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 مقدمه

 هایزمینه و فناوری ساختارهای گسترش راستای در كاربردی علمی جامع دانشگاه فناوری هایخوشه رشد مراكز شبکه اندازیراه

 با انسانی منابع و اقتصادی و علمی هایسرمایه ها،فرصت جذب مراكز این رسالت مهمترین. است بنیاندانش هایفعالیت از حمایت

 .باشدمی محور دانایی جامعه ایجاد و ملی رفاه ثروت، تولید، توسعه هدف با ذیربط مراكز و هاسازمان بین افزاییهم

 از است و هشد فناوری هایخوشه رشد مركز مجوز اخذ به موفق عتیق -گز سکه كاربردی علمیمركز آموزش عالی در همین راستا 

آغاز كرده وابسته  صنایع و شکالت شیرینی، گز، هایفناوری زمینه در رشد مركز اولین عنوان به افعالیت خود ر 2931تابستان 

 است. 

 موثری نقش كارآفرینی آن، تبع به و فناوری توسعه اقتصادی، رونق در نوآورانه و خالقانه هایایده جذب جهت دارد قصداین مركز 

 ،شیرینیسوهان،  گز، حوزه هایتکنولوژی و دانش ارتقاء سطح جهت حقوقی و حقیقی افراد به حمایتی خدمات ارائهو با  باشد داشته

 هایهسته كارآفرینان، مخترعین، دانشجویان، دانشگاه، اساتید مدرسان و بنیان، دانش ایهشركت میان از و صنایع وابسته شکالت

 فناوری و كارآفرینی بر مبتنی هایایده دارای كه صنایع به وابسته (R&D)توسعه  و تحقیق واحدهای و خصوصی هایشركت فناور،

 .آورد بعمل پذیرش هستند

 

 های فعالیت واحدهای فناوریحوزهمعرفی 

 های زیر است:برای پذیرش واحدهای فناور حوزه وابسته صنایع و شکالت شیرینی، گز، هایفناوریهای مركز رشد خوشه اولویت

 

 و محصوالت جدید غذایی تولید و عرضه محصوالت جدید مرتبط با گز، شیرینی، شکالت .1

 تولید محصوالت جدید 

 )تولید محصوالت فراسودمند )پروبیوتیک 

 های نظارتیبق استانداردهای سازماناطمها شده با امالح و ویتامینتولید محصوالت غنی 

 تصدیق  یا رد اثرات محصوالت فراسودمند ،ررسی آثار بالینیب 

 سازی محصوالت شیرینی و شکالتهای غنیتولید پرمیکس 

 شکالت و صنایع غذاییهای جدید و قدیمی در صنعت شیرینیطراحی طعم و مزه تحلیل و ، 

 ،استاندارد و بهداشت غذاییبا رعایت اصول محصوالت شیرینی و شکالت رنگ  و مزه، طعم نوآوری در بافت 

 در تولیدات گز و شیرینی و شکالت  تولید بدون كارخانههای به كارگیری روش 

 تولید سبز 

 ..... 
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 فروش .2

 های مدرن فروشروش 

 وب برندینگیابی برند، مدیریت استراتژیک برند، ممیزی برند: ساخت برند، جایگاهبرندینگ ، 

 رت الکترونیکاتج 

 توزیع هاینوآوری در سیستم 

 جدید در توسعه بازار و تبلیغات هاینوآوری و معرفی روش 

 ارائه موثر و حضور موثر نمایشگاهیهای جدید روش 

 های اجتماعیفروش از طریق شبکه 

 طراحی و ایجاد شبکه اجتماعی صنعت شیرینی ایران 

  محصول به بازارهای جهانیمعرفی نوآوری در صادرات و 

  بازار )عکس، فیلم، انیمیشن، موسیقی، گرافیک، صنایع دستی، طراحی صنعتی و ...(هنر در توسعه انواع كاربرد 

 بندی سبز بندی كارا، بستههای هوشمند، بستهبندیبندی، بستهبندی شامل كاربرد هنر در بستهنوآوری در بسته 

 طراحی و برگزاری رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در صنعت گز، شیرینی و شکالت 
 

 مدیریت .3

 المللیهای مدیریتی ملی و بینطراحی و اجرای مدل  

 تدوین و بررسی ساختار استراتژیک صنعت شیرینی 

 اینوآوری در نوع  و نحوه ارائه خدمات اداری، مالی، حقوقی و بیمه 

 های جذب سرمایهنوآوری و اجرا در روش 

 های معنوی ثبت و حفاظت از دارایی 

 مدیریت سبز 

 

 اتوماسیون .4

 بندیازی، نظم و چیدیمان، توزین، لفافهای گز، جداسكردن جعبهراتوماسیون مرحله پ 

  ی آخر در مرحله (بندی محصوالتبندی و دستهدرجه) جداسازی ضایعات، سورتینگاتوماسیون 

 بندی گز و سوهاندهی و قطعهاتوماسیون فرم 

 اتوماسیون كنترل فرآیند پخت 

 تحت خالء ختهای پخت و پدستگاه 
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 آموزش .5

 محتوای ، اینفوگرافی، صدا و تدوین و تولید محتوای آموزشی و كمک آموزشی صنعت شیرینی از قبیل فیلم

 الکترونیکی و ...

 در صنایع وابسته گز و شیرینی و شکالت های مربوطهریزی آموزشی و اجرای دورهنیازسنجی و برنامه 

 فعاالن حوزه صنعت  صنعت شیرینی و ارتقاء سواد اطالعاتی مطالب به روز دانش رسانیو اطالع تدوین آوری،جمع

  شیرینی

 

 هر ایده دیگری که باعث تبدیل علم به ثروت در صنایع غذایی شود. .6

 

 پذیرش: شرایط

 اقتصادی توجیه با محور دانش كاری ایده داشتن  

 كاری برنامه ارائه (Business Plan)   

 مناسب( كاری تیم) فعالیت زمینه با مرتبط متخصص نیروهای داشتن 

 مناسب كار بازار پتانسیل داشتن  

 (مقدماتی رشد دوره در استقرار متقاضیان شركت )برای ثبت جهت آمادگی 

 (رشد دوره در استقرار متقاضیان حقوقی )برای شخصیت داشتن 

  

 :فناوری خوشه رشد مرکز در ارائه قابلعمومی  تسهیالت و خدمات

 (...و اینترنت تلفن، كاری، دفتر تامین) الزم اداری امکانات و استقرار خدمات 

 قانونی و حقوقی هایحمایت  

 ای مشاوره و آموزشی خدمات  

 رسانیاطالع و ایشبکه اینترنتی، و آزمایشگاهی،كارگاهی خدمات  

 فناورانه پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری جهت بسترسازی  

 بنیان دانش خصوصی هایشركت گیریشکل برای كمک  

 اولیه هایسرمایه جذب به وكمک تخصصی هایمشاوره ارائه طریق از بنیاد نو هایشركت ریسک كاهش  

 مربوط صنعت در پروژه اجرای 
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 :عتیق رشد مرکز در ارائه قابلویژه  تسهیالت و خدمات

 های دانشبه فردی را به هستهباشد، امکانات و تسهیالت منحصر از آنجا كه مركز رشد عتیق تحت حمایت شركت گز سکه می

 باشند.نماید. اهم این امکانات به شرح زیر میبنیان ارائه می
 

 استفاده از تجربیات و مشاوره كارشناسان و خبرگان صنعت گز، شیرینی و شکالت 

 های شركت گز سکهامکان استفاده از آزمایشگاه 

 مرتبط با مواد غذایی، گز، شیرینی، شکالت و صنایع وابسته.های تخصصی پیرامون بازاریابی، برندینگ، توزیع و مشاوره ... 

 باشند. ای كه امکان پیاده سازی در شركت گز سکه را داشتههای خالقانهها و طرحکه از ایدهحمایت مالی شركت گز س 

  د.نسازی شود تجارینهایی كه بتوانها و ایدهطرحسایر امکان شراكت شركت گز سکه در 

 هاار در شركت گز سکه در صورت نیاز هستهامکان استقر 

  تجاری سازی و تولید برسند.مرحله امکان استفاده از شبکه گسترده توزیع شركت گز سکه برای محصوالتی كه به 

 و ....های فروش، بازاریابی محصوالت غذایی، روش بندییرامون بستهمشاوره تخصصی پ 

 

 

 

در صنعت  ضه محصوالت فراسودمند، فروش، مدیریت، اتوماسیون، آموزشهای تولید و عراز واحدهای فعال در حوزه

های پذیرش و ارائه برنامه کاری خود آید جهت دریافت و تکمیل فرمدعوت به عمل میشیرینی و شکالت و صنایع وابسته 

 اقدام نمایند. 

 

 :پذیرش هايمفر بیشتر و دریافت اطالعات کسب

  131-33332313    تماسشماره 

 131-33332135               فکس

     www.sekkehroshd.ir    www.sekkehgaz.comوب سایت        

 incubator.atiq@gmail.com          رایانامه
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