
 

 به نام خدا

 0011تا پایان سال  مرکز رشد دانشگاه قمعملکرد 

 مرکز رشد دانشگاه قم در یک نگاهساله  01عملکرد 

 شرکت 68 خروج موفق )رشد یافته(

 هسته/شرکت 491 خروج ناموفق

 ایده 658 رد طرح از طرف مرکز

 ایده 797 انصراف متقاضی از پذیرش

 

 قم در یک نگاه مرکز رشد دانشگاه 0011عملکرد سال 

 شرکت 6 خروج موفق )رشد یافته(

 هسته/شرکت 47 خروج ناموفق

 ایده 1 رد طرح از طرف مرکز

 ایده 41 انصراف متقاضی از پذیرش

 ایده 6 پذیرش اولیه و در انتظار قرارداد

 ایده 45 در حال بررسی طرح جهت پذیرش

 هسته فناور 7 پذیرش اولیه و تحت حمایت اولیه

 شرکت 41 مقطع رشد پذیرش

 شرکت 11 شرکت فناور مقطع رشد

 

 اند محصول خود را به طور موفق به بازار عرضه کنند.های فناور که سه سال در مرکز رشد حضور داشته و موفق شدهشرکت خروج موفق:

بدون کسب  و وکار خود شدهیا مدل کسب تیم کاری محصول، هسته یا شرکت فناوری که طی حضور در مرکز متوجه ضعف خروج ناموفق:

 دستاورد مالی قابل توجه، از مرکز رشد خارج شده است.

های اولیه به این ها و مشاورهاند اما طی ارزیابیان آن با هدف کسب حمایت به مرکز رشد مراجعه کردههای خامی که صاحبایده رد طرح:

 شود.سازی را ندارند و ایده از سوی داور تجاری و فنی رد میالزم برای تجاری وکارشان شرایطرسند که ایده کسبنتیجه می

ای را در سامانه پذیرش مرکز رشد ثبت های مرکز رشد ایدهبسیاری از متقاضیان پذیرش در مرکز رشد، بدون آگاهی از نوع حمایت انصراف:

 شوند.ف میکار منصرهای مرکز رشد، از ادامه ها و حمایتکنند اما بعد از آشنایی با روالمی



 

 0011سال  تا پایانعملکرد مرکز رشد دانشگاه قم 

از طرف فناوران و نوآوران جوان استان قم در مرکز رشد دانشگاه قم جهت  فناورانهایده  4145در مجموع  تاکنون 4165از سال 

به ثبت رسیده  4144ها در سال از این طرح مورد 19 به ثبت رسیده است. هاسازی این طرحبه منظور تجاری های این مرکزاستفاده از حمایت

رشد یا رشد به عنوان واحد فناور در مرکز رشد پذیرش ایده با عقد قرارداد پیش 41ایده ثبت شده  19از  و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 اند.اند و در حال حاضر تحت حمایت این مرکز قرار گرفتهشده

 

 

 مرکز رشد به شرح زیر است: حضور در متقاضی نفناورا وضعیت 4144تا پایان سال 

 



 

علوم “و  ”مکانیک و مکاترونیک“، ”فناوری اطالعات و ارتباطات“های های ثبت شده، نشان از پتانسیل استان در حوزهبررسی ایده

 ت:های ثبت شده و پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه قم به شرح زیر اسپراکندگی موضوعات ایدهدارد.  ”انسانی

 

 

به عنوان مرکزی آموزشی که ارائه دهنده خدمات آموزشی تخصصی در زمینه کسب و کار و  در استان قم مرکز رشد دانشگاه قم

مرتبط های دوره شامل و ترویجی آموزشی و کارگاه دوره 5تعداد  4144باشد، شناخته شده است. بر این اساس، این مرکز طی سال میفناوری 

 .برگزار کرده است ICTهای تخصصی و کار و دورههای کسب با مهارت

 

 



 

سازی دانش دهد، تسهیالت فناوری است که جهت تجارییکی از خدماتی که مرکز رشد دانشگاه قم به واحدهای فناور خود ارائه می

نامه اجرایی شماره آیین 1ند در راستای اجرای بگیرد. های فناور تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه قم قرار میو فناوری در اختیار شرکت

 44/41/4169دهمین مصوبه شورایعالی اشتغال، در تاریخ  7هیات محترم وزیران و مفاد بند  49/44/4167ه مورخ 14961/ت 641975

و وزارت کار قراردادی بین وزارت کار و امور اجتماعی وقت و صندوق مهر امام رضا با موضوع اعطای تسهیالت اشتغال از محل اعتبارات صندوق 

های علم و فناوری منعقد گردید. در جهت اجرایی نمودن این های اقتصادی مستقر در مراکز رشد و پارکو امور اجتماعی به فناوران بنگاه

 .گرفتدر استان قم شکل  )صندوق کارآفرینی امید( قرارداد، همکاری مستمری از آن تاریخ میان مرکز رشد دانشگاه قم و صندوق مهر امام رضا

های فناور تحت حمایت مرکز رشد به پایان رسید و روال جدید تامین مالی شرکت 44/41/4195قرارداد با صندوق کارآفرینی امید در تاریخ 

وجوه اداره  های تایید شده از سوی آن به صندوق کارآفرینی امید است.ها به معاونت فناوری ریاست جمهوری و ارجاع طرحشامل معرفی طرح

 های مرکز رشد است.های تامین مالی شرکتوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز تسهیالت کارآفرینی ویژه دانشجویان از دیگر روش شده

معاونت  وجوه در اختیار مرکز رشد یا از طریق واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه قمشرکت از  9تعداد تامین مالی  4144در سال 

به  امید کارآفرینیصندوق و  تسهیالت کارآفرینی دانشجویییا وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و  فناوری ریاست جمهوری

 .به تصویب رسیده استریال  میلیون 1444ارزش 

 

 



 

یک  های حمایتی و ترویجی خود از فناوری و فناوران استان،به منظور توسعه فعالیت 4144مرکز رشد دانشگاه قم در سال 

 است: داشته به شرح زیر نامهتفاهم

 طرف تفاهم نامه موضوع تفاهم نامه ردیف

 تکدهنده تابشتاب های مالیحمایت از فناوران استان در قالب فضای کار اشتراکی و حمایت 4

  

 ده است:های مختلف استان منعقد کرده، آورده شهایی که مرکز رشد تاکنون با سازماننامهدر زیر تعداد تفاهم

 

 

های نوپای تحت حمایتشان است. مرکز رشد های تخصصی متناسب با فعالیت شرکتیکی از خدمات مراکز رشد، شرکت در نمایشگاه

های تحت حمایتش و ارائه دستاوردهای بنیان شرکتبا هدف معرفی محصوالت دانش نمایشگاه استانی و ملی 1در  4144دانشگاه قم در سال 

  ه است.شرکت کرد هاآن



 

 

 

های مرکز رشد و واحدهای فناور آن تهیه و منتشر کرده خبر از فعالیت 7 تعداد 4144همچنین روابط عمومی مرکز رشد طی سال 

 های استانی و ملی منتشر شده است.و خبرگزاری است. این خبرها در قالب فصلنامه آوای رشد، سایت مرکز، سایت دانشگاه قم، نشریات استان

سایت مرکز بوده که باعث شده ، تغییر وب4144قابل توجه اخبار و محتوای تولید شده توسط مرکز رشد در سال  علت کاهش

 خبرهای منتشر شده قبلی، از دسترس خارج شود.

 

 

 



 

 است: بوده به شرح زیر 4144در سال  های فناور تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه قمتوزیع موضوع فعالیت شرکت

 

 

 های فناور رشد یافته از مرکز رشد دانشگاه قم به تفکیک سال به شرح زیر است:تعداد شرکت

 

 

 های فناور رشدیافته مرکز رشد دانشگاه قم به تفکیک سال به شرح زیر است:اشتغال ایجاد شده توسط شرکت



 

 

 

ها اند که توزیع مدرک تحصیلی آنکار بودههای فناور مقطع رشد تحت حمایت مرکز رشد مشغول به نفر در شرکت 485، تعداد 4144در سال 

 به شرح زیر بوده است: 



 

 

 0011تا پایان سال  آغازهای رشدیافته مرکز رشد دانشگاه قم از شرکت

 نام شرکت عنوان ایده ردیف

 یاوران دانش ارقام ایجاد مرکز خرید و خدمات اینترنتی 4

 ن پردازش آرینزری رسانی داروهای گیاهیافزار جامع اطالعنرم 6

 سامانه فناوری طوبی ترین در ارسال اس ام اسدفتر تلفن فارسی، قوی افزار با قابلیتنرم 1

 صبا به گستر پارسیان طراحی و تولید سامانه هوشمند عوامل طبیعی 1

 نانو فناوران سبز مشاوره و تولیدات فناوری نانو 5

 لچینآسایش گستر گ نصب شیر آب خوردن داخل خودرو 8

 سحاب اندیشه سبز توسعه منطقه ای و سیستم های مدیریتی 7

 خدمات افق رایانه قم دایره المعارف ورزشی و راه اندازی سایت  6

 اورانوس نوین ابتکار طراحی وتولید نرم افزارهای اتوماسیون وحسابداری و... 9

 بهین نماراش هفتصدو ده ITطراحی دکوراسیون داخلی به روش  44

 آوری اطالعات و ارتباطات پویا پژوهشفن نرم افزار تولید کتاب الکترونیکی 44

 میالد استعدادهای پایدار گیر زنبور عسلگرده 46

 راهبرد سیستم قم افزار رایانهیاب هوشمند سختعیب 41

 ایده سازان تک پرداز کاوشگر ساخت تاکسی متر هوشمند 41

 ندفراپرواز هوشم اتوماسیون اداری 45

 برنامه نویسان همراه فجر نویسی موبایلبرنامه 48

 تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر تولید آلیاژهای پلیمری و پالستیکی کاربردی 47

 ره آورد عزت و افتخار شکوه انقالب 46

 مهندسی پردیس رایانه هزاره سوم بازاریابی فروش 49

 اریکه ارزش آفرینان پارسه سیستم های مدیریتی در صنایع کوچکعارضه یابی، بومی سازی وتوسعه ی  64

 رویان بوم دارو به زراعی چند گونه گیاه دارویی پر مصرف صنعت داروسازی 64

 اطلس بذر پوشان افزایش کارایی بذر 66

 بسپار کیمیا پژوهش ساخت و تولید نوارهای ارتوپدی پلیمری 61

هطراحی و ساخت سی ان سی سه محور 61  رایان پژوهان کهربا 

 نانو هوا پارس فیلترهای تصفیه هوای فوتوکاتالیستی 65

 سامانه های ارتباطی توسکا راه نو فتو کیوسک دیجیتال 68

 رسانه گستر بنیسی بعدی فتح خرمشهرای سهبازی رایانه 67



 

 یک آریان پژوهباشگاه علمی پژوهشی فیز بومی سازی برترین منابع آموزشی علوم پایه ی جهان  66

 آریا رایانه مهتاب قرآن گویا 69

 موعودسامانه کشور مجازی ایران 14

 زیست فناوران آرمان تولید کود ریزمغذی ها و ماده اصالحی با استفاده از ضایعات پلیمری فرسوده 14

 پویا طرح آسمان نرم افزار های شبیه ساز ساختمان ها و اماکن عمومی 16

 هم اندیشان صنعت مشاور نرم افزار جامع مدیریت صنعت 11

 رایان پژوهان زانیس تولید محتوای دروس دانشگاهی 11

 ایده سازان تک پرواز پژوهشگر قم CNGکلیدبرد دیجیتالی  15

 مبتکران مهر نود قم محفظه )سیبل(گلوله گیر جهت بازیافت گلوله 18

 معراج اندیشه دانش پژوهان یاس بهشتی 17

 معراج مهدی یاوران ایده پردازی در مدیریت فرهنگ دینی 16

 معراج سفیران هدایت شیوه های نوین جذب دانش آموزان نخبه 19

 فرهنگی هنری منهاج الهدی  مسیر زندگی 14

 نفیس سنگ قم تولید سنگ مصنوعی به روش خاص 14

 نساجی نسل امروز الیاف خوشبو 16

 دانش پردازان مبتکر بانسیستم مدیریات اسناد تا 11

 ایساتیس کویر قم تولید کمپوست نخل از ضایعات درخت خرما 11

 تولیدی فرآورده های شیمیایی صدف چوبینه تولید انبوه سیلیکاژل کروی 15

 صنعتی بهاران قم دستگاه کمک حفاری تونل و کانال و انتقال مواد حفاری به عقب لودر 18

 ب سازان دشت سبزگوارا تولید کربن اکتیو 17

 پیشگامان تحول انرژی ایرانیان طراحی و ساخت ردیاب خورشید دو محوره مبتنی بر محاسبات نجومی 16

 ایوان رایان سیستم (IOSافزارهای موبایل در بستر سیستم عاملهای موبایل )آندروید، نرم 19

 بهساز محیط کیمیاگر پایش بهداشتی صنوف و صنایع غذایی 54

 همراه نویسان نوآور فدک مه های فرهنگی، مذهبی و آموزشی موبایل و تبلت )تبلت اسالمی(برنا 54

 فنی مهندسی فن آوران صنعت پاالیش هوا آالینده محیط زیست ضدبگ فیلترهای  56

 نستوه صنعت پارسیان سیستم هوشمند توزین، مدیریت داده و محاسبات مالی 51

 یر یزدبرنامه نویس کو اسکنر کتب خطی 51

 رسارایان سهند سایت ساز مبتنی بر وب 55

 فناوران راهبر تجارت الکترونیک دانا نرم افزار انتقال محتوای صوتی، تصویری و متنی در تلفن همراه 58

 علم صنعت آراد طراحی و ساخت کامپیوتری مصنوعات چوبی 57



 

 ان تانیانرسا داده کاو سازی و هوشمندسازی ابزارها و راهبردهابهینه 56

 سالمت افشان بهار طیور ساخت محصوالت دفع آفات طیور 59

 فن آوران ماهان پژوه رصد های هوشمند امنیتی و اطالعاتیسامانه 84

 ایده پردازان پارس سدید پویش های دوجدارهآالت ساخت شیشهتولید ماشین 84

 فناوری اطالعات دادگان کاوند فهیم موتور جستجوی علمی 86

 آسمان بهشت کویر شبه خاک زیستی توسعه دهنده رشد گیاه در محیط کم آب 81

 مهندسی دیدبان فناوری راهبردی آراد هواپیمای بدون سرنشین دیدبان با قابلیت ارسال برخط تصویر 81

 زیست فناور سامان ژن آراد دستگاه و نانو پلیمرهای زیستی نگهدارنده میکروارگانیزمها 85

 سبحان ژن آسیا ابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی با استفاده از کشت بافتافزایش مت 88

 سپهر اندیشه مبنای رضوان دانش نامه مبنا 87

 قطره ها نوید حساب آفاق های اجتماعیسامانه توزیع محصوالت تولیدکنندگان با استفاده از پتانسیل شبکه 86

 طوبی نگار موج هنرورز سفارشی )آسان الگو( سامانه ترسیم آنالین الگوی لباس به صورت 89

 رسانه نگار پادمیرا بازی دو بعدی نجات شهر 74

 داده کاوان فکر سپید شبکه اجتماعی کسب و کارها 74

 افق اندیشه موعود تولید انیمیشن با محتوای مذهبی 76

 حسان افزار مبین ایهای رایانهبازی 71

 زیست سامانه نسل جدید توسط رایانهنسل جدید توالی یابی ژنتیکی  71

 فن آوران هوشمند سبز شهر دانا فروش عمده محصوالت غذایی B6Bسامانه  75

 کشت بافت نوین پارس های میکروبیافزایش میزان محصول در گیاهان با استفاده از سویه 78

 کتاب شهر جامع پارس نرم افزار و سخت افزار مدیریت ارتباط با مشتری 77

 امتداد برگ اندیشان طلوع سامانه تخصیص ظرفیت با امکان طراحی چیدمان صندلی 76

 گسترش نرم افزار مانا رایانش پارس وکار مجازی همبرنداندازی کسبچارچوب راه 79

 فناوری نوین پرگار توسعه هوشمند سامانه جامع خدمات ازدواج 64

 انا گستر پارسمهرپویان د بسته های آموزشی سفارشی و برند شده 64

 تجارت الکترونیک پردیس رسا پردازش مجتمع تجاری آنالین ویالمال 66

 کارآورد تجارت پویا شلوارک محافظ لگن 61

 خانه تاللو نور کهکشان طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ 61

 تجارت و رایانه حلقه نوین سازی نامحدود محصوالت و خدمات دیجیتالسامانه ایجاد و بازیابی فعال 65

 آریا پردازش شرق های داده ابر هوشمند پشتیبان هایروبات 68

 



 

 

 0011های فناور تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه قم در مقطع رشد در سال شرکت

 نام شرکت عنوان ایده ردیف

 فن آوران هوشمند سبز شهر دانا فروش عمده محصوالت غذایی B6Bسامانه  4

 گسترش نرم افزار مانا رایانش پارس وکار مجازی همبرنددازی کسبانچارچوب راه 6

 فناوری نوین پرگار توسعه هوشمند سامانه جامع خدمات ازدواج 1

 مهرپویان دانا گستر پارس بسته های آموزشی سفارشی و برند شده 1
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