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 دانشگاه محقق اردبيلي

 مقدمه       
 و پـس از  هديطي مراحلي به رشد و موفقيت نسبي رسـ       آنان  نوپا به مركز،    هاي  واحد/ هسته        پس از ورود    

 بـراي تـداوم رونـد رشـد     ،هاي رشد را كسب كردنـد شاخصحداقل گذشت زمان مشخصي و يا پس از آن كه        
هاي فناوري به فعاليت خويش     چون پارك هاي وسيع تري هم   خود، از مركز خارج شده و در جامعه و يا محيط          

ورود تا خـروج آنهـا موضـوع        از بدو   واحدها با مركز رشد     / هسته  ارتباطات و عملكرد كلي اين      . دهندادامه مي 
  واحدها درمركـز، قـرار گـرفتن آنهـا در يـك فـضاي             / هسته  ترين مزيت استقرار      شاخص. نامه است اين آيين 

هـاي خـصوصي را دركنـار يكـديگر          مستمر با ديگر محققـان و شـركت        پژوهشي تجاري است كه تبادل افكار     
 فنـي،   -واحدها و ارتقاي سـطح مبـادالت علمـي        / هسته  گيري از مزاياي تجمع     عالوه بر بهره  . شودموجب مي 

واحدها بـسته   / هسته  همچنين  . مند خواهند شد  هاي مناسب بهره  واحدها از خدمات مختلف با تعرفه     / هسته  
الزم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن اعتبـارات در چنـد        .  استفاده از اعتبار خدماتي و پژوهشي را دارند   به نوع، امكان  

برخـي   .گـردد واحد در مركـز بـه آنهـا پرداخـت مـي          / هسته  مرحله و با تصويب شوراي مركز در مدت حضور          
  :اند زيرقرارنامه به  ريف مورد نياز در اين آييناتع

 با هـدف توليـد محـصول يـا ارائـه خـدمات تخصـصي بـا                  هايي كه   واحد: شركت يا موسسه خصوصي   
  .كننداستفاده از فناوري در قالب يك شركت يا موسسه ثبت شده اقدام به فعاليت مي

آموخته با زمينه كاري مشخص كـه در صـدد تـشكيل يـك               گروه كاري متشكل از تعدادي دانش      :هسته
  .باشندمؤسسه يا شركت حقوقي در يك زمينه كاري مشخص مي

هايي كه ماهيـت حقـوقي ندارنـد يـا شـرط الزم             اي است كه به منظور حمايت از هسته       دوره: رشد  شپي
هـا در ايـن دوره شـش مـاه     استقرار هسته. حضور در دوره رشد را نداشته باشند، ايجاد گرديده است         براي

  .است و با توافق شوراي مركز حداكثر تا نه ماه قابل افزايش است
  هاي خصوصي نوپا كـه داراي برنامـه تجـاري مـصوب           به منظور حمايت از شركت    اي است كه     دوره :رشد
ها در اين دوره سه سال است و با توافق شوراي مركـز               استقرار شركت . بيني گرديده است   پيش ،باشندمي
  . سال قابل افزايش است5تا 

ايي جهت سفارش   هاي اجر   اي است كه به بخش تحقيق و توسعه صنايع و دستگاه             دوره :رشد تحقيقاتي 
  .يابد هاي مورد نياز و يا اجراي آن اختصاص مي ايده

مراحل كلي فراخـوان، پـذيرش، تعهـدات حـين          طي   واحدها/ هسته  هاي مركز رشد براي استقرار           فعاليت
  .شونداستقرار و خروج انجام مي

 A8: شماره

.......................................................................... :تاريخ  
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 دانشگاه محقق اردبيلي

واحدها توسط شوراي   / ه  هستپذيرش  . شودتدوين و آگهي مي   فراخوان توسط شوراي مركز رشد       -1     ماده  
  . شودهاي مربوط انجام مينامهمركز رشد و مطابق با آيين

  .ها در مركز رشد به اين شرح استواحدشرايط عمومي پذيرش  -2     ماده
  .باشند) شركت يا موسسه ثبت شده(متقاضيان داراي يك شخصيت حقوقي  )1
 داراي توجيه فني و اقتصادي مبتنـي بـر   بر روي يك ايده پژوهشي متكي بر فناوري كهواحد فعاليت   )2

  .بازار است، متمركز شده باشد و طرح تجاري آن مورد تصويب شوراي مركز قرار گيرد
 حـداقل داراي مـدرك كـارداني و يـا سـوابق      ،يكي از اعضاي اصلي كه نام او در اساسنامه قيـد شـده        )3

  . اشداي مرتبط در زمينه كاري شركت باشد و در محل ديگري شاغل نبحرفه
ها به لحاظ حقوقي مستقل از مركز هستند ولي ملزم به رعايت مقـررات و ضـوابط عمـومي                   واحد -     تبصره

 در قالب شركت يا مؤسسه خصوصي به ثبـت رسـيده باشـند و اساسـنامه شـركت                   باشند و بايد  مركز مي 
  .مغايرتي با زمينه كاري شركت نداشته باشد

  :ها در پيش رشد به اين شرح استستهشرايط عمومي پذيرش ه -3     ماده
حـداقل يكـي از اعـضا    بـوده و  حداقل دو نفر با مدرك مرتبط در زمينه كـاري هـسته       بايد  اعضاي هسته   

  .داراي مدرك كارشناسي مرتبط يا دانشجوي رشته مرتبط با ايده محوري باشد
  .گيرددر موارد خاص، شوراي مركز تصميم مي :     تبصره

 هـاي نامـه واحدها مطـابق آيـين    / هسته  هدات مركز رشد عبارت است از ارائه انواع خدمات به            تع -4     ماده  
  .  و اعتباريماليو  خدمات اداري

   ارائه اين خدمات در حد مقدورات و توان مركز رشد خواهد بود و خدمات با تعرفه مـشخص ارائـه                     :     تبصره
  .شود كسر ميواحدها/ هسته  و از اعتبار شده

  : به اين شرح استواحدها/ هسته تعهدات  -5   ماده   
  واحد/ هسته بيني شده ها در دوران استقرار مطابق با برنامة پيش رشد كمي و كيفي فعاليت )1
  خاتمه فعاليت و خروج از مركز رشد در صورت كسب يكي از شرايط خروج )2
  مركزواحد در / هسته حداقل يك نفر نيروي تمام وقت در محل استقرار حضور )3
بـار  اه يـك   مـ  6هـر   . واحد بر اساس برنامة مدون ارائه شـده       / هسته  هاي  گزارش پيشرفت فعاليت  ارائه )4

   .هابار توسط هسته و هر سه ماه يكواحدهاتوسط 
  .واحدها/ هسته اي  تهية اطالعات جامع مركز و ارزيابي دورهدرمركز با همكاري  )5
  .هايي كه صرفاً جنبه تجاري داردانجام ندادن فعاليت )6
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 دانشگاه محقق اردبيلي

  كـه ناشـي از     عمد به مركـز وارد شـود؛ اعـم از ايـن           جبران هرگونه خسارتي كه به صورت عمد يا غير         )7
  .برداري از مكان، امكانات و اموال مركز باشد يا به هر علت ديگربهره

   .ستندات مركزها و منامهمندرجات قرارداد و آيينوقوف كامل نسبت به  )8
به كليه تعهدات پرسنلي و كارگري اعم از رعايت قانون كار و بيمه، مـسائل تـامين اجتمـاعي و                    تعهد   )9

ــن    ــالي و اي ــوادث احتم ــه ح ــر گون ــه ه ــا      ك ــز ي ــه مرك ــساب آن ب ــه انت ــايي در زمين ــيچ ادع   ه
  .دانشگاه محقق اردبيلي قابل پذيرش نخواهد بود

سـربرگ، كـارت ويزيـت،     ( را در مدارك و مستندات خـويش         واحد بايد حضور خود در مركز     / هسته    )10
  .منعكس كند) هانامهقراردادها، تفاهم

نامه خـدمات مـالي و اعتبـاري        ها مطابق آيين  واحد/ هسته   و تعامالت مالي مركز با        تعهدات  پذيرش )11
  .واحدهاي مستقر در مركز رشد خواهد بود

 اگر با تشخيص شوراي مركز عـدم        ،در دورة حضور در مركز    واحد  /  در صورت عدم موفقيت هسته       :     تبصره
  .شود بخشي از مطالبات بخشيده مي،باشد نبودهواحد / موفقيت در نتيجة كوتاهي هسته 

  / هـسته   مركز رشد در موارد زير حق دارد در هر زمان نسبت به خاتمه فعاليت واحد اقدام كند و                    -6     ماده
  :رات دريافتي خواهد بودپرداخت اعتباواحد موظف به باز

  كاريتخلف از قوانين و مقررات و اخالق اسالمي و شؤون )1
   رعايت ضوابط و شرايط قرارداد عدم )2
اي مركـز    دوره هايواحد به اهداف و برنامة مدون ارائه شده، بر اساس ارزيابي          / هسته  يابي  عدم دست  )3

  واحد/ هسته از 
   مركزواحد به صورت تمام وقت در/ هسته عدم فعاليت  )4
  واحد به مركز/ هسته عدم صحت اطالعات و مدارك ارائه شده از طرف  )5
  واحد به يك يا چند تعهد خود/ هسته متعهدنبودن  )6

  : به اين شرح است)از فراخوان تا استقرار(ها واحد / نكات مهم جهت پذيرش هسته – 7     ماده
هـسته  شود تا در برخورد  نجام ميصورتي شفاف ا هاي اداري و به  كليه مراحل پذيرش بدون پيچيدگي     )1

  .وجود آيد  واحد با اين مركز قضاوتي مثبت به/ 
صـورت  هـا را بـه      بروشور مركز رشد، ضمن معرفي اطالعات مربوط به شرايط پذيرش، انـواع حمايـت              )2

  .كندخالصه بيان مي
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 دانشگاه محقق اردبيلي

ي اوليـه   نتيجـه پـذيرش پـس از بررسـ        ،مندرج در فراخوان را نداشته باشد     احراز  اگر متقاضي شرايط     )3
  .منفي خواهد بود

در شـوراي   محـوري   كـاري و قـدرت بازاريـابي ايـده و برنامـه            تيم بررسي قابليت فني ايده، توانمندي     )4
هاي   ضمناً برنامه . پذيردمي و داور تخصصي انجام   صاحب ايده و تيم همراه      با حضور   تخصصي  پذيرش  

  .متقاضي بايد در يك زمينه خاص و فناورانه باشد
  .واحد مطرح خواهد شد/ هسته به توان مديريتي، تخصصي و نقاط قوت و ضعف در جلسه مصاح )5
هـاي  هـا و اولويـت    واحدها عالوه بر دارا بودن شرايط ذكر شده در چارچوب ظرفيـت           / هسته  پذيرش   )6

  .پذيردمي  مركز رشد انجام
  ورهـاي نوپـاي فنـا     و هـسته  واحـدها   هاي زايشي از دانـشگاه و سـپس         اولويت مركز در جذب شركت     )7

  .باشدمي
كـرد در    براي فعاليت در مركز براي مدت معين درخواسـت تعليـق           واحدي/ هسته  كه  در صورتي  - 8     ماده

ايـن مـدت جـزو      . شده در مركز مـستقر شـود      تواند تا مدت تعيين   واحد مي / ، هسته   صورت موافقت شورا  
  .شودواحد در مركز محسوب مي/ هسته سنوات استقرار 

 نشـست شـوراي مركـز رشـد         ......................................... تبـصره در     4 مـاده و     9 آيـين نامـه در        اين -9     ماده  
-دانشگاه محقق اردبيلي تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي              واحدهاي فناوري 

  .باشد
 
 

  


