
معرفی خدمات

مرکز رشد فناوری پلیمر

POLYMER    TECHNOLOGY   INCUBATOR



کاری کنیم هک بخش خصوصی

رد زمینه رشکت اهی دانش بنیان بتواند

هب معنای واقعی کلمه روی اپی خودش

بایستد و رشد کند.
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معرفی
مركــز رشــد فنــاوري پليمــر، خــرداد مــاه ســال 1381 در فضايــي بــه وســعت 3800 متــر مربــع، بــا حمايــت 
پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران و بــا هــدف كارآفرينــي، اشــتغال زايي، حمايــت از نــوآوري و خالقيــت 
نيروهــاي جــوان و فــارغ التحصيــالن در رشــته هاي علــوم و مهندســي پليمــر و بيوپليمــر، علــوم و مهندســي 
شــيمي، دارو رســاني، حمايــت در ايجــاد شــركت هاي خصوصــي كوچــك و متوســط، تجــاري كــردن نتايــج 
تحقيقــات، ايجــاد انگيــزه و تســهيالت جهــت برقــراري ارتبــاط بيــن دانشــگاه ها، مراكــز تحقيــق و توســعه و 

بخــش خصوصــي و تقويــت اقتصــاد ملــي شــروع بــه فعاليــت نمــود.
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مرکز رشد فناوری پلیمر

اهداف
z بســتر سازی جهت تجاری كردن دســتاوردهای تحقيقاتی

z ايجــاد زمينــه كارآفرينی حمايت از نــوآوری و خالقيت نيروهای محقق جوان

z كمــك به رونق اقتصــاد محلی مبتنی بر فناوری

z  ايجــاد فضــای الزم جهــت گســترش و رشــد واحــد هــای كوچــك و متوســط دانــش مــدار و فنــاور فعــال

در زمينــه هــای فنــاوری

z  ــش ــان و دان ــذب كارآفرين ــت ج ــب جه ــغلی مناس ــای ش ــت ه ــاد فرص ــور ايج ــه منظ ــازی ب ــتر س بس

آموختــگان دانشــگاهی در زمينــه هــای فنــاوری

z توليــد و توســعه محصوالت و فرآيند هــای فناوری قابل عرضه به بازار
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ــان،  ــش بني ــی دان ــدی و خدمات ــی و مهندســی، تولي ــز رشــد شــركت ها و مؤسســات فن ــن مرك مخاطبي
ــن  ــد. اي ــكيل می دهن ــی تش ــای صنعت ــركت ه ــه ش ــته ب ــا وابس ــتقل ي ــعه مس ــق و توس ــز تحقي مراك

متقاضيــان را می تــوان در گروه هــای زيــر دســته بندی كــرد:
واحدهای½فناور½که½با½یك½ایده½محوری½نواورانه½در½حوزه½فناوری½با½ماهیت½حقوقی½ثبت½شده½و½بر½½½

اساس½معیارهای½پذیرش½در½مرکز½رشد½)در½دوره½های½مرکز½رشد(½پذیرفته½خواهند½شد.

شرکت½های½خصوصی½که½در½حال½توسعه½محصول½یا½در½حال½اجرای½فاز½نیمه½صنعتی½و½یا½تجاری½½½

سازی½محصول½فّناورانه½خود½هستند.

واحدهای½تحقیق½و½توسعه½تازه½تاسیس½وابسته½به½صنایع½و½شرکت½های½صنعتی½بزرگ½که½متقاضی½½½

استفاده½از½امكانات½مرکز½رشد½باشند.

مخاطبین

 علوم و مهندسی پليمر �

بيو پليمر �

علوم و مهندسی شيمی �

دارو رسانی �

زمینه½فعالیت½واحدهای½مستقر½در½مرکز½رشد:



فرایند استقرار

مطالعه دقيق شرايط پذيرش و آماده كردن اطالعات 
مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطالعات شركت

تکميل و ارسال فرم تقاضاى پذيرش توسط 
متقاضی به مركز رشد

برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح 
ارائه شده

استقرار متقاضی در مركز رشد پس از 
تکميل مدارک ، تاييد شوراى مركز رشد و 

پس از امضاى قرارداد

ارزيابی مداوم پيشرفت فعاليت  ها 
و پروژه  ها بر اساس آيين نامه و 

دستورالعمل  هاى مركز

بررسی و اتخاذ تصميم از سوى مركز رشد در 
مورد پذيرش و چگونگی ورود متقاضی

ارزيابی طرح توسط واحد نظارت مركز رشد و رفع 
نواقص احتمالی طرح توسط متقاضی
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مزایا
تسهيل ارتباطات متخصصان و شركت های مستقر و ايجاد محيط هم افزايی. 1
معرفی در نمايشگاه ها. 2
ارائه آموزش و مشاوره تخصصی. 3
معرفی به سازمان های دولتی و خصوصی. 4
معرفی به صندوق های حمايتی. 5
حمايت در اخذ مجوزها و تاييديه ها )مانند پروانه بهره برداری، تاييديه بهداشت و...(. 6
ايجاد بستر به منظور دسترسی و استفاده از امكانات آزمايشگاهی، پژوهشی و تحقيقاتی . 7

افزون بر اين استفاده از خدمات اسكان، پروژه  يابی، اطالع  رسانی، خدمات آزمايشگاهی و عمومی و اعتبار تحقيقات 
فرصت  های ديگری است كه می  توان از آن بهره مند شد.
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نحوه استقرار
داوطلبــان اســتقرار در مركــز رشــد بــا توجــه بــه درجــه بلــوغ و ميــزان پيشــرفت فعاليت هــا و داشــتن ايــده محــوری 
مبتنــی بــر نــوآوری و فنــاوری كــه مراحــل اوليــه پژوهــش را ســپری كــرده باشــد و امــكان توليــد ثروت)درآمــد( 
از طريــق تجــاری كــردن ايــده محــوری ارائــه شــده در ايــن مركــز پذيــرش می شــوند. همچنيــن ايــن مركــز بــه 
منظــور خدمــات رســانی و ايجــاد تســهيالت هرچــه بيشــتر بــه هســته هــای كارآفرينــی و واحدهــای فنــاور مســتقر 
در مركــز رشــد شــركت هــا و موسســات مشــاوره ای/ خدمــات فنــی مهندســی را پذيــرش مــی نمايــد. واحدهــای 
فنــاور پــس از پذيــرش بــا توجــه بــه ســابقه، تخصــص و تجربــه تيــم كاری در يكــی از دوره هــای زيــر پذيــرش مــی 

: ند شو
1. پيش رشد

2. رشد
3. تحقيق و توسعه

4. مشاوره ای / خدمات فنی مهندسی
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مرحلــه ای اســت حداكثـــر 
ــراد  ــه اف ــه در آن ب ــاه، ك 6 م
ــا گروه  هــای مســتعدی كــه  ي
نوآورانــه  ايده  هــای  دارای 
صنعتــی يــا خدماتی هســتند، 
مشــاوره الزم جهــت آشــنايی 
با بــازار، تشــكيل گــروه كاری، 
تثبيــت ايــده و كســب هويــت 
عرضــه  مســتقل  حقوقــی 
ــرش  ــه واحــد پذي می  شــود. ب
شــده در ايــن دوره »هســته½
فــن½آور« گفتــه می  شــود. 
اعتبــار مالــی جهــت كارهــای 
آزمايشــگاهی،  و  كارگاهــی 
ثبــت شــركت، ثبــت اختــراع 
يــا ابتــكار، تبليغــات و خدمات 

می  شــود.

حداكثــر  اســت  مرحلــه  ای 
آن  طــی  كــه  ســاله،   3
واحد هــای فــن  آور مســتقر در 
ــای  ــه معياره ــد ب ــز رش مرك
ــه و  ــت يافت ــديافتگی دس رش
پــس از آن از مركــز خــارج 
می  شــوند. زمــان ايــن دوره 
در شــرايط خــاص تــا 5 ســال 
قابــل افزايــش اســت. بــه واحد 
ــرش شــده در دوره رشــد  پذي
"واحــد½فــن½½آور" می  گوينــد. 

ــده  ــاص داده ش ــار اختص اعتب
ــي و  ــاي كارگاه ــت كاره جه
آزمايشــگاهي، توليــد، شــركت 
آمــوزش  نمايشــگاه  ها،  در 
نيــروي متخصــص مــورد نيــاز 
ــد. ــرف مي  باش ــل مص و... قاب

در  كــه  اســت  مرحلــه  ای 
طــول آن واحدهــای فنــاور 
دســت  تجــاری  بلــوغ  بــه 
ــاختار  ــد و از س ــدا می كنن پي
ــوردار  ــب برخ ــازمانی مناس س
می شــوند. در ايــن مرحلــه 
بــا تمركــز روی بــازار و حضــور 
نمايشــگاه  هــا،  در  موثــر 
بــازار  وارد  محصول/خدمــت 

 . د می شــو

شــركت های ثبــت شــده ای 
ــير  ــد در مس ــی  توانن ــه م ك
توليــد و كســب و كار،خدمــات 
از  مشــاوره  هايــی  يــا  و 
ــازی،  ــی، بازارس ــل بازارياب قبي
و  مالــی  امــور  تبليغــات، 
ــی، حقوقی،  حسابدار،حسابرس
طراحــی و ســاخت تجهيــزات 
ــاز،  ــورد ني و دســتگاه  هــای م
و    Trouble Shooting
امثــال آن را بــه واحدهــای 
مســتقر در مركــز مركــز رشــد 

ــد. ــه نماين ــر ارائ پليم

رشدپيش رشد
تحقيق

 و 
توسعه

مشاوره اى 
/

خدماتی
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فضاي½آزمایشگاهي:
نــام آزمايشــگاه های موجــود: آزمايشــگاه هاي كامپوزيــت و چســب، علــوم پليمــر، 
ــان،  ــي يورت ــر، پل ــتيك، بيوپليم ــتيك، پالس ــطح، الس ــاي س ــن و روكش ه ــگ، رزي رن

ــاني و...  ــن دارورس ــامانه هاي نوي ــي، س ــي و مهندس ــي، فن عموم
فضاهاي½کارگاهی:

ــف  ــاي مختل ــگ و پايلوت ه ــت، چســب و رن ــاي پالســتيك، الســتيك، كامپوزي كارگاه ه
پژوهشــكده فنــي و مهندســي.

خدمات½آزمایشگاهي:
شــامل برنامه ريــزي و اجــراي سيســتم هاي مناســب بــراي اســتفاده از خدمــات و 
امكانــات موجــود در مركــز رشــد، اســتفاده از آزمايشــگاه هاي اختصاصــي مركــز رشــد، 

اســتفاده از آزمايشــگاه هاي پژوهشــگاه و آزمايشــگاه هاي مركــزي
خدمات½کارگاهي:

شــامل فضــاي كارگاهــي اختصاصــي مركــز رشــد بالــغ بــر 1000 متــر مربــع و همچنيــن 
ــگاه كارگاه هاي پژوهش

خدمات
در حــال حاضــر، پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران بــه عنــوان يكــي از پيشــروترين نهادهــاي پژوهشــي 
كشــور بــا مســاحت 42.000 متــر مربــع فضــاي كارگاهــي، آزمايشــگاهي بــا دســتگاه ها و تجهيــزات 
ــيل  ــد از پتانس ــاور می توانن ــای فن ــذا واحده ــد. ل ــي می باش ــات علم ــو هي ــا 90 عض ــن ب ــي و همچني تخصص

ــد. ــرداری نماين ــوق بهره ب ف
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خدمات½اداري:
مركــز رشــد بــا فضــاي اداري 1400 متــر مربــع خدماتــي شــامل محــل كار و ملزومــات، 
ــه،  ــزاري رايان ــزاري و نرم اف ــات پشــتيباني ســخت اف ــر ســرعت، خدم ــت پ ــه، اينترن رايان

ــرار مي دهــد. ــار واحدهــاي مســتقر ق ــاب و ذهــاب را در اختي ســرويس اي
خدمات½مشاوره½اي:

مشــاوره هاي علمــي در ســطوح مختلــف توســط متخصصــان مجــرب، مشــاوره هاي 
مالــي، حقوقــي، اداري، بازاريابــي، جــذب اعتبــارات دولتــي و بانكــي، مديريتــي، بيمــه و 

ــط. ــع مرتب ــا مراج ــا ب ــاط آنه ــراري ارتب ــركتها و برق ــي ش ــن معرف همچني
خدمات½آموزشي:

برگزاري دوره هاي آموزشــي تخصصي
خدمات½بازاریابي½و½فروش:

ــي و  ــوگ، شــركت در نمايشــگاه، اســتفاده از خدمــات شــركت بازرگان شــامل تهيــه كاتال
بازديدهــا

خدمات½مالي:
تخصيــص اعتبــار الزم جهــت پيشــرفت ايــده محــوري، ارائــه ماهانــه صــورت حســاب هاي 
مالــي واحدهــاي مســتقر و طراحــي و اجــراي مكانيــزم تخفيف هــاي زمانــي بــراي 

ــتقرار ــاور در دوره اس ــاي فن ــاي واحده هزينه ه
خدمات½پشتیبانی:½

خدمــات اســكان، دسترســی بــه تلفــن و دورنــگار، مبلمــان اوليــه فضاهــا، امــكان اســتفاده 
از اتــاق كنفرانــس
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مرکز رشد فناوری پلیمر

فعاليت هاى 
مركز رشد 

9
واحد فناور پذیرش شده

)متوسط ساالنه(

7
واحد فناورخارج شده

)متوسط ساالنه(

40
واحدهای فناورمستقر

در مرکز رشد
)متوسط ساالنه(

2 ميليارد ريال
اعتبار حمایتی پرداخت شده

 به واحدهای فناور
)متوسط ساالنه(

4900 نفرساعت
دوره های آموزشی
)متوسط ساالنه(

...
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مركز كارآفرينی پليمر
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مرکز رشد فناوری پلیمر

ــی و  ــت ده ــدف جه ــا ه ــران ب ــيمي اي ــر و پتروش ــگاه پليم ــال 93 در پژوهش ــاه س ــي در آذر م ــز كارآفرين مرك
ارتقــای هــر چــه بيشــتر ايــده هــای دانشــجويان و فــارغ التحصيــالن تاســيس گرديــد و فعاليــت خــود را آغــاز 
نمــود. ايــن مركــز شــامل هســته هــای كارآفرينــی و هســته هــای دانشــجويی مــی باشــد. همچنيــن، ايــن مركــز 
دوره هــا و كارگاه هــای آموزشــی رايــگان، برگــزاری ســخنرانی هــا و بازديدهــای علمــی متناســب بــا نيــاز اعضــای 

خــود برگــزار مــی نمايــد. 

معرفی مرکز کارآفرینی

هســته هــاي دانشــجويي در آذر مــاه ســال 94 بــا هــدف ارتقــاي آگاهــي دانشــجويان و حمايــت در ســاختن آينــده 
ــا ارائــه خدمــات متعــدد ســعي در  اي روشــن شــكل گرفــت. از آن زمــان تاكنــون، مركــز كارآفرينــي همــواره ب
تشــويق و حمايــت هــر چــه بيشــتر دانشــجويان و فــارغ التحصيــالن رشــته پليمــر و علــوم وابســته داشــته اســت.

اعضــای هــر هســته كارآفرينــی متشــكل از دانشــجويان و فــارغ التحصيــالن عالقمنــد بــه توليــد و كارآفرينانــی 
برپايــه تخصــص پــس از پذيــرش امــكان آن را دارنــد كــه تــا 9 مــاه بــا طــرح مشــخصی و تحــت نظــارت مشــاور 
مجــرب )عضــو هيــات علمــی يكــی از دانشــگاههای كشــور بــا تخصــص مرتبــط( در ايــن مركــز فعاليــت نماينــد. 

هسته½های½½دانشجویی

هسته½های½½کارآفرینی



مرکز رشد فناوری پلیمر

z استفاده رايگان از يكی از دفاتر مركز كارآفرينی
z Wi-Fi يك خط تلفن داخلی، امكان استفاده از اينترنت وايرلس و
z 90% تخفيف )تا سقف ده ميليون ريال( جهت استفاده از امكانات آزمايشگاه مركز رشد
z 50% تخفيف )تا سقف ده ميليون ريال( جهت استفاده از امكانات ساير آزمايشگاه  ها و كارگاه  های پژوهشگاه

تسهیالت½ویژه

z برگزاری كارگاه های آموزشی، دوره ها و سخنرانی ها
z شركت رايگان در كليه بازديدها، دوره ها و كارگاه های آموزشی مركز
z آشنايی نزديك دانشجويان با صنعت و صنعتگران مطرح
z برگزاری تورهای علمی و بازديد از كارخانجات مرتبط
z برگزاری سخنرانی كارآفرينان موفق مركز رشد پليمر
z برگزاری سخنرانی صاحبان صنعت پليمر
z برگزاری سخنرانی كارآفرينيان مطرح و برجسته كشور

خدمات½مشترك

z ايجاد پل ارتباطی ميان دانشجويان با صاحبان صنعت با هدف ورود ايشان به بازار كار و صنعت
z تربيت و آماده سازی دانشجويان متخصص و فنی به سفارش صنايع
z  دريافت ايده های صنعتگران و اطالع رسانی در ميان هسته های دانشجويی جهت آغاز فعاليت در هسته های

كارآفرينی

ارتباط½با½صنعت
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