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 مرکز رشد یواحدهاارائه خدمات به و  استقرارنامه آیین

 

 مقدمه

و پس از گذشت  رسيدهبه مرکز رشد، در طی مراحلی به رشد و موفقيت نسبی پس از ورود های نوپا و شرکتهای خصوصی هسته

رشد خارج شده و در  زاز مرک زمان مشخصی و يا پس از آن که شاخصهای حداقل رشد را کسب کردند برای تداوم روند رشد خود،

ترين مزيت استقرار مؤسسات دهند. شاخصفناوری به فعاليت خويش ادامه میعلم و تری همچون پارکهای های وسيعمحيط جامعه و يا

مستمر با ديگر  افزايیت که تبادل و همکاربردی اس ـ رشد، قرار گرفتن محققين در يک فضای پژوهشی مرکز های پژوهشی درو هسته

تقويت و رشد برقراری ارتباط با صنايع و کارخانجات منطقه و همچنين به منظور  شود.مؤسسات تحقيقاتی را موجب می ين ومحقق

بويژه پربارتر کردن سطح علمی صنايع، تزريق علوم و فناوری به آنها و بطور متقابل حضور مستمر اساتيد  واحدهای پژوهشی دانشگاهی

ترغيب اساتيد و اعضاء هيأت ، جامعه و صنعت، دانشگاهت و کارخانجات و برقراری رابطه تنگاتنگ بين و دانشجويان دانشگاه در ادارا

R&D(Research&Development ) واحدهای تحقيـق و توسعهآمادگی دارد  زنجانمرکز رشد دانشگـاه  ،علمی به پژوهش

 .استقرار دهددر بخش رشد تحقيقاتی و  نمودهرکز پذيرش در اين منيز را دانشگاهی  پژوهشیواحدهای  و کارخانجات و صنايع منطقه

فنی، از  ـ مزايای تجمع واحدهای تحقيقاتی و ارتقای سطح مبادالت علمی گيری ازعالوه بر بهرهبه اين ترتيب کليه واحدهای مرکز رشد 

 مند خواهند شد.بهره ،گردداسب ارائه میهای منای و آموزشی که با تعرفهرسانی، پشتيبانی فنی، خدمات مشاورهخدمات اداری، اطالع

ای و با تصويب شورای مرکز در مدت حضور که بصورت چند مرحله نيز دارندرا  حمايت مالیهمچنين مؤسسات، امکان استفاده از 

 گردد.پرداخت می اآنهدر مرکز رشد به  هاواحد

 

  تعاریف

 شده است.استفاده زير از مفاهيم  نامهدر اين آيين

در قالب  : واحدهايی که با هدف توليد محصول يا ارائه خدمات تخصصی با استفاده از فناوری پيشرفته )شركتها( ت خصوصيموسسا

 نمايند. می يک شرکت يا موسسه اقدام به فعاليت

ه کاری : تيم کاری متشکل از تعدادی دانش آموخته با زمينه کاری مشخص که در صدد تشکيل يک موسسه حقوقی در آن زمينهسته

 باشند.می

های تحقيقاتی که ماهيت حقوقی ندارند و يا شرط الزم برای حضور در ای است به منظور حمايت از هستهمجموعه رشد:مركز پيش

قابل  تا سه ماه ديگرهای تحقيقاتی در اين دوره شش ماه است و با تاييد مرکز حداکثر دوره انکوباتوری را نداشته باشند. استقرار هسته

 .مديد استت

 تعريف شرکت و انواع آن مطابق قانون تجارت می باشد. :1تبصره

 می نمايد. تحقيقاتی ، اداره و يا موسسه ای که اقدام به ايجاد واحد تحقيق و توسعه در مرکز رشدسازمانشرکت،  :سازمان مادر
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انجام  ساخت نمونه و يا ری پيشرفته ،واحدی است که برای انجام تحقيقات، دستيابی به فناو (:R&D)واحد تحقيق و توسعه 

 خدمات جديد مبتنی بر علوم جديد در راستای اهداف و طرح تجاری شرکت مادر ايجاد می شود

از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری دارای مجوز واحد پژوهشی  واحدی است که برای انجام تحقيقات، :پژوهشي دانشگاهيواحد 

 است.

در مرکز رشد بطور مختصر واحد ناميده پذيرش های متقاضی شرکتها و هسته پژوهش دانشگاهی، ،R&Dنامه واحدهای در اين آيين

 می شوند. 

 

از کليه خدمات قابل ارائه در مرکز استفاده نمايد اين خدمات به تفکيک تواند میمرکز رشد واحد عقد قرارداد استقرار در پس از 

اين خدمات  و تسهيالت مالی. ایرسانی و خدمات آموزشی و مشاورهت فنی،شبکه و اطالععبارتند از: خدمات عمومی و پشتيبانی، خدما

 شود. براساس مواد ذيل توسط مرکز به واحدهای مستقر ارائه می

و  از ميان محلهای باقيمانده محل استقرار و اسکان خود را در مرکز انتخاب نمودهتواند واحد می استقرار،عقد قرارداد پس از ـ 1ماده

 کليد آن را دريافت نمايد.  

واحد در صورت نياز به هرکدام از خدمات ارائه شده در مرکز رشد بايستی فرم درخواست آن خدمت را تکميل نمايد. مدير  -2ماده

 نمايد.مرکز رشد پس از بررسی دستور ارائه خدمت را صادر می

های مصوب ساالنه مرکز رشد در پايان هرماه ستقر مطابق تعرفهبه واحدهای مرشد هزينه خدمات ارائه شده توسط مرکز  ـ 3ماده

 . شوددر اختيار واحد قرار داده میصورتحساب به صورت محاسبه و 

اب اعتبار خدماتی خود که در ت را نقدا پرداخت نمايند يا به حستوانند هزينه خدمارشد و رشد میهای پيشواحدهای دوره ـ 4ماده

گرديده منظور نمايند. ليکن واحدهای تحقيق و توسعه و پژوهشی دانشگاهی بايستی صورتحساب صادره را  تعيينقرارداد استقرار 

 روز از زمان صدور صورتحساب تسويه نمايند. 01ماهانه حداکثر به فاصله 

ه خدمات مشاوره به جزء وظايف مرکز رشد بوده و در حد امکان ارائه خواهد شد. هزينتخصصی عمومی و خدمات مشاوره ارائه  ـ5ماده

درصد از آن در صورتحساب ماهانه  01درصد آن توسط مرکز رشد پرداخت شده و  011که گردد. می تعيينصورت توافقی با مشاور 

 شود.واحد اعمال می

کانات پس از درخواست کتبی واحد برگزاری هرگونه جلسات علمی و پژوهشی، آموزشی، تجاری و اقتصادی با استفاده از امـ  6ماده

مطابق تعرفه مصوب شورای مرکز رشد موجود در مرکز رشد با تشخيص مدير مرکز بالمانع است. اين امکانات در قبال پرداخت هزينه 

 گردد.شود. و در صورتحساب ماهانه واحد اعمال میارائه می

 باشد.  ماهيانه تلفن به عهده واحد مستقر در مرکز میپرداخت صورتحساب هزينه  ـ7ماده

باشد. واحدهای مستقر حق استفاده از امکانات سمعی بصری مرکز را در داخل مرکز دارند و خروج وسايل از مرکز ممنوع می ـ8ماده

 گردد. های مصوب مرکز رشد محاسبه شده و در صورتحساب ماهانه واحد درج میهزينه اين استفاده مطابق با تعرفه

واحدهای مستقر به منظور آموزش فنون از نيازسنجی  ومرکز  هماهنگی مديروزشی با ها يا کارگاههای آمبرگزاری دوره -9ماده

 گردد.تجاری، قوانين و علوم مورد نياز برای واحدها و شرکتهای خصوصی مستقر برگزار می
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زمان، محل و مبلغ دوره برای هر نفر و حداقل تعداد متقاضی برای برگزاری دوره، حداقل يک ماه قبل از زمان اجرا  اعالم  -10ماده 

 گردد. عمومی می

حدشان در نزد وا محل اعتبار تخصيصیدوره يا کارگاه را از  شرکت درتوانند هزينه میرشد دوره رشد و پيشاعضاء واحدهای  -11ماده 

هزينه شرکت در ليکن واحدهای تحقيق و توسعه و پژوهشی دانشگاهی بايستی  ين نمايند يا به صورت نقدی پرداخت نمايند.مرکز تأم

تواند شرکت در دوره يا کارگاه را برای يک نفر مديريت مرکز، در صورت تشخيص، می به صورت نقدی پرداخت نمايند.دوره يا کارگاه را 

 حدهای مستقر اجباری نمايد.  يا تعداد بيشتری از  اعضای وا

نام و متقاضيان حداکثر تا يک هفته قبل از برگزاری دوره يا کارگاه فرصت دارند تا برای شرکت در دوره اعالم آمادگی و ثبت -12ماده 

 نخواهد بود.  يا اعالم انصراف نمايند. پس از آن هزينه دريافت شده به صورت فيش بانکی يا کسر شده از اعتبار واحد قابل بازگشت

 توانند با پرداخت مبلغ در دوره ثبت نام نمايند. واحدهای متقاضی مستقر در ساير مراکز رشد کشور نيز می -13ماده

های برگزار شده در ساير مراکز ها يا کارگاهاگر اعضاء واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه زنجان متقاضی شرکت در دوره -14ماده 

توانند از محل علم و فناوری، شرکتهای معتبر ساير دانشگاهها يا مراکز آموزشی معتبر باشند با ارائه فاکتور معتبر میرشد يا پارکهای 

 اعتبار تخصيصی در نزد مرکز برای تأمين هزينه دوره استفاده نمايند. 

تواند از برگزاری آن منصرف شود و یمرشد در صورت عدم تکميل ظرفيت اعالم شده برای برگزاری دوره يا کارگاه مرکز  -15ماده 

 کليه مبالغ پرداخت شده توسط متقاضيان را به آنان بازگرداند. 

در صورت نياز واحد به امکانات آزمايشگاهی و کارگاهی موجود در دانشگاه، مرکز رشد حداکثر اهتمام خود را برای هماهنگی  -16ماده

 دهد. رسانی به واحد با حداقل هزينه انجام میخدمتالزم با رياست دانشکده و پژوهشکده مربوطه جهت 

تواند از محل اعتبار تخصيصی واحد مستقر کسر گردد و مبلغ هزينه توسط مرکز رشد به حسابی که هزينه موارد فوق می -17ماده

 رياست دانشکده يا پژوهشکده تعيين نمايد واريز خواهد شد.

يا مشاوران مرکز يا مسئولين مرکز تمايل به تکثير بخشی از کتاب مرجع نشريات يا اگر فردی از اعضاء واحدهای مستقر  ـ18ماده

گردد و ها منافات نداشته باشد، مکتوب مذکور به طور موقت تحويل مرکز رشد  مینامه بود به طوريکه اين کار با مقررات کتابخانهپايان

 گردد. پس از تکثير توسط مرکز به کتابخانه ارجاع می

حساب واحد از مرکز رشد واحد موظف است در صورت عضويت در کتابخانه مرکزی برگه تسويه با در هنگام خروج و تسويه ـ19ماده 

جزء بدهی واحد به مرکز محسوب شده و مرکز  آن کتابخانه را به مديريت مرکز تحويل دهد. در غير اين صورت بدهی واحد به کتابخانه

 ها را بنمايد.نی کتب امانت گرفته به کتابخانهموظف است جبران خسارت يا جايگزي

بار  0نمايد که از اينترنت اسـتفاده نامطلوب ننمايد و در صـورت وقـوع چنين اشتباهی مرکز حـداکثر هر واحد ضمانت می ـ 20ماده

بق مقررات جاری با واحد رفتار دهد، پس از آن استفاده از اينترنت برای واحد مذکور در مرکز ممنوع خواهد بود و طبه واحد تذکر می

 خواهد شد. 

هرگونه خسارت به اموال مرکز رشد موجب ضمان فرد حقيقی يا حقوقی است که امکانات مرکز در آن زمان تحت رزرو يا  ـ 21ماده

اند ا که ايجاد نمودهای دچار مشکل شود وسيله را عيناً بايد جايگزين کند يا معادل وسيله يا خسارتی رباشد و اگر وسيلهکرايه او می

 پرداخت نمايد. 
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مرکز واحد در برابر هرگونه خسارت وارده به تجهيزات يا امکانات ضامن بوده و بايد جبران نمايد. مبلغ خسارت وارده توسط  -22ماده

در نزد مرکز  گردد. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور توسط واحد، دو برابر مبلغ خسارت از محل اعتبار تخصيصیتعيين می رشد

 رشد کسر گرديده و در زمان تسويه حساب واحد با مرکز بايد به حساب مرکز واريز شود. 

را با واحدهای دانشگاه به عهده دارد، رعايت ضوابط و  هماهنگی اداری واحدهای مستقر يتاز آنجا که مرکز رشد مسئول ـ26ماده

   باشد.مقررات اداری مرکز رشد الزامی می

 مرکز رشد را مورد تصريح قرار دهد.استقرار خود در در کليه مکاتبات،  ندستهموظف  هاحدوا -27ماده

رعايت شئونات کاری و اخالق اسالمی در محل استقرار الزامی است و نيز موظف به واحدهای مستقر برای کليه کارکنان  -28ماده

 شد.درطول مدت قرارداد می با مرکزرعايت دستور العملهای صادره از طرف 

فناوری تحت هيچ  عنوان حق استفاده اختصاصی از فضاهای بالکن و راهرو که جزء فضاهای عمومی است را  هایواحد کليه -29ماده

 د داشت.ننخواه

های مرکز باشد و به تعهدات مندرج در قراردادهای منعقد شده با مرکز عمل نمايد. عدم نامههر واحد بايد تابع مقررات و آيين -30ماده

 نجام تعهدات، فسخ قرارداد را به دنبال خواهد داشت.ا

 داخلی تابع ضوابط و مقررات عمومی پارکها و مراکز رشد خواهد بود. هاینامهبينی نشده در قرارداد و آئينموارد پيش -31ماده 

 از با اين مرکز همکاری نمايند.آوری هر نوع اطالعات و آمار مورد نيواحدها موظف هستند به همکاری با مرکز رشد در جمع -32ماده

 

به تصويب  01/5/49در جلسه شورای فناوری مرکز رشد در تاريخ ماده  03مشتمل بر اصالح شده استقرار و خروج نامه آيين

 رسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


