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 دانشگاه محقق اردبيلي

        
   پس از طي مراحل پذيرش، به منظـور اخـذ مجـوز عقـد قـرارداد اسـتقرار در مركـز ، واحـد از بـين           -1ده  ما

   هاي باقيمانده در مركز مي تواند محل استقرار و اسكان خـود را در مركـز بـه همـراه وسـايل                      محل             
  هايي هسته ها و شركت   .  كليد اتاق را دريافت كند     استيجاري انتخاب كرده و آن را  تحويل گرفته و                      
  هـا در مقطـع رشـد و        شـركت يد مركز نرسيده در مقطـع پـيش رشـد،           كه برنامه تجاري آنها به تاي                  

  نحـوه  .  توانند در مقطع رشد تحقيقاتي اسـتقرار يابنـد          واحدهاي تحقيق و توسعه و دانشگاهي مي                    
  . زينه آن توسط شوراي مركز تعيين خواهد شدهارائه خدمات به واحدها  و ميزان               

   صورت نياز بـه ارتبـاط بيرونـي قـبض             تواند استفاده كند و در    هر واحد از يك خط تلفن داخلي مي         -2ماده  
  .شودهزينه مكالمات تلفني جزو بدهي واحد محسوب مي        

  تعرفـه  وسـايل اسـتيجاري    . كند خود را از مركز اجاره مي       كان وسايل مورد نياز    واحد متقاضي در صورت ام     -3ماده  
ــود                     ــي ش ــين م ــز تعي ــوراي مرك ــط ش ــاليانه توس ــور س ــه ط ــز ب ــه    .مرك ــر گون ــه ه ــادل هزين     مع
  .گردد هاي واحد به مركز محسوب مي ايجاد ضرر يا تخريب وسيله يا محل مركز جزو بدهي             

  تواند از كليه خدمات پشتيباني علمي و تخصصي قابـل ارائـه            پس از استقرار واحد در مركز، واحد مي        -4ماده
  ،خدمات مالي و اعتباري، اين خدمات به تفكيك عبارت است از خدمات اداري     . در مركز استفاده كند               
  هـا و    هاي دانشگاه، برگـزاري دوره     و آزمايشگاه  هارساني و اينترنت، استفاده از كارگاه     كتابخانه، اطالع             
   هاي  مركز به واحـدهاي      نامهاين خدمات بر اساس آيين    . هاي تخصصي هاي آموزشي و مشاوره   كارگاه           
  .شودمستقر  ارائه مي           

  كنـد كليـه مراجعـات افـراد        را به واحدهاي مـستقر ارائـه مـي          خدمات اداري  ، از آنجا كه مركز رشد     -5ماده  
   در دفتـر مخـصوص      ي از طريـق همـاهنگ     تـا  به اطالع مركز برسـد       بايدغيرعضو در واحدهاي مركز            
  .درج گردد       

  مربوط درج و از محـل اعتبـار         كاربرگ هزينه خدمات ارائه شده توسط مركز به واحدهاي مستقر در            -6ماده  
  .گرددخدماتي غير مستقيم واحد نزد مركز كسر يا به بدهي واحد افزوده مي       

 بـه تـصويب   دومين نشست شوراي مركز رشد دانـشگاه محقـق اردبيلـي     در ماده7نامه در   اين آيين  -7ماده  
 .باشدرسيد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي
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