
دمات و حمایت هاي مرکز رشدخ  

 ها و واحدهاي مستقر :خدمات مرکز به شرکت

خدمات اجاره فضا، دسترسی به تلفن و دورنگار، میز و صندلی، کارپردازي و خدمات 	خدمات پشتیبانی:	-1
و  هاي فتوکپیهاي جلسات و کنفرانس، تجهیزات سمعی و بصري و دستگاهاي، امکان استفاده از اتاقدبیرخانه

  تکثیر
  ايافزارهاي رایانهدسترسی به اینترنت، کتابخانه و مراکز اطالع رسانی و نرم	رسانی:خدمات اطالع	-2
هاي مدیریتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداري و حقوقی، مشاوره	اي و آموزشی:خدمات مشاوره	-3

  وپاسمینار و یا کارگاههاي آموزشی مورد نیاز براي شرکتهاي ن 	برگزاري
  ارائه خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی	خدمات پشتیبانی فنی:	-4
امکان استفاده از اعتبارات فناوري، کمک به دسترسی به منابع مالی خارجی و 	خدمات مالی و اعتباري:	-5

  گذارانسرمایه 	جذب

  هاي آینده:برنامه

  هاي حقوقیاندازي شرکتراه	accelerator	با هدف ارتقاء عملکرد مرکز  
 تشکیل کارگروهی با هدف پایش فناوران تا رسیدن به محصول  
  بنیانشرکت دانش  30تالش براي جذب پذیرش بیش از بر  
 المللی کردن مرکز رشد تالش در راستاي بین  
 اي هاي ملی و منطقهبرگزاري نمایشگاه و جشنواره  
 بازار برگزاري فن  
 برگزاري	Startup Weekend  

   

 خدمات قابل ارائه در مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم :

تفکیک واحد خدماتی و دارویی از واحد تجهیزات پزشکی و استقرار واحدهاي تولید  .1
 تجهیزات پزشکی در شهرك صنعتی جهرم

تقر در شهرك راه اندازي مرکز استریل جنوب کشور در کنار واحدهاي تجهیزات پزشکی مس .2
 صنعتی جهرم



پروژه راه اندازي اتاق تمیز درکنار واحدهاي تجهیزات پزشکی مستقر در شهرك صنعتی  .3
  جهرم 

  خدمات پشتیبانی : .4
 خدمات اداري شامل دفتر کار و تجهیزات اداري .1

و دسترسی به امکانات موجود در شبکه  LANخدمات رایانه اي شامل اتصال به شبکه   

  کارگاهی : خدمات آزمایشگاهی و .5
  آزمایشگاه الکترونیک  شامل  .1
 اسیلوسکوپ 

 میز آزمایشگاهی 

 مولتی متر 

 سیگنال ژنراتور 

 منبع تغذیه 

 پرینتر سه بعدي 

 (... لوکس متر و ) دستگاه هاي اندازه گیري نور 

 بانک اولیه و ملزومات اولیه  
  آزمایشگاه مکانیک شامل  .2
  دستگاه دریل رادیال  
  ، دستگاه تراش 

  ، دستگاه فرز دیجیتال 

 ، دستگاه اره لنگ 

   جوشکاري باCO2  ... و  
  خدمات علمی و خدمات مشاوره اي : . 6
 مشاوره مهندسی صنعتی و فنی ایده ها  
 ارتقاي کیفیت محصول و یا خدمات 



  مشاوره در جهت مهندسی معکوس نمونه هاي خارجی 

 معرفی حامیان براي سرمایه گذاري در ایده ها  
  مهندسین مشاور در زمینه طراحی مدارات الکترونیکی ، آنالیز و طراحی مدارات به وسیله

 نرم افزار . 

 و نانو سین مشاور در زمینه شیمی تجزیهمهند  . 

  مشارکت درتجاري سازي دستاورد هاي فناورانه دانشگاه ها در قالبVC 

 د شده حمایت از خرید تضمینی و راه اندازي شبکه خرید محصوالت تولی 

  راه اندازي صندوق مالی مشترك جهت حمایت از شرکت هاي نوپا در قالب اعطاي تسهیالت 

  مشاوره در زمینه امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادي طرح ها  ، تولید ، فروش و بازاریابی 

  طراحی و نقشه کشی صنعتی طرح ها  ، ساخت نمونه آزمایشگاهی ، ساخت نمونه نیمه صنعتی
 محصوالت و صنعتی

  برگزاري کارگاه ها و همایش هاي مشترك در زمینه اختراع ، تجاري سازي ، شرکت هاي دانش
 بنیان و ...

  حمایت و کمک جهت انجام تست هاي بالینی ، صدور تائیدیه و .... جهت طرح ها و شرکت هاي تحت
 پوشش طرفین 

  و انجام یک پروژه فناوري کالن ملی همکاري در راه اندازي پروژه هاي مشترك داراي توجیه اقتصادي
 به صورت مشترك

 هاي مشترك از سایر منابع تالش در جهت جذب اعتبارات مالی طرح 

  مساعدت و همکاري در راه اندازي شهرك دانش و سالمت مشترك 

  مشارکت و مساعدت در تقویت ارتباط نخبگان و بکارگیري استعداد هاي برتر دانشگاه در چارچوب
 هاي جذب و بکارگیري نخبگان و استعداد هاي برتر در شرکت هاي دانش بنیان آئین نامه 

 مساعدت  و همکاري براي گسترش و تقویت شرکت ها ي دانش بنیان تحت پوشش طرفین 

 . تقسیم بندي اجراي طرح ها با توجه به زیر ساخت هاي موجود طرفین صورت خواهد پذیرفت 

 


