اطالعیه دعوت به همکاری
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی از
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور
به اطالع کلیه پژوهشگران ،اساتید دانشگاه ،دانشجویان ،شرکت های مهندسی ،دانش بنیان و واحدهای فناور می رساند ،نظر به اخذ مجوزهای الزم از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی با هدف توسعه تجاری سازی ،تسهیل فرایندهای کارآفرینی بر پایه اقتصاد
دانش بنیان ،راه اندازی گردیده است.
با عنایت به ظرفیت های موجود ،تعدادی از شرکت ها و واحدهای فناور ،جذب و مستقر گردیده و همچنان ظرفیت پذیرش برای متقاضیان محترم
جهت استقرار در محل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در ساختمان گل یخ واقع در خیابان شریعتی ،دوراهی قلهک موجود می باشد.
عالقمندان می توانند با مراجعه به آدرس پایگاه اینترنتی  ideacup.irثبت نام نموده و جهت انجام مراحل بعدی جذب و استقرار با شماره تلفن های
ذکر شده در زیر این اطالعیه ،تماس حاصل نمایند.

امکانات پارک














تسهیل و مشاوره در روند اخذ گواهی دانش بنیان
استفاده از بازار بزرگ دانشگاه آزاد برای محصوالت شرکت ها
مشارکت دانشگاه آزاد در طرح های منتخب
امکان استقرار در واحد های اداری پارک دانشگاه آزاد در تهران و مراکز استان
واگذاری زمین و زیر ساخت در پارک های استانی دانشگاه آزاد
استفاده از ظرفیت واحد های بین المللی دانشگاه آزاد برای ورود به بازار خارجی
برگزاری دوره های تخصصی در حوزه تجاری سازی شامل بازاریابی ،مالی ،اداری ،صادرات ،تولید و غیره
استفاده از شبکه گسترده مربیان حرفه ای (منتورینگ) از اساتید دانشگاه و صنعت داخل و خارج کشور
حمایت های الزم جهت استفاده از امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری
شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی و کمک در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
امکان جذب در شتابدهنده های تخصصی واحد های مختلف دانشگاه آزاد
ارائه بسته های تشویقی جهت استقرار در دوره های پیش رشد دربیش از  ۸۰مرکز رشد دانشگاه آزاد
استفاده از مزایای تفاهم نامه های همکاری با پارکهای سایر کشورها ،از جمله پارک  skolkovaکشور روسیه و پارک های کشور سوئد

تماس
آدرس :خیابان شریعتی – دوراهی قلهک – خیابان شهید پابرجا – بلوار آینه – نبش گل یخ غربی – پالک  – 16بال غربی – طبقه 3
شماره تلفن22۰۰۸251 – 22۰۰۸۰91 – 22۰۰۸۰9۰ :
آدرس پست الکترونیکیinfo@park.iau.ir :
آدرس پایگاه اینترنتی جهت ثبت نام متقاضیانideacup.ir :
آدرس پایگاه اینترنتی پارک علم و فناوریpark.iau.ir :
شناسه تلگرام پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی) +9۸9351975۰2۸( @satpark :
پیوند پیوستن به گروه واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی:
https://telegram.me/joinchat/D1ARvgngT4YlppH6N7TElg

فضاهایی که به برگزاری همایش ها ،جلسات و هم اندیشی اختصاص داده شده است.

