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 دانشگاه محقق اردبيلي

        
   بـا اسـتفاده از امكانـات        ي و اقتـصاد   ي تجـار  ،ي آموزش ،ي پژوهش ،ي هرگونه جلسات علم   يبرگزار -1ماده       

  . مركز و در قبال پرداخت كرايه بالمانع استمديرموجود در مركز رشد با تشخيص            
    يـا معـاون مركـز،      مدير يأييد كتب  اعضاي واحدهاي مستقر و نيروهاي مركز با پرداخت كرايه و ت           -2 ماده     

   از  خـروج امـوال    مركـز را در داخـل مركـز دارنـد و             ي و بـصر   يحق اسـتفاده از امكانـات سـمع                  
           فهرسـت   مطـابق  بايـستي  ، را از مركــز دارد     امـوالي قـصد خـروج     كه   يكسـ. مركز ممنوع است             
  مقام مجاز و صدور پروانه خـروج بـا امـضا        مجوز كتبي    ،يروز هشبانرايه  كپس از تعيين     ،پيوست           
  .باشددريافت كرده را امين اموال و مقام مجاز            

  تواننـد از    تعيـين وقـت مـي    مركز ومدير  از ي با ارائه درخواست كتبي و حقوق  يمتقاضيان حقيق  -3ماده      
   ي حق تقدم اسـتفاده از تجهيـزات و امكانـات بـا كـس               است يبديه. امكانات مركز استفاده كنند              
  .است كه درخواست خود را زودتر به مركز ارائه كند           

   امكانات و تجهيـزات،     ، اتاق جلسه،   سمينار سالن ،شدن كرايه سايت  تعيين وقت و مشخص     پس از  -4ماده     
  .شودميكز كسر  واحد در نزد مريمبلغ كرايه از محل اعتبار خدمات           

   يا حقوقي است كه امكانات مركـز        ي هرگونه خسارت به اموال مركز رشد موجب ضمان فرد حقيق          -5ماده     
   دچار مشكل شود وسيله را عيناً بايـد         يا اگر وسيله  . باشد يوكرايه او م   در آن زمان تحت اختيار               
  . بپردازد،ه است را كه ايجادكرديسارتجايگزين كند يا  معادل قيمت وسيله يا خ           

   در جـداول پيوسـت      89  سـال  ي تعرفه خدمات قابل ارائه در مركز، اجاره و كرايه امكانات آن بـرا             -6ادهم     
  .باشدمركز ميمدير كاهش يا افزايش در مبالغ مذكور با تشخيص . آمده است           

               بايـد   ، دوره در سـايت كـامپيوتر مركـز را داشـته باشـد             ير درخواست برگزا  هسته يا واحدي   اگر   -7 ماده     
  .دنماياعالم به مركز كننده را براي صدور كارت موقت تردد  افراد شركتفهرست            

  .شودمحاسبه ميبهاي محل اسكان  و تلفن، عالوه بر اجاره برق،آبهزينه  -8 ماده     
       ، در صـورت تأييـد مركـز        واحـد /  هـسته     ارائـه درخواسـت     پس از  هامايشگاههزينه شركت در ن    -9 ماده     

  .            قابل پرداخت است
  نشـست شـوراي مركـز رشـد        ....................................... در  و دو تبـصره      ماده   10نامه در    اين آيين  -10 ماده      

  رشـد   رسيد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركـز          به تصويب    محقق اردبيلي دانشگاه               
  .باشدمي             

  A5: شماره    

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

  كرايه امكانات:  5نامه  آيين1پيوست 
 

يف
رد

 

 وسيله يا مكان نوع
ساعت  هر
 )ريال(

روزانه 
) ساعت10تا(

 )ريال(

شبانه  هر
 )ريال(روز

 - 160000 20000 )بدون وسايل سمعي و بصري(سمينار  سالن  1
 - 800000 100000 )با اتصال به اينترنت(كامپيوتر سايت  2
 16000 8000 2000 *كامپيوتر  3
 - 80000 20000 ژكتوروپر ويدئو  4
 15000 10000 2000 ويدئو  5
 - 5000 1000 تلويزيون  6
 20000 10000 2000 ديجيتال عكاسي دوربين  7
 60000 30000 6000  با پايهبرداريديجيتال فيلم دوربين  8
 - 30000 5000 )بدون وسايل سمعي و بصري(جلسه  اتاق  9

 
در صورت استمرار مدت اجاره كامپيوتر براي بيش از يك ماه، مبلغ اجاره تا سقف يك سال، پانـصد   : تبصره *

  .هزار ريال محاسبه خواهد شد
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 دانشگاه محقق اردبيلي

  
  هزينه خدمات: 5نامه  آيين2پيوست 

 )ريال(قيمت  واحد نوع خدمات رديف

 با تجهيزات )اهانهم(اجاره اتاق 1
   ريال000/30/-  هر متر مربع   *اداري

  قيمت خريد در سال جاري    لوازم مصرفي2
  هاي آموزشي عمومي دوره
  هاي آموزشي تخصصي دوره

  مشاوره عمومي انفرادي
  مشاوره3

  يمشاوره تخصصي انفراد

 و با توافق مركز و اساتيد مشاور
  واحدهاي برگزاركننده دوره آموزشي

براساس توافق با آزمايشگاه و كارگاه   دستگاه ساعت  آزمايشگاه و كارگاه4
  موردنظر

  1500  هر ساعت  اينترنت5
  تايپ6  800  )هر صفحه(ساده 

  1100  )هر صفحه(با فرمول 
  300  )با كاغذ(هر صفحه   پرينت ليزري7
  A4 500هر صفحه   ارسال فكس 8
  250  )با كاغذ(هر صفحه   دريافت فكس9
  1000  هر عدد CDرايت 10

  100  دو رو A5كپي 11  80  يك رو
 A4كپي 12  100  يك رو
  120  دو رو
 A3كپي 13  250  يك رو
  350  دو رو

  500  هر عدد اسكن14
  1000  هر عدد  اسكن و خدمات گرافيكي عكس15
  000/20/-  ماهانه  هزينه نظافت16

براساس قبوض صادره از دستگاه     تلفن17
  گربهمحاس

   يدر طـول دوره يـا  نماينـد و  هـا فعاليـت مـي   واحـدهايي كـه در شهرسـتان   /  هزينـه اجـاره بهـاء هـسته     :ه تبصر *
  .شودهزار ريال محاسبه و منظور ميماهانه سيكالً نمايند، يافته استفاده مياستقرار به ندرت از مكان اختصاص



)5 (نامهآيين  

استفاده از امكانات مركز رشد و تعرفه خدمات

 
 

 

 
 

  
  
  اردبيلـي استان اردبيل، مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق       اردبيل، شهرك اداري بعثت، جنب اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي          : نشاني  

  )      0451( 7742291 :                                        فاكس              )           0451( 7742290:             تلفن                  5615813463:  كدپستي

 Email: atic@uma.ac.ir:         پست الكترونيك                                                                                        www.atic.ir  :نشاني پايگاه  

4

 دانشگاه محقق اردبيلي

 
5 آئين نامه 3پيوست   

 نحوه محاسبه تخفيف در محاسبه اجاره بهاء
   
 

  نحوه محاسبه اجاره بهاء  مدت زمان حضور در مرحله  مرحله استقرار رديف
  براساس تعرفه روز مصوب شورا

      مبلغ اجاره بهاء25/0  تا هر زماني كه در اين مرحله باشند  رشدپيش  1

  ثلث     مبلغ اجاره بهاء  سال اول

  رشد  2      مبلغ اجاره بهاء66/0  سال دوم

  غ اجاره بهاءكل   مبل  سال سوم

3  R&D كل   مبلغ اجاره بهاء  تا هر زماني كه در اين مرحله باشند  

  كل   مبلغ اجاره بهاء  تا هر زماني كه در اين مرحله باشند هاي دانشگاهيشركت  4

5  R&Dكل   مبلغ اجاره بهاء  تا هر زماني كه در اين مرحله باشند   دانشگاهي  

  
 

 

 
 
 
 
 
 


