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 دانشگاه محقق اردبيلي

)2 (نامهآيين  

 مصاحبه و پذيرش واحدهاي مستقر

             مقدمه     
متقاضـي  دانـشگاهي   واحدهاي پژوهـشي    هاي تحقيق و توسعه و      واحد،  واحدها/ هسته   نامهآييندر اين            

فناوري دانشگاه محقـق اردبيلـي       و مركز رشد واحدهاي     »  واحد «در مركز رشد به طور مختصر       استقرار  
            .شوندناميده مي»   مركز «به طور مختصر 

 تكميل نمـوده   را   اوليهكاربرگ  بايست  ميرشد و پيش رشد     مقطع   متقاضي ورود به     واحد/ هسته   -1      ماده
 دبيرخانه بهدر كاربرگ اوليه به همراه ساير مدارك مندرج را خود كاري برنامه، كاريو ضمن معرفي تيم   

  . دهد مركز تحويل 
رك و مستندات، ايده را در شوراي پذيرش عمومي مطرح نمـوده و   مدابررسي اوليهبا    معاون مركز  -2     ماده

  .رساندتصميم اتخاذشده در شورا را به اطالع صاحب ايده مي
رفع آنها اقـدامات الزم     براي  تواند            واحد مي / هسته  ، نماينده    ارسالي  در صورت ناقص بودن مدارك     -3     ماده
  . گيردقراربررسي مجدد مورد  تا نمايدبه مركز تحويل را تكميلي  و دوباره مدارك مبذول فرمودهرا 
شـده و    پرونده ايده راكـد ، اگر در شوراي پذيرش عمومي ايده فاقد حداقل شرايط الزم بوده باشد      -4      ماده

  .گرددبه متقاضي استقرار در مركز، جوابيه كتبي صادر مي
ي برنامـه و  كـاربرگ نهـايي     شـرايط الزم،    ا بودن   واحد و دار  / هسته  بودن مدارك   در صورت كامل   -5      ماده

. شـود مـي مطـرح   تخصـصي   پـذيرش   كسب و كار توسط صاحب ايده تكميل گرديده و ايده در شـوراي              
  . آيدعوت به عمل ميدشركت در جلسه دفاعيه براي از داور تخصصي مرتبط همچنين 

  مـشخص  در تـاريخ و سـاعت        شورا   حضور در جلسه  براي  تخصصي  از كليه اعضاي شوراي پذيرش       -6     ماده
  .تا در شورا حضور يابدآيد بعمل ميبه دعوت 

قـرار گرفتـه و مقطـع پـذيرش         اي در شوراي پذيرش تخصصي مـورد پـذيرش          در صورتي كه ايده    -7     ماده
 شوراي مركـز    نهايي به مجوز پذيرش   صدور  جهت  جلسه شوراي پذيرش تخصصي     صورت. مشخص شود 

  .شودميارسال 
  واحـد متقاضـي فاقـد يكـي از شـرايط اساسـي بـوده و يـا حـداقل امتيـاز                     / هسته  كه  در صورتي  -8ماده     

/ هسته  صورت مكتوب توسط مدير مركز به نماينده         ، موضوع به  مايدننكسب  را  استقرار در مركز     ) 50(
نظر، مجـدداً   تواند تا سه مـاه پـس از رفـع اشـكاالت مـورد              مي واحد/ هسته  شود و   واحد اطالع داده مي   

  .متقاضي ورود به مركز رشد باشد
اگر در شوراي پذيرش تخصصي، ايده فاقد حداقل شرايط الزم بوده باشد، پرونده ايده راكدشده و                 -9      ماده

  . گرددبه متقاضي استقرار در مركز، جوابيه كتبي صادر مي

  A2: شماره    

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

)2 (نامهآيين  

 مصاحبه و پذيرش واحدهاي مستقر

/ هـسته   ر صورت دارا بودن كليه شرايط و كسب امتياز الزم توسط متقاضي، نتيجـه پـذيرش                  د  -10 ماده     
برنامه كـسب و    . شودواحد اعالم مي  / هسته  طور مكتوب به نمايندة      واحد متقاضي توسط مدير مركز به     

  . براي ورود به مرحله رشد بايد به تصويب شوراي مركز برسدواحدهاكار 
رشد و واحدهاي تحقيق و توسعه      هاي فناور در مقطع پيش    فناور در مقطع رشد، هسته    واحدهاي   -11      ماده

واحـدهاي فنـاوري كـه فاقـد حـداقل          . شوندو پژوهشي دانشگاهي در مقطع رشد تحقيقاتي مستقر مي        
  .شوندرشد پذيرش مي در مقطع پيش،شرايط الزم براي ورود به مقطع رشد باشند

واحـد  / هـسته   هـاي آن بـه نماينـده         فهرست خدمات قابل ارائه مركـز و تعرفـه         استقرار،پس از    -12 ه    ماد 
   .شوداي در خارج از مركز ارائه مي جهت استفاده در مركز و با به صورت اماني و كرايهمتقاضي

 بـر اسـاس     هاواحـد / هـسته    ساير شرايط الزم براي ارتباط، جـذب، پـذيرش، اسـتقرار و خـروج                -13ماده     
  .خواهد بودمربوطه هاي نامه آيين

  نشست شوراي مركز رشـد واحـدهاي فنـاوري         ............................... ماده در    14 اين آيين نامه در      -14ماده        
  .باشدردبيلي تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز ميادانشگاه محقق 

 
  


