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 :روند استقرار (1ماده

 شوراي مركز رشدمقدماتی  به متقاضی پس از تاييد مطالعات امكان سنجی توسط و رشد اعالم پذيرش در دوره رشد  -1-1

 .هاي الزممقدماتی و اخذ ضمانتو رشد دريافت مدارك، عقد قرارداد استقرار در دوره رشد  -1-2

 .تخصيص امكانات و اعتبارات  به هسته يا واحد فناور -1-3

 .هاي الزمارائه آموزش و مشاوره -1-4

 .مقدماتیيا رشد تدوين طرح تجاري توسط هسته يا واحدهاي فناور مستقر در دوره رشد  -1-5

 .بررسی و تاييد طرح تجاري توسط كميته ارزيابی و شوراي مركز رشد و صدور مجوز استقرار در دوره رشد  -1-6

 :مدت زمان استقرار در مركز رشد (2ماده

 باشد.ماه قابل تمديد می 9باشد كه تا ماه می 6ها مقدماتی براي هستهحداكثر زمان استقرار در دوره رشد   -2-1

 سال است كه بهه   3ماه و در دوره رشد  6ها و واحدهاي تحقيق و توسعه در دوره رشد مقدماتی حداكثر زمان استقرار براي شركت  -2-2

 سال قابل تمديد می باشد.  5ماه و  9ترتيب تا 

 گردد.در مرحله رشد مقدماتياز طول دوره رشد كسر می دهتمديد شمدت زمان  :  تبصره

 :حمايتهاي مركز رشد( 3ماده

نامه خدمات مركز خواهد بود. حدود باشد. ارائه اين خدمات برمبناي آيينحمايتهاي مركز رشد شامل ارائه خدمات پشتيبانی و تخصصی می

متناسب با زمينه تخصصی و حوزه فعاليت متفاوت خواهد بود. اين خدمات و شرايط خدمات مورد نياز براي هر واحد يا هسته فناور 

 عبارتند از:

 :خدمات پشتیبانی -5-9

  فضا و تجهيزات اداري 

  سمينار(جلسات و خدمات اداري )فاكس، تلفن، اتاق 

 خدمات تبليغاتی و نمايشگاهی 

 :خدمات تخصصی -5-6

  آموزش 

 مشاوره هاي تخصصی 

 بازاريابی 

  اطالع رسانی 

  در حد امكانفضا و امكانات آزمايشگاهی و كارگاهی 

 :هاي فناورتعهدات واحدها و هسته (4ماده

  هاي مركز رشدايت مقررات و قوانين و آيين نامهرع. 

 االختيار جهت تعامل كاري با مركز رشدمعرفی نماينده تام. 

 بندي حضور پرسنلارائه برنامه كاري و زمان. 

 محوري و برنامه كسب و كار واحد و يا هسته فناورها بر ايده تمركز فعاليت. 

 رعايت استانداردها، مقررات فنی و ضوابط ايمنی  فعاليت در آزمايشگاه، كارگاه، استفاده از مواد و تجهيزات و توليد محصوالت. 
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 نی هاي واحد يا هسته فناور به حسب مورد در بازه زماها، اسناد مالی و سمينار از فعاليتارائه گزارش. 

 گيرند حفظ اموال، تجهيزات و اسنادي كه از  طريق مركز رشد در اختيار واحد يا هسته فناور قرار می. 

 اي مركز رشدهاي آموزشی و مشاورهها و كارگاهشركت فعال در دوره. 

 درج جمله مستقر در مركز رشد در سربرگ كارت ويزيت يا  استفاده از قالب استاندارد مركز رشد. 

 نامه اعتباراتبازپرداخت اعتبارات دريافتی مطابق با آئين. 

 جبران  خسارتهاي وارده بر امكانات مركز رشد. 

 هاي فناور به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگرعدم واگذاري قرارداد فی مابين مركز رشد و واحدها و هسته. 

 هاي مستقرمالكيت فكري ساير واحدها و هسته رعايت حقوق. 

 :هاي فناورتعهدات اختصاصی هسته -8-9

 تكميل و ارائه فهرست تيم كاري، نوع تخصص و تجربه هركدام از اعضا. 

 ثبت حقوقی شركت در دوره رشد مقدماتی به منظور انتقال به دوره رشد. 

 :تعهدات اختصاصی شرکتهاي نوپا -8-6

 ارائه اساسنامه، فهرست سهامداران و گروه كاري و ساير مشخصات شركت. 

 هاي آن در راستاي محدوده كاري باشداساسنامه واحد بايد مبين انجام فعاليت. 

 ارائه گزارش تغييرات عمده در اساسنامه، سهامداران و ميزان سهام به مركز رشد. 

 :تعهدات مركز رشد (5ماده 

 .مربوطههاي هاي فناور بر اساس آيين نامهارائه خدمات پشتيبانی و تخصصی به واحد يا هسته -5-1

 ها، فضاي اختصاصی آن واحد يا هسته تلقی شده به نحوي كه استقالل فضاي اداري واگذار شده از سوي مركز به واحدها، يا هسته -5-2

 واحد يا هسته رعايت گردد.

 نيت كلی و فضاهاي عمومی مركز رشد.امحفظ  -5-3

 .هاي فناور مستقررعايت حقوق مالكيت فكري واحدها و هسته -5-4

 :هاي فناورورود و خروج اموال واحد يا هسته (6ماده

ل از مركز گيرد. براي تامين بيشتر امنيت ورود و خروج امواحفاظت محل كار واحد يا هسته به صورت متمركز از طريق مركز انجام می

 شود. هاي مربوطه با تائيد مسئول واحد و اجازه مركز رشد انجام میرشد از طريق تكميل فرم

 تواند خارج گردد. تاييد و امضاي مدير مركز رشد می در صورت لزوم اموالی كه متعلق به مركز است با تكميل فرم مربوطه و تبصره:

 :هاي فناورورود و خروج پرسنل واحد يا هسته (7ماده

 براي تمامی اعضاي هاي فناور موظف هستند جهت شناسائی اعضاي همكار در ورود و خروج به مركز رشد، واحد يا هسته

 خود اعم از پاره وقت و تمام وقت كارت شناسائی تقاضا نمايند.

 هاي فناور الزامی است.همراه داشتن كارت شناسائی براي كليه اعضا و همكاران واحد يا هسته 

 اعمال عمومی شركتها و مركز رشد در صورت لزوم محدوديت تردد افراد به منظور رعايت حقوق مالكيت فكري و ضوابط

 شود. می

 

 



3 
 

 :هاجريمه (8ماده

اي فناور را جريمه هتواند به تشخيص مدير مركز واحدها يا هستههاي فناور مركز رشد میدر صورت عدم انجام تعهدات واحدها و هسته

هاي مالی و خروج موقت از مركز وقت از امكانات و تجهيزات، جريمهها شامل تذكر شفاهی،  اخطار كتبی، عدم استفاده منمايد. جريمه

 رشد خواهد بود. 

گهردد. درمهورد   هاي مالی در اعتبار شركت يا هسته فناور لحاظ و به همان ميزان كسر گرديده و يا به بدهی آن افهزوده مهی  جريمه  تبصره:

ج موقت جهز   مهدت زمهان مجهاز     گردد. همچنين مدت زمان خروواحدهاي تحقيق و توسعه، ميزان جريمه مالی به بدهی آنها افزوده می

 گردد. در هر صورت مستندات جريمه در پرونده واحد يا هسته فناور درج خواهد شد.استقرار محسوب می

 :هاي فناور در مركز رشدخاتمه فعاليت واحد يا هسته (9ماده

 هاي زير خاتمه خواهد يافت:هاي فناور به  يكی از روشفعاليت واحد يا هسته

 .دستيابی به معيارهاي رشد يافتگی  -9-1

 .اتمام زمان اقامت تعيين شده -9-2

 .عدم تمايل واحد يا هسته فناوربه ادامه استقراردرمركز  -9-3

 تواند يک جانبه قرارداد استقرار را فسخ نمايد:در شرايط ذيل مركزرشد می

 عدم رعايت مقررات مركز رشد. 

 ايق به مركز رشدارائه اطالعات نادرست ويا عدم ارائه حق. 

 عدم دستيابی به اهداف كمی و كيفی مندرج در طرح تجاري. 

واحد يا هسته فناور موظف است پس از دريافت حكم خروج، كه به تاييد شوراي مركز رشد رسيده درمدت زمان يک ماه نسبت به تبصره:

 تسويه حساب، تخليه فضاهاي دراختيار و خروج از مركز رشد اقدام نمايد. 

 :تسويه حساب (11 ماده

 پذيرد: تسويه حساب هسته يا واحد فناور با مركز رشد به ترتيب ذيل انجام می

 .صدور حكم خروج و اعالم زمان آن جهت  اطالع به هسته يا واحد فناور -11-1

 .تحويل تجهيزات و اموال مركز رشد -11-2

 .تعيين خسارت احتمالی وارد شده به محل استقرار و تجهيزات -11-3

 .تكميل فرم تسويه حساب -11-4

 .خروج واحد يا هسته فناور از مركز رشد -11-5

 .صدور گواهی موقت خروج از مركز رشد -11-6

مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزي  در سومين جلسه شوراي 5/11/1393در تاريخ تبصره در  4ماده  و  11اين آيين نامه در  (11ماده

 تصويب رسيد.و منابع طبيعی گرگان به 


