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Identifying The Selection Criteria Which Are 

Employed To Choose Applicant Companies In 

Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi

University of Mashhad) 

Abstract
Small and Medium sized Enterprises (SME) have a pivotal role in innovation and

employment promotion, however developing their activities are contingent upon Incubator

Centers’ supports. One of the most essential practice in incubator centers is selection

process. Despite the importance of the selection process, for the reason that the incubator

centers idea and their activities are novel in Iran, few research projects have studied the

selection criteria in Iran’s incubator centers. The present study aims at identifying the

selection criteria which are employed to choose applicant companies in incubator centers.

To achieve the purpose, qualitative method have been used by deep interviews. This is

accomplished by interviewing with 22 managements, experts, successful and unsuccessful

executives from incubator center of Ferdowsi University of Mashhad. The participants were

selected by employing snowball sampling. Interviews scrutinized by qualitative content

analysis and consequently 39 selection criteria were identified which these criteria were

classified as 8 categories consist of individual characteristics, basic idea, working group,

market and finance aspects, strategy, environment and submission of educational

documents.

Keywords: Selection Criteria, Selection Process, Incubator Center, Content Analysis.
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های  ویژگی 1

 فردی

پذیری، مهارت مذاکره و برقراری ارتباط، خودکارآمدی و اعتماد به  پذیری، قدرت رهبری و مدیریتی، آموزش انگیزه، ریسک

 پذیر، روحیه کار تیمی نفس، روحیه سختی

طرح و ایده  2

 محوری

طرح و ایده نوآورانه، ایده قابلیت رشد و توسعه داشته باشد، مشخص بودن سطح نوآوری ایده، بازارپسند بودن طرح و ایده، 

 نوآوری مبتنی بر دانش باشد، طول عمر ایده، میزان ایجاد اشتغال، حف  مزیت رقابتی، ایده قابلیت اجرا داشته باشد.

3 

 تیم کاری

های متنوع در اعضای تیم، احاطه علمی اعضای  ها و سوابق اجرایی و مدیریتی اعضای تیم، وجود مهارت سطح توانمندی

تیم به ایده محوری، شفاف و مشخص بودن وظیفه اعضای تیم، اهداف اعضای گروه در یک جهت باشد، حضور حداقل یکی 

 از اعضای تیم به صورت تمام وقت.

4 
 بازار

شناخت و تحلیل رقبای کسب و کار، انجام تحقیقات شناخت و سنجش وضعیت بازار، شناخت مشتریان و اندازه جامعه 

 دسترسی به مواد اولیه. هدف، شناخت نیاز و توانایی ایجاد بازار مناسب و کسب و کار پایدار،

 بودن میزان هزینه، درآمد، سود، قیمت تمام شده وجود پشتوانه مالی، مشخص بودن میزان سرمایه اولیه مورد نیاز، شفاف مالی ۵

۶ 
 راهبرد

انداز کسب و کار و اهداف بلندمدت، وجود برنامه توسعه ایده و حف  مزیت رقابتی، وجود برنامه و استراتژی  بودن چشم شفاف

 پیشبینی قابل ورود به بازار، وجود برنامه و استراتژی مواجهه با مسائل غیر

 آگاهی از قوانین و نگاه جامع به محیط پیرامون، آگاهی از قوانین مالیاتی، آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی محیط 7

ارائه مدارک  8

 آموزشی
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