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 نامه خروج واحدها از مرکز رشدآیین

 

 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

ر رشد خارج شده و د 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.تی را موجب میمؤسسات تحقيقا 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، دانشگاهقراری رابطه تنگاتنگ بين و دانشجويان دانشگاه در ادارات و کارخانجات و بر

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

 .استقرار دهددر بخش رشد تحقيقاتی و  نمودهدر اين مرکز پذيرش 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 ،گرددهای مناسب ارائه میای 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( موسسات خصوصي

 نمايند. می يک شرکت يا موسسه اقدام به فعاليت

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

 باشند.می

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

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

 .تمديد است

 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 واحدی است که برای انجام تحقيقات، دستيابی به فناوری پيشرفته ، (: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 نشگاهی،پژوهش دا ،R&Dنامه واحدهای در اين آيين

 می شوند. 

 

 چنانچه واحدهای دوره رشد به لحاظ مالی و تشکيالتی به اندازه کافی رشد داشته باشند، می توانند از مرکز رشد خارج گردند. -1ماده

 گردند.خارج می رشد دوره رشد از مرکزواحدهای  ،در انتهای سه سال حضور در مرکز رشد -2ماده

 تقاضای خاتمه فعاليت در مرکز رشد را داشته باشد، می تواند از مرکز رشد خارج گردند. یچنانچه واحد -3ماده

 گردد.خارج رشد ماه حضور هسته در مرکز رشد، واحد می تواند از مرکز 9  با خاتمه حداکثر -4ماده

پژوهشی دانشگاهی مشهود يا غير فعال بودن آن به تشخيص مرکز رشد محرز باشد، واحد از مرکز عدم فعاليت واحد  چنانچه -5ماده

 گردد.رشد خارج می

 يا شرکت مادر و يا عدم موفقيت در برنامه ساليانه ارائه شده به مرکز رشدتحقيق و توسعه عدم انجام تعهدات واحد در صورت  -6ماده

 گردد.خارج می مرکز رشد واحد از

     کليه واحدها در صورت عدم انجام تعهدات يا عدم موفقيت در برنامه ساليانه خود )از نظر کمی و کيفی(، از مرکز خارج  -7هماد

 گردند.می

 گردند.نامه های مرکز رشد، از مرکز خارج میکليه واحدها در صورت سرپيچی از ضوابط، مقررات و آيين .-8ماده

حد از مرکز رشد، واحد بايستی فرم درخواست تسويه حساب از مرکز رشد را تکميل و به مرکز خروج وا پس از محرز شدن -9ماده

 رشد ارائه نمايند.

 

به  71/5/99در جلسه شورای فناوری مرکز رشد در تاريخ  ماده 9مشتمل بر اصالح شده خروج از مرکز رشد نامه آيين

 تصويب رسيد.

 

  


