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مرکز رشد

دانشگاه علم و صنعت ایران
معرفی مرکز رشد
ماموریت اصلی مراکز رشد ایجاد فضای مناسب جهت تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش بنیان است .مرکز
رشد واحد های فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و
توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده
در حوزه فناوری های پیشرفته و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی میکند.
مراکز رشد معموال در كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى تاسیس میشوند تا خدمات پشتيبانى براى
پرورش يك نوآورى يا يك اختراع جهت تبدیل شدن به يك شركت صنعتى را ارائه کنند .در سرتاسر
جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبديل نوآوريها و دستاوردهاى
تحقيقاتى به محصوالت تجاری و نيز ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك به ويژه در حوزه فناوريهاى
پيشرفته هستند.
برهمین اساس ،مركز رشد واحد های فناور دانشگاه علم و صنعت ایران در سال  1381موفق به کسب
موافقت اصولی گردید و در حال حاضر در فضایی مستقل از پردیس اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران در
زمینی به مساحت  2500متر مربع و با بنای مفید  4هزار مترمربع مستقر است و با ارائه امکانات و خدمات
مورد نیاز به صاحبان ایده و شرکتهای کوچک و متوسط نوپای فناور ،هزینه های شروع به کار آنها را پایین
آورده و ریسک شکست این واحدها را کاهش می دهد .این مرکز با همکاری مدیریت تجاری سازی دانشگاه،
اقدام به برگزاری کالسهای متعدد و ارایه مشاوره های مختلف مدیریتی ،بازاریابی ،حقوقی و تخصصی ،در
جهت تقویت ساختاری و سیستمی این شرکتها گام بر میدارد و راه را برای پرورش ایده ها و تجاری سازی
آن ها هموار میسازد.
در حال حاضر  25واحد فناور با ایده های محوری مبتنی بر دانش در این مرکز مستقرند که تعداد 9واحد
فناور در مرحلهی دانش بنیان هستند 11 ،واحد فناور در مرحله رشد و  4واحد دیگر در مرحلهی پیش
رشد می باشند .همچنین در سال های اخیر امکان حضور مجازی واحدهای فناور تاسیس شده توسط اعضای
هیئت علمی دانشگاه در مرکز رشد فراهم گردیده است .و در حال حاضر دو شرکت به صورت مجازی از
خدمات این مجموعه بهره مند می شوند.

فنکاوان آرال

نوآوران صنعت ریلی پایش

بهسازان سیستم های انرژی پویا

تکین ،مقاوم سازی پیشرفته

دانش پویان آتی صنعت پـاد

مگاموج ایرانیان

مهندسی فرآیند گستر آرتیمان

پروفیل نگار لیزری چرخ قطار

سیستم پایش لکومتیوهای زیمنس

طراحی بویلرهای بازیافت سیستم های همزمان

ترمیم و مقاوم سازی مخازن نفت

طراحی و ساخت مخزن و قاب پرس ایزواستاتیک

مخابرات فضایی(ماهواره ایی)

ارائه خدمات مهندسی مشاور Cfd

دکتر داوود یونسیان

دکتر احمد میرآبادی

دکتر سپهر صنایع

دکتر محمودمهرداد شکریه

دکتر محمد صدیقی

دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی

دکتر سید حسن هاشم آبادی
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ردیف

پایش هوشمند زیر بنا

مهبانک فناوری های پارس

دانش پژوهان صنعت هوشمند

راهکار پردازش ژرف

واحد فناور

ایمنی پل های ریلی

ارتباطات آنالین و سرویس های بر پایه وب

سامانه کاندیشنینگ ورودی و خروجی آنالوگ/دیجیتال

نویسه خوان فارسی

زمینهی فعالیت

رشد

رشد

رشد

دکتر شروان عطایی

مهندس مجید خواهانی

مهندس بهروز یونسی

دانش بنیان مهندس علیرضا نوریان

مرحله

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره
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ردیف

واحد فناور

زمینهی فعالیت

عضو هیات علمی
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ردیف

ریل تراز ایمن

تجهیزات گستر پزشکان

آتی بین فناور ایساتیس

پرهیب سپهر هنر پارس

ردنگار امن

الکترو پرتو علم و صنعت

طراحی و ساخت تجهیزات پایش وضعیت در حوزه ریلی

اتصال کاهندهی نویز ابزار دندان پزشکی

هوشمند سازی( )IOTو طرحی سیستم های کنترلی

خاک به عنوان مصالح ساخت

پیش رشد

پیش رشد

پیش رشد

پیش رشد

مهندس امیرحسین محمدرضایی

مهندس علی میرزایی

مهندس رضا فالحتی مروست

رشد-مجازی دکتر سید محمدرضا موسوی
میرکالیی

رشد-مجازی دکتر بیژن غفاری

فناوری سامانه های الکترونیک
عصبی

مهندس احمدعلی نامداریان

گیرنده های  GNSSمقاوم در برابر اختالل و در دینامیک های باال

تجهیزات پزشکی

فناوری سامانه های الکترونیک عصبی

رشد-مجازی دکتر عباس عرفانیان

پیشتازان صنعت فضا پویان

طراحی و تولید نرم افزار کتابخانه دیجیتال

مهندس میالد فامیلیان

مهندس مهردادآقا کرمانی

دکتر جواد یاوند حسنی

مهندس حافظ احمدی

رشد-مجازی دکتر سید مجید اسماعیل زاده

رشد

رشد

رشد

رشد

رشد

مهندس امید صیادی

پژوهش و توسعه بارمان سامانه توسعه سامانه آموزش مجازی با توجه به نیازمندی ها و رویکردهای جدید

سامانهی هوشمندسازی وایت برد

ارائه خدمات مشاورهای مدیریتی از جمله مدیریت فرآیندهای کسب و کار

طراحی و ساخت میکرو پراب جهت تحریک و ثبت سیگنال های عصبی

ساخت مواد پایه سرامیکی پیشرفته

فرش های االستیک جاذب ارتعاش در خطوط ریلی

طراحی و ساخت باالنس های صنعتی

رشد

دکتر نوروز محمد نوری

رشد-مجازی مهندس حمید کندی داینی

پیشگامان علم و دانش

بهین سازان فرآیند امین(بهفا)

فرا صنعت نور موج

بانیان

ریل اندیشان دانا

آزمون پردازش

واحد فناور

زمینهی فعالیت

مرحله

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره

معرفی مرکز رشد
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اهم اهداف و مأموريتهای مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه علم و صنعت ایران:
* حمايت از ايجاد و توسعه كارآفرينى و تحقق نوآورىهاى فناورانه
* كمك به رونق اقتصاد ملی مبتنى بر دانش و فناوريهاى پيشرفته
* ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه
* بستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى
جهت توسعه فناورىهاى پيشرفته
* تخصيص فضا و امكانات براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش بنيان فعال در زمينه
فناوريهاى نوين
* عقد قراردادهای نیابتی و ارائه ضمانتنامه های الزم به نهادها و سازمانهای خارج دانشگاه جهت واگذاری
به واحدهای فناور
* در اختیار قراردادن امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی برای پیشبرد توسعه محصوالت واحدهای فناور
نحوه پذیرش در مرکز رشد:
عالقمندان می تواند درخواست پذیرش خود را از طریق سامانه  incub.iust.ac.irبه مدیریت مرکز رشد
واحد های فناور دانشگاه علم و صنعت ایران ارسال نمایند .این درخواست در ابتدا در شورای رشد دانشگاه
علم و صنعت که متشکل از اعضای هیات علمی و مدیران صنایع و کارآفرینان می باشند ،مطرح خواهد شد
و بر اساس رای این شورا مجوز ورود و یا عدم ورود به این مرکز را دریافت خواهد کرد.
مرکز رشد در راستای اهداف و ماموریت های فوق ،به ارایه دهندگان ایده های جدید صنعتی دانش محور
به اشکال مختلف خدمت ارایه مینماید:
دوره پیش رشد  :دوره ای  6ماهه (و حداکثر  9ماهه با مجوز مرکز) است که در آن به هسته تحقیقاتی و یا
واحد فناور که دارای ایده های نو و کارآفرین صنعتی دانش محور هستند؛ با ارائه طرح تجاری خود و تایید
امکانپذیری آن توسط مرکز ،از امکانات فیزیکی این مرکز بهرهمند میشوند و با هدف تکمیل طرح تجاری
و محصول فناورانه ،در آن استقرار مییابند.
دوره رشد :دورهای است حداکثر  3ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد
یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند.
واحد فناور مستقر مجازی :واحد فناوری است که با مجوز مرکز رشد تحت حمایت و نظارت مرکز رشد قرار
میگیرند ولی به صورت فیزیکی در محل مرکز رشد مستقر نمیگردد .این نوع شرکت به خاطر ضمانتهای
حقوقی فقط به واحدهای فناوری اختصاص دارد که عضو اصلی هیات مدیره شرکت و یا مسئول اصلی واحد
فناور ،یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ابران باشد.
شرایط ورود
شرایط ورود به دوره پیش رشد :داشتن طرح تجاری اولیه برای یک ایده که حداقل در سطح آمادگی فناوری
( )TRLحدود  4تا  5باشد .بدین معنی که کارهای آزمایشگاهی روی محصول فناورانه به اندازه کافی انجام
شده باشد و آماده طی کردن مراحل تجاری سازی باشد .تشخیص این موضوع بر عهده شورای مرکز رشد
میباشد.
شرایط ورود به دوره رشد :داشتن طرح تجاری متقن و مستدل برای یک ایده که حداقل در سطح آمادگی

معرفی مرکز رشد
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فناوری ( )TRLحدود  5تا  6باشد .بدین معنی که کارهای آزمایشگاهی روی محصول فناورانه به اندازه کافی
انجام شده باشد ،و مطالعات اولیه تجاری شدن آن به خوبی به اتمام رسیده باشد و برنامه تجاری سازی به
اندازه کافی روشن باشد .تشخیص این موضوع بر عهده مرکز رشد میباشد.
شرایط ادامه حضور در سالهای دوم و سوم :هر ساله باید یک گزارش کامل از پیشرفت کار بر روی برنامه
تجاری شرکت برای ایده محوری ارائه شود .اگر شرکت ضمن حضور مناسب در محل ،رعایت قوانین و
مقررارت مرکز در دوران استقرار ،پیشرفت مناسبی داشته باشد ،امکان ادامه حضور پیدا میکند.
مقررات استقرار مجازی
* قرارداد استقرار را امضا نماید و مدارک مربوطه را به طور کامل تحویل دهد.
* در مدت استقرار واحد فناور موظف کلیه قراردادهای منعقد با کارفرما و یا پیمانکاران (و کارمندان) را به
طور رسمی به اطالع مرکز رشد برساند.
* به صورت فصلی گزارشی از اقدامات انجام شده و فعالیتهای صورت پذیرفته در رابطه با ایده محوری ارائه
کند.
* به صورت ساالنه گزارش کاملی از پیشرفت طرح تجاری ارائه کند.
* در مواقع و مواردی که مراجع ذیصالح درخواست گزارش مشخصی میکنند ،پاسخ گو باشند و اقدام موثر
انجام دهند.
مقررات استقرار فیزیکی
ضمن رعایت مقررات استقرار مجازی ،الزم است موارد زیر را رعایت کنند:
* حداقل در هفته یک نفر به طور موثر  40ساعت در هفته و حداقل پنج ساعت در روز حضور داشته باشد .در
مواردی که کل تیم واحد فناور ،مجبور به انجام یک ماموریت می شوند و مدتی محل را ترک می کنند ،باید
موضوع به طور رسمی به مرکز اعالم شود .و متعاقب آن گزارشی از عملکرد واحد در طی این مدت در راستای
ایده محوری ارائه شود .در صورت عدم حضور موثر بیش از سه ماه در مرکز ،واحد فناور باید محل را ترک کند
* نام افرادی که به واحد فناور در رفت و آمد مکرر هستند ،به طور رسمی اعالم کند.
* نام افرادی که حق باز کردن درب دفتر کار را به تنهایی دارند ،به طور رسمی معرفی کنند.
* واحدهای فناور اجازه کار آموزشی در مرکز ندارند
* فعالیت اصلی واحدهای فناور باید متمرکز بر ایده محوری باشد و فقط انجام کارهای جانبی تا حدی مجاز
است که به مرکز رشد گزارش شود و بر پیشرفت ایده محوری تاثیر منفی نگذارد
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محاسبه امتیاز فعالیت های فناورانه شرکت در گرنت سالیانه اساتید

تخصیص فضای فیزیکی جهت استقرار شرکت به عنوان دفتر کار (داخل یا
بیرون دانشگاه)

امکان اعطای بیمه تکمیلی به کارکنان

مشارکت و همکاری در پروژههای صنعتی و فناوری دانشگاه حسب مورد

مجوز تردد در دانشگاه ،امکان استفاده از کتابخانه،
سلف سرویس و بهره مندی از خدمات رفاهی و امکانات ورزشی دانشگاه

تخفیف خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مطابق تخفیف به اعضای هیات
علمی

خدمات میزبانی وب سایت ،اینترنت و ایمیل رایگان

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی

استفاده از امکانات مرکز رشد از قبیل سالن اجتماعات ،خط تلفن و...

حمایت برای حضور و معرفی در نمایشگاههای تخصصی و عمومی

حمایت برای ساخت و انتشار فیلم معرفی توانمندی ها

حمایت برای طراحی و چاپ بروشور معرفی توانمندی ها

اختصاص اعتبار سالیانه تا سقف مصوب سالیانه

ردیف عناوین تسهیالت /امتیازات مرکز به واحدهای فناور

شتاب دهنده

پیش رشد

رشد

رشد مجازی دانش بنیان

آیین نامه پذیرش
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
علم و صنعت ایران

مقدمه
رشــد کمــی و کیفــی دانشــگاهها پــس از انقــاب اســامی از طرفــی موجــب تغییــر
مأموریتهــای دانشــگاه و از طــرف دیگــر موجــب افزایــش فارغالتحصیــان دانشــگاهی
گردیــده اســت .عــدم تــوازن رشــد اقتصــادی کشــور بــا افزایــش نیــروی انســانی متخصــص
موجــب معضلــی بــه نــام بیــکاری فارغالتحصیــان دانشــگاهی و مهاجــرت بیرویــه نیــروی
کار خــاق از کشــور شــده اســت .فارغالتحصیــان دانشــگاهی علیرغــم داشــتن دانــش کافــی
بــرای ایجــاد شــغل ،بــه دلیــل نداشــتن امکانــات ،ســرمایه و تــوان پذیــرش ریســک شکســت،
بهنــدرت بــه ایجــاد شــغل مبــادرت میکننــد .در ایــن میــان مراکــز رشــد بــا ســرمایهگذاری،
هدایــت و آمــوزش ،ضریــب ریســک شــرکتهای نوپــا را کاهــش داده و میتواننــد نقــش
مهمــی در جهــت ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی ایفــا نماینــد.
ایــن آییننامــه بهمنظــور تعییــن شــرایط و ضوابــط پذیــرش واحدهــای فنــاور در مرکــز رشــد
واحدهــای فنــاوری دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران تهیــه میگــردد.
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ماده  -1تعاریف
1 .1مرکـز رشـد :منظـور از مرکـز رشـد در ابـن آییننامـه مرکـز رشـد دانشـگاه علـم و صنعت
ایـران میباشـد.
 2 .2هیئتامنـا :هیئتامنـای مرکـز رشـد همـان هیئتامنـای دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران
ا ست .
3 .3واحدهای فناوری :واحدهای فناوری شرکتهای پذیرششده در مرکز رشد میباشند.
4 .4قـرارداد حمایـت :قـراردادی کـه بهمنظور حمایت مـادی و معنـوی بین مرکز رشـد و واحد
فنـاور منعقـد میگردد.
ماده  -2انواع پذیرش در مرکز رشد
 -2-1هسـتههای شـتابدهنده فنـاوری :مجموعهای از اشـخاص حقیقی شـامل دانشـجویان
و فارغالتحصیلان دانشـگاه علـم و صنعـت که تحـت نظر یکـی از اعضای هیئتعلمـی جهت تولید
یـک محصـول فناورانه مـورد تائید مرکز رشـد فعالیـت مینمایند.
 -2-2دوره پیـش رشـد :دورهای  6ماهـه اسـت کـه در آن صاحبـان ایدههـای کارآفریـن،
تجاریسـازی محصـول اولیـه خـود را پیگیـری و بازاریابـی میکننـد.
 -2-3دوره رشـد :دورهای حداکثـر  3سـاله اسـت کـه طـی آن واحدهای فناور مسـتقر در مرکز
رشـد بـه معیارهای رشـد یافتگـی نائل گردیده و ایده ارائهشـده خـود را به محصول تجـاری تبدیل
و به بـازار عرضـه میکنند.
 -2-4دوره رشـد مجـازی :دوره رشـد مجـازی دورهای اسـت کـه طـی آن گروههـای صاحـب
ایـده فنـاوری تحـت مدیریـت یکـی از اعضـای هیئتعلمـی دانشـگاه علـم و صنعت تشـکیل و در
آزمایشـگاه تحقیقاتـی عضـو هیئتعلمـی مسـتقر میگردنـد و بـرای تجاریسـازی ایـده فنـاوری
خـود موردحمایـت مرکـز رشـد قـرار میگیرنـد .مرکـز رشـد تعهـدی در خصـوص ارائـه فضـای
فیزیکـی بـه واحـد پذیرفتهشـده بهصـورت رشـد مجـازی نـدارد.
 -2-5شـرکتهای دانشبنیـان :منظـور شـرکتهای دانشبنیـان اعضـای هیئتعلمـی اسـت
کـه مشـمول آییننامـه حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان دانشـگاهی مصـوب هیئتامنـای
دانشـگاه بـوده و بنـا بـر شـرایط همـان آییننامـه در مرکـز رشـد یـا دیگـر فضاهـای اختصاصـی
مسـتقر میگردنـد.
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ماده  -3شرایط پذیرش
 -3-1هستههای شتابدهنده فناوری
الف :کسب جایزه در مسابقات ایدههای نوآورانه و یا روندهای مشابه که مرکز نوآوری دانشگاه
علم و صنعت ایران بهصورت دورهای برگزار میکند.
ب :پذیرش یکی از اعضای هیئتعلمی جهت هدایت گروه.
ج :پذیرش شرایط آییننامه شتابدهنده مصوب مرکز رشد.
 -3-2دوره پیش رشد
الف -داشتن ایده محوری که مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن انجام شده باشند
ب -ارائه مدل تجاری و طرح تجاری اولیه برای محصول
ج -تصویب ایده محوری در شورای مرکز رشد
د -پذیرش آییننامه و مقررات مرکز رشد
 -3-3دوره رشد
الف -داشتن محصول یا خدمت کمینه قابل عرضه ()MVP
ب -مدل تجاری و طرح تجاری قابل دفاع
ج -تصویب ایده محوری در شورای مرکز رشد
د :پذیرش آییننامه و مقررات مرکز رشد
 -3-4دوره رشد مجازی
الف -دارا بودن شرایط دوره رشد
ب -عضویت یک عضو هیئتعلمی دانشگاه علم و صنعت ایران در شرکت مزبور
 -3-5شرکتهای دانشبنیان
پذیـرش ایـن شـرکتها بـر اسـاس آییننامـه حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان دانشـگاهی
توسـط مدیریـت تجاریسـازی و کارآفرینـی انجام میگردد .شـرکتهای متقاضی پـس از تائید
توسـط مدیـر تجاریسـازی بـه مرکز رشـد معرفـی میگردند.
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ماده  -4روند بررسی و پذیرش
روند بررسـی و پذیرش در مرکز رشـد دانشـگاه علم و صنعت ایران در این آییننامه از سـه مسـیر
ذیل انجـام میگردد.
 -4-1هستههای شتابدهنده دانشبنیان
الف -ثبتنام در مسابقات یا فراخوانهای مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت ایران و پذیرش
در آن دورهها
ب -کسب موافقت یکی از اعضای هیئتعلمی مرتبط با موضوع در خصوص استفاده هسته از
راهنمایی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی
ج -عقد قرارداد حمایت با مرکز رشد
د -اجرای صحیح و دقیق روند پیشبینیشده در قرارداد
 -4-2دوره پیش رشد ،رشد و رشد مجازی
الف -تعیین ایده محوری فعالیت شرکت
ب -تکمیـل اطالعـات مربـوط بـه ایـده محوری بـر روی سـامانه پذیـرش مرکز رشـد و دریافت
موافقـت اولیـه مرکز
ج -تهیه مدل و طرح تجاری برای ایده محوری
د -دفاع فنی و تجاری از ایده محوری در شورای مرکز رشد
ه -موافقت شورا مبنی بر ورود در یکی از دورههای پیش رشد ،رشد یا رشد مجازی
و -عقد قرارداد حمایت متناسب با نوع پذیرش
ز -اجرای صحیح و دقیق روند پیشبینیشده در قرارداد
 -4-3شرکتهای دانشبنیان
شـرایط و رونـد پذیـرش شـرکتهای دانشبنیـان اعضـای هیئتعلمی توسـط دفتر تجاریسـازی،
نـوآوری و کارآفرینـی دانشـگاه انجـام و نتیجه طی یک نامه رسـمی به مرکز رشـد اعلام میگردد.
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ماده  -5مدت و سرانجام دوره ها
الف -شتاب دهنده:
 -5-1مدت فعالیت هستههای شتابدهنده  6ماه است که با موافقت مدیر مرکز تا  3ماه دیگر
قابل تمدید است .پس از انقضای این مدت قابل تمدید نخواهد بود.
 -5-2در صورت عدم موفقیت و یا انجام ندادن بهموقع تعهدات ذکرشده در قرارداد ،هسته
شتابدهنده به تشخیص مدیر مرکز منحل و فعالیت آن متوقف میگردد.
 -5-3در صورت موفقیت طرح در مرحله شتابدهنده ،این هسته میتواند متقاضی ورود به دوره
پیش رشد ،رشد یا رشد مجازی گردیده و مطابق آییننامه روند پذیرش در این دورهها را طی
نماید.
ب -پیش رشد:
 -5-4مدت دوره پیش رشد  6ماه است و در صورت موافقت مدیر مرکز فقط تا  3ماه قابل
تمدید است.
 -5-5واحدهایی که دوره پیش رشد را گذراندهاند میتوانند متقاضی دوره رشد یا رشد مجازی
باشند .در صورت تقاضا و ارائه گزارش از پیشرفت فعالیتهای شرکت ،در اولین جلسه بعدی
شورا ،عملکرد واحد مورد بررسی قرارگرفته و نسبت به ورود به مرحله رشد یا رشد مجازی
تصمیمگیری خواهد شد .در صورت عدم موافقت با ورود به دوره رشد یا رشد مجازی واحد فناور
موظف است ظرف حداکثر یک ماه از مرکز خارج گردیده و مطابق مقررات با مرکز تسویهحساب
نماید.
 -5-6در صورت عدم تسلیم بهموقع درخواست کتبی جهت ورود به دوره رشد و موافقت مدیر
مرکز ،مبنی بر رسیدگی به درخواست دیرهنگام ،مدت زمان دوره پیش رشد  6ماه منظور و مدت
زمان حضور پس از  6ماه بهعنوان دوره رشد در نظر گرفته خواهد شد.
ج :دوره رشد و رشد مجازی
 -5-7مدت دوره رشد و رشد مجازی حداکثر  3سال و شامل  3قرارداد یکساله خواهد بود.
تمدید قرارداد پس از سال اول منوط به انجام تعهدات به تشخیص مدیر مرکز خواهد بود.
 -5-8درصورتیکه مرکز فضای کافی برای پذیرش واحدهای جدید را داشته باشد شورای مرکز
رشد میتواند قرارداد حضور حداکثر  %20متقاضیان هرسال را برای حضور در سالهای چهارم
یا پنجم تمدید نماید.
تبصره :ادامه حضور در مورد شرکتهای رشد مجازی بعد از  3سال ،بر اساس گزارش برنامه
شرکت و نظر شورای مرکز رشد تصمیمگیری خواهد شد.
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 -5-9در صورت تمدید قرارداد در سال سوم به بعد قرارداد فقط شامل حضور بوده و مشمول
حمایت از شرکت نخواهد شد.
د -شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی
 -5-10آن دسته از شرکتهای رشد و رشد مجازی که مشمول آییننامه حمایت از شرکتهای
دانشبنیان دانشگاهی باشند؛ پس از انقضای دوره رشد یا رشد مجازی میتوانند متقاضی استقرار
در مرکز رشد بر اساس آییننامه مذکور گردند.
 -5-11مدتزمان و نحوه حضور شرکتهای دانشبنیان اعضای هیئتعلمی در مرکز رشد تابع
سیاستها و آییننامه جداگانهای است که به تصویب هیئترئیسه دانشگاه رسیده است.
ماده  -6حمایتهای مرکز رشد
مرکز رشد دانشگاه متناسب با نوع استقرار ،از واحدهای فناور حمایتهایی به شرح زیر انجام خواهد
داد:
-6-1استفاده از آدرس مرکز رشد برای ثبت رسمی محل شرکت:
بهجز هستههای شتابدهنده بقیه واحدهای فناور مستقر در مرکز با کسب موافقت کتبی مدیر
مرکز میتوانند در ثبت رسمی آدرس شرکت خود را مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران
اعالم نمایند.
 -6-2ارائه فضای فیزیکی برای اجرای ایده محوری:
مرکز رشد برای اجرای ایده محوری شرکتهای رشد ،پیش رشد و دانشبنیان متناسب با
امکانات خود فضای کاری مناسب در اختیار خواهد گذاشت.
 -6-3معرفی به آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی دانشگاه:
کلیه واحدهای فناور تحت حمایت مرکز رشد میتوانند با دریافت معرفینامه از آزمایشگاهها و
کارگاههای تخصصی دانشگاه با نرخ ترجیحی استفاده نمایند .هزینه خدمات استفادهشده باید
نقدا ً و یا با استفاده از اعتبار حمایتی مرکز رشد پرداخت گردد.
 -6-4آموزش :
کلیه واحدهای فناور و هستههای شتابدهنده میتوانند از برنامههای آموزشی مرکز رشد ،دانشگاه
و یا سازمانهای خارج از دانشگاه استفاده نمایند .هزینه آموزشها با نرخ ترجیحی از محل اعتبارات
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حمایتی شرکتها کسر خواهد شد.
 -6-5اعتبار حمایتی:
بهمنظور حمایت از شرکتهای فناور ،مرکز رشد با هریک از آنها قراردادی متناسب با نوع
استقرار منعقد میگردد .مبلغ اعتبار حمایتی به پیشنهاد مدیر مرکز و تصویب شورای مرکز رشد
و تصویب هیئتامنای دانشگاه در ابتدای هرسال مشخص و قراردادها پس از تصویب با مبالغ
تعیینشده منعقد خواهد شد.
 -6-6عقد قرارداد نیابتی:
جهت تسهیل در عقد قراردادهای صنعتی شرکتهای مستقر ،مرکز رشد مطابق آییننامه عقد
قرارداد با واحدهای فناور مصوب هیئترئیسه دانشگاه ،پس از بررسیهای الزم نسبت به ارائه
تضامین و عقد قرارداد با سازمانهای معرفیشده از طرف واحد فناور اقدام و انجام شرح خدمات
این قراردادها را بهواسطه یک قرارداد داخلی به واحدهای فناور مستقر در مرکز واگذار مینماید.
آن دسته از واحدهای مستقر که دارای شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکتها باشند میتوانند
از مزایای این نوع قراردادها استفاده نمایند.
 -6-7تبلیغات:
هزینه مشترک تبلیغات مانند چاپ کاتالوگ ،شرکت در نمایشگاه و  ...توسط مرکز رشد پرداخت
میگردد .در صورت ضرورت پرداخت هزینه توسط واحدها بنا بر درخواست ،واحدهای مستقر
میتوانند از اعتبار حمایتی خود استفاده نمایند.
 -6-8معرفی به شرکتها ،سازمانها و نهادهای مرتبط با تخصص واحد فناور بهمنظور بازاریابی
محصوالت و خدمات واحدهای فناور
ماده  -7مقررات فعالیت واحدهای فناور
 -7-1واحدهای مستقر که در مرحله شتابدهنده ،پیش رشد ،رشد و یا رشد مجازی هستند باید
بر اجرای ایده محوری خود متمرکز باشند .لذا هرگونه فعالیت خارج از ایده محوری ممنوع خواهد
بود .بهمنظور معرفی بهتر واحد مستقر و پیشبرد ایده محوری ،ارائه خدمات مرتبط با ایده محوری
پس از ارائه گزارش توجیهی و کسب موافقت کتبی مدیر مرکز بالمانع است.
 -7-2واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند فقط از طریق مرکز رشد میتوانند با
سازمانهای بیرون از مرکز رشد ارتباط برقرار نمایند.
 -7-3واحدهایی که دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند میتوانند با نام تجاری و لوگوی خود
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(با قید مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران) با کلیه شرکتها و ادارات ارتباط داشته
باشند .محتوای این نامهها نباید موجب تعهد حقوقی و مالی مرکز رشد دانشگاه گردد.
 -7-4واحدهای مستقر در مرکز رشد اجازه فعالیتهای آموزشی و برگزاری کنفرانس و  ...که در
قالب آییننامهها و مقررات دانشگاه قابلاجرا است را ندارند .آموزشهای تخصصی ضروری که بخشی
از شرح خدمات قراردادهای صنعتی باشد؛ مشمول این ممنوعیت نخواهد بود .تشخیص این نوع
فعالیتها به عهده مدیر مرکز رشد خواهد بود.
 -7-5استقرار دستگاهها و تجهیزات خاص که ممکن است ایمنی یا امکانات مرکز رشد را تحتالشعاع
قرار دهد فقط با هماهنگی و موافقت کتبی مدیر مرکز انجام گردد.
ماده  -8خروج از مرکز
استقرار در مرکز رشد مطابق این آییننامه فقط برای پیشبرد ایده محوری شرکتها است و در قالب
عقد قراردادهای حمایتی امکانپذیر است .ادامه استقرار در مرکز رشد بدون قرارداد تخلف محسوب
گردیده و موجب جریمههای ذیل خواهد شد.
 -8-1پرداخت هزینه استفاده از فضای فیزیکی به میزان  1/5برابر نرخ مصوب مرکز رشد.
 -8-2عدم امکان استفاده از بخشودگیهای مصوب دانشگاه
 -8-3اخذ مطالبات مرکز رشد از طریق اجرای تضامین مالی
ماده  -9اختتامیه
این آییننامه در  9ماده در تاریخ  96/7/30در شورای مرکز رشد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت
و از تاریخ تصویب الزماالجرا خواهد بود.

طرح شتاب دهنده شرکت های
دانش بنیان دانشگاهی

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
علم و صنعت ایران

مقدمه
بهمنظـور توسـعه کارآفرینـی پایـدار دانشـجویان و اعضـای هیئتعلمی دانشـگاه علـم و صنعت
ایـران ،طـرح حمایـت از فعالیت هـای فناورانه دانشـجویان با اهـداف ذیل مورد حمایت مشـترک
مرکـز رشـد دانشـگاه و دانشـکده ها قرار خواهـد گرفت.
 توسعه کارآفرینان دانشگاهی پرورش ایدههای علمی تخصصی دانشجویان ارتقاء فرهنگ کارگروهی -تشکیل شرکت های دانشبنیان با خطر کم
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ماده  -1تعاریف
 -1-1گروه پژوهشـی دانشـجویی :به گروهی از دانشـجویان کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و
دکتـرا گفتـه می شـود کـه بـرای تولیـد نمونـه اولیه یـک ایده یـا محصـول فناورانه تحـت نظر یک
یـا چند عضـو هیئتعلمـی دانشـگاه علم و صنعـت تشـکیل می-گردد.
 -2-1طـرح فناورانـه :طـرح فناورانـه طرحی اسـت کـه منجر به توسـعه و سـاخت نمونـه اولیه
یـک ایـده جدید یـا محصـول دانشبنیـان قابـل تجاریسـازی گردد.
 -3-1مالکیـت معنـوی :منظـور از مالکیـت معنـوی حق انتفـاع مـادی و معنوی ناشـی از نتایج
حاصـل از اجـرای طـرح فناورانـه در قالـب این آییننامه اسـت.
 -4-1دانشـکده :منظـور از دانشـکده در ایـن آییننامـه یکـی از دانشـکده های دانشـگاه علـم و
صنعـت ایـران اسـت کـه متولـی حمایـت از طـرح فناورانه میباشـد.
 -5-1مرکـز رشـد :منظـور از مرکز رشـد؛ مرکز رشـد واحدهای فناوری دانشـگاه علـم و صنعت
ایران می باشـد.
ماده  -2مراحل تصویب و انجام طرح
 -1-2فراخـوان :هـر دانشـکده بـر اسـاس یـک فراخـوان عمومـی ایده هـای جدیـد گروه هـای
دانشـجویی را جمـع آوری نمـوده و به کمک مرکز رشـد دانشـگاه مـورد ارزیابی اولیه قـرار میدهد.
 -2-2تشـکیل گـروه :بـرای هر ایـده پذیرفتهشـده در مرحلـه اول ،گروه پژوهشـی دانشـجویی
متشـکل از دانشـجویان و حداقـل یـک عضـو هیئتعلمی تشـکیل می شـود.
 -3-2گروه هـای پژوهشـی دانشـجویی پرسشـنامه انجام طرح شـامل مشـخصات محصـول ،هزینه
و زمـان موردنیـاز ،درصـد مشـارکت هـر یـک از اعضـا در طـرح و  ...را که توسـط مرکز رشـد تهیه
میگـردد؛ تکمیـل و ارائـه مینمایند.
-4-2تصویـب دانشـکده :در این مرحلـه طرحهای ارائهشـده در دانشـکده ها موردبررسـی قرار
می گیرنـد و در صـورت تصویـب طـرح ،دانشـکده مربوطـه تعهـد مینماید کـه اجـازه فعالیت گروه
در فضاهـای پژوهشـی مشخصشـده را بدهـد و حداقـل  %30هزینه هـای طرح را تأمیـن نماید.
 -5-2تصویـب مرکـز رشـد :طرحهـای تائیـد شـده توسـط دانشـکده در شـورای مرکـز رشـد
دانشـگاه از دیـدگاه فرآینـد تولیـد محصـول و تجاریسـازی موردبررسـی قرارگرفتـه و در صـورت
تائیـد مابقـی هزینه هـای انجـام طـرح تعهـد میگـردد.
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 -6-2اجـرا :طرحهـای تائیـد شـده مطابق زمانبنـدی مصوب انجـام و گزارشهـای مرحلهای آن
بـه مرکز رشـد ارائـه می گردد.
تبصـره :در صـورت قصـور مجریـان در انجام طرح ،مرکز رشـد و دانشـکده می تواننـد در هر مرحله
طرح را متوقـف نمایند.
ماده  -3مزایای متعلق به گروه های پژوهشی دانشجویی
 -1-3اسـتفاده از حمایـت دانشـکده و مرکـز رشـد دانشـگاه بهمنظـور اجـرای ایده هـای نوآورانه و
ایجـاد یـک محصـول قابل تجاریسـازی
 -2-3استفاده مؤثر از فضای پژوهشی دانشکده ها
 -3-3صـدور مجـوز تشـکیل شـرکت مجـازی تحـت حمایـت مرکـز رشـد دانشـگاه بهعنـوان یک
شـرکت  spin offدانشـگاهی
 -4-3معرفـی گـروه پژوهشـی دانشـجویی مزبـور بهعنـوان شـرکت تحـت حمایـت مرکز رشـد به
صندوق هـای حمایتـی ملـی و خصوصـی در جهـت حمایت از طـرح تجاریسـازی و تولید محصول
 -5-3بهره  منـدی از حـق مالکیـت معنـوی طـرح جهـت تشـکیل شـرکت حقوقـی و تولیـد انبـوه
محصـول فناورانـه مزبور
 -6-3پذیرش و استقرار در مرکز رشد دانشگاه در صورت تشکیل شرکت حقوقی
ماده  -4مالکیت معنوی طرح
 -1علیرغـم تأمیـن همـه منابـع مالـی حمایت از طرح توسـط دانشـکده و مرکز رشـد ،در صورتانجـام صحیـح و موفـق طـرح و وجـود زمینـه بـرای تولیـد و عرضـه انبـوه محصـول موردنظـر ،در
صـورت فـروش دانـش فنـی و یـا تشـکیل شـرکت حقوقـی مالکیـت معنوی طـرح با شـرایط ذیل
تقسـیم خواهد شـد.
 %201 .1متعلق به دانشگاه خواهد بود.
2 .2حداقل  %10متعلق به عضو هیئتعلمی طرح خواهد بود.
3 .3مابقـی مالکیـت معنـوی طـرح مطابـق درصدهـای توافق شـده قبل از انجـام طـرح متعلق به
اعضـای دانشـجویی گروه خواهـد بود.
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 -2-4اسـتفاده از مالکیـت معنـوی طـرح بـه هـر طریـق مسـتلزم تائیـد کتبـی مرکز رشـد خواهد
بـود و درصورتیکـه اعضـای گـروه بهصـورت فـردی یـا گروهـی اقـدام به فـروش مالکیـت معنوی
و یـا تشـکیل شـرکت و اسـتفاده از نتایـج طـرح نماینـد متخلف محسـوب می شـوند و مرکز رشـد
میتوانـد نسـبت بـه اسـتفاده از نتایـج طرح شـکایت حقوقـی و ادعـا نماید.
 -3-4درصورتیکـه واگـذاری مالکیـت معنـوی طـرح منجـر بـه تشـکیل شـرکت مشـترک بـا
سـرمایهگذاران گـردد ،سـهام متعلـق بـه مالکیت معنوی متناسـب با بند  1-4تقسـیم خواهد شـد.
 -4-4درصورتیکـه برخـی از اعضـای گـروه نتواننـد و یـا نخواهند در اجرای طرح شـریک باشـند؛
در صـورت رضایـت همـه اعضای دانشـجویی ،درصد سـهام می تواند نسـبت به توافق قبـل از انجام
طـرح تغییـر نمایـد .درصورتیکـه اکثریـت اعضای دانشـجویی نسـبت به عـدم انجـام تعهدات یک
فـرد اعتراض داشـته باشـند مرکز رشـد دانشـگاه ،مرجع رسـیدگی بـه اعتراض می باشـد و تصمیم
مرکـز در خصـوص تقسـیم مالکیت معنوی طـرح الزماالجـرا خواهد بود.
ماده  -5نحوه حمایت دانشگاه
 -1-5حمایـت مالـی در ایـن طرح هـا فقـط شـامل خریـد قطعـات و خدمـات موردنیـاز محصـول
موردنظـر می باشـد و بههیچوجـه شـامل هزینه هـای پرسـنلی اعضـای گـروه نخواهـد بـود.
 -2-5در ایـن طـرح محصوالتـی موردحمایت دانشـکده و دانشـگاه قرار میگیرند که پـس از انجام
طـرح ،قابلیـت فـروش دانش فنی و یا سـرمایهگذاری و تولید انبوه داشـته باشـند.
 -3-5سـقف و مقدار حمایت های مالی دانشـکده و مرکز رشـد محدود اسـت و هرسـاله بر اسـاس
منابـع تخصیصیافته توسـط دانشـگاه تعییـن میگردد.
 -4-5حمایـت دانشـکده ها در ایـن طرح هـا شـامل هدایت علمی یـک عضو هیئتعلمی ،اسـتفاده
از فضـای پژوهشـی و پرداخـت حداقل  %30هزینـه تأمین قطعات و خدمـات موردنیاز طرح خواهد
بود.
 -5-5حمایـت مرکـز رشـد در ایـن طرح هـا شـامل پرداخـت مابقـی هزینههـای تأمیـن قطعات و
خدمـات موردنیـاز طـرح و همچنیـن حمایت هـای آموزشـی و معنـوی از گـروه بهعنـوان شـرکت
مجـازی خواهـد بود.
 %20 -6-5از مبلـغ طـرح بهصـورت تنخواهگـردان در اختیـار عضـو هیئتعلمـی قـرار می گیـرد و
پـس از ارائـه گـزارش و تائیـد حمایتکننـده بـه هزینه قطعـی منظور خواهد شـد.
 -7-5درصورتیکـه حمایتکننـده پیشـرفت مطلـوب طـرح را تائیـد ننمایـد پـس از ارسـال یـک
اخطـار کتبـی و بررسـی دالیـل مجری میتواند مرکز رشـد میتوانـد طرح را در هـر مرحله متوقف
نماید.
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 -8-5طرح هایـی کـه در مرحلـه اول حمایت ،موفق به کسـب نتیجه تعهد شـده گردنـد در مراحل
بعـدی طرح تجاریسـازی موردحمایـت و اولویت مرکز رشـد خواهند بود.
ماده  -6سایر موارد
 -1-6مرکـز رشـد دانشـگاه بـر اسـاس امکانـات خـود ،امکانـات اداری و پرسـنلی خاصـی را بـرای
هدایـت طرح هـا و حمایـت از گروه-هـای پژوهشـی دانشـجویی اختصـاص خواهـد داد.
 -2-6کلیـه مکاتبـات اداری ایـن گروه هـا بـا بیـرون از دانشـگاه منحصـرا ً باید از طریق مرکز رشـد
دانشـگاه علـم و صنعـت ایران انجـام گردد.
 -3-6شـرکت های مجـازی بااطلاع و تائیـد قبلـی مرکـز رشـد بهغیـراز انجـام طـرح مصـوب
می تواننـد فعالیت هـای درآمـدزای دیگـری نیـز انجـام دهنـد؛ امـا فعالیت هـای درآمـدزای متفرقه
نبایـد بـر اجـرای طـرح مصـوب در زمـان تعیینشـده تأثیـر منفـی داشـته باشـد.
 -4-6مرکـز رشـد بـر اسـاس مقررات خود اقـدام به عقد قـرارداد بـا نهادها و سـازمان های حقوقی
جهـت واگـذاری بـه گروه هـای پژوهشـی دانشـجویی خواهـد نمـود .قراردادهایـی کـه مرکز رشـد
جهـت واگـذاری بـه گروه هـای پژوهشـی دانشـجویی مشـمول ایـن طـرح منعقـد می نمایـد ،تابـع
مقـررات مالـی و معامالتـی دانشـگاه و مرکز رشـد خواهنـد بود.
 -5-6درصورتیکـه گـروه نسـبت بـه اجرای طـرح اولیه انصراف دهـد کلیه حقوق مـادی و معنوی
ایـده و طـرح انجامشـده متعلـق بـه دانشـگاه می باشـد و هیچیـک از اعضـای گـروه نهتنهـا حـق
اسـتفاده شـخصی از ایـده یـا نتایج بهدسـتآمده را ندارنـد بلکـه درصورتیکه موجب اسـتفاده غیر
از مالکیـت معنـوی دانشـگاه گردند متخلف محسـوب خواهند شـد.
 -6-6تخلـف فـردی یـا گروهی از ایـن آییننامه بهمنزله سوءاسـتفاده از نام دانشـگاه علم و صنعت
ایـران می باشـد و دانشـگاه می-توانـد متخلف یا متخلفیـن را مورد تعقیب قانونـی قرار دهد.
ماده  -7اختتامیه
ایـن آییننامـه در  7مـاده 35،بنـد و یک تبصره در جلسـه مـورخ  1395/2/26مرکز رشـد فناوری
دانشـگاه علـم و صنعت ایـران مورد تصویب قـرار گرفت.

شیوه نامه حمایت از شرکت های
ش بنیان
دان 
در دانشگاه علم و صنعت ایران

مقدمه
بهمنظـور اسـتفاده هرچـه بيشـتر از ظرفيتهـا و تواناييهـاي موجـود در دانشـگاه و تلاش در
جهـت تجاریسـازی دسـتاوردهای فناورانـه دانشـگاهی ،شـرکتهای دانشبنیـان کـه توسـط
دانشـگاهیان ایجـاد میگـردد ،بهموجـب ایـن شـیوهنامه موردحمایـت قـرار میگیـرد .الزم بـه
ذکـر اسـت کـه این شـیوهنامه برای حمایت از شـرکتهایی اسـت کـه مطابق با مـاده «22قانون
الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت» مصوب مجلس شـورای
اسلامی بـه تاریـخ  4/12/1393و «آییننامـه اجرایـی قانـون حمایـت از شـرکتها و مؤسسـات
دانشبنیـان» مصـوب هیئـت وزیـران بـه تاریـخ  21/8/1391بهعنـوان شـرکت دانشبنیـان
تأسـیس شـدهاند و مـواردی کـه در این شـیوهنامه مسـکوت مانـده تابـع قانـون و آییننامههای
مربوطـه میباشـد.
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ماده  -1تعاریف
الـف -شـرکت دانشبنیان :شـرکتها و مؤسسـاتی کـه در زمینـه «گسـترش و کاربـرد اختراع
و نـوآوری» و «تجاریسـازی نتایـج تحقیـق و توسـعه شـامل (طراحـی و تولیـد کاال و خدمات) در
حـوزه فناوریهـای برتـر و بـاارزش افزوده بـاال» فعالیت مینمایند ،شـرکت یا مؤسسـه دانشبنیان
محسـوب میشـوند .شـرکتهای دانشبنیـان خصوصـی موضـوع این شـیوهنامه میباشـند.
تبصـره  :1فعالیتهایـی نظیـر برگـزاری و شـرکت در همایشهـای علمـی ،خدمـات کتابـداری،
آمـوزش و کارآمـوزی ،فعالیتهـای عـادی و روزمـره نرمافـزاری و سـایر فعالیتهایـی کـه هـدف
آنهـا طراحـی محصــوالت یـا خدمات یا بهبـود کیفیت آنهـا نیسـت ،از فعالیتهـای دانشبنیان
بـه شـمار نمیروند.
تبصـره  :2نمایندگـی شـرکتهای خارجـی و شـرکتهایی کـه صرفـاً واردکننـده محصـوالت
دانشبنیـان میباشـند و بـه امـر تجـارت میپردازنـد ،از شـمول ایـن شـیوهنامه خـارج هسـتند.
تبصـره  :3مرجـع تشـخیص دانشبنیـان بـودن شـرکتها ،معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهـوری و یـا نهـاد تعیینشـده و قوانیـن جـاری بـرای ایـن امـر میباشـد.
ب -دانشگاه :در این شیوهنامه منظور از دانشگاه ،دانشگاه علم و صنعت ایران میباشد.
ج-معاونـت پژوهشـی و فنـاوری :در ایـن شـیوهنامه منظـور ،معاونـت پژوهشـی و فناوری دانشـگاه
علـم و صنعـت ایران میباشـد.
د -دانشـگاهیان علم و صنعت ایران :در این شـیوهنامه منظور اسـاتید ،دانشجویان ،دانشآموختگان،
کارشناسـان و بازنشسـتگان هیأت علمی و غیر هیأت علمی میباشد.
ماده  -2اهداف دانشگاه در حمایت از شرکتهای دانشبنیان
1 .1ايجـاد زمينـه بهرهبـرداری هرچـه بيشـتر از تواناييهـاي دانشـگاهیان علم و صنعـت ایران در
جهـت ثروت آفرینی از دسـتاوردهای دانشـی و پژوهشـی
2 .2تجاريسازي يافتههاي پژوهشي در سطح ملی و بینالمللی
3 .3قانونمند کردن فعالیت اعضای هیأت علمی در فعالیتهای تجاریسازی
4 .4حفـظ ارتبـاط اعضـاء هیـأت علمـی بـا دانشـگاه در دوران بازنشسـتگی متناسـب بـا شـأن و
جایـگاه ایشـان از طریـق همـکاری بـا شـرکتهای دانشبنیـان
5 .5تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت
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6 .6اشتغالزایی تخصصی و حرفهای برای دانشآموختگان دانشگاه
7 .7شبکهسازی در حوزههای تخصصی و فناوری دانشگاه
ماده  -3زمينههاي فعاليت شرکتهای دانشبنیان مورد حمایت دانشگاه
شـرکتهایی مـورد حمایـت ایـن شـیوهنامه قـرار میگیرنـد که ضمـن تالش بـرای تحقـق اهداف
مندرج در ماده  ،2حوزه فعالیت آنها مسـتخرج از دسـتاوردهای آزمایشـگاهی تحقیقاتی دانشـگاه
اسـت و زمینـه فعالیـت آنهـا از قبیل موارد ذیل باشـد.
1 .1تجاریسازی پژوهشهاي كاربردي و توسعهاي
2 .2ارائـه خدمـات تخصصـي و مشـاورهاي برجسـته (خدمـات علمـي ،تحقيقاتي و فنـي) در حوزه
مهندسـی و علـوم پایه
3 .3توليد محصوالت با فناوري باال
4 .4انجام خدمات نظارتي بر پروژههاي پژوهشي،اجرائي و مشاورهاي
5 .5ارائه خدمات کارآفرینی و توسعه
6 .6ارائه خدمات تخصصی توسعه محصول جدید
ماده  -4شرایط شرکتهای دانشبنیان جهت استفاده از مزایای این شیوهنامه
1 .1حداقل  %10سهام شرکت دانشبنیان ،باید متعلق به اعضای هیأت علمی دانشگاه باشد.
تبصـره  :1علاوه بـر اسـاتید ،کارشناسـان دانشـگاه ،دانشـجویان و دانشآموختگان دانشـگاه ،افراد
حقیقـی و حقوقـی غیردانشـگاهی نیـز درصورتیکـه مشـمول قانـون منـع مداخلـه کارکنـان در
معاملات دولتـی نباشـند ،میتواننـد سـهامدار ایـن شـرکتها باشـند.
2 .2موضـوع فعالیـت شـرکت دانشبنیـان بایـد در ارتبـاط بـا حـوزه تخصصـی عضو هیـأت علمی
سـهامدار باشد.
3 .3دارای نشان دانشبنیان بودن از مراجع ذیربط مطابق تبصره  3بند الف ماده  1باشد.
تبصـره  :2شـرکتهایی کـه بقیـه شـرایط را دارا باشـند ولـی نشـان دانشبنیـان را اخـذ ننمـوده
باشـند ،درصورتیکـه بـرای اخـذ گواهینامـه فـوق ثبتنـام کـرده باشـند ،بـرای مـدت  1سـال
میتواننـد از مزایـای ایـن شـیوهنامه اسـتفاده نماینـد در شـرایط خـاص ایـن زمـان میتوانـد تا 2
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سـال افزایـش یابد.
4 .4حداقـل  60درصـد اعضـای هیـأت مدیـره شـرکت بایـد از دانشـگاهیان علـم و صنعـت ایران
شـامل اسـاتید و دانش-آموختـگان باشـند کـه حضـور یـک نفر عضو هیـأت علمـی در هیأت
مدیـره ضروری اسـت.
5 .5هبـۀ  %7از سـهام شـرکت دانشبنیـان بهصـورت سـهام ممتـاز بـه دانشـگاه بهعنـوان حـق
مالکیـت فکـری دانشـگاه بـا شـرایط ذیل:
الف) دانشگاه در سود و زیان سهام شرکت سهیم نخواهد بود.
ب)  %2درآمد ساالنه شرکت (وصولی ،نقدی و غیر نقدی) متعلق به دانشگاه خواهد بود.
ج) بازرس رسمی شرکت توسط دانشگاه معین خواهد شد.
تبصره  :3هبۀ سهام مندرج در این بند الزم است بهصورت رسمی انجام پذیرد.

ماده  -5دبیرخانه اجرایی شیوهنامه
بهمنظـور ارزیابـی شـرایط متقاضیـان و پذیـرش آنـان و اجـرای این شـیوهنامه کمیتـهای مرکب از
 7عضو شـامل:
معـاون پژوهـش و فنـاوری (رئیـس کمیتـه) ،معـاون اداری و پشـتیبانی ،مدیر دفتـر همکاریهای
علمـی ،صنعتـی و فناوری ،مدیر مرکز رشـد ،مدیر دفتر توسـعه فناوری ،تجاریسـازی و کارآفرینی
(دبیـر کمیتـه) و  2نفـر عضـو هیأت علمـی صاحبنظر به پیشـنهاد معاون پژوهشـی و تائید رئیس
دانشـگاه کـه بـا حکم رئیس دانشـگاه منصوب میشـوند تشـکیل و مسـئولیت اجـرای مصوبات این
کمیتـه بـه عهده معـاون پژوهش و فنـاوری دانشـگاه خواهد بود.

ماده  -6حمایتهای دانشگاه از شرکتهای دانشبنیان
درصورتیکـه یـک شـرکت دانشبنیـان ،شـرایط منـدرج در مواد  3و  4را دارا باشـد ،به شـرح ذیل
مـورد حمایت دانشـگاه قـرار میگیرد.
 -1تـا زمانـی کـه دانشـگاه سـهامدار شـرکت دانشبنیـان میباشـد ،ایـن شـرکت در تبلیغـات،
بازاریابـی و یـا معرفـی شـرکت در مجامـع مختلف میتواند از عنوان «شـرکت وابسـته به دانشـگاه
علـم و صنعـت ایـران» اسـتفاده نماید.
تبصـره  :1درصورتیکـه محصـوالت اعـم از سـختافزاری و نرمافـزاری موجـب تضعیـف سـابقه و
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شـهرت دانشـگاه گردد ،اسـتفاده از نام دانشـگاه در معرفی شـرکت بهصورت «شـرکت وابسـته به
دانشـگاه علـم و صنعـت ایران» مجاز نیسـت .مسـئولیت هرگونه سوءاسـتفاده از نام دانشـگاه علم و
صنعـت ایـران به عهـده مدیرعامـل و صاحبـان امضای تعهدآور شـرکت میباشـد.
 -2دانشـگاه مجـاز اسـت فضایـی بـرای دفتر مرکزی این شـرکتها تأمیـن و به قیمت کارشناسـی
و ترجیحـی در اختیـار شـرکت قرار دهد.
تبصـره  :2درصورتیکـه دانشـگاه نتوانـد فضایی مسـتقل برای شـرکت در دانشـگاه در نظـر بگیرد،
تسـهیالت الزم را جهـت اسـتفاده از امکانـات دفاتری که در مرکز رشـد دانشـگاه بـه همین منظور
در نظر گرفتهشـده اسـت را فراهـم میآورد.
تبصره  :3اسـتفاده از فضای در اختیار شـرکت در دانشـگاه بهصورت سـاالنه بوده و پس از گزارش
بـازرس رسـمی در خصـوص تـداوم شـرایط مواد  3و  4این شـیوهنامه ،اسـتفاده آن برای سـال بعد
تمدیـد خواهـد شـد .دانشـگاه امکاناتـی از قبیـل آب ،بـرق ،تلفـن ،سیسـتم سـرمایش ،گرمایش و
امکانـات آزمایشـگاهی در اختیـار ایشـان قـرار می-دهد و بر اسـاس قـرارداد فیمابیـن ،هزینههای
مترتـب را از ایشـان اخـذ مینماید.
 -3بخشـی از عوایـد حاصـل از سـهام ممتـاز دانشـگاه مربـوط بـه شـرکت دانشبنیان با تشـخیص
هیـأت رئیسـه بـه دانشـکده مربوطـه بـرای توسـعه آزمایشـگاهی کـه مبدأ تولیـد فنـاوری و زایش
شـرکت دانشبنیـان بـوده اسـت و یا دیگـر آزمایشـگاههای تحقیقاتی دانشـکده تخصیـص مییابد.
 -4اینگونـه شـرکتها از همـکاری بیـن بخش تحقیقات و توسـعه شـرکت و آزمایشـگاه در اختیار
عضـو هیـأت علمـی مربوطـه صرفاً در جهت تحقیقات و توسـعه فنـاوری برخـوردار خواهند بود.
 -5شـرکت دانشبنیـان میتوانـد تعـدادی از متقاضیـان تحصیـل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را
جهـت بـورس تحصیلـی معرفـی و حمایت نمایـد .در صورت تائیـد تحصیل اینگونه از دانشـجویان
توسـط مراجع ذیربط دانشـگاه و اشـتغال به تحصیل آنان و درصورتیکه اسـتاد راهنمای ایشـان،
عضـو هیـأت علمـی سـهامدار همـان شـرکت باشـد ،اینگونـه از دانشـجویان تا سـقفی کـه هیأت
رئیسـه مشـخص خواهـد نمـود ،ظرفیـت تشـویقی مـازاد بـر رویـه فعلی تخصیـص دانشـجویان به
اسـاتید محاسـبه خواهد شد.
 -6هرگونـه معاملـه واحدهـای دانشـگاهی با اینگونـه شـرکتها در چارچوب قوانیـن و مقررات ،از
اولویت برخوردار اسـت.
 -7دانشـگاه مجـاز اسـت ،شـرکتهای دانشبنیانـی کـه بـه طریـق فـوق در آنها سـهامدار شـده
اسـت ،بدون رعایت تشـریفات مناقصـه و مزایده ،قراردادهای تحقیقاتی ،پژوهشـی ،توسـعه فناوری
و یـا صنعتـی مرتبـط با موضـوع فعالیت شـرکت را عقـد نماید.
 -8شـرکت دانشبنیان بهصورت شـرکتی مسـتقل از تشـکیالت دانشـگاه اداره میشـود .مسئولیت
جـذب و بهکارگیـری کلیـه نیروهای شـاغل در شـرکت به عهده خود شـرکت میباشـد و دانشـگاه
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هیـچ مسـئولیتی در قبـال آن نـدارد .شـرکت مکلـف اسـت اطالعـات مربـوط بـه پرداخـت حقوق
قانونـی افـراد شـرکت و انجـام خدمـات بیمـهای آنهـا را هـر مـاه در اختیـار بـازرس شـرکت قرار
دهـد .همـه افـراد شـاغل در شـرکت موظف بـه رعایت قوانیـن و مقـررات دانشـگاه و حفظ حرمت
و شـأن دانشـگاه و دانشـگاهیان هستند.
تبصـره  :4بـازرس شـرکت هرمـاه اطالعات مربوط بـه پرداخت حقـوق قانونی افراد شـرکت و انجام
امـور بیمـهای آنهـا را از شـرکت دریافـت مینمایـد .عـدم ارائـه مـدارک مذکـور از طرف شـرکت
حداکثـر تـا سـه ماه ،سـبب عـدم بهرهمنـدی شـرکت از حمایتهـای ایـن شـیوهنامه میگردد.

ماده  -7خروج دانشگاه از شرکت
در صـورت گـزارش رسـمی بازرس دانشـگاه (موضوعبنـد  ،5مـاده  )4مبنی بر عـدم رعایت ضوابط
ایـن شـیوهنامه و تصویـب هیأت رئیسـه ،دانشـگاه راسـا سـهام خود را مطابـق قوانین و مقـررات به
فـروش میرسـاند و شـرکت دانش-بنیـان از شـمول حمایـت ایـن شـیوهنامه خـارج میگـردد .در
صـورت انحلال شـرکت هنـگام تقسـیم دارایی شـرکت ،پـس از رد دیـون قبلی و آتی به اشـخاص
ثالـث ،در زمـان تسـویه معـادل  ٪7دارایـی باقیمانده شـرکت ،به دانشـگاه تعلق دارد.
ایـن شـیوهنامه در  7مـاده و  10تبصـره در جلسـه مورخ  15/2/1394شـورای پژوهشـی دانشـگاه
تائیـد و در جلسـه مـورخ  1395/10/14هیـأت امنـاء بـرای اجـرا بهصـورت آزمایشـی بـه مـدت 2
سـال بـه تصویب رسـید.

آییننامه عقد قرارداد با
شرکتهای مستقر

در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
علم و صنعت ایران

مقدمه
ایـن آییننامـه بهمنظـور حمایـت از شـرکتهای مسـتقر در مرکز رشـد دانشـگاه علـم و صنعت
جهـت شـرکت در مناقصـات و عقـد قـرارداد بـا سـازمانها و نهادهـای دولتی تهیه شـده اسـت.
مطابـق ایـن آییننامـه درصورتیکـه مرکـز رشـد صلاح بدانـد بجـای شـرکتهای مسـتقر بـا
سـازمانهای مختلـف عقـد قـرارداد نمـوده و اجـرای آن را مطابق ایـن آییننامه به شـرکتهای
مسـتقر درر مرکـز رشـد واگـذار مینماید.
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ماده  -1تعاریف
قـرارداد اصلـی :منظـور از قـرارداد اصلـی قراردادهـای صنعتـی ،خدمـات فنـی و مهندسـی یـا
آموزشـی اسـت که بین مرکز رشـد دانشـگاه علم و صنعت و سـازمانهای بیرون از دانشـگاه جهت
واگـذاری بـه شـرکتهای مسـتقر در مرکـز رشـد منعقـد میگردد.
قـرارداد داخلـی :منظـور از قرارداد داخلی قرارداد بین مرکز رشـد دانشـگاه علـم و صنعت و یک
یا چند شـرکت مسـتقر در مرکز رشـد دانشـگاه است.
اعتبـار ضمانـت :اعتبـاری اسـت کـه مرکـز رشـد مطابـق آییننامـه مربوطـه بـرای شـرکتهای
مسـتقر محاسـبه و بر اسـاس اعتبار موجود انجام قراردادها توسـط شـرکتها را تضمین مینماید.
باالسـری :منظـور از باالسـری در ایـن آییننامـه درصـدی از مبلـغ قـرارداد اصلـی اسـت کـه بـه
دانشـگاه اختصـاص تعلـق خواهـد یافت.
ماده  -2شرایط عقد قرارداد اصلی
 -1-2موضـوع قـرارداد اصلـی مرکز رشـد دانشـگاه با سـازمانهای بیرونـی باید در راسـتای اهداف
مرکـز (طراحـی و سـاخت ،تولیـد محـدود ،ارائه خدمات مهندسـی یا آموزشـی تخصصـی درزمینه
فعالیتهـای شـرکتهای مسـتقر در مرکـز رشـد) بـوده و توسـط یـک یـا چنـد شـرکت مرتبط با
مرکـز قابل انجام باشـد.
 -2-2موضـوع قـرارداد اصلی میتواند توسـط شـرکتها پیشـنهاد گـردد؛ اما مدیر مرکز رشـد باید
موضـوع قـرارداد و توانمندی شـرکت مربوطه در انجـام قرارداد را بررسـی و تائید نماید.
 -3-2قـرارداد اصلـی مرکـز بـا سـازمانهای خارجـی بایـد مطابـق آییننامـه مالـی و معامالتـی
دانشـگاه تنظیـم گـردد .لـذا در صورت پیشـنهاد موضوع قرارداد توسـط شـرکتها ،مذاکـرات عقد
قـرارداد بایـد بـا هماهنگـی مدیر مرکـز انجـام گردد.
ماده  -3شرایط شرکت ها جهت انجام قراداد داخلی
 -1-3شـرکتها جهـت عقـد قـرارداد داخلـی بایـد دارای شـخصیت حقوقـی ثبتشـده معتبـر و
شناسـه ملـی فعـال در اداره ثبـت شـرکتها باشـند.
 -2-3شـرکتها در صورتـی میتواننـد طـرف انجـام قـرارداد باشـند که مطابـق آییننامـه مربوطه
پیوسـت دارای اعتبـار کافی جهـت انجام قرارداد باشـند.
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 -3-3عقـد قـرارداد داخلـی بـا شـرکتهای مسـتقر بهصـورت مشـروط و منـوط بـه ادامه قـرارداد
اصلـی بـا کارفرما خواهـد بود.
 -4-3شـرکتهای طـرف قـرارداد باید دارای پرونـده مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی فعال باشـند و
کسـورات قانونـی قراردادهـای مرکـز با شـرکتها تابع قوانین جاری اسـت .همچنین تسویهحسـاب
قـرارداد داخلـی (پرداخـت قسـط آخر و کسـورات قـرارداد) منوط به ارائـه تسویهحسـاب مالیات و
بیمـه خواهد بود.
 -5-3مرکـز رشـد بهصـورت مسـتمر بـر حسـن اجـرای موضـوع قـرارداد توسـط شـرکت نظـارت
مینمایـد .اگـر مرکـز رشـد در حین مدت قـرارداد عدم صالحیت شـرکت موردنظر را احـراز نماید؛
بهمنظـور انجـام تعهدات دانشـگاه نسـبت بـه کارفرمای قـرارداد اصلـی ،میتواند قـرارداد داخلی را
لغـو و بـه شـخصیت حقیقی یـا حقوقـی دیگر واگـذارنماید.
 -6-3وجـوه دریافتـی قراردادهـای اصلـی بهحسـاب درآمدهـای اختصاصـی معرفیشـده توسـط
دانشـگاه واریـز میشـود.
 -7-3پرداخـت بـه شـرکتهای طـرف قـرارداد داخلـی از محل وجـوه دریافتی بر اسـاس قـرارداد
فیمابیـن و بـا کسـر کلیـه کسـورات قانونـی انجام میشـود.
 -8-3شـرکتهای طـرف قـرارداد داخلـی موظفانـد قـرارداد فیمابیـن را در دفاتـر رسـمی خـود
ثبـت و در مقابـل مراجـع ذیصالح قانونی پاسـخگو باشـند .کلیـه هزینههای قانونـی از قبیل بیمه
و مالیـات مربـوط بـه قراردادهـای داخلـی بـه عهده شـرکتهای طـرف قـرارداد بوده و مرکز رشـد
مسـئولیتی در قبـال ایـن هزینهها نخواهد داشـت.
ماده  -4باالسری
 -1-4دانشــگاه مطابــق جــدول زیــر از وصولــی قراردادهــای منعقــده جهــت واگــذاری بــه
شــرکتها درصــدی را بهعنــوان باالســری کســر مینمایــد .شــرکتها موظفانــد در محاســبه
قیمــت پیشــنهادی بــرای قــرارداد اصلــی هزینــه باالســری دانشــگاه را مطابــق جــدول زیــر
محاســبه نماینــد.
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جدول درصد باالسری مرکز رشد از قراردادها
ردیف

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

درصد باالسری

1

از

تا

0

500

%10

2

501

2000

 %8و حداقل  50میلیون ریال

3

2001

5000

 %6و حداقل  170میلیون ریال

4

5001

به بعد

 %5و حداقل  350میلیون ریال

ماده  -5صدور ضمانتنامه و اعتبارسنجی
 -1-5جهت عقد قرارداد اصلی با کارفرمایان؛ دانشـگاه به درخواسـت مدیر مرکز رشـد ضمانتهای
مختلـف از قبیـل ضمانـت پیشپرداخـت ،ضمانـت حسـن انجـام تعهـدات و یا ضمانتنامه شـرکت
در مناقصـات را بهصـورت ضمانتنامههـای اداری بـا مبلغ و ذینفع مشـخص صـادر مینماید.
 -2-5صـدور ضمانتنامـه بـر اسـاس سـقف اعتبـار هـر شـرکت نـزد مرکـز رشـد صـادر میگردد.
مرکـز رشـد موظـف اسـت بر اسـاس آییننامـهای کـه تعیین اعتبـار شـرکتهای مسـتقر در مرکز
رشـد (پیوسـت) اعتبـار هر شـرکت جهـت صـدور ضمانتنامه را بررسـی نموده و بـا در نظر گرفتن
ضریـب خطـر نـوع ضمانتنامـه نسـبت بـه صـدور ضمانتنامـه اداری بـرای قراردادهـا در محدوده
اعتبـار آن شـرکت اقـدام نماید.
 -3-5مرکـز رشـد موظـف اسـت قبـل از امضـاء قـرارداد اصلی بـا کارفرمایـان ،اعتبار شـرکتهای
مجـری را بررسـی نماید.
 -4-5مرکـز رشـد میتواند بـا رعایت موازین قانونی و مطابق آییننامه پیوسـت اعتبار شـرکتهای
مسـتقر در مرکز رشـد را افزایش دهد.
 -5-5مبنـای صـدور ضمانتنامـه اداری بـرای شـرکتها اعتبـار باقیمانـده هـر شـرکت مطابـق
آییننامـه پیوسـت میباشـد.
 -6-5در صـورت عـودت ضمانتنامههـای صادرشـده بـرای هـر قـرارداد و یـا دریافـت نامـه انجـام
کلیـه تعهـدات قـرارداد توسـط کارفرمـا کلیـه اعتبارهـای مصرفشـده هـر شـرکت آزاد گردیده و
شـرکت میتوانـد از اعتبـار آن در انجـام قراردادهـای بعـدی اسـتفاده نمایـد.
 -7-5اگـر بیـش از یـک شـرکت مجـری قراردادهای مرکز رشـد باشـند .هـر یک از شـرکتها باید
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 1/2برابـر سـهم اشـتراک در قـرارداد داخلی نزد مرکز رشـد اعتبار داشـته باشـند.
ماده  -6نحوه انجام قراردادها
 -1-6مرکـز رشـد پـس از عقد قـرارداد اصلی یک قرارداد داخلی با شـرکت مسـتقر در مرکز رشـد
عقـد نمـوده و نماینده شـرکت موردنظـر را بهعنـوان نماینده خود بـه کارفرما معرفـی مینماید.
 -2-6معرفـی نماینـده مجـری بـه کارفرمـا صرفـاً جهـت هماهنگـی و پاسـخگویی در امـور فنی و
تخصصـی قـرارداد اسـت .لکـن کلیـه مـراودات مالـی و اداری بـا کارفرما کـه دارای بار مالی باشـد
صرفـاً از طریـق مرکـز رشـد انجـام میگردد.
 -3-6وصولـی قراردادهـای منعقـده بـه نیابـت از شـرکتهای مسـتقر در مرکز رشـد پس از کسـر
باالسـری و کسـورات قانونـی بـا توجـه به اعتبار شـرکت نزد مرکز؛ بسـته بـه نوع وصولی به شـکل
زیـر بـه شـرکتها پرداخت خواهد شـد.
الـف -پیشپرداخـت -در صـورت داشـتن اعتبـار برابـر بـا مبلـغ پیشپرداخـت و یـا حداکثـر بـه
میـزان اعتبـار شـرکت در مرکـز رشـد.
ب -پرداخـت قسـط آخـر (مبلـغ بـاالی  %85قـرارداد) و کسـورات قانونـی -در صـورت ارائـه
تسویهحسـاب مالیـات و بیمـه توسـط شـرکت طـرف قـرارداد.
ایـن آییننامـه شـامل  6مـاده و یک جدول در جلسـه مـورخ  95/3/16هیئترئیسـه دانشـگاه علم
و صنعـت ایـران موردبررسـی و تصویب قـرار گرفت.

آییننامه اجرایی تعیین اعتبار
شرکت های مستقر

در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
علم و صنعت ایران

مقدمه
این آییننامه بر اسـاس پیوسـت شـماره  2ششـمین نشسـت دوره چهارم هیئتامنای دانشـگاه
علـم و صنعـت ایـران مـورخ  1386/7/18در خصـوص نحـوه پرداخـت اعتبـارات حمایتـی بـه
شـرکتهای مسـتقر در مرکـز رشـد دانشـگاه تهیـه و تصویـب میگـردد.
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ماده  -1تعاریف
اعتبـار :بـر اسـاس ایـن آییننامه به شـرکتهایی که در مرکز رشـد دانشـگاه علـم و صنعت ایران
پذیرفتهشـده و یـا پذیرفتـه خواهند شـد اعتبار حمایتـی و ضمانت اختصاص داده میشـود.
اعتبـار حمایتـی :اعتبـاری اسـت کـه مـا بـه ازای آن مرکـز به شـرکتهای مسـتقر مطابـق این
آییننامـه خدمـات یـا تسـهیالت ارائـه مینمایـد.
اعتبـار ضمانـت :اعتباری اسـت که مطابق ایـن آییننامه دانشـگاه با پیشـنهاد مرکز رشـد برای
عقـد قـرارداد قابلواگـذاری بـه شـرکتها ضمانتنامـه اداری با مصارف ذکرشـده در ایـن آییننامه
صـادر مینماید.
اعتبـار پایـه :اعتبـاری اسـت کـه در ابتـدای پذیـرش شـرکت مسـتقر بـرای آن شـرکت در نظر
گرفتـه میشـود.
ماده  -2اعتبار حمایتی
 -1-2اعتبـار حمایتـی شـرکتهای پذیرفتهشـده در مرحلـه پیـش رشـد مبلـغ  60میلیـون ریـال
بـرای مـدت  6مـاه میباشـد .و در صـورت تمدیـد مرحله پیش رشـد به نسـبت مدت تمدیدشـده،
اعتبـار شـرکت مزبـور افزایـش مییابد.
 -2-2اعتبـار حمایتـی شـرکتهای پذیرفتهشـده در مرحلـه رشـد مبلـغ  180میلیـون ریـال در
هرسـال اسـتقرار در مرکز رشـد میباشـد کـه در صـورت رضایت مدیـر مرکز از عملکرد شـرکتها
در هرسـال بـا عقـد قـرارداد به شـرکتها اختصاص داده میشـود .اعتبار استفادهنشـده در هرسـال
قابلانتقـال بـه سـالهای بعد نیسـت.
 -3-2مدتزمـان اسـتفاده از اعتبـار حمایتـی به شـرکتها بـرای مرحله پیش رشـد حداکثر  9ماه
و بـرای مرحلـه رشـد حداکثـر  3سـال (جمعاً  3/5سـال) خواهد بـود و در صورت تمدید اسـتقرار
در مرکـز ،اعتبـار حمایتی شـرکتها اضافه نمیشـود.
 -4-2اعتبار حمایتی شرکتها جهت استفاده از خدمات و تسهیالت زیر استفاده میگردد.
	 -اجاره فضای در اختیار شرکت بر اساس ارزیابی رسمی و نرخ مصوب شورای مرکز رشد
	 -ارائه خدمات عمومی بهصورت شارژ ماهیانه بر اساس تصویب شورای مرکز رشد.
	 -ارائـه خدمـات تخصصـی بـه شـرکت بهصـورت موقـت یـا دائـم بـر اسـاس نرخهـای اعالمشـده
توسـط مدیـر مرکز.
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	-هزینـه کارکـرد خطـوط اختصـاص دادهشـده تلفنهای متعلق به دانشـگاه به شـرکتها در مدت
اسـتفاده از خط.
درصورتیکـه پـس از هزینههـای فـوق شـرکتها اعتبـار مصـرف نشـده حمایتـی داشـته باشـند
میتواننـد جهـت خریـد ابـزارآالت ،تجهیـزات و خدمـات فنـی موردنیـاز ایـده محـوری شـرکت
مصـرف نمایند.
 -5-2اعتبـار مصرفشـده حمایتـی بهصـورت وام بـدون کارمزد بوده و شـرکتها به هنـگام خروج
از مرکـز بایـد بهصـورت یکجـا و یـا در صـورت موافقـت مدیـر مرکـز بهصـورت اقسـاط دو سـاله
بازپرداخـت نماید.
تبصـره  -1مرکـز موظف اسـت تضمین الزم بـه میزان  1/2برابـر اعتبار حمایتی جهـت بازپرداخت
اعتبار هزینه شـده را از شـرکتها اخـذ نماید.
تبصـره  -2درصورتیکـه شـرکت مسـتقر اعتبار حمایتـی را یکجـا بازپرداخت نماید؛ شـورای مرکز
رشـد میتوانـد حداکثـر  %20اعتبـار مصرفشـده را بهعنـوان تخفیف در نظـر بگیرد.
 -6-2هزینـه خدمـات دریافتـی از مرکـز و اعتبـار حمایتـی مصرفشـده بایـد بـر اسـاس اصـول
حسـابداری در دفاتـر قانونـی شـرکت ثبـت و اسـناد آن بـه مرکـز ارائـه گـردد.
 -7-2پـس از اتمـام اعتبـار حمایتی ،شـرکتها بایـد هزینه خدمـات دریافتی منـدرج در بند 4-2
را ماهانه به حسـاب اعالمشـده توسـط دانشـگاه بهعنـوان درآمـد اختصاصی واریـز نمایند.
ماده  -3اعتبار ضمانت
بهمنظـور حمایـت از شـرکتها جهـت اجـرای قراردادهـای پژوهـش و فنـاوری سـازمانها و
شـرکتهای دولتـی ،مرکـز رشـد بـر اسـاس " آییننامـه عقـد قـرارداد بـا شـرکتهای مسـتقر" و
اعتبارسـنجی شـرکتها ضمانتنامههـای اداری صـادر مینمایـد .اعتبـار شـرکتها بـرای صـدور
ضمانتنامـه اداری اعتبـار ضمانـت نامیـده میشـود.
 -1-3اعتبـار ضمانـت بـه شـرکتهایی اختصـاص داده میشـود کـه در مرحله رشـد پذیرفتهشـده
و دارای شـخصیت حقوقـی ثبتشـده و کـد شناسـه ملی در اداره ثبت شـرکتهای تجاری باشـند.
 -2-3اعتبار پایه ضمانت برای هر شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال خواهد بود.
 -3-3درصورتیکـه بیـش از یـک شـرکت مجـری قراردادهـای واگذارشـده از طـرف مرکـز رشـد
باشـند؛ بـه میـزان  1/2برابـر نسـبت مشـارکت در انجـام قـرارداد از اعتبـار آن شـرکتها مصـرف
میگـردد.
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 -4-3بـه ازای هرسـال فعالیـت مؤثـر و موردقبـول در مرکـز رشـد اعتبار ضمانت شـرکت به میزان
یکصـد میلیون ریـال افزایـش مییابد.
 -5-3درصورتیکـه یـک یـا چنـد عضو هیئتعلمی سـهامدار شـرکت باشـند؛ مدیریت دانشـگاه بر
اسـاس سـازوکارهای تعریفشـده و بـا صـدور نامـه کتبـی میتوانـد اعتبـار ضمانت یک شـرکت را
به میـزان مشخصشـده افزایـش دهد.
 -6-3مرکـز رشـد موظـف اسـت بـه میـزان  1/5برابـر اعتبـار تخصیصیافتـه مطابـق ایـن آیین از
شـرکتها سـفته معتبـر دریافـت نماید .این سـفتهها پس از تسویهحسـاب شـرکت بـا مرکز عودت
خواهد شـد.
 -7-3در صـورت کمبـود اعتبـار ،شـرکتها میتواننـد بـا ارائـه اسـناد مالـی ذیـل اعتبـار ضمانت
خـود را افزایـش دهند.
	-بـه میـزان سـپرده درازمدت مسـدود شـده نـزد بانکهای معتبـر به نفع دانشـگاه علـم و صنعت
ایران
	-بـه میـزان ارزش اوراق قرضـه دولتـی بهنحویکـه ازنظـر حقوقـی در صـورت لـزوم نقـدا ً توسـط
دانشـگاه قابـل وصول باشـد.
	-به میزان  %80ارزش اسناد ملکی که رسماً در رهن دانشگاه علم و صنعت ایران قرار گیرد.
	-درخواسـت کتبـی اعضـای هیئتعلمـی بـه همـراه نامه دانشـگاه مبنی بـر مجوز کسـر از حقوق
با مقدار مشـخص.
 -8-3اعتبـار ضمانـت متناسـب با ضرایب تعیینشـده (نسـبت اعتبار مصرفشـده از اعتبار ضمانت
شـرکت بـه مبلغ ضمانتنامه اداری صادرشـده توسـط دانشـگاه ) در جدول زیر مصـرف میگردد.
ردیف

نوع ضمانت نامه اداری

ضریب

1

ضمانت نامه اداری جهت شرکت در مناقصات

0/1

2

ضمانت نامه اداری جهت حسن انجام تعهدات

0/2

3

ضمانت نامه اداری جهت پیش پرداخت قرارداد

1

 -9-3مدیـر مرکـز رشـد موظـف اسـت فقط در سـقف اعتبـار ضمانت مصـوب این آییننامـه برای
صـدور ضمانتنامـه اداری درخواسـت نمایـد .در صـورت لـزوم مدیـر مرکـز موظـف اسـت بـا ذکر
دالیـل و مسـتندات مجوزهـای الزم را از مقـام ذیصالح دانشـگاه کسـب نماید.
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 -10-3در صـورت عـودت ضمانتنامـه اداری و یـا ارائـه نامـه رسـمی مبنـی بـر پایـان اعتبـار
ضمانتنامـه؛ اعتبـار شـرکت بـه میـزان اعتبـار مصرفشـده افزایـش مییابـد.
ماده  -4سایر موارد
 -1-4درصورتیکـه بـه هـر دلیـل اسـتقرار شـرکت در مرکز رشـد متوقف گـردد .اعتبار اعطاشـده
بـه شـرکت صفـر گردیده و شـرکت بـرای تداوم اعتبـار ضمانتنامههـای جاری باید یکی از اسـناد
مالـی منـدرج در بنـد  7-3را ارائه نماید.
 -2-4در مـوارد خـاص بـه پیشـنهاد مدیر ،شـورای مرکز رشـد میتواند اعتبار ضمانت یک شـرکت
را بـرای مـدت حداکثـر  6مـاه بـه میـزان حداکثـر  %50اعتبـار موجـود (بهغیـراز موارد بنـد )7-3
افزایـش دهد.
 -3-4درصورتیکـه یـک قـرارداد بـا کیفیـت مناسـب انجام گـردد؛ به میـزان  0/2مبلغ قـرارداد به
اعتبـار ضمانت شـرکت اضافـه میگردد.
 -4-4هرگونـه مـوارد پیشبینینشـده در ایـن آییننامـه تابـع مقـررات جـاری دانشـگاه علـم و
صنعـت ایـران میباشـد.
ایـن آییننامـه شـامل  4مـاده 21 ،بنـد ،یـک تبصـره و یک جـدول در جلسـه مـورخ 1395/3/16
هیئترئیسـه دانشـگاه علـم و صنعـت ایران موردبررسـی و بهعنوان پیوسـت آییننامه عقـد قرارداد
بـا شـرکتهای مسـتقر در مرکز رشـد تصویـب گردید.

