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 :مقدمه

 فناور واحدهای و هاشرکت دفتری و اداری فضای نیتأم به كمك هدف با مرکزی استان فناوری و علم پارک
 تعرفه با و اجاره قرارداد طريق از را پارک هایناساختم در واقع اشتراکی کار فضای و کاری دفاتر ،شده پذيرفته
 در فناور یواحدها استقرار محل .دهدیم قرار رشد مرکز در استقرار مدت برای فناوری واحدهای اختیار در حمایتی

 شود.یم خوانده )دفاتر( دفتر اجمال به دستورالعمل نیا

 :استقرارواحدهای فناور قابل ( 1ماده 

 مرکز رشد واحدهای فناوری پارک، عبارتند از:و فضای کار اشتراکی اختصاصی واحدهای فناور قابل استقرار در دفاتر 

محوری، فعالیت و اهداف آنها مطابق با ضوابط و مقررات مرکز  یدهخصوصی نوپا، که افناور های کلیه شرکت -1-1
و استقرار  یرشباشد و قرارداد پذسیده شورای مرکز رشد ر یید، به تأدوره رشدآنها در یرش رشد و پارک بوده و پذ
 ده باشد.یآنها با پارک منعقد گرد

یرش حوری و فعالیت آنها مطابق با ضوابط و مقررات مرکز رشد و پارک بوده و پذمایده های کاری فناور، که گروه -1-2
و قرارداد سیده مرکز رشد ریید کمیته تخصصی )کمیته داوری( به تأ ش رشدپیدوره در به عنوان هسته فناور آنها 

 .شده استو استقرار آنها با پارک منعقد یرش پذ

 :دوره استقرار در مرکز رشد( 2ماده 

که باشد سال می 5و حداکثر سال  3دوره استقرار کلیه واحدهای فناور پذیرفته شده در مرکز رشد، در دوره رشد، 
آن یید عملکرد ساالنه واحد فناور و تأیابی و بر اساس ارز ید و قابل تمدیکساله  یقراردادهایق عقد این مدت از طر 

رشد، پیش در دوره در پذیرش در صورت مدت استقرار واحدهای فناور همچنین . گرددمیتوسط مرکز رشد، محقق 
 باشد.میماه  9حداکثر ماه و  6

 شیوه واگذاری دفاتر کاری  (3ماده 

فعالیت، تعداد پرسنل شرکت/ گروه  نوعنوع و میزان فضای دفتر قابل واگذاری به هر واحد فناور، متناسب با  -3-1
 .باشدیکاری و نیز امکانات مرکز رشد م

فعالیت واحدها و امکانات مرکز رشد و پارک  هایواگذاری فضای کارگاهی و آزمایشگاهی، متناسب با زمینه -3-2
 پذیر است.امکان

 )پیوست کار دفتر تحويل درخواست فرم براساس استقرار یمتقاض فناور یواحدها به دفاتر یواگذار روند -3-3
 گرفت. خواهد صورت ضیانمتقا رزیابیا و (1 شماره

و شرکتهای فناور  یبا تعداد واحدهایسه واگذاری در مقادر تعداد دفاتر کاری قابل یت با توجه به محدود -3-4
طی در یش ساعات حضور در دفتر کاری خویزان میشترین استقرار با واحدهایی است که بیت شده، اولویرش پذ

 روز را دارند.
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 باشد.مرکز رشد می مدیرتشخیص نوع و میزان واگذاری فضا به عهده  -1تبصره 

مرکز رشد و اصالح  مدیر، پس از تأیید واحدهای فناورجابجایی یا گسترش فضای واگذار شده به  -2تبصره 
 قراردادهای مربوطه امکانپذیر است.

گرفتن دفتر، یل قبل از تحوبایست یاستقرار در دفاتر مرکز رشد )و مراکز رشد وابسته( مضیان متقایه کل -3تبصره 
 .ینداستان مرکزی )فرم استعالم حراست( را به مرکز رشد ارائه نماحراست پارک علم و فناوری دیه ییفرم تأ

 مقررات و ضوابط (4 ماده

قوانین و مقررات یه های مرکز رشد، ملزم به رعایت کلکلیه واحدها و شرکتهای فناور مستقر در ساختمان -4-1
 باشند.استقرار می

 یهاكاربرگ قالب در و یکبار ماه هر آنها بودن فعال سیبرر و مستقر فناور واحدهای و هاشركت عملكرد یابیارز  -4-3
 .یابدمی خاتمه یا و ادامه واحد، استقرار تداوم مورد، حسب و گرفته صورت (2 شماره یوست)پ یربطذ

در یش مربوط به اجاره بهای دفتر خوهای ینهنسبت به پرداخت هز بایست یواحدهای فناور مستقر میه کل -4-4
 . ینداقدام نماو بر اساس صورتحساب ارسالی رشد اعالم شده از سوی مرکز های زمانی بازه

یا هفته مستمر و یک حداکثر به مدت یش در صورت عدم حضور پرسنل واحد فناور در دفتر کاری خو -4تبصره 
یا  لغو و دفتر به واحدیشان دفتر از ایاز مستمر، ضمن اعالم مراتب بصورت مکتوب به واحد فناور، امت یکماه غیر

 .یافتاختصاص خواهد یگر فناور د

مندرج در نامه ارسالی به واحد فناور، ضمن اعالم یخ دفتر به مرکز رشد از تار یل تحودر صورت عدم  -5تبصره 
 .و آزاد محاسبه خواهد شد یتیحمایر اجاره دفتر به صورت غینه مراتب به حراست پارک، هز 

 ( هزینه های استقرار5ماده 

ن ییاز سوی مرکز رشد تع سالدر ابتدای هر حمايتی و  هایبا تعرفهو فضای کار اشتراکی استقرار در دفاتر نه یهز  -5-1
و شرکتهای مستقر رسانده خواهد شد و از  ن واحدهایبه اطالع واحدهای فناور متقاضی و همچنپارک ب یو پس از تصو

 ابتدای هر سال در قراردادهای استقرار اعمال خواهد شد.

 با و كسالهی یجار یاست قرارداد قالب در منتخب انیمتقاض به رشد مرکز هایساختمان در دفاتر یواگذار  -5-2
 دیتمد اجاره قرارداد ،یمتقاض عملكرد یابیارز  جینتا بودن مثبت صورت در و ردیگیم صورت سال همان تعرفه

 شد. خواهد

 

علم و فناوری پارک شورای مرکز رشد جلسه سیزدهمین در  02/08/97تبصره در تاریخ  5ماده و  5نامه در این آیین
 مورد تصویب قرار گرفت.استان مرکزی 

 


