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ایران کنفرانس

فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  
  

پارک علم و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور و صاحبان  ایده برای استقرار
در تهران فراخوان داد.

  

به  گزارش خبرنگار آنا در این فراخوان آمده است: به اطلاع پژوهشگران، استادان  دانشگاه، دانشجویان، شرکتهای
مهندسی، دانشبنیان و واحدهای فناور  میرساند، نظر به اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک 

علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با هدف توسعه تجاریسازی، تسهیل  فرایندهای کارآفرینی بر پایه اقتصاد دانشبنیان، راه
اندازی شده است.

  

با توجه به ظرفیتهای موجود، تعدادی از شرکتها و واحدهای فناور، جذب و  مستقر شدهاند و همچنان ظرفیت پذیرش و
استقرار برای متقاضیان در محل پارک  علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در ساختمان گل یخ واقع در خیابان شریعتی، 

دوراهی قلهک مهیا است.

  

 ارسالideacup.irمتقاضیان می توانند درخواست های خود همراه با مدارک مورد نظر را از طریق ثبت نام در سامانه 
کنند تا تقاضاهای ارسالی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت ارزیابی  مثبت دعوت به مصاحبه به عمل آید. متقاضیان

برای اطلاع بیشتر در این زمینه  از طریق خطوط تلفن، می توانند با مسئول امور شرکتها تماس حاصل کنند.

  

امکانات پارک

  

1. امکان استقرار در واحدهای اداری پارک دانشگاه آزاد در تهران و مراکز  استان که علاوه بر آن مجموعه پارک دارای
امکانات دیگر نظیر فضای اداری،  سالن همایش، سالن جلسات تجاری، اینترنت و تلفن و ... است.

  

2. مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای منتخب

  

3. ارائه بسته های تشویقی و حمایت های مالی برای استقرار در دوره های پیش رشد در پارک و بیش از ۸۰ مرکز رشد
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دانشگاه آزاد اسلامی

  

4. ارائه خدمات مشاوره ای تجاری سازی مانند فنی مهندسی، مالی، حسابداری،  بازاریابی، برندسازی، صادرات، حقوقی،
ثبت اختراع، جلب سرمایه گذار و ...

  

5. واگذاری زمین و زیرساخت در پارک های استانی دانشگاه آزاد اسلامی

  

6. تسهیل و مشاوره در روند اخذ گواهی دانشبنیان

  

7. استفاده از بازار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی برای محصولات شرکتها

  

8. حمایت های لازم برای استفاده از امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری

  

9. معرفی برای استفاده از معافیت های پارک های علم و فناوری مانند مالیاتی ، گمرکی ، بیمه و ...

  

10. امکان جذب در شتابدهنده های تخصصی واحد های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

  

11. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی و کمک در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

  

12. برگزاری دوره های تخصصی، آموزشی در حوزه تجاری سازی شامل بازاریابی، مالی، اداری، صادرات، تولید و غیره

  

13. استفاده از شبکه گسترده مربیان حرفه ای (منتورینگ) از استادان دانشگاه و صنعت داخل و خارج کشور

  

14. استفاده از ظرفیت واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد برای ورود به بازار خارجی
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15. استفاده از مزایای تفاهم نامه های همکاری با پارکهای سایر کشورها،  از جمله پارک skolkova کشور روسیه ، پارک
های کشور سوئد و سایر کشورهای طرف  قرارداد

 یکی از انتخاب های زیر بر اساس توافق طرفین است:مدل های قرارداد برای استقرار در پارک

  

مدل 1 - به صورت شرکت در سود فروش محصولات (رویالیتی - بالاسری) به ازای فضای اداری و خدمات ارائه شده

  

مدل 2- مشارکت در طرح ها و پروژه ها

  

مدل 3- به صورت پرداخت اجاره بها و دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده

  

مدل 4- به صورت ترکیبی از گزینه های بالا

  

اطلاعات تماس

  

آدرس: خیابان شریعتی – دوراهی قلهک – خیابان شهید پابرجا – بلوار آینه – نبش گل یخ غربی – پلاک 16 – بال غربی –
طبقه 3

 شماره تلفن: 22008090 – 22008091 – 22008251
ir.iau.park@info :آدرس پست الکترونیکی 

ideacup.ir آدرس پایگاه اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان: 
park.iau.ir آدرس پایگاه اینترنتی پارک علم و فناوری: 

 شناسه تلگرام پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی:
 09351975028

@satpark
 پیوند پیوستن به گروه واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی:

https://telegram.me/joinchat/D1ARvgngT4YlppH6N7TElg
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