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 ٣٧

 آئين نامه ها و مقررات مركز رشد

 ي كاربرد-ي پژوهشيك فضاين در ي فناور در مركز رشد، قرار گرفتن محققيت استقرار واحدهاين مزيشاخص تر      

  . شوديگر موجب ميكدي را دركنار يقاتين ها و موسسات تحقيگر كارآفرياست كه تبادل افكار مستمر با د

  : واحد در ارائه هر چه بهتر خدمات مؤثر استيرعايت آنها از سو كند كه ي را ذكر مياين آيين نامه موارد      

  

  روند استقرار:  1ماده

  : كنندير را طي مراحل زيستيرفته شده در مركز رشد جهت استقرار باي فناور پذي واحدها

 رشيارشناس پذ كيرفته شده از سوي واحد پذيمعرف -

 از يل مدارك مورد نيتكم -

 عقد قرارداد -

  فضا و امكاناتيواگذار -

  واحديكيزياستقرار ف -

نكه ي شود مگرايار واحد فناور محسوب مينده تام االختير عامل شركت و مسئول هسته مستقر به عنوان نمايمد -

 . گرددي از طرف واحد فناور معرفي به صورت كتبيگريشخص د

 است كه يهيبد.  داندي ضوابط مركز رشد ميمركز رشد خود را متعهد به اجرا  در ضمن استقرار درواحد فناور      

ك ماهه نسبت به يك فرصت ي تواند ضمن اعالم يت ضوابط توسط واحد فناور، مركز رشد ميدرصورت عدم رعا

  .ديك جانبه قرارداد استقرار را فسخ نماياسترداد مكان واگذار شده اقدام و به صورت 

  

  

  

  



                                                                                 
  

 ٣٨

 آئين نامه ها و مقررات مركز رشد

  مدت زمان استقرار در مركز رشد:2ماده 

 و در - قابل تمديد است ماه9 تا با موافقت مركز رشدكه- ماه6يحداكثر زمان استقرار در دوره رشد مقدمات -2-1

 .  باشدي سال م3دوره رشد 

ل مركز رشد رفناورانه در محي غي و بازرگاني صرفا تجاريتهايواحد فناور موظف است كه  از انجام فعال -2-2

 .اجتناب كند

  

 تعهدات واحد فناور مستقر.3ماده 

، كارت  سربرگ(كند به حضورش در مركز رشد اشاره شيواحد فناور موظف در مدارك و مستندات خو -3-1

 ....)، تفاهم نامه ها و ، قراردادها تيزيو

 . استي در مركز رشد الزامي و اخالق اسالميت شئونات كاريرعا -3-2

 . استي تمام وقت در واحد فناور الزاميرويك ني فعال و مستمر در مركز رشد و استقرار حداقل حضور -3-3

 . استي ماه پس از حضور در مركز رشد الزام6 مستقر حداكثر ي شركتهايارائه برنامه كسب و كار برا -3-4

 . استي دوره رشد ضرور جهت ورود بهي هسته مستقر در دوره رشد مقدماتيارائه برنامه كسب و كار برا -3-5

 شده از طرف مركز رشد به ينيش بي پي و مشاوره اي آموزشيه دوره هايواحد فناور موظف است در كل -3-6

ن نامه تعرفه ها و ارائه خدمات مركز رشد يين كالسها با توجه به آينه شركت در ايهز. ديصورت فعال شركت نما

 . شودين مييتع

ن يمطابق با آئ( ن شده از طرف مركز رشديي با تناوب تع از فعاليت خوديه گزارش كتبواحد فناور ملزم به ارائ -3-7

 . باشديم) نامه نظارت

) ر خدماتينه استقرار و ساياز جمله هز( نه ها يواحد فناور ملزم به پرداخت به موقع مبالغ قراردادها و هز -3-8

 . باشدين نامه تعرفه ها و ارائه خدمات مركز رشد ميمطابق با آئ



                                                                                 
  

 ٣٩

 آئين نامه ها و مقررات مركز رشد

        مت روزيزات مركز بر اساس قي وارده به امكانات و تجهين و جبران خسارتهايواحد فناور ملزم به تام -3-9

 .  باشديم

ا يان دوره استقرار يزات در پايه امكانات و تجهيل محل استقرار و كليواحد فناور موظف است نسبت به تحو -3-10

 .ديام نماص دهد، اقديهر زمان كه مركز رشد تشخ

ن نامه نظارت با مركز ي بر اساس آئيتيري و مدي رشد علميابي ارزشيواحد فناور موظف است  در اجرا -3-11

 .دي همه جانبه نمايرشد همكار

 ، فناور مستقر در گزارشات مركز رشديت ارائه عملكرد واحدهايواحد فناور موظف است به  لحاظ اهم -3-12

 .ز رشد ارائه دهدانه خود را به مركيگزارش سال

 .دي تالش نماييجاد اثر هم افزايجاد رقابت سالم و موثر وايواحد فناور موظف است كه در جهت ا -3-13

ر ي فناور تنها با مجوز مركز رشد امكان پذي استقرار واحدهايفضاو ي عمومير در فضاهاييجاد هرگونه تغيا -3-14

 . باشديم

رفناورانه در محل مركز رشد ي و غي و بازرگاني صرفاً تجاريتهاينجام فعال واحد فناور موظف است كه  از ا -3-15

 .اجتناب كند

 

 تعهدات مركز رشد. 4ماده 

 ي واگذار شده فضايرد و فضايپذيت حفظ استقالل واحدها انجام مي فناور در مركز با رعاياستقرار واحدها -4-1

 . شودي مي آن واحد تلقياختصاص

 . باشدي مركز رشد به عهده مركز رشد مي عمومياها وفضيت كليحفظ امن -4-2

ر مركز رشد و اصالح يد مديي فناور، پس از تاي واگذار شده به واحدهايوگسترش فضا ييجابه جا -4-3

 .ر استي مربوطه امكان پذيقراردادها



                                                                                 
  

 ٤٠

 آئين نامه ها و مقررات مركز رشد

  ط خاتمه قرارداد استقراريشرا. 5ماده 

ن نامه ييآ" 5،3،2،1 در مرحله رشد از موادشدهتقر  مركز رشد محرز شد كه واحد فناور مسيچنانچه برا -5-1

 .ديك جانبه قرارداد استقرار را فسخ نماي تواند ي، مركز رشد م  عدول كرده است"ي فناوريرش واحدهايپذ

ن نامه ييآ" 4،2،1ش رشد از موادي مستقر در مرحله پ مركز رشد محرز شد كه واحد فناوريچنانچه برا -5-2

 .دي فسخ نما ك جانبه قرارداد استقرار راي تواند ي مركز رشد م،  عدول كرده است"ي فناوريرش واحدهايپذ

 را كسب "ي فناوريرش واحدهاين نامه پذيآئ" 6ط مندرج در ماده يچنانچه واحد مستقر در مرحله رشد شرا -5-3

 . گردديت واحد خاتمه داده شود قرارداد استقرار فسخ ميد و به فعالينما

را "ي فـــناوريرش واحـدهاين نامه پذيآئ" 5ط مندرج در ماده يرا شرشد شيحد مستقردر مرحله پچنانچه وا -5-4

 . گردديت واحد خاتمه داده شود قرارداد استقرار فسخ ميد و به فعاليكسب نما

  


