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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
 
 
 

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

  

  مقدمه 

، کـارآفرینی نقـش   بـه تبـع آن  هاي کوچک و متوسط فناوري در رونق اقتصادي، توسعه فنـاوري و  شرکت

ذیري آنهـا در   هاي الزم براي کاهش خطرساختیر. توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زموثري دارندبسیار ـپ

. ها، مراکز رشد واحـدهاي فنـاوري اسـت   باشد. یکی از مهترین این زیرساختمی دوران شروع فعالیت خود

ا         م و    مرکز رشد واحدهاي فناوري بـراي کارآفرینـان و واحـدهاي کوچـک و متوسـطی کـه ـب تکیـه بـر عـل

هـاي  و مشـاوره هاي محوري قابل تجاري شدن هستند، براي مدت چند سال اطالعات فناوري داراي ایده

ارایـه داده و آنهـا را بـراي حضـور      مناسب را براي رشـد و ارتقـاي آنهـا   و تجهیزات  ضروري و نیز خدمات

  کند.  ثر در صحنه فناوري کشور آماده میمستقل و مو

  گیرد. یقات و فناوري صورت میتاسیس مراکز رشد مطابق این آیین نامه و با تصویب وزارت علوم، تحق

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

  تعاریف  -1ماده 

اي که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و کزي است تحت مدیریت متخصصین حرفهمر مرکز رشد :

ختلف هاي مدر زمینه ي فعالقالب واحدهاي نوپاهاي جدید توسط کارآفرینانی که درتوسعه حرفه

کند. این بر دانش و فن دارند، پشتیبانی میهداف اقتصادي مبتنی اند و امنتهی به فناوري متشکل شده

  زیر است:  دخدمات شامل موار

 تامین محل کار (به صورت اجاره(  

 خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطالع رسانی  

 یابی و بازاریابیخدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباري، پروژه  

 هاي تخصصی ویژه و مشاورهآموزش  

 ت مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري سایر خدما 
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن سازمان موسس (متقاضی) :   1- 1

  گیرد. جاري دولتی و غیر دولتی بعهده میرا از م

ا توجه به داراي هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که ب واحدهايواحدهاي فناوري :   2- 1

سی، مهندسی ، طراحی مهندايسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردي و توسعهاسا

، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت معکوس، انتقال فناوري

یا مراکز ، و عه صنایعاحدها منجمله شامل شرکتهاي خصوصی، واحدهاي تحقیق و توسنمایند. این ومی

  هاي اجرایی هستند. ها یا دستگاهشگاهتحقیقاتی وابسته به دان

هاي مستعدي ، به افراد و یا گروهماهه است که در آن 6اي حداکثر دوره : دوره رشد مقدماتی  3- 1

شناسایی هاي الزم براي آشنایی با بازار، ، مشاوره و آموزشنوآورانه صنعتی هستندهاي داراي ایده که

شود. در صورت موفقیت در این هاي حقوقی مستقل داده میکاري و ایجاد هویتکاري، تثبیت ایدهگروه

توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز هویت مستقل حقوقی، واحدهاي نوپا میدوره مقدماتی و کسب 

  . ماه قابل افزایش است 9رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 

آنجا دوره رشد مرکز رشد است که در  بخشی از: ) pre-incubator( بخش رشد مقدماتی  4- 1

  گردد. مقدماتی برگزار می

ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به  3اي است حداکثر دوره دوره رشد :  5- 1

شوند. زمان این دوره با تصویب و پس از آن از مرکز رشد خارج می معیارهاي رشد یافتگی دست یافته

  سال قابل افزایش است.   5هیات امنا تا 
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 هیات امناء

 واحد فناوري 

 مدیر مرکز رشد

ايبخش خدمات مشاوره  

واحدها و هسته هاي 

وري نوپافنا  
 بخش خدمات آموزشی

 واحد فناوري

هاي نمایندگی دستگاه

 حمایت مالی 

 سازمان موسس 

  بخش خدمات پروژه یابی و بازاریابی 

 بخش خدمات عمومی

 بخش خدمات تخصصی
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

  هاي درونی مرکز رشدساختار و تعامل

  اهداف  2ماده 

 ري کردن دستاوردهاي تحقیقاتی ت تجاازي جهبسترس 1- 2

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

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوري  3- 2

مدار و فناور فعال در دانشایجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسط  4- 2

 هاي فناوري زمینه

دانش آموختگان هاي شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و یجاد فرصتسازي جهت ابستر 5- 2

 هاي فناوري دانشگاهی در زمینه

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

  وظایف -3ماده 

 3هاي مندرج در بند حمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد با توحه به فعالیت 1- 3

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

محصوالت قابل  هاي نو بهیاز واحدها در راستاي تبدیل ایدههاي مورد نارائه خدمات و مشاوره 3- 3

 سازي آنها تجاري شدن و تجاري

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

 ها هاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آننظارت بر فعالیت 5- 3

 ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز  6- 3
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  
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  هاي زیر توسط مراکز رشد ممنوع است : انجام فعالیت –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

 هبود وتوسعه مراکز رشد لعاتی در زمینه بهاي مطاپروژه  

 شودمستقر در مرکز رشد منعقد میهاي که به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري پروژه  

  ویژگی هاي مراکز رشد  -4ماده 

 ها و مراکز تحقیقاتی داراي ارتباط علمی با دانشگاه 1- 4

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

 پذیر قابل واگذاري به صورت اجاره اي انعطافداراي فضاه 3- 4

 داراي حوزه ستادي کوچک و مدیریت با تجربه  4- 4

 داراي توان تدارکات امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال  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

 ریتی ستاد مدی 4- 5

 مشاورین  5- 5

 هاي حمایت کننده مالی شعب یا دفاتر سازمان 6- 5
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  معیارهاي تاسیس مراکز رشد  - 6ماده 

  ، معیارها و شرایط زیر تعیین کننده خواهد بود. براي ایجاد یک مرکز رشد

متر  1500اندازي مرکز به مساحت حداقل براي راهفضاي فیزیکی اولیه  فضاي فیزیکی: 6-1

   گیرد :وارد زیر مورد استفاده قرار میم مربع است که جهت

  متر مربع 800واحد فناوري (حداقل  10استقرار حداقل(  

 هاي خدماتی استقرار مجموعه  

 حوزه ستادي استقرار در  

  تخصیص فضاهاي عمومی  

  تخصیص فضاهاي کارگاهی و آزمایشگاهی  

  ، تلفن و شبکه  برق، گازه مرکز رشد عبارتند از : آب، حداقل تاسیسات پای : تاسیسات پایه 6-2

در حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز براي ایجاد مرکز رشد واحدهاي فناوري  : سرمایه اولیه 6-3

  از سرمایه الزم براي : دو سال اولیه عبارتند

  واحد فناوري  10ارائه خدمات عمومی به  

 واحد فناوري  10هاي محوري ایت از ایدهحم  

 یه ارائه خدمات تخصصی و فنی پا  

  تامین سیستم ستادي و مدیریتی  

: شرایط و توان منطقه براي تاسیس مرکز رشد واحدهاي فناوري هاي منطقه ویژگی 6-4

  از :  ندعبارت

  وجود دانشگاه یا مراکز آموزش عالی توانمند  

 بالقوه عالیت مرکز رشد توان بالفعل و یا وجود امکانات تخصصی متناسب با زمینه ف

 منطقه براي فعالیت کارآفرینانصنعتی و اقتصادي 
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 اي لیدي و صنعتی براي تحقیقات توسعههاي تووجود تقاضا و نیاز از جانب بخش  

  وجود درصد مناسب دانش آموختگان بومی مرتبط  

  دسترسی به امکانات شهري  

  : الزم است ستاد مدیریتی مرکز رشد شرایط زیر را داشته باشد:  ستاد مدیریتی 6-5

  اي در امر تحقیقات توسعهتجربه کافی  

  آشنایی با ساختارهاي فنی و اقتصادي جامعه  

  آشنایی با کارکرد بخش خصوصی  

  آشنایی با مبانی مراکز رشد  

 ي کاري و شناخت کارآفرینان هاها و گروهتوانایی در ارزیابی ایده  

  دسترسی به مشاوران تخصصی و مدیریتی  

   صولی براي تاسیس مرکز رشدمراحل درخواست و صدور موافقت ا -7ماده 

، با وافقت اصولی و اعطاي موافقت قطعیاعطاي مجوز تاسیس مرکز رشد در دو مرحله اعطاي م 

  گیرد. ویب کمیته تخصصی فناوري انجام میتص

  مراحل صدور موافقت اصولی عبارتند از : 

  جیهیانجام مطالعات اولیه و امکان سنجی توسط سازمان موسس و تهیه گزارش تو 1- 7

  تکمیل کاربرگ درخواست تاسیس مرکز رشد توسط باالترین مقام اجرایی سازمان موسس 2- 7

ارائه گزارش توجیهی به انضمام کاربرگ تکمیل شده درخواست تاسیس به معاونت فناوري  3- 7

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 9

فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

موافقت اصولی توسط هیات  ها براساس دستورالعمل صدوربندي نظرارزیابی تقاضا و جمع 4- 7

، طی دو مرحله مقدماتی و ري وزارت علوم، تحقیقات و فناوريارزیابی مستقر در معاونت فناو

  ماهه  4نهایی و در محدوده زمانی حداکثر 

موافقت مجوز تاسیس ( ر، صدواعالم نتیجه بررسی به سازمان موسس و در صورت تائید 5- 7

  ، تحقیقات و فناوري ت علوماز طرف معاونت فناوري وزاراصولی) 

و متقاضیان الزم  هاي اصولی صادره حداکثر سه سال خواهد بودمدت اعتبار موافقت – تبصره

است بالفاصله پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به احراز تدریجی شرایط الزم جهت اخذ 

  موافقت قطعی در زمان مقرر، موافقت اصولی لغو خواهد گردید. 

  ازمان موسس پس از اخذ موافقت اصولی وظایف س - 8ماده 

دارندگان موافقت اصولی جهت احراز شرایط الزم براي اخذ موافقت قطعی، الزم است بالفاصله 

  موارد زیر اقدام نمایند:  پس از دریافت موافقت اصولی نسبت به انجام

 ماه جهت تصویب در گروه کار 3تنظیم و پیشنهاد اساسنامه مرکز رشد ظرف مدت  1- 8

  تخصصی فناوري 

م، تحقیقات و فناوري ساله مرکز رشد به معاونت فناوري وزارت علو 3تنظیم و ارائه برنامه  2- 8

اندازي سیستم سازي ساختمان، راهآمادههاي جهت بررسی حداکثر پس از سه ماه، شامل بخش

بینی هاي پیشم ارزیابی واحدها در قالب کاربرگ، پذیرش و استقرار واحدها و نظااتارائه خدم

  شده 

  هاي مرکز رشد بینی منابع مالی مستمر (دولتی و غیردولتی) براي ادامه فعالیتپیش 3- 8

  هاي ستادي و خدماتی مطابق برنامه مصوباندازي مجموعهراه 4- 8

ماه  18هاي ستادي و خدماتی باید حداقل طعی، مجموعهبراي درخواست موافقت ق –تبصره 

  اشند.کارکرد عملی داشته ب

  پذیرش و استقرار واحدهاي فناوري برگزیده و هدایت و نظارت بر رشد آنها  5- 8

واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد  براي درخواست موافقت قطعی، الزم است  -تبصره 

  ماه فعالیت داشته باشند12حداقل 
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ماهه به معاونت فناوري  6احدهاي مستقر دردوره هاي ارائه گزارش عملکرد مرکز رشد و 6- 8

  بینی شده هاي پیشاوري جهت ارزیابی در قالب کاربرگوزارت علوم، تحقیقات و فن

هاي مراکز رشد توسط معاونت فناوري وزارت علوم، اي فعالیتضوابط ارزیابی دوره – تبصره

  فناوري خواهد رسید نتخب تخصصصی تحقیقات و فناوري تهیه و به تصویب کمیته م

  مراحل درخواست و صدور موافقت قطعی  -9ماده 

به موافقت قطعی از سوي باالترین مقام اجرایی  اصولی ارائه تقاضاي تبدیل موافقت 1- 9

کلیه مدارك الزم  سازمان موسس به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به همراه

  هاي پیش بینی شده در قالب کاربرگ

ارزیابی تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی براساس دستورالعمل مصوب  2- 9

ت ارزیابی مستقر در معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و صی فناوري توسط هیأکمیته تخص

  ماهه 4فناوري در محدوده زمانی حداکثر 

نت فناوري وزارت علوم، ، توسط معاوشد پس از دریافت موافقت قطعی نیزکلیه مراکز ر -تبصره

ت مثبت ها در صورگیرند، نتایج این ارزیابیاي قرار مییقات و فناوري مورد ارزیابی دورهتحق

  تواند منجر به لغو موافقت قطعی گردد. نبودن عملکرد مرکز رشد می

گسترش در شوراي  17/12/81تبصره در تاریخ  5ماده و  10این آئین نامه در  -10ماده 

  لی به تصویب رسیدآموزش عا
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 مقدمه

            بنيان، مركز هاي دانشبه منظور حمايت از ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و نيز شركت    

كميته تخصصي فناوري تأسيس و           مورخ         براساس مجوز شماره                د                  وابسته به  رش

 شود.ت امناي سازمان مؤسس و قوانين، ضوابط و مقررات مربوطه اداره ميمطابق مفاد اين اساسنامه، مصوبات هيأ
  

 تعاریف -1ماده 

 است. "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري": منظور وزارت 1-1

 است. "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت پژوهش و فناوري": منظور  معاونت 1-2

 است. "معاونتامور فناوري  داردفتر، اداره كل يا واحد عهده": منظور  دفتر 1-3

 است. "كميته تخصصي فناوري در حوزه معاونت پژوهش و فناوري": منظور  کميته 1-4

 است. "هيأت امناي سازمان مؤسس"منظور  هيأت امنا : 1-5

مركز  داراي هيأت امناي مورد تأييد وزارت علوم بوده و سازماني است كه سازمان موسس )متقاضی( : 1-6

 گيرد.عهده مي ارات آن را بهتامين اعتب توسعه و گذاري،تدوين راهبردها، سياسترشد را تاسيس نموده و 

-، نهادي پژوهشي و فناوري است تحت مديريت متخصصين حرفهمركز از منظور اساسنامه اين درمرکز:  1-7

الب كه در ق و نوآورانيتوسط كارآفرينان ات حمايتي از ايجاد و توسعه فناوري و نوآوري اي كه با ارائه خدم

بر دانش و فناوري دارند، اهداف اقتصادي مبتني نمايند و هاي مختلف فعاليت ميواحدهاي فناور در زمينه

  . اين خدمات شامل موارد زير است :كندپشتيباني مي

  ؛خدمات پشتيباني از قبيل تامين فضاي كار و تجهيزات اداري 

 ؛خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي  

 ؛رسانيخدمات اطالع 

 ؛و تجاري سازي ، منتورينگخدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري 

 ؛هاي تخصصي و مشاورهآموزش 

 ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناور. 
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 باشد. منظور سازمان مركز رشد است كه شامل مدير و كاركنان آن ميستاد مرکز رشد :   1-8

صورت گروههاي نوآور و فناور و يا با هويت حقوقي مستقل از مركز  واحدهايي كه بهواحدهای فناور :  1-9

رشد بوده و با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه كسب و كار با محوريت يك ايده نو و يا 

مديريت فناوري، ارائه  و اي، طراحي مهندسي، مهندسي معکوس، انتقالمستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعه

نمايند. اين خدمات تخصصي كسب و كار )از فناوري تا بازار(  در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي

هاي فناور و واحدهاي تحقيق و توسعه هاي خصوصي، گروههاي پژوهشي كاربردي، هستهواحدها شامل شركت

 .باشندصنايع مي

ها و يا شركتهاي مستعدي كه فراد، گروهماهه است كه در آن به ا 6اي دوره دوره رشد مقدماتی : 1-11

كاري، پرورش و هاي الزم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروههاي نوآورانه هستند، مشاوره و آموزشداراي ايده

شود. زمان اين دوره با تصويب مدير مركز حداكثر تا هاي حقوقي مستقل داده ميكاري و ايجاد هويتتثبيت ايده

 تمديد است.ماه قابل  9

 -ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در مركز به معيارهاي رشد 3اي است حداكثر دوره دوره رشد : 1-11

 با تصويب شوراي مركزو  شوند. زمان اين دوره در موارد خاصيافتگي دست يافته و پس از آن، از مركز خارج مي

 .ل قابل تمديد استسا 5درصد واحدهاي فناور مستقر در دوره رشد تا  21تا سقف 

 اهداف  -2ماده 

جهت رشد و گسترش واحدهاي فناور و كمك به اين واحدها جهت توليد و توسعه  فضاي الزمايجاد  2-1

 ؛و خدمات محصوالت

 ؛آموختگان دانشگاهي و فناورانايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خالقيت  كارآفرينان، دانش 2-2

  ؛تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتيهاي الزم براي ايجاد زمينه 2-3 

 ؛ )خدمات و محصوالت(فناوري ك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر كم 2-4

 .هاي تحقيقاتي و محيط كسب و كارتوسعه شبکه همکاري بين بخش 2-5

  و اختيارات مرکز وظایف -3ماده 

   ؛هاي نو به محصوالت قابل تجاري سازيراستاي تبديل ايدهياز واحدها در هاي مورد نارائه خدمات و مشاوره 3-1

   ؛هاي همسو با زمينه فعاليت مركزجذب و پذيرش واحدهاي فناور داراي ايده 3-2
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 ؛مستقر در مركز فناور از واحدهايو نيز ايجاد زمينه هاي مناسب براي حمايت مالي حمايت مالي  3-3

 ؛مستقر در مركزاي فناور هاي واحدهنظارت و ارزيابي فعاليت 3-4

  ؛فناور واحدهايهاي الزم جهت توسعه فراهم آوردن امکانات و زيرساخت 3-5

 .سازي محصوالت فناورانههاي الزم براي تجاريزمينهايجاد  3-6

 های زیر توسط مراکز ممنوع است: انجام فعاليت – 1 تبصره

واحدهاي فناور مستقر در مركز توسط  از رويالتيدريافت سهام و )ف( مشاركت در سهام واحدهاي فناور ال

 باشد، ايجاد شده امنا كه با تأييد هيأت متعلق به سازمان مؤسس (هلدينگ) تخصصيمادر يا واحدشركت 

 بالمانع است(

)مأموريت اعضاي هيأت علمي از دانشگاهها و ساير  ستاد مركز ايبه عنوان اعض ت علميأاستخدام هيب( 

 پژوهشي به ستاد بالمانع است(مؤسسات آموزشي و 

 انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناء موارد زير : ج( 

 ؛پاركها و مراكز رشد و زيرساختهاي توسعه فناوري هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه هپروژ 

 شود.اور مستقر در مركز منعقد ميارجاع به واحدهاي فنبراي  هايي كه پروژه 

توانند عضو هيأت مدیره و مدیر عامل اعضای ستاد مرکز رشد در زمان تصدی مسئوليت نمی :2تبصره 

  .هيچ یک از واحدهای فناور مستقر در مرکز باشند

 باشد.محل فعاليت مرکز در                             می -4ماده 

 

 سسؤسازمان م و اختيارات وظایف -5ماده 

  ؛نياز مركزتامين منابع مالي مورد  5-1

  ؛مركزو اعضاي شوراي انتصاب مدير  5-2
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  ؛مركز يستادنيروهاي تامين  5-3

  ؛اندازي مركزهاي الزم جهت راهتأمين فضاي فيزيکي و زيرساخت 5-4

 ؛به هيأت امنا پيشنهاد انحالل مركز 5-5

 .پيشنهاد اصالح يا تغيير اساسنامه به هيأت امنا 5-6

 مدیر مرکز -6ماده 

مركز كه با تأييد و تفويض رئيس سازمان مؤسس نماينده قانوني مركز نزد مراجع حقيقي و حقوقي است از مدير 

 شود.ميان افراد با تجربه و با حکم رئيس سازمان مؤسس منصوب مي

 مدیر مرکز  و اختيارات وظایف -7ماده 

 ن در چارچوب اساسنامه، مصوبات هاي آركز و نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليتامور ممديريت و هدايت  7-1

 ؛، ضوابط و مقررات مربوطهت امناأهي

  ؛امضاي اسناد مالي و اداري مركز در چارچوب ضوابط و مقررات 7-2

  ؛و حقوقي يعقد قرارداد به نمايندگي از مركز با كليه اشخاص حقيق 7-3

براي تصويب  به رئيس سازمان مؤسسشوراي مركز تفصيلي پس از تأييد  بودجه ساالنه وو پيشنهاد  تنظيم  7-4

 در هيأت امنا؛

براي تصويب  ساله پس از تأييد شوراي مركز به رئيس سازمان مؤسس 5تنظيم و پيشنهاد برنامه ساالنه و  7-5

 در هيأت امنا؛

 ؛سازمان مؤسس، هيأت امنا و وزارتمركز به ساالنه ارائه گزارش عملکرد  7-6

ها با واحدهاي فناور مستقر در مركز براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت هايبر فعاليت نظارتارزيابي و  7-7

  .در برنامه كاري مصوب واحدهاي فناوربيني شده اهداف پيش

، در صورت تفویض اختيار از سوی رئيس سازمان مؤسس قابل 3-7و  2-7: انجام بندهای 3تبصره 

 اجرا خواهد بود.
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 ترکيب  شورای مرکز  -8ماده 

 ؛(مدير مركز )رئيس شورا 8-1

  ؛دبير شورا(معاون مركز ) 8-2

خبره در حوزه اقتصادي و آشنا با محيط كسب و كار و و يا كارشناسان  ، مديران صنايعنفر از محققان دو 8-3

  ؛هاي مركزفعاليتبا مرتبط 

منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد، به پيشنهاد هاي اجرايي نفر از مديران صنايع و يا دستگاهيك  8-4

  ؛سسؤمدير مركز رشد و با تاييد و صدور حکم توسط رئيس سازمان م

  ؛نماينده پارک علم و فناوري استان 8-5

 .نماينده سازمان مؤسس 8-6

 .شوندبا حكم رئيس سازمان مؤسس منصوب می 8: کليه اعضای ماده  4تبصره 

های علم و فناوری، شورای پارك می تواند شورای مراکز  مراکز رشد وابسته به پاركدر مورد : 5تبصره 

 رشد نيز باشد.

 وظایف و اختيارات شورای مرکز  -9ماده 

هاي كوتاه مدت و بلند مدت مركز در چارچوب سياستها و مصوبات هيأت امنا و تعيين خط مشي و برنامه 9-1

  ؛وزارت

  ؛مركز هاي مرتبط و مورد نيازنامهو شيوه هانامهتصويب  آيين 9-2

 .گيري در مورد جذب و پذيرش واحدهاي فناورتصميم 9-3

 معامالتی، اداری و تشكيالتی –مقررات مالی  -10 ماده 

معامالتي و سازمان اداري  -نامه مالي ينآئمعامالتي و سازمان اداري و تشکيالتي تابع  - مركز از نظر مقررات مالي

 باشد كه بايد به تصويب هيأت امناي مربوطه برسد.ميهاي آن  و الحاقيهو تشکيالتي سازمان مؤسس 
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معامالتی و سازمان اداری و  -های مالی  نامه منطبق با آئين 10در ماده های مذکور  : الحاقيه 6تبصره 

 .ها و مراکز رشد تابع وزارت می باشد تشكيالتی پارك

 منابع مالی  -11 ماده

 منابع مالي مركز عبارتند از : 

 ؛اعتبارات سازمان مؤسس 11-1

  ؛مركز مرتبط با مأموريت هايدرآمدهاي اختصاصي حاصل از فعاليت 11-2

 .دولتي و غير دولتي اشخاص حقيقي و حقوقيدريافتي از هاي كمك 11-3

 باشد. مؤسس ميمطابق سال مالي سازمان سال مالي مركز  -12ماده 

 انحالل  -13ماده 

 شود :د زير پس از تصويب كميته تخصصي فناوري وزارت منحل ميرامركز در مو 13-1

 ؛و تأييد هيأت امنا به پيشنهاد سازمان مؤسس 13-1-1

در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به  13-1-2

 ؛وزارت تشخيص

 .از دست دادن شرايط ايجادي و يا عملکرد ضعيف به تشخيص وزارت 13-1-3

اي مركب از نماينده حقوقي  اعالم موافقت كميته تخصصي فناوري با انحالل مركز، هيأت تصفيهدرصورت  13-2

ند امر سازمان مؤسس و رئيس مركز با رعايت مقررات قانوني در مدتي كه كميته تخصصي فناوري تعيين مي ك

 تصفيه را به عهده خواهد داشت.

 موظف است : مؤسسدر صورت تصفيه سازمان  13-3

ات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانکها، مؤسستمامي تعهدات مركز را در برابر وزارتخانه ها،  13-3-1

 ؛را بپذيردصاحبان حق تعهدات مركز شهرداريها، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهد يا با توافق 

تمامي امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي در اختيار مركز قرار گرفته است مسترد نمايد يا  13-3-2

 موافقت صاحبان حق دال بر واگذاري امتيازات و اموال به سازمان مؤسس را ارائه نمايد.
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ربط ضوابط و مقررات وزارت و ساير مراجع ذيبيني نشده است تابع مواردي كه در اين اساسنامه پيش -14ماده 

 .است

 است. يرامکان پذ فناوري تخصصي كميته يبامنا و تصو هيأت يدتائ با اساسنامه مفاد در ييرهرگونه تغ -15 ماده

 تصویب به کميته تخصصی فناوری در 4/8/93یخ تبصره در تار 6و  ماده 16اساسنامه در  ینا -16 ماده

 .شودشورای گسترش آموزش عالی می  17/12/81اساسنامه مصوب و جایگزین رسيده 
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  اساسنامه

  مراکز رشد واحدهاي فناوري 

  تعاریف -1ماده 

ات اي که با ارائه خدمکزي است تحت مدیریت متخصصین حرفهمر مرکز رشد: 1- 1

الب واحدهاي هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قحمایتی از ایجاد و توسعه حرفه

اند و اهداف اقتصادي فناوري متشکل شده هاي مختلف منتهی بهنوپاي فعال در زمینه

  . این خدمات شامل موارد زیر است :کندبر دانش و فن دارند، پشتیبانی میمبتنی 

 تامین محل کار (به صورت اجاره(  

 رسانیخدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطالع  

 یابی و بازاریابیخدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباري، پروژه  

 صی ویژه و مشاورههاي تخصآموزش  

  سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري  

ارات آن سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتب سازمان موسس (متقاضی) : 2- 1

  گیردعهده می را از مجاري دولتی و غیردولتی به

ل از مرکز رشد بوده که با توجه به ي داراي هویت حقوقی مستقواحدها  واحدهاي فناوري :  3- 1

سی، مهندسی ، طراحی مهنداير زمینه تحقیقات کاربردي و توسعهنامه و یا سایر اسناد قانونی دساسا

، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت معکوس، انتقال فناوري

یا ، و وصی، واحدهاي تحقیق و توسعه صنایعهاي خصاحدها منجمله شامل شرکتنمایند. این ومی

  هاي اجرایی هستند. ها یا دستگاهشگاهمراکز تحقیقاتی وابسته به دان

 هاي مستعدي که، به افراد و یا گروهماهه است که در آن 6اي حداکثر دوره : دوره رشد مقدماتی 4- 1

- براي آشنایی با بازار، شناسایی گروه هاي الزم، مشاوره و آموزشهاي نوآورانه صنعتی هستندداراي ایده

 این دورهشود. در صورت موفقیت درهاي حقوقی مستقل داده میکاري و ایجاد هویتکاري، تثبیت ایده

توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهاي نوپا می

  ماه قابل افزایش است.  9 شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

آنجا دوره رشد بخشی ازمرکز رشد است که در  : )pre- incubator( بخش رشد مقدماتی  5- 1

  گردد. مقدماتی برگزار می

ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به  3اي است حداکثر دوره دوره رشد :  6- 1

شوند. زمان این دوره با تصویب آن از مرکز رشد خارج میو پس از  معیارهاي رشد یافتگی دست یافته

  سال قابل افزایش است.   5تا  ءهیات امنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 هیات امناء

 مدیر مرکز رشد

ايبخش خدمات مشاوره  

هاي واحدها و هسته

وري نوپافنا  
 بخش خدمات آموزشی

هاي نمایندگی دستگاه

 حمایت مالی 

 سازمان موسس 

یابی و بازاریابی بخش خدمات پروژه   

عمومیبخش خدمات   

 بخش خدمات تخصصی
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

  

  نمودارهاي ساختاري و تعامل هاي درونی مرکز رشد

  

  اهداف  -2ماده 

  بسترسازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقیقاتی 1- 2

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

  فناوري ک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر کم 3- 2

            فناور درجهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسط دانش مدار و  فضاي الزمایجاد  4- 2

  هاي فناوري ینهزم

- اسب جهت جذب کارآفرینان و دانشمنهاي شغلی بسترسازي جهت ایجاد فرصت 5- 2

  هاي فناوري آموختگان دانشگاهی در زمینه

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

  وظایف  -3ماده 

  3- 1هاي مندرج در بند لیته به فعاحمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد با توج 1- 3

ریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز هاي قانونی جهت تسن حمایتتالش براي فراهم آورد 2- 3

  رشد 

هاي نو به محصوالت یاز واحدها در راستاي تبدیل ایدههاي مورد نارائه خدمات و مشاوره 3- 3

  قابل تجاري سازي آنها 

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

  هاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آنها ظارت بر فعالیتن 5- 3

  ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز  6- 3
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

  هاي زیر توسط مراکز رشد ممنوع است: انجام فعالیت –تبصره 

  در مرکز رشد) مشارکت در سهام واحدهاي فناوري (مستقر - 1

 استخدام هیات علمی  - 2

  ي پژوهشی به استثناء موارد زیر : انعقاد و اجراي قراردادها - 3

 هاي مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد هپروژ  

 شوداوري مستقر در مرکز رشد منعقد میهایی که به قصد ارجاع به واحدهاي فنپروژه  

  ارکان مرکز رشد  -4ماده 

  سازمان موسس 1- 4

   ءهیات امنا 2- 4

  مدیر مرکز رشد  3- 4

  شوراي مرکز رشد  4- 4

  ارکان مرکز رشد  -5ماده 

  سازمان موسس 1- 5

   ءهیات امنا 2- 5

  مدیر مرکز رشد  3- 5

  شوراي مرکز رشد  4- 5

   ءهیات امنا - 6ماده 

   گرددهاي امنا ایجاد میون تشکیل هیاتهیات امناي مراکز رشد براساس قان

مان هیات ، هیات امناي مرکز رشد هازمان موسس داراي هیات امناء باشدچنانچه س –تبصره 

  امناي سازمان موسس خواهد بود. 
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

  ءوظائف و اختیارات هیات امنا -7ماده 

ي هاها و موسسههاي امناء دانشگاهامناء مطابق با قانون تشکیل هیات وظایف و اختیارات هیات

شوراي عالی  23/12/1376و  9مورخ  183و  181هاي آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسه

   و اصالحیه هاي بعدي آن خواهد بود. انقالب فرهنگی

  وظایف مدیر مرکز رشد  - 8ماده 

  ءهاي هیات امنارکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبهاداره کلیه امور م 1- 8

  تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارائه به شوراي مرکز رشد  2- 8

نان از انطباق نظارت بر فعالیت واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد براي حصول اطمی 3- 8

  بینی شده ها با اهداف پیشفعالیت

  هاي الزم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوريایجاد زمینه 4- 8

ریزي و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات براي برنامه 5- 8

  مرکز رشد 

  و حقوقی یاص حقیقعقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخ 6- 8

  ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شوراي مرکز رشد  7- 8

  

  

  ترکیب  شوراي مرکز رشد  -9ماده 

  )مدیر مرکز رشد (رئیس شورا 1- 9

هاي اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاري مرکز نفر از مدیران صنایع و یا دستگاهیک  2- 9

  ایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس رشد، به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با ت

هاي مرکز با فعالیتدو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب  3- 9

  رشد، به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

حکم تائید و صدورمدیر مرکز رشد و با یک نفر کارشناس مبرز اقتصادي به پیشنهاد  4- 9

  توسط رئیس سازمان موسس

هاي خصوصی فعال در زمینه فناوري به پیشنهاد مدیر مرکز و با یک نفر از مدیران شرکت 5- 9

  تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

  دبیر شورا)معاون مرکز رشد ( 6- 9
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

  وظایف و اختیارات شوراي مرکز رشد  -10ماده 

  هاي مالی و علمی مرکز رشد استتصویب خط مشی، سی 1- 10

   ءهاي مرکز رشد به هیات امنابرنامه و بودجه مربوط به فعالیت پیشنهاد 2- 10

هاي مصوب ان) ساالنه مرکز رشد براساس شاخصزیتائید تراز مالی و (حساب سودو 3- 10

  جهت ارائه به هیأت امناء

  هاي اجرائی مرکز رشد تائید آیین نامه 4- 10

  الحیت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مرکز رشد تصویب ص 5- 10

  بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد  6- 10

  پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان موسس 7- 10

  پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوري  8- 10

  وظایف سازمان موسس -11ماده 

  د تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رش 1- 11

  انتصاب مدیر مرکز رشد  2- 11

  تامین ستاد مدیریتی و نیروي انسانی بخش ستادي  3- 11

  پیشنهاد انحالل مرکز رشد به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  4- 11

  مقررات مالی  -12ماده

   باشدها میین نامه مالی و معامالتی دانشگاهمرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آئ

  منابع مالی  - 13 ماده

  منابع مالی مرکز رشد عبارتند از : 

   گرددتبارات عمومی کشور تامین میبودجه ساالنه مرکز رشد که از محل اع 1- 13

  هاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقیکمک 2- 13

  هاي مرکز رشد درآمد حاصل از فعالیت 3- 13

دولتی، با رعایت تبصره دولتی و غیرهاي عقد قراردادهاي پژوهشی و اجرایی با سازمان 4- 13

  3ذیل ماده 
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فنّاوريارزیابی  و نظارت دفتر  

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري

 معاونت پژوهش و فنّاوري 

 
  

هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه به پیشنهاد شوراي فناوري، با تائید  -14ماده

ترش آموزش عالی صورت خواهد کمیته تخصصی فناوري و با تصویب شوراي گس

  گرفت.

در شوراي  17/12/81تبصره در تاریخ  3ماده و  51این اساسنامه در  -15 ماده

  گسترش آموزش عالی به تصویب رسید. 
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