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مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی ،توسعه فناوری و به تبع آن ،کارآفرینی و تقویت توليد ملی
نقش بسيارموثری دارند .توسعه این شرکتها درگرو ایجاد زیرساختهای الزم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران
شروع فعاليت خود میباشد .یکی از مهمترین زیرساختها ،مراکز رشد واحدهای فناوری است .مرکز رشد واحدهای
فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکيه بر علم و فناوری دارای ایدههای محوری قابل
تجاریشدن هستند ،برای مدت چند سال ،اطالعات و مشاورههای ضروری و نيز خدمات و تجهيزات مناسب را برای
رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده میکند.
به منظور اخذ مجوز فعاليت برای مراکز رشد ،پرسشنامه پيوست تنظيم شده که در آن اطالعات و آمار الزم در
خصوص شاخصهای اصلی و برنامهکاری مرکز خواسته شده است.
خواهشمند است ضمن تکميل فرمها و پس از تأیيد باالترین مقام مسئول سازمان مؤسس ،پرسشنامه را به دفتر
برنامهریزی امور فناوری ارسال نمائيد.

آدرس سایتhttp:www.msrt.ir :
معاونت پژوهش و فناوری
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
گروه ایجاد و توسعه مراكز فناوری
S_torkaman@msrt.ir
Z_maranjian@msrt.ir
tehch.eijad@msrt.ir
تلفن تماس 04499128 :
نمابر 04499121:
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راهنمای تكميل پرسشنامه :
الف) مدیر پيشنهادی مركز رشد (موضوع بند  5پرسشنامه)  :مدیر مرکز باید دارای حداقل مدرك کارشناسی ارشد
مرتبط (غيردانشجو) و تجربه کافی مدیریتی و علمی در حوزه فناوری یا دارای مدرك کارشناسی با حداقل  5سال سابقه
اجرایی و مدیریتی مرتبط با حوزه کسب و کار بوده و به صورت تمام وقت باشد.
ب) اعضای ستاد مركز رشد (موضوع بند  6پرسشنامه)  :مطابق آیيننامه سازماندهی و تشکيالت پاركها و مراکز رشد علم
و فناوری تابع وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری باشد.
ج ) اهداف و ضرورت (موضوع بند  4پرسشنامه)  :ضروری است بيان اهداف و ضرورت با توجه به ایدههای نو در شهرستان
یا شهر مورد تقاضا و برطرف کردن مشکالت موجود در زمينه فعاليت موردنظر صورت گيرد.
د) زمينه فعاليت (موضوع بند  8پرسشنامه) :
 سازمان مؤسس  :زمينههای مأموریتی مربوط به سازمان مؤسس و تشریح ارتباط قانونی و وظيفهای آن با موضوعمرکز رشد و توسعه واحدهای فناوری بيان شود.
 مركز رشد  :ضروری است  08درصد فعاليت مرکز رشد در دو یا سه زمينه اصلی براساس توانمندیهای منطقه و 08درصد درسایر زمينهها ذکر شده و همچنين زمينه فعاليت مرکز رشد در راستای زمينههای فعاليت سازمان
مؤسس باشد .این زمينهها بایستی مستخرج از تحليل راهبردی منطقه از منظر توسعه فناوری و کسب وکار دانش
بنيان باشد.
هـ) ساختمان (موضوع بند  7پرسشنامه)  :ارائه مستندات زمين و ساختمان تخصيص یافته به مرکز رشد الزامی است.
نكته  : 4در صورت استيجاری بودن ساختمان ،داشتن تفاهم نامه حداقل  5ساله الزامی است.
نكته  :4در بخش مشخصات زمين و ساختمان مرکز رشد ،منظور مشخصات زمين و ساختمان تخصيص یافته
به مرکز رشد میباشد.
نكته  : 9تعداد اتاقهای قابل واگذاری به واحدهای فناور ،متناسب با تعداد واحدهای پيشبينی شده در برنامه
 5ساله باشد.
و) خدمات مركز رشد (موضوع بند  13پرسشنامه)  :این خدمات شامل خدمات پشتيبانی ،اداری ،آموزشی و مشاورهای
میباشد که بایستی ساز و کار ارائه خدمات بيان شود.
ز) در تكميل جدول پيشبيني پذیرش و استقرار هستهها و واحدهای فناور توجه به نكات زیر الزامي است
(موضوع جدول بند 15پرسشنامه) :
 با توجه به حداکثر طول عمر هستهها ( 6الی  9ماه) نسبت هستههای خارج شده موفق حداقل  %65از تعداد کلهستههای خارج شده (جمع هستههای موفق و ناموفق) در هرسال میباشد.
 با توجه به حداکثر طول عمر هستهها ( 6الی  9ماه) نسبت هستههای خارج شده ناموفق حداکثر  %55از تعدادکل هستههای خارج شده (جمع هستههای موفق و ناموفق) در هرسال میباشد.
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توجه  :انتظار میرود که مرکز رشد ،درصد موفقيت هستههای پذیرش شده را با حمایتهای حرفهای افزایش دهد،

لذا درصد موفقيت کمتر از  %65به معنی عدم فعاليت حرفهای مرکز رشد و عدم توجيه اقتصادی آن میباشد.
 مرکز رشد بایستی محيطی را فراهم کند که حداقل  %78از هستههای خارج شده موفق از مرحله رشد مقدماتیدر هر سال وارد مرحله رشد شوند.
 اعتبار الزم جهت حمایت از هستهها و واحدهای فناور بایستی براساس مصوبه هيأت امنا پيشبينی شود. تأمين فضای استقرار واحدها در هرسال برابر است با ميزان فضای سال قبل بعالوه ميزان فضای اضافه شدهمتناسب با تعداد واحدها
ح)درتكميل جدول پيشبيني هزینهها ،درآمد و منابع مالي توجه به نكات زیر الزامي است(.موضوع
بند16پرسشنامه) :

نكته  : 4در پيشبينی و برآورد هزینهها ،نرخ تورم ساالنه نيز منظور گردد.
نكته  : 4ميزان حقوق و دستمزد نيروی انسانی متناسب با تعداد افراد پيشبينی شده در جدول همکاران ستاد مرکز
رشد باشد.
نكته  : 9انتظار میرود که سازوکار مرکز رشد در خصوص کمک و حمایت از قراردادهای واحدهای فناوری بسيار
حرفه ای بوده و ایجاد انگيزه الزم برای عقد قراردادها از طریق مرکز رشد در سنوات مختلف بيشتر فراهم شود.
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 -4مشخصات سازمان مؤسس مركز رشد:
-

نام سازمان مؤسس :

-

زمينه فعاليت :

-

نام و نام خانوادگی رئيس سازمان مؤسس :

-

آدرس پستی :

-

پست الکترونيک :

 -وب سایت :

-

شماره تلفن /همراه :

 -نمابر :

__________________________________________________________________________

 -4معرفي منطقه (توانمندیها و ظرفيتهای منطقه در جهت ایجاد مرکز رشد) :
 -4-4موقعيت جغرافيایی و جمعيت استان /منطقه :

 -4-4توانمندیها و مزیتهای نسبی و رقابتی استان /منطقه :
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 -9-4آمار و اطالعات دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مستقر در شهرستان موردنظر در سال جاری :
نام دانشگاه /مركز آموزش عالي

ردیف

دولتي/

تعداد اعضای

غيردولتي

هيأت علمي

تعداد دانشجویان

تعداد فارغ
التحصيالن

جمع كل

 1-4تركيب منابع انساني موجود در شهرستان مورد نظر در سال جاری :
فني
ردیف

عنوان

4

هيأت علمي

و

كشاورزی

مهندسي

كارداني
كارشناسي
4

دانشجویان
كارشناسي ارشد
دكتری
كارداني

9

فارغ

كارشناسي

التحصيالن

كارشناسي ارشد
دكتری

5

علوم

علوم

علوم

معماری

پزشكي

پایه

انساني

و هنر

جمع

جمع كل
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 -5-4نسبت منابع انساني مرتبط با زمينه فعاليت و بومي شهرستان به كل منابع انساني :
تعداد كل

عنوان

تعداد نيروی انساني

تعداد نيروی

نسبت نيروی انساني مرتبط با

نسبت نيروی انساني

مرتبط با زمينه فعاليت

انساني بومي

زمينه فعاليت به كل (درصد)

بومي به كل (درصد)

اعضای هيأت علمي
دانشجویان
فارغ التحصيالن

 -6-4مشخصات مراكز پژوهشي و فناوری مرتبط با زمينه فعاليت در شهرستان موردنظر :
ردیف

دولتي /خصوصي

نام مركزپژوهشي /فناوری

 -2-4مشخصات كلي صنایع و واحدهای توليدی فعال بزرگ شهرستان مرتبط با زمينه فعاليت مركز رشد:

ردیف

نام واحد  /صنعت

مالكيت

زمينه فعاليت  /نوع
محصول

خصوصي

نوع مشاركت/نحوه
دولتي

همكاری

4

محل استقرار

1
0
5
4

 -9نام مركز رشد:
____________________________________________________________________
 -4اهداف و ضرورت ایجاد مركز رشد :
1

نوع مشارکت می تواند بصورت انعقاد تفاهم نامه درقالب حمایت مالی /همکاری علمی-آموزشی /همکاری اجرایی /اختصاص فضا و  ...باشد.
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 -5مشخصات مدیر مركز رشد:
-

نام مدیر پيشنهادی :
مدرك تحصيلی :

-

آدرس پستی :

 رشته تحصيلی : -شماره تلفن /همراه :

 پست الکترونيک : مسئوليت فعلی : سوابق اجرایی :.1
.2

 -وب سایت :

__________________________________________________________________
 -6مشخصات همكاران اصلي درستاد مركز رشد:
ردیف

نام و نام خانوادگي

زمينه تخصصي

مدرک تحصيلي

ميزان سابقه اجرایي

مسئوليت در مركز رشد

1
0
5

____________________________________________________________________
 -2مشخصات فضای استقرار مركز رشد :
 -4-2وضعيت ساختمان از نظر مالکيت
 متعلق به سازمان موسس  با مالکيت دولتی و در اختيار سازمان موسس به صورت اجاره  سایر ............ -4-7مشخصات فضاهای داخل ساختمان مرکز رشد :
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-

تعداد ساختمانهای محل استقرار: 2
مساحت زمين موجود  ..................................... :متر مربع

-

مساحت کل زیربنای ساختمان  ...................................... :متر مربع

-

تعداد طبقات ساختمان  ......................... :طبقه

-

تعداد کل اتاقهای ساختمان  ............................. :اتاق

-

ميزان زیربنای فضاهای عمومی و مشترك ساختمان  ............................ :متر مربع

-

ميزان زیربنای واگذار شده به ستاد مرکز رشد  ................................. :مترمربع

-

متوسط مساحت اختصاصی قابل واگذاری به واحدهای فناور  .............. :متر مربع

-

تعداد واحدهای اختصاصی (اتاق) قابل واگذاری به واحدهای فناور  ......................... :اتاق

-

در صورتيکه دارای کارگاه ،آزمایشگاه و  ...میباشيد ذکر شود.

 -9-2موقعيت قرار گرفتن ساختمان مرکز رشد :
-

 -در خارج از شهر 

-

 -دسترسی به مراکز تحقيقاتی و صنعتی 

-

 -فاصله ساختمان از سازمان موسس  ........................ :کيلومتر

-

 -فاصله ساختمان از مراکز تحقيقاتی و صنعتی  ........................ :کيلومتر

-

 -فاصله ساختمان از نزدیکترین دانشگاه منطقه  ................ :کيلومتر

-

 -ميزان دسترسی و فاصله ساختمان به راههای مواصالتی (فرودگاه ،راه آهن و )...

-

آدرس مرکز رشد :

 -در داخل شهر 

 -1-2نقشه جغرافيایی محل مرکز رشد :

 -0زمينههای فعاليت :

 2در صورت داشتن بيش از یک ساختمان مستقل ،به تعداد ساختمان های موجود ،اطالعات بخش فضاهای داخلی ساختمان مرکز رشد تکميل گردد.
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-3

____________________________________________________________________
با توجه به زمينه فعاليت از چه نوع ایدههایي حمایت خواهيد كرد؟

____________________________________________________________________
 -48سوابق آشنایي سازمان موسس با موضوع مراكز رشد :
4-48

تعداد مراکز رشد موجود در استان (با ذکر مورد) :

4-48

تعداد بازدیدهای بعملآمده از سایر پاركها و مراکز رشد با ذکر مورد (بازدید مدیر پيشنهادی از سایر پاركهاو مراکز
رشد الزامی است) :

9-48

شرکت در سمينارها/کارگاهها /دورههای آموزشی مرتبط با موضوع پارك و مراکز رشد (توسط سازمان موسس و مدیر
پيشنهادی) :

____________________________________________________________________
 -44بيان چگونگي نحوه تعامل مركز رشد با پارک علم و فناوری استان و سایر مراكز رشد موجود در منطقه :
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____________________________________________________________________
 -44تجزیه و تحليل براساس مدل ( SWOTاستراتژی مرکز رشد براساس نقاط ضعف /قوت /فرصتها و تهدیدهای خاص شهرستان
قيد شود و از بيان عبارات عمومی و کلی پرهيز گردد) :

____________________________________________________________________
 -49طرح خدمات ،حمایتها و تسهيالت مركز رشد :

____________________________________________________________________
 -41مدل كسب و كار مركز رشد :

____________________________________________________________________
 -45طرح مخاطبان :
 4-45مخاطبان اصلی مرکز رشد و نحوه جذب آنها :
11
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 4-45معيارها و اولویتهای پذیرش واحدهای فناوری (توجه به زمينه و اولویت فعاليت فناورانه ،ميزان سهم قابل پيشبينی در گردش مالی
مجموع واحدها: )... ،

 9-45پيشبينی برنامه زمانبندی پذیرش و نحوه خروج هستهها و واحدها و برآورد ارائه تسهيالت و حمایتهای مالی مرکز رشد در
طول برنامه  5ساله مطابق جدول زیر:
دوره

اهداف کمی و برنامهای

فعاليتهای اجرایی ساليانه مراکز رشد

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم جمع کل
تعداد هستههای پذیرش شده
-

تعداد هستههای انتقالی از سال قبل

رشد مقدماتی

تعداد هسته های خارج شده موفق
تعداد هسته های خارج شده ناموفق
مجموع هستههای مستقر در پایان سال (انتقالی به سال بعد)

-

مبلغ حمایت از هر هسته (ميليون ریال)

-

اعتبار الزم برای حمایت از هستهها (ميليون ریال)
تعداد واحدهای فناور نوپای پذیرش شده
-

تعداد واحدهای فناور انتقالی از سال قبل
تعداد هستههای موفق انتقال یافته از مرحله رشد مقدماتی به مرحله رشد
تعداد واحدهای فناور خارج شده موفق

رشد

تعداد واحدهای فناور خارج شده ناموفق
مجموع واحدهای فناور مستقر در پایان سال (انتقالی به سال بعد)

-

مبلغ حمایت از هر واحد فناور در سال (ميليون ریال)

-

اعتبار الزم برای حمایت از واحدهای فناور (ميليون ریال)
جمع کل اعتبار الزم برای حمایت از هستهها و واحدهای فناور مرکز رشد در سال (ميليون ریال)
-

فضای استقرار واحدها بصورت تجميعی (مترمربع)

 -46برنامه مالي :
 4-46برآورد هزینههای ثابت و اوليه راهاندازی مرکز رشد( :مبالغ به ميليون ریال)
11

رپسشناهم تأسیس مراکز رشد واحداهی فناور
دفتر ربانهمرزیی امور فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

گروه ايجاد و توسعه مراکز فناوری

معاونت ژپوهش وفناوری

_____________________________________________________________________________________

موضوع مورد هزینه

ردیف

1

هزینههای
عمرانی

0

هزینههای
ستادی

5

هزینههای
حمایت از
واحدها

سال دوم

سال اول

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

خرید و یا احداث ساختمان
تعميرات و نگهداری ساختمان
تجهيزات زیربنایی

4

نيروی انسانی (حقوق و دستمزد)

ملزومات اداری
ارائه خدمات
حمایتهای مالی

سایر هزینهها (هزینههای پيشبينی نشده)

جمع
جمع كل
 4-46پيشبينی درآمد مرکز رشد ( :مبالغ به ميليون ریال)
ردیف

سال اول

محل تامين

1

از محل اجاره ساختمان و تجهیزات

0

برگزاری کارگاهها ،سمینارهای آموزشی و ...

5

بازپرداخت اعتبارات و تسهیالت اعطایی به واحدها

4

باالسری حاصل از واگذاری قراردادها به واحدهای فناور

5

سایر

9

سال دوم

سال سوم سال چهارم سال پنجم

جمع
جمع كل
 -9-46پيشبيني تأمين منابع مالي مورد نياز ( :مبالغ به ميليون ریال)

ردیف

5

سال اول

محل تامين

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

با توجه به اینکه پيش بينی برنامه کاری برای  5سال آینده از زمان تقاضا در نظر گرفته می شود ،لذا منظور از سال اول ،سال شروع فعاليت مرکز رشد می باشد.

12

سال پنجم

رپسشناهم تأسیس مراکز رشد واحداهی فناور
دفتر ربانهمرزیی امور فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

گروه ايجاد و توسعه مراکز فناوری

معاونت ژپوهش وفناوری

_____________________________________________________________________________________
1

از سازمان مؤسس

0

از منابع استانی

5

از منابع ملی (از طریق سازمان مؤسس)

5

سایر
جمع
جمع كل

تاریخ و امضای باالترین مقام سازمان موسس

13

