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 دانشگاه محقق اردبيلي

  
رشـد  پيشمقطع  در   هارشد، هسته مقطع  در  و واحدها   باشد   مي مقطع مركز رشد دانشگاه داراي سه       -1ماده  

هـر واحـد از زمـان       . شـوند مـي مـستقر   تحقيقاتي   و پژوهشي دانشگاهي در رشد    و توسعه     تحقيق و واحدهاي 
  . رديگ قرار يابيارزمورد هاي آن استقرار تا مرحله خروج بايد تحت نظارت مركز بوده و فعاليت

 هر واحد در زمان استقرار بايد برنامه مدون كاري و زمينه اصلي فعاليت خـويش را در قالـب برنامـه                      -2ماده      
گيرانـه ارزيـابي    ها به دليل شروع فعاليـت، سـهل       اين موضوع براي هسته   . كندبندي شده به مركز ارائه      زمان

  .خواهد شد
نداشته و تجربه كافي در تعيين زمينه فعاليت و          مستقل كه شخصيت حقوقي   اين ها به واسطه   هسته -3ماده         

كـاربرگ مربـوط   بار براسـاس   ماه يك  3سازي آن ندارند در طول زمان استقرار هر         هاي مربوط به تجاري   دانش
ـ    . كننـد بار بايد گزارش عملكرد به مركز ارائه        ماه يك  3ارزيابي شده و هر      ر برنامـه  واحـدهاي مـستقر عـالوه ب
بار ارزيابي شده و خود      ماه يك  6 بايد در طول زمان استقرار هر        ،بندي شده در زمان استقرار    مدون كاري زمان  

   .كنندبار بايد گزارش عملكرد به مركز ارائه  ماه يك6هر نيز 
در  محـوري را  ايـده د، بايد جزئيـات     كنمحوري استفاده   ايدهاز   اگر واحدي بخواهد از اعتبار حمايت         -4ماده         

 خـود را بـراي مركـز        تجـاري  طـرح    ،ارائه مستندات   قراردادهاي واحد و   ،ورود به مقطع رشد   نامه  قالب پرسش 
 ،مبلغ وام و مراحل اعطاي آن به واحد در شـوراي مركـز بـه تـصويب رسـيد                  ،  ايدهكه   پس از اين  . تشريح كند 

ط ديگر وام به واحد مشروط بـه انجـام تعهـدات            پرداخت اقسا . گردديپرداخت قسط اول وام به واحد ممكن م       
خدمات مالي  نامه  ينينحوه اعطاي وام مطابق آ    . يد مجدد شوراي مركز مي باشد     يواحد در پايان هر مرحله و تأ      

  .باشدو اعتباري واحدهاي مستقر در مركز مي
. آوردخواهـد   عمل   هارزيابي ب و  واحدهاي مستقر در مركز نظارت      / از هسته    ،ايصورت دوره ه مركز ب  -5ماده         

  ي و پـژوهش دانـشگاهي     احـدهاي فنـاور و واحـدهاي تحقيـق و توسـعه           و/ ابي هسته   يگزارش و نظارت و ارز    
  .صورت خواهد بودبدين

  .شدهي گزارش و نظارت و ارزيابي فعاليت هسته در چارچوب گزارش ارائهر ارائهباماه يك 3 هر :هسته       
  .شده در چارچوب گزارش ارائهواحدي گزارش و نظارت و ارزيابي فعاليت ارائهبار ماه يك 6 هر :      واحد

 در چـارچوب  واحـد ي گزارش و نظارت و ارزيـابي فعاليـت         ارائهبار   ماه يك  6هر   :واحدهاي تحقيق و توسعه        
  .شدهگزارش ارائه

 در واحـد ش و نظـارت و ارزيـابي فعاليـت    ي گـزار ارائـه بـار   مـاه يـك  6هر   :واحدهاي پژوهشي دانشگاهي        
  .شدهچارچوب گزارش ارائه

  A7: شماره

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

   انجـام  نـاظر منتخـب مركـز     توسـط    شـده    بنـدي ي زمـان  برنامهواحدها براساس   / هسته  ارزيابي از    -6ماده          
مطـابق  يش يـا بـه تعهـدات خـو    كسب ننمـوده باشـد    امتياز الزم را هاواحدي در ارزيابي / هسته  اگر  . شودمي

 در صـورت  .شـود   ميواحد تذكر كتبي داده/ هسته  باشد به نمودهمقررات مركز را نقض و قرارداد عمل نكرده   
  .نمايداخراج از مركز واحد را / هسته تواند  مي، شوراتكرار

وري محـ واحد در راستاي ايده   / هسته  گزارش   پرداخت اعتبار خدماتي با مجوز كلي شوراي مركز و         -7ماده          
  .گيردصورت مي

 مجـوز شـوراي مركـز در هـر مرحلـه            ،واحد بـر اسـاس قـرارداد      / هسته  پرداخت اعتبارپژوهشي به     -8ماده          
واحـد  / هـسته    ،ط وام اقـس ا قبل از پرداخـت      .گيردمحوري صورت مي  گزارش واحد در راستاي ايده    و  رداخت  پ

  .شودقرارداد ارزيابي متن بايد با توجه به تعهدات خود در 
 حـضور   شـان وقت داشته و حداقل يك نفر در محل دفتـر كار          واحدها بايد فعاليت تمام   / هسته  كليه  -9ماده          

وقت كارشناس براي انجام و پژوهشي دانشگاهي حضور پاره تحقيق و توسعه البته براي واحدهاي. داشته باشد
  .گيري امور واحد بال مانع استيپ
 د و به تعهدات مندرج در قرارداد عمل       نهاي مركز باش  نامه بايد تابع مقررات و آيين     ها واحد /سته   ه -10ماده          
محـوري را بـه دنبـال خواهـد         حمايت از ايـده    عدم وعدم انجام تعهدات، فسخ قرارداد اسكان و استقرار         . ندنك

  .داشت
كـاري كـه مجـري    انس مرتبط بـا زمينـه    براي دريافت اعتبار مستقيم بايد حداقل يك ليس        واحدها -11ماده          

ايـن شـخص بايـد مطـابق        . نماينـد  بوده و در محل ديگري اشتغال نـدارد را بـه مركـز معرفـي                 ايدهبخشي از   
  .باشدواحد اساسنامه عضو 

قق اردبيلي   نشست شوراي مركز رشد دانشگاه مح      .................................. ماده در    12نامه در    اين آيين  -12ماده          
  .تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي باشد

     
  


