تجاري ساايي فراينايي پوياا و غيار خطا اسا كا در برگيرناي ي آرايا هااي مختلفا اي فراينايهاي
مها فن ،تجااري و مااي ما باشاي و در فرآيناي تبايي اياي جيياي با محصاوت ياا خايما مفياي
تعريا ما گاردد .ايا فرايناي ايمراحا مختلفا تشايي شاي اسا كا اي آن جملا ما تاوان با
مطايعاا اوييا  ،تيميا دانا فنا  ،سااخ نمونهآيمايشاااه و نمونا اوييا  ،طراحا محصاو،،
بايارياب  ،توييي صنعت و فروش اشار نمود.
اغلا مبتياري  ،مختاريي  ،پژوهشااران و در يا كام صااحبان طار هااي فنااور ،مراحا مختلا
فاو را با خاوبينم شناساني و باا ملزوماا و راهيارهااي آن هاا آشانا نيساتني ،يااا حضاور يا مشااور
دركناار ايشاان باراي مشاخ كردنمساير ،تعياي نيايهااي آنهاا در مراحا مختلا و معرفا مياانيز
هاي موجود براي رفع آن نيايها ،ضروري ب نظرم رسي.
با هميااري ادار مايييا صانعت و پاار فنااوري پاردي » پيشاخوان ارائا خايما تجااري ساايي «
در همي راستاو با هيف ارائا مشااور با مختاريي كشاور باراي تجاار ي ساايي دستاوردهايشاان ايجااد
شاي اسا .دفتار ايا پيشاخوان درسااختمان ثبا اختراياا ادار مايييا صانعت ارار دارد و
كارشناسان تجااري ساايي پاار فنااوري پاردي باا حضاوردر ايا دفتار با مختاريي مراجعا كنناي
مشاور م دهني.
با توج با اينيا طار هاا و اختراياا مختلا ما بايسا مسايرهاي متفااوت را باراي تجااري شاين
بپيمايني ،ياا درپيشخوان ارائ خايما تجااري ساايي ،مشااوران پا اي آشانا شاين باا اختارا و فعاييا
هااي انجاا شاي توسا شخصامختر ) تعياي وضاعي فعلا ( ،صااح طار را باراي تعياي مقصاي
نهااي و ياافت مساير صاحي رسايين با نتيجا كميما نمايناي .براساا ايا مساير ،نيايهااي طار
شناساي شي و اميانا و ميانيز هاي كشور براي رفع اي نيايها معرفيم شوني.
يي اي مياانيز هااي موجاود باراي رفاع ايا نيايهاا ،اساتفاد اي ظرفيا هااي مركاز خايما تخصصا
فناوري پار فناوري پردي م باشاي .ايا مركاز باا در نيااي صااحبان طار هااي فنااور با خايما
تخصص مرتب با توساع فنااوري ايجااد شاي اسا و خايما خاود را اي طريا كاارگزاران يضاو مركاز
)غايبا شرك هاي خصوص (ارائ م نمايي.
خيما اب ارائ در اي مركز ،تنها محايود با شارك هااي يضاو پاار فنااوري پاردي نما باشاي و
تمام شرك هاي دان بنياان ،پژوهشااران ،مختاريي  ،فنااوران و  ...ما توانناي اي ايا خايما بهار
مني گردني .براي آشناي بيشتر با خايما ابا ارائا توسا مركاز خايما تخصصا فنااوري با سااي
مركز مراجع نمائيي.

يم منيان براي درياف مشاور هااي ابا ارائا در پيشاخوان ارائا خايما تجااري ساايي ما توانناي
ب دفتر اي پيشاخوان در سااختمان ثبا اختراياا ادار مايييا صانعت ساايمان ثبا اساناد و امام
كشور،مراجع نمايني.

