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 : مقدمه

آغاز به کار کرد. زمینه    1397این مرکز با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مرکز رشد فناور پلیمر در سال  

با   کاربردی مرتبط  فنی و محصوالت  توسعه دانش  این شرکت،  فعالیتفعالیت  و  های مرکز رشد  تقاضاهای صنعتی 

فعالیت زیرساخت این  برای ساخت نمونهفناوری پلیمر است. در  به  های فیزیکی و تجهیزاتی  ارائه  قابل  اولیه و  های 

های نوپا  های فناور و یا شرکتهای عملکردی و کمک به رشد کسب و کارهای مرتبط برای هستهصنعت، انجام تست

 شود.  فراهم می

 :تعاریف و کلیات 1

 شرکت نوپا:  

شود که معموال به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده است، رشد  شرکت نوپا یا نوآفرین به کسب و کاری گفته می

 ار شکل گرفته است. پذیر برای رفع یک نیاز در بازسریعی دارد، و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام 

 

 فناور:  

 باشد.فرد یا گروهی است که صاحب ایده نوآورانه یا فناوری می

 

 : 1های فناور   هسته 

توانند از طریق معرفی ستاد نانو، مرکز  باشند و میفرد یا افراد حقیقی یا حقوقی که صاحب ایده یا طرح فناورانه می

 برگزار شده توسط شتابدهنده، جذب مجموعه شوند.های رشد فناوری پلیمر، فراخوان و یا چالش

 شود. های ورودی به شتابدهنده از این پس »نوآور« اتالق می *توجه: به تمام انواع تیم 

 

 شتابدهنده:  

گری، فضای  کننده نوآوری و خالقیت است. مراکزی که به ارائه خدمات مربیشتابدهنده آخرین حلقه از نهاد تقویت

گیری ایده اولیه،  پردازند و از زمان شکل های نوپا می ها یا هستهاشتراکی، اصالح طرح کسب و کار برای شرکتکار  

دهند. این مراکز در ازای خدمات ارائه شده و همچنین تامین )تمام/بخشی( سرمایه  ها را تحت حمایت خود قرار میآن

 گیرند.خالص را در اختیار میاولیه مورد نیاز، درصدی از مالکیت/ مشارکت در سود نا

 
1 Startup 
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 شتابدهی:  

ها از طریق  شود. شتابدهندهای از خدمات کارآفرینی به منظور حمایت از شروع  یک کسب و کار اطالق میبه مجموعه

گذاران و  همچنین  گری، تامین فضای کار اشتراکی، تیم سازی، شبکه سازی، معرفی به سرمایهآموزش، مشاوره، مربی

های نوپا طی دوره شتابدهی است که موجب تسریع در تولید محصول، ورود  های مالی اولیه شرکتز نیازتامین بخشی ا

آورند. طول دوره  به بازار و رشد کسب و کار شده و در ازای آن بخشی از سهام کسب و کار را به تملک خود در می

ماه در نظر گرفته شده است که    12امپوزیت  شتابدهی در این شتابدهنده با توجه به مقتضیات صنعت پلیمر و نانو ک

 ماه نیز ادامه یابد.  18تواند تا در موارد خاص می

 

 فضای کار اشتراکی:    

یکی از انواع خدمات کارآفرینی است که در آن فضای فیزیکی شامل تجهیزات و ملزومات کاری و اداری نظیر دسترسی  

گیرد.  های نوپا قرار می پرداز و شرکت های ایده ک در اختیار تیمبه اینترنت پر سرعت با هزینه اندک  به صورت مشتر

شرح خدمات و تعهدات طرفین برای استفاده از فضای کار اشتراکی در »قرارداد استقرار در مرکز شتابدهی« به صورت  

 مبسوط آورده شده است.  

 

 : 2طرح کسب و کار  

و  ها گیریکند و بر تصمیم سندی است که فرد را با تمام عناصر درونی و بیرونی مربوط به فعالیت کارآفرینانه آشنا می 

های کاربردی مانند  ای از بخشهای سه سال اول منتهی به محصول نظارت دارد. طرح کسب و کار مجموعهفعالیت

 باشد. بخش بازاریابی، مالی، تولید، منابع انسانی و ... می

 : 3مدل کسب و کار  

 کند.سندی است که منطق چگونگی ایجاد ارزش توسط کسب و کار را بیان می

 

 داوران: هیات فنی و  

 باشد. ها بر عهده ایشان میکه کار بررسی و تایید طرح متشکل از نمایندگان شتابدهنده و داوران علمی و صنعتی

 

 شورای داوری :  

 .باشدمی شتابدهنده نماینده نفر یک  و ناظر ستاد، صنعت گروه رئیس  از متشکل شورایی منظور

 
2 Business Plan (BP) 
3 Business Model 
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 ماموریت شتابدهنده:  2

هدف کشف نیازهای متقاضیان صنعتی، جذب و معرفی فناوران کارآمد در حوزه علوم و  شتابدهنده نانوپلیمر با  

ها،  ها شروع به فعالیت کرده است. این فناوریهای پلیمری و رزینهای پلیمری، پوششمهندسی پلیمر، کامپوزیت

همچون نانوفناوری نیز باشد که برای  ای  تواند با تکیه بر علوم پیشرفتهبا توجه به اعالم نیاز متقاضیان صنعتی، می

 این موارد شرکت تحت نظارت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو فعالیت خواهد کرد. 

 وظایف شتابدهنده:  3

 برای استقرار در مرکز شتابدهنده و بهره مندی از خدمات آن مرکز  »نوآوران«های بررسی صالحیت طرح -

 نظارت بر پیشرفت و سرعت اجرای واحدهای فناور  -

 منتخب   »نوآوران«با  ی در مورد ادامه همکار ی ریگ  میتصم -

 بررسی شکایات »نوآوران« مستقر و در صورت لزوم ارجاع به مراکز ذیربط  -

 های حقوقی، علمی، رصد بازار و ...در زمینه های فناور مشاوران مورد نیاز گروهتامین  -

 ها و مقرارت شتابدهنده اصالح دستورالعمل -

 شرایط و ضوابط مربوط به فضا، امکانات و تجهیزاتتهیه و تصویب  -

گیری در مورد بروز تخلف از دستورالعمل و آیین نامه موجود توسط »نوآوران« مستقر در  بررسی و تصمیم -

 شتابدهنده 

 در تهیه امکان سنجی بازار و مدل کسب و کار  »نوآوران« مستقر در شتابدهنده یاری نمودن  -

 : نحوه اجرای طرح  4

ماه    18)درموارد خاص تا    12»نوآوران«، طی قراردادی با شتابدهنده برای توسعه و ورود محصول به بازار در یک دوره  

کنند. شرح فرایند پذیرش، استقرار و خروج  امکان تمدید دارد.( از امکانات ارائه شده برای موفقیت طرح ها استفاده می 

 ه آورده شده است.استارتاپ از مرکز شتابدهی به تفصیل در ادام

طرح مطابق    (TRLی )فناور  ی سطح آمادگ   دنیو رس  "اسینانومق   هیدییتا"  افتدری  ها  طرح  ت یمنظور از موفق :  1تبصره  

 باشد.  برای ارائه به سرمایه گذار می 2 جدول
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 های نوپا و فناوران: شرایط عمومی پذیرش شرکت 

- ، عالوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى مطالعه: این  برای ایده محوری  4مطالعات امکان سنجی داشتن   4.1.1

سرمایه گذارى بر روى آن و میزان نیاز جامعه به اجرای این ایده را    نى ایده نوآورانه، اقتصادى بودنف 

 .کندتوجیه مى

نفر دانش آموخته  ونفر دانش آموخته مقطع کارشناسى    2حضور حداقل  :  5داشتن گروه کارى  4.1.2  یک 

بایست در راستای  ارشد در گروه کارى ضرورى است. رشته تحصیلی افراد مذکور می  کارشناسی   مقطع 

ساعت کاری در ماه در مجموعه    100ها به مدت حداقل  حضور اعضای تیم  .نوآورانه فوق الذکر باشد  ایده

 الزامی است.  

بایست قرارداد مشارکت داخلی داشته و  مسائل  ود شرکت ثبت شده، تیم »نوآور« میدر صورت عدم وج 4.1.3

سهامی و حقوق مالکیت فکری ایده محوری اظهار شده، را مشخص کرده باشند که ضمیمه قرارداد  

مابین »شتابدهنده« و »نوآور« خواهد شد. نمونه قرارداد داخلی اعضای تیم نوآور توسط شتابدهنده به  

 رائه خواهد شد. ایشان ا 

متقاضی می 4.1.4 ثبت وضعیت حقوقی:  آینده    تواند یک شرکت  در  که  باشد  اولیه شرکتى  هسته  یا  شده 

 « صادق است. 3/1/4درغیر اینصورت بند » .ثبت خواهد رسید به ( ماه 20کمتر از ) نزدیک 

قانونى شرکت و محل سکونت کارشناسان تمام وقت مورد نیاز گروه کارى در   4.1.5 محل اقامت: اقامتگاه 

 .باشدتهران محدوده استان 

خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه   4.1.6

 . کارى باشد

 دارای نمونه اولیه محصول باشد. 4.1.7

 بدهنده با شرکت نوپا یا فناور. عقد قرارداد شتا 4.1.8

   قبولی داشته باشد.نداشته باشد و یا بازار قابل  یابه تولید داخل مش 4.1.9

  .دن متخصص و با تجربه در حوزه کار تخصصی خود باشارائه دهنده تیم  ومجری  4.1.10

 . های بین المللی را داشته باشدقابلیت ورود به بازارترجیحا  4.1.11

 

 هایی که تقاضای صنعتی داشته باشند در اولویت همکاری قرار دارند.  طرح :2تبصره  

 
4  Feasibility Study 
5  Team Work 
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هایی که توسط شورای داوری تاییدیه بگیرند و تیم پیشنهاد دهنده سابقه فعالیت مشابه را داشته باشد  ایده  :3تبصره 

مورد است.    3هستند حداکثر    صرفا ایده شوند. تعداد مواردی که  نیز در صورت عقد قرارداد با شتابدهنده پذیرش می

 باشد.  در ماه می  ساعت کاری 150حداقل ها در مجموعه زمان حضور این تیم

 : نحوه پذیرش شرکت نوپا یا فناور توسط شتابدهنده 5

ی نیروهای انسانی متبحر، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی در مرکز رشد  شتابدهنده به منظور دستیابی به بیشینه

پلیمر واقع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مستقر شده است. از طرف دیگر به دلیل همکاری با ستاد  فناوری  

های جذب »نوآوران« باشد. بنابراین به طور اجمالی راههای آن نهاد نیز برخوردار میویژه توسعه فناوری نانو، از حمایت

 توان شامل موارد زیر دانست:را می

باشند و برای استقرار به مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر درخواست  رانی که در مراحل اولیه یک ایده میاستفاده از فناو ✓

 شوند.دهند، که با درخواست مرکز رشد )پس از داوری( وارد مرکز شتابدهی میمی

نوآورانه در حوزه مواد پلیمری بوده و طرح خود را به ستاد ویژه توسعه    جذب فناورانی که دارای طرح و یا ایده  ✓

 توانند وارد مرکز شتابدهی شوند.اند، با معرفی آن نهاد )پس از داوری( می فناوری نانو ارائه کرده

احبان  هایی با صبا همکاری »ستاد نانو« و »پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران« سلسله نشست  برگزاری رویدادها: ✓

صنایع باال دستی و پایین دستی صنعت پلیمر در مورد نیازهای آنان برگزار و خروجی آن به صورت یک تقاضای  

 صنعتی وارد فرایند »چالش فناوری« خواهد شد.  

 

 های فناوری مطابق با نیازهای اعالم شده از سوی متقاضیان صنعتی: برگزاری چالش  ✓

نیاز آن در کشور احساس  هشتابدهنده در نظر دارد در مورد گلوگا های صنعتی در رشته مهندسی پلیمر که 

قالب  می در  را  موضوعاتی  خارج،  به  وابستگی  کاهش  منظور  به  چالششود  و    طرح  نانو«  »ستاد  همکاری  با 

این فرایند بدین گونه است:سازمان انتخاب موضوع  -1  های ذی ربط به اعالن عمومی دربیاورد. مراحل انجام 

فرایند    -5انتخاب پنج طرح برتر    - 4های ارسالی  داوری طرح  -3های ارسالی  وارهجمع آوری طرح  -2فراخوان  

 ورود به شتابدهنده  -6داوری 

-های اجتماعی( مرتبط، تابلوهای اعالنات عمومی دانشگاه: در فضای مجازی )سایت و شبکههای عمومیفراخوان  ✓

 ا، مراکز پژوهشی کشور و صنایع. ه

 باشد. ها، وجود تقاضای صنعتی و یا حجم بازار مناسب میاولویت انتخاب در جذب طرح ه:نکت 
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 نحوه پذیرش شرکت نوپا یا فناور توسط شرکت شتابدهنده:  

در ابتدای امر متقاضیان باید فرم مربوط به ارزیابی اولیه ایده خود را پر کرده و به شتابدهنده تحویل دهند، صاحبان  

ای  دقیقه  15ای از ایده و طرح خود در حضوران داوران دفاع خواهند کرد )ارائه  دقیقه  15منتخب در یک ارائه  های  طرح

مطابق با نمونه فایل شتابدهنده و دفاع از طرح توسط صاحبان ایده(. پس از بررسی مستندات ارائه شده، نتیجه نهایی  

اند پس  ای که مورد تایید قرار گرفتههای نوپا و صاحبان ایدهطی دو هفته کاری به »نوآوران« ابالغ خواهد شد. شرکت

 توانند فعالیت خود را تحت حمایت مرکز شتابدهنده آغاز نمایند.   از عقد قرارداد همکاری با مرکز شتابدهی می

 آورده شده است.  1های ارسالی به تفکیک در جدول معیارهای داوری طرح

 

 ها. معیارهای ارزیابی طرح . معیارها و زیر  1جدول  

 نام معیار  نام زیر معیار 

 دارای قدرت ارزیابی ریسک و واکنش به آن

گروه   شخصیتی  ویژگیهای 

 کارآفرین 

 پرکار و با انگیزه 

 دارای اعتماد بنفس باال 

 دقت و نظم در انجام کار 

 توجه به هدف 

 انعطاف پذیری در پذیرش آرا 

 گروهیتوانایی مشارکت در کار  

 توانایی برقراری ارتباط موثر 

 مهارت و تجربه مدیریتی/استفاده از مدیران با تجربه 

 توانایی های گروه کارآفرین 

 تحصیالت مرتبط

 آشنایی کارآفرین با بازار یا صنعت

 دارای سابقه کاری مرتبط 

 دارای تیم بازاریابی قوی 

 دارای مدیریت مالی قوی 

 کار دقیق  دارای طرح کسب و
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 تمایز و منحصربفرد بودن 

 مشخصات محصول/خدمت 

 وجود مواد اولیه در دسترس 

 دارای گواهی ثبت اختراع 

 نیاز به محصول در بازار 

 وجود نمونه اولیه از محصول 

 دارای سطح فناوری باال 

 اندازه بازار 

 مشخصات بازار محصول 

 نرخ رشد قابل توجه بازار 

 بودن بازار کم ریسک  

 سهولت ورود به بازار 

 مزیت رقابتی پایدار 

 تعداد و قدرت رقبا

 کم بودن میزان تهدید در سالهای اول 

 امکان یافتن سرمایه گذاران بیشتر یا وام از بانک 

 مالحظات مالی 

 قابلیت نقدشوندگی باالی محصول 

 هزینه های شروع عملیات 

 باال بازدهی و بازگشت سرمایه  

 زمان رسیدن به نقطه سر به سر 

 توجیه پذیر بودن از لحاظ اقتصادی 

 هزینه های بازاریابی 

 دسترسی به نیروی انسانی مورد نیاز 

 فاصله محل پروژه با شتابدهنده 
 مالحظات جغرافیایی 

 موقعیت جغرافیایی تیم کارآفرین و دسترسی آسان به امکانات و تسهیالت مورد نیاز 
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 جذب استارتاپ در شتابدهنده:  

 

 ها: الف ( فرآیند انتخاب استارتاپ

های علمی و تجاری توسط داوران منتخب  های بیان شده در بند قبل پس از داوریها با توجه به مکانیزماستارتاپ

توان به  شتابدهی، میها به مرکز  های موجود برای معرفی استارتاپشوند. از دیگر مکانیزموارد فرایند شتابدهی می

( و I-challengeهای معرفی شده از طریق شبکه تبادل فناوری وابسته به ستاد نانو، برنامه چالش ستاد )استارتاپ

ها بر اساس یک تقاضای صنعتی و یا براساس مطالعه بازار انجام شده توسط  رویداد کارنو و ... اشاره کرد. این طرح

توان پشتوانه علمی قوی، وجود طرح اولیه، وجود امکانسجی بازار و  طور کلی می  بهشوند.  هیات داوری تایید می 

 ها برشمرد. کشور را از معیارهای ابتدایی و ضروری انتخاب طرح 6وجود یک نیاز اعالم شده از سوی صنایع بزرگ 

 باشد: ها به صورت زیر میشرح فرایند انتخاب استارتاپ

 تکمیل فرم اولیه ثبت ایده -1

های ارسال شده بر مبنای پشتوانه علمی مناسب، گستردگی و اهمیت بازار کنونی  بررسی اولیه و انتخاب فرم  -2

 و آینده و برخورداری از پتانسیل تجاری سازی.

 سنجی اولیه طرح ارائه امکان -3

 ارائه و دفاع طرح در حضور هیات داوری -4

 های منتخب. ارزیابی نهایی طرح و اعالم لیست طرح-5

 

ها توسط اساتید خبره دانشگاهی است. مبنای آن همسو بودن با  منظور از داوری علمی بررسی طرح  داوری علمی:

 سوابق علمی )مقاالت و ثبت اختراعات(  و استانداردهای معتبر بین المللی است.

باشد و مبنای آن  منظور از داوری تجاری بررسی ابعاد تجاری طرح با نیازهای صنعت کشور میداوری تجاری:  

 است.  مدل کسب و کارو همچنین  سنجی مالی و بازاراسناد امکانوجود 

 باشد:( می1 ها در شتابدهنده مطابق فلوچارت زیر )شکل فرایند گردش کار برای حضور استارتاپ

 
 نفر پرسنل. 150هایی با بیش از بنگاه  صنایع بزرگ: 6
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 ها در شتابدهنده. فلوچارت فرایند گردش کار برای حضور استارتاپ .  1  شکل 
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 Kpi  پذیرش و عبور از هر مرحله به مرحله بعدی و شاخص خروج تیم:  های 

 

شود. معیارهای مهم و قابل بررسی  مرحله )تکمیل و ارسال فرم ارزیابی( و )ارائه در حضور داوران( انجام می  2پذیرش در  

ویژگی شامل  مرحله  این  نمونه  در  وجود حداقل یک  تیمی،  بازار، ساختار  تحقیقات  اطالعات الزم  های محصول،  )یا 

 باشد که مورد توجه ارزیابان و داوران قرار خواهد گرفت. فرایندی( و وجود تقاضای صنعتی )به عنوان یک برتری( می

وری، دینامیکی، مقاومت شیمیایی  در صنعت پلیمر خواص هر محصول )اعم از مکانیکی، الکتریکی، نویژگی محصول:  

اراو محصول  نهایی  کاربرد  به  بسته  برگه مشخصات  ...  نیز  و  المللی  بین  قبول  مورد  استانداردهای  براساس  ئه شده( 

 شود.محصول)دیتا شیت( تعریف می 

بازار: نهایی محصول در    تحقیقات  قیمت  تولید،  فرایند  اولیه،  مالی مواد  و  اقتصادی  بررسی  بازار،  از تحقیقات  منظور 

بررسی نهایتا منجر به شناخت جایگاه محصول تولیدی  بازارهای داخلی و خارجی و بررسی مزیت نسبی آن است. این  

 باشد.در بازار هدف و تخمین دستیابی به سهمی مشخص از آن بازار می

ها و ایجاد تعامل سازنده بین افراد یک  های آنمعین کردن وظایف و مسئولیت افراد با توجه به توانایی  ساختار تیمی:

 گروه است.

 

ترین شرایط تولیدی که قابلیت افزایش مقیاس تولید را داشته باشد و  دستیابی به بهینه،  ی اولمرحله برای عبور از  

 گیرد.مالک عمل قرار می مستندات علمی، همراه با نمونه آزمایشگاهیهمچنین وجود یک 

در  باشد.  بازار می  سنجی تکمیل اوراق امکان و    تهیه مدل کسب و کار محصول و    تکرار پذیر بودنشامل    مرحله دوم

بررسی خواهد  فایل به روز رسانی شده طرح کسب و کار در حالت نیمه صنعتی،  افزایش حجم تولیدامکان  مرحله آخر

 شود.  تولید در مقیاس باال بررسی می بررسی خواص در شرایط واقعیشد و 

های تکرارپذیر در مقیاس  رسیدن به محصولی با ویژگیتوان به موارد زیر اشاره کرد:  یک تیم می  های خروجشاخص از  

دستیابی به متقاضیان صنعتی  و    فایل طرح کسب و کار به روز شده و کشف بازار ،  تکمیل شدن ساختار حقوقی تیم،  باال

 .بالقوه

به روز رسانی شده طرح کسب کار  استارتاپ موظف است در طول دوره  :4تبصره   فایل  به تهیه  ی شتابدهی نسبت 

ات الزم به منظور فروش محصول نهایی را ایجاد نماید. بدیهی است در هر مرحله از دوره  خویش اقدام نموده و ارتباط

شتابدهی که مشخص شود طرح استارتاپ زیانده است و یا بازار مشخصی برای فروش ندارد نسبت به استقرار استارتاپ  

هایی است که  یز، اولویت با طرحهای الزم، تجدید نظر خواهد شد. در مرحله جذب سرمایه گذار نپس از انجام بررسی

 متقاضی خرید محصول وجود داشته باشد. 

 شتابدهنده صرفا نقش مشاور و تسهیل کننده امور در ارتباط با کشف متقاضی صنعتی و تحلیل بازار را دارد. :5تبصره  
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 : بسته شتابدهی  6

بندی مورد نیاز برای فرایند شتابدهی  زمانباشد،  از آنجا که مهندسی پلیمر وابسته به مواد و برمبنای خواص آن می

کنند متفاوت خواهد بود. بنابر  های فعال کشور که عمدتا در حوزه فناوری اطالعات کار مینسبت به دیگر شتابدهنده

هایی است که حداقل یک نمونه  مطالعات صورت گرفته و تصمیمات هیات مدیره شتابدهنده، اولویت ورود با استارتاپ

( و پس از گذراندن فرایند شتابدهی توانایی تولید نیمه صنعتی یا صنعتی را  TRL4طرح خود ارائه نمایند )  فیزیکی از 

های  (. بنابراین از آنجا که فرایند شتابدهی در حوزه مواد پلیمری شامل نمونه سازی و انجام آزمونTRL8داشته باشند )

ها در صنعت پلیمر    TRLماهه )برمبنای تعاریف    12یند  باشد حداکثر یک فرامختلف  )شناسایی و خواص مواد( می

تواند بر اساس  شود.( برای این منظور پیش بینی شده است که میاین زمان تخمین زده می  TRL8برای رسیدن به  

رح، پشتوانه علمی و صنعتی گروه  های ورودی )میزان پشتکار افراد، میزان تعامل افراد گروه، پیچیدگی طپتانسیل تیم

 ماه افزایش پیدا کند. 18( تا ..و.

 آورده شده است. (2)شکل  مطابق با تعاریف استاندارد در زمینه بلوغ فناوری مراحل به صورت شماتیک در زیر

 

 
 . TRL. تعاریف استاندارد در زمینه بلوغ فناوری براساس  2شکل  
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 است.  TRL8تا  TRL4ها را از های شتابدهنده تسهیل روند رشد استارتاپسیاست

ها باید در  د شد و تیمخواه انجام 2 جدول در موجود سواالت  براساسها  در طول دوره شتابدهی روند پیشرفت طرح

 طول دوره به سواالت ذیل پاسخ دهند؛ 

 . TRLها بر مبنای سواالت استاندارد تعاریف  . روند ارزیابی پیشرفت طرح 2جدول  
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مورد نیاز برای ورود استارتاپ به شتابدهنده و تایید نهایی، بسته خدمات شتابدهی که توسط  پس از ارائه مستندات  

 آمده است: 3شود به تفکیک در جدول شتابدهنده به استارتاپ ارائه می

 

 ها. بسته خدمات شتابدهی قابل ارائه به استارتاپ   . 3جدول  

 مرحله  عنوان  

 معارفه با منتورجلسه 

 اول

 خدمات تکمیل تیم فناوری 

 خدمات بررسی تهیه مواد اولیه 

 خدمات تهیه نمونه اولیه آزمایشگاهی 

 های شناسایی مواد خدمات انجام آزمون

آزمون انجام  در  و  مساعدت  خواص  های 

 تکرارپذیری خاصیت مدنظر در محصول

 دوم 

 های آموزشی برگزاری دوره

 ارائه خدمات مشاوره

 BPتکمیل 

 مساعدت در سنجش تولید نیمه صنعتی 

آزمایش انجام  در  منظور  تسهیل  به  ها 

مرحله   در  خواص  تکرارپذیری  بررسی 

 نیمه صنعتی 

 سوم معرفی طرح به سرمایه گذاران 

 معرفی به شبکه تبادل فناوری  سازی رها –پسا 

 

ی
ده

تاب
 ش

ته
بس

ت 
ئیا

جز
 



 شرکت فیدار بسپار ارک 

 شتابدهنده نانو پلیمر 

 عنوان مدرک: 

آیین نامه مرکز شتابدهنده نانو پلیمر با  

 همکاری ستاد فناوری نانو 

 

 1398 تاریخ صدور:

 P-FB-MS01V01کد مدرک: 

 20/05/1399تاریخ بازنگری: 

 

17 
 

 در زیر ارائه شده است:  شتابدهی  فلوچارت کلی برنامه 

 
 

 های مرکز شتابدهی از »نوآوران«: لیست کلی حمایت  

باشد و  اشتراکی و خدمات اداری )مطابق با قرارداد فضای کار اشتراکی و خدمات اداری میضای کار تامین ف  -

 آور است.(،  تعهدات آن برای طرفین الزام

میلیون    30میلیون ریال و پژوهانه خرید مواد اولیه تا سقف    50شبکه آزمایشگاهی تا سقف  ارائه پژوهانه   -

 ها، ریال برای انجام آزمون

 ها در مرکز رشد فناوری پلیمر در مرحله پسا شتابدهی، امکان استقرار تیم -

تهیه طرح - برای  هزینه  مشاورهکمک  از  استفاده  و  بازار،  تحقیقات  انجام  تجاری،  تهای  و  های  مالی  جاری، 

 حقوقی، 

 کمک به جذب سرمایه گذار و یا فروش فناوری یا محصول به صنعت در رویدادهای مرتبط   -
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سازی شوند برای حضور در بازارهای بین المللی و صادرات با نظر ناظر ستاد  هایی که موفق به تجاریطرح -

حمایت از  نانو،  فناوری  توسعه  نمایشگاهویژه  در  حضور  مثل  بهایی  هزینه  های  کمک  مربوطه،  المللی  ین 

 بازاریابی بین المللی  و ... برخوردار خواهند شد.   

 (.5 استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی پژوهشگاه پلیمر )مطابق جدول -

 های آموزشی  ها و دورهکارگاه -

 آورده شده است:   4عناوین خدمات شتابدهنده به صورت کلی در جدول 

 

 عناوین کلی خدمات شتابدهنده. .  4جدول  

 خدمات 

 تجهیزات و فضای اداری 

 خدمات تکمیل تیم فناوری 

 آموزش

 مشاوره )حقوقی، کسب و کار و...(

 مربی گری 

 خدمات تهیه مواد اولیه 

 خدمات تهیه نمونه اولیه آزمایشگاهی 

 های شناسایی مواد خدمات انجام آزمون

 خواص و تکرارپذیری خاصیت مدنظر در محصول های مساعدت در انجام آزمون

 مساعدت در سنجش تولید نیمه صنعتی 

 ها به منظور بررسی تکرارپذیری خواص در مرحله نیمه صنعتی تسهیل در انجام آزمایش

 سرمایه گذاری 

 معرفی به شبکه تبادل فناوری 
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اختصاص فضای اداری به »نوآور«، به منظور تسهیل  پس از طی کردن مراحل پذیرش طرح در مرکز شتابدهنده و  

های مرتبط و اثبات تکرارپذیری خواص مد نظر منابع مالی به شرح  فرایندهای ساخت نمونه اولیه و انجام آزمون

 بر اساس اولویت بندی زمانی اختصاص خواهد یافت )به ازای هر طرح(.   5مطروحه در جدول 

 

 است.(   میلیون ریال ها به  های اختصاص یافته به هر استارتاپ ) هزینه  جزئیات سقف هزینه   . 5جدول  

 شبکه آزمایشگاهی  خدمات کارگاهی  مواد اولیه 

30 50 50 

 

 گذاران، تجاری سازی(: دسترسی»نوآوران« به شبکه )مربیان، سرمایه  

 باشد: های زیر میفرایند شتابدهی تنظیم شده برای مجموعه شتابدهنده نانو پلیمر شامل شبکه

مربیان:-1 شبکه  شبکه  داشتن  اختیار  در  با  اساتید  شتابدهنده  صنایع،  صاحبان  از  متشکل  که  زبده  افراد  از  ای 

فناور ستاد ویژه  مرکز رشد فناوری پلیمر و شرکت های مستقر در  ها )دارای تجربه صنعتی(، شرکتدانشگاه های 

 آورد. های مستقر در مرکز شتابدهی حمایت به عمل میباشند، از تیمتوسعه فناوری نانو می

های  ها از تیمشتابدهنده با معرفی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و یا معرفی به صندوق  شبکه سرمایه گذاری: -2

 به نیازشان حمایت خواهد کرد.  مستقر در مرکز با توجه 

باشد. بنابراین  می  B2Bهای گسترش داده شده در این صنعت عمدتا از نوع  جنس فناوری  شبکه تبادل فناوری:-3

باشد.  ها میمعرفی محصوالت خروجی از فرایند شتابدهی، نیازمند اعتماد سازی و معرفی به دیگر صنایع متقاضی آن

ده، ضمن توافق با شبکه تبادل فناوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امکان فروش  برای سهولت این امر شتابدهن

 آورد.  ی کسب و کار ایشان فراهم میهای خروجی از شتابدهنده را برای توسعهدانش فنی و یا محصوالت تیم

امتیاز )اعطای لیسانس(،  تواند به اشکال مختلفی مانند فروش فناوری، فروش  این فرایند میهای فروش:  مدل 

 گذاری مشترک، ادغام و موارد نظیر آن باشد.  سرمایه

 برنامه پسا خروج و خدمات پس از پایان دوره شتابدهی: 

ای  های خروجی برای فروش محصوالت و دانش خود نیاز به افراد خبرهبرای تکمیل زنجیره ارزش در این فرایند، تیم

در صورت تمایل  تواند  شود و این ارزش میکارگزاران شبکه تبادل فناوری انجام میخواهند داشت که این فرایند توسط  

تواند این باشد که با توجه  ها قرار داده شود. یکی از پیشنهادات برای مرحله پس از رها سازی میدر اختیار آنها  تیم

نموده و طی قراردادی با کارگزار مربوطه مطابق  به حوزه کاربرد آن محصول، استارتاپ را به شبکه تبادل فناوری معرفی  
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های مختلف فروش به  های کارگزاری شبکه تبادل فناوری، محصول مدنظر از طریق ایشان مطابق با مدلنامهبا آئین

 واحدهای صنعتی ارائه شود. 

-ین مجموعه، فناوری های شتابدهی شده در ااز آنجا که جنس محصوالت خروجی از استارتاپکارگزاران تبادل فناوری:  

های  باشند، نیاز به وجود افرادی آگاه و متخصص در آن حوزه که آشنا به مهارتهای تخصصی میهای نوین و در حوزه

کننده  شود. این کارگزاران حقیقی یا حقوقی، نقش واسطه را میان عرضهنیز هستند حس می  و مذاکرات  مهندسی فروش

ز این طریق، احتمال عقد قرارداد میان طرفین تبادل و همچنین اجرایی شدن چنین  کنند و او متقاضی فناوری ایفا می

 دهند. قراردادهایی را افزایش می 

های نوین برای پاسخ به  های صنعتی فعال که تمایل دارند از فناوری شرکتهای صنعتی(:  متقاضیان فناوری )شرکت 

های یک بنگاه صنعتی نظیر رفع مشکالت  تواند ابعاد مختلف چالشتقاضای صنعتی خود استفاده کنند. این تقاضا می

 تولید، ارتقاء محصوالت کنونی یا تولید یک محصول جدید را شامل شود.  

 noindustry.ir/https://intt.naبرای کسب اطالعات بیشتر در حوزه خدمات شبکه تبادل فناوری به آدرس اینترنتی  

 مراجعه شود.

 های مستقر در شتابدهنده: ارزیابی و اعتبار سنجی عملکرد استارتاپ  7

ای  ها عبارتند از گزارش ماه به ماه و دورههای مختلفی است که مهمترین آنها شامل بخشارزیابی پیشرفت پروژه

های تجاری سازی و مدل کسب کار  مربوط به تحلیلها و مدارک  ، تحویل مدارک علمی توسط تیم)شش ماهه(  مربیان

ها شامل موارد ذیل است که پس از تایید  تر ارزیابیو تحویل مستندات مرتبط با افزایش مقیاس تولید. به صورت دقیق

  ها مطابق مراحل ارزیابی استارتاپ  هر مرحله توسط مسئول مربوطه در شتابدهنده، استارتاپ وارد مرحله بعد خواهد شد.

 است.   3شکل 

https://intt.nanoindustry.ir/
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 ها. فلوچارت فرایند ارزیابی استارتاپ .  3شکل  

 

 است.    2  ها برای هر مرحله مطابق با جدولهای ارزیابی استارتاپ معیار 

 : ی مشارکت مرکز شتابدهندهنحوه 8

 همکاری مانندهای  گردند، بسته به شرایط هر طرح با یکی از مدلهایی که موفق می تواند در ازای طرحشتابدهنده می

ها و...  مشارکت در سود ناخالص استارتاپ ،  دریافت حق امتیاز یا رویالتی،  مشارکت در سهام شرکت فناور/ استارتاپ

 درصد براساس توافق بین شتابدهنده و فناور، حق الزحمه دریافت کند. 15حداکثر تا سقف 
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، درصدی را به عنوان  6در صورت معرفی به سرمایه گذار یا برای اخذ تسهیالت، شتابدهنده مطابق با جدول  :6تبصره  

 نماید.دریافت می، حق معرفی 

 

 نحوه محاسبه »حق معرفی« به سرمایه گذار.   . 6جدول  

 درصد دریافتی شتابدهنده  مبلغ سرمایه گذاری / تسهیالت )ریال( 

 5 2/ 000/ 000/ 000تا  

 2+5 5/ 000/ 000/ 000تا  

 1+2+5 10/ 000/ 000/ 000تا  

 0.5+1+2+5 10/ 000/ 000/ 000باالی 

 

 : لغو یا تعلیق فعالیت شرکت نوپا  9

 گیرد. صورت می سه اخطار کتبی لغو یا تعلیق فعالیت شرکت نوپا / استارتاپ در صورت گرفتن 

 

های  مرحله رهاسازی و یا لغو همکاری شتابدهنده با استارتاپ، کلیه هزینهدر صورت خروج استارتاپ قبل از   : 7تبصره  

گردد.  خدمات ارائه شده تا آن زمان با نرخ آزاد مصوب مراکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی از استارتاپ دریافت می

نانو« و همچنین   فناوری  توسعه  ویژه  به »مرکز رشد« و »ستاد  تعهدات شتابدهنده  به  توجه  امکانات،  با  محدودیت 

استارتاپ باید مبلغی را به عنوان »حق السعی« در قالب ضرر و زیان به شتابدهنده پرداخت نماید )که به تفصیل در  

 قرارداد شتابدهنده و استارتاپ بیان شده است(.

 شرایط دریافت اخطار کتبی:

 متوالی در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در دو دوره متوالی یا سه دوره غیر  -

 در صورت نقض تعهدات قراردادی با یک یا دو بار اخطار   -

 در صورت مشاهده عدم فعالیت توسط مربی   -
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اعتراض    روز کاری  15  تواند طی در صورت اعتراض نسبت به تعلیق یا لغو مجوز، شرکت نوپا / استارتاپ می  :8تبصره  

بررسی خواهد   شورای داوریدهد. این اعتراض در  خود را همراه با مستندات مکفی جهت بررسی به شتابدهنده تحویل  

 شد.  

 کند. توسط ریاست شتابدهنده به متقاضی اعالم میروز کاری    10  شورای داوری نتیجه بررسی را ظرف مدت  :9تبصره  

   :رازداری  10

تمام مفاد این توافق نامه بین شرکت نوپا، مرکز شتابدهنده و مربی مشمول قرارداد محرمانگی است که برای طرفین  

 الزم االجراست. قرارداد محرمانگی به الحاق بر قرارداد بین شتابدهنده، فناور و مربیان است.   

 : تفسیر مفاد و نظارت 11

نامه،  و شیوه نامه  نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین اجراییِ شیوه د مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام  رشرح موا 

 . است   ی شتابدهندهه بر عهد 

 

 تصویب و اجرا:  12

مقدمه،   یک  بر  مشتمل  نامه  آئین  و    12این  تاریخ    9ماده  در  شتابدهنده    20/05/1399تبصره  ریاست  تصویب  به 

 الزم است. 01/06/1399رسید و اجرای آن از تاریخ  "نانوپل"


