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 مقدمه

شرکتهای کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفريني نقش بسیار موثری دارند. توسعه اين         

، مراکز زيرساختها باشد. يکي از اينو ايجاد زيرساختتهای الزم برای کاهش خطرپذيری آنها در دوران شروع فعالیت خود ميشرکتها در گر

متوسطي که با تکیه بر علم و فناوری  رشد واحدهای فناوری هستند. مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرينان و واحدهای کوچک و

هیزات مناسب را برای جهای ضروری و نیز خدمات و تن هستند، برای مدت چند سال اطالعات و مشاورههای قابل تجاری شددارای ايده

با تصويب که تاسیس مراکز رشد کند. رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده مي

 شود.نامیده مي« مرکز رشد»به اختصار « مرکز رشد واحدهای فناوری»نامه در اين آيینگیرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت مي

 

 ـ تعاريف 9ماده 

 مرکز رشد -9-9

های جديد توسط کارآفريناني که در قالب ای که با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفهمرکزی است تحت مديريت متخصصین حرفه

کند. دارند، پشتیباني ميرا اند و اهداف اقتصادی مبتني بر دانش و فن های مختلف منتهي به فناوری متشکل شدهنهواحدهای نوپای فعال در زمی

 اين خدمات شامل موارد زير است:

  (به صورت اجاره)تامین محل کار 

 خدمات آزمايشگاهي، کارگاهي و اطالع رساني 

 ازاريابييابي و بخدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباری، پروژه 

 تخصصي ويژه و مشاورههای آموزش 

 ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری 

  :سازمان مؤسس -6-9

سیس نموده و تامین اعتبار آن را از مجاری أرا ت یفناور یواحدهامرکز رشد سازماني است که  گرگان يعیطبو منابع یکشاورزعلومدانشگاه 

 گیرد.ه عهده ميدولتي و غیردولتي ب

 واحد فناوري -5-9

و واحدهای فناوری دارای هويت حقوقي مستقل از مرکز رشد بوده که باتوجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمینه تحقیقات کاربردی 

 تحقیقات فعالیت جهت تجاری کردن نتايج  ارائه خدمات تخصصي درو  طراحي مهندسي، مهندسي معکوس، انتقال فناوری ای،توسعه

و يا مراکز تحقیقاتي وابسته به  خصوصي، واحدهای تحقیق و توسعه صنايع شرکتها و مؤسساتنمايند. اين واحدها از جمله شامل مي

 های اجرايي هستند.ها يا دستگاهدانشگاه

 محوري ايدة -8-9 

 با خدمات ارائه يا محصول به منجر نهايت در و باشد فناوری و قاتتحقی بر مبتني آن اجرای که در زمینه فعالیت مرکزبازارپسند  ايدة يا طرح

 گردد. باال افزوده ارزش

 هسته فناوري -3-9

دانش آموخته با زمینه کاری مشخص که در صدد تشکیل يک مؤسسه حقوقي يا تثبیت ايده و  تخصصمهای کاری متشکل از تعدادی تیم

که با توجه به اساسنامه يا ساير اسناد قانوني تشکیل های وابسته طبیعي و زمینهرزی و منابعکشاوعلومکاری برای ايجاد يک حرفه مبتني بر 

 ط الزم را به عنوان واحد فناوری نداشته که پس از طي دوره پیش رشد تبديل به واحد فناوری خواهد شد.يشده و شرا
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 دوره پیش رشد  -2-9

های الزم برای آشنايي با هستند مشاوره و آموزش و فناورانه های نوفناور که دارای ايده هایماهه است که در آن به هسته 6ای حداکثر دوره

شود. درصورت موفقیت در اين دوره و کسب هويت گروه کاری، تثبیت ايده کاری و ايجاد هويت حقوقي مستقل داده مي ييبازار، شناسا

ماه  9مرکز رشد تا شورای در مرکز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب توانند متقاضي اسکان رسمي مستقل حقوقي، واحدهای فناور مي

 قابل افزايش است.

 دوره رشد  -7-9

ساله است که طي آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشديافتگي دست يافته و پس از آن از مرکز رشد  3ای حداکثر دوره

ور با تعقیب ايده محوری مناسب و متکي بر فناوری، به يک مؤسسه فعال و موفق اقتصادی تبديل شوند. در اين دوره يک واحد فناخارج مي

 مورد بررسي قرار سازماني و  مالي، بلوغ علميهای شوند. روند رشد واحدهای فناوری در طي حضور در مرکز رشد براساس شاخصمي

 ابل تمديد خواهد بود.سال ق 5. زمان اين دوره با موافقت و تصويب شورا تا گیردمي

 در مرکز رشد ـ روند گردش کار پذيرش 6ماده 

 .مرکز رشدان و ارائه اطالعات به متقاضیان توسط کارشناسای يا دورهفراخوان عمومي  -1-2

 .توسط متقاضي های مقدماتي پذيرش کاربرگتکمیل و ارسال ، دريافت -2-2

  .ارشناسي توسط مسئول  پذيرشدريافت کاربرگ مقدماتي تکمیل شده، بررسي ک -3-2

 .طرح تجاری توسط متقاضي تحويل -4-2

 .با زمینه تخصصي مناسب داورمدير مرکز رشد وحداقل يک  بررسي ايده، برنامه کاری و امتیازبندی توسط -5-2

  ت لزوم همراه با متخصص و در صورمرکز رشد در مرکز رشد با حضور مدير برگزاری جلسه مصاحبه و ارائه ايده توسط خود متقاضي  -6-2

 .مربوطه        

 جذب و پذيرش توسط کارشناسکنترل مدارك، سوابق ومستندات  جمع بندی نتايج مصاحبه، -7-2

 بررسي صالحیت واحد فناور جهت استقرار در شورای مرکز رشد -8-2

 مرکز رشد  واحدهای فناور توسطاعالم پذيرش نهايي به متقاضي و معرفي  -9-2

 توسط مدير مرکز رشد ،اعالم شرايط ويژه استقرار در مرکز رشد -11-2

 ابالغ فرجه زماني جهت تکمیل و تطبیق تصوير برابر با اصل مدارك )واحدهای فناوری فاقد هويتت حقتوقي ، در صتورت پتذيرش      -11-2

 باشد(.   در دوره رشد در مهلت زماني ملزم به ثبت حقوقي موسسه يا شرکت مي          

 از طرف مدير مرکز رشد تبادل قرارداد وصدور مجوز استقرار در مرکز رشد -12-2

 دريافت ضمانتنامه معتبر  -13-2

 مرکز رشد درمتقاضي  استقرار -14-2

 رشد ـ پذيرش دوره پیش  5ماده 

  توانند به عنوانمي ،اشته باشندکه در شناسائي ايده محوری ابهاماتي داشته باشند يا جهت تکمیل تیم کاری خود نیاز به زمان د متقاضیاني

 اقدام نمايند. رشد فناور برای ورود به دوره پیش  هایهسته

  رشد پیش دوره در يفناور هسته پذيرش عمومی شرايط -9-5

 باشند( شرکت کاری زمینه در) باالتر ياارشد  کارشناسي مدرك دارایهسته  اصلي اعضای از نفر يک حداقل . 

 باشد داشته حضور هسته استقرار محل در وقت تمام صورت به گروه یاعضا از نفر يک حداقل . 

 باشند و ساير علوم مرتبط طبیعيمتخصصین، محققین و کارشناسان مجرب در زمینه کشاورزی و منابع توانندمي هسته اعضای. 
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  فناورانه نوآوری و محوری ايده داشتن 

 است شرکت ثبت با اولويت. 

 فارغ و متخصص نیروهای بکارگیری قابلیت، جديد فناوری و دانش تولید بر مبتني، امکانپذيری، ابتکاری و نو بايست مي هسته محوری ايده

 و داشته را الزم و ضروری مجوزهای گرفتن امکان، مقرراتي و قانوني توجیه، باالتر( و کارشناسي مدرك با نفر 2 حداقل) هادانشگاه التحصیل

 .باشد داشته مطابقت ...و زيست های محیطزمینه در کشوری مقررات و قوانین با

 و اشتغالزايي به منجر ، کشور داخلي نیاز بر مبتني ، آور سود و صرفه به مقرون  شامل: اقتصادی ويژگیهای بايد دارای ترجیحاً محوری ايده

 باشد داشته را فناوری و دانش فروش قابلیتو  گردد کار و کسب تولید

 فناور در دوره پیش رشد هايهستهتعهدات  -6-5

   جهت تثبیت ايده و شناخت بازار درحضور پويای اعضای فعال در مجموعه و تالش  

  رعايت مقررات مرکز رشد 

  معرفي نماينده تام االختیار از طرف هسته فناور به مرکز رشد جهت انجام کلیه امور اداری 

  طريق مرکز رشدارتباط با نهادها و سازمانهای دولتي و خصوصي منحصراً از  

  ای ای آموزشي و مشاورههها و کارگاهدر دورهفعال شرکت 

 ها بر روی ايده محوریتمرکز فعالیت  

 ارائه لیست تیم کاری، نوع تخصص و تجربه و میزان سهام هرکدام از اعضا 

  هسته فناوراعضای ارائه برنامه کاری و زمان بندی حضور 

  دوره در مجموعه و تالش در جهت تثبیت ايده و شناخت بازارحضور فعال اعضای هسته فناور در طول 

 به مرکز رشد ارائه گزارش کتبي ماهانه 

  در سالن جلساتهسته با تشخیص مدير مرکز رشد شش ماهه ارائه فعالیت های 

 مور تحقیقاتي و علمي در زمینه تخصصي اعالم شده و بکارگیری نیروی متخصص و با مهارت کافي در انجام اگیری از مشاورهبهره

 های فناوریپروژه

 همکاری با مدير مرکز رشد در ارزيابي رشد علمي و مديريتي بر اساس برنامه ارائه شده توسط هسته فناور 

  پرداخت هزينه های خدمات دريافتي بر اساس تعرفه ها در موعد مقرر به مرکز رشد 

  پیش رشد فناور مستفر در دوره هايهسته ازمرکز رشد  هايحمايت -5-5

 توانند پس از پذيرش به مدت شش ماه در فضای عمومي پیش بیني شده مستقر شوند. ه شده در دوره اول ميتفناور پذيرف هایهسته

 .ماه قابل تمديد خواهد بود 3مرکز رشد برای مدت  شورایاين مدت در صورت تصويب 

  های مورد توافق فعالیت در طول مدت اين دوره به منظور انجام ه محدودیئتوانند از خدمات قابل ارافناور مستقر مي هایهسته

  .مند گردندبهرههسته براساس مصوبه شورای مرکز رشد گروه فناور و مرکز رشد، براساس سقف اعتبارات حمايتي 

 فناور در دوره پیش رشد هايهستههاي خاتمه فعالیت -8-5

 تواند به فعالیت خود بر اساس ارزيابي و تأيید مرکز رشد مي مقدماتي يا پیش رشدفناور پس از احراز شرايط ورود به دوره  هسته

 .شود رشددر اين دوره خاتمه دهد و متقاضي ورود به دوره 

 پس از درخواست کتبي و مصوبه شورای تواند ، ميمقدماتي يا پیش رشدفناور در صورت عدم تمايل به ادامه استقرار در دوره  هسته

 .ت به خروج از دوره اقدام کندنسبمرکز رشد 
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  و با تصويب شورای فناوری براساس تشخیص و تأيید مدير مرکز  هایهستهمرکز رشد در صورت عدم پیگیری تعهدات و وظايف

 .خاتمه دهد هستهتواند به فعالیت ميمرکز رشد 

 پتايان زمان تعیین شده 

 .گیردرشد براساس ضوابط پذيرش در دوره رشد انجام ميفناور به يک شرکت در دوره  هایهستهتبديل وضعیت  :9تبصره

 رشد پذيرش دوره  -8ماده 

شود. طول دوره استقرار و فعالیت مؤسسات با هويت حقوقي مستقل و بر اساس ارزيابي طرح انجام ميواحدها و در اين دوره پذيرش 

 .سال قابل تمديد است 5مرکز تا  شورایتصويب زمان اين دروه با باشد و سال مي 3واحدهای فناور در مرکز رشد حداکثر 

 رشد دوره در پذيرش عمومی شرايط -9-8

 :باشد ذيل شرايط بايد دارای 3-1بند  در مندرج شرايط بر عالوه

  باشند رسیده ثبت به شرکت قالب در حقوقي شخصیت يک دارای متقاضیان.  

 باشد آورده بدست را مقدماتي رشد دوره امتیاز%  71 حداقل 

 نفر از اعضای آن  و همچنین حضور تمام وقت حداقل يکيک نفر کارشناسي ارشد يا  جود حداقل يک نفر با مدرك دکتریو

 ضروری است.

 رشدهاي فناور در دوره تعهدات واحد -6-8

 ارائه اساسنامه، لیست سهامداران و تیم کاری، وضعیت برنامه و ساير مشخصات شرکت 

 واحد فناور اعضایحضور  ارائه برنامه کاری و زمان بندی 

 االختیار از طرف واحد فناور به مرکز رشد جهت انجام کلیه امور اداریمعرفي نماينده تام 

 ایهای آموزشي و مشاورهها و کارگاهحضور فعال در دوره 

 مدير مرکز رشد ای واحد باهمکاری در ارزيابي دورهها و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار و انجام فعالیت 

 تصريح در خصوص ارتباط واحد فناور با مرکز در کلیه مستندات و مکاتبات 

 ارائه ماهانه لیست پرداخت بیمه و ساير عوارض مربوط به کارکنان واحد فناور به مدير مرکز رشد 

 رکز رشدهای فناوری واحد فناور طبق برنامه ارائه شده در طول زمان استقرار در متالش در جهت رشد کمي و کیفي فعالیت 

 رشد از مرکز رشد پس از دوره  خروج واحد فناور 

 رعايت مقررات مرکز رشد 

 عدم پرداخت های مربوطه در دوره حضور در مرکز رشد )نامهو آئینها دريافتي بر اساس تعرفهو اعتبارات خدمات  پرداخت هزينه

   (به موقع منجر به فسخ قرارداد خواهد شد

 ر زمینه تخصصي اعالم شده و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص و با مهارت کافي در انجام امورگیری از مشاوره علمي دبهره 

 مربوطه

 ارايه گزارش پیشرفت کار و مقايسه عملکرد با برنامه زماني به صورت ماهانه به مرکز. 

 گزارش لیست پرداخت بیمه و ساير عوارض مربوط به کارکنان واحد، به صورت ماهانه به مرکز. 

 عايت مقرارت و قوانین دولتي و رعايت شئونات کاری و اخالقي در مرکزر. 

 در کلیه مستندات و مکاتبات( ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتي وخصوصي منحصراً از طريق مرکز( 

   ريزی شده برنامه ایو مشاوره يهای آموزشها و کارگاهدر دورهفعال شرکت 
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 ها و مکاتبات واحد، مطابق فرمت ارايه  شامل نام و آرم مرکز رشد و واحدهای مربوطه در سربرگ استفاده از فرم يکسان مرکز رشد

 .شده توسط مرکز

 های تحقیقاتي واحد فناوری، تبديل ايده کتاری بته محصتول يتا ختدمات متورد نظتر و        تالش در جهت رشد کمي و کیفي فعالیت

   .زمان استقرار در مرکز رشد ری، در طولبازاريابي آن طبق برنامة ارائه شده  توسط واحد فناو

 خروج واحد فناوری از مرکز رشد، پس از دورة رشد. 

 ای از روند رشد واحد فناوری دوره  همکاری با مرکز رشد در ارزيابي.  

  در دوره رشد قرفناور مست واحدهاي ازمرکز رشد  هايحمايت -5-8

  بیني شده مستقر شود. اين مدت سال در فضای پیش 3پس از پذيرش تا مدت توانند مي رشدواحد فناور پذيرفته شده در مرحله

 .تعیین خواهد شد براساس ايده محوری و نظرکارشناسي

 های مورد توافق واحد و مرکز توانند از کلیه خدمات قابل ارايه در طول مدت اين دوره به منظور انجام فعالیتواحدهای فناور مي

 .تي بهره مند گردندرشد، براساس اعتبارات حماي

 ه رشدروضعیت حقوقی واحدهاي فناور در دو -8-8

 واحد فناور بايد در قالب مؤسسه يا شرکت خصوصي به ثبت رسیده باشد. 

 های آن در راستای محدوده کاری در مرکز رشد باشداساسنامه واحد بايد مبین انجام فعالیت. 

 مرکز رشد رسانده شود بايست به اطالعهرگونه تغییر در اساسنامه واحد مي. 

 باشندواحدهای فناور به لحاظ حقوقي مستقل از مرکز رشد است، ولي ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مرکز رشد مي. 

 پذيرش واحدهاي تحقیقاتی -3ماده 

رشد و تايید مدير مرکز رشد، تصويب شورای مرکز  تخصصي داورکارشناس و پذيرش اين واحدها پس از تکمیل فرم مربوطه و اعالم نظر 

 مرکز رشد صورت خواهد گرفت.

 هاي بزرگ و مؤسسات دولتیپذيرش نمايندگی شرکت -2ماده 

مرکز رشد، تصويب شورای مرکز رشد و تايید مدير  تخصصي داورو پذيرش اين واحدها پس از تکمیل فرم مربوطه و اعالم نظر کارشناس 

 مرکز رشد صورت خواهد گرفت.

 ارائه توسط مرکز رشد قابل خدمات -7ماده 

 خدمات فني وو  ایمشاوره، آموزشي، رسانياطالع، خدمات پشتیباني عموميطريق از های فناور تواند از واحدها و هستهمرکز رشد مي

 .تخصصي پشتیباني نمايد

و های فناور با استفاده از اعتبارات ارائه هرکدام از انواع خدمات مشروط به وجود امکانات در مرکز رشد و تقاضای واحد يا هسته :6 تبصره

 باشد.مي موافقت مدير مرکز

 خدمات پشتیبانی عمومی -9-7

اداری، تايپ، تکثیر، تلفن، و خدمات واحدها و هسته های فناور در شروع کار خود نیاز به يکسری امکانات از قبیل فضای کار، تجهیزات 

در اختیار پذيرفته شدگان براساس تعرفه مرکز رشد الب سیستم خدمات پشتیباني عمومي فاکس دارند. مرکز رشد فناوری امکانات فوق را در ق

 قرار مي دهد.

 .ی و ساير امکانات در صورت اعتبار و موافقت مدير مرکز رشد در اختیار هسته ها و واحدها قرار خواهد گرفتتجهیزات ادار :5تبصره 

 گیرد.صورت ميموافقت و تأيید مدير مرکز رشد  بااموال از مرکز رشد کلیه ورود و خروج  :8تبصره 
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امي اعضای های فناور موظف هستند برای تمجهت شناسائي اعضای همکار در ورود و خروج به مرکز رشد، واحدها و هسته: 3تبصره 

ه اعضا و همکاران واحدها و همراه داشتن کارت شناسائي برای کلی وقت کارت شناسائي تقاضا نمايند. وقت و تمام همکار خود اعم از پاره

 های فناور الزامي است.هسته

 خدمات آموزشی -6-7

های فناور مستقر به واحدها و هستهکاهش ريسک کیفي برای باال بردن سطح کمي و موردنیاز را و تخصصي  ایمشاوره هایدورهمرکز رشد 

  .جام خواهد شدنها است واحدها و هستهای براساس نیاز و درخواآموزشي و مشاوره. اين خدمات دادخواهدارائه 

 خدمات اطالع رسانی -5-7

بر اساس  و اينترنت LAN های فناور و ارائه خدمات به آنها خدمات شبکهمرکز رشد در راستای حمايت و پشتیباني از واحدها و هسته

 در اختیار آنان قرار خواهد داد. تعرفه مشخص

 خدمات فنی و تخصصی -8-7

و  یعلوم کشاورزدانشگاه خصصي با استفاده از آزمايشگاه ها و کارگاه های کوچک مرکز رشد و يا با استفاده از امکانات خدمات فني و ت

 يا ساير دانشگاه ها و مؤسسات موجود صورت خواهد گرفت.و  گرگان يعیمنابع طب

 هاي فناور در مرکز رشدخاتمه فعالیت واحدها و هسته -8ماده 

 پیشنهاد مدير مرکز و تصويب شورای مرکز رشد در موارد ذيل انجام خواهد شد: ا درخواست و ياهای فناور بو هسته خاتمه فعالیت واحدها

 دستیابي به معیارهای رشد يافتگي -1-8

 عدول از ضوابط مرکز رشد -2-8

 ط اولیهينقص در مدارك و شرا -3-8

 و تصويب شورای مرکز رشد یص مدير مرکز رشدعدم موفقیت ناشي از قصور در پیشبرد ايده محوری به تشخ -4-8

 عدم دستیابي به اهداف کمي و کیفي مندرج در تعهدات واحد و هسته فناور در قبال مرکز رشد -5-8

 درخواست واحد و هسته فناور مبني بر عدم تمايل به ادامه استقرار در مرکز رشد -6-8

 پتايان زمان تعیین شده -7-8

 تسويه حساب -1ماده 

 پذيرد:ه حساب خدمات اسکان و استقرار در مرکز رشد به ترتیب ذيل انجام ميتسوي

 صدور حکم خروج و اطالع به هسته يا واحد فناور -1-9

 اعالم زمان خروج به واحد يا هسته فناور مستقر در مرکز رشد -2-9

 تحويل تجهیزات و اموال مرکز رشد -3-9

 و تجهیزات تعیین خسارت وارد شده به محل استقرار -4-9

 تکمیل فرم تسويه حساب -5-9

 خروج واحد يا هسته فناور از مرکز رشد -6-9

 نامه سپرده شده به مرکز رشداعالم تکمیل تسويه حساب به دفتر مرکز رشد جهت عودت ضمانت -7-9

 نامه پس از طرح و تصويب در شورای مرکز رشد قابل اجرا است.: هرگونه تغییر و اصالح آئین6تبصره 

 در دومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان به تصويب رسید. 1/9/1393در تاريخ  -11ماده 
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