خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
نوع خدمت

واحد ارائه دهنده خدمت
مرکز رشد و توسعه  +امور

















منتورینگ

مرکز رشد و توسعه



-

-

-

ارائه معرفینامه به سازمانها

مرکز رشد و توسعه









مرکز رشد و توسعه









روابط عمومی









ترک تشریفات مناقصه

امور قراردادها









قراردادهای انتقالی

امور قراردادها









ارائه مجوز فعالیت

پذیرش و ارزیابی







-

ارائه معرفینامه معافیت مالیات بر درآمد *

پذیرش و ارزیابی







-

ارائه معرفینامه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان *

پذیرش و ارزیابی







-

ارائه معرفینامه معافیت مالیات بر ارزش افزوده *

پذیرش و ارزیابی







-

ارائه معرفینامه معافیت مالیات بر اجاره *

امور قراردادها







-

معافیت قراردادهای پژوهشی از حق بیمه و مالیات

امور قراردادها









برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی

تجاری سازی









امور عمومی و پشتیبانی









استقرار
معرفی به آزمایشگاهها ،کارگاهها و کتابخانههای دانشگاه

قراردادها
مرکز رشد و توسعه

تهران

معرفی شرکت به مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
جهت استفاده از تسهیالت نظاموظیفه تخصصی *
معرفی شرکت در وبسایت پارک علم و وفناوری و درج

خدمات پایه

رشد

پسارشد

توسعه

لنگر(کارفرمایی)

اخبار در خبرگزاریهای مرتبط

خدمات شهروندی (سالن جلسات ،سالن همایش ،رستوران و
)...

* خدمات ستارهدار منوط به استقرار شرکت در پارک علم و فناوری و همچنین شرکت در ارزیابیهای ساالنه پارک علم و فناوری و دریافت مجوز فعالیت از واحد
پذیرش و ارزیابی میباشد.

خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

توسعه

لنگر(کارفرمایی)

نوع خدمت

واحد ارائه دهنده خدمت

تسهیالت ایجاد شرکتهای نوپا *

مرکز رشد و توسعه

استفاده از نیروهای دانشجویی دانشگاه تهران

مرکز رشد و توسعه

-

-









مرکز رشد و توسعه









(طرح ) JICO
معرفی به سازمان و نهادهای دارای تفاهم نامه با

خدمات ویژه

پارک علم و فناوری

رشد


پسارشد
-

کارگزاری داوری ثبت اختراع

پذیرش و ارزیابی









شرکت در نمایشگاه و فنبازار

تجاریسازی









رونمایی محصوالت

تجاریسازی









معرفی به شبکه سرمایهگذار (برنامه توانا)

تجاریسازی







-

خدمات کلینیک کسب و کار

تجاریسازی









شرکت های کارگزار خدمات فناوری

تجاریسازی









ارائه خدمات دیتاسنتر

مرکز داده









ضمانت نامه اداری

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران









تسهیالت لیزینگ

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران









تسهیالت خرید دین

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران









تسهیالت خرید اقساط

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران









اعطای تسهیالت کارگشایی

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران









صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران()VC

صندوق سرمایه خطرپذیری دانشگاه تهران





-



* خدمات ستارهدار منوط به استقرار شرکت در پارک علم و فناوری و همچنین شرکت در ارزیابیهای ساالنه پارک علم و فناوری و دریافت مجوز فعالیت از واحد
پذیرش و ارزیابی میباشد.

