
و   دا مااکز آموزش  فن یشمب مااکز اشت  و فناوا جادیدسیووااعمل  اجاای  اماه  6با توجه به ابلاغ آزمایشی  به مت   -1

  13/11/53مواخ  05634/144/53با اساس ابلاغ دسووااعمل  به شلااه آیا هنوز م  توان به آن اسیوناد ملود    یحافه ا

تا مادام  که  "فناوای های ااهبادی و موین دا مااکز آموزش فن  و حافه ایایجاد شمب مااکز اشت آموزش  "با موضوع 

 ن دسووااعمل  از جامب اباست سازمان ابلاغ شود عازم اعا جاا م  باشت .آدسووا عغو 

حلایت از شیاکت ها و موسیتیا  دامن بن ان و تجاای سیازی اعوااوا  و چه شیاکت های  م  توامنت از مزایای  اامون  -1

واحتهای پژوهشی  و فناوای و مهنتسی  متو ا دا پااکهای ولو و فناوای اجازه یافونت باای امجام  بامت  بهاها مواوای ه

مأموایوهای محوعه از مزایای ااموم  مناطق آزاد، مماف وهای ماع ات  و ووااض، سامایه گذاای عااج  و مبادعا  ماع  ب ن 

 اعللل  باعواداا شومت.

 مماف ت های ماع  و ووااض اامون حلایت از شاکت های دامن بن ان بهاه منت م  شود  آیا مااکز اشت م ز از  -5

حلایت از شاکت ها و موستا  دامن بن ان و تجاای اامون دا صیوا  اسیو ااا دا پااع ولو و فناوای شیام  مزایای  ااموم  

 م  شومت.سازی اعوااوا  و مواوای ها 

 20 ماده دا اینكه به توجه با بن ان دامن اامون ماع ات  مماف وهای چ تت تته لا  ماع ات  شاکت های دامن بن ان  -0

 مؤستا  و شاکوها ماع ا  مشلول داآمتهای بن ان، دامن موستا  و ها شاکت از حلایت اامون اجاای  مامه آی ن

 بن ان دامن عتما  و محصوعا  توع ت و سازی تجاای توسمه، و تح  ق فماع وهای و اااادادها از ماشی  بن ان دامن

عذا شاکت های  اسیت گادیته مماف متیو  و ماع اتهای اامون ( 105 ) ماده موضیوع ماع ا  از سیال پامزده مت  به

 هتونت. مماف متو  و ماع اتهای اامون 105 ماده موضوعدامن بن ان از 

صوات كه فماع ت ها مصتاق دامن بن ان اامون ماع ا  متو  و شومت دا  151شاکت های دامن بن ان م  توامنت مشلول ماده 

 باشت.

   و  فناوای داامت  مااکز اشت چه تفاوت  با پااع های ولو -3

 .تییییلییویی  از اهییتاف و وهییایییا پییااع هییا دا اییاعییب مییااکییز اشییییت واحییتهییای فیینییاوا امییجییام میی  پییذیییادا

های اسیاسا  محل  باای اسو ااا هتوهباشیت و تاین سیاعوااهای کاعبتی دا اللب پااکهای ولو و فناوای م ماکز اشیت یك  از اای 

اا پشت  ساعه ( 3تا  5) و دواه اشت ماهه( 5تا  6) اشتباشیت که مااح  پ نفناوا و شیاکوهای دامن بن ان موپا و تازه تاسی م م 

  .گذاامتسا م 

مجوز ایجاد پااع داده م   دا وااع باای گافون مجوز ایجاد پااع بایتدا ابوتا دا ایجاد و مگهتاشییت ماکز اشییت موفق بود و سیی م

 شود . 

 چه مااکزی دا م  توامنت متبت به ایجاد مااکز اشت فناوای ااتام کننت    -6

ثبت اطلاوا  دا شییبكه آزمایشییگاه  و  موین دا مااکز و ادااه ک  و ااهبادی هایفناوای هایحوزه دا کاداآموزشیی  وجود

 از اعزاما  ایجاد مااکز اشت م  باشت . های ااهبادی و دایافت وضویت اطم  از آن ماجعفناوای

آیا ماکز م  توامت به ونوان شواب دهنته فماع ت کننت  ع ا ماکز به ونوان یک ماکز دوعو  مل  توامت وع كن م  توامت از  -7

 به ونوان مهاد واسطه ای اسوفاده کنت .  , scdهاف ت مااکز 



مل  ابلال  م  توان مااکز اشت اا ایجاد ملود و هلچن ن بایت دسووااع 3شاایط ایجاد ماکز اشت چگومه است   طبق ماده  -8

 تفاهو مامه با پااع های ولو و فناوای اسوان و سایا مهادهای مووع  ایجاد مااکز اشت  منم ت شود .

 آیا م  توان مااکز موآوای ایجاد ملود   بله  -5

 م  توان بهاه باد  بله  73از مزایای تبصاه  آیا -14

جنبه حلایو  دااد و از شاکت تاس م شته سهام  اا دایافت مل كنت. و هتف عاص  اا مااکز اشت    هتف مااکز اشت چ تت -11

 بجز اشت شاکت دمبال مل  ملایت

 ت باعاسوه از دامن و توع ت با اساس فماع ان دامن بن یها شاکت تفاو  اسواا  آپ و شاکت دامن بن ان دا چ تت   -11

و  از م کی ایتما ایموجود و  از م کیاست علااامه به   ( پاسخStart up)  اسواا  آپ یشاکت ها  وع .شومت  م جادیا یفناوا

 و عزوم  به دامن بن ان بودن م تت . پاسخ به آن است

 


