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کنند که اعالم می طریق مراجعه به سازمان توسعه اشتغال جهاد دانشگاهی، خود را معرفی کرده و ها ازرکتش

یید، جهاد دانشگاهی آنها را به عنوان در صورت تا خواهیم به عنوان شرکت خالق ثبت شویم. بعد از بررسی ومی

 .کندفناوري معرفی می خالق به معاونت علمی و شرکت

علمی و فناوري  استارتاپی است که موفق به دریافت گواهی صنایع خالق و فرهنگی از معاونت ،رابین استارتاپ

مدیرعامل استارتاپ رابین در مورد این گواهی به  گذار وبنیانبنی، همیریاست جمهوري شده است. سعید عباس

 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، گواهی جدیدي را با عنوان صنایع خالق و» :دهداین صورت توضیح می

خاص  هايفرهنگی یا خالقیت هایی با محصوالت و خدماتبنیان است، براي شرکتفرهنگی که معادل عنوان دانش

شود هایی صادر میها یا استارتاپبینان است، براي شرکتدانش پاي گواهیدر نظر گرفته است. این گواهی که هم
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بار موفق به دریافت این  استارتاپی است که براي اولین» رابین«بنیان سنجید. آنها را با مقیاس دانش توانکه نمی

 » .گواهی شده است

بنیان اقدام کردیم. بعد دانش سال گذشته ما براي گرفتن عنوان«گوید: بنی میپرس، عباسیبه گزارش شنبه

و کار خوششان آمده بود، ولی ما رد شدیم و علت آن را به این صورت  از بازدید و بررسی، با اینکه کارگزاران از طرح

بسنجند و صالحیت ما براي  کردند که هیچ قیاسی براي سنجش نوع کار ما ندارند که بتوانند با آن ما را بیان

دهد که البته در همان زمان گفته شد که در معاونت ادامه می بنیعباسی» بنیان شدن را تایید یا رد کنند.دانش

فرهنگی که با  هايبنیان، به شرکتعنوان دانشاي هستند که به جاي نامهحال کار روي گواهی علمی و فناوري در

هاي نامه تمام تسهیالتی که به شرکتاین گواهی بنیان قابل قیاس نیستند، اعطا شود و با اخذمعیارهاي دانش

 .آنها هم تعلق خواهد گرفت گیرد، بهبنیان تعلق میدانش

ربع رشیدي در تبریز برگزار شد  ی به نامنمایشگاه 96پاییز سال «دهد: مدیرعامل استارتاپ رابین توضیح می

خالق و فرهنگی باشد. در آن زمان به ما پیشنهاد شد که در نمایشگاه  هايکه قرار بود یکی از مبادي معرفی شرکت

صالحیت، براي اولین بار در ایران این  داشته باشیم و قرار بر این بود که بعد از آن نمایشگاه، در صورت تایید حضور

هاي ایرانی، این استارتاپ تایید شد و حدود کند که در بین شرکتاشاره می گذار رابینبنیانهم» عطا شود.گواهی ا

سایت شبکه نوآوري تهران  ،tinet.ir ماه بعد از نمایشگاه به آنها اطالع دادند که روال انجام شده و در سامانه یک

ها درنظر گرفته شده است، براي این بنیانکه براي دانش شده است و تمام امکانات و تسهیالتیاین گواهی درج 

 .است شرکت هم قابل استفاده

تا االن ما از «گوید: براي رابین می بنی از امکانات و تسهیالت ارائه شده به واسطه دریافت این گواهیعباسی

 در بحث خدمت سربازي هم از بتوانم آن استفاده کنم. براي حضور در احتماال ایم وبحث بیمه تکمیلی استفاده کرده

 » شویمهم حمایت می 2018اینوتکس  هایی مانندنمایشگاه

دانشگاهی یکی از مبادي معرفی  جهاد«دهد: بنی در رابطه با پروسه ثبت شرکت خالق توضیح میعباسی

سازي فناوري و اشتغال ريطریق مراجعه به سازمان تجا ها ازهاي خالق است؛ به این شکل که شرکتشرکت

شویم. بعد  خواهیم به عنوان شرکت خالق ثبتکنند که میخود را معرفی کرده و اعالم می آموختگان (ستفا)،دانش

خالق به معاونت علمی و فناوري معرفی  از بررسی و در صورت تایید، جهاد دانشگاهی آنها را به عنوان شرکت

 » .کندمی
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