بسمه تعالی
آئین نامه پذیرش
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

مقدمه:
رشد کمی و کیفی دانشگاهها پس از انقالب اسالمی از طرفی موجب تغییر ماموریتهای دانشگاه و از طرف دیگر موجب افزایش فارغ
التحصیالن دانشگاهی گردیده است .عدم توازن رشد اقتصادی کشور با افزایش نیروی انسانی متخصص موجب معضلی به نام بیکاری
فارغ التحصیالن دانشگاهی و مهاجرت بی رویه نیروی کار خالق از کشور شده است .فارغ التحصیالن دانشگاهی علیرغم داشتن دانش
کافی برای ایجاد شغل ،به دلیل نداشتن امکانات ،سرمایه و توان پذیرش ریسک شکست ،به ندرت به ایجاد شغل مبادرت میکنند.
در این میان مراکز رشد با سرمایه گذاری ،هدایت و آموزش ،ضریب ریسک شرکتهای نوپا را کاهش داده و می توانند نقش مهمی
درجهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی ایفا نمایند.
این آئین نامه به منظور تعیین شرایط و ضوابط پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
تهیه میگردد.
ماده  -1تعاریف
 -1مرکز رشد :منظور از مرکز رشد در ابن آیین نامه مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.
 -2هیئت امنا :هیئت امنای مرکز رشد همان هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران است.
 -3واحدهای فناوری :واحدهای فناوری شرکتهای پذیرش شده در مرکز رشد میباشند.
 -4قرارداد حمایت :قراردادی که به منظور حمایت مادی و معنوی بین مرکز رشد و واحد فناور منعقد میگردد.
ماده  :2انواع پذیرش در مرکز رشد
 -2-1هستههای شتابدهنده فناوری :مجموعهای از اشخاص حقیقی شامل دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه علم و صنعت
که تحت نظر یکی از اعضای هیئت علمی جهت تولید یک محصول فناورانه مورد تایید مرکز رشد فعالیت مینمایند.
 -2-2دوره پیش رشد :دوره ای  6ماهه است که در آن صاحبان ایده های کارآفرین ،تجاری سازی محصول اولیه خود را پیگیری
و بازاریابی میکنند.
 -2-3دوره رشد :دورهای حداکثر  3ساله است که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی نایل
گردیده و ایده ارائه شده خود را به محصول تجاری تبدیل و به بازار عرضه میکنند.

 -2-4دوره رشد مجازی :دوره رشد مجازی دورهای است که طی آن گروه های صاحب ایده فناوری تحت مدیریت یکی از اعضای
هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تشکیل و در آزمایشگاه تحقیقاتی عضو هیئت علمی مستقر میگردند و برای تجاری
سازی ایده فناوری خود مورد حمایت مرکز رشد قرار میگیرند .مرکز رشد تعهدی در خصوص ارایه فضای فیزیکی به واحد
پذیرفته شده به صورت رشد مجازی ندارد.
 -2-5شرکتهای دانش بنیان :منظور شرکتهای دانشبنیان اعضای هیئت علمی است که مشمول آئین نامه حمایت از شرکتهای
دانش بنیان دانشگاهی مصوب هیئت امنای دانشگاه بوده و بنا بر شرایط همان آیین نامه در مرکز رشد یا دیگر فضاهای
اختصاصی مستقر میگردند.
ماده  :3شرایط پذیرش
 -3-1هسته های شتاب دهنده فناوری
الف :کسب جایزه در مسابقات ایده های نوآورانه و یا روندهای مشابه که مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت ایران به
صورت دورهای برگزار میکند.
ب :پذیرش یکی از اعضای هیئت علمی جهت هدایت گروه.
ج :پذیرش شرایط آیین نامه 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 آئین نامه 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 آئین نامه و مقررات مرکز رشد
 -3-4دوره رشد مجازی
الف -دارا بودن شرایط دوره رشد
ب -عضویت یک عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در شرکت مزبور
 -3-5شرکت های دانش بنیان
پذیرش این شرکتها براساس آئین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی توسط مدیریت تجاری سازی و کارآفرینی
انحام میگردد .شرکتهای متقاضی پس از تایید توسط مدیر تجاریسازی به مرکز رشد معرفی می گردند.
ماده :4روند بررسی و پذیرش

روند بررسی و پذیرش در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران در این آئین نامه از سه مسیر ذیل انجام میگردد.
 -4-1هسته های شتاب دهنده دانش بنیان
الف :ثبت نام در مسابقات یا فراخوان های مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت ایران و پذیرش در آن دوره ها
ب -کسب موافقت یکی از اعضای هیئت علمی مرتبط با موضوع در خصوص استفاده هسته از راهنمایی و استفاده از
امکانات آزمایشگاهی
ج -عقد قرار داد حمایت با مرکز رشد
د -اجرای صحیح و دقیق روند پیش بینی شده در قرارداد
 -4-2دوره پیش رشد ،رشد و رشد مجازی
الف :تعیین ایده محوری فعالیت شرکت
ب :تکمیل اطالعات مربوط به ایده محوری بر روی سامانه پذیرش مرکز رشد و دریافت موافقت اولیه 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 دوره های پیش رشد ،رشد یا رشد مجازی
و :عقد قرارداد حمایت متناسب با نوع پذیرش
ز :اجرای صحیح و دقیق روند پیش بینی شده در قرارداد
 -4-3شرکتهای دانش بنیان
شرایط و روند پذیرش شرکتهای دانش بنیان اعضای هیئت علمی توسط دفتر تجاری سازی ،نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
انجام و نتیجه طی یک نامه رسمی به مرکز رشد اعالم میگردد.
ماده  :5مدت و سرانجام دوره ها
الف -شتابدهنده:
 -5-1مدت فعالیت هسته های شتاب دهنده  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 به موقع تعهدات ذکر شده در قرارداد ،هسته شتاب دهنده 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 آئین نامه روند پذیرش در این دوره ها 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 رش د را گذرانده انده می توانند 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 تصمیم گیری خواهد شد .در صورت عدم موافقت با ورود به دوره رشد یا رشد مجازی
واحدفناور موظف است ظرف حداکثر یک ماه از مرکز خارج گردیده و مطابق مقررات با مرکز تسویه حساب نماید.
 -5-6در صورت عدم تسلیم به موقع در خواست 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 به عنوان دوره رشد درنظر
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.
 -5-8در صورتیکه مرکز فضای کافی برای پذیرش واحدهای جدید را داشته باشد شورای مرکز رشد می تواند قرارداد حضور
حداکثر  %22متقاضیان هر سال را برای حضور در سالهای چهارم یا پنجم تمدید نماید.
تبصره :ادامه حضور در مورد شرکت های رشد مجازی بعد از  3سال ،بر اساس گزارش برنامه شرکت و نظر شورای مرکز رشد
تصمیم گیری خواهد شد.
 -5-9در صورت تمدید قرار داد در سال سوم به بعد قرارداد فقط شامل حضور بوده و مشمول حمایت از شرکت نخواهد شد.
د -شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی
 -5-12آن دسته از شرکتهای رشد و رشد مجازی که مشمول آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی باشند؛
پس از انقضای دوره رشد یا رشد مجازی میتوانند متقاضی استقرار در مرکز رشد بر اساس آیین نامه مذکور گردند.
 -5-11مدت زمان و نحوه حضور شرکتهای دانش بنیان اعضای هیئت علمی در مرکز رشد تابع سیاستها و آئین نامه جداگانه
ای است که به تصویب هیئت رئیسه 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:
به جز هسته های شتاب دهنده بقیه واحدهای فناور مستقر در مرکز با کسب موافقت کتبی مدیر مرکز می توانند 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 دانش بنیان متناسب با امکانات خود فضای کاری مناسب
در اختیارخواهد گذاشت.

 -6-3معرفی به آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی دانشگاه:
کلیه واحدهای فناور تحت حمایت مرکز ر شد می توانند با دریافت معرفی نامه از آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی
دانشگاه با نرخ ترجیحی استفاده نمایند ..هزینه خدمات استفاده شده باید نقدا و یا با استفاده از اعتبار حمایتی مرکز رشد
پرداخت گردد.
 -6-4آموزش  :کلیه واحدهای فناور و هسته های شتاب دهنده می توانند از برنامه های آموزشی مرکز رشد ،دانشگاه و یا
سازمانهای خارج از دانشگاه استفاده نمایند .هزینه آموزشها با نرخ ترجیحی از محل اعتبارات حمایتی شرکتها کسر خواهد
شد.
 -6-5اعتبار حمایتی :به منظور 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 هیئت امنای دانشگاه در
ابتدای هر سال مشخص و قراردادها پس از تصویب با مبالغ تعیین شده منعقد خواهد شد.
 -6-6عقد قرارداد نیابتی :جهت تسهیل در عقد قراردادهای صنعتی شرکتهای مستقر ،مرکز رشد مطابق آیین نامه عقد
قرارداد با واحدهای فناور مصوب هیئت رئیسه دانشگاه ،پس از بررسیهای الزم نسبت به ارائه تضامین و عقد قرارداد با
سازمانهای معرفی شده از طرف واحد فناور اقدام و انجام شرح خدمات این قراردادها را به واسطه 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 م شترک تبلیغات مانند چاپ کاتالوگ ،شرکت درنمایشگاه 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 به منظور 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 .به منظور 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 (با قید مستقر در مرکز رشد
دانشگاه علم و صنعت ایران) با کلیه شرکتها و ادارات ارتباط داشته باشند .محتوای این نامه ها 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 آیین نامه ها و مقرارت
دانشگاه قابل اجرا 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 تحت الشعاع قرار دهد فقط با هماهنگی
و موافقت کتبی مدیر مرکز انجام گردد.
ماده  :8خروج از مرکز
استقرار در مرکز رشد مطابق این آیین نامه فقط برای پیشبرد ایده محوری شرکتها است و در قالب عقد قراردادهای حمایتی امکان
پذیر است .ادامه استقرار در مرکز رشد بدون قرارداد تخلف محسوب گردیده و موجب جریمه های 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 آیین نامه در  9ماده در تاریخ  96/7/32در شورای مرکز رشد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب الزم االجرا
خواهد بود.

