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 ۱مشاوره و پذیرش
در پارک علم و فناوری یزد هر فردی که دارای ایده و یا طرحی باشد میتواند
بــه ایــن مکان مراجعــه و با توجه به نوع ایده ،توســط کارشناســان خبره به
پردیسهای مربوطه راهنمایی شود و پس از راهنمایی توسط مدیران و در
صورت تایید اولیه ،درخواست وی وارد مرحله پذیرش شود.
در این جلسه به فرد اجازه داده میشود تا از ایده و یا طرح خود دفاع نموده
و در صورت پذیرش توسط اعضای شورای پذیرش ،مکان و امکاناتی جهت
شروع به کار در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
 2استقرار
اســتقرار در مرکــز رشــد طی دو مرحله ی پیش رشــد و رشــد انجــام میگیرد،
بدیــن صورت که متقاضی پــس از تکمیل فرمهای مربوطه و درخواســت از
طریق ســامانه طی چند جلســه مشــاوره برای حضور در جلســه ی شورای
پذیــرش مرکز رشــد دعــوت میگردد .پــس از ارائه در صورت کســب موافقت
اعضای شورا ،یک دوره ی  6ماهه که تا  9ماه قابل تمدید میباشد با عنوان
پیش رشد در مرکز رشد مستقر میگردد.
پس از اتمام دوره ی پیش رشد در صورتی که هسته فناور شرایط الزم و کافی
را داشــته باشــد گزارش دوره ی پیش رشــد خود را در جلسه ی شورای مرکز
ارائه و در صورت موافقت اعضای شــورا در دوره ی ســه ساله ی رشد مستقر
میگردد و میتواند از خدمات و امکانات مرکز بهره مند گردد.
 3تسهیالت و حمایتهای مالی
همزمــان بــا پذیرش واحدهــای فناور در مرکز رشــد ،خط اعتبــاری ای برای
آنها باز میشود که حسب فعالیت شرکت و توفیق در ارزیابیهای دورهای
میتواننــد از ایــن خط اعتباری بهره مند شــوند .نحوه اعطــای اعتبار بنا به
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تشــخیص مدیــران پردیسهــای فنــاوری اســت و نحــوه بازپرداخــت آن به
صورت  20درصد د رســال اول 30 ،درصد در ســال دوم و  50درصد در ســال
سوم پس از خروج خواهد بود.
تســهیالت از دیگــر خدمــات پــارک علــم و فنــاوری یزد اســت که در ســطوح
مختلف بنا به شرایط و تشخیص کمیته تسهیالت در قالبهای مختلف از
جمله تسهیالت کوتاه مدت ،کمک فن آفرینی و ...پرداخت میگردد

 ۱خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
عــاوه بــر حمایتهــای مالــی ای کــه پــارک از شــرکتها مینمایــد طیفــی از
خدمــات مالی توســط صندوق پژوهش تعریف و به شــرکتهای فنــاور ارائه
میگردد که خالصه ای از آن به شرح ذیل معرفی میگردد:
الف) پرداخت تسهیالت در زمینههای پژوهشی و فناوری
تســهیالت ارزان قیمت ،مشارکت ،دانشبنیان ،قرضالحسنه ،مشاورین و
کافینت ،کمک فنآفرینی ،زیرساخت ،چاپ و نشر کتاب و مقاالت علمی،
شــرکت در ســفرهای علمــی خارجی ،ســایر تســهیالت (ســهامداری ،خرید
تجهیزات پژوهشی و )...از جمله انواع تسهیالت صندوق میباشد.
ب) صدور ضمانتنامه:
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد بــا توجــه بــه اختیــارات قانونــی
(اساســنامه مصــوب هیئــت وزیــران) انــواع ضمانتنامههــای موردنیــاز
شــرکتهای فعــال در حــوزه پژوهش و فنــاوری را پــس از ارزیابی متقاضی با
پذیرش ریســک و با شــرایط تســهیل شــده صادر مینماید .کلیه نهادهای
دولتــی ،خصوصــی و بانکها پذیــرای ضمانتنامههای صنــدوق پژوهش
و فنــاوری اســتان یزد هســتند .انواع ضمانتنامههای صادر شــده شــامل
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ضمانتنامــه شــرکت در مزایــده و مناقصه ،ضمانتنامه حســن انجام کار،
ضمانتنامه پیشپرداخت ،ضمانتنامه کسور وجه ،ضمانت نامه اجرای
تعهداتمیباشد.
ج) ارزیابی طر حها و شرکتها از نظر فنی و اقتصادی:
ارزیابــی طر حهــای پژوهشــی و فنــاوری ،ارزیابــی شــرکتهای نوپــا و
دانشبنیــان ،ارزیابــی طر حهای معرفی شــده از ســوی صنــدوق حمایت از
صنایع الکترونیک ،ارزیابی طر حهای معرفی شده از سوی صندوق نوآوری
و شکوفایی از جمله خدمات لرزیابی صندوق پژوهش و فناوری است.
د) سایر خدمات:
* صندوق پژوهش و فناوری استان عاملیت مالی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،صندوق نوآوری و شــکوفایی،
اســتانداری یــزد ،پــارک علم و فنــاوری یزد ،بنیاد ملی نخبگان اســتان یزد،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و شرکت برق منطقهای یزد را طی
تفاهم نامههایی به عهده گرفته است.
* کارگزار نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتهای دانشبنیان
* کارگزار لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی
جذبسرمایهگذار

 5خدمات امور بینالملل
واحد امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد خدمات ذیل را به شركتهای
مستقر ارائه میکند:
خدمات مشاوره ای:
ایــن واحــد بــرای شــرکتهای مســتقر در پــارک مشــاورههایی در حــوزه
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سرمایهگذاری ،ارتباط و تبادل فناوری ارائه میکند.
خدماتنمایشگاهیخارجی
حمایت مالی ،هماهنگی و اطالع رســانی برای حضور شــركتهای فناور در
نمایشــگاههای بیــن المللی به منظــور انتقال فناوری و توســعه صــادرات و
انعقــاد قراردادهای فــروش محصوالت تجاری از جمله خدمــات واحد امور
بینالملل پارک یزد است
برگزاری تورهای فناوری
واحد امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد با حمایت مالی و برنامه ریزی
اقدام به برگزاری تورهای فناوری برای شرکتهای مستقر مینماید
نظارت و حمایت از مرا کز مبادله فناوری
ایجــاد دفاتــر مبــادالت فنــاوری در کشــورهای مختلف و نظــارت بر عملکرد
آنهــا از دیگــر خدمــات واحــد امور بینالملل پارک یزد اســت .ایــن مرا کز به
منظور تسهیل در مراودات شرکتهای فناور با حمایت پارک توسط بخش
خصوصی ایجاد و به ارائه خدمت به شرکتهای فناور میپردازند.

 6خدمات فن بازار
بازاریابــی محصــوالت فناورانــه و دانشبنیــان ،جــذب ســرمایه ،تامیــن
فناوریهای مورد نیاز صنایع ،شناســایی ،استانداردســازی و رفع مســائل
صنعتی و نیازهای فناوری صنایع ،نشس ـتهای تخصصی تبادل فناوری،
برگزاری تور فناوری و صنعتی استانی فن بازار و برگزاری دورههای آموزشی و
ترویجی تخصصی توانمندسازی مرتبط با فن بازار ملی
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 7خدمات مالکیت فکری
خدمات این واحد به شرح ذیل است:
 ارزیابــی و داوری پروندههــای ادعــای اختــراع ارســالی از ســوی ادارهمالکیتصنعتی
 ارزیابــی و داوری درخواس ـتهای مخترعیــن بــرای تأییدیههــای علمــیاختراع
 ارائه خدمات مشاوره ثبت انواع مالکیتهای فکری برگــزاری دورهها و کارگاههای آموزشــی مرتبط با مالکیت فکری در ســطحاستان
 ارائه خدمات مشاوره تجاریسازی ثبت اختراع ارائه خدمات مشاورهای با موضوع انتقال تکنولوژی 8خدمات مراکز نوآوری
حمایت از طر حهای نوآورانه
مرا کز نوآوری پارک علم و فناوری یزد طر حهای نوآورانه را در سطوح مختلف
از طیــف مخاطبیــن پارک پذیرش نمــوده و با ارائه مشــاورههای تخصصی،
خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی و تسهیالت بالعوض از آنها حمایت میکند
برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
به منظور رشــد خالقیت ،تقویت جسارت علمی و شناسایی استعدادهای
برتر و با هدف ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری اقدام به برگزاری مســابقات
ابتکارات و نوآوری دانش آموزی مینماید.
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برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مختلف
مرا کز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با توجه به اهداف خود اقدام به برگزاری
کارگاههــا و دورههــای آموزشــی در زمینههــای مختلــف حقوقــی ،بازاریابی،
تجاری سازی و ...مینماید.

 9برگزاری جشنواره ایدههای برتر
جشــنواره ایدههــای برتــر ب ه عنــوان اولین حلقــه زنجیره ایده تــا محصول با
هدف ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری ،شناســایی اســتعدادهای خالق و
برقــراری ارتبــاط با آنها از ســال  1382به عنوان یکــی از فعالیتهای ترویجی
پارک یزد برگزار و ضمن شناسایی ایدههای برتر در حوزههای مختلف نسبت
به حمایت از آنها اقدام مینماید.
 10خدمات پارک علمی کودکان و نوجوانان
ارائه ی خدمات آموزشی به دانش آموزان در پارک علمی کودکان و نوجوانان
پــارک علمــی کــودکان و نوجوانــان پــارک علــم و فنــاوری یــزد در رشــتههای
محاسبات ذهنی ،الکترونیک ،رباتیک ،برنامه نویسی اسکرچ ،دومینو ،فن
بیان و مهارت ســخنوری ،ســفال و هنرهای تجســمی ،موسیقی ،هوافضا،
آزمایشگاه شیمی و زیست ،نجوم ،بازیهای فکری(لیوان چینی ،ریورسی،
جنــگا و )...بــه دانش آموزان در گروههای ســنی مختلف خدمات آمورشــی
ارائه میکند.
برگزاری رویدادهای ترویجی
پارک علمی کودکان و نوجوانان پارک یزد به منظور ترویج فرهنگ خالقیت
و نــوآوری در بیــن دانــش آمــوزان رویدادهــای ترویجــی مختلفــی را از جمله
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مسابقاتمختلفبرگزار مینماید.

 11صدور مجوز فناوری
نظر به اینکه تشــخیص فعالیتهای فناورانه شرکتهای فناور از مهمترین
وظایفــی اســت کــه قانــون بــرای پارکهــا تعریف نموده اســت ،کمیســیون
تشــخیص فناوری با برگزاری جلســاتی به ایفای این نقــش پرداخته و برای
شرکتهای مستقر ،مجوز فناوری صادر مینماید.
 12معافیتهای مالیاتی
در اجرای ماده  28آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات ،واحدهــای فنــاوری
موفنــاوری که با
(پژوهشــی ،فنــاوری و مهندســی) مســتقر در پارکهای عل 
مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایجاد میشــوند و در راســتای انجام
مأموریتهای محوله به فعالیت اشتغال دارند نسبت به درآمدهای حاصل
ً
از فعالیتهــای مذکور در مجــوز که صرفا در پارکهــای علموفناوری تحقق
مییابــد از تاریــخ صــدور مجــوز توســط مدیریــت پــارک از معافیــت مالیاتــی
موضوع ماده ( )13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب
 1372و اصالحیههــای بعــدی آن با رعایت ســایر مقــررات آئیننامه اجرایی
ماده  47قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
 13برگزاری استارتاپها
بوکارهای نوپایی هســتند که با هدف پیــدا کردن مدل
اســتارتاپها کس ـ 
بوکار راهانــدازی میشــوند .در واقــع اســتارتاپ یــا اســتارتآپ یــک
کس ـ 
ســرمایهگذاری به شــکل کارآفرینی اســت که طی آن یک شرکت نوپا ایدهی
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بوکار ارائه میدهد .سیاست کلی پارک علم و فناوری یزد
جدیدی برای کس 
نیز در راستای ایجاد و رشد این کسب و کارهای نوپا برگزاری و حمایت از این
رویدادها در استان میباشد.

 14مراکز توسعه فناوری
یکــی از اقدامــات پــارک علــم و فناوری یــزد ،حمایــت از ایجاد مرا کز توســعه
فناوری مبتنی بر ظرفیتها و چالشهای منطقه ای است که در این راستا
مرا کز توسعه فناوری کاشی و سرامیک ،انیمیشن و هنرهای دیجیتال ،آب
و فناوریهای نوین شهری ایجاد و برنامه ریزی جهت تاسیس مرا کز توسعه
فناوری مواد پیشرفته ،انرژی ،صنایع هوایی و هوانوردی انجام شده است.
 15عقد قراردادهای سه جانبه جهت جذب پروژه برای شرکتهای فناور
پارک علم و فناوری یزد در راســتای تســهیل جذب و اجرای پروژههای ملی
و اســتانی توسط شرکتهای فناور مستقر ،حســب موضوع و شرایط گاه به
عنوان تســهیلگر وارد شــده و با عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی ،نهادها
و شــرکتهای بزرگ نســبت به جذب پروژهها اقدام و طی قراردادهایی سه
جانبه یا چند جانبه اجرای آن را به شرکتهای فناور وا گذار مینماید.

 16ایجاد ،راهبری و حمایت از شتاب دهندهها
پــارک علــم و فناوری یزد به منظور تکمیل زنجیره تولید و توســعه فناوری از
ایجاد و توســعه شــتابدهندهها و اســتقرار آنها در پارک حمایت میکند .در
حال حاضر چند شتاب دهنده بزرگ در پارک مستقر است.
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 17ارائه خدمات عمومی (فضای سبز ،تنظیف و)...
خدمــات واحــد اداری پــارک علم و فنــاوری یزد در بخــش خدمات عمومی
شــامل ســاماندهی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات (پذیرایی ،نظافت و)...
و ارتقاء كیفیت آن و ســاماندهی و نظارت فضای ســبز مجموعه پارك علم و
فناوری یزد با توجه به شرایط محیطی پارك است.
 18تسهیالت بیمه ای
حضور در پارکهای علم و فناوری تسهیالتی در زمینهی بیمه به همراه دارد
کــه از آن جمله میتــوان به معافیــت قراردادهای شــرکتهای دانشبنیان
درزمینه تولید کاالها و خدمات دانشبنیان از پرداخت حق بیمه قراردادها
اشاره کرد.
 19تسهیالت سربازی
در ســال  1396و پیــرو تفاهمنامــهای کــه بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری
رئیسجمهور و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد ،عالوه بر شرکتهای
دانشبنیــان ،افراد فعال در شــرکتهای مســتقر در پارکهای علموفناوری
و مرا کــز رشــد نیــز میتواننــد از تســهیالت ســربازی هماننــد شــرکتهای
دانشبنیانبهرهمندشوند.
بر اســاس شــیوهنامه جدید تســهیالت ســربازی ،افراد فعال در شرکتهای
دانشبنیان و فناور ،شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مرا کز
رشدی که دارای تأیید از رئیس پارک و مدیر مرکز رشد بوده و دارای اظهارنامه
مالیاتی و فروش بر اســاس اظهارنامه باشــند ،میتوانند یک نفر را بهعنوان
سهمیه اولیه برای استفاده از این خدمات معرفی نمایند .همچنین به ازای
هر  300میلیون تومان فروش بر اســاس اظهارنامه و یا هر پنج نفر بیمهشده
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یک نفر به سهمیه شرکتها اضافه خواهد شد.

 20فراهمکردنبسترمناسببرایایجادشرکتهایفناور بااستفاده
ازظرفیتاعضایمحترمهیئتعلمی
اعضای هیئت علمی دانشگاهها از منابع مهم انسانی در حوزه علم و فناوری
هســتند .پــارک علــم و فنــاوری یــزد جهــت حضور ایــن افــراد در پــارک برای
آنها تســهیالتی در نظر گرفته اســت تا با ایجاد شــرکتهای فناور نسبت به
تجاریسازی دانش خود اقدام نمایند.
 21واگذاری اراضی طرح جامع
طــرح جامــع پــارک علــم و فنــاوری یزد بــه مســاحت  70هکتــار در مجاورت
کمربندی یزد واقع است که وا گذاری زمین به شرکتها از تابستان سال97
آغــاز شــده اســت .در فاز نخســت شــرکتهای نیازمند تولیــد نیمه صنعتی
میتواننــد در ایــن اراضی اســتقرار و بــه فعالیت خود در ســایه حمایتهای
پارک ادامه دهند.
 22حمایت از صادرات فناوری
یکــی از اقدامــات مهــم پارک علم و فنــاوری یزد حمایت از صــادرات فناوری
شــرکتهای مســتقر اســت در ایــن زمینــه اقدامــات از جمله ارائــه خدمات
مشــاوره ای ،تاســیس دفاتــر تبــادالت فنــاوری ،برگــزاری تورهای فنــاوری و
حمایتهای مالی انجام میگیرد.
 23خدمات حسابداری و مالی
پارک علم و فناوری یزد در حوزه حســابداری و امور مالی نیز به شــرکتهای
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خــود خدمــات ارائه میکند کــه از آن جمله میتوان به راه اندازی سیســتم
حسابداری ،ایجاد ساختار مالی و حسابداری ،تهیه اسناد مالی و مالیاتی،
شناسایی هزینههای مستقیم و غیر مستقیم ،خدمات احصا و برون سپاری
خدمات و سیستم بودجه ریزی اشاره کرد.

 24معافیتهای گمرکی
در اجرای ماده  28آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات ،واحدهــای فنــاوری
موفنــاوری که با
(پژوهشــی ،فنــاوری و مهندســی) مســتقر در پارکهای عل 
مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایجاد میشــوند و در راســتای انجام
مأموریتهای محوله به فعالیت اشتغال دارند نسبت به درآمدهای حاصل
ً
از فعالیتهــای مذکور در مجــوز که صرفا در پارکهــای علموفناوری تحقق
مییابــد از تاریــخ صــدور مجــوز توســط مدیریت پــارک از معافیــت مالیاتی و
معافیتهــای گمرکــی و عــوارض و ســرمایهگذاری موضوع مــاده ( )13قانون
چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجاری صنعتی مصــوب  1372و اصالحیههای
بعدی آن با رعایت سایر مقررات آئیننامه اجرایی ماده  47قانون برنامه پنج
ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
 25انعکاس فعالیت شرکتها در رسانهها
واحد روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد با هدف معرفی فعالیت شرکتها
و انعکاس آن در رسانهها ،اقدام به انجام مصاحبه ،تهیه اخبار از محصوالت
و دستاوردهای آنها مینماید.
 26خدمات زیرساخت
واحد خدمات فناوری اطالعات پارک علم و فناوری یزد به شرکتهای خود
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خدمات زیرساختی ذیل را ارائه میکند:
 .1تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت
 .2مدیریت شبکه ،سرورها و تاسیسات مربوطه ،مانیتورینگ شبکه و رفع
مشــکالت فنــی آنها (ســوئیچ ،روتــر ،وایرلــس ،فایــروال ،میزبانی ســرورهای
فیزیکی پارک و شرکتها و)...

 27ارزیابی سالیانه شرکتها
به منظور پایش مستمر و کمک به رشد و توسعه شرکتهای فناور به صورت
دوره ای ارزیابی شرکتهای فناور توسط واحد امور موسسات انجام شده و
نتایج آن جهت بهبود به شرکتهای فناور اعالم میشود.
 28مشاوره امور کارآفرینی
مراجعین در بدو ورود به پارک به مشاورههای ویژه ای در حوزه کارآفرینی نیاز
دارند که این مشاورهها توسط مدیران پردیسها به مراجعین ارائه میگردد.
 29پاویون محصوالت شرکتها
در پردیسهــای پــارک علم و فناوری یزد محلی به عنوان نمایشــگاه دائمی
محصوالت شــرکتها در نظر گرفته شــده اســت که در این مکان مهم ترین
دســتاوردهای شرکتهای مســتقر در پردیس قرار داده شده تا مراجعین با
خالصه ای از دستاوردهای شرکتهای فناور آشنا گردند.
 30حمایت از ثبت محصوالت و عالئم تجاری
یکــی از خدمــات دفتــر مالکیــت فکــری پارک علــم و فنــاوری یــزد حمایت از
ثبت محصوالت و عالئم تجاری اســت .این عالئم شــامل هر کلمه ،حرف یا
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حروف ،عدد ،ترسیمات ،عکس ،شکل ،رنگ ،تصویر ،برچسب یا ترکیب آنها
که برای تشخیص کاالها یا خدمات به کار رود ،میباشد.
ایــن دفتــر برای تشــویق شــرکتها و مؤسســات مســتقر در پــارک 50درصد
از هزین ه ثبت عالئم تجاری آنها را تا ســقفی که هر ســاله مصوب میشــود
پرداختمینماید..

 31استفاده از خدمات آزمایشگاهی
ارائه خدمات آزمایشــگاهی از جمله خدماتی اســت که شــرکتهای مستقر
در پــارک بــا تخفیــف از آن بهــره مندند .این آزمایشــگاهها که توســط بخش
خصوصی راهبری میشوند عبارتند از:
 آزمایشگاه شیمیآزمایشگاهبیوتکنولوژی آزمایشگاه کشت بافت آزمایشگاه کاشی و سرامیک آزمایشــگاه شــرکت اختــر شــیمی بــا محوریــت فلوکوالنــت و مــواد موثــر درنساجی و تصفیه آب
 آزمایشگاه شرکت آذران صنعت با محوریت پلیمرو شویندهها آزمایشگاه گیاهان دارویی بوستان 32خدمات نمایشگاهی داخلی
حمایت مالی ،هماهنگی و اطالع رســانی برای حضور شــركتهای فناور در
نمایشگاههای داخلی از خدماتی است که توسط پارک ارائه میگردد.
 33خدمات رفاهی
خدمــات رفاهــی پارک شــامل ارائه خدمات رفاهی -ورزشــی به موسســات
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مستقر در پارک ،ارائه خدمات فضای پارکینگ به موسسات و نظارت بر زیر
ساختهای خدماتی از قبیل (پست ،بانک ،اصناف) است که توسط واحد
اداری پارک انجام میشود

 34رستوران و مهمانسرا
رســتوران پــارک علم و فناوری یزد زیر نظر این پــارک در مرکز فناوری اقبال با
فضای مناســب و امکانات خوب به اعضای شــرکتهای مســتقر در پارک و
اعضای ستادی خدمات ارائه میکند.
مهمانســرای پــارک علــم وفنــاوری یــزد در مرکــز فنــاوری اقبــال ،بــا امکانات
مناسب آماده خدمات رسانی به مهمانانشرکتهای فناور است.
 35خدمات شناسایی و ارزیابی بازار و فروش
پارک علم و فناوری یزد در این حوزه خدماتی از جمله شناسایی ،ارزیابی و
امکان سنجی بازار هدف ،شناسایی و نیازسنجی مشتریان ،بررسی وضعیت
رقبــا ،مدل فــروش بازاریابی ،قیمتگذاری فروش و نحــوه ورود محصول به
بازار را ارائه میکند.
 36خدمات تامین مواد و خدمات
پــارک علــم و فنــاوری یــزد در زمینه تامین مــواد و خدمات بــرای واحدهای
فناور مســتقر در خود ،خدماتی چون شناســایی و ارزیابی تامین کنندگان،
برونسپاری خدمات و ایجاد کانالهای تامین مواد و قطعات ارائه میکند.
 37خدمات صادرات
یکی از بزرگترین و مهم ترین خدمات ارائه شــده توســط پارک علم و فناوری
یــزد ،خدمــات مربــوط بــه حوزه صــادرات اســت .در ایــن حوزه پــارک علم و
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فناوری یزد اقداماتی چون شناســایی بازار هدف خارجی ،ارزیابی محصول
رقبا ،بسته بندی و ارائه خدمت ،اعتبار سنجی صادراتی کشورها ،بیمه نامه
و ضمانتنامــه صادراتــی و نحــوه پرزنت و معرفی محصول برای شــرکتهای
فناور خود انجام میدهد.

 38خدمات شناسایی و ارزشگذاری دانش فنی
پارک علم و فناوری یزد در حوزه شناســایی و ارزشگذاری فناوری ،خدماتی
چــون ارائه روشهای شناســایی دانش فنی ،شناســایی اجــزا دانش فنی و
نحوه سیاستگذاری آن و ارائه مدل ارزشگذاری و نحوه خرید و فروش دانش
فنی ارائه میکند.
 39خدمات مجوزهای فنی مورد نیاز برای شرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری یزد
هــر شــرکت فنــاور نیــاز بــه مجوزهــای فنــی مرتبــط بــا فعالیــت خــود را دارد
کــه از آن جملــه میتــوان بــه پروانههــای تولیــد ،پژوهشــی ،مهندســی،
مشــاوره ،بهر هبــرداری ،ســاخت ،تحقیق و توســعه ،آزمایشــگاه و همچنین
استانداردهای مورد نیاز مانند استاندارد تولید ،خدمات ،امنیتی ،ایزو و....
اشــاره کــرد .پــارک علم و فناوری یــزد برای اخذ این مجوزها به شــرکتهای
مستقر در خود خدمات ارائه میکند.
 40خدمات سرمایهگذاری و مشارکت
در زمینــه ســرمایهگذاری و مشــارکت در آن ،پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه
شــرکتهای خود خدماتی از قبیل شناسایی سرمایهگذاران ،معرفی و ارائه
مدلهای مشارکت ،شناسایی و معرفی صندوقهای خطر پذیر و شناسایی
و ارزیابی طر حهای سرمایهگذاری ارائه میکند.

