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  و زمان بندي اجراي پروژه ایجاد اکوسیستم استارتآپ فکتوريگزارش فاز صفر 

 هدف از اجراي طرح .1

 آفرینکار ارزش  و کسب با توجه به این که در دنیاي کنونی و به خصوص در وضعیت اقتصادي حاکم بر کشور ما ایجاد
 این اکو سیستم کمک به جریان سازي و فرهنگ سازي کارآفرینی از نگاهی متفاوت و با است، رویکرد رواقعیتی اجتناب ناپذی

 ضروري اندازي، راه تداوم از اطمینان ماه می باشد. براي 6 از کمتر در کار و کسب جدید تجاري هاي مدل ساخت و ارزیابی
 شروع و مشکالت مشتري و بازار و رنج ضعف نقاط اینها از شوند. همه متصل یکدیگر به اکوسیستم یک در همه اجزاء که است
 شد. خواهد یادگیري هسته هاي کاري و فنی و آزمون روشهاي نوین از استفاده با محصول حداقل تولید به منجر و شود می

 موفقیت کلیدي عوامل .2

 بازار، تست از قبل توسعه و طراحی در گذاري سرمایه حداقل سریع،یادگیري  در مقیاس کوچک، تست بزرگ اندیشیدن، 
 هاي و نقاط قوت ایده مشتري و رنج ضعف نقاط ، درك انعطاف قابل حداقلی محصول انتقال فکر و نیاز به کاربران، توسعه

 مداوم، عملکرد سریع نوآوري طریق از رقابتی هاي موقعیت مداوم جمع آوري شده، تغییر

 ضرورت  .3

ایجاد حلفه هاي نهایی تولید ثروت از علم و دانش و اطمینان از رشد اولیه فنآوریها و  به منظوري استارتآپ فکتوراکو سیستم 
راه اندازي  روندهاي تجاري خلق شده و همچنین ایجاد خوراك کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت براي پژوهش در دانشگاه

لذا گردند. و جامعه از منافع حاصله از این تعامل منتفع می ان، محققیاندانشجواه، اساتید دانشگبه این ترتیب می گردد. 
هاي معنوي پژوهشگران دانشگاه یا واحدهاي فناور مراکز رشد و فناوري که شامل اختراع، کپی رایت، مارك تجاري، دارایی

تمام روند در این اکو سیستم  .نی عرضه گردندمی توانند در این واحد به بازارهاي جها دانش فنی و سایر موارد مشابه است
همه به ، همچنین متخصصین حرفه اي در شاخه هاي ضروري براي شتاب در ایجاد و بلوغ مشترك يکار يو فضا یشتابده
در این اکو سیستم تیم یابی، تیم چینی، تحقیقات بازار، مطالعات امکان سنجی،  .شود یپروسه کامل انجام م کیصورت 

مطالعات طرح کسب و کار، مالحظات روانشناسانه، مالحظات جامعه شناسانه، مالحظات هنري، اخذ مجوزها، آموزشهاي الزم 
و توسعه و ... بصورت مستقل و همه براي حضور در بازار، روند بازرگانی، صادرات و واردات، خدمات پس از فروش، تحقیق 

 بصورت حرفه اي و با استفاده از توانمندیهاي دانشگاه صورت خواهد پذیرفت.
هدف اول و اصلی این مرکز ایجاد ثروت از طریق تولید استارتآپها و در کنار آن آموزش افراد موثر در تیم ها براي ادامه 

مرکز بصورت شراکت در استارتآپهاي تولیدي تعریف می گردد ولی می فعالیت بصورت مستقل است. طرح تجاري اصلی این 
توان بصورت سرویس نیز در قبال قرارداد خدمات ارائه گردد. در این اکو سیستم تمام اجزاي فعال بصورت برونسپاري با افراد 

 یا شرکتهاي مرتبط انجام خواهد شد و هیچگونه استخدام نیرویی در نظر نخواهد بود.
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در این اکو سیستم امکان مشارکت اعضاي هیات علمی و کارمندان در بخشهاي مختلف بصورت صاحب ایده، ارائه همچنین 
خدمت خاص و یا حتی سرمایه گذار براي مشارکت در حضور در بازار استارت آپها وجود خواهد داشت. این اکو سیستم بخش 

گروهی، چه شرکتی با ایجاد قوانین شفاف فعال خواهد  سرمایه گذاران متشکل از گروههاي مختلف چه بصورت شخصی، چه
بود و در کنار آن فن بازار محصوالت و ایده هاي استارت آپی براي ایجاد ارتباط بین صاحبان ایده و فن آوري و سرمایه با 

وحیه قوانین شفاف به گسترش این فرهنگ کمک خواهد کرد. بخش عمده فعالیت این مرکز حول فرهنگ سازي و ایجاد ر
ثروت آفرینی ارزشی و کارآفرینی دانش محور خواهد بود. خروجی این مرکز می تواند در مرکز رشد دانشگاه مورد حمایت اولیه 

 قرار گیرد تا پس از رشد کافی بصورت یک مجموعه زایشی از دانشگاه در سطح جامعه حضور فعال داشته باشد.

 مرکز ساختار .4

کامال پویا و با بصورت مال شفاف و بروز که در شرکتهاي بزرگ دنیا در حال انجام است با تعریف قراردادهاي کااین مرکز 
همکاري شرکتهاي خصوصی و اشخاص حقیقی غیردولتی اداره خواهد شد و فقط مدیریت آن بر عهده پارك علم و فن آوري 

 تربیت مدرس خواهد بود.

 :خواهد بود متشکل از واحدهاي زیراین مرکز 

توضیح مختصري در خصوص وظایف واحدهاي مختلف در زیر آورده می شود و جمع بندي نهایی آن نیاز به جلسات 
 همفکري با گروههاي کاري درگیر خواهد داشت تا در پروسه اي بازخوردي تصحیح و تکمیل گردند. 

  واحد شناسایی نقاط رنج و مشکالت صنایع موجود 

یدادهاي مرتبط با شناسایی نقاط رنج و مشکالت صنایع موجود و سود ده مورد نظر می در این واحد مدیریت و برگزاري رو
 باشد.

 واحد ایده هاي نوي تجاري 

 در این واحد مدیریت و برگزاري رویدادهاي مرتبط با شناسایی ایده هاي نو تجاري با قابلیت تاثیر گذاري مورد نظر می باشد.

 واحد تجاري سازي و سرمایه گذاري 

واحد برنامه هاي جامع براي مشارکت تمام انواع سرمایه گذاران اعم از خرد و کالن، خصوصی و دولتی را در خصوص این  
 طرحهاي مرکز برعهده خواهد داشت.

  شرکت داريتیم سازي و آموزش واحد 

راد در جایگاههاي مورد این واحد وظیفه بررسی شخصیتی افراد و توانمندیهاي ذاتی افراد و کمک به ایجاد و توانمند سازي اف
 نیاز در یک تیم را برعهده خواهد داشت.
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 واحد روابط عمومی 

هماهنگی، فرهنگ سازي، ایجاد شور و نشاط کار تیمی و ایجاد بستر ارتباط با گروهاي داخلی و بیرون از مرکز و اجتماع بر 
 عهده این گروه می باشد. 

  و مالکیت فکري واحد حقوقی 

ایجاد بستر امن سریع و چابک براي اطمینان صاحبان صنایع، ایده پردازان، سرمایه گذاران با قراردادهاي این واحد وظیفه 
همچنین مباحث مرتبط با ثبت پتنت  شفاف و به روز را برعهده دارد و پیگیري تمام موارد حقوقی بر عهده این بخش می باشد.

 و نشان تجاري و ... در این واحد مدیریت می گردد.

 واحد مربیگري و پیگیري و فیدبک 

براي اطمینان از موفقیت کار، نقش مربیان زبده در هر عرصه بسیار تاثیر گذار می باشد همچنین داشتن فیدبک در هر لحظه 
 به طبع آن نرخ موفقیت باال کمک خواهد کرد.از روند انجام کار، به تصحیح مسیر و روند و 

 واحدهاي فنی همگرا 

بسیاري از کارها از ترکیب چند تخصص شناخته شده می باشد. براي انجام پروژه هایی در محورهاي در دنیاي کنونی 
مشخص می توان چندین تیم مجرب را در حوزه هاي تخصصی از قبل تعیین شده بعنوان همکار در مجموعه تعریف نمود و 

 ها بهره گرفت.پس از شکستن پروژه به بخشهاي تخصصی توسط تیم مدیریت پروژه از خدمات آن

 واحد پشتیبانی و زیرساخت 

 الزم برا فعالیت و پشتیبانی و بروز رسانی آنها برعهده واحد پشتیبانی می باشد.نرم افزاري و سخت افزاري  ایجاد زیرساختهاي

 واحد اخذ مجوزها و آماده سازي حضور در بازار 

ه و ایجاد ارتباط با مراکز تصمیم گیر کشور و بین المللی را این واحد وظیفه تسهیلگري براي اخذ مجوزهاي الزم و ارائه مشاور
برعهده دارد و با ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و بلند مدت راه را براي حضور سریع و چابک در بازار براي استارت آپها فراهم می 

 نماید.

 پروژه کمیته هماهنگی و مدیریت 

مدیریت انجام پروژه و جمع بندي و تست آن کمیته راهبردي مدیریت پروژه براي تصمیم گیري در خصوص نحوه کار و 
  متشکل از افراد باتجربه در این حوزه تشکیل خواهد شد.
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 مدل کار مرکز  .5

 چندین روال براي انجام پروژه در این مرکز مد نظر می باشد که به اختصار در زیر آورده می شود:

 قرارداد مشخص با سازمانهاي بزرگ براي انجام تحقیق و توسعه چابک در موضوعات خاص و موردي -1

 سهامداري مرکز و مجموعه هاي دخیل در مرکز از استارت آپهاي شکل گرفته بر اساس نیاز صنایع -2

 سهامداري از استارت آپهاي شکل گرفته بر اساس ایده هاي تائید شده وارده به مرکز  -3

  فروش پتنت -4
 ایجاد صنعت و سهامداري یا فروش آن -5

 

 تفاوت فعالیت این مرکز با مرکز رشد و پیش رشد .6

مراکز رشد و پیش رشد براي ارائه سرویس به ایده هاي شخصی یا شرکتی که در سطح مشخصی از فن آوري هستند و فقط 
تشکیل شده و در این عرصه به فعالیت نیاز به برخی کمکهاي حضور در بازار و آموزشهاي مرتبط بصورت کامال مجزا دارند 

 این مرکز ایجاد استارت آپهاي تاثیرگذار و پیشرو در صنعت، اقتصاد و جامعه می باشد. هادامه می دهد. در صورتیکه وظیف
 وطیفه اصلی آن ایجاد صنعت و اقتصاد آینده مبتنی بر نیاز سنجی و نیاز سازي می باشد.

 پیشنهادي و ویژگیهاي معماري مکانی موقعیت .7

متر و ترجیحا در مرکز سایت اصلی دانشگاه براي ارتباط تنگاتنگ با  750ت تقریبی اي الزم در این طرح زمینی به مساحفض
 تمام دانشکده ها و ارتباط بصري مداوم با آن می باشد.

 :طرح نیا يساختمان مورد نظر برا يمعمار يژگهایو    
 اسالمی و با مد نظر قراردادن معماري مدرن با مشخصات زیر اجرا خواهد شد.این طرح با الهام از معماري ایرانی 

 تک  يها .7,1

 اشاره کرد: لیبه موارد ذ توانیم يسبک معمار نیا یو طراح ياصول فکر از
 .یکیو تکن یعلم شرفتیبه علم و پ ینیو خوشب سمیویتیپوز نشیب -1
 .دیبه عنوان عصاره و دستاورد عصر جد يتکنولوژ شینما -2
 پروسه ساخت. شینما -3
 حرکت در ساختمان. شیکردن و نما هیال هیشفاف نمودن، ال -4
 ساختمان. يساختار و اجزاء درون بنا در نما شینما -5
 ساده. روشن و يها استفاده از رنگ -6
 .ناتیسازه و ساختار به عنوان تزئ -7
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 سبک. یاستفاده از اجزاء کشش -8
 شونده. سیسرو يها دهنده از قسمت سیسرو يها جدا کردن بخش  -9

 پنجم ساختمان. يبام ساختمان به عنوان نما یطراح  -10
 پوسته هوشمند همچون پوست انسان. یطراح  -11

 اکو تک      .7,2

 میتنظ يبرا اهانیو گ ینیرزمیز يها چون آفتاب، باد، آبمه یعیستفاده حداکثر از عوامل طبا در ی، سعياز تکنولوژ استفاده
، شود ی) خوانده مي+ تکنولوژ يآنها که به نام اکو ـ تک (اکولوژ دیجد يساختمان دارند. لذا در معمار یطیمح طیشرا

و  یطیاز امکانات مح شتریهرچه ب يبردار بهره يبرا عتیقرار ندارد، بلکه در کنار و به موازت طب عتیدر مقابل طب يتکنولوژ
 دارد. يانسان جا شیآسا نیتأم

 یزاتیبا کمک تجه یمیکه در آن نحوه استفاده از عوامل اقل شودیم دهیاز بنا د یهمواره مقاطع نینو يراهکار معمار نیا در
 یحرارت يها کننده و تبادل يا شهیش ي ها ها، پله ، گلخانههوشمند يها کننده پوسته منعکس يها نهیآهوا ،  يها همچونه دودکش

سرعت و جهت باد در فصول مختلف سال  تابش آفتاب و هیبا توجه به زاو زیقطع ندر م تماناجرا  شده است. شکل خود ساخ
 .گرددیم یطراح

 روبو تک     .7,3

را احساس  یطیمح راتییدستگاهها تغ نیحس گر، ا يهوشمند، دستگاهها ياستفاده از سازه ها يو تکنولوژ کروبوت يمعمار
شده است. انواع حس  يزیر هیپا يو معمار يوتریعلوم کامپ بیترک يمبنا ربدهند و  یکرده و مانند بدن به آن انعکاس م

 ونیدهند و متناسب با آن دفرماس یپاسخ م  یمی، اقلیطیمح يرفتارها هیبه کل یفعل و انفعال يا وهیبکار رفته به ش يگرها
 .شوندیم

و واکنش نشان  کندین عمل م، صوت، دما و . . . همانند بدن انساطیتابش، مقدار رطوبت مح هیو زوا دیحرکت خورش هبنا ب
 .دهدیم

است تا  یپژوه ندهیو آ تیپاسخگو به خالق یطیمح جادیتک، اکو تک و روبوتک ا يها يژگهایبا و ییاز ساخت بنا هدف
با تکامل  نیکره  زم نکهیرو به جلو حرکت کنند. کما ا يو تکنولوژ دهیا دینسبت به تول طیاز مح يضمن بهره بردار نیمخاطب
از مخاطرات و  يگذشتگان در کنار آمدن و بهره بردار مالینیم اتیو تجرب هسان بودنساله خود معلم بزرگ ا اردیلیچند م
 .باشندیم ندهیاست که دانشمندان متخصص آ یانیراهساز و مشوق دانشجو یعیطب يفرصتها

 
 

 وساز طرح ساخت .8
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طبقه پیش بینی شده و از ساختار مدور براي نشان متر فضاي کاري بصورت اپن آفیس در سه  2000ساختمان حدود در این 
دادن ارتباط حلقه اي تمام اجزا بهم تشکیل شده است. ایده ها پس از ورود به مرکز و پردازش در بخشهاي مختلف آماده پرتاب 

 به جامعه و ثروت آفرینی خواهند شد.
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 میزان واحد عنوان

 800 مترمربع متراژ زمین

 3 عدد   تعداد طبقات

 2000 مترمربع زیربنا

  

 ساختمان اجراي هزینه .9

 ریال در نظر گرفته شده است. 25,000,000) و به ازاي هر مترمربع 99و98( ماه 12گذاري در طول  هزینه سرمایه

 

(ریال) اجراي ساختمانهزینه   زیربنا  هزینه ساخت هر مترمربع  

50،000،000،000 = 25،000،000  2،000 



 

 

 مراکز رشد مدرس: مهدي سجودي

 

 عملیاتزمان بندي  .10

 عملیات بصورت زیر می باشد:زمان بندي انجام با توجه به برآوردهاي صورت گرفته بصورت تقریبی 

ت
الی

 فع
ره

ما
ش

 

 عنوان

ت 
ت انجام فعالی

مد
(ماه)

 

 مدت زمان انجام

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   ۱ مکان یابی طرح  و در اختیار گرفتن زمین  ۱
           

۲ 
تهیه نقشه هاي واقعی معماري توسط مشاور طراحی معماري ( نقشه هاي واقعی اجرایی ساختمان شامل دفترچه 

 ۱ نقشه هاي معماري و دفترچه نقشه تاسیسات برق و مکانیک)
 

  
 ۲ اجراي کارهاي شهرداري و نظام مهندسی و اخذ پروانه و عدم خالفی ها و پایانکارها با دفترفنی مهندسی  ۳          

 
    

 ۱ تهیه نقشه هاي شهرداري و نظام مهندسی توسط دفتر مهندسی پارك  ٤         
  

  
 ۲ تهیه نقشه هاي واقعی اجرایی سازه توسط دفترفنی مهندسی پارك ٥         

 
    

 ۱ تهیه نقشه سازه نگهبان توسط دفترفنی مهندسی پارك ٦         
  

  
 ۲ اجراي کارهاي اداري شامل آب و برق و گاز و مخابرات و تامین اجتماعی و ... توسط دفتر فنی مهندسی پارك  ۷         

  
    

 ۳ اخذ پروانه ساختمان ۸        
 

      
 ۱ ساختمانیبیمه نمودن کارگاه  ۹        

 
      

 ۱ آماده سازي زمین  ۱۰        
   

  
 ۱ استقرار نگهبان و تجهیز کارگاه  ۱۱        

   
  

 ۲ گود برداري  ۱۲        
   

    
 ۲ اجراي سازه نگهبان ۱۳       
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 ۲ آرماتوربندي فونداسیون ۱٤
    

    
 ۲ بتون ریزي فونداسیون ۱٥      

    
    

 ۱ اجراي سازه فلزي ( جوشکاري اسکلت ) ۱٦      
     

  
 ۲ قالب بندي طبقات ۱۷      

     
    

 ۲ بتون ریزي طبقات ۱۸     
     

    
 ۲ تیغه چینی ۱۹     

      
    

 ۱ خاك گچ ۲۰    
       

  
 ۱ لوله کشی آب وفاضالب ۲۱    

       
  

    
۲۲ 

حریق وآتش نشانی با دفاترخدمات آتش نشانی به همراه تائیدیه دفتر فنی مهندسی  عقد قرارداد اطفاء واعالم
 ۲ پارك

       
    

 ۲ اجراي تاسیسات ۲۳   
        

    
 ۲ اجراي واحد نمونه ۲٤  

        
    

 ۲ یک گروه مشاعات و یک گروه داخل واحدها ) –رابیتس بندي ( دو گروه  ۲٥  
        

    
 ۲ پنجره هاي نما و دربها کوم ۲٦  

        
    

 ۱ جوشکاري خرپشته و دوربام ۲۷  
         

  
 ۱ اخذ پایان کار سفتکاري ۲۸  

         
  

 ۱ جوشکاري موقت دورراه پله وآسانسور ۲۹  
       

      
 ٤ اصلی و سپس سایر نماها)اجراي نما ( نماي اصلی وفرعی یک گروه و سایرمشاعات یک گروه دیگر ابتدا نماي  ۳۰  

      
        

 ۱ عقد قرارداد آسانسور با تائیدیه استاندارد ۳۱  
        

  
 ۱ شیب بندي بام و ایزوگام اولیه ۳۲   
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 ۱ ایزوگام سرویسها ۳۳
        

  
 ۱ حفر چاه ارت با تائیدیه شرکت برق ۳٤   

       
  

 ۲ کاشی کاري ۳٥    
      

    
 ۲ آماده سازي کف واحدها ۳٦    

        
    

 ۱ سرامیک کاري ۳۷  
        

  
 ۱ گچ کاري (گروه ها به تعداد واحدهاي هرطبقه باشد) ۳۸   

        
  

 ۱ کوم دربهاي ورودي واحدها  ۳۹   
         

  
 ۱ پنجره هاي نما ودربها ٤۰  

         
  

 ۱ ایزوگام بام ٤۱  
         

  
 ۱ کوپل نورگیر براي خرپشته ٤۲  

         
  

 ۱ دربهاي چوبی واحدها ٤۳  
        

  
 ۲ کمدها واشکافهاي واحدها ٤٤   

        
    

 ۲ کابینت و دکور ٤٥  
        

    
 ۲ سنگ کاري پله ٤٦  

        
    

 ۱ نرده پله  ٤۷  
         

  
 ۱ موزائیک و سنگ کاري محوطه ٤۸  

          
  

 ۱ نقاشی و کاغذ دیواري ٤۹ 
          

  
 ۱ نصب شیشه پنجره ها و دربها ٥۰ 

          
  

 ۱ خرید ونصب شیرآالت و لوازم سرویسهاي بهداشتی از نمایندگی  ٥۱ 
          

  
 ۱ نصبیجات برق ٥۲ 
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 ۱ نصب آسانسور ٥۳
          

  
 ۳ برداريجهیز و بهره ت ٥٤ 

         
      

 


