
 راهنماي استقرار در پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي

 پارك علم و فناوري چيست؟

فرهنگ  ءشود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقا سازماني است كه به وسيله متخصصين حرفه اي مديريت مي

پارك  براي دستيابي به اين هدف،. است بنيان  دانشنوآوري و رقابت سازنده ميان شركت هاي حاضر در پارك و موسسه هاي 

جريان دانش و فناوري را در ميان مؤسسات آموزش عالي پژوهشي، شركت هاي خصوصي و بازار به حركت انداخته و با مديريت 

  .خود رشد شركت هاي متكي بر نوآوري را تسهيل مي كند

 

 هدف از ايجاد پارك علم و فناوري چيست؟ 

 ؛دانش بنيان از طريق توسعه كسب و كارهاي  كمك به افزايش ثروت در جامعه 

توليدي و خدماتي جامعه با ايجاد فن بازار منطقه اي جهت  تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخش هاي تحقيقاتي ، 

 ؛دانش افزايش قدرت رقابت و رشد شركت هاي متكي بر 

 ؛ه هاي بين المللي و داخليكمك به جذب دانش فني و سرماي

 ؛كمك به افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركت هاي فناور داخلي در سطح بين المللي

 حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط فناوري و حمايت از موسسه ها و شركت هاي تحقيقاتي و مهندسي نوآور،

 ؛با هدف توسعه فناوري ، كارآفريني و تجاري سازي

 ؛دانش فني واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه داخلي و بين المللي كمك به ارتقاء  

 ؛ سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحد هاي فناور به منظور سرعت بخشيدن به رشد آنها 

مراكز علمي و فناوري و صنعتي منطقه جهت سازماندهي توانايي ها و امكانات موجود در بخش هاي مختلف از جمله دانشگاه ها ،  

 ؛برقراري ارتباط با واحد هاي فناور

 ؛كمك در جهت دهي مراكز علمي به سوي تحقيق در رفع نيازهاي صنعتي منطقه و كشور 

 ؛ايجاد فضاي مناسب جهت جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور 

 ؛حقيق و توسعه دولتي و غير دولتي در پاركفراهم نمودن امكانات براي فعاليت واحد هاي ت

 ؛حمايت از حضور و همكاري واحد هاي فناور خارجي و تسهيل فعاليت مشترك در پارك براي توسعه فناوري شركت هاي بومي



 ؛تشويق به انجام پژوهش هاي علمي با اهداف توسعه محصوالت و فرآيند هاي منتج به فناوري

 ؛بنگاههاي اقتصادي از طريق مراكز رشد واحد هاي فناوري به منظور توسعه منطقه ايكمك به ايجاد شركت ها و  

 ؛معرفي قابليت ها و امكانات پارك و مراكز رشد در قالب تبليغات ، ارائه سمينارها و شركت در نمايشگاه ها

  

 مهمترين مزيت استقرار در پارك علم و فناوري چيست؟

واحد هايي كه در پارك علم و فناوري مستقر مي شوند عالوه بر بهره مندي از مزاياي خدماتي پارك از جمله فضاي دفتري ،  

حمايت از شركت هاي  تجهيزات كارگاهي ، خدمات ارتباطي و همچنين هم افزايي دانش فني واحد هاي مستقر ، از مزاياي قانون 

مشابه قوانين مناطق آزاد  . . . و ر ، امكان سرمايه گذاري خارجي ، و عوارض معمول كشو دانش بنيان شامل معافيت هاي مالياتي

 .سال برخوردار مي شوند 15تجاري به مدت 

  

 متقاضيان واجد شرايط استقرار در پارك علم و فناوري چه كساني هستند؟

 ؛وسعه صنايع بزرگموسسات ، شركت ها و مراكز خصوصي ، عمومي يا دولتي و واحد هاي تحقيق و ت 

 ؛و موسسات آموزش عالي شركت هاي دانش بنيان وابسته به دانشگاه ها  

 ؛واحدهاي اجرايي يا مديريتي شركت هاي بزرگ داراي فعاليت هاي مهم علمي و فناوري 

 ؛شركت هاي خدمات فني و مشاوره اي شركت هاي كوچك و متوسط دارنده فناوري پيشرفته و  

 ؛ف رشد و گسترش علم ، فناوري و نوآورينهاد هايي با اهدا 

   

 تفاوت واحدهايي كه در پارك علم و فناوري و مركز رشد پذيرش مي شوند چيست؟

واحد هايي كه در پارك پذيرش مي شوند بايد عالوه بر داشتن سابقه و تجربه مناسب از توانايي مالي مناسب براي استقرار در  

در حالي كه واحد هاي مستقر در مركز رشد  .ساخت و ساز در زمين هاي پارك برخوردار باشندساختمان هاي چند مستاجره و يا 

عموما سال هاي اوليه راه اندازي را طي كرده و براي رشد و ورود به بازار تكنولوژي ، نياز به حمايت هاي مالي و پشتيباني مركز 

 .رشد دارند

  

 در پارك مستقر شوند؟واحد هاي متقاضي به چه صورت هايي مي توانند 

 .واحد ها مي توانند پس از اخذ صالحيت به صورت استيجاري در يكي از واحد هاي پارك مستقر گردند 



 

 مراحل استقرار در پارك به چه صورت است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيا داراي شركت ثبت شده مي باشيد؟

 www.eastp.ir كاربرگ درخواست استقرار در پارك از سايت دريافت 

ارائه كاربرگ تكميل شده به همراه مدارك تكميلي 
به واحد جذب و پذيرش پارك 1جدول شماره   

بررسي مدارك 
توسط  شركت

 مسئول پذيرش 

ابالغ كتبي به متقاضي 
 مبتني بر رد درخواست

طرح در هيات 
 رئيسه پارك

پارك عقد قرارداد و استقرار در  

1جدول شماره  
مدارك مورد نياز براي استقرار در پارك علم و فناوري استان 

شرقي آذربايجان  
هاي تاسيس و تغييرات شركت؛ درج شده در روزنامه رسمي كشور آگهي) الف  

اساسنامه شركت) ب  
: و پرسنل فعال در دفتر پارك اعم ازشركت سهام داران  كپي مدارك ) ج

و يك قطعه عكسمدرك تحصيلي  نشناسنامه، كارت ملي، آخري  
چارت سازماني فعلي شركت) د  

رزومه و كاتالوگ شركت) ح  

آخرين ترازنامه شركت )و  

آخرين ليست بيمه شركت) ز  

آخرين اظهارنامه مالياتي شركت) ح  

صادرات به خارج از كشور/ هاي داخلي و خارجي  نامه تفاهم) ط  

داخلي و خارجي) پتنت(ثبت اختراعات ) ي  

...)برداري، تحقيق و توسعه و  توليد، بهره(مجوزهاي دريافتي ) ك  

صصيبندي در انجمن تخ رتبه) ل  

جوايز ملي يا بين المللي) م  

)داخلي و خارجي(قراردادهاي منعقده و در دست اجرا ) ن  

 فاقد شرايط الزم براي پذيرش

 حائز شرايط پذيرش

 رد 

 قبول

لیب  
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