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 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 
  صادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـعه اقتـوم توسـرنامه سـانون بـ ق99اده ـاد مـاستن به -1 ادهم

 و به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاري نظام علمی، تحقیقاتی و 17/1/1379مصوب 
  :  می شودکشور، اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به شرح زیر تعیین فناوري

  و ترویج فکر اخالق و ارتقاي فرهنگ علم دوستیتتبعتوسعه علوم، تحقیقات و فناوري و تقویت روحیه تحقیق و  -

  علمی و فنی کشور ،اعتالي موقعیت آموزشی -

تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انسانی و اسالمی و اعتالي جلوه هاي هنر و زیبایی شناسی و میراث  -

 یرانی و اسالمی علمی تمدن ا

 تامین نیروي انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی در کشور   -

 ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه  -

   حفظ و تحکیم آزادي علمی و استقالل دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی - 

  
  : ت علوم، تحقیقات و فناوري به شرح زیر استماموریت اصلی و حدود اختیارات وزار - 2 ماده

    در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاري نظام علمی و امور تحقیقات و فناوري-الف  
شناسایی مزیت هاي نسبی، قابلیت ها، استعدادها و نیازهاي پژوهش و فناوري کشور بر مبناي آینده نگري  .1

ولیدي، تحقیقاتی، دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت و آینده پژوهی و معرفی آن به واحدهاي ت

  بهره برداري 

ا پیشنهاد دستگاههاي اجرایی ذي ربط و ببررسی اولویت هاي راهبردي تحقیقات و فناوري با همکاري  .2

  پیشنهاد به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري

  ها اوري هاي نوین بر اساس الویت حمایت از توسعه تحقیقات بنیادي و پژوهشهاي مرتبط با فن .3
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ه فناوري کشور و مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوري عبرنامه ریزي براي تدارك منابع مالی و توس .4

  ملی و حمایت از توسعه فناوري هاي بومی

 کاربردي با  و توسعه تحقیقات اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی تحقیقات کشور .5

  ربطهمکاري دستگاههاي ذی

اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فناوري و دانش فنی و برنامه ریزي به منظور بومی  .6

  کردن فناوري هاي انتقال یافته به داخل کشور و ارایه آنها به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري

خل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوري هاي ایجاد زمینه هاي مناسب براي عرضه فناوري در دا .7

  تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن ها و شرکت هاي غیر دولتی علمی، تحقیقاتی و فناوري

تمهید ساز و کارهاي الزم براي ایجاد هم سویی میان فعایت هاي آموزشی، تحقیقاتی و فناوري، تقویت  .8

   بخش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با

  اتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و فناوري در بخش هاي غیر دولتی .9

ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوري شامل پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکالت و  .10

  تدوین و ارایه گزارش ساالنه

یشنهاد هاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تامین امنیت شغلی آنان و استفاده اتخاذ تدابیر و ارایه پ .11

  از توانمندیهاي آنها 

   در زمینه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -ب     
 پیشنهاد ضوابط و معیارهاي کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذي صالح  .1

عیین راهکارهاي الزم و برنامه ریزي و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، ت .2

 پژوهشی همانند شهرك هاي تحقیقاتی، -مراکز تحقیقاتی و فناوري و دیگر مراکز فعالیت هاي علمی

مشارکت هاي مردمی آزمایشگاههاي ملی ، موزه هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غیر دولتی و 

 متناسب با نیازها و ضرورت هاي کشور

  و تحوالت علمی و فنی در جهان برنامه ریزي اجرایی ، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها .3

تعیین ضوابط ، معیارها و استاندارد هاي علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع  .4

 یایی، رقابت و نوآوري علمی تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پو

 نظارت بر فعالیتهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور   .5
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و ) اعم از دولتی و غیر دولتی(زش عالی و یا موسسه تحقیقاتی ی مستمر فعالیت هر گونه واحد آموارزیاب .6

ورت تخلف از ضوابط و یا از جلوگیري از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحالل هر یک از آنها در ص

 دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه هاي مصوب 

صدور مجوز تاسیس انجمن هاي علمی و حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیت آنها بر اساس ضوابط  .7

 مصوب مراجع ذي صالح

وختگان دانشگاهها و تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس انجمن ها و تشکل هاي دانشجویان و دانش آم .8

موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ارزیابی فعالیت آنها و اتخاذ تصمیم در مورد امکان ادامه فعالیت آنها 

  . بر اساس ضوابط و مقررات مراجع ذي صالح

 هاي موسس، هیات هاي اتتایید صالحیت و صدور احکام اعضاي هیات هاي ممیزه، هیات هاي امنا، هی .9

ات علمی و هیات هاي انتظامی اعضاي هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گزینش اعضاي هی

 وابط و مقررات موضوعه ضوابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، طبق 

  ایفـ انتخاب و تایید روساي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مفاد مندرج در وظ-تبصره
 . ی انقالب فرهنگی خواهد بود شوراي عال        

ارزیابی و اعتبار سنجی علمی دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به صورت مستقیم و یا از  .10

طریق حمایت از انجمن هاي مستقل علمی، تخصصی و فرهنگستان ها در ارزیابی علمی دانشگاهها و 

النه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موسسات و انتشار نتایج در محافل علمی و ارایه گزارس سا

 شوراي اسالمی و سایر مراجع ذي صالح

اعم از (تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی  .11

  ، رشته ها و مقاطع تحصیلی)دولتی یا غیر دولتی

 وزش عالی و تحقیقاتی دولتی ارزیابی ساالنه عملکرد مالی دانشگاهها و موسسات آم .12

بررسی و پیشنهاد الویت هاي تخصیص منابع در حوزه هاي علوم، تحقیقات و فناوري به سازمان مدیریت  .13

  رو برنامه ریزي کشو

توسعه همکاریهاي علمی بین المللی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور نهادینه کردن همکاریها و مبادالت علمی  .14

 تحقیقاتی منطقه اي و بین المللی در چارچوب -اتی داخل کشور با مراکز علمی  تحقیق-بین مراکز علمی

 ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذي صالح 
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  ذیربط روابط  با تصویب هیات امنا و تایید وزیر موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند ودانشگاهها  -تبصره
  ه ـابه خارجی برقرار کنند و یا بـتی و سازمان هاي مشات و مراکز صنعـ، علمی و فنی با موسستحقیقاتی         
  ویت مراکز مذکور در این قبیل موسساتـحق عض .ان هاي مذکور در آیندـات و سازمـعضویت موسس         
 .  با تصویب هیات امنا قابل پرداخت خواهد بود        

لتی با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی  تاسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دو” صدور مجوز  .15

   بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذي صالح “خارج از کشور

   سایر موارد -ج
مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاري نظام آموزش و توسعه نیروي انسانی کشور به منظور ایجاد هماهنگی الزم  .1

 بین برنامه هاي سطوح مختلف آموزش کشور

ربط به منظور هاي ذیت هاي توسعه منابع انسانی کشور و ارایه نتایج حاصل شده به دستگاه مشارکت در تعیین الوی .2

 هدایت منابع در جهت الویت هاي مذکور

 و نوآوري ها با همکاري سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به منظور  ، اکتشافات ارزیابی و تایید اختراعات .3

ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ع ذیجنوي و ثبت در مرافراهم کردن زمینه حمایت از حقوق مالکیت مع

موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی این جزء را تهیه و جهت تصویب 

  ات وزیران کندیتقدیم ه

راکز آموزش عالی تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارك فارغ التحصیالن و تایید ارزش علمی مدارك دانشگاهها و م .4

داخل کشور به استثناي گروه پزشکی، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، ) دولتی یا غیر دولتی (

گواهینامه هاي آموزش عالی و پژوهش هاي علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارك 

 مذکور به استثناي گروه پزشکی 

   در گروه پزشکی )دولتی و غیر دولتی(ر خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالیاجراي مفاد این جزء د -تبصره
 . به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است          

برنامه ریزي براي شناسایی و حمایت از شکوفایی استعداد هاي درخشان و هدایت آنها به سمت الویت هاي  .5

 و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي صالح راهبردي کشور در زمینه علوم، تحقیقات 

 برنامه ریزي براي جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاري علمی ، تحقیقاتی و فناوري .6

  اتـاي هیـوزارتخانه هاي علوم، تحقیقات وفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از اعض -تبصره
   هـوت بـاتی دعـات علمی و تحقیقـدمـن غیرایرانی خارج از کشور به منظور استفاده از خمحققا و علمی          
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 کنند ارـک

اداره امور دانشجویان ایرانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خارج از کشور و ایجاد زمینه هاي  .7

  ت امور خارجهعلمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزن هاي علمی با هماهنگی وزرا

اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی و گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهها و مراکز  .8

 تحقیقاتی خارج از کشور

 در جامعه همکاري در اعتالي فرهنگ ، اخالق و معنویت اسالمی در مجامع علمی دانشگاهی و .9

اولویت ها و برنامه ها و  ، ه سیاست هان هاي مختلف در زمیبخش ایگاههاي اطالع رسانی به جامعه وایجاد پ .10

 عملکردهاي آموزش عالی ، تحقیقات و فناوري

و برقراري ارتباطات الزم در حوزه ماموریتها و اختیارات  المللی مجامع و سازمان هاي بین نمایندگی دولت در .11

 وزارتخانه

 انجام امور مربوط به کمسیون ملی یونسکو  .12

   با ترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور “شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري” ریخ تصویب این قانون از تا-3ماده
  : تشکیل می شود         

   رئیس جمهور -
   وزیر علوم، تحقیقات و فناوري -
  آموزش پزشکی   وزیر بهداشت، درمان و-
   وزیر آموزش و پرورش -
  انتخاب هیات دولت دو تا چهار نفر از اعضاي هیات دولت به  -
   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -
   رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ایشان -
   دو نفر از اعضاي کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر -
   رئیس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -
   فرهنگستانهاي علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی  روساي-
     به انتخاب شوراي مرکزي دانشگاههاي ) یک نفر از دانشگاههاي علوم پزشکی(روساي دانشگاههاي دولتی   سه نفر از-

  مربوطه 
   یک نفر از روساي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی -
  ز دانشمندان و صاحب نظران دانشگاهها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل ها و انجمن هاي علمی  سه نفر ا-
   سه نفر از صاحبنظران بخش هاي تولیدي و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس جمهور-
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  کلیهمصوبات شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري در چارچوب این قانون پس از تایید رئیس جمهور براي  -تبصره
  .  موسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههاي اجرایی الزم االجرا است         

  
  : وظایف و اختیارات شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري عبارت است از  -4ماده 

  الویت بندي وانتخاب طرح هاي اجرایی بلند مدت سرمایه گذاري کالن در بخش هاي آموزشی و پژوهشی و فناوري  .1

   حوزه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري ر پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز د وبررسی .2

  شرح تفضیلی وظایف و اختیارات شورا در محدوده این قانون بنا به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوري -1تبصره
  .  به تصویب هیات وزیران می رسد          

  . حقیقات و فناوري مستقر خواهد بود دبیرخانه این شورا در وزارت علوم، ت-2تبصره
  

  ران وـی ایـوري اسالمـلی ورزش هاي دانشگاهی جمهـامه و صدور مجوز تاسیس فدراسیون مـ تایید اساسن-5ماده
  ون هاي قاره اي و بین المللی ورزش دانشگاهی، به عهده وزارت علوم، تحقیقاتی نمایندگی دولت در فدراس        
  .  و فناوري است       

  
  عمومی غیر دولتی و همچنین موسسات کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتی، موسسات و نهادهاي -6ماده

  ندـاوري می کنند، موظفـش و فنـالی، پژوهـادرت به انجام فعالیت هاي آموزش عـخصوصی که به نوعی مب         
  . نامه هاي موضوع این قانون انجام دهند فعالیتهاي خود را در چارچوب سیاست ها و آیین         
  اند در  دهـوب مجلس تاسیس شـب قانون مصـانه ها که به موجـموسسات پژوهشی وابسته به سایر وزارتخ -تبصره

  ات بعدي آن و سیاست ها و موسسات مراحع ذي صالح به فعالیت خود ـ و اصالح چارچوب قوانین مصوب         
  . اد ادامه خواهند د         

  می شود حسب   مرتبط جوییـي از آنجا به امور دانشاشخاص حقوقی و موسساتی که به نحوگونه فعالیت هر -7ماده 
  اوري درـ، تحقیقات و فنلومـان و آموزش پزشکی و عـشت، درممورد موکول به اجازه وزارت خانه هاي بهدا         
  ه ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی موظف است بدون ارایه اینچارچوب مصوبات مراجع ذي صالح است و ادار         

  . اجازه نامه از ثبت آن خوداري کند         
  

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مجاز است زمینه فعالیت دانشگاههاي غیر دولتی و شعب دانشگاههاي معتبر  -8ماده 
  . صالح فراهم کندخارج از کشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذي           

  
  در صورتی که به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موسس یا موسسان و هیات امناي هر یک از  -9ماده 
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  ار کنند، ـالف ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتـالی و تحقیقاتی غیر دولتی بر خـموسسات آموزش ع          
  لب مسئولیت وسطی که به تصویب مراجع ذي صالح می رسد از آنان وزارتخانه می تواند بر اساس ضواب          

  .  صالحیت کند        
  

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و -10ماده 
  نا و تایید وزیرـصویب هیات امهاي خاص مالی معامالتی، اداري، استخدامی و تشکیالتی که به تآیین نامه           
  . می رسد اداره می شوند           

 ي عمومی اداره تحقیقاتی و حدود تعیین سیاست هاامور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اختیارات وزارت در
  .  بودآنها، ارزیابی، نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها در چارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذي صالح خواهد

   آموزش عالی و پژوهشی افزایش اختیارات هیات ي اجرایی بخشر تحقق تمرکز زدایی در فعالیت هابه منظو -تبصره
  دودـم حـاتی، تنظیـالی و تحقیقـگاهها و موسسات آموزش عـدیریت اجرایی دانشـ امناي شوراهاي علمی و م        
  تـ، تقویات آموزش عالی و تحقیقاتیـ و موسسگاههاـر امور دانشانه دـتادي وزارتخـ اختیارات حوزه هاي س        
   ترکیب اعضاي هیات هاي امنا، تعریف و تعیین مسئولیت هاي متقابل دولت و هیات هاي امنا و نحوه نظارت بر        
  و اصالحیه هايوایح، تصویب نامه ها آیین نامه ها ـالی و پژوهشی، لـ فعالیت دانشگاهها و موسسات آموزش ع        
  الزم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تنظیم و براي طی مراحل قانونی به مراجع ذي صالح ارایه خواهد         
  .  شد        

  ایت ـانون با رعـین ق تحقیقات و فناوري موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب ا،وزارت علوم -11ماده
ی ـ جمهوري اسالم گیـه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنـ قانون برنام2ماده  ردرج دـموارد من          

  رانـای
انه را تهیه و پس ـکیالت وزارتخـف تفضیلی و تشـرح وظایـون شـانـاد این قـ و مف17/1/1379وب ـ مص         

  از
  . آورد تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به مرحله اجرا در          

  ع ذي ربط ارایه ـات و فناوري تهیه و به مراجـآیین نامه هاي اجرایی این قانون از سوي وزارت علوم ، تحقیق -12ماده
  وزشی و ـاعمال مقررات موضوع این قانون در مورد دانشگاههاي نظامی و انتظامی و موسسات آم. خواهد شد           
  . ا پس از کسب موافقت ایشان انجام خواهد شدپژوهشی تحت نظر فرماندهی کل قو           

  این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا است و کلیه قوانین ، مصوبات و مقررات مغایر لغو و بال اثر می شود  -13ماده
  و سیصدقانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزار             
د شوراي نگهبان رسید و در ـ به تایی28/5/1383اریخ ـ هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در ت           

  خ ـتاری
  .  جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ابالغ شدئیس با امضاي ر8/6/83            
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  نرای فرهنگی جمهوري اسالمی اموادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و
  )پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور (با حوزه فناوريمرتبط 

 
 39ماده  

  :در برنامه چهارم اقدامهاي ذیل را به عمل آورد, دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي
  :پذیري آنها را از طریق زیر اصالح نماید هاي اقتصادي و تقویت رقابت ه اصالح ساختار و ساماندهی مناسب بنگا :الف  

ها و  ها، خوشه ، توسعه شبکه)اعطاي کمکهاي هدفمند(هاي کوچک، متوسط، بزرگ  حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاه .1
هاي  و بازاریاب در بنگاه تخصصی، تحقیق و توسعه - مهندسی-ها و انجام تمهیدات الزم براي تقویت توان فنی زنجیره

  رسانی و تجارت الکترونیک براي آنها کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطالع
هاي بزرگ و  هاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه، بنگاه .2

  پذیر و اصالح ساختار قطبی کنونی رقابت
  

 45ماده 

سازي دستاوردهاي پژوهشی و  بنیان، تجاري محور و دانش ه منظور گسترش بازار محصوالت داناییدولت موظف است، ب  
  :نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهاي ذیل را به انجام برساند

ویژه ایجاد و   صوصی، بهمحور در بخش دولتی و خ توسعه ساختارها و زیربناهاي الزم، براي رشد فعالیتهاي دانایی: هـ   
  .گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوري

  
  46ماده 

  :سازي نظام جامع پژوهش و فناوري، اقدامهاي ذیل را به انجام رساند دولت موظف است، به منظور برپا  
ی نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنایع نوین طراحی و پیاده .1   .سازي نظام ملّ
 از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن )تا پایان سال اول برنامه چهارم(ماندهی نظام پژوهش و فناوري کشور سا .2

 :اعتبارات، اصالح ساختاري واحدهاي پژوهشی در قالب ماموریتهاي ذیل

 تربیت نیروي انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوري -

 توسعه مرزهاي دانش -
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 روشهاي جدیدتبدیل ایده به محصوالت و  -

 صنعتی تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه -

 انتقال و جذب فناوري -

 پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهاي تولیدي و خدماتی کشور -

 انجام پژوهشهاي کاربردي درخصوص حل مشکالت کشور -

ژوهش و فناوري همگن، به عنوان هاي واحدهاي پ ایجاد شبکه: هاي مدیریت بخش پژوهش، از جمله نوسازي شیوه .3
هاي علمی  هاي اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه دستگاه

 مربوطه، با تکیه بر شاخصهاي جهانی

  قوانین و مقررات مربوطهسازي المللی در عرصه پژوهشی و فناوري، از طریق اصالح و ساده هاي مؤثر بین توسعه همکاري .4

  
 47اده 

شود، واحدهاي پژوهشی و  المللی، اجازه داده می هاي بین بنیان و تقویت همکاري به منظور ایجاد و توسعه شرکتهاي دانش  
فناوري و مهندسی مستقر در پارکهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموریتهاي محوله، از مزایاي قانونی مناطق آزاد در 

  .المللی برخوردار گردند گذاري خارجی و مبادالت مالی بین روابط کار، معافیتهاي مالیاتی و عوارض، سرمایهخصوص 
  

  48ماده 
دولت موظف است، به منظور ارتقاي پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوري، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در   

  :دهدطول برنامه چهارم، اقدامهاي ذیل را انجام 
سازي و انجام حمایتهاي الزم، براي ایجاد شرکتهاي غیر دولتی توسعه فناوري و شرکتهاي خدماتی مهندسی، با  زمینه -

  مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوري
ها، با توجه به سوابق تحصیلی در  اتخاذ تدابیر الزم، در جهت اصالح نظام آموزش کشور و آزمونهاي ورودي دانشگاه -

ها، به منظور ارتقاي توانایی خالقیت، نوآوري، خطرپذیري و کارآفرینی  ره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهسنوات دو
  آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان

 
 160ماده 

و “ 1/6/1366، مصوب قانون محاسبات عمومی کشور”) 4(ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده  کلیه وزارتخانه  
ها، مؤسسات دولتی و  سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه%) 50(سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد 

شرکتهاي دولتی، به استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و 
شرکت ملّی نفت ایران : ول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جملهمؤسسات دولتی که شم
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و شرکتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه، 
 .باشند اي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکته

  
  
  

  
  

 تعالی بسمه

  وزیران هیئت نامه تصویب
 

 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت – اجتماعی امور و کار وزارت

  صنعتی – تجاري آزاد مناطق عالی شوراي دبیرخانه – کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان
 

 و تحقیقات علوم، وزارت3/2/1384 مورخ و/466 شماره پیشنهاد به بنا 5/5/1384 مورخ جلسه در وزیران هئیت
 برنامه قانون)47(ادهم اجرایی امهن آئین ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون هشتم سی و یکصد اصل استناد به و فناوري

  :نمود تصویب زیر شرح به را ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم
  

  فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 47 ماده اجرایی نامه آئین "
  "ایران اسالمی جمهوري

 
 تعاریف  - اول فصل

 : روند می کار به مربوط مشروح عبارتهاي و ها واژه جاي به زیر عبارتهاي و ها واژه نامه تصویب این در -1 ماده

 شوند می ایجاد فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مجوز با که فناوري و علم پارکهاي  :پارك -لفا

 فناوري و علم پارکهاي در مستقر مهندسی و فناوري و پژوهشی واحدهاي  :فناوري واحدهاي -ب

  پارك یسئر  :پارك مدیریت -پ

  عوارض و مالیاتی معافیتهاي -دوم فصل

  وزـمج صدور خـتاری از مذکور فعالیتهاي به سبتن دارند، اشتغال الیتـفع به پارك در که اوريـفن واحدهاي -2ماده
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  مصوب -صنعتی -تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون )13( موضوع ماده معافیت  ازپارك مدیریت توسط         
  )1پیوست . (دبو خواهند برخوردار 1372        

  افـمع کشور معمول وارضـع هرگونه پرداخت از نمایند، می فعالیت پارکها در که ناوريـف واحدهاي کلیه -3 ماده
  .باشند می          

  
  

 خارجی گذاري سرمایه  -سوم فصل
  ارکتـمش میزان و چگونگی و اركپ به آن از حاصل ودـس و خارجی سرمایه خروج و ورود و پذیرش نحوه -4 ماده

  خارجی گذاري سرمایه از حمایت و تشویق قانون راتمقر اساس بر و منطبق پارك، هر فعالیتهاي در خارجیان         
 .شد خواهد انجام         

     ارهـشم نامه ویبـتص آزاد، اطقـمن مقررات اسـاس بر پارکها در ارجیـخ گذاري هـسرمای ذیرشـپ جهت -5 ماده
   . می باشد16/3/1373ك مورخ 25ت/33433

  
 کار روابط – چهارم فصل

  مقررات ولـمشم ارکهاـپ در مستقر فناوري واحدهاي در کار روابط و انسانی نیروي تغالاش به مربوط امور - 6 ماده
  .باشد می 16/3/1373مورخ ك25ت/33433 شماره نامه تصویب موضوع ،آزاد مناطق در اشتغال           

 
  ایتـرع با پارکها در قبیل این از وريـام و کار داشتـبه و حفاظت مسایل بر نظارت و کار بازار امور تنظیم -7ماده

  واقع شهرستان آن حوزه در پارك که است شهرستانی اجتماعی امور و کار اداره برعهده نامه آیین این ضوابط         
 .است شده         

 و کار اداره دهـعه به پارك مدیریت درخواست و تشخیص به خارجی اتباع براي اشتغال پروانه صدور  -8 ماده
  ورـام

  .است شده واقع آن حوزه در پارك که است شهرستانی اجتماعی          
 

  و کار راردادـق پایان هنگام به است، ساخته دـمنعق خارجی کشورهاي هـتبع با کار قرارداد که کارفرمایی هر -9 ماده
  یـاجتماع ورـما و کار رهااد به را راتبـم است موظف است، پذیرفته پایان قراردادش که تعدادي به همچنین          

  .دهد اطالع است، واقع آن حوزه در پارك که شهرستانی          
  آیین اجتماعی، و اقتصادي احوال و اوضاع و شرایط به توجه با است مکلف اعیـاجتم مور ا و کار وزارت -10 ماده

  هر مدیریت اختیار در راـاج رايـب و نماید تهیه پارك هر ايـامن هیئت هماهنگی با را کار انضباط نمونه نامه           
 .دهد قرار پارك           
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 زدـم و شغل تخصص، ملیت، نام لـشام فهرستی هستند ملزم هـمنطق در مستقر اوريـفن ايـواحده -11 ماده

  دریافتی
  در اركـپ هک شهرستانی اعیـاجتم امور و کار اداره به و نمایند هـتهی بار یک اهـم شش هر را خود کارگران           

 .دهند اطالع است، واقع آن حوزه           

  اترمقر اجراي هـزمین در ارکهاـپ با همکاري به وظفـم آن عـتاب واحدهاي و اجتماعی امور و کار وزارت -12 ماده
  .باشند می پارکها در نامه آیین این چهارم فصل موضوع انسانی نیروي اشتغال            

  
 

 المللی بین مالی تمبادال – پنجم فصل
  اوريـفن ايـواحده وسطـت کشور از خارج به پارکها از و پارکها به کشور از خارج از ارزها انتقال و نقل -13 ماده

  وريـجمه مرکزي بانک .تاس آزاد هرپارك امناي هیئت مجوز با بانکی شبکه طریق از پارکها این در مستقر           
  .کرد خواهد ایجاد را ماده این مفاد اجراي طشرای ایران اسالمی           

 
  در اتـخدم و کاالها ادراتـص و واردات به نسبت پارك مدیریت موافقت با دنن توا می فناوري واحدهاي -14 ماده

  .نمایند اقدام واردات و صادرات مقررات قانون و شده محول ماموریتهاي چارچوب           
 

  .باشند می معاف صدور و ورود عوارض هرگونه اختپرد از مذکور مبادالت  -تبصره
 

 متفرقه مقررات – ششم فصل
 .شد خواهد اعمال نیز نامه آیین این در متناسبا آزاد مناطق مقررات در آتی تغییرات هرگونه -15 ماده

 .نماید فراهم پارکها این در را الزم تسهیالت ایران گمرك-16 ماده
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  :شماره یک پیوست

  1372  مصوب - صنعتی - تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 13 ماده

  فعالیت نوع هر به نسبت دارند، اشتغال اقتصادي هاي فعالیت انواع به منطقه در که حقوقی و حقیقی اشخاص -13 ماده
  بردرآمد اتمالی پرداخت از سال پانزده مدت به مجوز در مندرج برداري بهره تاریخ از آزاد منطقه در اقتصادي           
  رراتـمق ابعـت سال پانزده انقضاي از پس و بود خواهند معاف مستقیم هاي مالیات ونـقان موضوع یـدارای و           

  .رسید خواهد اسالمی شوراي مجلس تصویب به وزیران هیأت پیشنهاد با که بود خواهند مالیاتی          
  
  

 خارجی گذاري ایهازسرم حمایت و تشویق قانون:  شماره دوپیوست

 :تعاریف - اول فصل

 :باشند می زیر معانی داراي قانون این در شده برده بکار عبارات و اصطالحات  -1 ماده

  خارجی گذاري سرمایه از حمایت و تشکیل قانون  :قانون
 

   وزـمج که خارجی منشاء با هـسرمای از استفاده با یـایران یا و رانیـغیرای وقیـحق یا حقیقی اصـاشخ: خارجی گذار سرمایه
  .باشند نموده اخذ را )6(ه ماد موضوع گذاري سرمایه 

  لـشام و ودـش می وارد کشور به یـخارج گذار سرمایه توسط که غیرنقدي یا و نقدي از اعم سرمایه نواعا: خارجی سرمایه
  :گردد می زیر وارد 

             تأیید مورد که وجوه انتقال طرق دیگر یای انکب نظام طریق از تبدیل، قابل ارز صورت به که نقدي وجوه -الف  
  شود وارد کشور به باشد، ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

  تجهیزات و آالت ماشین - ب         
  کمکی و افزودنی مواداولیه، و منفصله قطعات یدکی، قطعات و ابزار - ج         
  تخصصی خدمات و تجاري عالئم و اسامی نی،ف دانش اختراع، حق - د         

  .موارد سایر و   خارجیگذار سرمایه انتقال قابل سهام سود -ه         
  

   وزـمج اخذ از پس وجودـم یا جدید اديـاقتص گاهـبن یک در یـخارج ایهـسرم کارگیري به :خارجی گذاري سرمایه
 .گذاري سرمایه

 .شود می صادر خارجی گذاري سرمایه مورد هر براي قانون این )6( ادهم طبق بر که مجوزي :گذاري سرمایه مجوز
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  و اقتصادي امور وزارت تشکیل قانون )5 (ماده موضوع ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان  :سازمان
  1353/4/24مصوب ارایی د

  قانون این )6( ماده موضوع خارجی گذاري سرمایه هیئت  :هیئت

 :خارجی سرمایه پذیرش عمومی شرایط - دوم فصل

  بایست می کشور جاري ومقررات قوانین سایر رعایت با و قانون این براساس خارجی گذاري سرمایه پذیرش -2 ماده
  رـزی طـضواب براساس اتـخدم و اورزيـکش معدنی، صنعتی، از اعم تولیدي فعالیت و آبادي و عمران منظور         
  :پذیرد صورت          
 صادرات افزایش و شغلی ي فرصتها افزایش تولیدات، کیفیت ارتقاي فناوري، ارتقاي اقتصادي، رشد موجب - الف

   .شود
   داتـتولی تضییع و کشور اقتصاد در اخالل زیست، محیط تخریب ی،ـعموم منافع و ملی امنیت تهدید موجب -ب

   نشود داخلی گذاریهاي سرمایه بر مبتنی
   که است اي ویژه حقوق امتیاز، از منظور( نباشد خارجی گذاران سرمایه به دولت توسط امتیاز اعطاي متضمن - ج 

  )دهد قرار انحصاري موقعیت در را خارجی گذاران سرمایه
  و کاال ارزش به نسبت قانون این موضوع خارجی گذاري سرمایه از حاصل تولیدي خدمات و کاال ارزش سهم -د 

  دـدرص جـپن و بیست از اديـاقتص بخش هر در مجوز، دورـص انـزم در داخلی بازار در شده عرضه خدمات 
  . بود نخواهد بیشتر )%35 (درصد پنج و سی از رشته، هر در و %)25( 

 . برسد وزیران هیئت تصویب به که بود خواهد اي نامه آیین طبق آنها از یک هر در گذاري سرمایه میزان و ها رشته تعیین

 معاف ها  نسبتاین از خام نفت جز به کشور از خارج به صدور براي خدمات و کاال تولید جهت ارجیخ گذاري سرمایه

  .است
   اقیـخودب قوتاکان به ـکم16/3/1310 مصوب خارجی اعـاتب ولـغیرمنق والـام لکـتم به مربوط ونـانـق – تبصره 

 .باشد نمی مجاز قانون این چارچوب در خارجی گذار سرمایه نام به میزان هر به زمین نوع هر تملک .باشد می           

  ونـانـق این حمایتهاي و التـتسهی از شوند می پذیرفته ونـقان این مفاد براساس که خارجی گذاریهاي سرمایه -3ماده
    :هستند پذیرش قابل نیز طریق دو به گذاریها سرمایه این برخوردارند         

   باشد می مجاز آن در خصوصی بخش فعالیت که هایی زمینه در جیخار مستقیم گذاري سرمایه - الف
   ساخت،" و" متقابل بیع ،مدنی مشارکت" روشهاي چارچوب در ها بخش کلیه در خارجی گذاریهاي سرمایه - ب 

  گذاري سرمایه مورد طرح اقتصادي عملکرد از صرفاً حاصله منافع و سرمایه برگشت که"واگذاري و برداري بهره    
  . نباشد دولتی شرکتهاي یا و بانکها یا دولت تضمین به متکی و شود ناشی    
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  و ماده این) ب( بند در مندرج “ واگذاري و برداري بهره ساخت،” روشهاي موضوع خارجی سرمایه که مادام  -تبصره
  اقتصادي بنگاه در مانده یباق سرمایه سهم به نسبت مالکانه حق اعمال است، نشده مستهلک آن بر مترتب سود           
  .باشد می مجاز خارجی گذار سرمایه توسط پذیر سرمایه           

  لسـمج تصویب به منوط وردـم حسب ایران اسالمی وريـجمه در خارجی دولتهاي با دولت گذاري هـسرمای -4 ماده
  .گردد می تلقی یخصوص خارجی، دولتی شرکتهاي گذاریهاي سرمایه. باشد می اسالمی شوراي          

 

 :ذیصالح مراجع - سوم فصل

  هـسرمای به مربوط امور کلیه به رسیدگی و کشور در خارجی گذاري سرمایه تشویق رسمی نهاد تنها سازمان، -5 ماده
  هـجمل از ربوطهـم ورـام خصوص در خارجی گذاران سرمایه هاي درخواست و باشد می خارجی گذاریهاي          
  .گردد تسلیم سازمان آن به باید می سرمایه خروج و کارگیري به ورود، ش،پذیر          

 
  هـایـسرم تأهی نام با تیأهی ،)5(ماده  موضوع هاي درخواست خصوص در تصمیم اخذ و رسیدگی منظور به -6 ماده

 معاون از رکبم و سازمان کل رئیس عنوان به دارایی و اقتصادي امور وزیر معاون ریاست به خارجی گذاري        

 جمهوري مرکزي بانک کل رئیس معاون کشور، ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس معاون امورخارجه، وزیر

 پذیرش درخواست با ارتباط در .گردد می تشکیل ذیربط هاي وزارتخانه معاونین مورد، حسب و ایران اسالمی

 به .گردد می صادر دارایی و اقتصادي امور روزی امضاي و تأیید با تأهی تصویب از پس گذاري سرمایه مجوز

 .باشد می قانون این )2( ماده در مندرج ضوابط رعایت به موظف تأهی خارجی، گذاري سرمایه پذیرش هنگام

  از روز پانزده ظرف حداکثر مقدماتی ررسیـب از پس را گذاري هـسرمای هاي درخواست است مکلف سازمان - تبصره
 ماه یک مدت ظرف حداکثر است موظف هیئت  .نماید مطرح تأهی در خود نظر با اههمر آنها دریافت تاریخ 

  .نماید اعالم کتباً را خود نهایی تصمیم و رسیدگی موضوع به مذکور هاي درخواست شدن مطرح تاریخ از
 

 دستگاه هکلی کشور، در خارجی گذاري سرمایه فعالیت و پذیرش به مربوط امور تسریع و تسهیل منظور به  -7 ماده

  هاي
 و کار وزارت بازرگانی، وزارت خارجه، امور وزارت دارایی، و اقتصادي امور وزارت جمله از ذیربط 

 و ها شرکت ثبت کل اداره ایران، اسالمی جمهوري گمرك ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک اموراجتماعی،
 امضاي با االختیار تام نماینده یک معرفی به نسبت مکلفند زیست محیط حفاظت سازمان و صنعتی کیت مال

 امور کلیه کننده هماهنگ و رابط عنوان به شده معرفی نمایندگان . نمایند اقدام سازمان به دستگاه مقام باالترین
  .شوند می شناختهسازمان  با دستگاه آن در مربوط
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 :خارجی سرمایه انتقال و تضمین - چهارم فصل

  گذاریهاي هـسرمای براي که تسهیالتی و حمایتها حقوق، کلیه از انونـق این مشمول یخارج گذاریهاي سرمایه  -8 ماده
 .باشند می برخوردار یکسان طور به است موجود داخلی           

 به عمومی، منافع براي مگر گرفت نخواهد قرار شدن ملی و مالکیت سلب مورد خارجی گذاري سرمایه  -9 ماده

  موجب
  ایهـسرم آن واقعی ارزش مأخذ به غرامت مناسب پرداخت مقابل در و آمیز غیرتبعیض روش به انونی،ق فرآیند           
 .مالکیت سلب از قبل بالفاصله گذاري           

  هیئت به شدن یـمل با مالکیت سلب از پس سال یک مدت در حداکثر باید وارده خسارت جبران ايـتقاض  -1 تبصره
 .شود تسلیم            

 .شد خواهد فصل و حل قانون این ( 19 ) ماده براساس شدن ملی یا مالکیت سلب از ناشی اختالف  -2 بصرهت

  ورـام وزیر تأیید و هیئت موافقت با یا و داخلی گذار سرمایه به خارجی سرمایه از بخشی یا تمام واگذاري  -10 ماده
     خارجی گذار هـسرمای به انتقال صورت در .شدبا می مجاز دیگر خارجی گذار سرمایه به دارایی و اقتصادي  

  ونـانـق این مقررات نظر از باشد، اولیه گذار هـایـسرم شرایط داراي لـحداق دـبای که گیرنده انتقال دیگر،   
 .بود خواهد قبلی گذار سرمایه شریک یا و  جایگزین   

 :خارجی سرمایه خروج و ورود پذیرش، مقررات - پنجم فصل
   : گیرد قرار قانون این پوشش تحت و وارد کشور به زیر صور از ترکیبی یا یک به تواند می جی خار سرمایه  -11 ماده

  شود می تبدیل ریال به که نقدي وجوه - الف
  خارجی گذاري سرمایه به مربوط سفارشات و خریدها براي مستقیماً و شود نمی تبدیل ریال به که نقدي وجوه  - ب 
   گیرد قرار ادهفتاس        مورد 

  ذیصالح مراجع توسط ارزیابی مراحل طی از پس غیرنقدي اقالم - ج

  .شد خواهد تعیین قانون این اجرایی نامه آیین در خارجی سرمایه  ثبت و ارزیابی نحوه به مربوط ترتیبات  - تبصره 
  تک صورت در ارزي االتـانتق یهکل همچنین و خارجی سرمایه خروج یا ورود هنگام به عمل مورد ارز نرخ  -12 ماده

  بانک تشخیص به روز آزاد نرخ صورت این غیر در و کشور رسمی شبکه در رایج نرخ همان ارز بودن نرخی             
 .بود خواهد مالك ایران اسالمی جمهوري مرکزي             

 آگهی پیش دادن با باشد مانده باقی ورکش در سرمایه اصل از که آنچه یا آن منافع و خارجی سرمایه اصل  -13 ماده

  سه
  ورـام وزیر تأیید و هیئت تصویب و قانونی کسورات پرداخت و داتـتعه کلیه انجام از بعد و هیئت به ماهه             
  .بود خواهد خارج به انتقال قابل دارایی و اقتصادي            



 

 
18 

 
  دـتأیی و هیئت تصویب با قانونی هاي اندوخته و عوارض و اتمالی کسر از پس خارجی گذاري سرمایه سود  -14 ماده

  .است خارج به انتقال قابل دارایی و اقتصادي امور وزیر             
 

  قراردادهاي مربوطه، هاي هزینه و خارجی گذاران سرمایه مالی تسهیالت اصل اقساط به مربوط هاي پرداخت -15 ماده
  در هـمشاب قراردادهاي و مدیریت تجاري، عالئم و اسامی مهندسی، و فنی هاي کمک فنی، دانش اختراع، حق            
  به انتقال قابل دارایی، و اقتصادي امور وزیر تأیید و هیئت مصوبات براساس خارجی گذاري سرمایه چارچوب           
  .باشد می خارج           

 
  . این قانون قابل انجام است) 3(ماده ) ب( رعایت بند با) 15(و ) 14(، ) 13(مواد موضوع انتقاالت -16 ماده
 : به روشهاي زیر میسر است) 15(و ) 14(، ) 13(مواد  موضوع انتقاالت براي ارز تأمین - 17 ماده

   بانکی نظام از ارز خرید  -الف
     سرمایه که اقتصادي بنگاه خدمات ارائه از حاصل ارز یا و تولیدي محصوالت صدور از حاصل ارز محل از -ب 

   است شده گرفته کار به آن در خارجی
       مقررات و قوانین رعایت با وزیران هیئت تصویب به بند این اجراي در که فهرستی طبق مجاز کاالهاي صادرات - ج

  رسد می مربوطه
    .می گردد درج گذاري سرمایه مجوز در فوق هاي روش از ترکیبی یا یک کارگیري به -1 تبصره 
  بـموج دولت، اتـمصوب یا وانینـق وضع چنانچه) 3(ماده )ب( بند موضوع گذاریهاي هـسرمای وردـم در -2 رهتبص 

  حاصل زیان شود، ونـانـق این چارچوب در شده پذیرفته ، یـمال هاي موافقتنامه اجراي توقف یا ممنوعیت             
  پذیرش قابل تعهدات حدود .گردد می پرداخت و تأمین دولت توسط شده سررسید اقساط سقف تا حداکثر             
 . رسد می تصویب به قانون این چارچوب در وزیران هیئت توسط             

  ماده این) الف(بند  موضوع انتقال قابل وجوه ارزي معادل است مکلف ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک -3 تبصره
  .دهد قرار خارجی گذار سرمایه اختیار در و تأمین دارایی و اقتصادي امور وزیر دتأیی و سازمان موافقت با را            

  جوزـم هـمنزل به مذکور مجوز گردد، ماده این ) ج( یا و) ب( بند به معطوف گذاري هـسرمای مجوز چنانچه -4 تبصره
  .گردد می تلقی صادرات            

 
  کار به اما شده وارد کشور به گذاري هـسرمای مجوز چارچوب رد که خارجی هـسرمای از بخش آن خروج  -18 ماده

  باشد می مستثنی واردات و صادرات و ارزي مقررات و قوانین کلیه شمول از باشد، نشده گرفته            
 :اختالفات فصل و حل - ششم فصل

  از چنانچه قانون این وضوعم گذاریهاي سرمایه خصوص در خارجی گذاران سرمایه و دولت بین اختالفات  -19 ماده
  ونـقان در که آن مگر .گیرد می قرار رسیدگی مورد داخلی دادگاههاي در نگردد فصل و حل مذاکره طریق             
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  فصل و حل از دیگر شیوه مورد در خارجی، گذار سرمایه متبوع دولت با گذاري سرمایه دوجانبه موافقتنامه             
 .باشد شده توافق اتاختالف            
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 :نهایی مقررات - هفتم فصل
  اقامت، ازهـاج روادید، صدور چارچوب در متقابل داتـتعه خصوص در مکلفند ذیربط اجرایی دستگاههاي  -20 ماده

  بخش براي یـخارج کارشناسان و رانـمدی گذاران، هـایـسرم براي وردـم حسب اشتغال و کار پروانه صدور            
  درخواست براساس آنها یک درجه بستگان و قانون این مشمول خارجی گذاریهاي سرمایه با مرتبط خصوصی            

  و اقتصادي امور وزیر نظر با اجرائی دستگاههاي و انـسازم بین اختالف موارد - تبصره. نمایند اقدام سازمان            
  .شود می فصل و حل دارایی            

 
  گذاران هـسرمای و گذاري سرمایه به مربوط اطالعات کلیه به را همگانی دسترسی امکان است مکلف زمانسا -21ماده 

  آن اختیار در که اطالعاتی رـسای و فعالیت موضوع ایرانی ايـشرک گذاري، هـایـسرم هاي فرصت ارجی،ـخ           
  .نماید فراهم دارد قرار سازمان           

 
 ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که عمومی موسسات و دولتی وسازمانهاي ها شرکت و ها تخانهوزار کلیه -22 ماده

  نام
  دهـش انجام خارجی گذاریهاي سرمایه گزارش و خارجی گذاري سرمایه موردنیاز اطالعات کلیه مکلفند است            
  .نماید عمل فوق ماده براساس سازمان این تا دهند قرار سازمان اختیار در را            

 
  هـسرمای خصوص در سازمان عملکرد گزارش بار یک ماه شش هر است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزیر -23 ماده

  .نماید ارسال اسالمی شوراي مجلس ذیربط کمیسیونهاي به را قانون این موضوع خارجی گذاري           
 

  یـارجـخ هاي هـایـسرم حمایت و جلب ونـانـق آن، اجرائی هـنام آیین و ونـانـق این تصویب اریخـت از -24 ماده
 مزبور قانون براساس قبالً که خارجی هاي سرمایه .گردد می لغو آن اجرائی نامه آیین و  7/9/1374مصوب  -

 آتی مقررات و قوانین توسط قانون این مفاد .گیرند می قرار قانون این شمول تحت دان گرفته قرار پذیرش مورد

  .باشد شده تصریح مذکور مقررات و قوانین در قانون این تغییر یا لغو که یابد می تغییر یا لغو صورتی در
 

  تصویب به و هـتهی دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط اهـم دو مدت ظرف قانون این اجرائی نامه آیین  -25 ماده
 .رسید خواهد وزیران هیئت              



 

 
21 

  :سهپیوست شماره 
 ایران اسالمی جمهوري صنعتی - تجاري آزاد مناطق در گذاري سرمایه رراتمق

  )پارکها به مربوط اصالحات اعمال با(  –) 16/3/1373 مورخك 23ت/33432 شماره نامه تصویب(
 

 :رود می کار به مربوط مشروح هاي عبارت جاي به زیر هاي واژه نامه تصویب این در  -1 ماده

 فناوري و علم پارکهاي استثناي به ایران اسالمی وريجمه کشور : اصلی سرزمین

 .شوند می ایجاد فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مجوز با که فناوري و علم پارکهاي : پارك

 پارك یسئر: پارك مدیریت

 خدمت یا و کاال تولید منظور به اقتصادي هاي فعالیت از یک هر در مختلف اشکال در سرمایه کارگیري به : گذاري سرمایه

    از خارج از ایرانی اتباع توسط که)ریالی وجوه استثناي به( مقررات این (3) ماده موضوع هاي سرمایه کلیه : خارجی سرمایه
 .شود می وارد پارك به اصلی سرزمین 

 از خارج از ایرانی اتباع توسط که ) ریالی وجوه استثناي به ( مقررات این (3) ماده موضوع هاي سرمایه : ارزي سرمایه

 .شود می وارد پارك به اصلی سرزمین

 قصد به که هایی فعالیت از که مالی دوره یک در شده واقع هاي هزینه بر بنگاه یک یافته تحقق درآمد مازاد : ویژه سود

 .شود گیري اندازه و شناسایی حسابداري شده پذیرفته اصول طبق و ناشی است، گرفته صورت انتفاع

 :از است عبارت مقرات این لحاظ از سرمایه - 2ماده

  ). پارك هر( پارکها در تبدیل قابل ارزهاي و ریالی وجوه -الف
 .کار ابزار و لوازم تجهیزات، آالت، ماشین  -ب

 .تجاري هاي نام و عالیم و فنی دانش اختراع، حق شامل صنعتی مالکیت حقوق -پ

 .گذاري رمایهس موضوع به مربوط آبی و هوایی زمینی، نقل و حمل وسایل -ت

     مجاز فعالیت در یا شده اضافه اصلی سرمایه به و حاصل پارك در که انتقال قابل ویژه سود از قسمتی یا تمام -ث
 .شود انداخته کار به باشد، مقررات این مشمول که دیگري

   سرمایه از شیبخ عنوان به پارك مدیریت تشخیص به ساخته نیمه قطعات و اولیه مواد قبول خاص موارد در-تبصره
  .است پذیر امکان خارجی       

 :بود خواهند مقررات این مشمول و شده پذیرفته شرایط تحت ها سرمایه -3 ماده

 .شود برده کار به پارك در مجاز هاي فعالیت در -الف

 .کند طی را (7 ) و (6 ) مواد موضوع سرمایه ثبت و گذاري سرمایه مجوز اخذ کامل مراحل -ب

 .نباشد پارك مدیریت توسط گذار سرمایه به انحصاري حقوق یا امتیاز اعطاي مستلزم  -پ

 .نمایند گذاري سرمایه نسبتی هر به پارك اقتصادي هاي فعالیت در توانند می خارجی گذاران سرمایه  -4 ماده
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  را خود درخواست باید کنند، وارد پارکها از یک هر به را خود سرمایه خواهند می که خارجی گذاران سرمایه  -5 ماده
 به گرفت خواهد قرار آنها اختیار در و تهیه فناوري و تحقیقات علوم، وزارت توسط که اي پرسشنامه همراه به 

 مورد پارك همان مدیریت توسط پارك هر در واصله هاي درخواست. نمایند تسلیم پارك همان مدیریت

 .شود می صادر پارك همان تمدیری توسط گذاري سرمایه مجوز و گیرد می قرار بررسی

  الحـاص قانون (21) ماده موضوع ( ایتـحم و تضمین متقاضی که خارجی گذاران سرمایه هاي خواست در -1 تبصره
  مرکب اي کمیته توسط باشند، می )1ایران اسالمی جمهوري صنعتی - تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 

   اقتصادي هاي کمک و ري گذا سرمایه سازمان ،) کمیته رییس( ناوريف و تحقیقات علوم، وزارت نمایندگان از
 اساس بر و شد خواهد بررسی کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و )دارایی و اقتصادي امور وزارت( فنی و

  .شود می صادر آنها براي گذاري سرمایه مجوز وزیران، هیئت اکثریت تصویب و مذکور کمیته پیشنهاد 
  حسب و سازمان اطالع با گذاري هـایـسرم جوزـم و هـپرسشنام در شده درج مشخصات در تغییر هرگونه -2 تبصره

  .گیرد می صورت مجوز کننده صادر مرجع موافقت با تشخیص،             
  انـسازم توسط برداري بهره جوزـم دورـص به منوط گذاري سرمایه مجوز موضوع فعالیت از برداري بهره -3 تبصره

  .باشد می            
  دـدرص شود، می تعیین گذاري سرمایه مجوز در که مدتی ظرف است موظف گذاري سرمایه مجوز دارنده  -6 ماده 

 .نماید وارد پارك به گذاري سرمایه مجوز موضوع اجرایی عملیات شروع براي را سرمایه از معینی            

  :گیرد می صورت زیر یبترت به پارك در سرمایه ثبت و ورود -7 ماده
 موسسات یا  بانکها نزد گذاري سرمایه مورد واحد حساب به مقررات این )2(ماده )الف (بند موضوع هاي سرمایه -1

 موسسه یا بانک گواهی طبق واریز تاریخ در مورد حسب ارزي یا ریالی معادل احتساب با .میگردد واریز مجاز اعتباري

  .شود می ثبت پارك هر مدیریت دفاتر در گذار رمایهس سرمایه عنوان هب  مجاز اعتباري
 اساس بر گذاري سرمایه مجوز در مندرج حدود در مقررات این)2( ماده) ت( و )ب( بندهاي موضوع هاي رمایهس -2

 به مجموعا پارك مدیریت توسط رسیدگی از پس مربوط هاي حساب صورت و اسناد موجب به آنها  سیفارزش

 ارز بازار روز نرخ به آن ریالی معادل ارزي، ارزش ثبت ضمن و تعیین ترخیص تاریخ در ل،تبدی قابل ارزهاي از یکی

 .شود می ثبت پارك هر مدیریت دفتر در سرمایه عنوان به تاریخ همان از پارك،

                                                
 سرمایه پذیرش که خارجی گذاران سرمایه قانونی حقوق : ایران اسالمی جمهوري صنعتی - تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی نونقا اصالح قانون )21(ه ماد 1

 ملی عموم نفع به قانون وسیله به مواردي در چنانچه مزبور گذاران سرمایه سرمایه .است حمایت و تضمین مورد است، رسیده وزیران هیئت تصویب به آنها

 دولت عهده به خسارت عادالنه جبران شود، مالکیت سلب شده یاد گذاران سرمایه از ینکها یا شود

 . رسید خواهد تصویب به که بود خواهد اي نامه آئین موجب به خسارات جبران طریق و مذکور هاي پذیرش سرمایه نحوه به مربوط مقرات .باشد می
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 به ثبت قابل پارك هر مدیریت توسط آنها ارزش تایید از پس مقررات این )2(ماده )پ(بند موضوع هاي سرمایه -3

 حساب به فنی دانش ارزش اختصاصی بندي زمان چگونگی .باشد می پارك هر مدیریت دفاتر در رمایهس عنوان

 .گیرد می صورت فنی دانش انتقال موازات به سرمایه

 به پارك مدیریت وثوق مورد حسابرسی موسسه تایید از پس مقررات این) 2( ماده)ث(بند موضوع هاي سرمایه -4

 :شود می  ثبت پارك هر مدیریت دفاتر در گذار، ایهسرم سرمایه عنوان به زیر ترتیب

 .پارك هر مدیریت موافقت کسب از پس واحد، همان در گذاري سرمایه توسعه منظور به سرمایه افزایش هدف با  -الف

 پارك هر مدیریت اطالع با واحد، همان در موارد سایر براي سرمایه افزایش هدف با -ب 

 موضوع مراحل طی از پس است، شده صادر مجوز آن براي که فعالیتی از غیر دیگري یتفعال در گذاري سرمایه هدف با  

 .مقررات این )5ماده (  

 بـا  یـا  و باشد استفاده قابل غیر یا و معیوب ناقص، سازمان تشخیص طبق وارده نقدي غیر سرمایه از قسمتی یا تمام هرگاه -5

 تائید مورد که بها از قسمت آن باشد، شده اظهار آن واقعی ارزش از بیش یا و نباشد منطبق تقاضا در شده اظهار مشخصات

 .شود نمی منظور سرمایه حساب در است نگرفته قرار پارك مدیریت

 و بـوده  خارجی گذاران سرمایه به متعلق که مقررات این) 2(ماده )ت(و ) ب( بندهاي موضوع اي سرمایه کاالهاي چنانچه -6
 یابنـد،  انتقـال  پـارك  بـه  اصـلی  سرزمین در ذیربط مراجع از مجوز اخذ با است شده هانداخت کار به اصلی سرزمین در قبال

 .بود خواهد نامه تصویب این ضوابط تابع و شود می محسوب داخلی سرمایه انتقال و نقل موارد از کاالها این انتقال

  حادثه، وقوع دلیل به که صورتی در . نماید بیمه کند، می وارد پارك به که را اي سرمایه تواند می گذار سرمایه -8 ماده
 خسارت پرداخت واسطه به جانشینی این ود، ش گذار سرمایه جانشین نامه بیمه مقررات طبق مزبور بیمه موسسه 

 .شود نمی محسوب سرمایه انتقال اما شود می شناخته رسمیت به گذار بیمه به 

 حمایت وردـم شود می وارد پارك به قرراتـم این)  5 (ماده طبق که یـخارج گذاران هـسرمای هـایـسرم -9 ماده

  این
 .باشد می برخوردار آن تسهیالت و مزایا از و بوده مقررات          

  اکثریت تصویب به قرراتـم این) 5( ماده )1( صرهـتب مطابق آنها پذیرش که یـخارج گذاران سرمایه سرمایه -تبصره
 گذاران سرمایه از اینکه یا شود ملی عموم نفع به قانون وسیله به ديموار در چنانچه باشد، رسیده وزیران هیئت 

 پرداخت. باشد می ایران اسالمی جمهوري دولت عهده به خسارت عادالنه جبران شود مالکیت سلب شده یاد

 سرمایه و بود خواهد مالکیت سلب یا و شدن ملی از قبل بالفاصله گذاري سرمایه بازاري ارزش ماخذ به خسارت

 مدیریت به را خسارت جبران تقاضاي مالکیت، سلب یا شدن ملی تاریخ از ماه سه مدت ظرف خارجی ارگذ

 .نماید تسلیم پارك

 گزارش ساله همه مکلفند شوند می ایجاد پارك در گذاري سرمایه مجوز موجب به که واحدهایی کلیه -10ماده

  عملکرد
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 رسیـحساب موسسه تایید به باید مالی هاي صورت. نمایند ارسال پارك مدیریت به را خود مالی هاي صورت و          

  .باشد رسیده پارك مدیریت وثوق مورد           
 و خارجی هاي سرمایه اقتصادي هاي فعالیت از حاصل منافع و اصل به وط مرب مبالغ و ویژه سود خروج -11 ماده

 است جازـم اركـپ از ها هـسرمای گونه این واگذاري یا وش،فر از ناشی مبالغ همچنین و ایرانیان ارزي هاي سرمایه     

 از خروج ي برا درخواست مورد مبالغ اینکه احراز از پس و گذاران سرمایه اینگونه درخواست به پارك هر مدیریت

 حصول و باشد گذاري سرمایه مجوز موضوع در گذاران سرمایه شده ثبت سرمایه انداختن کار به حاصل پارك،

 می صادر خواست در وصول تاریخ از هفته یک مدت ظرف را الزم تایید زیر، تبصره در مندرج موارد از اطمینان

 .نماید

  مالیاتی هاي معافیت از گذار سرمایه برخورداري به مربوط مالحظات ، خود هاي بررسی در باید پارك هر مدیریت - تبصره
  براي واستـدرخ مورد الغـمب بودن خالص نیز و صنعتی - تجاري زادآ مناطق اداره چگونگی قانون)13(ماده موضوع          

  .دهد قرار توجه مورد را خروج         

  فنی هاي کمک فنی، دانش اختراع، حق قراردادهاي متعلقه، هاي هزینه و وام اصل اقساط به مربوط هاي پرداخت -12 ماده
   اسـاس بر ذاريـگ هـایـسرم ايـه رحـط وبـچارچ در هـشابـم يقراردادها و مدیریت تجاري، عالیم مهندسی، و          

 .باشد می مجاز پارك مدیریت اطالع با مالی هاي صورت و مربوط قراردادهاي          

  ذارـواگ دیگر گذاران هـایـسرم به پارك مدیریت موافقت با را خود الشرکه سهم یا ام سه توانند می گذاران سرمایه -13 ماده
 .شود می اول گذار سرمایه جانشین نظر هر از گیرنده انتقال صورت این در .نمایند            

   مقصد و مبدا پارك در گذاري سرمایه مقررات تابع دیگر پارك به پارك یک از سرمایه انتقال -14ماده
 .باشد می           

 .شد خواهد حل کتبی هاي توافق و قراردادها ساسا بر ایرانی طرف و خارجی گذار سرمایه بین اختالف موارد  -15 ماده

  تلقی خصوصی ها هـسرمای اینگونه باشد، خارجی هاي دولت یا دولت به متعلق یـخارج هـایـسرم که صورتی در -16 ماده
 .باشد نمی برخوردار دیپلماتیک و دولتی مصونیت از و بوده تجاري مقررات و قوانین تابع و شد خواهد          
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  : چهارشماره پیوست 
 ایران اسالمی جمهوري صنعتی – تجاري آزاد مناطق در انسانی نیروي اشتغال مقررات

  )پارکها به مربوط اصالحات اعمال با(  – )16/3/1373 ك مورخ25ت/33433 شماره نامه تصویب(
 

 :رود می کار هب مربوط مشروح هاي عبارت جاي به زیر هاي واژه نامه تصویب این در -1 ماده کلیات -فصل اول

 ایران اسالمی جمهوري کشور :کشور

 .شوند می ایجاد فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مجوز با که فناوري و علم پارکهاي: پارك

 پارك یسئر :پارك مدیریت

  انسانی نیروي اشتغال مورد در پارك اداره چگونگی قانون 1)12( ماده موضوع مقررات : مقررات

 .کارکند کارفرما درخواست به حقوق یا مزد دریافت مقابل در عنوان هر به که کسی :کارگر

 .کند کارمی حقوق یا مزد دریافت مقابل در او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی: کارفرما

 کشاورزي، صنعتی، ساتموس قبیل از میکند، کار آنجا در او نماینده یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلی : کارگاه

  آنها امثال و عمومی اماکن تولیدي، تجاري، خدماتی، مسافرتی، ترابري ساختمانی، معدنی،
 .شود می پرداخت کارگر به کار انجام مقابل در که آنهاست مجموع یا و نقدي غیر یا نقدي وجوه: مزد

 شغل تبع به پرداختی ثابت مزایاي و شغل مزد مجموع : ثابت مزد

  .شود می نامیده حقوق شود، پرداخت و تعیین ماهانه طور به مزد هرگاه  :حقوق
 .دهد می قرار کارفرما اختیار در کار انجام منظور به را خود وقت یا نیرو کارگر که زمانی مدت : کار مدت

 .هستند نامه تصویب این مقررات مشمول پارك در واقع کارگاههاي و کارفرمایان کارگران، کلیه -2 ماده

  هاي کارگاه کارگران نیز و استخدامی خاص مقررات و قوانین سایر یا کشوري استخدام قانون مشمول اشخاص - تبصره
 انجام وي اول طبقه از یک درجه نسبی خویشاوندان و همسر و کار صاحب توسط منحصرا آنها کار انجام که خانوادگی 

  .بود نخواهند نامه تصویب این مقررات مشمول میشود،
 شده بینی پیش تعهدات انجام و کارگران و کارفرمایان حقوق رعایت و نامه تصویب این مقرات اجراي بر نظارت  -3 هماد

 قبال در کارفرمایان تعهدات انجام براي تواند می پارك هر مدیریت . بود خواهد پارك مدیریت عهده بر قرارداد با ارتباط در

 ضمانت محل از کارفرمایان سوي از شده یاد تعهدات انجام عدم صورت در و نماید اخذ را الزم هاي ضمانت کارگرانشان

  .نماید ایفا آنها کارگران مورد در را قانونی محاکم و مراجع آراي یا کارفرمایان تعهدات شده، اخذ هاي
 

                                                
  
 بود خواهد هایی نامه آیین موجب به خارجی اتباع ي برا روادید صدور و انسانی نیروي اشتغال به وطمرب مقررات: پارك اداره چگونگی قانون) 12( ماده 1

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به که
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  هر مدیریت و کارفرمایان . آورند می عمل به بازرسی نامه تصویب این مشمول کارگاههاي از کار بازرسان  -4 ماده
 بازرسان قانونی هاي توصیه انجام و کارگران کار محیط ایمنی و حفاظت نواقص رفع به نسبت موظفند پارك 

 .نمایند اقدام مقرر هاي فرصت در کار

  کار قرارداد -دوم صلف
  مدت براي را يکار معین، مزد دریافت قبال در کارگر آن موجب به که کتبی قرارداد از عبارتست کار قرارداد  -5 ماده

 .دهد می انجام کارفرما براي معین نا یا معین          

  فعالیت یا روژهـپ طرح، خاتمه و پایان کار، طبیعت و ماهیت به وجهـت با کار، مدت بودن نامعین صورت در  -1 تبصره
  .شود می تلقی قرارداد خاتمه زمان کارگاه،           

 .شود می تلقی دایمی قرارداد، است، نشده مدت ذکر نیز قرارداد در و است دایمی اماهیت کار که مواردي در  -2 تبصره

   هـانبـج کـی ورـط به نیست جازـم نـطرفی از یک هیچ معین، کار یا و موقت مدت با قراردادهاي مورد در  -3 تبصره
  هـجانبک ـی  فسخ صورت در ) کار دقراردا در شده بینی پیش موارد در مگر(نماید قرارداد فسخ به مبادرت             
 .دـمایـن خسارت مطالبه اختالف، حل مرجع طریق از توانند می دیگر طرف طرفین، از یک هر سوي از قرارداد             

 .باشد نمی موثر دارد، معین مدت که قراردادهایی بودن دایمی در کار استمراري ماهیت  -6 ماده

 :است کارالزامی قرارداد صحت براي زیر شرایط رعایت -7 ماده

 قرارداد مورد مشروعیت  -الف

 قرارداد موضوع بودن معین  -ب

 نظر مورد کار انجام یا اموال تصرف در طرفین شرعی و قانونی ممنوعیت عدم  -پ

 .برسد اثبات به ذیصالح مراجع در آنها بطالن که آن مگر است، کار قراردادهاي کلیه صحت بر اصل -تبصره

 :باشد زیر مواد حاوي باید طرفین دقیق مشخصات بر عالوه کار قرارداد  -8 ماده

 .شد خواهد هدار عهد کارگر که اي وظیفه یا حرفه کار، نوع  -الف

 مزایا و مزد حقوق،  -ب

 ها مرخصی و تعطیالت کار، ساعات  -پ

 کار انجام محل  -ت

 کار قرارداد انعقاد تاریخ  -ث

 باشد موقت مدت براي رکا چنانچه قرارداد، مدت  -ج

 شود می داده کارگر به که انگیزشی و رفاهی مزایاي  -چ

 تصویبنامه این مفاد به توجه با اختالفات فصل و حل چگونگی  -ح

 تصویبنامه این مفاد به توجه با قرارداد فسخ نحوه  -خ

 .بدانند زمال قرارداد در را آن درج طرفین احوال، و اوضاع و شرایط با که مواردي دیگر  -د
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  نسخه یک و کارفرما نزد نسخه یک کارگر، نزد آن نسخه یک ه ك شود می تنظیم نسخه سه در کار قرارداد -1 تبصره
 .بود خواهد پارك مدیریت اختیار در             

  خواهد سیفار آنها از یکی که -زبان دو به را ها کارگاه نیاز مورد کار قرارداد هاي نمونه پارك مدیریت  -2 تبصره
 .داد خواهد قرار آنان اختیار در و تهیه بود             

  رفینـط از کـی هر دوره نـای خالل در نماید، تعیین ارـک ایشیـآزم دوره امـن به را مدتی تواند می کارفرما -9 ماده
  .مایدـن طعـق را کار طهراب باشد، داشته خسارت پرداخت به الزام آنکه بی و قبلی اخطار دونـب توانند می          

   و رـماه نیمه کارگران وردـم در ولی شود می ذکر قرارداد در و تعیین طرف دو توافق با آزمایشی دوره مدت   
  دوره نـحی وي ارـک که کارگري کار ضمن زایايـم و زدـم صورت هر در .بود نخواهد ماه سه از بیش ساده   

 .شود پرداخت است، داشته اشتغال کار به که مدتی براي باید یابد می خاتمه آن پایان با آزمایشی   

   خواهد صورت بار یک براي فقط معین شغل یک براي کارفرما یک و کارگر یک بین آزمایشی قرارداد انعقاد - تبصره
  .فت          گر

 :یابد می خاتمه زیر طرق از یکی به کار قرارداد -10 ماده

 کارگر فوت  -الف

 کارگر یبازنشستگ  -ب

 کارگر کلی افتادگی کار از  -پ

 معین مدت با کار قراردادهاي در مدت انقضاي  -ث

 است معین کار به منوط که قراردادهایی در کار پایان  -ت

 .است شده بینی پیش تصویبنامه این مطابق کار داد قرار که مواردي در کارگر و کارفرما سوي از کار قرارداد فسخ -ج

 رکارگ استعفاي -چ

   پیش اختالف حل مرجع به تواند می باشد ارـک انضباطی نامه آیین رعایت عدم دلیل به کارگر اخراج هرگاه  -11 ماده
       ايـه نامه آیین و امهـتصویبن این اساس بر ورـمذک مرجع .نمایند هـمراجع نامه ویبـتص این در شده بینی             
 .کرد خواهد اتخاذ را الزم تصمیم اهکارگ عمل مورد انضباطی             

  خواهد کارگاه احوال و اوضاع و شرایط و ارـک قرارداد در آن بینی پیش به منوط کار شرایط در تغییر هرگونه -12 ماده
  ويـنح به دهد تغییر را کار شرایط کارگر موافقت جلب عدم و کار قرارداد به توجه بدون کارفرما هرگاه. بود            

  ایتـشک اختالف حل مرجع به تواند می کارگر سازد، وارد زیان لطمه او به حیثیت یا و مزد میزان لحاظ از که           
 .نماید خسارت تقاضاي و کرده           

 : کار شرایط -سوم فصل
 .است ممنوع تمام سال15 از کمتر افراد گماردن کار به  -13 ماده
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    حال هر در ولی شد خواهد تعیین کار قرارداد موجب به و طرف دو توافق اساس بر کارگر روزانه کار مدت -14 ماده
 .کرد نخواهد تجاوز متوالی هفته چهار در ساعت176 از            

   آن انجام ن اـزم که است اريـک شب، کار و )22( تا) 6( ساعت از آن انجام زمان که است کاري روز، کار  -15 ماده
    در آن از قسمتی و روز در آن انجام ساعات از بخشی که است کاري مختلط، کار باشد، می) 6(تا ) 22( بین            
 .شود می واقع شب           

  شب یا عصر یا صبح در آن تهاي نوب که ويـنح به دارد، گردش ماه ولـط در که است کاري متناوب کار  -16 ماده
 .شود می واقع            

  واقع شب یا عصر یا صبح در آن تهاي نوب که نحوي به دارد، گردشی ماه طول در که است کاري نوبتی ارک -17 ماده
 .شود می           

 این به پرداختی مزایاي پذیرد، امـانج کاري شب یا و نوبتی صورت به ارـک منعقده، قرارداد موجب به هرگاه  -18ماده

   
    دـخواه تعیین کارگاه احوال و اوضاع و شرایط و کارفرما و کارگر توافق و کار دقراردا اساس بر کارها قبیل           
 .شد           

 رفـط دو توافق اساس بر رسمی تعطیالت و االنهـ س اقیـاستحق مرخصی ،)جمعه(هفتگی تعطیل از ادهـاستف -19ماده

   
    ايـمزای نشود، استفاده یا و شود منتقل دیگري روز به ها مرخصی این رـکارگ موافقت با اهـهرگ و بود خواهد          
  .بود خواهد باشد، شده اتخاذ قبالً که ین طرف توافق اساس بر پرداختی          

   به ارگرانـک رسمی تعطیالت جزو نیز ) اردیبهشت11(کارگر انیـجه روز ور،ـکش رسمی تعطیالت بر عالوه -20 ماده
 .آید می حساب        

 مطالبت کارگاه تعطیل یا و کارگر کلی کارافتادگی از و بازنشستگی یا کار قرارداد خاتمه یا فسخ صورت در  -21 ماده

   
 .شود می پرداخت اش ورثه به او فوت صورت در و وي به کارگر استحقاقی مرخصی مدت به مربوط            

 روزهاي سایر . است روز بیست اًـجمع جمعه زهاي رو احتساب با کارگران ساالنه استحقاقی مرخصی -22 ماده

   تعطیل
     یافته امـانج ارـک به نسبت مزبور مرخصی ال،ـس یک کمتر براي  .شد دـنخواه محسوب مرخصی امـای جزو           
 .شود می محاسبه           

   انجام امهـن تصویب این ( 16 ) ماده در مذکور ساعت ( 176 ) از بیش که هفته چهار در کار اضافه گونه هر -23 ماده
 .است شده بینی پیش کار قرارداد در قبالً که است مزایایی پرداخت مستلزم یابد           

 .بود نخواهد کشور قانونی مزد حداقل از کمتر پارکها، در پرداختی مزد حداقل -24 ماده
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   پرداخت مساوي مرد و زن به باید گیرد می انجام کارگاه یک در مساوي شرایط در که مساوي کار انجام براي -25 ماده
 .است ممنوع مذهبی و سیاسی اعتقادات و قومیت و نژاد جنس، سن، اساس بر مزد میزان در تبعیض .شود           

 نقدي ارزش باید شود، می پرداخت نقدي غیر صورت به مزد از قسمتی طرفین توافق با که مواردي در -26 ماده

   ینـتعی
 .باشد معقول و منصفانه ها پرداخت گونه این براي شده           
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  :اختالف حل مرجع - چهارم فصل
 رخ کارفرما و کارگر بین که ارـک قرارداد و نامه ویبـتص این مقررات اجراي از ناشی اختالف گونه هر -27 ماده

   دهد،
    مدت ظرف موضوع نشود، لـح ازشـس ریقـط از اختالف اهـهرگ .شد دـخواه حل سازش ریقـط از بدواً           
 .شد خواهد ارجاع رسیدگی هیات به طرفین از یک هر سوي از )روز10(          

 :از است مرکب فوق ماده در مذکور هیات -28 ماده

 وي االختیار تام نماینده یا ذیربط کارفرماي -

 وي االختیار تام نماینده یا ربطیذ کارگر -

 پارك مدیریت نماینده -

    اعالم را خود نظر و رسیدگی موضوع به است موظف شکایت دریافت تاریخ از روز ده ظرف رسیدگی هیات - صرهتب
 .دارد          

 لهـوسی به و بوده االجرا الزم و قطعی طرفین، به ابالغ اریخـت از روز) 10( ظرف رسیدگی اتـهی تصمیمات -29 ماده

   
 .شود می اجرا دادگستري احکام اجراي          

   تقاضاي و مراجعه هیات به روز )15( ظرف تواند می میشود فسخ کارفرما سوي از کارش قرارداد که کارگري-30 ماده
 .نماید رسیدگی          

    و نموده ائیدـت را وي اخراج هیات، شود، داده تشخیص موجه رسیدگی اتـهی سوي از کارگر اخراج اههرگ -31 ماده
 .بپردازد وي به را کارگر روز )15( حقوق خدمت، سال هر قبال در که ساخت خواهد ملزم را کارفرما           

 را کارگر تا کرد خواهد مخیر را کارفرما نشود، شناخته موجه دگیـرسی هیات سوي از کارگر اخراج هرگاه -32 ماده

   به
    را وي روز) 45(حقوق خدمت سال هر قبال در کهآن یا و بپردازد را وي بالتکلیفی ایام حقوق و برگردانده کار          
 .بپردازد اخراج خسارت عنوان به          

   مدیریت تائید از پس و تهیه را کارگاه آن خاص کار انضباطی نامه آیین پارك، در مستقر کارگاه هر کارفرماي -33 ماده
 .نهاد خواهد اجرا مرحله به پارك           

 :یابیکار و آموزش -پنجم فصل
 مدیریت هماهنگی با را انسانی نیروي به مربوط نیاز مورد اطالعات و آمار اجتماعی، امور و کار وزارت -34 ماده

 .نماید می تهیه پارکها در واقع موسسات و ها کارگاه از مورد حسب            پارك

    از را الزم اتـخدم پارك در ردولتیغی اریابیـک و شغلی مشاوره مراکز براي مجوز صدور با پارك مدیریت -35 ماده
 .داد خواهد ارائه طریق این           
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    ويـس از غیره و آموزشی هاي دوره تشکیل چگونگی و وزشـآم براي افراد قبیل این اعزام به مربوط ضوابط - تبصره
  .شد خواهد تنظیم اشتغال خدمات و کار واحد همکاري با پارك مدیریت          

 
 :خارجی اتباع اشتغال - ششم فصل

 انـمی از را خود نیاز مورد ارـک رويـنی االمکان حتی موظفند اـپارکه در واقع هاي ارگاهـک ارفرمایانـک کلیه-36 ماده

   
    و ها تخصص ات،ـدمـخ از توانند می ذکورـم هاي اهـگـارک در الـح این با .نماید امینـت ایرانی ارگرانـک          
 .کرد استفاده بنامه تصوي این در مندرج شرایط تحت خارجی کشورهاي تبعه متخصصان هاي رتمها         

 .باشد بیشتر پارك هر شاغالن کل (%10)درصد ده از نباید خارجی کارگران نسبت صورت هر در -تبصره

    ایرانی کارگران به ال،ـغاشت مدت طی که کرد خواهند تعهد ورزند، می اشتغال به ها پارك در که ارجیـخ اعـاتب -37 ماده
    اركـپ هر مدیریت را ایرانی کارگران به خارجی تبعه تخصص انتقال چگونگی .دهند آموزش را خود هاي تخصص             
 .کرد خواهد تعیین             

 .اشدب می الرعایه الزم پارکها در کار المللی بین سازمان هاي نامه توصیه و ها نامه مقاوله -38 ماده
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  :فصل دوم                                
  پارك ها  با آئین نامه هاي مرتبط                         

  اوريـد علم و فنـراکز رشـم و                       
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اوري   آئین نامه تاسیس و راه اندازي  پارك هاي علم و فنّ
  مقدمه 

اوري     ، توسـعه اقتـصاد  یکی از نهادهاي اجتماعی موثر در امـر توسـعه فنّـاوري و بـه تبـع آن              به عنوان  1پارکهاي علم و فنّ
هـاي علـم و فنّـاوري ،     پـارك . شـده اسـت    تخصصی مورد توجه بسیاري از کشورهاي جهان واقـع        زایی     و اشتغال  مدار  دانش
اوري کوچک و متوسط، واحد   حرفه هایی مناسب براي استقرار و حضور       محیط هاي تحقیق و توسعه صـنایع و  اي شرکتهاي فنّ

اوري اشتغال دارند        نهـائی ایـن    هدف. موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاهها به فعالیتهاي فنّ
اوري و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتشار آن است بـه نحـوي کـه تمـامی و یـا بخـش          همنشینی، ایجاد چشمه   هـاي   هاي فنّ

اوري در این پارکها به صورت حرفه اي از فعال    عمده م این فعالیتهـا شـامل   اه. اي قابل انجام باشد یتهاي منتهی به محصوالت فنّ
بازار سنجی، ایده پردازي، پژوهش علمی، طراحی مهندسی، نمونه سازي، طراحی صنعتی، اسـتاندارد سـازي، تـدوین دانـش                     

ي تحقـق محـصوالت فنّـاوري در عرصـه تولیـد صـنعتی و       فنی، ثبت مالکیت فکري، فروش و عملیات مستشاري بعدي بـرا     
المللی براي استفاده از تجارب جهـانی و همچنـین حـضور            همکاریهاي بین . باشد  همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می     

اوري  است اوري جهان از اهداف راهبردي پارکهاي علم و فنّ   . موثر در بازارهاي فنّ
  . ي به اختصار پارك نامیده می شود، پارك علم و فناوردر این آئین نامه

   تعاریفـ1ماده
 آنشـود و هـدف اصـلی      مـی مـدیریت اي  سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه      : فنّاوريعلم و   پارك   1- 1

 و ي حاضـر در پـارك    میـان شـرکتها   سازنده  فرهنگ نوآوري و رقابت      افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقا      
را جریـان دانـش و فنّـاوري      پارك علمی،براي دستیابی به این هدف. ستا متّکی بر علم و دانش ياه  همؤسس

به حرکت انداختـه و مـدیریت    تحقیق و توسعه، شرکتهاي خصوصی و بازار   ياه ه موسسدر میان دانشگاهها،    
 هـا  پارك. کند می را از طریق مراکز رشد و فرآیندهاي زایشی تسهیل ي متّکی بر نوآوري   رکتهاش و رشد    کند  می

  2.نمایند میت باال فراهم  کیفیتسهیالت بافضاهاي کاري و همراه  ه بدیگريمناسب  ین خدماتهمچن
        

سازمانی است که متقاضی تاسـیس پـارك بـوده و تـامین اعتبـارات آن از مجـاري                   : )متقاضی( موسسسازمان   2- 1
 . دولتی و غیر دولتی را بعهده می گیرد

بـا  ایـن واحـدها   .  هـستند پـارك مستقل از حقوقی داراي هویت  كمستقر در پارواحدهاي  :فنّاوري  هاي واحد 3- 1
، مهندسـی   مهندسـی اي، طراحـی   توسعهوقیقات کاربردي توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تح     

اوري   . نماینـد  مـی فعالیـت   در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقـات   و، ارائه خدمات تخصصی  معکوس، انتقال فنّ
 وابـسته   تحقیقاتی مراکز   یا و صنایع توسعه و جمله شامل شرکتهاي خصوصی، واحدهاي تحقیق     از  این واحدها   

                                                
science and technology parks -1   

اوري، ها از قبیل   این تعریف انواع مختلف پارك- 2 اوري را شامل میشهرکهاي و  هاي علمی و شهرك تحقیقاتی پارکهاي  ،هاي فنّاوري قطبپارك هاي فنّ   .شود فنّ
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با رعایت مقررات مربوط، شامل شرکتهاي خارجی نیـز          این تعریف .  هستند هها یا دستگاههاي اجرایی   دانشگا به  
 .گردد می

رصد اول شـرکتهاي بـزرگ       د 20شرکتهایی که از نظر گردش مالی جزء       :1شرکتهاي کوچک و متوسط فنّاوري     4- 1
ق به شرکتهاي بزرگ مذکور نباشد  .کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلّ

  افاهد -2ماده
  کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور 1- 2

 تجاري سازي نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهاي تحقیقاتی، تولیدي و خدماتی جامعه 2- 2

  و رشد شرکتهاي متّکی بردانشافزایش قدرت رقابت  3- 2

 هاي داخلی و بین المللی کمک به جذب دانش فنی و سرمایه 4- 2

 المللی اورداخلی در سطح بینفنّ تخصصی شرکتهاي افزایش حضور و مشارکت 5- 2

اوري و حمایت از موسسه             6- 2 هـا و شـرکتهاي تحقیقـاتی و     حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط فنّ
اوري و کارآفرینیمهندسی نوآور با هد  ف توسعه فنّ

  وظایف -3ماده 
 کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه جهانی  1- 3

اوري سازماندهی براي ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به 2- 3  آنهابه منظور کمک به رشد  واحدهاي فنّ

 مراکـز  ،پیونـد بـین امکانـات و منـابع دانـشگاهها      ها و امکانات موجود در منطقه براي ایجاد   سازماندهی توانایی   3- 3
اوري اوري و صنعتی منطقه و توانایی هاي واحدهاي فنّ  علمی و فنّ

اوري کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارك به سوي تحقیق در رشته 4- 3  هاي مورد نیاز واحدهاي فنّ

 صصان داخل و خارج از کشورایجاد فضاي مناسب فعالیت علمی و مهندسی براي جذب دانشمندان و متخ 5- 3

 براي فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارك ایجاد بستر مناسب  6- 3

اوري شرکتهاي بومیواحدهايحضور و همکاري ایجاد بستر مناسب  7- 3 اوري خارجی در پارك براي توسعه فنّ   فنّ

 جی ایجاد بستر الزم براي فعالیت مشترك واحدهاي فناوري داخلی و خار 8- 3

 توسعه محصوالت و فرایندها   پژوهش با هدفتشویق 9- 3

اوري   پژوهش با هدفتشویق 10- 3    دستیابی به فنّ

اوري کمک به ایجاد شرکتها و بنگاههاي اقتصادي جدید 11- 3   )انکوباتورها( از طریق مراکز رشد واحدهاي فنّ

  
  
  

                                                
1 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
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   ویژگی هاي پارك – 4ماده 
  طق اقتصادي نزدیکی به مراکز شهري مهم، دانشگاهها و منا4-1
    داراي حوزه ستادي کوچک و مدیریت با تجربه 4-2
   داراي توان تدارك امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال4-3
   داراي زیر ساختهاي تاسیساتی و شهري مناسب 4-4
   داراي دسترسی مناسب از قبیل اتوبان، فرودگاه، راه آهن 4-5
  ام و دلپذیر  داراي معماري نوین ساختمانی و محیط آر4-6

   بخش هاي مختلف پارك -5ماده 
  )ضروري( ستاد مدیریتی پارك 5-1
  )ضروري( واحدهاي فناوري 5-2
  )ضروري( بخش هاي ارائه کننده خدمات عمومی و تخصصی 5-3
   مراکز رشد واحدهاي فناوري 5-4

   اعتبارات دولتی براي پارکها -6ماده 
  :ل موارد زیر است امها شحداکثر کمکهاي دولت براي مرحله تاسیس پارک

 درصد هزینه هاي عملیات آماده سازي و شبکه تاسیساتی پارك به صورت بالعوض و براساس ضـوابط                80 -6-1
  طرح هاي تملک دارایی ها و سرمایه اي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

 صورت بالعـوض براسـاس       درصد هزینه هاي مطالعه و تکمیل ساختمانهاي مدیریتی و ستادي پارك به            70 -6-2
  ضوابط طرح هاي تملک دارایی ها و سرمایه اي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

کمک هاي دولت براي ایجاد ساختمان هاي بخش مدیریتی و ستادي پارك حداکثر براي زیر بنایی به میزان             : تبصره  
  .  درصد مساحت پارك خواهد بود4

ـ        - 6-3 ارك بـراي راه انـدازي و تکمیـل واحـدهاي تحقیقـاتی و مهندسـی                کمک به شرکتهاي بخش خـصوصی پ
  بصورت وام با سود و کارمزد مناسب 

 نفر، به استثناي اعضاي هیات علمی کـه اسـتخدام آنهـا    20پرداخت هزینه هاي پرسنلی پارك حداکثر براي    - 6-4
  . در سازمان پارك ممنوع است

  سایر هزینه هاي جاري مطابق ضوابط مربوط - 6-5
   نحوه اعطاي مجوز براي تاسیس پارك -7ماده 

  اعطاي مجوز تاسیس پارك در دو مرحله اعطاي موافقت اصولی و موافقت قطعی، با تصویب کمیته تخصصی انجام 
  : مراحل صدور موافقت اصولی عبارتند از . می گیرد

هی و تکمیـل کـاربرگ    انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی توسط سـازمان موسـس و تهیـه گـزارش تـوجی                  -7-1
  8مطالعات مرحله اول، مطابق ماده 
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بررسی درخواستهاي واصله در معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، و اعالم نتیجـه اولیـه بـه             -7-2
  1-9سازمان متقاضی مطابق معیارهاي بند 

ن موسـس و ارائـه گـزارش و     در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی اولیه انجام اقدامات بعدي توسـط سـازما          -7-3
  مستندات الزم و تکمیل کاربرگ مرحله دوم

  و دستورالعمل ارزیـابی مـصوب کمیتـه تخصـصی          2-9ارزیابی تقاضاي مرحله دوم، براساس معیارهاي بند         -7-4
   در معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فناوري ، توسط هیات ارزیابی مستقر

از طـرف  ) موافقـت اصـولی  ( به سازمان موسس و در صورت تائید صدور مجـوز تاسـیس        اعالم نتیجه نهایی     7-5
  معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 مدت اعتبار موافقت اصولی صادره حداکثر سه سال خواهد بود و متقاضـیان الزم اسـت بالفاصـله پـس از     –تبصره  
اقـدام  ) 10مندرج در ماده ( زم براي اخذ موافقت قطعی    اخذ موافقت اصولی نسبت به احراز تدریجی شرایط ال        

موافقـت اصـولی لغـو    بدیهی است که در صورت عدم احراز شرایط صدور موافقت قطعی در زمان مقرر         . نماید
  . خواهد گردید

   طرح توجیهی مرحله اول-8ماده 
د زیر را به همـراه کـاربرگ         الزم است سازمان متقاضی طرح توجیهی اولیه شامل موار         1-7در خصوص اجراي بند     

  : مورد ارزیابی قرار گرفت 1-9 این طرح با توجه به معیارهاي مندرج در بند .مطالعات مرحله اول ارایه نماید
 علت درخواست ایجاد پارك با توجه به ماموریت سازمان موسس −

 توجیه فنی و اقتصادي ایجاد پارك در منطقه −

 شرکت هاي کوچک و متوسط، توسعه فناوري هاي خاص، توسـعه           توسعه( اهداف پیش بینی شده براي پارك        −
 ...)تجارت و 

 تبیین الگوي پیش بینی شده براي فعالیت هاي فناوري در پارك −

 محل و مشخصات زمین و تاسیسات موجود که براي ایجاد پارك در نظر گرفته شده است −

نشگاهها، اداره هاي کل استان و واحدهاي       اعالم همکاري برخی دستگاههاي مرتبط دولتی از قبیل استانداري، دا          −
 تولیدي بزرگ استان در تاسیس پارك

 ور در آنضپارك و یا ح شرکت فناوري فعال در منطقه براي مشارکت در تاسیس 10اعالم آمادگی حداقل  −

 پیش بینی شده براي ادامه فعالیت هاي پارك ) ولتیددولتی و غیر(منابع مالی مستمر  −

  )مراحل اول و دوم( ارزیابی درخواستها معیارهاي - 9 ماده 
  )مرحله اول(  معیارهاي ارزیابی طرح مطالعاتی -9-1
   دانشجو در رشته ها و زمینه هاي 10000 وجود حداقل دو دانشگاه دولتی و غیر دولتی توانمند و حداقل )الف  

  مرتبط با فعالیت پارك در منطقه           
   50 شرکت تولیدي و صنعتی و 150جود حداقل ، ووانمند در منطقه وجود حداقل یک شهرك صنعتی ت)ب  

  شرکت تحقیقاتی و خدمات مهندسی خصوصی فعال در زمینه هاي مرتبط با فعالیت پارك در منطقه         
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   واحد فناوري براي مشارکت در تاسیس پارك و یا حضور در آن 10اعالم آمادگی حداقل  )ح   
  ساتی مناسب در منطقه یو تاسوجود امکانات شهري )خ   

 اعالم همکاري برخی دسـتگاههاي مـرتبط دولتـی از قبیـل اسـتانداري، دانـشگاهها، اداره هـاي کـل اسـتان و                   )د   
  واحدهاي تولیدي بزرگ استان 

  معیارهاي ارزیابی مرحله دوم 2-9
  وجود زمین مناسب با مالکیت سازمان متقاضی ) الف

 .  هکتار می باشد30 هکتار و حداکثر 5 پارك در شروع حداقل مساحت الزم براي ایجاد: وسعت  •

  .  درصد پیشرفت فیزیکی و عملیاتی پارك ، مساحت آن قابل افزایش خواهد بود60در صورت : تبصره 
 یا شوراي عـالی شهرسـازي   5، کمیسیون ماده وجود تائیدیه مراجع ذیربط از قبیل شهرداري   : کاربري زمین    •

 ربري زمین مورد نظر در مورد مالکیت و کا

 وجود راههاي دسترسی مناسب به مناطق شهري، دانشگاهی و صنعتی مجاور: دسترسی مناسب  •

وجود تاسیسات پایه شامل آب، برق و تلفن حداقل تا یک کیلومتري زمـین مـورد نظـر بـراي        : تاسیسات پایه    •
 احداث پارك 

  ستاد مدیریتی پارك ) ب
  : ط زیر را داشته باشدالزم است ستاد مدیریتی پارك شرای

 آشنایی با مبانی نظري پارکها •

 )در بخش هاي دولتی و غیر دولتی( آشنایی با ساختارهاي فنی و اقتصادي جامعه •

 آشنایی کافی در امر تحقیقات توسعه اي •

  توانایی در جذب و ارزیابی شرکتهاي خصوصی •

  دسترسی به مشاورین تخصصی و مدیریتی •

  سس پس از اخذ موافقت اصولی وظایف سازمان مو-10ماده 
  : دارندگان موافقت اصولی الزم است بالفاصله پس از دریافت موافقت اصولی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید

   ماه 3م و پیشنهاد اساسنامه پارك به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، ظرف ی تنظ10-1
به معاونت فناوري وزارت علوم، تحققات و فناوري شامل برنامه هاي اجرایی، براي      ارائه برنامه پنج ساله پارك       10-2

  پس از سه ماه بررسی حداکثر 
 ....)توسعه شرکت هاي کوچک و متوسط، توسعه فناوري خاص، توسعه تجارت و ( اهداف پارك  •

 توجیه فنی و اقتصادي ایجاد پارك در منطقه  •

 م فضاهاي پارك از نظر نوع کاربرديمیزان زیر بناي پیش بینی شده و تقسی •

 توزیع جمعیتی و سطح تحصیالت افراد مستقر در پارك  •

 سیاستهاي مدیریتی  •

 دسته بندي واحدهاي فناوري و درصد توزیع آن ها •
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 روشهاي اجرایی پیش بینی شده براي دستیابی به اهداف پارك  •

 اه خدمات به واحدها سیاستهاي اجرایی در فراهم سازي زیر ساختهاي حمایتی و نحوه ار •

 اجرایی در برقراري تعامل مالی و واگذاري فضا به واحدهاي فناوري سیاستهاي  •

 سیاستهاي عمرانی و توسعه اي پارك  •

 براي ادامه فعالیت هاي پارك ) دولتی و غیر دولتی(پیش بینی منابع مالی مستمر  3- 10

  مطابق برنامه مصوب پارك انجام عملیات عمرانی و راه اندازي مجموعه هاي ستادي و خدماتی 4- 10

 ماه کارکرد عملـی  24 براي درخواست موافقت قطعی ، مجموعه هاي ستادي و خدماتی پارك باید حداقل    :تبصره
  . داشته باشند

 پذیرش و استقرار واحدهاي فناوري مطابق برنامه مصوب  5- 10

لیـت  ا مـاه فع 12داقل براي درخواست موافقت قطعی، الزم است واحدهاي فنـاوري مـستقر در پـارك حـ           : تبصره
  . داشته باشند

ارائه گزارش عملکرد پارك و واحدهاي مستقر در آن در دوره هـاي یکـساله بـه معاونـت فنـاوري وزارت         6- 10
 علوم، تحقیقات و فناوري براي ارزیابی در قالب کاربرگ هاي پیش بینی شده

  
    مراحل صدور موافقت قطعی-11ماده 
صولی به موافقت قطعی از سوي باالترین مقام اجرایـی سـازمان موسـس بـه                 ارائه تقاضاي تبدیل موافقت ا     11-1

معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به همراه کلیه مدارك الزم در قالب کـاربرگ هـاي پـیش بینـی                  
  شده
بی  ارزیابی تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی براساس دستورالعمل مربوط توسط هیات ارزیا              11-2

   ماهه4مستقر در معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در محدود زمانی حداکثر 
 ضوابط ارزیابی پارك ها توسط معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تهیـه و بـه تـصویب       -1تبصره  

  کمیته تخصصی فناوري خواهد رسید
 توسط معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري   کلیه پارك ها پس از دریافت موافقت قطعی،     -2تبصره  

این ارزیابی در صورت مثبت نبودن عملکرد پارك می تواند منجـر بـه   مورد ارزیابی دوره اي قرار می گیرند، نتایج   
  . لغو موافقت قطعی آن گردد

ترش آمـوزش عـالی    به تصویب شوراي گس17/12/81 تبصره در تاریخ 7 ماده و  12 این آیین نامه در      -12ماده  
  . رسید

  دکتر مصطفی معین
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
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  اساسنامه پارك هاي علم و فناوري
  قدمهم

اوري    ، توسـعه  یکی از نهادهاي اجتماعی مـوثر در امـر توسـعه فنّـاوري و بـه تبـع آن       به عنوان  1پارکهاي علم و فنّ
هاي علـم   پارك. شده است ي از کشورهاي جهان واقعتخصصی مورد توجه بسیارزایی     و اشتغال  مدار   دانش اقتصاد

اوري، محیط   اي شـرکتهاي فنّـاوري کوچـک و متوسـط، واحـدهاي       هایی مناسب براي استقرار و حضور حرفه  و فنّ
تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانـشگاهها بـه فعالیتهـاي                       

اوري اشتغال دارند   اوري و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتـشار            نهائی این همنشینی، ایجاد چشمه      هدف .فنّ هاي فنّ
اوري در ایـن پارکهـا بـه      هاي عمده   آن است به نحوي که تمامی و یا بخش         اي از فعالیتهاي منتهی به محصوالت فنّ

زي، پـژوهش علمـی، طراحـی    م این فعالیتها شامل بـازار سـنجی، ایـده پـردا          اه. اي قابل انجام باشد     صورت حرفه 
مهندسی، نمونه سازي، طراحی صنعتی، استاندارد سـازي، تـدوین دانـش فنـی، ثبـت مالکیـت فکـري، فـروش و                   
اوري در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خـدمات              عملیات مستشاري بعدي براي تحقق محصوالت فنّ

ارب جهانی و همچنـین حـضور مـوثر در بازارهـاي            المللی براي استفاده از تج      همکاریهاي بین . باشد  تخصصی می 
اوري  است اوري جهان از اهداف راهبردي پارکهاي علم و فنّ   . فنّ

  . در این اساسنامه، پارك علم و فناوري به اختصار پارك نامیده می شود
   تعاریفـ1ماده

 آندف اصـلی  شـود و هـ    مـی مـدیریت اي  سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه      : فنّاوريعلم و   پارك   -1- 1
 و ي حاضـر در پـارك    میـان شـرکتها   سازنده  فرهنگ نوآوري و رقابت      افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقا      

را جریـان دانـش و فنّـاوري      پارك علمی،براي دستیابی به این هدف. است متّکی بر علم و دانش ياه  همؤسس
به حرکت انداختـه و مـدیریت   بازار  تحقیق و توسعه، شرکتهاي خصوصی و   ياه ه موسسدر میان دانشگاهها،    

 هـا  پارك. کند می را از طریق مراکز رشد و فرآیندهاي زایشی تسهیل ي متّکی بر نوآوري   رکتهاش و رشد    کند  می
  .2نمایند میت باال فراهم  کیفیتسهیالت بافضاهاي کاري و همراه  ه بدیگريمناسب  همچنین خدمات

            
 دولتـی   مجاريی است که متقاضی تاسیس پارك بوده و تامین اعتبارات آن از             سازمان: )متقاضی( موسسسازمان   -2- 1

 . و غیر دولتی را بعهده می گیرد

با توجـه  این واحدها .  هستندپاركمستقل از حقوقی داراي هویت  مستقر در پاركواحدهاي  :فنّاوري  هاي واحد -3- 1
، مهندسـی   مهندسـی اي، طراحـی   توسـعه وقیقـات کـاربردي   به اساسنامه و یا سایر اسـناد قـانونی در زمینـه تح       

اوري   . نماینـد  مـی فعالیـت   در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقـات   و، ارائه خدمات تخصصی  معکوس، انتقال فنّ
 وابـسته   تحقیقاتی مراکز   یا و صنایع توسعه و جمله شامل شرکتهاي خصوصی، واحدهاي تحقیق     این واحدها از    

                                                
1- science and technology parks  

اوري، ها از قبیل  این تعریف انواع مختلف پارك  - 2 اوري قطبپارك هاي فنّ اوريشهرکهاي و  هاي علمی  و شهركتحقیقاتی پارکهاي ،هاي فنّ  را فنّ
 شود شامل می
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با رعایت مقررات مربوط، شامل شرکتهاي خارجی نیـز          این تعریف . تند هس هها یا دستگاههاي اجرایی   دانشگا به  
 .گردد می

 درصـد اول شـرکتهاي بـزرگ    20شرکتهایی که از نظر گردش مالی جـزء   : 1شرکتهاي کوچک و متوسط فنّاوري     -4- 1
ق به شرکتهاي بزرگ مذکور نباشد  .کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلّ

  افاهد -2ماده
  در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محورکمک به افزایش ثروت  1- 4

 تجاري سازي نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهاي تحقیقاتی، تولیدي و خدماتی جامعه 2- 4

  افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهاي متّکی بردانش 3- 4

 هاي داخلی و بین المللی کمک به جذب دانش فنی و سرمایه 4- 4

 المللی ورداخلی در سطح بینافنّ تخصصی شرکتهاي افزایش حضور و مشارکت 5- 4

اوري و حمایت از موسسه              6- 4 ها و شرکتهاي تحقیقـاتی و       حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط فنّ
اوري و کارآفرینی  مهندسی نوآور با هدف توسعه فنّ

  وظایف -3ماده 
 کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه جهانی      1- 3

اوري سازماندهی براي ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به      2- 3  آنهابه منظور کمک به رشد  واحدهاي فنّ

 مراکـز  ،ها و امکانات موجود در منطقه براي ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانـشگاهها             سازماندهی توانایی       3- 3
اوري اوري و صنعتی منطقه و توانایی هاي واحدهاي فنّ  علمی و فنّ

اوري کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارك به سوي تحقیق در رشته     4- 3  هاي مورد نیاز واحدهاي فنّ

 ایجاد فضاي مناسب فعالیت علمی و مهندسی براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور 5- 3

 ایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارك  6- 3

اوري خارجی در پـارك بـراي توسـعه فنّـاوري شـرکتهاي      واحدهايایجاد بستر مناسب حضور و همکاري     7- 3  فنّ
 بومی

 ایجاد بستر الزم براي فعالیت مشترك واحدهاي فناوري داخلی و خارجی  8- 3

  توسعه محصوالت و فرایندها  پژوهش با هدفتشویق 9- 3

اوري  پژوهش با هدفتشویق 10- 3     دستیابی به فنّ

اوري  شرکتها و بنگاههاي اقتصادي جدیدکمک به ایجاد 11- 3   )انکوباتورها( از طریق مراکز رشد واحدهاي فنّ

  
  

                                                
1 -small and medium – sized exterprises(smes) 



 

 
41 

   ارکان پارك -4ماده 
   هیات امناء4-1
   رئیس پارك 4-2
   شوراي پارك 4-3

   نحوه تشکیل وترکیب هیات امنا- 5ماده 
  : رددمطابق با قانون تشکیل هیات هاي امنا و با ترکیب زیر تشکیل می گهیات امنا 

  )رئیس(  وزیر وزارتخانه مربوط 5-1
  ) یس ئنایب ر(  استاندار 5-2
  یس سازمان موسسئ ر5-3
  )دبیر(یس پارك ئ ر5-4
   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 5-5
   یک نفر از روساي دانشگاههاي استان 5-6
   یک نفر از شخصیت هاي صاحبنظر در امور توسعه اقتصادي 5-7
  نظر در امور پارکها   از شخصیت هاي صاحب یک نفر5-8
   یک نفر از مدیران صنایع منطقه یا واحدهاي فناوري 5-9
   وظایف و اختیارات هیات امناء-6ماده 

اوري و علمی ،تصویب خط مشی و سیاستهاي مالی، اجرائی 1- 6   پارك فنّ

 تصویب برنامه هاي پیشنهادي مربوط به فعالیتهاي پارك  2- 6

 زیان پاركو تصویب ترازنامه و حساب سود و بودجه ساالنه تصویب  3- 6

 نظارت بر حسن اجراي وظایف پارك  4- 6

 تصویب آئین نامه هاي مالی و اداري پارك  5- 6

 تصویب ضوابط تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباري 6- 6

 تصویب طرحهاي توسعه و گسترش پارك  7- 6

 کمیته تخصصی فناوري  پیشنهاد انحالل پارك به 8- 6

  ساالنه پاركبررسی گزارش عملکرد 9- 6

 پیشنهاد تغییر یا اصالح اساسنامه پارك  10- 6

اوري در پارك هاي علمی و و ضوابط تاسیس مراکز و موسسهها  نامه تصویب آیین  11- 6  فنّ

  هاي داخلی هیات امنا تصویب آئین نامه 12- 6
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   نحوه انتخاب و ترکیب شوراي پارك- 7ماده 
  : د، و عبارتند از این شورا با حکم رییس سازمان موسس منصوب می شوناعضاي 

 )رئیس شورا(پارك رئیس  1- 7

 ) شورادبیر(امور فناوري ) مدیر( معاون  2- 7

 امور پشتیبانی) مدیر( معاون  3- 7

 یک نفر از معاونین پژوهشی دانشگاههاي استان  4- 7

اورياز سوي واحدهاينماینده یک  5- 7   فنّ

 یک نفر از مدیران دستگاههاي اجرایی یا صنایع منطقه  6- 7
  پارکها یک نفر صاحبنظر در امور 7- 7

   وظایف شوراي پارك- 8ماده 
 در چارچوب پارك هاي فعالیت  بندي زمینه  لویتوتدوین سیاستها و ا 1- 8

اوري در پارك تصویب درخواست 2- 8  هاي پذیرش جهت استقرار واحدهاي فنّ

اوري و مراکز خدمات علمـ واحدهايمراکز رشد  تصویب طرح ایجاد   3- 8   مـورد نیـاز  دیگـر مراکـز   فنّـاوري و  ی و فنّ
 .سرائه به سازمان موسجهت ا

  .  جلسه هاي شوراي پارك با حضور دو سوم اعضاء در بار اول و اکثریت نسبی در بار دوم رسمیت می یابد-1تبصره 
  .  تصمیم هاي شوراي پارك با تصویب نصف به عالوه یک اعضاء حاضر نافذ خواهد بود-2تبصره 
  . وههاي کاري تخصصی الزم را تشکیل دهد شوراي پارك می تواند در اجراي وظایف خود گر-3تبصره 

   نحوه انتخاب و وظایف رییس پارك – 9ماده 
  . به پیشنهاد رییس سازمان موسس و حکم وزیر مربوط منصوب، و وظایف زیر را بر عهده می گیرد  پاركرئیس

  و شوراي پارك امور پارك بر طبق اساسنامه و مصوبه هاي هیات امنایهاداره کل 1- 9

 ت طراحی و اجرایی و عمرانی احداث و توسعه پاركپیگیري عملیا 2- 9

اوريایجاد زمینه هاي الزم براي ارتقا و توسعه  3- 9   واحدهاي فنّ

   براي ارایه به هیات امناانهیتهیه و تنظیم بودجه سال 4- 9

اوري براي حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با مفاد قرارداد بـین واحدهاي نظارت بر فعالیت هاي  5- 9 واحـدهاي    فنّ
اوري وف   پارك نّ

  برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات براي پارك 6- 9

  ارائه به هیات امنابرايتنظیم گزارشهاي عملکرد مالی و کاري  7- 9

ی و افتتاح حساب هاي جاري، سپرده امانی، اعتباري و غیره نزد بانک ها و موسسه هاي مالی و اعتبـاري داخلـ                8- 9
خارجی و سایر موسسه هاي تجاري و انتقـال و مـسدود کـردن حـساب هـاي مـذکور و همچنـین دریافـت و             

 پرداخت به آنها براساس سیاست هاي تعیین شده از سوي هیات امنا 
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مطـابق ضـوابط    هـاي دولتـی و غیردولتـی         شرکتها و موسسه    تحصیل وام یا اعتبار، استقراض از بانکها، سازمانها،          9- 9
   امنامصوب هیات

   مقررات مالی - 10ماده 
  .دانشگاهها می باشد مشمول آئین نامه مالی و معامالتی رك از نظر مقررات مالیپا
  

    منابع مالی پارك-11ماده 
  :عبارتند از منابع مالی پارك 

 تامین می گردد بودجه ساالنه پارك که از محل اعتبارات عمومی کشور 1- 11

  اركپ و خدمات درآمد حاصل از فعالیت ها 2- 11

  سایر دستگاههاي اجرائیمنعقده با قراردادهاي  3- 11

   اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایاي کمک ها 4- 11

   تغییرواصالح اساسنامه – 12اده م
با تایید کمیتـه تخصـصی فنـاوري و بـا تـصویب شـوراي              هیات امنا    پیشنهادبه  هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه         

  . گسترش آموزش عالی صورت خواهد گرفت

   -13ماده 

 .  به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی رسید17/12/81 تبصره در تاریخ 3و  ماده 13در  این اساسنامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
44 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نمودار سازمانی پارك هاي علم و فناوري

مدیر روابط عمومی و بین المللی 
  

 هیات امنا

 شوراي فناوري

امور پشتیبانی) مدیر( معاون  امور ) مدیر (  معاون  
 فناوري

یس ئدفتر ر  

 رئیس پارك 
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  )انکوباتورها( آئین نامه تاسیس و راه اندازي مراکز رشد واحدهاي فناوري 

  
  مقدمه 

. فناوري در رونق اقتصادي، توسعه فناوري و به تبع آن، کارآفرینی نقـش بـسیارموثري دارنـد      شرکت هاي کوچک و متوسط      
. توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زیر ساختهاي الزم براي کاهش خطر پذیري آنها در دوران شروع فعالیت خـود مـی باشـد                   

شـد واحـدهاي فنـاوري بـراي کارآفرینـان و      مرکـز ر . یکی از مهترین این زیر ساخت ها، مراکز رشد واحدهاي فناوري است 
واحدهاي کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوري داراي ایده هاي محوري قابل تجاري شـدن هـستند، بـراي مـدت                     
چند سال اطالعات و مشاوره هاي ضروري و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را براي رشد و ارتقاي آنها  ارایه داده و آنها را              

  . ر مستقل و موثر در صحنه فناوري کشور آماده می کندبراي حضو
  . تاسیس مراکز رشد مطابق این آیین نامه و با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت می گیرد

  .  نامیده می شود" مرکز رشد" به اختصار " مرکز رشد واحدهاي فناوري "در این آیین نامه ، 
   تعاریف -1ماده 

 مرکزي است تحت مدیریت متخصصین حرفه اي که با ارائه خدمات حمـایتی از ایجـاد و توسـعه حرفـه                     :مرکز رشد  1-1
در زمینه هاي مختلف منتهی به فناوري متشکل شـده انـد و    هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهاي نوپاي فعال   

  : ات شامل موار زیر استاین خدم. اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کند
  )به صورت اجاره ( تامین محل کار  •

  خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطالع رسانی •

  خدمات مدیریتی ، حقوقی ، مالی، اعتباري، پروژه یابی و بازاریابی •

  آموزش هاي تخصصی ویژه و مشاوره •

  سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري  •

سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجـاري دولتـی و    : )متقاضی( سس سازمان مو  1-2
  . غیر دولتی بعهده می گیرد

 واحدهاي داراي هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسـناد                  :واحدهاي فناوري    1-3
دي و توسعه اي ، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصی            قانونی در زمینه تحقیقات کاربر    

این واحدها منجمله شامل شرکتهاي خصوصی ، واحدهاي . و فعالیت در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت مینمایند         
  . اجرایی هستندتحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههاي 

 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروههـاي مـستعدي کـه داراي ایـده هـاي             6 دوره اي حداکثر     : دوره رشد مقدماتی   1-4
نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهاي الزم براي آشنایی با بازار، شناسایی گـروه کـاري، تثبیـت ایـده کـاري و ایجـاد              
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در صـورت موفقیـت در ایـن دوره مقـدماتی و کـسب هویـت مـستقل حقـوقی،                 . می شـود  هویت هاي حقوقی مستقل داده      
 ماه قابل 9زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا      . واحدهاي نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند          

  . افزایش است
  . نجا دوره رشد مقدماتی برگزار می گرددمرکز رشد است که در آ بخشی از) : pre-incubator (بخش رشد مقدماتی 1-5
 ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهاي رشد یافتگی     3 دوره اي است حداکثر      : دوره رشد    1-6

  .   سال قابل افزایش است5زمان این دوره با تصویب هیات امنا تا . دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند
  
  

  ختار و تعامل هاي درونی مرکز رشدسا
  
  
  

 

 سازمان موسس 

 

 واحد فناوري 

 مدیر مرکز رشد

 بخش خدمات مشاوره اي

واحدها و هسته هاي 
وري نوپافنا  

 بخش خدمات آموزشی

احد فناوريو  

نمایندگی دستگاههاي 
 حمایت مالی 

 هیات امنا
 

  بخش خدمات پروژه یابی و بازاریابی 

 بخش خدمات عمومی

 بخش خدمات تخصصی

ي فناوري شورا  
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   اهداف 2ماده 
 بستر سازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقیقاتی  1- 2

 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي محقق جوان  2- 2

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوري  3- 2

 سط دانش مدار و فناور فعال در زمینه هاي فناوري ایجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متو 4- 2

بستر سازي جهت ایجاد فرصت هاي شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینـه              5- 2
 هاي فناوري 

  تولید و توسعه محصوالت و فرایندهاي فناوري قابل عرضه به بازار  6- 2

   وظایف-3ماده 
 3ر مرکز رشد با توحه به فعالیتهاي مندرج در بند حمایت مالی از واحدهاي مستقر د 1- 3

 تالش براي فراهم آوردن حمایت هاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد 2- 3

ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ایده هاي نو به محـصوالت قابـل تجـاري شـدن و              3- 3
 تجاري سازي آنها 

 شد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد نظارت بر روند ر 4- 3

 نظارت بر فعالیت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آنها  5- 3

 ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز  6- 3

  :  انجام فعالیت هاي زیر توسط مراکز رشد ممنوع است -تبصره 
  ) در مرکز رشدمستقر ( مشارکت در سهام واحدهاي فناوري  -1

  استخدام هیات علمی  -2

  : انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشی به استثناء موارد زیر  -3

  پروژه هاي مطالعاتی در زمینه بهبود وتوسعه مراکز رشد  •

  . پروژه هاي که به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد منعقد می شود •

   ویژگی هاي مراکز رشد -4ماده 
 تباط علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داراي ار 1- 4

 مستقر در یک پارك علمی و فناوري یا نزدیک به سایر مراکز علمی و فناوري  2- 4

 داراي فضاهاي انعطاف پذیر قابل واگذاري به صورت اجاره  3- 4
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 داراي حوزه ستادي کوچک و مدیریت با تجربه  4- 4

 ال داراي توان تدارکات امکانات و خدمات با ارزش افزوده با 5- 4

   اجزاء موجود در مراکز رشد -5ماده 
 بخش رشد مقدماتی  1- 5

 واحدهاي فناوري  2- 5

 واحدهاي ارائه کننده خدمات عمومی و تخصصی  3- 5

 ستاد مدیریتی  4- 5

 مشاورین  5- 5

 شعب یا دفاتر سازمان هاي حمایت کننده مالی  6- 5

   معیارهاي تاسیس مراکز رشد -6ماده 
  . تعیین کننده خواهد بودبراي ایجاد یک مرکز رشد ، معیارها و شرایط زیر 

 متـر مربـع اسـت کـه      1500فضاي فیزیکی اولیه براي راه اندازي مرکز به مـساحت حـداقل              : فضاي فیزیکی  6-1
  . جهت موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد

  ) متر مربع 800حداقل (  واحد فناوري 10استقرار حداقل  •

  استقرار مجموعه هاي خدماتی  •

  استقرار حوزه ستادي •

  تخصیص فضاهاي عمومی  •

  تخصیص فضاهاي کارگاهی و آزمایشگاهی  •

  آب، برق ، گاز ، تلفن و شبکه  : حداقل تاسیسات پایه مرکز رشد عبارتست از  : تاسیسات پایه 6-2
حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز بـراي ایجـاد مرکـز رشـد واحـدهاي فنـاوري در دو سـال اولیـه              : سرمایه اولیه  6-3

  : سرمایه الزم براي عبارتست از 
   واحد فناوري 10ارائه خدمات عمومی به  •

   واحد فناوري 10حمایت از ایده هاي محوري  •
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  ارائه خدمات تخصصی و فنی  پایه  •

  تامین سیستم ستادي و مدیریتی  •

  : شرایط و توان منطقه براي تاسیس مرکز رشد واحدهاي فناوري عبارتست از :  ویژگی هاي منطقه 6-4
  شگاه یا مراکز آموزش عالی توانمند وجود دان •

وجود امکانات تخصصی متناسب با زمینه فعالیت مرکز رشد و توان بالفعـل یـا بـالقوه صـنعتی و اقتـصادي              •
  منطقه براي فعالیت کارآفرینان

  وجود تقاضا و نیاز از جانب بخش هاي تولیدي و صنعتی براي تحقیقات توسعه اي  •

  بومی مرتبط وجود درصد مناسب دانش آموختگان  •

  دسترسی به امکانات شهري  •

  : الزم است ستاد مدیریتی مرکز رشد شرایط زیر را داشته باشد:  ستاد مدیریتی6-5
  تجربه کافی در امر تحقیقات توسعه اي  •

  آشنایی با ساختارهاي فنی و اقتصادي جامعه  •

  آشنایی با کارکرد بخش خصوصی  •

  آشنایی با مبانی مراکز رشد  •

  زیابی ایده ها و گروهها ي کاري و شناخت کارآفرینان توانایی در ار •

  دسترسی به مشاوران تخصصی و مدیریتی  •

    مراحل درخواست و صدور موافقت اصولی براي تاسیس مرکز رشد-7ماده 
اعطاي مجوز تاسیس مرکز رشد در دو مرحله اعطاي موافقت اصولی و اعطاي موافقـت قطعـی، بـا تـصویب کمیتـه            

  . جام می گیردتخصصی فناوري ان
  : مراحل صدور موافقت اصولی عبارتند از 

   انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی توسط سازمان موسس و تهیه گزارش توجیهی7-1
   تکمیل کاربرگ درخواست تاسیس مرکز رشد توسط باالترین مقام اجرایی سازمان موسس7-2
  خواست تاسیس به معاونت فناوري وزارت علوم، ارائه گزارش توجیهی به انضمام کاربرگ تکمیل شده در7-3

  تحقیقات و فناوري       
 ارزیابی تقاضا و جمع بندي نظر ها براساس دستورالعمل صدور موافقت اصولی توسط هیـات ارزیـابی مـستقر         7-4
  در

  انی معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، طی دو مرحله مقدماتی و نهایی و در محدوده زم     
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   ماهه 4 حداکثر      
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  از طرف ) موافقت اصولی(  اعالم نتیجه بررسی به سازمان موسس و در صورت تائید ، صدو رمجوز تاسیس 7-5

  معاونت فناوري وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري       
ست بالفاصـله پـس   مدت اعتبار موافقت هاي اصولی صادره حداکثر سه سال خواهد بود و متقاضیان الزم ا   - تبصره

اقـدام  ) 8منـدرج در مـاده      (از اخذ موافقت اصولی نسبت به احراز تدریجی شرایط الزم جهت اخذ موافقـت قطعـی               
بدیهی است که در صورت عدم احراز شرایط صدور موافقت قطعـی در زمـان مقـرر، موافقـت اصـولی لغـو                     . نمایند

    .خواهد گردید
  افقت اصولی  وظایف سازمان موسس پس از اخذ مو-8ماده 

دارندگان موافقت اصولی جهت احراز شرایط الزم براي اخذ موافقت قطعی، الزم اسـت بالفاصـله پـس از دریافـت                      
  : موافقت اصولی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند

   ماه جهت تصویب درکارگروه تخصصی فناوري 3 تنظیم و پیشنهاد اساسنامه مرکز رشد ظرف مدت 8-1
 ساله مرکز رشد به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري جهـت بررسـی،          3و ارائه برنامه     تنظیم   8-2

حداکثر پس از سه ماه، شامل بخش هاي آماده سازي ساختمان، راه اندازي سیستم ارائه خدمات، پذیرش و اسـتقرار                     
  واحدها و نظام ارزیابی واحدها در قالب کاربرگ هاي پیش بینی شده 

  براي ادامه فعالیت هاي مرکز رشد ) دولتی و غیر دولتی(ش بینی منابع مالی مستمر  پی8-3

   راه اندازي مجموعه هاي ستادي و خدماتی مطابق برنامه مصوب8-4
  ماه کارکرد عملـی داشـته  18 براي درخواست موافقت قطعی، مجموعه هاي ستادي و خدماتی باید حداقل     -تبصره  

  .باشند
  ار واحدهاي فناوري برگزیده و هدایت و نظارت بر رشد آنها  پذیرش و استقر8-5

 مـاه فعالیـت   12 براي درخواست موافقت قطعی، الزم است واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد حداقل   - تبصره
  . داشته باشند

وم،  ماهـه بـه معاونـت فنـاوري وزارت علـ     6 ارائه گزارش عملکرد مرکز رشد و واحدهاي مستقر دردوره هاي   8-6
  تحقیقات و فناوري جهت ارزیابی در قالب کاربرگ هاي پیش بینی شده 

 ضوابط ارزیابی دوره اي فعالیتهاي مراکز رشد توسط معاونت فناوري وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري                  - تبصره
  . تهیه و به تصویب کمیته منتخب تخصصصی فناوري خواهد رسید 

  قطعی  مراحل درخواست و صدور موافقت -9ماده 
 ارائه تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی از سوي باالترین مقام اجرایی سازمان موسس به معاونت             9-1

  فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به همراه کلیه مدارك الزم در قالب کاربرگ هاي پیش بینی شده 
اساس دستورالعمل مصوب کمیته تخصصی فنـاوري   ارزیابی تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی بر 9-2

   ماهه4توسط هیئت ارزیابی مستقر در معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در محدوده زمانی حداکثر 
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 کلیه مراکز رشد پس از دریافت موافقت قطعـی نیـز، توسـط معاونـت فنـاوري وزارت علـوم، تحقیقـات و                       -تبصره
ه اي قرار میگیرند، نتایج این ارزیابی ها درصورت مثبت نبودن عملکرد مرکزرشد می تواند            فناوري مورد ارزیابی دور   

  . منجر به لغو موافقت قطعی گردد
 در شوراي گسترش آموزش عالی به تـصویب  17/12/81 تبصره در تاریخ 5 ماده و   10 این آئین نامه در      -10ماده  
  . رسید
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  مراکز رشد واحدهاي فناوري ساسنامها
  

   تعاریف-1ه ماد
مرکزي است تحت مدیریت متخصصین حرفه اي که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسـعه حرفـه                  : مرکز رشد  1- 1

هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمینه هاي مختلف منتهـی بـه فنـاوري متـشکل          
 . این خدمات شامل موارد زیر است . یبانی می کندشده اند و اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و فن دارند، پشت

  )به صورت اجاره ( تامین محل کار  •

  خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطالع رسانی •

  خدمات مدیریتی ، حقوقی ، مالی، اعتباري، پروژه یابی و بازاریابی •

  آموزش هاي تخصصی ویژه و مشاوره •

  ي فناوري سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدها •

   دولتی و مجاري سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از ) :متقاضی( سازمان موسس2-1 
   .غیر دولتی بعهده می گیرد      

 واحدهاي داراي هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسـناد                :  واحدهاي فناوري    1-3
قانونی در زمینه تحقیقات کاربردي و توسعه اي، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصـصی              

این واحدها منجمله شامل شرکتهاي خصوصی، واحـدهاي  . و فعالیت در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت مینمایند      
  . ه به دانشگاهها یا دستگاههاي اجرایی هستندتحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابست

 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروههـاي مـستعدي کـه داراي ایـده هـاي             6 دوره اي حداکثر     : دوره رشد مقدماتی   1-4
د نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهاي الزم براي آشنایی با بازا ، شناسایی گـروه کـاري، تثبیـت ایـده کـاري و ایجـا                   

در صـورت موفقیـت در ایـن دوره مقـدماتی و کـسب هویـت مـستقل حقـوقی،                 . هویت هاي حقوقی مستقل داده می شـود       
 ماه قابل 9زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا      . واحدهاي نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند          

  . افزایش است
  . بخشی ازمرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می گردد:   pre- incubator)( بخش رشد مقدماتی 1-5
 ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهاي رشد یافتگی     3 دوره اي است حداکثر      : دوره رشد    1-6

  .  سال قابل افزایش است5زمان این دوره با تصویب هیات امنا تا . دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند
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 مودارهاي ساختاري و تعامل هاي درونی مرکز رشدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 سازمان موسس 

 

 واحد فناوري 

 مدیر مرکز رشد

 بخش خدمات مشاوره اي

واحدها و هسته هاي 
وري نوپافنا  

 بخش خدمات آموزشی

 واحد فناوري

نمایندگی دستگاههاي 
 حمایت مالی 

 هیات امنا
 

ش خدمات پروژه یابی و بازاریابی بخ   

 بخش خدمات عمومی

 بخش خدمات تخصصی

 شوراي فناوري 
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   اهداف -2ماده 

   بستر سازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقیقاتی2-1
   ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي محقق جوان 2-2
   به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر  فناوري  کمک2-3
زمینـه هـاي     ایجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچـک و متوسـط دانـش مـدار و فنـاور در     2-4

  فناوري 
   بستر سازي جهت ایجاد فرصت هاي شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در 2-5

  زمینه هاي فناوري      
  لید و توسعه محصوالت و فرایند هاي فناوري قابل عرضه به بازار  تو2-6

   وظایف -3ماده 
  3-1 حمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد با توجه به فعاالیتهاي مندرج در بند 3-1
   تالش براي فراهم آوردن حمایت هاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد 3-2
ت و مشاوره هاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ایده هـاي نـو بـه محـصوالت قابـل تجـاري                ارائه خدما  3-3

  سازي 
  آنها      

   نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد 3-4
  نظارت بر فعالیت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آنها  3-5
   بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز  ایجاد3-6

  :  انجام فعالیت هاي زیر توسط مراکز رشد ممنوع است-تبصره 
  )مستقر در مرکز رشد( مشارکت در سهام واحدهاي فناوري  -1

 استخدام هیات علمی  -2

  : انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشی به استثناء موارد زیر  -3

  پروژه هاي مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد  •

 . پروژه هایی که به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد منعقد می شود •

   ارکان مرکز رشد -4ماده 

   سازمان موسس4-1
   هیات امنا 4-2
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   مدیر مرکز رشد 4-3
  شوراي مرکز رشد  4-4

   هیات امنا-5ماده 
  .اکز رشد براساس قانون تشکیل هیات هاي امنا ایجاد می گرددهیات امناي مر

 چنانچه سازمان موسس داراي هیات امنا باشد، هیات امناي مرکز رشد همان هیات امنـاي سـازمان موسـس            -تبصره
  . خواهد بود

   ارکان مرکز رشد -6ماده 
   سازمان موسس4-1
  هیات امنا  4-2
   مدیر مرکز رشد 4-3
    شوراي مرکز رشد4-4

   هیات امنا -5ماده 
  . هیات امناي مراکز رشد براساس قانون تشکیل هیات هاي امنا ایجاد می گردد

 چنانچه سازمان موسس داراي هیات امنا باشد، هیات امناي مرکز رشد همان هیات امناي سـازمان موسـس     -تبصره  
  . خواهد بود

  ف و اختیارات هیات امنای وظا-6ماده 
 امنا مطابق با قانون تشکیل هیات هاي امنا دانشگاه هـا و موسـسه هـاي آمـوزش عـالی و        وظایف و اختیارات هیات   

 شوراي عالی انقالب فرهنگی و اصالحیه هاي 23/12/1376 و 9 مورخ 183 و 181پژوهشی مصوب جلسه هاي     
  . بعدي آن خواهد بود

   وظایف مدیر مرکز رشد -7ماده 
  نامه و مصوبه هاي هیات امنا اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساس7-1
   تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارائه به شوراي مرکز رشد 7-2
  نظارت بر فعالیت واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد براي حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف  7-3

  پیش بینی شده       
  ي فناوري ایجاد زمینه هاي الزم براي ارتقاء و توسعه واحدها7-4
  برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات براي مرکز رشد  7-5
   عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیق و حقوقی7-6
   ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شوراي مرکز رشد 7-7

  کز رشد  ترکیب  شوراي مر-8ماده 
  )رئیس شورا (  مدیر مرکز رشد 8-1
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   یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه هاي اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاري مرکز رشد، به پیشنهاد مدیر8-2
   مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس       
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  صصی متناسب با فعالیت هاي مرکز رشد، به پیشنهاد مدیر  دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخ8-3

  مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس         
   یک نفر کارشناس مبرز اقتصادي به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان 8-4

  موسس      
ی فعال در زمینه فناوري به پیشنهاد مـدیر مرکـز و بـا تائیـد و صـدور                 یک نفر از مدیران شرکت هاي خصوص       8-5

  حکم
   توسط رئیس سازمان موسس     

  )دبیر شورا(  معاون مرکز رشد 8-6
   وظایف و اختیارات شوراي مرکز رشد -9ماده 

   تصویب خط مشی، سیاست هاي مالی و علمی مرکز رشد 9-1
  لیت هاي مرکز رشد به هیات امنا  پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعا9-2
ساالنه مرکز رشد براساس شاخص هاي مصوب جهت ارائه به هیـات          ) حساب سود و زیان   ( تائید تراز مالی و      9-3

  امنا 
   تائید آیین نامه هاي اجرائی مرکز رشد 9-4
   تصویب صالحیت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مرکز رشد 9-5
  کز رشد  بررسی عملکرد ساالنه مر9-6
  پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان موسس 9-7
   پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوري 9-8

   وظایف سازمان موسس-10ماده 
   تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد 10-1
   انتصاب مدیر مرکز رشد 10-2
  ادي  تامین ستاد مدیریتی و نیروي انسانی بخش ست10-3
   پیشنهاد انحالل مرکز رشد به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 10-4

   مقررات مالی -11ماده 
  . مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها می باشد

   منابع مالی -12ماده 
  : منابع مالی مرکز رشد عبارتند از 

  .  مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می گردد بودجه ساالنه12-1
   کمک هاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقی12-2
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   درآمد حاصل از فعالیت هاي مرکز رشد 12-3
  3 عقد قرارداد هاي پژوهشی و اجرایی با سازمان هاي دولتی و غیر دولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده 12-4

الح در این اساسنامه به پیشنهاد شوراي فناوري، با تائید کمیته تخصصی فنـاوري و بـا        هرگونه تغییر و اص    -13ماده  
  . تصویب شوراي گسترش آموزش عالی صورت خواهد گرفت

 در شوراي گسترش آموزش عـالی بـه تـصویب    17/12/81 تبصره در تاریخ    2 ماده و    14 این اساسنامه در     -14ماده  
  . رسید
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 دستورالعمل تهیه برنامه کار پاركهاي علم وفناوري

  مقدمه
هاي علم و فناوري و یا متقاضیان   ها و مراکز رشد جهت راهنمایی مدیران پارك       این دستورالعمل از طرف اداره کل پارك      

آمـاده گردیـده   ) کوتاه مدت، میان مـدت و بلنـد مـدت   (هاي مختلف زمانی کاري در فازه تاسیس پارك، براي تهیه برنامه    
هـاي محـل   و پتانـسیل   هایی از قبیل نوع ماموریت پارك، ابعـاد پـارك، شـرایط             ها و تفاوت  نوع پارك با توجه به ت   . است

هـاي ارایـه شـده و یـا حتـی       ها از لحاظ محتوا و برنامـه   استقرار پارك و موارد مشابه، انتظار بر این نیست که این برنامه           
هاي کلی به همراه نکاتی که     ی طراحی شده که تنها سرفصل     لذا این دستورالعمل به نوع    . ساختار ارایه برنامه مشابه باشند    

ها و جزئیات برنامـه  الگو و ساختار سایر زیربخش. شوند را مشخص کند در هر مورد از نظر این دفتر با اهمیت تلقی می  
  . باشددر اختیار تهیه کنندگان برنامه  می

  ضوابط نحوه ارایه برنامه  

هـا وجـود   به زبان فارسی باشد ودرصورتی که مدارکی به زبانهـاي دیگـر در پیوسـت   هاي این برنامه باید کلیه قسمت  •
 .ارایه گرددیز هاي گزارش نهاي مورد نظر و ارتباط آن با سایر بخشبخشدارد، ترجمه 

هرگونـه اطالعـات و   . گیـرد  قرار مـی  ارزیابی  موردهاي درج شده در این دستورالعمل در بررسی برنامه فقط سرفصل     •
 . و پیوست شود تهیه گانهها و بروشورها باید بصورت جدااضافی مثل گزارشمدارك 

 .ارایه شود) هادیاگرام, جداول( حتی االمکان سعی شود اطالعات بصورت پردازش شده و به شکل مناسب •

 . برروي دیسک فشرده نیز ارسال گرددPDF برنامه، یک نسخه الکترونیک با فرمت چاپیالزم است به همراه نسخه  •

درآن . اي جداگانه و بـه صـراحت اعـالم گـردد     در صورت وجود اطالعات محرمانه در برنامه، آن موارد باید طی نامه            •
هاي محرمانه برنامه صرفا در اختیار مـسئولین ذیـربط در حـوزه معاونـت فنـاوري وزارت متبـوع و یـا             صورت بخش 

در غیـراین صـورت، ایـن دفتـر مجـاز بـه       . گرددلقی میگیرد و مفاد آن محرمانه ت      کارشناسان معتمد این دفتر قرار می     
 .رسانی خواهد بودگذاري، آموزشی و اطالعاستفاده از کلیه مفاد برنامه براي مقاصد سیاست

  
 

  :ها و مراکز رشدآدرس پستی دفتر پارك
ات و فنـاوري، طبقـه دهـم     پیروزان جنوبی، وزارت علـوم، تحقیقـ  یابان هرمزان، خیابان خوردین، خیابانتهران، میدان صنعت، خ 
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  ساختار کلی برنامه 

همچنین این برنامـه عـالوه بـر رعایـت     . باشد صفحه 300 تا 100 بین )هاشامل پیوست(بهتر است که برنامه پیشنهادي     
  .شده در این بخش را شامل باشدهاي ارایه موارد ذکر شده قبلی باید سرفصل

  برنامه ) جلد(صفحۀ اول 
  :لطفا در صفحۀ اول موارد زیر را مشخص نمایید

 )در صورت وجود عنوان خاص(عنوان برنامه  •

 نام پارك ارایه دهندة برنامه  •

 نام سازمان موسس پارك •

 پارك) تاسیس(تاریخ شروع به فعالیت  •

 )نام و سمت(مسئول مستقیم ارایه برنامه  •

 )نام و سمت(انشین مسئول ارایه برنامه ج •

 آدرس پستی پارك •

 آدرس پست الکترونیک مسئولین ارایه برنامه  •

 شمارة تلفن ونمابر پارك •

 آدرس وب سایت پارك   •

 تاریخ ارایه برنامه •

   مقدمه
گیـري  در ابتدا تاریخچـه و نحـوه شـکل      . شودکاري آن پرداخته می     به کلیاتی در مورد پارك و برنامه      , بخش مقدمه 

ول اصلی تهیـه برنامـه، تـیم    ئمس, همچنین در مورد نحوه تدوین این برنامه. پارك بصورت مختصر مورد نظر است 
صالح و همچنین دوره زمانی این برنامه، اطالعـات الزم  همکار، فرآیند بررسی و تایید این برنامه توسط مرجع ذي        

ست در هنگام رسیدگی در نظر گرفتـه شـود در ایـن      هرگونه مورد خاص نیزکه الزم ا      .بصورت مختصر ارایه شود   
  .شودقسمت درج می

 
  کاري   هدف از برنامه

  .باشدکند، مدنظر میي دنبال میادر این بخش اهدافی که سازمان پارك از تدوین چنین برنامه
  گذار موسس ویا سرمایه) هاي(معرفی پارك و سازمان  

وسـعت، نـوع   (از قبیل محل استقرار پارك، مشخصات فیزیکـی         در این قسمت توضیحاتی عمومی در مورد پارك         
  .شودزمینه فعالیت و از این قبیل اطالعات داده می, ....)کاربري محل، مشخصات بارز و
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 جدول زیرکامل شده و هرگونه اطالعات کـه در ایـن جـدول          گذار  موسس و یا سرمایه   ) هاي(معرفی سازمان در بخش   
  .قابل ارایه نیست نیز به طور مختصر اضافه گردد

   :1جدول 

  
  

  کاري  اسناد برنامهکلیات 
بینـی  هـاي پـیش  هاي موفقیت وارائه روش   کالن مؤسسین، ارزیابی شاخص   هاي  کاري در واقع بیانگر دیدگاه      اسناد برنامه 

  .هاي زیر بیان شده استپارك در بخشکاري   اسناد ضروري براي ارائه برنامه. شده براي حصول اهداف است
  سند کالن

  :هاي کالن موسسین پارك است باید شامل موارد زیر باشداین سند که بیانگر دورنماي موفقیت و دیدگاه
 بیان دقیق اهداف پارك •

   براي تاسیس پاركنیازها تخمین پیش •

 گذاران پاركبندي از نیازها، انتظارات و منافع بنیانارایه یک جمع •

 سنجی توسعۀ پارك  تحلیل و امکان •

 )است، ساختار احتمالی آن درصورتی که پارك هنوز تاسیس نشده(تشریح ساختار پارك  •

  پاركخدمات قابل ارایه درکلی معرفی  •

  با یکدیگر و با مخاطبین موسسین پاركهاي هم افزایانهفعالیتتشریح نوع ارتباط و  •

ها واعتبارات مـورد نیـاز     هاي حساب شده در خصوص نحوه تامین دارائی       بینیاین سند که بیانگر پیش     ،هاسند دارائی 
 :  باید شامل موارد زیر باشد،است

 )زمین، مستغالت، تاسیسات، تجهیزات و غیره (هاي پاركگیري داراییتوضیح فرآیند شکل •

 نحوه مشارکت هر یک از سهامداران موسس در این فرآیند •

  از سایر مجاري  پاركادارهاندازي و راهبراي  مورد نیاز   جذب سرمایهنحوه •

این سند انواع،گستره و مشخصات مستاجرین احتمـالی پـارك را بیـان نمـوده و شـامل یـک فهرسـت           ،  سندبازار
 .آیدبینی شده براي انتخاب مستاجرین مناسب نیز در این سند میشرایط پیش .صیلی از آنها خواهد بودتف

گذاري بر  کاري است که چگونگی توزیع یک محصول و یا خدمت، قیمت            این سند همچنین بخش مهمی از برنامه      
  .دهد ن میسازي مفهوم پارك را در بازار هدف نشاروي خدمات ارائه شده، تبلیغ و فرهنگ

  نام سازمان  ردیف
نوع سازمان 

  )غیردولتی,دولتی(
نحوه 

  مشارکت
درصد 
  مشارکت

گذاري تا میزان سرمایه
  کنون

بینی گذاري پیشمیزان سرمایه
  ه تا پایان برنامهشد
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 سند خدمات

بـدیهی اسـت کـه ایـن     . گیـرد  بینی شده براي ارائه به مستاجرین مورد اشاره قرار میدر این سند انواع خدمات پیش    
  .ها و مخاطبین تعیین گردد خدمات باید بر اساس سندهاي کالن، دارائی

   سند کالنترکیب
  : که موارد زیر به دقت مورد توجه قرار گیردبا توجه به کلیدي بودن مباحث برنامه  در این سند، الزم است

  ایدة کاري  پارك
بـه تفـصیل بیـان    ) به لحاظ کاري  و اثر بخـشی اقتـصادي  (ایده محوري و خاص پارك مورد نظر      در این قسمت    

  .شود می
  رنماي موفقیت و ماموریت پاركدو

 سـاختارها و خـدمات    نـی از ، تـصویري ذه )سـال 9تا  5براي مثال(افق زمانی مشخص براي یک  ،در این قسمت 
ترکیـب  ، به لحـاظ فـضاي فیزیکـی و روانـی      جذابیت   کارآفرینی،حمایتی موجود در پارك، اثر بخشی اقتصادي و         

صورت خالصه رسالت نهـایی  ه بو با توجه به این موارد و شود   میو نحوه تامین منابع مالی پارك ارائه         مستاجران
  .شود میمشخص پارك 

  اهداف پارك 

پـیش شـرط رسـیدن بـه ایـن هـدف        بدیهی است که .شود  پارك بیان میراهبردي ین قسمت هدف اصلی و    در ا 
نیل به این اهداف گـاه عـالوه بـر     .تر استتر و نزدیکسعی در حصول به اهداف کوچکو کلیدي، در گرو تعیین    

بـراي مثـال در   (هد داشت   به همراه خوا   دستاوردهاي مستقلی را نیز   , طی مراحل الزم براي رسیدن به هدف اصلی       
بـصورت مـستقل نیـز    کـه  ) توان به ایجاد شغل و فرهنگ کارآفرینی رسید اي می روند صحیح توسعه اقتصاد منطقه    

   .مهم و قابل توجه هستند
سایر دستاوردهایی کـه در   , در نتیجه در این بخش عالوه بر هدف اصلی و استراتژیک پارك و دستاورد کلیدي آن               

  .خواهد شد و همچنین اهداف کوچکتر در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرداین فرآیند حاصل 
ع حاصـل از  فمؤسس بصورت جداگانـه مـدنظر دارنـد بـه همـراه منـا      هاي سازمانهمچنین اهدافی که هر کدام از   

 درصورتی که پارك داراي اهداف کوتاه مدت خارج از محـدوده          . شودذکر می دستیابی به آن هدف در این قسمت        
  .نیز باید در این قسمت اعالم شود  باشدهدف اصلی و استراتژیک

  بازار امالك 
منبع اصلی این درآمدها اجاره و یا واگذاري  فضا بـه  . هرپارك فناوري نیاز به کسب درآمد براي ادامه فعالیت دارد        

الت منطقه، بـه    در نتیجه بررسی وضعیت امالك و مستغ      . است) واحدهاي فناوري (ها و موسسات متقاضی     شرکت
  . لحاظ وجود و قیمت، ضروري است

از )  تفکیـک منـاطق   اگر پارك بصورت متمرکز نبود بـه      (هاي پارك   در این بخش وضعیت منطقه استقرار ساختمان      
مسئله مهـم مبلـغ اجـاره بهـاي فـضاهاي اداري و کیفیـت             . گیرد  کاري و کیفیت مورد بررسی قرار می      نظر موقعیت 

همچنـین  , ) تقسیم بندي نمودC تا +Aتوان به درجات  ها را میاین ساختمان( پارك است   هاي مربوط به  ساختمان
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وجـود فـضاهاي    , خصوصیات بارز هر منطقه از نظر بافت شهري، ترافیـک و تـراکم جمعیـت، فـضاي پارکینـگ                  
هـاي فعـالیتی    هاي دانش محور فعال در زمینـه    همچنین تراکم شرکت  . تولیدي، کاري، یا انبارها باهم مقایسه شوند      

در این بخش همچنین آینده منطقه مورد نظر از جهت توسعه آتی نیز مورد بررسی قـرار             . پارك باید مشخص شود   
ارائه یک نقشه نسبتا دقیق که در آن منظقه یا مناطق مورد نظر با شماره مشخص شـده باشـد و همچنـین               . گیردمی

ه تفکیک کیفیـت سـاختمان در هـر منطقـه مفیـد بنظـر               جداولی جهت مقایسه قیمت زمین، ساختمان و یا اجاره ب         
  .رسد می

  بازار رقابت
 مطالعه شده و معرفی شـوند تـا امکانـات و شـرایط رقابـت و یـا       در این قسمت باید رقباي موجود و بالقوه پارك   

ـ همکاري بین پاركکه   تجربه نشان داده است      .همکاري با آنها مشخص شود     ین هاي فناوري در مقایسه با رقابت ب
هر حال رقباي پارك با توجه بـه مقیـاس فعالیـت آن، بایـد در سـطح            آنها از تاثیر بیشتري برخوردار است، ولی به       

. ها و تهدیدهاي موجود بررسی شوند    المللی شناسایی شوند و اشتراکات و افتراقات و موقعیت          منطقه، کشور و بین   
  .هاي آن و بازار هدف نیز توجه نمودزمینه فعالیت, البته در انتخاب محدوده مورد بررسی باید به نوع پارك

 ساختار مدیریتی پیش بینی شده 

امناء، هیات رئیسه یا هیات مدیره، رئیس یـا  اعضاء هیت .  شود حساختار مدیریتی به هر شکلی که است باید تشری        
  . شوندهاي مدیریتی در سطح باال بصورت حقیقی و حقوقی معرفی  مدیرعامل و سایر پستمدیرعامل، 

 ها سند دارائيتركیب
گذاري شده تا کمبودهـا مـشخص شـده و همچنـین            ها و منابع موجود ارزیابی و ارزش      در این قسمت باید دارایی    
  .ریزي شودبراي رفع کمبودها برنامه

 امالك و مستغالت

 فعلـی   و مالکیـت ی، آدرس، فـضاي سـاختمان  امـالك تواند بصورت جدولی باشـد کـه در آن نـام     این فهرست می 
   .)2جدول  (مشخص شده است

  

  
  

                                                
 بوده)پارك به واگذاري تضمین با(موسس سازمان یا و پارك به متعلق قانونی لحاظ بایداز جدول این در مندرج هايساختمان مامی  ت- 1
  .باشندمی گذار رمایهس یا موسس سازمان یک از بیش داراي که باشدمی هاییپارك به مربوط ستون این و

  آدرس  ردیف
  )محلی(

  مساحت
  )متر مربع(

تفکیک هر ساختمان زیربنا به  ساختمانها
  )مترمربع(

  1مالک فعلی

            
            
        مجموع    
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هاي در دست احداث و یا در حال مالکیت نیز به همراه جزئیات از قبیل زمان       همچنین بصورت جداگانه ساختمان   
، )هـا زیربنـاي کـل سـاختمان   (همچنین مقدار فـضاي سرپوشـیده    . معرفی گردند  ي یا زمان اتمام ساختمان،    واگذار

هاي مربـوط بـه هریـک     جزئیات ساختمان با)فضاي قابل اجاره به تفکیک کاربري دفاتر، انبارها، فضاهاي تولیدي       
اتـاق کنفـرانس، فـضاي      (فضاهاي مربوط به خدمات عمومی و فنی شـامل خـدمات دفتـري               .باید مشخص شوند  

  .هاي تخصصی باید مشخص شوند، خدمات عمومی رفاهی و آزمایشگاهی و کارگاه)گري مشتركمنشی
 در  .ها دارد ها نقش غیرقابل انکاري در موفقیت پارك و جذب شرکت         شرایط کیفی ساختمان   در یک پارك فناوري   

ا مشخص شود که آیا بازسازي و یـا سـاخت        شرایط هر ساختمان از لحاظ کیفی بررسی شود ت        باید  قسمت بعدي   
لزوم ساختمان جدید فقط بخاطر کمبود فضا نیست بلکه از لحاظ کیفی نیز   . هاي جدید الزم است یا خیر     ساختمان

-دالیل نیاز به ساختمان   . هاي با استاندارد باال باشد    هاي بزرگ احتیاج به ساختمان    ممکن است براي جذب شرکت    

  .اسبی نیز براي آن پیشنهاد گرددها و همچنین فضاهاي من
 تاسیسات و خدمات پشتیبانی

 و درصورتی که هرگونه کمبودي وجود داشته باشد نسبت به          باید بررسی شوند  همگی  تاسیسات موجود در پارك     
  . رفع آن اقدام شود

  تاسیسات عمومی  •
  هادر سطح پارك و داخل ساختمانکشی آب لوله §
  هاي پاركتمام ساختماندر   آنفیتکیوگرمایش وهاي سرمایشسیستم §
  شبکه توزیع برق •

اول از همه نـوع بـرق قابـل    .  شودبه آن توجه اختصاصیداخل پارك مورد مهمی است که باید      شبکه توزیع برق  
، نحوه توزیع هر از طرف توزیع کننده محلی   حداکثر توان قابل ارائه     ،  ، توان مصرفی در پارك    )فاز  فاز، سه   تک(ارائه  

در ایـن مـورد نیـز در    . باشـند  هاي مربوط به آن موارد قابل توجه مـی در پارك و سیستم  ) فاز  فاز، سه   تک (نوع برق 
  .ریزي شده باشد صورت وجود هر گونه کمبود باید براي رفع آن برنامه

  شبکه مخابراتی و ارتباطی  •
 در .اوري اطالعـات اسـت  هاي ارتباطات و فنـ یکی از وظایف اصلی هر نوع پارك فناوري فراهم کردن زیرساخت     

انـدازي شـبکه    هاي تلفن قابل ارائه درکل پارك و در هر ساختمان به عالوه وجود یا امکان راه     این زمینه تعداد خط   
  . تلفن داخلی در هر باید بررسی شود

سائلی از مـ ) مثال بوسیله فیبر نوري(با کیفیت عالی شبکه ارتباط محلی کامپیوتري نیز در هر ساختمان و کل پارك        
  .مورد نیاز استهاي پارك براي تمام قسمتز یاست که باید رعایت شود و ارتباط با پهناي باند باال به اینترنت ن

   رفاهیخدمات  •
در (و حمـل و نقـل داخلـی    ) درصورت نیاز(روبی مسیر  شامل نظافت محیط، جمع آوري زباله، برف      این خدمات   

  .دنیز باید موجود باشن) صورت بزرگ بودن پارك
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  خدمات امنیتی  •
خـدماتی کـه   . ها و دفاتر بصورت انسانی و مکانیزه باید فراهم شود       براي کل محیط پارك و ساختمان     این خدمات   

در پایان .کاري  قید شوند شوند باید با معرفی شرکت مورد نیاز در برنامه   ارائه می   از پارك  هاي خارج توسط شرکت 
ورد شود و در صورتی کـه مـستاجرین مـستقر        آجود بصورت تقریبی بر   ها و تاسیسات مو   نیز ارزش کلی ساختمان   

  .اند، مقدار تقریبی درآمد از طریق اجاره نیز قید شود شده
 هاي ارتباطی  دسترسی به راه •

هاي دسترسی به آنهـا و کیفیـت   المللی، بنادر و روشهاي بینموقعیت استراتژیک پارك از لحاظ فاصله به فرودگاه   
. آهن، اتوبوس بین شهري، خطوط هوایی و غیره بایـد مـشخص شـوند           ی در منطقه از جمله راه     حمل و نقل عموم   

  . ترین مناطق شهري باید وجود داشته باشدهمچنین خطوط اختصاصی حمل نقل از پارك به نزدیک
اسـب  ها و کمبودهاي آن باید بررسی شده باشد تا در صورت لزوم راهکار من               هاي منطقه و محدودیت   وضعیت راه 
  .در کل موقعیت محل از لحاظ لجستیک باید بطورکامل مطالعه شود. اتخاذ شود

 منابع انسانی      

جمعیـت موجـود در منطقـه پـارك     . اي که پارك در آن قرار گرفته از لحاظ نیروي انسانی باید ارزیابی شـود  منطقه
 مهندسین مجرب، تعداد دانـشجویان،      کرده، تعداد متخصصین و   نسبت به جمعیت سایر مناطق، تعداد افراد تحصیل       

 .ها همگی به دقت باید مورد مطالعه قرار گیرندمراکز آموزش عالی و دانشگاه
 

  ترکیب سند بازار
این سند انواع، گستره و مشخصات مستاجرین احتمالی پارك را بیان نموده و شـامل یـک فهرسـت تفـصیلی از آنهـا                                 

کاري  است که نحوه ارائه یـک محـصول و یـا خـدمات، تبلیـغ و اطـالع        همی از برنامهسند  بازار بخش م  . خواهد بود 
-شوند، را براي یـک دوره نـشان مـی   هاي پارك و قیمت گذاري خدماتی که در پارك ارائه می         رسانی در زمینه فعالیت   

یـر بـا ذکـر جزئیـات،     بایست بـصورتی فراگ   این سند می  . بسیار مهمی در موفقیت یک پارك دارد       سند بازار نقش  . دهد
هاي عملیاتی براي رسیدن به اهداف بازار پارك را براي دوره حیات یـک         هاي حضور در بازار هدف و برنامه      استراتژي

  :الزم است تا موارد زیر به دقت مورد توجه قرار گیرد. کاري بیان کند برنامه
  

  مستاجرین فعلی
هاي مـستقر در پـارك   بـصورت کلـی و تفکیـک      شرکت درصورتی که پارك شروع به کارکرده باشد آمار       -الف

  .استقرار در هر ساختمان ذکر شود
  ها به منظور ترسیم و نوشته شدن در برنامه بازار  هاي بالقوه و بالفعل هریک از این شرکت بیان توانائی-ب
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  مستاجرین هدف
با درنظر گرفتن معیارهاي پـذیرش و  در این قسمت با توجه به اهداف بیان شده و زمینه فعالیت پارك و همچنین         

هایی که در پارك مـستقر خواهنـد شـد    هاي تدوین شده از  قبل، در مورد تعداد و نوع شرکت        بر اساس استراتژي  
  .شودبینی میپیش

اوري داشته باشد، می             تواند متقاضی استقرار در پارك فنّـاوري   بصورت کلی هر نوع موسسه که فعالیت مبتنی بر فنّ
  .باشد
هایی که در پارك مستقر خواهند شـد  فعالیت شرکت    تخصصی    در مورد زمینه و شاخه     تخمین دقیقی سس باید   مؤ

  .داشته باشد
منطقه هاي  در مورد شرکت  ) و بروز بودن  ن  داز لحاظ جامع بو    (بینی باید آمار مناسبی   براي دسترسی به چنین پیش    
  .مورد نظر وجود داشته باشد

 پراکندگی آنهـا و سـایر   ههاي فناور تازه تاسیس، نحو آمار شرکت,ي فعال در فناوريهامار کل شرکت  آبراي مثال   
بـه تفکیـک   باید  همچنین این آمار    .  در دست باشد   .... متخصص و  تعداد پرسنل , مشخصات از جمله تعداد پرسنل    

مثـل  (یی نـدارد  در پارك فنـاوري کـارآ      هاي پایه بخشبعضی از    زیرا در  تهیه شود ها  زمینه فعالیت این شرکت   در  
   .ها باید مشخص شود خصوصی بودن این شرکتو یاهمچنین دولتی . )هاي فعال در زمینه دامداريشرکت

هـاي    با استفاده از این آمارها زمینـه  واستآن  فراگیري عملکرد ومحدوده مکانی این آمار بسته به محدوده پارك        
  .مشخص خواهد شددر منطقه تخصصی غالب 
بندي شوند، نیازها و منافع دو طرفه پارك فنـاوري     آن دسته  طبقتریان پارك فناوري باید     شي که م  زمینه مهم دیگر  

هاي دانـش  هاي بزرگ، شرکتها به سه دسته شرکت      یعنی براي مثال با تقسیم شرکت     . هاي مستقر است  و شرکت 
ـ              محور و شرکت   اوري و همچنـین منـافع و       هاي تازه تأسیس منافع و نیازهاي هرگروه براي اسـتقرار در پـارك فنّ

ولین پـارك تقریبـا   ئ این طبقه بندي باعث شده کـه مـس  .گیرد  هرگروه مورد بررسی قرار      استقرارنیازهاي پارك در    
هـاي فـوق    خـدمات حمـایتی کـه شـرکت    اهمچنین بطیف کامل خدمات مورد نیاز در پارك را شناسایی کرده و      

هـاي  اصوال خدمات ارایه شده در پارك بهتـر اسـت توسـط شـرکت           زیرا  .  شود انشآتوانند در پارك ارائه کنند        می
هایی در منطقه و در در صورت اطالع از وجود چنین شرکت . تخصصی و در قالب قراردادهاي خدماتی ارایه شود       

ولین پـارك تـاثیر بـسزایی    ئریزي مسها در محل پارك در برنامه شرکتاین  مرحله بعدي اطمینان از امکان استقرار       
 . داشتخواهد 

هاي مربوطه استفاده نمـود و یـا در صـورت    توان از آمارهاي موجود در سازمان    براي دسترسی به چنین آماري می     
 ).مثال با ارسال پرسشنامه(آوري اطالعات نمود لزوم راسا اقدام به جمع

در پارك فنـاوري بـه   تعداد تقریبی مشتریان بالقوه استقرار   , هاي فعال صنعت و فناوري در منطقه      در حقیقت زمینه  
  .هاي منطقه در این بخش هدف اصلی استهمراه برآورد کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه توسط شرکت
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  نظر سنجی از مستاجرین احتمالی 

سـازي پـارك بـوده و روش مناسـب انجـام مـصاحبه         بهترین زمان براي انجام چنین تحقیقی زمان تاسیس و آماده         
  .رود انجام شود هایی که بیشترین احتمال حضور آنها در پارك می بین شرکتاین تحقیق باید. حضوري است

  :مواردي که باید در این تحقیق مورد توجه قرار گیرد عبارتند از 
هاي فناوري و بخصوص پارك مورد نظر؛ به ایـن منظـور بـا توجـه بـه         ها نسبت به پارك   نظرکلی شرکت  •

هـا و بـه   شناسند ابتـدا بایـد مقولـه پـارك     ري را بخوبی نمی   هاي فناو ها پارك اینکه احتماال بعضی شرکت   
مزیت دیگر این تحقیق ایجـاد یـک بانـک اطالعـاتی در          . خصوص پارك مورد نظر به خوبی معرفی شود       

  .منطقه است مورد مؤسسات
همچنـین از  . ها، خدمات یـا فـضاي مناسـب و غیـره         ها از پارك چه است؟ مثالً زیرساخت      انتظار شرکت  •

هـا یـا وارد کـردن آنهـا بـه      ها و دانـشگاه  رك چه انتظاري دارند؟ مثالً ایجاد ارتباط بین شرکت        عملکرد پا 
  المللی؟بازارهاي بین

سـازد؟   ها مایلند بطور کامل به پارك منتقل شوند و یا بخشی از شرکت خود را منتقـل مـی     آیا این شرکت   •
باید پرسـیده شـود تـا در صـورت عـدم      در صورتی که شرکتی قصد پیوستن به پارك را ندارد دالیل آنها      

موارد بسیار زیاد دیگـري نیـز وجـود دارد کـه در ایـن           . یا درك نادرست این مسائل روشن شود       اطالع و 
 .تحقیق می توان به آن پرداخت

 
 انتخاب مستأجرین

خـاب  هـاي انت  در این قسمت ابتدا معیارها و روش      . مهمترین مسئله در یک پارك انتخاب مستأجرین مناسب است        
  :ها ارائه شده و سپس باید پروسه انتخاب مستاجرین نیز بصورت مرحله به مرحله تشریح شود  شرکت

  
  هامعیارها و روش -الف
  :براي مثال. شودشوند بیان میمی انتخاب ها از آنی که شرکتدر قسمت اول منابع .1

اور شرکت •   پاركموقعیت جغرافیایی در هاي فنّ

اور   شرکت • متقاضـی  )  رجـوع شـود    3-5-3به بخش    ( تحقیق در مورد مستاجرین    مانکه در ز  هاي فنّ
 انداستقرار در پارك بوده

اور فعال در زمینه شرکت   •   R&Dهاي فنّ

اور فعالشرکت •   داراي شریک خارجیهاي فنّ

 و غیره  •

  :مده ذکر شودآن در ذیل آها که موارد نمونه در قسمت دوم معیارهاي گزینش این شرکت .2
 هاي با فناوري پیشرفته  حور شرکت، ترجیحاً انجام دهندگان پروژهطبیعت دانش م •
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 هاي شغلی انبوه ها با نیت رشد سریع و ایجاد فرصتشرکت •

 داراي محصوالت یا خدمات در سطح جهانی  •

 شود کاري  پارك میمطابقت با اهداف و الگوي پارك که باعث جا افتادن سریع در جامعه •

 ب و واضح، سرپرست مناسب، تمایل به همکاري کاري یا کسب وکار خو برنامه •

 ن آ درهاي جاري شومادگی براي توسعه و درك صحیح از اهداف پارك و رآ •

 آمادگی و ظرفیت افزودن ارزشی هرچند اندك به کلیت پارك  •

 استفاده از قسمت اعظم خدمات پارك  •

در ایـن قـسمت     د بایـد    ها دار هایی که هر پارك در انتخاب شرکت        ها و ممانعت  همچنین محدودیت  .3
 .عنوان شود

  
  ها  انتخاب شرکت فرآیند-ب

  .شود ها بیان میدر این قسمت مراحل اساسی و مسیر اداري جهت انتخاب شرکت
بصورت کلی مدیریت پارك باید ساختار نمادین یک شرکت مستقر در پارك را تعیین کرده و به همـراه                    •

  . باالترین مرجع قانونی پارك برساندقوانین انتخاب و قراردادهاي نمونه به تائید
  .ها باشدتواند رقابت آزاد و یا مذاکره قبلی با شرکت ها میروش انتخاب شرکت •
 .همچنین مدیریت پارك باید قراردادهاي خدمات، اجاره و غیره را بصورت کامل آماده کرده باشد •

  
  
  بازاریابی و تحلیل بازار هدف  

 و نتایج مورد انتظار با ارائه خدمات و یـا محـصول مـورد نظـر در ایـن       توضیحی در مورد بازار هدف -الف  
  بازار هدف

  دهند چه فاکتورهایی در اقتصاد کالن خدمات و یا محصوالت، پارك شما را تحت تاثیر قرار می-ب
   تحلیل روند ارائه خدمات در بازار هدف-ج

 گذشته ارائه این نوع خدمات  •

 کاري  انتظار در دوره حیات برنامهمیزان هزینه کرد در خدمات مورد  •

 سهم از بازار هدف خدمات ارائه شده •

 دیگر اطالعات مفید در زمینه تحلیل روند ارائه خدمات •

   نحوه تعامل با رقبا در بازار هدف چگونه است-            د
  هاي ارائه دهنده تسهیالت صندوق •
 هابانک •

 هاي نزدیکپارك •
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  ا برنامه بازارهاي عملیاتی مرتبط ب برنامه-ذ
  نتیجه گیري 

هاي قبل  زیرا با بررسی موارد مهم وکلیدي که در قسمت        . هاي برنامه است  این بخش یکی از مهمترین قسمت     
در این قسمت باید فاکتورهاي اصـلی       . توان لزوم تاسیس پارك را بصورت کلی بررسی کرد        اند می ارایه شده 

آوري ت کرد و در صورتی که تا این مرحله دالیل کـافی جمـع     نمایند را فهرس    که تاسیس پارك را توجیه می     
  .باشدسیس پارك معقول نمینشده باشد تا

  
  سند خدمات ترکیب 

در ایـن قـسمت   . پارك استسطح کیفی دهنده ارائه خدمات متنوع با کیفیت باال، یکی از شروط موفقیت پارك و نشان   
توانـد در چهـارگروه    این بررسی براي مثال مـی . ی و مورد بررسی قرار گیردباید تمام خدمات ارائه شده در پارك معرف  

  :زیر انجام شود
  هاي فیزیکی خدمات مربوط به زیر ساخت .1
 هاي تازه تاسیسخدمات مرکز رشد براي شرکت .2

 کاري خدمات توسعه .3

 اي هاي شبکهخدمات بازاریابی و همکاري .4

گردد مند میها در اثر استفاده ازاین خدمات ازآن بهره    یایی که شرکت  توان در هرکجا که الزم است مزا       می در این بخش  
 .را خاطر نشان ساخت

 هاي فیزیکی اجاره فضا و سایر خدمات مربوط به زیر ساخت

ایـن  . شـود  شـوند بـا ریـز جزئیـات درج مـی      مند مـی  ها با اجاره فضا از آن بهرهدر این قسمت خدماتی که شرکت  
 خـدمات تفریحـی و   وره اتاق و تجهیزات، خدمات دفتري و ارتباطی، خدمات عمومی تواند شامل اجا    خدمات می 

ي وجـود  کمبـود اگرهرچه جزئیات بیشتري در این بخش ارائه شود جذابیت پارك بیشتر شده و هم . ورزشی باشد 
  .شوند  خود را نشان داده و قابل جبران میداشته باشد

  خدمات حمایتی در قالب مرکز رشد

هـاي نوپـاي مـستقر در     در صورت وجود مرکز رشد در پارك خدماتی که بصورت خاص به شرکت     در این بخش  
  .گردد شود معرفی می پارك ارئه می

 خدمات توسعه کسب و کار 

هایی که مرحله آغازین رشد را پشت سر گذاشته و در فاز توسـعه قـرار              ویژه جهت ارائه به شرکت    هاین خدمات ب  
   :تواند شامل  خدمات می این گروه.استمناسب دارند 
 المللی شدن بینو هاي توسعه کاري  اي در زمینه خدمات آموزشی مشاوره •

 جستجو براي یافتن نیروي کار متخصص •
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 جستجو و عقد قراردادهاي مناسب •

 ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی •

 خدمات انتقال فناوري •

 یر و اعتبارات خارجی  پذهاي ریسک یافتن سرمایه •

  . نیز همپوشانی دارندیخدماتهاي بخش خدمات گاهاً با سایر البته این
 اي  خدمات بازاریابی و شبکه

هاي مستقر بوده و در راستاي اهداف کلی پارك اسـت و شـامل مـوارد    این دسته خدمات مربوط به کلیه شرکت      
  :زیر است

 هاي مختلف زمینهر  دها و سایر رخدادهاي از این دست سمینارها، جشنواره ارائه اطالعات در مورد •

 گذاري و کارآفرینی  هاي سرمایهاطالع رسانی در مورد سازمان •

 هاي تبلیغاتی هاي مستقر در پارك از طریق شرکتارائه اطالعات شرکت •

 اندازي وب سایت و بانک اطالعاتی، طراحی صنعتی و هنري  رکتاب و جزوه، راهاانتش •

 روابط عمومی و بخش تشریفات  •

 المللی هاي مشترك و روابط بین ي و پروژهیافتن شرکاي کار •

 هاي ارتباطی و کمک به شرکت در چنین رخدادهاییها، فعالیتها، نمایشگاهبرگزاري سمینارها، کنفرانس •

هـاي   المللـی و شـبکه   ها و معاهـدات بـین  هاي وابسته در سازمان پارك و شرکت  تشرکت دادن و عضوی    •
 کاري 

  ها نیز باشدتواند شامل بسیاري از خدمات ارائه شده در سایر گروه ی میبصورت کلنیز خدمات از  این دسته 
  

  هاي اولیه براي تاسیس پاركقدم
 )هاو تهدیداتها، فرصتها، ضعفقوت  (swot تحلیل 

گزارش (شوند  می لیست  در هر زمینه بر روي پارك انجام شده و موارد مختلف1swotدر این بخش یک تحلیل     
  )تواند به برنامه پیوست شود میکامل چنین تحقیقی

  هاي موجودشناسایی ریسک
  :کنند از جمله هایی که فعالیت پارك را تهدید میبصورت کلی ریسک

 تهدیدات سیاسی دراثر عوض شدن دولت •

 تغییر دیدگاه حمایتی  •

 بوروکراسی  •

 عدم توانایی در جذب سرمایه  •

                                                
1 SWOT analysis 

)هاي برنامه ریزي راهبردي بر اساس تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهایکی از روش(   
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 رکود اقتصادي  •

 رقابت •

 سوءمدیریت  •

 ك جهت اجارهعرضه بیش از حد امال •

 و غیره  •

  .هایی پیشنهاد شودحل  باید مشخص شده و براي هرکدام راه
  

  هاي اجرائی اولیه قدم
  :اندازي پارك از جمله راه اقدامات اجرایی مورد نیاز براي 

 کاري  ذکر شده است اند و دراین برنامه هایی که هرکدام از موسسین در نظرگرفته انتقال اموال و دارایی •

 نیازاسناد مورد تدوین  •

معرفی و انتخاب اعضاي هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیران پارك و سایر مـوارد بایـد بـا ذکـر تـاریخ            •
  مشخص شوند

 موعـد  ,اندازي شده یا تاریخ راه اندازي آن مشخص شـود و در ادامـه             راهباید  خدمات مورد نیاز در مراحل اولیه پارك        
  .ی شودارائه سایر خدمات نیز بصورت دقیق معرف

 هاي جدیدننوسازي و ساخت ساختما

لیه احتیاج به ساختمان    ودرصورتی که دربرآ   هاي اولیه مشاهده شده باشد در این هاي جدید و یا نوسازي ساختمان   رد او
هاي جدیدالتاسـیس   مشخصات کامل ساختمان   .کردمشخص  را   نمود و مراحل کار      امراین  بینی  پیشمرحله باید اقدام به     

  . هاي قبلی باید تا حد نیاز درج شودهاي انجام شده در ساختمانت نوسازيو فهرس
مراحل قبلی کمبود آنها شناسایی شده در این در که هاي زیرساختی مورد نیاز نیز  همچنین وضعیت ایجاد و توسعه شبکه     

  .هاي انجام شده بصورت کلی اعالم شود  هر مورد نیز هزینهقسمت ذکر شده و در 
   و برآورد مالیتحلیل  -1

 و وضـعیت مـالی پـارك بررسـی      بیـشتر گذاري ها و درآمدهاي فعالیت اصلی پارك، نیاز به سرمایه در این بخش هزینه  
  .ها است آمدها و هزینه مهمترین قسمت این تحلیل، تحلیل در .شود می
  ها  هزینه -2

هـاي   و در نتیجه هزینه شته  یرانتفاعی دا  عظیم و عموماً غ    ي ساختار ها عموما در این بخش با توجه به اینکه پارك       
هـا را   تـوان ایـن هزینـه    در ابتـدا مـی  . شـود  هاي پارك بررسی می     هزینه قابل توجهی را نیز در برخواهد داشت،        

  :ها را به سه قسمت تقسیم نمود  توان هزینه بندي نمود براي مثال می دسته
 هاي ساختمانی و نوسازي  هزینه •

  انسانی هاي دفتري و نیروي هزینه •

  ها هاي مربوط به نگهداري از امالك و ساختمان هزینه •
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  .تفکیک باید حداقل براي سه سال متوالی تخمین زده شوندهر کدام از این موارد به

) بودن بصورت پیوسـت  درصورت طوالنی( در قسمت اول هزینه ساخت و ساز و نوسازي باید با ذکر جزئیات              
  .و براي هر سال بصورت جداگانه عنوان شود.  عنوان شودو همچنین سازمان یا شرکت مسئول

در قسمت دوم نیز مخارج نیروي انسانی بر حسب ماه براي هر سال و مخارج دفاتر مربوط به خود پـارك بایـد        
بینـی شـوند و    کنند این ارقام بایـد پـیش   براي مثال اگر اعضاي هیئت مدیره حقوق دریافت می    . تخمین زده شود  
  .ها نرخ رشد تورم نیز باید محاسبه شود بینی افزایش افراد و هزینه الوه بر پیشبراي هر سال ع

ها هزینه نگهداري و خدمات است که باید بصورت ماهیانـه و در طـول سـه سـال محاسـبه              سومین گروه هزینه  
  . شود

  .شوداندازي و کاربري هر متر مربع از فضاهاي قابل اجرا نیز باید تخمین زده  همچنین هزینه راه
 درآمدها  -3

  .بینی شود در این بخش درآمدهاي پارك که قسمت اعظم آن از طریق اجاره است باید پیش
  :تواند به سه دسته زیر تقسیم شود  پارك میيمدآدرمنابع 

  درآمد از محل اجاره  •
 خدماتفروش درآمد از محل  •

  هاگذاري در شرکتدرآمد از محل سرمایه •
  سایر درآمدها  •

بینـی شـده    آمد از محل اجاره باید قیمت فضاي قابل اجاره، کل فضاي قابل اجاره و درصد پیش              براي تخمین در  
شـوند   هاي آینده اضافه میلساهاي جدید در جهت اجاره در هر سال را در نظرگرفت و در نتیجه اگر ساختمان       

ی ازخـدمات نیـز بایـد    درآمـد ناشـ  . ها باید فضاهاي جدید را نیز در نظر گرفت      در محاسبات مربوط به آن سال     
  .تخمین زده شود

گذاري پارك درامور فناوري و مساله نحوه حفظ، فروش و تقسیم مالکیت فکـري بایـد در   نحوه احتمالی سرمایه 
  . نظر گرفته شود

  .ها نیز باید در نظر گرفته شودها و کنفرانسهاي دولتی و برگزاري نمایشگاهمدها از جمله کمکآسایر در
  جریان پولی -4

  .تقسیم شودگروه تواند به دو  این جریان پولی می. بینی شود جریان پولی پارك نیز باید پیش
  )اجاره و خدمات حمایتی(هاي اصلی پارك جریان پولی مربوط به فعالیت -الف
  ها گذاري جریان پولی مربوط به سرمایه -ب

مثـل  (هـاي جـذب سـرمایه      بینـی روش  درآمدها پـیش  , هادرهر مورد نیز باید جدولی از جزییات مربوطه ازقبیل هزینه         
  . در هر سال تهیه شود...) مشارکت مالی و, گرفتن وام
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  سرمایه مورد نظر -5

سرمایه مورد نیـاز بـراي فعالیـت و توسـعه آتـی      , در این قسمت با توجه به اعداد و ارقام حاصل از دو قسمت قبلی         
  .شودهاي آتی تخمین زده پارك در سال

 نقطه سربه سربرآورد  -6

هاي قبلی زمان رسیدن به نقطه سود دهی پارك مورد     در این قسمت با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده از قسمت             
  .بررسی قرار خواهد گرفت

  
  نتیجه گیري 

شود و بر مبناي تحلیل کالن، دالیـل تـوجیهی بـراي    مع بندي کلیه مطالعات انجام گرفته ارائه می  جدر این قسمت    
    .  گرددیس پارك به صورت دقیق و با آمار و اطالعات مستند ارائه میتاس
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  تهیه برنامه کاري مراکز رشد واحدهاي فناوريدستورالعمل 
  

 مقدمه 
ایده راه اندازي و . به باور صاحب نظران، مهم ترین مرحله در شکل دهی به هر ایده، تهیه برنامه آن ایده است

 رشد، همچون هر ایده دیگري، با تفکر عمیق درباره آن، طرح سوال و یافتن پاسخ براي هر سوال هدایت یک مرکز
طرح سواالت متعدد و پاسخگویی به آنها بهترین روش پروراندن ایده مورد نظر است، زیرا طرح . شکل می گیرد

شن و شفاف سازي نکات مبهم ایده سوال، به معناي کاوش در زوایاي تاریک و مبهم ایده، و پاسخ به آن به معناي رو
در پرتو همین روشن بخشی است که مسائل فراروي تأسیس یک مرکز رشد قابل پیش بینی می شوند و . می باشد

  .توان مدیریتی مؤسس را افزایش می دهد 
نتایج مطالعات و تجربیات درازمدت نشان می دهد که بهترین راه حل براي دستیابی به موفقیت مراکز رشد، 

در این زمینه متخصصان، بهترین راه حل را . پیش بینی همه اجزا و مراحل شکل گیري مرکز روند توسعه آن می باشد
، تمامی ابعاد و زوایاي کلیدي که براي نیل به اهداف هر مرکز رشدي هدر این برنام. تدوین یک برنامه کاري می دانند

اختن به مسائلی از این دست در هرچه شفاف نمودن میزان ضروري است، مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد، پرد
  . تحقق اهداف نقش به سزایی را ایفا می کند 

از آنجا که روند شکل گیري مراکز رشد، ارائه برنامه کاري از اهمیت ویژه اي برخوردار است و بخش عمده 
وشتار سعی خواهد شد الگویی به منظور در این ن. اي از امتیاز رقابتی و عوامل موفقیت را به خود اختصاص می دهد

  . تدوین برنامه کاري مراکز رشد ارائه شود و در حد امکان موارد مطرح در تهیه آن مورد بررسی قرار گیرد 
  اجراي برنامه کاري 

. برنامه کاري داراي بخش هاي مختلفی است که هر یک به تشریح عملکردهاي گوناگون یک مرکز رشد می پردازد 
انی که مایل به راه اندازي یک مرکز رشد است، باید دقیقاً اطالعات مورد نیاز هر بخش را درحوزه کاري هر سازم

  . خود آماده و درنهایت به آن عمل کند 
  :  قسمت اصلی می باشد 7برنامه کاري شامل 

  خالصه اجرایی  •
   SWOTتحلیل  •
  طرح سازمان  •
  طرح خدمات  •
  طرح مخاطبین  •
  طرح مالی  •
  ضمائم  •
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  صه اجرایی و معرفی مرکز رشد خال -1
در این . برنامه کاري معموالٌ با خالصه اجرایی، که در آن نکات برجسته برنامه مطرح شده است، آغاز می شود

  . بخش، نیاز به مقدمه اي واضح، در حدود یک یا دو صفحه می باشد که بررسی اجمالی برنامه پرداخته باشد 
هم . مل به همراه جزئیاتی از مرکز رشد مورد نظر، ارائه داده می شودسپس در بخش معرفی مرکز، توصیفی کا

  . چنین اشاره به خدمات منحصر به فردي می شود، که مرکز رشد را از سایر مراکز رشد متمایز می کند
  : عناوینی که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرند شامل موارد زیر می باشد 

  د اهداف و ضرورت ایجاد مرکز رش -
 )مشتري، خدمات، تکنولوژي، خوزه جغرافیایی، فلسفه، خودپنداري ( بیانیه رسالت  -

 کلیدهاي موفقیت  -

 تاریخچه مرکز رشد  -

 مدل تجاري مرکز  -

 مالکیت معنوي  -

 خدمات  -

 نتایج مالی مورد انتظار  -

 موقعیت محلی  -

ان جذابیت دارد مشخص می در توصیف مرکز رشد، نقاط  تمایز و این که چرا و چگونه خدمات آن براي کاربر
روي هر ویژگی خاصی که باعث جذب، مشتري ها می شود، تاکید ورزیده و علت این جذابیت ها توضیح . شود

 . داده می شوند

این توصیف در مورد مرکز رشد، باید به روشنی اهداف کلی و جزئی را مشخص کند و نیز باید توضیح دهد که 
  . به این کار کند چرا سازمان مؤسس می خواهد اقدام 

  اهداف و ضرورت ایجاد مرکز رشد   1- 1
همچنین به امتیازات خاص و .  در این بخش اهداف و ضرورت راه اندازي مرکز رشد به تفصیل ذکر خواهد شد

این بخش میبایست به گونه اي تنظیم شود که خواننده طرح را . ویژگیهاي برجسته هر مرکز باید باید اشاره شود
  .  تاسیس چنین مرکزي متقاعد نماید نسبت به ضرورت

  مأموریت   2- 1
این قسمت از برنامه کاري شامل مأموریت مرکز می باشدو می بایست موارد از قبیل مشتري، خدمات و تکنولوژیهاي 

  . به کار گرفته شده را در برگیرد 
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  کلیدهاي موفقیت  3- 1

ن آن مرکز ایجاد ارزش می کند؛ این کلیدهاي موفقیت یک مرکز رشد شامل عواملی می شود که براي مخاطبا
  . کلیدهاي موفقیت بسته به فلسفه ایجاد هرمرکز، با سایر مراکز رشد تفاوت دارد 

  تاریخچه مرکز رشد   4- 1
  :  معموال موارد زیر به هنگام توصیف تاریخچه یک مرکز رشد مورد بحث قرار می گیرند 

  تاریخ تأسیس  •
  )نوع فعالیت / مالکیت ( نوع مرکز رشد  •
  )فهرستی از سهام داران اصلی ( توزیع سهام  •
  مدل تجاري مرکز رشد   5- 1

یکی از عوامل حیاتی که در اداره مراکز رشد مطرح می . موفقیت مراکز رشد به عوامل گوناگونی بستگی دارد
ه باشد، الگویی است که مراکز رشد به لحاظ توانمندي ها، تسهیالت، و گاه تعامالت خود براي اداره مرکزشان ب

  .کار می برند 
الگوي ارتباطی و نوع تعامالت مرکز با سایر مراکز رشد، سرمایه : در بررسی مدل تجاري مرکز به مسائلی از قبیل

  . گذاران، مشتریان و نهادهاي جانبی پرداخته می شود 
  فکري /  مالکیت معنوي  1-6

نشی هسته ها و واحدهاي فناور متعهد می با توجه به اینکه مراکز رشد در قبال ایده ها و محصوالت فکري و دا
صیانت از دارایی / باشند، لذا در این بخش از برنامه کاري می بایست موضع و سیاست مرکز در قبال مشارکت 

  . هاي فکري شرکت ها و کارآفرینان مستقر در مرکز به طور شفاف بیان شود 
   خدمات مرکز  1-7

ات فعلی مرکز و پیش بینی خدماتی که در آینده ارائه خواهد شد، در این بخش به طور خالصه به عناوین خدم
 طرح خدمات "پرداخته می شود و توضیحات کامل و مشروح در این خصوص، در بخش پنجم برنامه کاري که 

  .  نام دارد، ارائه می گردد "
   نتایج مالی مورد انتظار  1-8

 پرداخته می شود و نتایج مالی مورد انتظار در قالب در این بخش به طور واضح، صریح و خالصه به موارد زیر
  :ارقام درج می شوند 

  سرمایه مورد نیاز  •
  میزان سودآوري •
  زمان رسیدن به نقطه سربه سر  •
 موسسات سرمایه گذاري، بانک ها و سایر حامیان مالی (خارجی / سرمایه گذاران داخلی  •
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   موقعیت محلی 1-9

ان یکی از عوامل حیاتی موفقیت یک مرکز، می تواند نقش مهمی در موفقیت یا موقعیت محلی یک مرکز رشد به عنو
موارد زیر تعیین محل مرکز رشد . این محل باید قابل دسترس باشد و احساس امنیت ایجاد کند. شکست آن ایفا کند

  : در نظر گرفته می شوند
  ... )و دانشگاهی،صنایع و طرح ترافیک، میزان دسترسی به مراکز علمی، تحقیقاتی ( الزامات محل  •
  نوع تیراژ فضاهاي موجود •
  .... ) مکانات حمل و نقل عمومی و (میزان دسترسی آسان به محل  •
 تأثیر تغییر نوبت هاي کاري و ازدحام جمعیت در عملکرد مرکز  •

 
     SWOTتحلیل  -2

 و عوامل حیاتی موفقیت در در این بخش از برنامه کاري باید مهم ترین استراتژي ها و راهکارهاي اولویت دار
براي دستیابی به این مهم، ابتدا باید نقاط قوت و . ایجاد و توسعه مرکز رشد مورد نظر، بررسی و تحلیل قرار گیرد

ضعف دورن سازمانی فرصت ها و تهدیدات موجود در خارج از سازمان و در سطح کشور مورد بررسی قرار 
   مهم ترین  SWOT ها ي موجود در مدیریت استراتژي به نام تحلیل گرفته، سپس با استفاده از یکی از تکنیک

  . استراتژي و راهکارها استخراج گردد 
  :   می باشد SWOTبررسی موارد زیر، اساس تحلیل 

  مهم ترین فرصت ها و تهدیدات موجود در فضاي کشور ایجاد مرکز رشد مورد بررسی  •
   براي ایجاد یک مرکز رشد مهم ترین نقاط قوت و ضعف سازمان مورد بررسی •
   با توجه به نقاط قوت و فرصت ها SOاستراتژي  •
   با توجه به نقاط قوت و تهدیدها STاستراتژي  •
   با توجه به نقاط ضعف و تهدید ها WTاستراتژي  •
     با توجه به نقاط قوت، ضعف،فرصت ها و تهدیدات  SWOTاستراتژي  •

  
   طرح سازمان -3

ماندهی آن ، چیزي فراتر از آن است که شخصی بخواهد رییس همکاران خود مدیریت یک مرکز رشد و ساز
طرح . این کار نیازمند فداکاري، پافشاري، توانایی تصمیم گیري و توانایی مدیریت بر کارکنان است. باشد

  . سازمانی، مبانی راه اندازي را تشکیل می دهد و رسیدن به موفقیت را تسهیل می کند 
کارکنان نقش مهمی در کلیه عملیات مرکز . زشمندترین دارایی هاي هر مرکزي به شمار می آیدنیروي انسانی، ار
در نتیجه، ضروري است که از تخصص ها ي آنها مطلع شد و نیاز آنها به تخصیص هاي الزم . رشد ایفا می کنند

. رد نیاز می باشند  چرا که هر مرکز خواستار استخدام افرادي است که صاحب مهارت هاي مو،را تشخیص داد
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کارکنان اغلب ایده هاي بسیار خوبی براي راهیابی به عرصه هاي جدید، نوآوري در زمینه خدمات موجود، 
  . خدمات جدید یا خدماتی که رقابت را توسعه می دهد، دارند 

  : طرح سازمان موارد گوناگونی را در  بر می گیرد از قبیل 
  معرفی تیم مدیریتی و تجربیات آنها  •
  چارت سازمانی و شرح وظایف  •
  استراتژي هاي مدیریتی و شیوه هاي اداره سازمان  •
  تعامالت دورن سازمانی •
  برنامه هاي استخدام و آموزش پرسنل  •
  ضوابط پرداخت حقوق و مزایا  •
 فهرستی از رویه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها  •

  
  طرح خدمات  - 4

لذا موفقیت هر چه بیشتر . ائه خدمات و تسهیالت به شرکت ها می باشدار آنجا که ماموریت اصلی مراکز رشد ار
توصیف مزایاي . هر مرکز و نیل به مزیت رقابتی در گرو ساختار و نحوه خاص ارائه این خدمات می باشد

تحلیل مناسب و برداشت صحیح از خواسته هاي . خدمات از دیدگاه مشتریان از اهمیت به سزایی برخوردار است
  . ان، در ایجاد رضایت آنان نقش اساسی ایفا می کندمشتری

  : در این راستا شرح موارد ذکر شده زیر از اهمیت به سزایی برخوردار است 
  استراتژي هاي مرکز در ارائه خدمات  −
  خدمات قابل ارائه توسط مرکز  −
  بیان وجه تمایز خدمات  −
  استراتژي و برنامه هاي آتی جهت توسعه و ارتقاي خدمات  −
  فه هاي تعیین شده براي خدمات تعر −
  ) پیمان سپاري و درون تامینی ( نحوه تامین خدمات  −
  نحوه ارزیابی میزان اثربخشی خدمات  −

  
    طرح مخاطبان-5

این طرح انواع گستره و مشخصات مخاطبان احتمالی مرکز رشد را بیان نموده  و شامل فهرستی تفضیلی از بخش 
این طرح می تواند در موفقیت یک مرکز رشد . خواهد بود... ها، نیازسنجی و بندي مخاطبان ، تجزیه و تحلیل آن

          هر قدر شناخت یک مرکز از مخاطبان، عالیق و انتظار ات آنها بیشتر باشد، امکان. نقشی حیاتی ایفا کند
  .  بر انگیختن و نیز برآورده کردن نیازها ي آنها نیز بیشتر خواهد شد 

  . ت زیر یکی از مهم ترین بخش هاي یک برنامه کاري را تشکیل می دهد پرداختن به نکا
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  استراتژي گزینش و ارزیابی مخاطبان  •
  تجزیه و تحلیل مخاطبان بالقوه  •
  بخش بندي مخاطبان  •
  نیاز هاي مخاطبان  •
  گرایش مخاطبان  •
  پتانسیل جذب مخاطبان  •
  رقباي اصلی مرکز   •
  فناوري شیوه پذیرش و ارزایبی هسته ها و واحدهاي  •
  رویه استقرار هسته ها و واحدهاي فناوري  •
  نحوه ارزیابی میزان رشد واحدها  •
  شیوه ارزایبی عملکرد واحدها  •
 معیارها و رویه هاي خروج  •

  
  طرح مالی  -6

یـک مرکـز رشـد موفـق بـر      . انتخاب مدیریت مالی قاطع و درست یکی از راه هاي دستیابی به موفقیت می باشـد        
به عنوان یک مسئول یک مرکز رشد ، هر فرد به تعریـف و بـه   . خش امور مالی استوار استمدیریت خوب و اثر ب 

  کارگیري سیاست هایی نیاز دارد که وي را راهنماي کند و مطمئن سازد که به تعهدات مـالی مرکـز جامعـه عمـل               
 :  عبارتند از مهم ترین عناوینی که در بخش مالی برنامه کاري یک مرکز رشد مطرح می باشند،. می پوشاند

  1شاخص هاي مالی کلیدي  •
  منابع و موارد استفاده از سرمایه  •
   2تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر •
   3تجزیه و تحلیل نسبت هاي تجاري •
   4بیانیه سود و زیان پیش بینی شده •
  5بیانیه جریان نقدینگی  •
 6تراز نامه  •

  

                                                
1 Key financial indicators 
2 Break-even point 
3 Business ratios 
4 Projected profit and loss 
5 Cashflow statement 
6 Balance sheet 
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  بیانیه درآمد و طرح هاي بلند مدت  •
  )  تجهیزاتمواد اولیه و( طرح خرید  •
  مدیریت وام  •

براي تقویت موثر و خوب منابع مالی، می بایست یک طرح بودجه درست منطبق بـر واقعیـات ، بـا محاسـبه سـرمایه                   
هزینـه هـاي   ( و مقدار پول الزم براي حفظ و توسـعه آن        ) سرمایه اولیه   (واقعی مورد نیاز براي راه اندازي مرکز رشد         

ور در مرحله نخست سرمایه اولیه مورد نیاز تعیین می شود که معموالً شـامل هزینـه                بدین منظ . ، تدوین کرد  ) عملیاتی
  . هاي یکباره اي مانند هزینه هاي ساختمانی تجهیزات اصلی و سرمایه اي است

  . طرح سئواالت زیر می تواند در محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز به ما ، کمک کند

  ...) مان مؤسس و سایر نهادها ي حمایت کننده و اخذ وام و از طریق ساز( سرمایه اولیه در دسترس  •

   مرکز رشد واحدهاي فناوري سرمایه مورد نیاز براي راه اندازي  •

 سرمایه مورد نیاز جهت کسب امتیازات جدید •

  سرمایه الزم براي تحکیم و توسعه مرکز رشد  •

این پیش بینی ها به ما کمک می کند تا . شدعالوه بر این، طرح مالی باید شامل توضیحی کامل از پیش بینی ها با
پیش بینی مالی شامل بخش هاي . با شناخت ابزار مالی، براي بهره گیري مناسب از مزایاي آنها برنامه ریزي کنیم

  : گوناگون زیر است 
  صورت میزان موجودي هنگام افتتاح حساب مرکز رشد  −
ینی هاي دقیق در مورد سال آینده و پیش بینی پیش ب( صورت درآمد ها و هزینه کردهاي پیش بینی شده  −

  )هایی در مورد دوسال آتی که نسبت به انواع قبلی با جزئیات و دقت کمتري هستند 
  ) میزان پول نقد به حساب آمده واز حساب خارج شده در یک ماه براي سال عملیاتی آینده(نقدینگی گردش  پیش بینی −

  
   ضمائم - 8
  : ر ذیل می باشد ضمائم برنامه کاري به قرا −
  جدول ساعات کار اجرایی  −
  کاربرگ هاي اجرایی  −
  اسناد و مدارك پشتیبانی  −
  مالیات بر درآمد  −
  گزارشات مالی  −
در صورتی که قبال امتیازي کسب شده، آماده کردن یک نسخه از قرارداد اعطاي امتیاز و تمام مدارك پشتیبانی  −

  . که توسط امتیاز دهنده  تهیه شده است 
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  خه از اجازه نامه یا اسناد خرید ساختمان یک نس −
  یک نسخه از جوازها و دیگر مدارك قانونی  −
  یک نسخه از رزومه سرمایه گذارهاي اصلی  −
  یک نسخه از رزومه موسسان و مدیران مرکز  −
  رونوشت نامه هاي درخواست از طرف متقاضیان خدمات مرکز  −
  ان یک نسخه از موافقتنامه و قراردادها با سرمایه گذار −
  اساسنامه  −
  رویه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها  −
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  هاي علم و فناوريبصورت اقماري وابسته به پارك ضوابط توسعه فعالیت مراکز رشد واحدهاي فناور      
  

ئ      شودده میهاي علم و فناوري اجازه داهاي مراکز رشد واحدهاي فناور وابسته به پارك   به منظور گسترش فعالیت       
 مصوب شـوراي  17/12/81 در چارچوب ضوابط تاسیس مراکز رشد واحدهاي فناور مورخ           هاي علم و فناوري   پارك

  . هاي تابعه استان اقدام نمایندها در شهرستانگسترش آموزش عالی نسبت به توسعه فعالیت
    شرایط الزم براي درخواست - 1ماده 

  جوز قطعی فعالیت مرکز رشد واحدهاي فناور از کمیته تخصصی فناوري  پارك علم و فناوري داراي م1-1
 باشد      

   پارك علم و فناوري شرایط اخذ موافقت قطعی را کسب نموده و داراي واحدهاي فناور مستقر باشد1-2
  نیبیهاي ساالنه و مصوب پارك پیشهاي استان در برنامههاي پارك در شهرستان برنامه توسعه فعالیت1-3

   شده باشد       
بینـی و   ساله توسط پارك پـیش 2کاري و منابع مالی اداره مرکز رشد اقماري براي یک دوره زمانی  برنامه 1-4

 پس از تصویب شوراي پارك به تائید معاونت فناوري وزارت برسد

  امکانات و پتانسیل موجود- 2ماده 

  برداري بهبراي بهره سال 2 متر مربع و بمدت 300  فضاي مناسب با کارکرد مرکز رشد به میزان حداقل2-1
 . پارك واگذار شده باشد      

 هاها و شرکت وجود دانش آموختگان کارآمد و بومی براي ایجاد هسته2-2

 هاي خدمات تخصصی براي حمایت از موسسات  وجود مجموعه2-3

 رشد هاي مرکز  وجود موسسات آموزش عالی و پژوهش مناسب با فعالیت2-4

   وجود امکانات تخصصی متناسب با زمینه فعالیت مرکز رشد 2-5
  وجود توان بالفعل و یا بالقوه صنعتی و اقتصادي منطقه براي فعالیت کارآفرینان 2-6

  اي هاي تولیدي و صنعتی براي تحقیقات توسعه وجود تقاضا و نیاز از جانب بخش2-7
  نحوه اداره- 3ماده 

  احدهاي فناور از طریق شوراي مرکز رشد واحدهاي فناور پارك صورت خواهد  پذیرش و نظارت و3-1 
 تواند نسبت به پذیرش و انعقاد قرارداد با واحدهاي فناور اقدام نمایدگرفت و مرکز رشد اقماري راساً نمی    

  باشد مدیریت و اداره مرکز رشد اقماري تابع ضوابط و مقررات مرکز رشد واحدهاي فناور پارك می3-2 
   مدت فعالیت– 4ماده 

  پارك متقاضی الزم است در.  مدت اعتبار مجوز فعالیت مرکز رشد اقماري حداکثر دو سال خواهد بود4-1 
  ها، توسعه فضا و افزایش تعداد واحدهاي فناور نسبت به  صورت وجود عملکرد مناسب، گسترش فعالیت    
 تمدید مجوز اقدام نمایداخذ مجوز مرکز رشد مستقل تابع پارك و یا     
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   مراحل اخذ مجوز- 5ماده 
  )1پیوست( ارسال درخواست صدور مجوز فعالیت مرکز رشد اقماري در قالب کاربرگ درخواست 5-1

 هاي الزم توسط رئیس پارك متقاضی به معاونت فناوري کاري و تفاهم برنامه     

   بررسی مدارك ارسالی در معاونت فناوري 5-2
  م نتیجه به پارك متقاضی و در صورت تائید صدور مجوز فعالیت اقماري از طرف معاونت فناوري  اعال5-3

  بـه تـصویب   21/9/86 ماده در چهل و نهمین نشست کمیته تخصصی فناوري مورخ       6 این دستورالعمل در     - 6ماده  
 . رسید
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 لم و فناوريپارکهاي ع دستورالعمل ارزیابی تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به قطعی
 

هاي علم و فناوري مصوب ضوابط تأسیس پارك) یازده(ماده  )دو(بند ) یک(این دستورالعمل براساس تبصره 
هاي علم و فناوري و به منظور صدور مجوز قطعی پارك,  شوراي گسترش آموزش عالی17/12/1381جلسه مورخ 

  . تهیه شده است
کمیته تخصصی فناوري وزارت علوم، تحقیقات و , "پارك"تصار در این دستورالعمل پارك علم و فناوري به اخ

  . شوند نامیده می"وزارت"  تحقیقات و فناوري به اختصار، و وزارت علوم"کمیته تخصصی"فناوري به اختصار 
  
   معیارهاي ارزیابی -1ماده  

ورد نظر بوده و هاي علم و فناوري مضوابط تأسیس پارك) 3(در این بررسی وظائف اصلی مندرج در ماده 
  : شودمیزان موفقیت پارك در رابطه با معیارهاي زیر ارزیابی می

  نظام سازمانی، برنامه و کارآمدي پارك 1- 1
هاي تحقیقاتی و  ها و شرکت مؤسسه, هاي کوچک و متوسط فناوري ایجاد، استقرار و توسعه شرکت 2- 1

 مهندسی نوآور و واحدهاي تحقیق و توسعه 

 ت سازي نتایج تحقیقاتجاري 3- 1

 زائی پارك و واحدهاي مستقر درآنهاي تخصصی، اقتصادي و اشتغالاثربخشی فعالیت 4- 1

 )دولتی و غیردولتی(المللی ملی و بین, ايهاي منطقه هاي پارك در کمک به جذب سرمایهفعالیت 5- 1

 هاي پارك در جذب و تولید دانش فنیفعالیت 6- 1

 المللیو بینهاي فناور مستقر در سطح ملی  حضور و مشارکت تخصصی شرکت 7- 1

 اي هاي خدمات تخصصی و مشاورهبسترسازي پارك براي فعالیت واحدها و شرکت 8- 1

ها و امکانات موجود در منطقه براي ایجاد پیوند بین امکانات و منابع مراکز علمی و  سازماندهی توانائی 9- 1
و حمایت ایجاد (پژوهشی و فناوري و صنعتی متناسب با نیازهاي توسعه فناوري منطقه توسط پارك 

 )هاي علم و فناورياز شبکه

  
 شرائط احراز تبدیل مجوز موافقت اصولی به قطعی  -2ماده 

 ضوابط تأسیس محرز شده و اقـدامات زیـر بنـابر          )9(براي ارسال تقاضا الزم است معیارهاي مندرج در ماده          
 : ضوابط تأسیس انجام پذیرفته باشد) 10(ماده 

  ت  ابالغ اساسنامه از سوي وزار-2-1
   تصویب برنامه پنج ساله در هیأت امناي پارك -2-2
درصورت تامین اعتبارات (ریزي کشور   تصویب طرح جامع عمرانی پارك در سازمان مدیریت و برنامه          -2-3

  )عمرانی پارك از بودجه عمومی دولت
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, کنندمیهایی که از اعتبارات بودجه عمومی دولت استفاده ن تصویب طرح جامع عمرانی پارك -تبصره  
  ربط مالك عمل خواهد بوددر مراجع ذي

  ها در برنامه پارك بینی منابع مالی عمومی و درآمدهاي اختصاصی براي ادامه فعالیت پیش-2-4
 مـاه کـارکرد    24هاي ستادي و خدماتی بـا حـداقل           اندازي مجموعه  انجام عملیات عمرانی پارك و راه      -2-5

   ) تاسیسضوابط 10 ماده 4 تبصره بند براساس(عملی 
 10 مـاده  5  بندبراساس تبصره( ماه فعالیت    12 استقرار واحدهاي فناوري در پارك با عملکرد حداقل          -2-6

  ) ضوابط تأسیس
ساله توسط مدیریت پارك به معاونت     هاي یک    ارائه گزارش عملکرد پارك و واحدهاي مستقر در دوره         -2-7

  فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
  
  نحوه بررسی تقاضا  -3ماده
بـه  , اي تبدیل موافقت اصولی به قطعـی از سـوي بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی مربوطـه          تقاض ارائه   -3-1

   این دستورالعمل4معاونت فناوري وزارت به همراه کلیه مدارك و مستندات مندرج در ماده 
رك و ارائه گزارش از عملکـرد انجـام   ها و مراکز رشد از محل پا  بازدیدگروه کارشناسی اداره کل پارك     -3-2

  شده به اعضاء کمیته تخصصی
  :باشد برگزاري جلسه بررسی ممیزي تقاضا با حضور اعضاء کمیته تخصصی که شامل مراحل زیر می-3-3
 ها و وضعیت موجود پاركارائه گزارش توسط رئیس پارك از فعالیت §

 پرسش و پاسخ §

  قاضا گیري اعضاي کمیته تخصصی نسبت به تتصمیم §
  اعالم نظر کمیته تخصصی در قالب کاربرگ پیوست  §
  .شودجلسه مربوط توسط وزیرعلوم، تحقیقات و فناوري ابالغ می مصوبات کمیته پس از تائید صورت-3-4

مدیریت پارك موظف به رفع نواقص اعالم شـده  ,  در صورت عدم تأئید تقاضا توسط کمیته تخصصی     :تبصره
هـا و  در صورت تأئید رفع نواقص توسط اداره کـل پـارك  ,  سه ماه بعدبوده و درخواست بعدي حداقل 

  .قابل طرح در کمیته تخصصی خواهد بود, مراکز رشد
  
  گزارش و مدارك مورد نیاز -4ماده

توسط بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی       , گزارش پارك به همراه کلیه مدارك و مستندات مورد نیاز بشرح زیر           
  :  سه نسخه همراه با نسخه الکترونیکی ارسال شودربط مربوط تنظیم و درذي

تقاضانامه تبدیل موافقت اصولی به قطعی از سوي باالترین مقام دسـتگاه اجرائـی مربوطـه بـه معاونـت          -1- 4
  فناوري وزارت 

 تصویر احکام اعضاي شوراي پارك -2- 4
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 مصوبات ارائه جدولی از کلیه جلسات شوراي پارك شامل اطالعات زمان برگزاري، اعضاء و فهرست  -3- 4

 تاریخ جلسات و فهرست مصوبات مرتبط با فعالیت پارك, معرفی اعضاي هیأت امنا -4- 4

 ) ضوابط تأسیس1براساس مفاد بند دو ماده (ارائه برنامه پنج ساله مصوب هیأت امناء  -5- 4

 )با امکان واگذاري بلند مدت(مستندات در اختیار داشتن زمین  -6- 4

  یا شوراي عالی شهرسازي 5اري، کمیسیون ماده تأئید کاربري زمین در مراجع ذیربط شامل شهرد -7- 4

هـا بـا   نقـشه راه (نقشه منطقه شامل موقعیت پارك نسبت به مناطق شهري، دانشگاهی و صنعتی مجـاور             -8- 4
 ) بندي راهدرجه

نقـشه تأسیـسات   (معرفی تأسیسات پایه شامل آب، برق، گاز، تلفـن و خطـوط ارتباطـات الکترونیکـی          -9- 4
 ) موجود و درحال ساخت

ریـزي کـشور درصـورت تـامین     طرح جامع عمرانی پارك مـصوب سـازمان مـدیریت و برنامـه          ارائه   -10- 4
 اعتبارات عمرانی پارك از بودجه عمومی دولت 

هـایی کـه از اعتبـارات بودجـه         ارائه طرح جامع عمرانی مصوب در مراجع ذیربط بـراي پـارك           : تبصره
 کنندعمومی دولت استفاده نمی

مرانی مصوب پارك شامل فضاي ساخته شده و اراضی در دسـت     ارائه گزارش عملکرد طرح جامع ع      -11- 4
 ساخت به تفکیک عملکرد ساختمان 

هاي ستادي و خدماتی پیش بینـی شـده در برنامـه            اندازي مجموعه   ارائه گزارش عملکرد پارك در راه      -12- 4
 پارك

   گزارش نیروي انسانی ستاد پارك و بررسی تطبیقی با تشکیالت مصوب -4-12-1
  برداري از آنها   خدمات عمومی ارائه شده در پارك و میزان بهره عناوین-4-12-2
  برداري از آنها  اي ارائه شده در پارك و میزان بهره خدمات تخصصی و مشاوره-4-12-3
  برداري از آنها   خدمات آموزشی ارائه شده در پارك و میزان بهره-4-12-4
فـی آزمایـشگاه، کارگـاه، نحـوه خـدمات       گزارش خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی شامل معر -4-12-5

  ها  ارائه شده و تعرفه
   هاي ستادي و خدماتی پارك  ارائه مدارك مبتنی برکارکرد عملی مجموعه-4-12-6

  ها و مقررات آئین نامه -13- 4
  هاي مالی، اداري و معامالتی   آئین نامه-4-13-1
   آئین نامه پذیرش واحدهاي فناور-4-13-2
  تشکیالتی هاي   آئین نامه-4-13-3
  هاي ارزیابی   آئین نامه-4-13-4
   مقررات حمایتی -4-13-5
   مقررات ارائه خدمات -4-13-6
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   مقررات حقوقی -4-13-7
ترکیب تخصصی و دستاوردهاي فنی   , ارائه گزارش از وضعیت کلیه واحدهاي فناور مستقر شامل تعداد          -14- 4

  و اقتصادي از زمان مجوز اصولی تاکنون 
 هاي پارك  براي اداره فعالیت) دولتی و غیردولتی(ی مستمرپیش بینی منابع مال -15- 4

 المللی برگزار شده توسط پاركاي، ملی، بین گزارش برگزاري سمینارهاي تخصصی منطقه -16- 4

 هاي آموزشی برگزار شده  گزارش کارگاه -17- 4

 ها در منطقه تحت نفوذ پارك گزارش توسعه فعالیت -18- 4

 پاركهاي منعقد و اجرا شده توسط  گزارش تفاهم نامه -19- 4

 هاي بین المللی پارك گزارش فعالیت -20- 4

     5ماده 
 کمیته تخصصی فناوري بـه تـصویب   22/6/85 تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ 3 ماده و  5این دستورالعمل در    

  . باشدرسیده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می
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  پیوست  
  براي تبدیل موافقت اصولی به قطعی... ....................کاربرگ داوري ارزیابی پارك علم و فناوري 

  
  

            : نام داور 
  :تاریخ ارزیابی 

  
  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  

) Business plan(برنامـه کـاري مـصوب پـارك     
  )برنامه اجراییو سیاست گذاري (

      

        منابع مالی پیش بینی شده
        کیفیت طرح جامع عمرانی

ري        ن نامه ها و مقررات حقوقیتدوین آئی
 کا

امه
 برن

یت
کیف

  

        تناسب و کیفیت تشکیالت اداري پیش بینی شده
  جمع بندي کلی از نظر کیفیت برنامه کاري                قابل قبول                    غیرقابل قبول 

  
  
  

  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  
حـدهاي  انـدازي و اداره وا    عملکرد مـدیریت در راه    

  تحت پوشش
      

        شفافیت مالی و اداري 
        هاي پارك هزینه کرد متناسب با توجه به ماموریت

        سازماندهی و کیفیت سازمان اداري موجود

یت
کیف

ت
یری

 مد
  

        پیشرفت عملیات عمرانی  

  قابل قبول                     غیرقابل قبول :         جمع بندي کلی از نظر کیفیت مدیریت 
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  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  

        از محل اجاره یا فروش فضا و زمین

        از محل ارائه خدمات تخصصی 

        از اعتبارات ملی

        اياز منابع منطقه
الی        المللی از منابع بین

ع م
مناب

ب 
جذ

ان 
میز

        از سایر منابع  
         قابل قبول             غیرقابل قبول جمع بندي کلی از نظر میزان  جذب منابع مالی  

  
  

  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  
ــارك در نهادهــاي   ــدیریت پ ــوثر م حــضور م

  گیري استانی و کشوري تصمیم
      

هـاي مـستقر بـا       و شـرکت   میزان تعامل پارك  
  المللی   اي و ملی و بیننهادهاي منطقه

      

رك
ی پا

رون
و بی

ی 
رون

ی د
فزای

م ا
ه

  

هـاي     تعامل علمی و تخصـصی شـرکت       میزان
  مستقر با یکدیگر

      

  بندي کلی از نظر تعامالت سازنده                 قابل قبول               غیرقابل قبول جمع
  
  

  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  
        خدمات تامین فضا

        اي  تخصصی و مشاوره, خدمات راهبري
        ایه براي مستاجرین  خدمات جذب سرم

ات        خدمات عمومی و شهري براي مستاجرین
خدم

ت 
کیفی

  

        هاي آموزشیبرگزاري کارگاه
  جمع بندي کلی از نظر کیفیت خدمات                     قابل قبول              غیرقابل قبول 
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  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  
         تعداد موسسات نوپاي

        موسسات فناوري
        شرکت خدمات تخصصی

        موسسات تحقیقاتی
        واحدهاي تحقیق و توسعه

میزان افزایش گردش مالی موسـسات مـستقر از         
  بدو استقرار 

      

ي  
صاد

 اقت
اي

رده
تاو

دس
  

نــسبت گــردش مــالی موســسات بــه اعتبــارات 
  اي پارك هزینه

      

    قابل قبول               غیرقابل قبول جمع بندي کلی از نظردستاوردهاي اقتصادي           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     موافق نیستم                           با تبدیل مجوز به قطعی موافقم                   نظر نهایی داور    
  

  :ات توضیح
  
  
  

  
 نام و امضاء داور                  

  ضعیف  متوسط  خوب  عنوان شاخص  

هـاي تولیـد شـده و یـا         اهمیت و تعـداد فنـاوري     
  تکامل یافته در پارك

      

        اختراعات ثبت شده داخلی  
        اختراعات ثبت شده خارجی 

 و 
ري

ناو
ي ف

دها
اور

دست
نی

فری
ارآ

ک
 

تها
شرک

هـاي   در شـرکت   تعداد و هرم تحـصیلی شـاغلین        
  ) معادل تمام وقت(مستقر 

      

  جمع بندي کلی از نظردستاوردهاي فناوري و کارآفرینی       قابل قبول         غیرقابل قبول
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  دستورالعمل ارزیابی تقاضاي مجوز قطعی مرکز رشد واحدهاي فناور

  
  

 شوراي 17/12/1381    این دستورالعمل براساس ضوابط تاسیس مراکز رشد واحدهاي فناور مصوب جلسه مورخ 
  . ور تهیه شده استگسترش آموزش عالی و به منظور صدور مجوز قطعی مراکز رشد واحدهاي فنا

، کمیته تخصصی فناوري وزارت علوم، تحقیقات " مرکز "در این دستورالعمل مرکز رشد واحدهاي فناور به اختصار 
  . شود نامیده می" وزارت " و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به اختصار " کمیته تخصصی "و فناوري به اختصار 

  
   معیارهاي ارزیابی -1ماده 

ضوابط تاسیس مراکز رشد واحدهاي فناور مورد نظـر بـوده و میـزان    ) 3(رسی وظائف اصلی مندرج در ماده   در این بر  
  : شودموفقیت مرکز در رابطه با معیارهاي زیر ارزیابی می

  برنامه مدون مصوب هیات امناء و میزان پیشرفت آن  1-1
 نامه و اساسنامه  رعایت معیارهاي مذکور در آئین1-2

  مالی شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات مصوب و اعتبارات جذب شده از سایر منابع  شفافیت1-3

 هاي مصوب ها و سیاست تطابق نحوه پذیرش واحدهاي فناور با برنامه1-4

 ...)هیات امناء، شوراي مرکز و( فعالیت ارکان سازمانی مطابق اساسنامه مصوب مرکز 1-5

 سی مرکز رشد کارآمدي کارکنان مدیریتی و کارشنا1-6

  مدون بودن مستندات و نحوه دسترسی به آنها براي عموم 1-7

  هاي      متر مربع داراي کیفیت مناسب با سیستم1500 تامین فضاي استقرار حداقل به مساحت 1-8
       حفاظتی، تاسیساتی و تخصصی

 سس  حمایت مناسب از فعالیت مرکز در طول دوره موافقت اصولی توسط سازمان مو1-9

  ماه 24هاي کوچک فناوري و عملکرد عملیاتی حداقل  استقرار تعداد مناسب شرکت1-10

 زایی مرکز واحدهاي مستقر در آن هاي تخصصی، اقتصادي و اشتغال اثربخشی فعالیت1-11

  
   شرایط احراز تبدیل مجوز موافقت اصولی به قطعی -2ماده 

  : ضوابط تاسیس محرز شده و اقدامات زیر انجام پذیرفته باشد) 8(ر ماده براي ارسال تقاضا الزم است معیارهاي مندرج د
   تائید و ابالغ اساسنامه از سوي وزارت 2-1
  کاري مرکز در هیات امناء تصویب برنامه2-2
  هاي مرکز براي ادامه فعالیت) دولتی و غیردولتی(بینی منابع مالی مستمر  پیش2-3
   ماه 18دي و خدماتی مطابق برنامه مصوب با کارکرد عملی حداقل هاي ستااندازي مجموعه  راه2-4
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   پذیرش و استقرار واحدهاي فناور برگزیده و هدایت و نظارت بر رشد آنها با عملکرد عملی و قابل2-5
   قبول     

        وزارترکز از معاونت فناوري هاي ماي فعالیت ارائه گزارش کسب امتیاز قابل قبول از ارزیابی دوره2-6
  

   نحوه بررسی تقاضا -3ماده 
  ارائه تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به قطعی از سوي باالترین مقام سازمان موسس به معاونت  3-1

  بینی شده هاي پیشفناوري وزارت به همراه کلیه مدارك و مستندات در قالب کاربرگ
            حل مرکز و ارائه گزارش ازبازدید کارشناسی دفتر نظارت و ارزیابی مراکز فناوري از م 3-2

  هاي انجام شده به اعضاء کمیته        فعالیت
    برگـزاري جلسه بررسـی ممیزي تقـاضا واعالم نظر کمـیته تخصصی در قالب کاربرگ پیوست 3-3
  شود  مصوبات کمیته پس از تائید صورتجلسه توسط وزیرعلوم، تحقیـقات و فناوري ابالغ می3-4

   در صورت عدم تائید تقاضا سازمان موسس موظف به رفع نقایص اعالم شده بوده و درخواست بعدي -تبصره 
   ماه بعد، در صورت تائید رفع نواقص توسط دفتر نظارت و ارزیابی مراکز فناوري بررسی  3حداقل 

  .خواهد شد
  

   گزارش و مدارك مورد نیاز -4ماده 
  :ات مورد نیاز به شرح زیر همراه با نسخه الکترونیکی ارسال شود گزارش مرکز به همراه کلیه مدارك و مستند

    تقاضا نامه تبدیل موافقت اصولی به قطعی از سوي رئیس سازمان موسس به معاونت فناوري  4-1
         وزارت 

  )آخرین احکام(  تصویر احکام اعضاي شوراي مرکز 4-2
  طالعات زمان برگزاري، اعضاء شرکت کننده و     ارائه جدولی از صورتجلسات شوراي مرکز شامل ا4-3

         فهرست مصوبات 
    تصویر مصوبات مرتبط با مرکز در هیات امناء همراه با تاریخ تصویب 4-4
    ارائه برنامه مصوب هیات امناء 4-5
  برداري بلندمدت   مستندات در اختیار داشتن ساختمان با امکان بهره4-6
  هاي ستادي و خدماتی اندازي مجموعهد مرکز در راه  ارائه گزارش عملکر4-7
    گزارش نیروي انسانی ستاد مرکز و بررسی تطبیقی با تشکیالت مصوب هیات امناء 4-8
  برداري از آنها   خدمات عمومی ارائه شده در مرکز و میزان بهره4-9

  برداري از آنها رهاي ارائه شده در مرکز و میزان به خدمات تخصصی و مشاوره4-10          
  برداري از آنها با ذکر عنوان دوره، نفرساعت  خدمات آموزشی ارائه شده در مرکز و میزان بهره4-11

  شرکت کننده و سال برگزاري
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  ها و مقررات مصوب آئین نامه4-12
                 گزارش از وضعیت کلیه واحدهاي فناور مستقر شامل تعداد و ترکیب تخصصی نیروي انسانی و    4-13

              دستاوردهاي فنی و اقتصادي، از زمان مجوز اصولی تاکنون 
   گزارش از مشخصات و دستاوردهاي واحدهاي فناور موفق وضعیت آنان پس از خروج 4-14
   گزارش از مشخصات و دستاوردهاي واحدهاي فناور ناموفق و علت عدم توفیق آنان 4-15
  بینی منابع مالی بع مالی دریافت شده و هزینه آن به تفکیک سال و پیش  گزارش وضعیت منا4-16

  هاي جذب شده غیر از منابع دولتی           آتی، گزارش سرمایه
   گزارش از گردش مالی موسسات از بدو تاسیس تا زمان خروج 4-17
  سازي  گزارش انتشارات و فرهنگ4-18
  ) اساسنامه3با توجه به تبصره ذیل ماده ( شده هاي منعقد و اجرا گزارش تفاهم نامه4-19
  المللی هاي بین گزارش فعالیت4-20
  
  
  

   ضمائم -5
   کاربرگ گزارش عملکرد مرکز در دوره مجوز موافقت اصولی -1پیوست 
   کاربرگ اعالم نظر واحدهاي فناور در دوره استقرار -2 پیوست

  فناوري  کاربرگ اعالم نظر داوري در کمیته تخصصی -3پیوست 
  

   کاربرگ اعالم نظر واحدهاي فناور در دوره استقرار -2پیوست 
  : نام مرکز رشد واحدهاي فناور 

  :واحد فناورنام 
  واحد تحقیقات       شرکت                     هسته                   :           وضعیت واحد

            مرحله پیش رشد مرحله رشد                  :        وضعیت استقرار
    :تاریخ درخواست پذیرش 

:                                           تاریخ استقرار در مرحله رشد :                          تاریخ استقرار در مرحله پیش رشد 
       :                                      فضاي تخصیص یافته در حال حاضربه مترمربع 

  :       زمینه فعالیت 
  : ایده محوري 

  

  :مشخصات محصول 
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  : نتایج حاصله  و دستاوردهاي بدست آمده شامل 
  : تکنولوژي ایجاد شده  •
  
  : میزان فروش محصول  •
  
  ) : تولیدي/ نیمه صنعتی/ نمونه(وضعیت فعلی محصول  •
  
  : هاي محصول بدست آمده ویژگی •
  

 نیاز بازار داخل را رفع نموده است؟ محصول تولید شده چند درصد از  •
  

  

 : حدود گردش مالی شرکت در دوره استقرار به میلیون ریال  •
 

  :هاي دریافت شده از مرکز رشدحمایت:لف ا

ها شامل چالش(توضیحات   عالمت  هاي مرکز رشدحمایت  ردیف
  )وپیشنهادات

      خدمات مالی  1
      خدمات آزمایشگاهی  2
      خدمات کارگاهی  3
      دمات عمومیخ  4
      خدمات اطالع رسانی  5
      ايخدمات مشاوره  6
      خدمات آموزشی  7

  
  :اي دریافت شده از مرکز رشدهاي مشاورهحمایت: ب

  مشاوره تخصصی  نام مشاور
   ارائه شده

کل ساعات استفاده 
  از مشاوره

سابقه اجرایی 
  مشاوره

میزان 
  تحصیالت

          
          
          
          
          



 96

  نمایید؟کنید و چه نکات قوت و ضعفی را مطرح میاي را چگونه ارزیابی مییت ارائه خدمات مشاورهوضع*  
  :وضعیت نیروي انسانی : ج 

  زیر لیسانس  کارشناس کارشناس ارشد  دکتري  سطح تحصیالت
          تمام وقت

  تعداد
          پاره وقت

          جمع  
  
  :اکنون قراردادهاي منعقد شده از ابتداي استقرار ت: د 

  محصوالت قابل عرضه به بازار  مبلغ قرارداد  نام شرکت طرف قرارداد  عنوان پروژه  ردیف
    

  
  
  
  
  

      

  
  :اختراعات و استانداردهاي ثبت شده توسط واحد فناور از ابتداي استقرار تاکنون : ه 

  

  
  
  
  
  
  
  

  : هاي معتبر برندگان منتخب در جشنواره
  
  
  
  
  
  

  ردیف
عنوان 

  طرح
شماره 

  ثبت
تاریخ 

  ثبت
مکان ثبت با ذکر 

  نام
نوع اختراع ثبت 

  شده
1            
2            
3            
4            

  سال  نام جشنواره  عنوان طرح  ردیف
1        
2        
3        
4        
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 کنید ؟ هایی ارزیابی میههاي مثبت و کارا مرکز رشد را در چه زمینمهمترین ویژگی •

  
 کنید ؟هایی ارزیابی میمهمترین نکات ضعف  مرکز رشد را در چه زمینه •

  
 پیشنهادات خود را در زمینه بهبود فرایند کار مطرح نمایید ؟ •
 

  . در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در سواالت فوق از برگه ضمیمه استفاده شود
  

  
  
  
  

  :ه آدرس زیر ارسال نمایید لطفا فرم هاي تکمیل شده را ب
  021-82233470-71:      تلفن021- 82233474: نمابر 

تهران، شهرك غرب ، میدان صنعت ، خیابان خوردین ، خیابان هرمزان ، نبش پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري،               : آدرس
  14666- 64891:  کدپستی 19/10طبقه دهم،  ضلع  جنوب شرقی، شماره 

  
  

  خوب  متوسط  ضعیف  عنوان  ردیف
        کنید؟وضعیت شفافیت مالی و اداري مرکز رشد را چگونه ارزیابی می  1
        کنید؟دایت امور مرکز رشد را چگونه ارزیابی می نحوه حضور مدیریت و ه  2
        کنید؟هاي تخصصی مرکز رشد را چگونه ارزیابی میوضعیت ارائه مشاوره  3
        کنید؟وضعیت فیزیکی وساختمانی مرکز رشد را چگونه ارزیابی می  4
        کنید؟ ها  توسط مرکز رشد را چگونه ارزیابی مینحوه ارزیابی واحد  5
        کنید؟را چگونه ارزیابی می...) بازاریابی و(عیت ارائه خدمات مرکز رشد وض  6
        کنید؟وضعیت حمایت مالی از مرکز رشد را چگونه ارزیابی می  7
        کنید؟هاي  آموزشی مرکز رشد را چگونه ارزیابی میوضعیت برنامه  8

9  
گونه ارزیابی  ها و تجهیزات در مرکز رشد را چ       وضعیت دسترسی به آزمایشگاه   

  می کنید؟
      

10  
وضعیت ارتباط فی مابین واحدهاي مستقر در مرکز رشـد را چگونـه ارزیـابی     

  کنید؟می
      

11  
هـا و سـمینارها را چگونـه    نحوه حمایت مرکز رشد از شـرکت در نمایـشگاه        

  ارزیابی می کنید؟
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  ........ کاربرگ گزارش عملکرد ارزیابی عملکرد سال -1یوست پ
  
  معرفی مرکز رشد-1

  :سازمان موسس:                                                                                                     عنوان مرکز رشد
  : زمان اولین استقرار   : تاریخ اخذ موافقت اصولی 

  : یگاه تشکیالتی مرکز رشد در سازمان موسس جا
  : زمینه تخصصی کاري مرکز رشد 

  : علت انتخاب 

  : تاریخ تصویب   □  ندارد□دارد : کاري مصوب برنامه  : مدیر مرکز رشد 
  : آدرس 

  :تلفن   :دور نگار : آدرس وبگاه 

  
  مشخصات فضاي در اختیار مرکز رشد-2

  فضاي در اختیار مرکز رشد
  )ر مربعمت(

  )متر مربع(چگونگی تخصیص فضاي مرکز رشد 

تخصیصی به واحدهاي مساحت 
مساحت   مستقر

  زمین
کل زیر بناي 

  مرکز رشد
  دفتر

آزمایشگاه یا 
  گاهکار

کل مساحت قابل 
  استفاده ستاد

 -فضاي آزمایشگاه 
کارگاه مشترك بین 

  واحدها

فضاي عمومی مشترك 
کتابخانه، سالن (

جلسات،محل آموزش و 
(..  

       

  
  مشخصات کیفی فضاي مرکز رشد-3

  توضیحات  مشخصات فضا  ردیف
    دسترسی و موقعیت قرارگیري  1
    کیفیت بنا  2
    ایمنی  3
    تفکیک فضا  4
    عمرساختمان  5
    امکان توسعه  6
    وضعیت آب، برق، تلفن  7

درج  اطالعات مراکـز رشـد   .  و آدرس جداگانه ذکر شود3 و 2 در جداول  در صورتیکه مرکز داراي چند ساختمان است اطالعات براي هر ساختمان          * 
   .اقماري نیز در کلیه جداول مورد نظر قرار گیرد

 )ارقام به میلیون ریال( جدول اعتبارات مرکز رشد -4
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  سال  ردیف متمرکز  تملک دارایی  هزینه اي
  سایر منابع  جاري  عمرانی  تصاصیدرآمد اخ  درآمد عمومی  درآمد اختصاصی  درآمد عمومی   

82                
83                
84                
85                
86                
87                
              جمع

 
  
  )ارقام به میلیون ریال(هاي مرکز رشد  لیست هزینه-5

  توضیحات  مبلغ  عناوین  ردیف

      حمایت مالی در مرحله پیش رشد  1
      حمایت مالی در مرحله رشد  2
      پرسنلی ستاد  3
      خرید تجهیزات   4
      تاسیسات و تعمیرات ساختمان  5
      هزینه جاري و تبلیغات  6
      جمع هزینه ها  7

 
  
  )ارقام به میلیون ریال( دریافت شده از سوي موسسات با معرفی مرکز از آغاز دوره تاکنون) هاوام( تسهیالت اعتباري  -5-1

  شده توسط موسساتمبلغ دریافت   مبلغ مصوب  نام منبع تامین اعتبار  سال
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   مرکز رشدوضعیت نیروي انسانی -6
  مشخصات مدیر مرکز رشد-6-1

  مشخصات  موارد مورد بررسی  ردیف
    نام ونام خانوادگی  1
    محل تولد  2
    سال تولد  3
    تحصیالت  4
    رشته تحصیلی  5
    دانشگاه محل تحصیل  6
    ر مرکز رشدسال شروع مدیریت د  7
    )پاره وقت/ تمام وقت (نوع همکاري   8
    )هاي آموزشیدوره(شرکت در نشستهاي ادواري مدیران مرکز رشد   9

    ارجاء حکم  10
    هاي دیگر مدیرمرکز رشدسمت  11
    وضعیت تغییر مدیران مرکز  12

  
 وضعیت ستاد مرکز رشد -6-2

  تسم  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی  نام ونام خانوادگی
  نوع همکاري

  )تمام وقت/پاره وقت(
          
          
          
          
          
          

 
  اعضاي شوراي مرکز-7 

  نوع همکاري  سمت  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
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  اهم مصوبات  جلسات برگزار شده شوراي فناوري مرکز رشد و وتاریختعداد -7-1

  آموزشی برگزار شده در مرکز رشد هاي  دوره-8
  نفر در ساعت  زمان برگزاري  نام درس  نام دوره

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

    

  
  هاي مصوب آئین نامه-9

  مرجع تصویب  آئین نامه
  عنوان  ردیف

  ندارد  دارد
تاریخ 
  هیأت امناء  شوراي مرکز رشد  تصویب

            
            

 
 

  هاي تخصصی مراکز رشد نه زمی-10
 

  تعداد واحدهاي مستقر

 فناوري اطالعات و ارتباطات

الکترونیک 
و 

 کامپیوتر

ساخت و 
 تولید

شیمی ، پتروشیمی و 
 پلیمر

هاي فراورده
 دارویی

برق و 
 الکترونیک

 ها با ذکر نام زمینهرسای

       

  
  گزارش واحدهاي فناور-11

  جمع  1387  1386  1385  1384  1383  1382  عنوان
                تعداد کل واحدهاي فناور مستقردر مرکز رشد

                )رشد یافته(تعداد واحدهاي خارج شده موفق 
                تعداد واحدهاي خارج شده ناموفق

                جمع
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  نمودار در صد نسبی واحدهاي موفق و ناموفق نسبت به کل واحدها -11-1

  کز رشد   مشخصات اعضاي واحدهاي مستقر در مر-12

 دکتري
سی کارشنا

  ارشد
  دیپلم و زیر دیپلم  فوق دیپلم  کارشناسی

تعدادکل واحد هاي 
 فناور

ــداد  تعــ
ــام   پرسنل تمــ

  وقت
پــــاره 

  وقت
تمــــام 

  وقت
ــاره  پــ

  وقت
تمــــام 

  وقت
ــاره  پــ

  وقت
تمــام  

  وقت
ــاره  پــ

  وقت
تمــام 
  وقت

  پاره وقت

                        
 
 

   مشخصات عمومی واحدهاي فناور-13
  انداور موفق خارج شده از  دوره پیش رشد که  در دوره رشد پذیرش گردیده واحدهاي فن-13-1

  نام واحد  ردیف
مدیر 
  عامل

نوع ثبت 
  شرکت

ایده 
  محوري

  محصول
کاال یا خدمات (

  )تجاري
  تاریخ استقرار

تاریخ 
  خروج

میزان حمایت در 
دوره پیش رشد 

  )میلیون ریال(

گردش 
مالی واحد 
در دوره 

  استقرار

  توضیحات

                

                

                

       جمع اعتبارات 

  
  

   واحدهاي فناورموفق خارج شده از مرکز رشد که در پارك پذیرفته شده اند -13-2

  نام واحد  ردیف
مدیر 
  عامل

نوع ثبت 
  شرکت

  ایده محوري

  محصول
کاال یا (

خدمات 
  )تجاري

تاریخ 
  استقرار

تاریخ 
  خروج

  میزان حمایت
  )میلیون ریال(

مالی گردش 
واحد در 
دوره  
  استقرار

وضعیت 
استقرار 
در پارك

      
  

        

               

   :جمع اعتبارات 
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   )میلیون ریال(نمایند  واحدهاي فناور موفق خارج شده از مرکز رشد که در بیرون از مرکز رشد فعالیت می-13-3

ف
ردی

حد  
 وا

نام
  

حد
 وا

یت
ضع

و
  

)
شد

ر
-

ش    
 پی

 
شد

ر
(  

مل
 عا

دیر
م

  

ت 
ـــ

ع ثب
ــو

نـ ش
کت

ر
  

ري
حو

ه م
اید

  

ول
حص

م
  

)
ــا  

 یـ
ــاال

کـ
ت 

دما
ـــ

ـــ
خ

ري
جا

ت
(  

رار
ستق

خ ا
اری

ت
وج  

خر
خ 

اری
ت

ی     
ـال

 م
ش

گرد
در 

ت 
ــرک

شــ
ار 

تقر
 اس

وره
د

ت   
مای

ن ح
میزا

ح    
ــر

ـــ
ـــ

شـ
دها

اور
دست

  

              
  
  

                 

              
  
  

    جمع

  
   واحدهاي فناور خارج شده ناموفق -13-4

ف
ردی

  

  نام واحد
  وضعیت واحد

  ) پیش رشد- رشد(
یر مد

  عامل
نوع ثبت 

  شرکت
ایده 

  محوري

  محصول
کاال یا خدمات  (

  )تجاري

تاریخ 
  استقرار

تاریخ 
  خروج

مبلغ 
  حمایت

  )میلیون ریال(

گردش 
مالی 
  موسسه

علت 
عدم 

موفقیت

       
  

        

  

 
   

 
        

  
  

  

 

   

 
          

 
 
 

    واحدهاي فناور مستقر در دوره رشد-5- 13

ف  )میلیون ریال(میزان اعتبار معمول 
ردی

حد  
 وا

نام
  

حد
 وا

یت
ضع

و
  

)
ــد

رشـ
-

ش 
ـــی

  پ
شد

ر
(  

مل
 عا

دیر
م

  

کت
شر

ت 
ع ثب

نو
  

ري
حو

ده م
ای

  

اد 
جــ

ل ای
صو

حــ
م

  شده
)

ت    
دما

خـ
ـا 

ال ی
کـا ري
جا

ت
(  

رار
ستق

خ ا
اری

ت
وج  

خر
خ 

اری
ت

  

ی 
ــال

 مـ
ش

ــرد
گـ

سه 
وس

م
  

  پرداختی  میزان مصوب

ار 
ختی

در ا
ت 

ساح
م

ضر
 حا

حال
در

  

       
  

         

                  

       
  

       
  
  

                  

    جمع
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   واحدهاي فناور مستقر در دوره پیش رشد -13-6

  میزان اعتبارات

ف
ردی

حد  
 وا

نام
حد  

ت وا
ضعی

و
  

)
شد

ر
-

شد
ش ر

 پی
(  

مل
 عا

دیر
م

کت  
شر

ت 
ع ثب

نو
  

ري
حو

ده م
ای

  

ول
حص

م
  

)
ري

تجا
ت 

دما
ا خ

ال ی
کا

(  

رار
ستق

خ ا
اری

ت
وج  

خر
خ 

اری
ت

  

وب
مص

  

ریاف
د

  تی

ی  
 مال

ش
گرد

سه 
وس

م
ضر  

 حا
حال

 در
یار

اخت
در 

ت 
ساح

م
  

       
  

        
  
  

                 
  
  

                 
  
  

     

 

           
  
  

       
  

         
  
  

   جمع 
 
 
 
 

 دست آوردهاي واحدها -14

    ثبت اختراعات-14-1

  تاریخ ثبت  شماره ثبت  عنوان  نام شرکت  ردیف
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   ي داخلیها برگزیدگان جشنواره-14-2
  تاریخ  عنوان  نام شرکت  ردیف

        

        

        

        

  
  تولید انبوه موسسات در راستاي ایده محوري)خدمت/کاال( حجم محصول -14-3

  نام محصول  نام شرکت  ردیف
  نام شرکت

  طرف قرارداد
  واحد شمارش محصول  میزان تولید

            

            

            

            

  
  
  

   مشخصات مشاورین تخصصی -15
  نفر ساعت مشاوره  نوع مشاوره  میزان تحصیالت  شغل مشاور  نام مشاور

          

          

          

  
  :نمائیدکنید و چه نکات قوت و ضعفی را مطرح میوضعیت ارائه خدمات مشاوره اي را چگونه ارزیابی می -15-1
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  هاي شکوفائی خالقیتآیین نامه تأسیس و راه اندازي کانون

 
  مقدمه 

ها و امکانات موجود در دانشگاهها و   زمینه سازي بروز خالقیت و ارتقاء نوآوري با استفاده از ظرفیت به منظور
قانون برنامه ) 48(و )46(، )45(، )39(مؤسسات پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري و در راستاي تحقق اهداف مواد 

قانون اهداف، وظائف و ) 2(استناد مفاد ماده چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و ب
 مجلس شوراي اسالمی، کانون هاي شکوفائی 18/5/1383 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريتشکیالت 

  .شوند خالقیت با شرایط زیر ایجاد می
  

   تعاریف– 1ماده 
ات آن را از مجاري دولتی و سازمانی است که کانون را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات و امکان: سازمان مؤسس 1- 1

  .گیردغیردولتی به عهده می
 .شخصی است که اداره کانون از سوي باالترین مقام سازمان مؤسس به او ابالغ  می گردد:  دبیرکانون 2- 1

 .چکیده اي از فکر، بصورت خام که داراي هماهنگی و منطق بوده و قابلیت اجرا داشته باشد: ایده 3- 1

 مبتکر و صاحب ایده نو اشخاص حقیقی : صاحبان ایده 4- 1

درخشش اندیشه و بوجود آمدن نظرات، فرضیه ها و ایده هاي نو در ارتباط با مسایل، تنگناها و : خالقیت 5- 1
 . خالهاي موجود که در نهایت موجب ایجاد محصوالت و یا روشهاي جدید یا بهبود یافته  می شود

ر به اثبات و کارا نمودن ایده هاي علمی و واحدي است که با ارائه خدمات زی:   کانون شکوفائی خالقیت 6- 1
 . شکوفایی ایده هاي خالقانه کمک می کند

   ارائه مشاوره تخصصی •
   استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی •
  برگزاري دوره هاي آموزشی و تأمین منابع اطالعات علمی وفنی •
  هاها و پشتیبانیسایرحمایت •

   اهداف– 2ماده 
   سازي جهت پیاده سازي ایده هاي نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده  بستر2-1
    ایجاد زمینه مناسب براي ظهور و حمایت از خالقیت نیروهاي جوان 2-2
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   وظایف-3ماده 
  پذیرش صاحبان ایده   3-1
   کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه 3-2
  ایده از طریق ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نیاز   هدایت صاحبان ایده براي پیاده سازي 3-3
     ایجاد تسهیالت براي ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز رشد واحدهاي فناور 3-4
    تالش براي فراهم آوردن حمایت هاي قانونی جهت حفظ حقوق مالکیت فکري 3-5
  ي علمی   حمایت از صاحبان ایده در راستاي کاربردي نمودن ایده ها3-6
  

   شرایط و نحوه تأسیس کانون شکوفائی خالقیت -4ماده 
   تدوین برنامه راه اندازي مشخص 4-1
   اختصاص فضاي مناسب و تأسیسات و تجهیزات پایه 4-2
  دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی وکارگاهی الزم4-3

   مؤسس براي  مشاوره هاي تخصصیامکان دسترسی و استفاده از وسائل کمک آموزشی و منابع انسانی سازمان  4-4
  :ستاد مدیریتی بسیار کوچک و تخصصی با مشخصات زیر  4-5

  تجربه کافی در امر تحقیق و توسعه  •
  آشنایی با مبانی نوآوري و خالقیت •
 )از طریق گروههاي کاري تخصصی( توانایی در ارزیابی ایده ها و شناخت صاحبان ایده  •

  . فاده از امکانات موجود توسط سازمان مؤسس به تصویب خواهد رسیدآیین نامه  نحوه است:        تبصره
  . پذیرد تأسیس کانون شکوفایی خالقیت با تصویب سازمان مؤسس انجام می4-6
  

   شرایط مراحل نحوه بررسی تقاضا -5ماده 
ید نسبت به سازمان مؤسس پس از دریافت درخواست، جنبه هاي علمی و فنی طرح یا ایده را بررسی و درصورت تأی

ارائه نوع امکانات و خدمات مورد نیاز تقاضا طی مدت حداکثر یکماه تصمیم گیري نموده و نتیجه را به اطالع 
  . متقاضیان می رساند

   استفاده از امکانات -6ماده 
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صاحبان ایده موظفند دقت کافی در بهره برداري صحیح از امکانات و تجهیزات و خدمات علمی و فنی سازمان 
س به عمل آورند و ضوابط سازمان مؤسس در خصوص حفاظت از اموال و تجهیزات و     جنبه هاي ایمنی و مؤس

در غیر اینصورت مسئولیت خسارتهاي وارده را بر عهده داشته و نسبت به ادامه کار ایشان . بهداشتی را رعایت نمایند
  . تصمیم گیري شود

  

   مالکیت فکري -7ماده 
ده موضوع این آئین نامه متعلق به خودشان است مگر اینکه قبل از شروع فعالیت، توافق نامه دستاوردهاي صاحبان ای

در هر حال صاحب ایده . کتبی میان نوآور و دستگاه نسبت به مالکیت فکري دستاوردهاي ناشی از ایده صورت گیرد
  .  نمایدباید مراتب حمایت سازمان را به نحو مناسب ر انتشارات مربوط به نوآوري اعالم

  
  ارکان کانون هاي شکوفائی خالقیت 

  دبیر کانون 1- 5
 شوراي پذیرش 2- 5

 مشاوران تخصصی 3- 5

  
ساعات همکاري و ارائه خدمات در کانون به عنوان خدمات اجرایی قابل احتساب براي اعضاء هیئت علمی : تبصره 

  .محسوب خواهد شد
  

   ارزیابی فعالیتها -6ماده 
فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با تکمیل کاربرگ مربوطه انجام می ارزیابی دوره اي کانون توسط معاونت 

هاي اعتبار مربوطه در جهت توسعه فعالیت کانون در صورت تأیید عملکرد، حمایتهاي تشویقی از محل ردیف. گیرد
  .انجام خواهد پذیرفت

  

   7ماده 
       .باشداالجرا می تبصره تهیه و از تاریخ ابالغ الزم 3ماده  و7این آیین نامه در

  
                                                           محمد مهدي زاهدي

                                                             وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
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  دستورالعمل استفاده از اعتبارات برنامه کمک به فن آفرینی
  )ري ریاست جمهوريمعاونت علمی و فناو(
  

    برنامه حمایت از فن آفرینی بستري براي توسعه فن آفرینی از طریق شرکت هاي دانش بنیان مستقر در مراکز رشد 
اعتبارت این برنامه بر اساس مشخصات وتعداد شرکت هاي مستقردر مراکز و با هماهنگی معاونت . واحدهاي فناوري است

اوري به منظور توانمندسازي و گسترش هر چه بیشتر فعالیت هاي مراکز رشد و فناوري وزارت علوم، تحقیقات وفن
این دستورالعمل به منظور اجرایی نمودن نحوه پرداخت تسهیالت . هاي مستقردرآنها تعیین و اختصاص یافته است شرکت

 1387وري در سال حمایتی به شرکت هاي دانش بنیان از محل اعتبارات اعطایی معاونت علمی و فناوري ریاست جمه
  :تدوین شده است تا در چارچوب موارد و شرایط زیر هزینه گردد

  .ابالغ اعتبار از طریق معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به سازمان موسس صورت گرفته است -1
 شرکت هاي دانش بنیان مستقر در مرکز رشد مصوب هاي مبلغ اعتبار جهت حمایت از طرح % 70حداقل  -2

طرح هایی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که . متناسب با پیشرفت طرح در اختیار واحد فناور قرار گیردمستقیماً و
 .در چارچوب این اعتبار خروجی مستقل ملموس و قابل ارزیابی داشته باشند

مبلغ اعتبار می تواند توسط مرکز در راستاي تکمیل و توسعه  زیر ساخت هاي مربوط به  فن % 30حداکثر  -3
 .ینی صرف شودآفر

مرکز رشد در خواست متقاضیان را با ذکر محصول مشخص در کاربرگی دریافت نموده و پس از بررسی  -4
 .وکارشناسی، جهت تصویب  در شوراي فناوري مرکز رشد مطرح می نماید

نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت اعتباري در چارچوب ضوابط و مقررات  به تصویب شوراي مرکز رشد  -5
 .درس می

اعطاي تسهیالت منوط به عقد قرارداد فی مابین مرکز رشد و شرکت هاي دانش بنیان مستقر بر طبق مصوبه شورا  -6
 .خواهد بود

مرکز رشد بر نحوه پیشرفت کار نظارت الزم را معمول نموده واعتبارات حمایتی را متناسب با پیشرفت کار  -7
 .پرداخت  خواهد نمود
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در شورا، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت اعتبار توسط مرکز رشد به گزارش مربوط به تصویب طرح   -8
در بخش  ) 3موضوع بند(این دستورالعمل و نحوه هزینه مابقی اعتبار) 2موضوع بند (هاي دانش بنیان  شرکت

یه گزارشی از کل.  به طور مرتب تکمیل ودرج گردد"پورتال معاونت فناوري وزارت" در "برنامه کمک به فن آفرینی"
 .فعالیت هاي مربوط به اجراي برنامه مذکوربراساس ضوابط هر شش ماه یکبار به معاونت فناوري ارسال شود

اولویت انتخاب و سقف میزان تسهیالت حمایتی براي شرکت هاي دانش بنیان براساس شاخص هاي زیر خواهد   -9
 :بود

 ارتباط ایده محوري با طرح مطرح شده •

  فنی ،ایجاد فناوري وتجاري سازي در چارچوب اعتبار در خواستی وبرنامه کاريامکانپذیري تکمیل چرخه دانش •

 میزان مشارکت مالی پیشنهاد دهندگان در طرح •

 ارزشمندي فناوري  ارائه شده براساس شاخصه هاي علمی، ،اقتصادي، امکان پذیري وامکان بکار گیري  •

            در فناوري هاي دیگر

  رسیدن برنامهکوتاه بودن زمان به نتیجه •

 قابلیت تحقق  فروش وسهم  محصول از بازار درآینده با ارائه مستندات •

 تکمیل فاز دانش فنی •

 نحوه پیشرفت وعملکرد شرکت  از ابتداي استقرار تا کنون •

 ..)تعداد، تحصیالت، تجربه مرتبط با ایده محوري و (سطح کیفی و کمی پرسنل تمام وقت شاغل در واحد  •

 رات محصولامکانپذیري  صاد •

 همخوانی زمان استقرارشرکت در مرکز با پایان طرح •
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 خالصه مشخصات طرح مصوب متقاضی استفاده از تسهیالت اعتباري برنامه فن آفرینی     
:سازمان موسس:                                            نام مرکز رشد  

: مشخصات عمومی-1  

                                                        :              نام شرکت-1-1
  :تاریخ خاتمه استقرار:                                  تاریخ استقرار-1-2
 :  کد ملی :                                                                   نام مدیرعامل-1-3

....................... شهر ...................... شهرستان:  آدرس محل اجرایی طرح-1-4
کد ............پالك ..................... کوچه...................................   خیابان
  : ............نمابر:  ...................... کد و تلفن تماس:.......................... پستی

  :     زمینه تخصصی فعالیت-1-5
   : عنوان ایده محوري استقرار در مرکز رشد-1-6
  ):طرح پیشنهادي براي حمایت مالی( نام محصول -1-7
  : ارتباط محصول فعلی با ایده محوري-1-8
  :  مشخصات محصول ومیزان-1-9
  : وضعیت  فعالیت پیشرفت طرح-1-10

      ¨ی    نیمه صنعت¨   نمونه مهندسی¨ نمونه آزمایشگاهی¨تدوین دانش فنی
 :                 مدت زمان پیش بینی اجراي طرح-1-11

  :             تاریخ پایان                       :           تاریخ شروع 
  ):میلیون ریال( میزان تسهیالت مصوب قبلی در مرکز براي ایده محوري-1-12

  ):میلیون ریال( میزان تسهیالت مصوب از محل این برنامه-11-13
    ¨ درصدتامین نیاز داخلی محصول در صورت اجراي این مرحله از طرح  -1-14

       ¨بینی از تولید محصول این مرحله به درصد  سهم  صادرات قابل پیش
  :شماره وتاریخ مصوبه شورا-1-15
  : قرار داداجراي طرح-1-16
  :    نام ونام خانوادگی         :                                               ام و نام خانوادگین

مهروامضاء مرکز رشد                                                               مهر و امضاء 
  متقاضی
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"ستاد ویژه توسعه فناوري نانو"آشنایی با نحوه استفاده از طرح حمایتی  
 در حوزه پارك ها و مراکز رشد علم و فناوري

 
 
 

  ري وزارت علوم، تحقیقات و فناوريمعاونت فناو
  دفتر پارك ها و مراکز رشد علم و فناوري

  
  1387بهمن ماه 

  »روش اجرایی طرح حمایتی ستاد ویژة توسعه فناوري نانو از مراکز رشد واحدهاي فناور«
  

 بستري براي حمایت از واحدهاي فناور نوپا، نظیر» مراکز رشد واحدهاي فناور«از » طرح حمایتی ستاد«
این طرح بر محور ارائه خدمات مندرج در . باشد می» هاي فناوري، مهندسی شرکت«و » هاي فناور دانشگاهی هسته«

از » مراکز رشد«. موجود در کشور، متمرکز است» مراکز رشد«این روش اجرایی، به واحدهاي فناور نوپا، از طریق 
طی فرایند زیر مورد حمایت و تشویق قرار » نانوهاي فعال در زمینه  شرکت«طریق این طرح، با عنایت به جذب 

  .خواهند گرفت
گردند و هر  بندي می هاي نوپا، در این طرح رتبه بر اساس قابلیت در جذب و حمایت از شرکت» مراکز رشد«

  .مورد تشویق قرار خواهند گرفت» هاي نانو جشنواره برترین«ساله در 
  : زیر براي استفاده از طرح حمایتی مد نظر قرار گیردبا عنایت به مراتب یاد شده مقتضی است مراحل

  پذیرش در طرح حمایتی: مرحله اول
  .انجام شود» ستاد«و » مرکز رشد«هاي زیر توسطِ  الزم است اقدام» طرح حمایتی ستاد«به منظور پذیرش در 

رند و فعالیت آن ها در قرار دا» مراکز رشد«که تحت حمایت » هاي فعال در زمینه نانو شرکت«و » ها هسته «-1-1
صالح اثبات و به تصویب شوراي فناوري مرکز رشد مربوط، رسیده است به همراه  زمینه نانو توسط مراکز ذي

  گردد؛ ارسال می» ستاد«به » مراکز رشد«هاي پذیرش توسط  اطالعات و فرم
د بررسی قرار خواهد دریافت و مور» مرکز مترولوژي«هاي پذیرش ارسالی توسط تیم کارشناسی و   فرم-2-
تأیید نشود، مراتب براي رفع اشکال طی نامه رسمی » صالحیت شرکت«در صورتی که در کارشناسی مقدماتی . گرفت

  گردد؛ ارجاع می» متقاضی«به 
مورد تأیید قرار گیرد براي بررسی و تعیین نوع و میزان » صالحیت هسته و شرکت« در صورتی که - 1-3

  .گیري خواهد شد مطرح و تصمیم» ستاد«موضوع در » یطرح حمایت«استفاده از 
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 گزارش ادواري از پیشرفت کار توسط مرکز رشد به ستاد و دفتر پارك ها و مراکز رشد علم و فناوري -1-4
  .ارسال خواهد شد

                   
  

  رونوشت                              

  
  
  
 
  
 

  : حمایتنوع، میزان و چگونگی: مرحله دوم
و صرفاً » ستاد«گیرند، برابر اعتبارات مصوب  قرار می» ستاد«که مورد پذیرش » هاي نوپا ها و هسته شرکت «-2-1

، همانند خدماتی برابر جدول زیر از حمایت »ها ها و شرکت هسته«در ازاي دریافت خدمات تخصصی نانو مورد نیاز 
  الی به آنان انجام نخواهد شدطرح برخوردار خواهند بود و به طور مستقیم کمک م

:  
  نوع حمایت میزان حمایت  توضیحات
  آموزش هاي تخصصی نانو  درصد هزینه دوره40 تخصصی

 درصد هزینه60  گرفتن استاندارد و مجوزهاي الزم

مشاوره هاي حقوقی، کسب و کار، بازاریابی، 
 ...گمرکی و 

  درصد هزینه50
  امور مشاوره خاص نانو

  امور بازاریابی  هزینه یک نفر یازار یاب حرفه اي  ار انتقال و انتشار ستادبا تایید کارگز
  نیروي فوق لیسانس متخصص نانو   میلیون ریال تا یکسال2.5
  نیروي دکتري متخصص نانو   میلیون ریال تا یکسال4

  اشتغال

  ثبت پتنت؛ ارزیابی علمی   درصد هزینه70 

   درصد هزینه70 
خصصی حضور در نمایشگاه هاي ت

  نانو

 
 درصد 60معرفی به شبکه آزمایشگاهی و پرداخت 

 هزینه
  خدمات آزمایشگاهی

  مبتنی بر تحویل اسناد و مدارك معتبر
محصول، پتنت یا دانش ( فروش سال اول % 10

  )فنی
   یا شرکت موفقپاداش هسته

   از هسته هاي مستقر در مراکز رشد عضو»ستاد«موارد حمایتی : 1جدول 

 بله

 خیر

 بله
درخواست حمایت از 
 طریق مرکز رشد

اعالم حمایت تصویب 
  به مرکز رشدشده

 بررسی در ستاد
 و تایید

ن بررسی نانویی بود
و داشتن شرایط 

 توسط ورود به طرح
تیم کارشناسی  و 
 مرکز مترولوژي

 
 و ارجاع به ترد درخواس

 متقاضی

دفتر پارك ها و مراکز 
رشد براي درج در 

 وب گاه و نظارت کلی

ارسال گزارش ادواري به 
ستاد و دفتر پارك ها 
 توسط مرکز رشد

 بله
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برابر جدول زیر » ستاد«ها، از طریق  ها و شرکت براساس تعداد جذب و موفقیت هسته» کز رشد عضومرا «-2-2
 :مورد تشوق قرار خواهند گرفت

  
  نوع حمایت میزان حمایت  توضیحات

  کارکنانتشویق ده میلیون ریال براي هر جذب

در صورت موفقیت هسته یا 
 شرکت

 فروش  درصد5 درصد فروش دانش فنی  یا پتنت یا 5
 محصول  هسته و یا شرکت در سال اول موفقیت

پاداش عملکرد کارکنان مرکز  رشد 
عضو در موفقیت هسته و یا شرکت 

  مستقر
  جشنواره برترین هاي نانو  امتیاز دهی در جشنواره بر اساس همکاري با مرکز رشد   

   از مراکز رشد عضو»ستاد«موارد حمایتی : 2جدول 
 

  :رزیابی عملکردمرحلۀ سوم ـ چگونگی ا
سازي بسترهاي الزم براي رشد و توسعۀ واحدهاي فناوري نوپا  ، فراهم»طرح حمایتی«ترین اهداف  یکی از اصلی

کند با ایجاد فضایی سالم و کامالً رقابتی، زمینۀ  در همین راستا، تالش می» ستاد«باشد که  می) ها ها و شرکت هسته(
  . ه واحدهاي فناوري را فراهم نمایدارائۀ خدمات مطلوب، توسط مراکز رشد ب

، به موجب ارزیابی آنها در سه محور » هاي مراکز رشد برترین«و تعیین » ستاد«هاي  بر همین اساس، حمایت
 .پذیرد و مشتري مداري، صورت می» ستاد«، چگونگی تعامل با )خروجی(عملکرد 

 
  عملکرد: محور اول

از جمله عملکرد در راستاي وظایف اختصاصی و وظایف (ف عملکرد مراکز رشد ممکن است در ابعاد مختل
باشد که  هاي اختصاصی مشروحه زیر می مورد ارزیابی قرار گیرند، آنچه در این روش مدنظر است شاخص) عمومی

  .گردد می» ستاد«اهمیت استراتژي دارد و موجب جلب حمایت هر چه بیشتر » ستاد«براي 
  

  امتیاز  عنوان  ردیف

   امیتاز10هر واحد   هاي فناوري جذب شده توسط مرکز رشدتعداد واحد  1

2  
اي، خدمات آزمایشگاهی، خرید رایانه و  مشاوره(میزان حمایت مالی 

  از واحدهاي فناور) شرکت در نمایشگاه ها
 2 میلیون ریال در سال 10هر 

  امتیاز
   امتیاز3هر دوره   هاي آموزش برگزار شده مربوط به فناور تعداد دوره  3
   میلیون ریال یک امتیاز100هر   میزان جذب سرمایۀ خارج از مراکز رشد  4
   امتیاز50هر شرکت   هاي نانویی موفق خارج شده از مرکز رشد تعداد شرکت  5
   میلیون ریال یک امتیاز50هر   میزان فروش هسته هاي فناور  6
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   "ستاد"تعامل با : محور دوم
به میزان » ستاد« محوله و برخورداري آنان از حمایت مادي و معنوي در انجام وظایف» مراکز رشد«اثربخشی 

  نظر به اهمیت و ضرورت موضوع،. بستگی خواهد داشت» ستاد«همکاري، تعامل و ایجاد ارتباط با 
هاي زیر در این خصوص طراحی گردیده است که از عوامل مؤثر و مفید در ارزیابی عملکرد مراکز رشد،  شاخص
  :درون به شمار می

  امتیاز  عنوان  ردیف
   امتیاز3تکمیل هر فرم   هاي ارسالی تکمیل شده توسط مرکز تعداد فرم  2

4  
االختیار به عنوان رابط و همکاري  معرفی کارشناس مطلع و تام

  »ستاد«فعال با 
   امتیاز5

   امتیاز به ازاي هر گزارش5  ماه هر سال ارائۀ گزارش عملکرد در پایان شهریور ماه و بهمن  5
  

  مشتري مداري: محور سوم
باشـد،   بر جلب رضایت مشتریان و ارائۀ خدمات بهینه به آنهـا مــی            » ستاد«با عنایت به اینکه مبناي طرح حمایتی        

، نقـش  )و یـا همـان مـشتریان   ( چگونگی و کیفیت رفتار مدیران محترم مراکز رشد، در جـذب و پـرورش متقاضـیان              
 براي جلب نظر مشتریان حائز اهمیـت  "ستاد"هاي زیر از نظر این     اس شاخص اساسی و تعیین کننده دارد بر همین اس       

 :رود مراکز رشد آنها را مدنظر قرار دهند بوده و انتظار می
 

  عنوان  ردیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب  عالی

5  4  3  2  1  

            ریزي، نظارت، کنترل در مدیریت داشتن برنامه  1

            ري مجربدارا بودن عوامل اجرایی، ادا  2

             مشتریاندر شأنبرخورد و رفتار   3

4  
 آماده بودن شرایط مناسب خدماتی و پشتیبانی 

  ...)اینترنت، تلفن، فضاي مناسب و (
          

  :نکات
براي ارزیابی عملکرد مراکز رشد، از روش هاي دیگري نیز استفاده خواهد شد مانند توانسنجی از مشتریان به صورت  -1

  .تفاده از اطالعات موجود و دریافتی از مراکزتلفنی یا اس
، در صورت عملی و قانونی بودن، "ستاد"ارائه کنندگان پیشنهادات اصالحی در خصوص فرآیند اجرایی حمایت  -2

 .مورد تشویق قرار خواهند گرفت

ی ابالغ محورها وشاخص هاي ارزیابی عملکرد در هر دوره بازنگري و پس از انجام تغییرات و اصالحات احتمال -3
 .خواهد شد



 116

فرم مشخصات موسسات فناور مستقر در پارك ها و مراکز رشد علم و فناوري متقاضی استفاده از تسهیالت "
  "ستاد ویژه نانو

  :مشخصات عمومی 
  :نام واحد

  :مرکز رشد محل استقرار واحد/پارك
  :تاریخ استقرار

  :ه نانوشماره و تاریخ مصوبه شورا براي پذیرش ایده محوري در زمین
  :مسئول/نام مدیرعامل
   □  مرحله رشد□مرحله پیش رشد: نوع استقرار

  :تلفن
  :دورنگار
  :وب گاه

  :پست الکترونیکی
  :ایده محوري

  
  □     نیمه صنعتی با ذکر میزان□         نمونه مهندسی□آزمایشگاهی: مرحله فعلی ایده محوري

  :کنونپیشرفت ایده محوري و دستاوردهاي مربوطه تا

  : اعتبارات
  مبلغ میلیون ریال  میزان اعتبارات

    مصوب از محل اعتبارات مرکز
    تخصیص یافته به واحد از محل اعتبارات مرکز

    اعتبارات درخواستی از محل طرح حمایتی ستاد ویژه نانو فناوري
    میزان گردش مالی ساالنه شرکت تاکنون

  
 .محوري انجام شده است، میزان فروش ذکر شودآیا تاکنون فروش از محل محصوالت ایده  •
  
آیا تاکنون براي ساخت و تولید، قرارداد فروش منعقد شده است؟ در صورت پاسخ مثبت مبلغ و میزان تولید ذکر  •

 .شود
 :شماره و تاریخ ثبت اختراع •
  
 :شماره دریافت استاندارد •
 
        :شماره و تاریخ تاییدیه •


