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 در مرکز رشدمتقاضی  واحدهای و پذیرش جذبآیین نامه 

 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

د خارج شده و در رش از مرکز 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 محققين و

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، دانشگاهکارخانجات و برقراری رابطه تنگاتنگ بين و دانشجويان دانشگاه در ادارات و 

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

 .استقرار دهددر بخش رشد تحقيقاتی و  نمودهپذيرش در اين مرکز نيز 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 ،گرددارائه میهای مناسب ای 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( وصيموسسات خص

 نمايند. می يک شرکت يا موسسه اقدام به فعاليت

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

 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

 .است تمديد

 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

انجام  ساخت نمونه و يا يشرفته ،واحدی است که برای انجام تحقيقات، دستيابی به فناوری پ (:R&D)واحد تحقيق و توسعه 

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

 

تکميل را  زنجان، پرسشنامه ورود به مرکز رشد دانشگاه اطالعات اوليه از کارشناس مرکزافت يپس از در واحدهای متقاضی  ـ1ماده

 .دهندمیده تقاضای خود را به مدير مرکز ارجاع نمو

های مرکز رشد نامهل موجه و شفاف بر اساس آييني، پرسشنامه را مطالعه نموده و با دالمدير مرکز رشد ضمن بررسی اوليه ـ 2ماده

 دهد.ا عدم پذيرش مدارک اوليه را به نماينده واحد متقاضی اطالع میيپذيرش 

اساس اشکاالت وارده و در جهت رفع آنها اقدامات الزم را تواند بر در صورت ناقص بودن مدارک نماينده واحد متقاضی می  ـ3ماده

 انجام داده و دوباره مدارک را به مدير مرکز ارجاع دهد تا بررسی مجدد انجام گيرد.

پس از  و شودارسال می آن زمينهدر به سه نفر داور متخصص  همربوططرح  ،در صورت کامل بودن مدارک واحد متقاضیـ  4ماده

داور برای بررسی الزامی  3داور از  2دريافت نظر حداقل  گردد.امتيازات الزم محاسبه میتوسط داوران، تکميل شده ی فرم داور دريافت

 دهد.ای مجری طرح به سواالت داوران پاسخ میدر صورت لزوم طی جلسهاست. 

با در نظر گرفتن تواند می. اين ميزان دنرا بدست آورداوران  داوری فرممتياز ادرصد  75  متوسط بايدمتقاضی  واحدهای ـ5ماده

ليکن اگر تعداد متقاضيان زياد بوده و  درصد کاهش يابد. 06نظرات کلی داوری با تصميم شورای مرکز رشد و يا مدير مرکز رشد تا 

پذيرش افزايش برای الزم حداقل امتياز  ،ط موجود مرکز در آن زمانيبسته به شرا ،امکانات قابل واگذاری توسط مرکز رشد محدود باشد

ها امتياز شرکتها يا هسته ا عدم پذيرش واحد متقاضی بايد موجه و شفاف بوده و به نماينده واحد ارائه گردد.ياما پذيرش  .افتيخواهد 

 درج خواهد شد. پرسشنامه پذيرش براساس پاسخهای مندرج در  فرم داوریدر 

طبق نظر مدير مرکز رشد شوند و س پرسشنامه مخصوص مصاحبه میاسا بر پژوهش دانشگاهیواحدهای و  R&Dواحدهای : 2تبصره

 گردند.پس از تصويب شورای مرکز رشد مستقر توانند بدون انجام مراحل داوری می

ر ي، موضوع بصورت مکتوب توسط مدنباشد 5حائز شرايط مادهدر صورتيکه واحد متقاضی فاقد يکی از شرايط اساسی بوده و يا  ـ6ماده 

شود و واحد متقاضی مجاز است پس از گذشت سه ماه با رفع اشکاالت موجود، مجدداً متقاضی به نماينده واحد اطالع داده میمرکز 

 ورود به مرکز رشد باشد.

، پرونده متقاضی در شورای مرکز رشد در صورت دارا بودن کليه شرايط اساسی و کسب امتياز الزم توسط واحد متقاضی ـ7ماده 

 شود.واحد متقاضی اعالم می ةنتيجه پذيرش واحد متقاضی توسط مدير مرکز بطور مکتوب به نمايندارات الزم تصويب و مطرح و اعتب

و  R&Dواحدهای در مرکز رشد و  شركتها، مقدماتی در مرکز رشد هاهستهد، واگر واحد متقاضی در مرکز پذيرش ش ـ 8ماده 

 به های آنو تعرفه ليست خدمات قابل ارائه مرکز برای اين منظور .شوندیمدر مرکز رشد تحقيقاتی مستقر  پژوهش دانشگاهي

 ند.يشود تا امکانات خدماتی مورد نياز خود را تعيين نمامی ارائه واحدهای متقاضینماينده 
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د ن واحيپس از مشخص شدن امکانات و خدمات درخواستی واحد متقاضی در چارچوب امکانات مرکز رشد قراردادی ب ـ9ماده 

 گردد.مضا میرشد امتقاضی و مدير مرکز 

از واحدهای دوره منظور تضمين اجرای موضوع قرارداد استقرار، بازپرداخت اعتبارات دريافتی و جبران خسارت احتمالی،  به ـ 10ماده

اضافه تعهد کسر اقساط يک نفر برابر مبلغ قرارداد سفته به  25/1به ميزان  از ساير واحدهابرابر مبلغ قرارداد و  2/1به ميزان  رشدپيش

 گردد.می از واحد اخذ ميليون ريال  256و يا يک نفر عضو هيات علمی برای هر ميليون ريال  156برای هر ضامن کارمند رسمی 

ه شود. بايد به واحد بازگرداند ،های واحد به مرکزواحد در نزد مرکز پس از بازپرداخت کل بدهی تضميناتها و تمام سفته  ـ 13ماده 

های خود استفاده نمايد. از ضمانتهای حقوقی برای بازپرداخت بدهی به هر طريق قانونیتواند ها، مرکز میدر صورت عدم پرداخت بدهی

 مرکز رشد خواهد بود.آنِ های واحد از مالکيت معنوی طرحهای انجام شده توسط واحد در صورت عدم پرداخت بدهی

شود و حکم واحد دارند، کليه نسخ قراردادها بايد به امضاء مدير مرکز رشد، نسخه تنظيم می 3ز در کليه قراردادهای مرک ـ 14ماده

ماند و نسخ دوم و سوم به ترتيب به نماينده واحد . يک نسخه از قرارداد نزد مرکز رشد باقی میر يا نماينده واحد متقاضی برسدمدي

 شوند.مرکز رشد تحويل می عامل مالیمتقاضی و 

تصويب شورای مرکز  انجام پذيرفته و مبلغ اعتبار نهايی مورد درخواست واحد توسطتوسط مدير مرکز استقرار عقد قرارداد  ـ15دهما

 . گرددمی

 

 16/3/98در تاريخ  جلسه شورای فناوری مرکز رشدماده در 15آئين نامه جذب و پذيرش واحدهای متقاضی مشتمل بر 

 زنجان تصويب گرديد. ناوری دانشگاهرکز رشد واحدهای فجهت اجرا در م

 به تصويب رسيد. 17/5/89شورای فناوری مرکز رشد در تاريخ در جلسه ماده  15مشتمل بر نامه اصالح شده آيين

 

 


