـن 
فضاهـا بـه همـراه یارانه هـر سـاله تعیین می شـود.

در حـال حاضـر در تمامـی شهرسـتان های اسـتان 
پـارک آمـاده واگـذاری فضـای اسـتقرار اسـت.

مرجع مراجعه: اداره استقرار، نظارت و ارزیابی
فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی درخواست و تعیین میزان فضا، انعقاد قرارداد.

2_ارایه فضای کارگاهی
در صـورت نیـاز به فضـای کارگاهی برای سـاخت 
نمونـه، پـارک علـم و فنـاوری بـر حسـب تقاضـا 
متناسـب بـا آن فضای کارگاهی برای اسـتقرارتیم 
کاری واجـرای ایـده در اختیـار واحدهـای فنـاور 
قـرار می دهـد. ایـن فضاها به صـورت اجـاره بوده 
هزینـه ی اسـتقرار در ایـن فضاها به همـراه یارانه 

هـر سـاله تعیین می شـود.

مرجع مراجعه: اداره استقرار، نظارت و ارزیابی و اداره ی توسعه زیرساخت فناوری

فرایند دریافت: ارایه درخواست، بررسی درخواست و تعیین میزان فضا، انعقاد قرارداد.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی



خدمات پارک علم و فناوری استان سمنان

sstpir 023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir

21

3_استقرار در اراضی پردیس های فناوری
صـورت  بـه  کارگاهـی  فضـای  بـه  نیـاز  صـورت  در 
مسـتقل،امکان واگـذاری زمیـن بـه صـورت اجـاره ی 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  در  سـاله(   99( بلندمـدت 
در   ،1399 سـال  در  اسـت.  فراهـم  سـمنان  اسـتان 
پردیـس اصلـی پـارک 35 هکتـار زمین برای اسـتقرار 
واحدهـای فنـاور و شـرکت های دانش بنیـان بـا فراهم 
و  فاضـاب  و  آب  گاز،  بـرق،  زیرسـاخت های  آوری 
اسـت.  واگـذاری  آمـاده  ارتباطـی  زیرسـاخت های 
همچنیـن امـکان صـدور سـند مالکیـت اعیـان بـرای 

نیـز فراهـم شـده اسـت. شـرکت ها 

مرجع مراجعه: اداره استقرار، نظارت و ارزیابی و اداره ی توسعه زیرساخت فناوری

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن میـزان فضـا و بررسـی طـرح 
معمـاری، پذیـرش و انعقـاد قـرارداد واگـذاری زمیـن.

4_استقرار در آزمایشگاه های پارک
سـال  از  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
1392، اقـدام بـه واگـذاری آزمایشـگاه های خـود بـه 
بـه  واگـذاری  ایـن  اسـت،  نمـوده  بخـش خصوصـی 
صـورت سـاالنه و دوسـاالنه بـوده و واحدهـای فناور و 
شـرکت های مسـتقر در پارک دارای اولویـت واگذاری 
هسـتند. منافـع حاصل از ارایه خدمـات مطابق قرارداد 

بیـن طرفیـن تقسـیم می شـود.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فرایند دریافت: تکمیل فرم های مرتبط، بررسی پیشنهاد در هیات رییسه، انعقاد قرارداد.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی



sstpir 023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir

22 خدمات استقرار و پشتیبانی

5_صدور مجوز فناوری
و  معافیت هـا  از  بسـیاری  از  برخـورداری  مـاک 
تسـهیات، مجـوز فناوری صادره از سـوی پـارک علم 
و فنـاوری اسـت. این مجوز بر اسـاس ضوابط اسـتقرار 
فنـاور در آن  فعالیـت واحدهـای  تاییـد  و  پـارک  در 

می شـود. صـادر 

مرجع مراجعه: اداره استقرار، نظارت و ارزیابی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تاییـد حضـور و فعالیت پـارک، صدور 
مجـوز از سـوی رییـس پارک.

6_کمک به دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
در  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
بـه  اقـدام  فنـاور  واحدهـی  بـه  کمـک  راسـتای 
عقـد تفاهم نامه هـای همـکاری بـا مبـادی صـدور 
بـرداری  بهـره  پروانه هـای  و  تاسـیس  مجوزهـای 
نمـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس، در صـورت نیـاز 
واحدهـای فنـاور و شـرکت های مسـتقر این پارک 
اقـدام بـه معرفـی بـرای صـدور ایـن مجوزهـا بـر 

می نمایـد. کوتاه تـری  فرایندهـای  اسـاس 

مرجع مراجعه: اداره استقرار، نظارت و ارزیابی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تایید زمینـه ی فعالیت واحدهـای فناور 
و شـرکت، صـدور نامـه و پیگیـری تا حصـول نتیجه توسـط پارک.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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7_استفاده از امکانات سالن های اجتماعات و جلسات
در صـورت نیـاز یـک واحـد فنـاور بـه برگـزاری 
و  فضاهـا  پـارک  گردهمایـی،  یـا  و  جلسـات 
اختیـار  در  برگـزاری  بـرای  را  خـود  امکانـات 

می دهـد. قـرار  فنـاور  واحـد  یـا  و  شـرکت 

و  نظـارت  اسـتقرار،  اداره  مراجعـه:  مرجـع 
ارزیابـی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تایید زمینـه ی درخواسـت، هماهنگی 
الزم بـرای واگـذاری امکانات.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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خدمات چهارم

خدمات آموزشی و توانمندی 

ــارک و انعقــاد قــرارداد اســتقرار در یکــی از  ایــن بخــش از خدمــات پــس از پذیــرش واحــد فنــاور در پ
پردیس هــای فنــاوری وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان بــه شــرکت ها و واحدهــای 

ــود. ــه می ش ــاور ارای فن

برگزاری دوره های آموزشی

اختصاص فضای امکانات به شرکت ها برای برگزاری 
دوره های آموزشی عمومی

برگزاری دوره های آموزشی به صورت بوت کمپ و یا 
مدرسه تابستانی

آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  امـکان  آوری  فراهـم 
ک مشـتر
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26 خدمات آموزشی و توانمندی

1_برگزاری دوره های آموزشی
یکـی از اقدامـات پـارک علـم و فنـاروی شناسـایی 
نیازهـای آموزشـی و توانمندسـازی واحدهای فناور 
نوپـا و همچینـی واحدهـای فناور جـوان و برگزاری 
دوره هـای آموزشـی و کارگاه های توانمندسـازی در 

حوزه ی کسـب و کار اسـت.
نیـاز  اعـام  بـا  یـا  و  پـارک  توسـط  دوره هـا  ایـن 
برگـزار می شـود.  پـارک  فنـاور توسـط  واحدهـای 
همچنیـن ایـن دوره هـا توسـط کارگـزاران طـرف 
قـرارداد پـارک نیـز قابـل ارایـه اسـت کـه در ایـن 
تعرفه هـای از  یـا بخشـی  و  تمـام  پـارک  صـورت 

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تایید زمینه ی آموزشـی، برگـزاری دوره 
آموزشی.

2_اختصـاص فضای امکانات به شـرکت ها بـرای برگزاری 
دوره های آموزشـی عمومی

در صـورت نیـاز یـک واحد فنـاور به برگـزاری دوره ی 
و  فضاهـا  پـارک  شـرکت،  خـود  توسـط  آموزشـی 
امکانـات خـود را بـرای برگـزاری دوره ی آموزشـی در 

اختیـار شـرکت و یـا واحـد فنـاور قـرار می دهـد.

مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنـی - تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تاییـد زمینه ی آموزشـی، هماهنگی الزم 
برای واگـذاری امکانات، برگزاری دوره آموزشـی.

شرکت در دوره ها را تقبل می نماید.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد
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رشد مقدماتی
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3_فراهم آوری امکان برگزاری دوره های آموزشی مشترک
بـا  همراسـتا  سـازمان های  پیشـنهاد  صـورت  در 
فعالیت هـای پـارک بـرای برگـزاری دوره ی آموزشـی 
بـرای  را  خـود  امکانـات  و  فضاهـا  پـارک  مشـترک، 
برگـزاری دوره ی آموزشـی در اختیـار قـرار می دهـد.

مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات 
فنـی - تخصصـی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تاییـد زمینه ی آموزشـی، هماهنگی الزم 
برای واگـذاری امکانات، برگزاری دوره آموزشـی.

4_برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـه صورت بـوت کمپ و یا 
مدرسـه تابستانی

پیشـنهاد  همچنیـن  یـا  و  نیـاز  بـراورد  صـورت  در 
بـرای  پـارک  فعالیت هـای  بـا  همراسـتا  سـازمان های 
برگـزاری دوره ی آموزشـی بـه صـورت بـوت کمـپ و 
یـا مدرسـه تابسـتانی، پـارک فضاهـا و امکانـات خـود 
قـرار  اختیـار  در  آموزشـی  برگـزاری دوره ی  بـرای  را 
می دهـد و بخشـی از ایـن هزینه هـا را برعهـده گرفتـه 
و بـه اعضـای واحدهـای فنـاور بـرای شـرکت در ایـن 
دوره هـا تخفیـف در تعرفـه آموزشـی ارایـه می دهـد.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تاییـد زمینه ی آموزشـی، هماهنگی الزم 
بـرای واگـذاری امکانات و تخمین کمـک مالی، برگزاری دوره آموزشـی.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت
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سمن ها
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خدمات پنجم

خدمات مشــاوره کســب و کار 
تخصصی  و 

ــارک و انعقــاد قــرارداد اســتقرار در یکــی از  ایــن بخــش از خدمــات پــس از پذیــرش واحــد فنــاور در پ
پردیس هــای فنــاوری وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان بــه شــرکت ها و واحدهــای 

ــود. ــه می ش ــاور ارای فن

مشاوره های مالیاتی

مشاوره های بیمه ای

مشاوره های روابط کار

مشاوره حقوق مالکیت فکریمشاوره تامین مالی و حضور در بورس

مشاوره در خصوص طراحی و بسته بندی

ارایه مشاوره خدمات انتقال فناوری

مربی گری و راهبری
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30 خدمات مشاوره کسب و کار و تخصصی

1_مشاوره های مالیاتی
بـرای  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
توسـط  کار  و  کسـب  اداره ی  فرایندهـای  تسـهیل 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در خـود اقـدام بـه ارایه ی 
مشـاوره های مالیاتـی بـه صـورت حضـور فیزیکـی 
مشـاور و پرداخت حق المشـاوره نموده اسـت. هدف 
از ایـن خدمـات دسترسـی رایـگان واحدهـای فناور 
بـه خدمات مشـاوره و تسـهیل اداره ی کسـب و کار 

است. ایشـان 

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 
بـرای حضور مشـاور و ارایه مشـاوره.

2_مشاوره های بیمه ای
بـرای  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
توسـط  کار  و  کسـب  اداره ی  فرایندهـای  تسـهیل 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در خـود اقـدام بـه ارایه ی 
مشـاوره های بیمـه ای بـه صـورت حضـور فیزیکـی 
مشـاور و پرداخت حق المشـاوره نموده اسـت. هدف 
از ایـن خدمـات دسترسـی رایـگان واحدهـای فناور 
بـه خدمات مشـاوره و تسـهیل اداره ی کسـب و کار 

است. ایشـان 

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 
برای حضور مشـاور و ارایه مشـاوره.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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وابط کار 3_مشاوره های ر
پـارک علـم و فناوری اسـتان سـمنان برای تسـهیل 
فرایندهـای اداره ی کسـب و کار توسـط واحدهـای 
فنـاور مسـتقر در خود اقـدام به ارایه ی مشـاوره های 
و  مشـاور  فیزیکـی  صـورت حضـور  بـه  کار  روابـط 
پرداخـت حق المشـاوره نمـوده اسـت. هـدف از ایـن 
بـه  فنـاور  واحدهـای  رایـگان  دسترسـی  خدمـات 
کار  و  کسـب  اداره ی  تسـهیل  و  مشـاوره  خدمـات 

ایشـان اسـت.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 
برای حضور مشـاور و ارایه مشـاوره.

4_مشاوره تامین مالی و حضور در بورس
پـارک علـم و فناوری اسـتان سـمنان برای تسـهیل 
فرایندهـای تامین و توسـعه ی مالـی واحدهای فناور 
مشـاوره های  ارایـه ی  بـه  اقـدام  خـود  در  مسـتقر 
حضـور در بـورس بـه صورت حضـور فیزیکی مشـاور 
از  هـدف  اسـت.  نمـوده  حق المشـاوره  پرداخـت  و 
ایـن خدمـات دسترسـی رایـگان واحدهای فنـاور به 
خدمـات مشـاوره و تسـهیل توسـعه ی منابـع مالـی 

بـرای اداره ی کسـب و کار ایشـان اسـت.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 
برای حضور مشـاور و ارایه مشـاوره.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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32 خدمات مشاوره کسب و کار و تخصصی

5_مشاوره حقوق مالکیت فکری
موفقیـت  عوامـل  کلیدی تریـن  از  یکـی  شـک  بـی 
واحدهـای فنـاور حفاظـت از منافـع مالکیـت فکـری 
اسـت. پارک علم و فناوری اسـتان سمنان برای کمک 
بـه واحدهای فناور مسـتقر پارک در ایـن زمینه، اقدام 
بـه ارایـه ی مشـاوره های مالکیـت فکـری بـه صـورت 
حق المشـاوره  پرداخـت  و  مشـاور  فیزیکـی  حضـور 
نموده اسـت. هـدف از ایـن خدمات دسترسـی رایگان 
واحدهـای فنـاور بـه خدمـات مشـاوره بـرای تدویـن 
اسـتراتژی های مالکیـت فکـری توسـط ایشـان اسـت.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 
برای حضور مشـاور و ارایه مشـاوره.

6_مشاوره در خصوص طراحی و بسته بندی
طراحـی و بسـته بندی یکی از عوامـل موفقت در بازار 
امروزیـن اسـت، پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان 
بـرای کمـک بـه واحدهـای فنـاور مسـتقر پـارک در 
ایـن زمینـه، اقـدام بـه ارایـه ی مشـاوره های طراحی 
و بسـته بندی و پرداخـت حق المشـاوره نموده اسـت. 
هـدف از ایـن خدمـات دسترسـی رایـگان واحدهای 
فنـاور بـه خدمات مشـاوره برای حضور موفق ایشـان 

در بازار اسـت.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی
فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 

برای حضور مشـاور و ارایه مشـاوره.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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7_ارایه مشاوره خدمات انتقال فناوری
برخـی از واحدهـای فنـاور پـس از تدویـن دانش فنی 
در  کار  و  کسـب  توسـعه ی  و  سـاخت  بـه  تمایـل 
زمینه هـای تولیـد انبوه نداشـته و تمایل بـه واگذاری 
و انتقـال دانـش فنـی بـه غیـر را دارنـد، و برخـی از 
در  تسـریع  بـرای  دارنـد  تمایـل  فنـاور  واحدهـای 
فراینـد توسـعه ی محصـول خـود از دانش  فنی سـایر 
شـرکت ها و واحدهـای فنـاور اسـتفاده نماینـد. ایـن 
انتقـال فناوری جنبه هـای متنوعی از حقـوق فناوری 
و تجـاری دارد کـه در صـورت عـدم توجـه بـه آن 
موجـب تنش هـای آتـی خواهـد شـد. در این راسـتا، 

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعییـن زمینه ی مشـاوره، هماهنگی الزم 
ارایه ی خدمـات مشـاوره و قراردادهای مرتبط.

پـارک علـم و فناوری اسـتان سـمنان برای کمک بـه واحدهای فناور مسـتقر پـارک در این زمینه، 
اقـدام بـه ارایـه ی مشـاوره های انتقـال دانـش  فنـی و پرداخـت حق المشـاوره نموده اسـت. هدف از 
ایـن خدمـات دسترسـی واحدهـای فنـاور به خدمات مشـاوره بـرای اجتنـاب از خسـارات مرتبط با 

این موضوع اسـت.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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34 خدمات مشاوره کسب و کار تخصصی

بی گری و راهبری 8_مر
یکـی از مشـکات و مسـایلی که باعث بـاال رفتن نرخ 
شکسـت واحدهـای فنـاور نوپـا در اقتصـاد می شـود، 
عدم شـناخت ایشـان از فضـای کسـب و کار و رقابت 
اسـت. پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان بـرای 
پـارک  نوپـای مسـتقر  فنـاور  واحدهـای  بـه  کمـک 
اقـدام بـه ارایـه ی خدمـات مربی گـری و راهبـری به 

واحدهـای فنـاور نموده اسـت.
مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 

فنـی - تخصصی

فراینـد دریافـت: بررسـی واحـد فنـاور، ارایـه پیشـنهاد مربی گـری و راهبـری بـه واحـد فنـاور، 
پذیـرش توسـط واحـد فنـاور، انعقاد قرارداد سـه جانبـه، هماهنگـی الزم ارایه ی خدمـات و نظارت 

پارک. توسـط 

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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ــارک و انعقــاد قــرارداد اســتقرار در یکــی از  ایــن بخــش از خدمــات پــس از پذیــرش واحــد فنــاور در پ
پردیس هــای فنــاوری وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان بــه شــرکت ها و واحدهــای 

ــود. ــه می ش ــاور ارای فن

خدمات ششم

خدمات آزمایشگاهی و 
کارگاهی 

امکان بهره مندی از خدمات آزمایشگاه های عضو شبکه خدمات آزمایشگاهی
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  

امکان بهره مندی از ارایه خدمات آزمایشگاهی به 
عنوان آزمایشگاه عضو شبکه شاعا
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36 خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

1_خدمات آزمایشگاهی
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان بـا در اختیار 
داشـتن 5 آزمایشـگاه پایـه و کـه سـه آزمایشـگاه 
اسـتاندارد  همـکار  و  زیسـت  محیـط  معتمـد  آن 
هسـتند، بـه واحدهـای فنـاور کـه نیـاز بـه خدمات 
ارایـه  آزمایشـگاهی  دارنـد، خدمـات  آزمایشـگاهی 

یـد. می نما

مرجـع مراجعه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنـی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعیین زمینه ی خدمـات، هماهنگی الزم 
ارایه ی خدمـات مرتبط.

آزمایشگاه های عضو شبکه  از خدمات  2_امکان بهره مندی 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  

پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان عضـو قطعی 
شـبکه راهبـردی آزمایشـگاه های معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـوده و واحدهـای فناور 
می تواننـد از خدمـات سـایر آزمایشـگاه های عضـو 

ایـن شـبکه بـا تخفیـف بهره مند شـوند

مرجـع مراجعه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنـی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعیین زمینه ی خدمـات، هماهنگی الزم 
بـا آزمایشـگاه های طرف مقابـل و ارایه ی خدمـات مرتبط.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت
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بـه  آزمایشـگاهی  ارایـه خدمـات  از  3_امـکان بهره منـدی 
عنـوان آزمایشـگاه عضـو شـبکه شـاعا

پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان عضـو قطعـی 
فنـاوری  و  نحقیقـات  و  علـوم  وزارت  شـاعا  شـبکه 
بـوده و واحدهـای فنـاور می تواننـد از خدمـات سـایر 
آزمایشـگاه های عضـو این شـبکه بـا تخفیـف بهره مند 

. ند شو

مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات 
فنـی - تخصصـی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت و تعیین زمینه ی خدمـات، هماهنگی الزم 
بـا آزمایشـگاه های طرف مقابـل و ارایه ی خدمـات مرتبط.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی
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خدمات هفتم

خدمات پشتیبانی کسب و 
کار 

یکــی از کلیدی تریــن اقدامــات پــس از اســتقرار حمایت هــای پــارک بــرای تثبیــت و توســعه ی کســب 
و کارهــا در واحدهــای فنــاور اســت و اساســا ایــن بخــش از خدمــات، تفــاوت پارک هــا بــا ســایر مراکــز 
ــای  ــهیل فعالیت ه ــات تس ــن خدم ــه ای ــدف از ارای ــد. ه ــاد می کن ــوآوری را ایج ــاوری و ن ــت از فن حمای
کســب و کار واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک اســت. ایــن بخــش از خدمــات پــس از پذیــرش واحــد 
فنــاور در پــارک و انعقــاد قــرارداد اســتقرار در یکــی از پردیس هــای فنــاوری وابســته بــه پــارک علــم 

و فنــاوری اســتان ســمنان بــه شــرکت ها و واحدهــای فنــاور ارایــه می شــود.

خدمات حسابداری همراه با تخفیف

کمک به ثبت اختراع، طراحی صنعتی و برند

ارزشگذاری فناوری

پاویون و نمایشگاه ها

و   B2G ، B2C و   B2Bرویدادهـای برگـزاری 
همچنیـن رویدادهای مشـترک با سـرمایه گذاران

انتقال فناوری

تولید محتوای تبلیغاتی
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1_خدمات حسابداری همراه با تخفیف
از آنجـا که داشـتن یک سیسـتم مالی، یکـی از ارکان 
واحدهـای  توسـعه  و  رشـد  و  وضعیـت  از  شـناخت 
فنـاور اسـت، پـارک علـم و فنـاوری اقدام شناسـایی 
شـرکت های ارایـه دهنـده خدمات مالـی و انتخاب از 
بیـن ایشـان بـرای ارایـه خدمـات مالی نموده اسـت. 
معرفـی  شـرکت های  منعقـده  تفاهم نامـه ی  مطابـق 
شـده از سـوی پـارک تخفیـف ارایـه خدمـات دارند. 
از  فنـاور  واحدهـای  رضایـت  صـورت  در  همچنیـن 

ارایـه ی خدمـات، بخشـی از تعریفـه ی

مرجـع مراجعـه: اداره ی اسـتقرار، نظـارت و ارزیابـی و مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات فنی - 
تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت معرفی به شـرکت ارایه کننـده ی خدمات، 
ارایـه ی خدمـات مرتبط و ارزیابـی ارایه خدمات.

2_کمک به ثبت اختراع، طراحی صنعتی و برند
بـا توجـه بـه اهمیـت سیاسـت های مالکیـت فکـری 
دانش بنیـان،  و شـرکت های  فنـاور  واحدهـای  بـرای 
پـارک علـم و فناوری عاوه بـر ارایه خدمات مشـاوره 
در ایـن زمینـه بـه شـرکت ها و واحدهای فنـاور عضو 
خـود کمـک هزینـه ی ثبت اختـراع پرداخـت می کند 
)100 درصـد تعرفـه ثبت اختراع داخلـی و 50 درصد 
 70 پـارک  ایـن  همچنیـن  خارجـی(.  ثبـت  تعرفـه 
درصـد هزینه هـای ثبـت برنـد شـرکت های عضـو را 

پرداخـت می نمایـد.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم برای اعمـال تخفیف و یا 
پرداخـت تعرفه ی ثبـت اختراع و یـا برند.

ارایه خدمات را پرداخت می کند.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد

رشد

رشد مقدماتی

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت
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زشگذاری فناوری 3_ار
شـرکت های  بـرای  اهمیـت  دارای  عوامـل  از  یکـی 
دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور بـرآورد ارزش فناوری 
در حـال توسـعه ی بـرای ثبـت دارایی هـا و یا بـرآورد 
قیمـت تمـام شـده و یـا فـروش دانـش فنـی، اسـت. 
پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان، ضمـن راه اندازی 
دفتـر ارزش گـذاری فنـاوری، خدمات ارزش گـذاری را 
بـه واحدهـای فنـاور عضـو خـود و یـا غیر عضـو ارایه 

می نمایـد.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم برای دریافـت اطاعات و 
هماهنگـی بـا تیـم ارزش گـذاری، اعمـال تخفیف و یـا پرداخت تعرفـه ی ارزش گـذاری دانش فنی و 

ارزش گذاری. گـزارش  ارایه 

4_انتقال فناوری
انتقـال و فـروش دانش فنـی یکـی از اسـتراتژی های 
شـرکت های  و  فنـاور  واحدهـای  درآمـد  کسـب 
دانش بنیـان و همچنیـن بـرای کوتـاه شـدن فراینـد 
تحقیـق و توسـعه، اسـتفاده از امـکان انتقـال فناوری 
اسـت. پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان، ضمن 
فنـاوری، خدمـات حقـوی  انتقـال  دفتـر  راه انـدازی 
و در مذاکـرات  نمـوده  ارایـه  ایشـان  بـه  را  مرتبـط 
انتقـال فنـاوری واحدهـای فنـاور در کنـار واحدهای 

واگذاری دانش-فنی را تنظیم می نماید.فنـاور قـرار گرفتـه و قـرارداد

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم بـرای دریافـت بـرای 
ارزش گـذاری فنـاوری، هماهنگی هـای حقوقـی مرتبـط، مشـارکت در مذاکـرات، تنظیـم قـرارداد 

دانش فنـی. واگذاری/خریـد 

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت
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ویدادهـای B2B و B2G ، B2C و همچنیـن  5_برگـزاری ر
ویدادهـای مشـترک بـا سـرمایه گذاران ر

فـروش،  و  کار  و  کسـب  توسـعه ی  راه هـای  از  یکـی 
برگـزاری رویدادهای نشسـت های متمرکز برای معرفی 
محصـول و یـا فتن شـرکای تجاری اسـت. بدین منظور 
پـارک علـم و فنـاوری اقـدام بـه نشسـت های دوره ای 
B2B و B2G ، B2C و همچنین رویدادهای مشـترک با 

سـرمایه گـذاران می نمایـد.

مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات 
فنـی - تخصصـی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت از سـوی واحدهـای فنـاور و یـا اداره ی اسـتقرار، نظـارت و 
ارزیابـی، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم بـرای برگـزاری نشسـت، مشـارکت در مذاکـرات در 

صـورت لـزوم، تنظیم نشسـت.

6_پاویون و نمایشگاه ها
حضـور در نمایشـگاه ها یکـی از راه های موثر گسـترش 
بـازار و ایجـاد برنـد اسـت. از ایـن رو پـارک علـم و 
فنـاوری در قالـب یـک سـری آیین نامـه و شـیوه نامه 
اقـدام بـه حمایـت از حضـور شـرکت های دانش بنیـان 
اسـت.  نمـوده  نمایشـگاه ها  در  فنـاور  واحدهـای  و 
همچنیـن در صـورت تقاضـای قایـل توجـه از سـوی 
واحدهـای فنـاور، پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان 
اقـدام به پایـون نمایشـگاهی در نمایشـگاه ها می نماید. 
فنـاور  واحدهـای  هزینه هـای  از  بخشـی  و همچنیـن 

محصول خارج از کشور را تقبل می نماید.بـرای حضـور در پایون هـای معرفـی
مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی و ورابط عمومی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت از سـوی واحدهـای فنـاور و یـا اداره ی اسـتقرار، نظـارت و 
ارزیابـی، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم بـرای حضور در نمایشـگاه با همـکاری روابط عمومی 

پارک.
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7_تولید محتوای تبلیغاتی
بـه منظـور کمـک بـه شـرکت ها و واحدهـای فنـاور، 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان، در صـورت 
درخواسـت و تاییـد درخواسـت واحـد فنـاور اقدام به 

تهیـه محتـوای تبلیغاتـی بـرای ایشـان می نمایـد.

مرجـع مراجعـه: مدیریـت تجاری سـازی و خدمات 
فنـی - تخصصـی و ورابـط عمومی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت از سـوی واحدهـای فنـاور و یـا اداره ی اسـتقرار، نظـارت و 
ارزیابـی، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم بـرای حضور در نمایشـگاه با همـکاری روابط عمومی 

پارک.

شرکتها، واحدهای فناور و اشخاص مورد حمایت

سایر

سمن ها

صنایع خالق

پسا رشد
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8

023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir



8

023-32300275-9semnan.stp www.sstp.ir

خدمات هشتم

خدمات توسعه ی بازار 

ارایــه خدمــات توســعه ی بــازار یکــی از اقدامــات پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان بــرای توســعه ی 
انــدازه ی کســب و کارهــای فنــاور تحــت پوشــش خــود اســت. ایــن خدمــات بــا هــدف تثبیــت واحــد 
فنــاور و گســترش ســطح فعالیت هــای آن انجــام می شــود. همچنیــن برخــی از ایــن خدمــات بــا 
ــس از  ــات پ ــن خدم ــود. ای ــام می ش ــزی و انج ــدف برنامه ری ــن ه ــا همی ــازمان ها ب ــایر س ــکاری س هم
پذیــرش واحــد فنــاور در پــارک و انعقــاد قــرارداد اســتقرار در یکــی از پردیس هــای فنــاوری وابســته 

ــود. ــه می ش ــاور ارای ــای فن ــرکت ها و واحده ــه ش ــمنان ب ــتان س ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــه پ ب

کمک به اخذ پروژه برای واحدهای فناور

حمایت برای توسعه ی مشاغل خانگی از طریق 
لیزینگ محصوالت واحدهای فناور

قراردادهای تضمین خرید در ازای تضمین کیفیت 
)قراردادهای دست دوم(

رویدادهای استارت آپی به سفارش

توسـعه بـازار خدمـات برگـزاری رویـداد هـای ایـده 
شـو بـرای معرفی فنـاوری

کمـک در اخـذ تضامیـن از طریـق انعقـاد تفاهم نامـه بـا 
موسسـات مالـی و اعتباری
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1_کمک به اخذ پروژه برای واحدهای فناور
بـرای  فنـاوری  و  علـم  پـارک  اقدامـات  از  یکـی 
رشـد بازار ایشـان، شناسـایی و مذاکره بـرای اخذ 
پروژه هـای فناورانـه بـا همـکاری واحدهـای فناور 
و شـرکت های دانش بنیـان از بخش هـای دولتـی 
و غیردولتـی اسـت. در ایـن حالـت قـرارداد بـه 
صـورت سـه جانبـه بیـن پـارک، کارفرمـا و واحد 
فنـاور و یـا دو جانبه کارفرما و واحـد فناور منعقد 

شـد. خواهد 
مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت از سـوی واحدهـای فنـاور و یـا اداره ی اسـتقرار، نظـارت و 
ارزیابـی، بررسـی درخواسـت، هماهنگـی الزم بـرای حضور در نمایشـگاه با همـکاری روابط عمومی 

پارک.

2_حمایـت بـرای توسـعه¬ی مشـاغل خانگـی از طریـق 
لیزینـگ محصـوالت واحدهـای فنـاور

پـارک علـم و فنـاوری با هـدف محرومیـت زدایی 
و ایجـاد بـازار بـرای محصـوالت واحدهـای فنـاور 
کـه قالبیـت راه انـدازی مشـاغل خانگـی را دارنـد 
اقـدام بـه لیزینـگ محصـوالت واحدهـای فنـاور 
مسـتقر در پـارک در سـطح اسـتان بـا تسـهیات 

قرض الحسـنه نمـوده اسـت.

و  تجاری سـازی  مدیریـت  مراجعـه:  مرجـع 
تخصصـی  - فنـی  خدمـات 

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت از سـوی واحدهای فناور و یا فرد متقاضی، بررسـی درخواسـت، 
هماهنگـی الزم بـرای انعقـاد قـرارداد خدمات پس از فـروش، پرداخت تسـهیات و تحویل محصول 

به متقاضی مشـاغل خانگی.
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3_قراردادهـای تضمیـن خریـد در ازای تضمیـن کیفیـت 
)قراردادهـای دسـت دوم(

یکـی از اقدامـات پـارک علـم و فناوری برای رشـد بازار 
پروژه هـای  اخـذ  بـرای  مذاکـره  و  شناسـایی  ایشـان، 
فناورانـه از بخش هـای دولتـی و غیردولتـی اسـت. در 
ایـن حالـت قـرارداد بـه صـورت دو جانبـه بیـن پارک، 
کارفرمـا و یـک قـرارداد مسـتقل بیـن پـارک و واحـد 
فنـاور منعقـد خواهد شـد. در این حالت پـارک کیفیت 
محصـول واحـد فنـاور را تضمیـن نمـوده و کارفرما نیز 

تضمیـن بـازار و یـا خریـد را بـر عهـده می گیرد.

مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی – تخصصی

فراینـد دریافـت: ارایـه درخواسـت از سـوی واحدهـای فنـاور و یـا کارفرما، بررسـی درخواسـت، 
هماهنگـی الزم بـرای انعقـاد قـرارداد دو طرف.

4_کمـک در اخـذ تضامیـن از طریـق انعقـاد تفاهم نامه با 
موسسـات مالـی و اعتباری

یکـی از اقدامـات پـارک علـم و فنـاوری برای تسـهیل 
اخـذ وام و دسترسـی بـه منابـع مالـی بـرای واحدهای 
فنـاور، انعقـاد تفاهم نامـه با موسسـات مالـی و اعتباری 
اسـت. در ایـن حالـت فرایندهـای اخذ تضمین توسـط 
واحدهـای فنـاور ضمـن کاهش زمـان از لحـاظ ارایه ی 

تضامیـن نیز آسـان تر شـده اسـت.
مرجـع مراجعـه: اداره ی اسـتقرار، نظـارت و ارزیابی، 

مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات فنـی - تخصصـی
فراینـد دریافت: ارایه درخواسـت از سـوی واحدهـای فناور، بررسـی درخواسـت، هماهنگی الزم 

و معرفـی واحـد فناور، پیگیـری و ارزیابی ارایـه خدمات.
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48 خدمات توسعه ی بازار

ویـداد هـای ایده شـو  5_توسـعه بـازار خدمـات برگـزاری ر
فناوری معرفـی  بـرای 

بـه منظـور کمـک بـه شـرکت ها و واحدهـای فنـاور، 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان، بـرای معرفی 
محصـول و یـا فنـاوری خـود پـارک علـم و فنـاوری 
در  ایده شـو  برگـزاری  مکانسـیم  تعریـف  بـه  اقـدام 
زمینه هـای تخصصـی خـاص نمـوده اسـت. در ایـن 
فراینـد دو یـا چنـد واحـد فنـاور کـه دانش فنـی در 
درخواسـت  داده انـد،  توسـعه  را  خاصـی  زمینه هـای 
برگـزاری ایده شـو را ارایـه نمـوده و پـارک بـر حسـب 
زمینـه اقـدام بـه برگـزاری ایـن ایده شـو می نمایـد.

مرجـع مراجعـه: اداره ی اسـتقرار، نظـارت و ارزیابـی، مدیریـت تجاری سـازی و خدمـات فنـی - 
تخصصی

فرایند دریافت: ارایه درخواسـت از سـوی واحدهای فناور، بررسـی درخواسـت، هماهنگی الزم و 
شناسـایی مشـتریان بالقـوه، پیگیری و برگزاری ایده شـو و ارزیابـی نتایج رویداد.

ویدادهای استارت آپی به سفارش 6_ر
و  مشـترک  کاری  تیم هـای  ایجـاد  راه هـای  از  یکـی 
بالقـوه،  مشـتریان  بـه  ایده هـا  و  ظرفیت هـا  معرفـی 
برگـزاری رویداد هـای اسـتارت آپی به سـفارش اسـت. 
در ایـن خدمـات پـارک، بـا هماهنگـی یـک یـا چنـد 
سـازمان متقاضـی اقـدام بـه برگـزاری یک رویـداد در 
زمینه ی مشـخص نمـوده و از تیم هـای منتخب ضمن 
ارایـه ی جوایـز حمایـت برای توسـعه ی ایـده و ارایه ی 

محصـول بـه متقاضایـان می نمایـد.
مرجع مراجعه: مدیریت تجاری سازی و خدمات فنی - تخصصی

فراینـد دریافـت: دریافت درخواسـت از سـوی متقاضیان فنـاور، بررسـی درخواسـت، هماهنگی 
الزم و برنامه ریـزی رویـداد، پیگیـری و برگـزاری رویـداد و ارزیابـی نتایـج رویداد.
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