
 رشدي فناور فراخوان پذيرش شركت هاي 

 جهت استقرار در ساختمان هاي واقع در

 پرديس كشاورزي و منابع طبيعي شهر كرج، پرديس ابوريحان)پاكدشت(، پرديس كاسپين و فومن 

 با اهداء سالم و دعاي خير

و فناوري دانشگاه تهران در نظر ، بدين وسيله به اطالع مي رساند، پارك علم تبريك به مناسبت اعياد ماه رجبضمن عرض 

دارد به منظور حمايت از شركت هاي فناور نوپا نسبت به پذيرش تعداد محدودي شركت كه داراي شرايط ذيل مي باشند، 

 اقدام نمايد:

 .داراي نمونه محصول/خدمت قابل ارائه به بازار كه از فرآيند هاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس، حاصل شده باشد -1

 شركت ثبت شده و يا در شرف ثبت )تيم كاري و هيئت مؤسس مشخص مي باشد.( -2

 عدم عضويت و استفاده از تسهيالت ساير مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري كشور -3

ت شركتهايي كه سهامداران آن از ميان دانشجويان، دانش آموختگان و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاه تهران باشند در اولوي

 پذيرش خواهند بود.

 مي باشد. 31/02/1396مورخ  يكشنبهروز و تا پايان وقت اداري روز  20*آخرين مهلت ثبت نام و ارسال مدارك به مدت 

 : مزاياي استقرار در مركز رشد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

شركتهاي مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و بهره مندي از مزايا و معافيت هاي قانوني پيش بيني شده مربوط به   -1

 ها و اختراعات( ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريقانون حمايت از شركت 9ماده فناوري كشور )

  مندي از اعتبار ايجاد شركت نوپاامكان بهره   -2

  توسعه شركت هاي رشديامكان بهره مندي از اعتبار   -3

 مندي از مزاياي هم افزايي علمي ناشي از استقرار در پارك دانشگاه تهرانامكان بهره   -4

 استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوري پارك -5

 محل استقرار

 آدرس محل استقرار رديف

تعداد 

تقريبي 

 پذيرش

 شماره تلفن

) جهت كسب اطالعات 

 بيشتر و پيگيري هاي الزم(

1 

ساختمان پرديس 

كشاورزي و منابع 

 طبيعي

خ شهيد  –ميدان امام حسين  –كرج 

درب جنوبي پرديس  –خراساني 

 كشاورزي و منابع طبيعي

10 
2824800-0263 

 آقاي محمد موسوي

2 
ساختمان پرديس 

 فومن
 7 ميدان پاسداران –فومن 

01334734920 

 151و  148داخلي 

سركار خانم دكتر ندا گيالني 

و سركار خانم معصومه 

 نوروزي

جناب آقاي  36040614 8بزرگراه امام  –ميدان افسريه  –تهران ساختمان پرديس  3



پرديس  –پاكدشت  22كيلومتر  –رضا  ابوريحان

 ابوريحان

 دكتر سيدرضاحسن بيگي

09374926422 

 جناب آقاي يوسف درويشي

 

به سايت        *كليه متقاضيان جهت انجام مراحل بعدي و دريافت و ارسال  كاربرگ هاي پذيرش

http://stp.ut.ac.ir/ .مراجعه فرمايند 

شركت در  -3بررسي و پذيرش اوليه توسط مركز ذيربط)تكميل پرونده(  -2تكميل كاربرگ هاي پذيرش  -1مراحل پذيرش : 

 اعالم نتيجه نهائي -4جلسات داوري و كارگروه ارزيابي 

 به طور متوسط برابر دو ماه است.*برآورد زماني مراحل پذيرش از زمان خاتمه فراخوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فراخوان پذيرش شركت هاي فناور در حال توسعه 

 جهت استقرار در ساختمان هاي واقع در  

 پرديس كشاورزي و منابع طبيعي شهر كرج، پرديس ابوريحان)پاكدشت(، پرديس كاسپين و فومن

 با اهداء سالم و دعاي خير

، بدين وسيله به اطالع مي رساند، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر مناسبت اعياد ماه رجبتبريك به ضمن عرض 

دارد به منظور حمايت از شركت هاي در حال توسعه نسبت به پذيرش تعداد محدودي شركت كه داراي شرايط ذيل مي 

 باشند، اقدام نمايد:

 شد و پارك هاي علم و فناوري كشورعدم عضويت و استفاده از تسهيالت ساير مراكز ر -1

ارائه به بازار كه از فرآيند هاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس، حاصل شده  در حالداراي نمونه محصول/خدمت  -2

 باشد.

و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتي ) در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت داراي حداقل سه سال سابقه فعاليت  -3

 (سهامداران مشترك باشند، قابل قبول است. %50حداقل لي كه قب

 داشتن حداقل هشت ميليارد ريال گردش مالي )مجموع كل درآمد و كل هزينه( مطابق اظهارنامه مالياتي در سه سال اخير -4

 ليست بيمه ماهانه در طي مدت سه سال اخير 30ارائه حداقل  -5

دانشجويان، دانش آموختگان و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاه تهران باشند در اولويت شركتهايي كه سهامداران آن از ميان 

 پذيرش خواهند بود.

 مي باشد. 31/02/1396روز و تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  20*آخرين مهلت ثبت نام و ارسال مدارك به مدت 

 : مزاياي استقرار در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

بهره مندي از مزايا و معافيت هاي قانوني پيش بيني شده مربوط به شركتهاي مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و   -1

 ها و اختراعات( ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريقانون حمايت از شركت 9ماده فناوري كشور )

 استقرار در پارك دانشگاه تهران امكان بهره مندي از مزاياي هم افزايي علمي ناشي از  -2

 استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوري پارك -3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محل استقرار

 آدرس محل استقرار رديف

تعداد 

تقريبي 

 پذيرش

 شماره تلفن

) جهت كسب اطالعات 

 بيشتر و پيگيري هاي الزم(

1 

ساختمان پرديس 

كشاورزي و منابع 

 طبيعي

خ شهيد  –ميدان امام حسين  –كرج 

درب جنوبي پرديس  –خراساني 

 كشاورزي و منابع طبيعي

10 
2824800-0263 

 آقاي محمد موسوي

2 
ساختمان پرديس 

 فومن
 7 ميدان پاسداران –فومن 

01334734920 

 151و  148داخلي 

سركار خانم دكتر ندا گيالني 

و سركار خانم معصومه 

 نوروزي

3 
ساختمان پرديس 

 ابوريحان

بزرگراه امام  –ميدان افسريه  –تهران 

پرديس  –پاكدشت  22كيلومتر  –رضا 

 ابوريحان

8 

جناب آقاي  36040614

 دكتر سيدرضاحسن بيگي

09374926422 

 جناب آقاي يوسف درويشي

 

 /http://stp.ut.ac.ir سايت  كليه متقاضيان جهت انجام مراحل بعدي و دريافت و ارسال  كاربرگ هاي پذيرش به
 مراجعه فرمايند.

شركت در  -3بررسي و پذيرش اوليه توسط مركز ذيربط)تكميل پرونده(  -2تكميل كاربرگ هاي پذيرش  -1مراحل پذيرش : 

 اعالم نتيجه نهائي -4جلسات داوري و كارگروه ارزيابي 

 زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر دو ماه است.*برآورد زماني مراحل پذيرش از 

http://stp.ut.ac.ir/

