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ماده  )1تعاريف:
 -1-1پارک :پارک علم و فناوری استان مرکزی
 -2-1مرکز رشد :مراکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی
 -3-1واحد فناور :شرکتهای دانشبنيان ،فناور و خالق که در چارچوب ضوابط مربوطه در پارک علم و فناوری استان
مرکزی و يا مراکز رشد آن پذيرش و استقرار یافتهاند و دارای هویت حقوقی مستقل از پارک میباشند.
 -4-1کمیته :کمیته بررسی صدور مجوز واحد فناوری در هر يک بخشهای مرکز رشد و يا معاونت فناوری پارک
متشکل مسئول واحد و کارشناسان ذيربط.
 -5-1مجوز :مجوز واحد فناوری ،مجوزی است که بر اساس رشد سازمانی ،صالحیت فناورانه و توفیق در زمینه
تجاریسازی محصول /خدمات واحد فناور مستقر به منظور تسهیل در بهرهمندی این واحدها از مزایای پیشبینی
شده در قوانین کشور ،از سوی پارک صادر میگردد.
ماده  )2نحوه صدور مجوز:
 -1-2مجوز با توجه به فرآیند صدور آن که به پیوست میباشد ،به امضای ریاست پارک صادر و یا تمدید میگردد.
 تبصره  :1مرجع استعالم از محتوا و فعالیت شرکت مندرج در مجوز واحد فناوری ،پارک علم و فناوری استان
مرکزی است.
ماده  )3شرايط صدور مجوز:
 -1-3ارائه درخواست صدور مجوز از سوی واحد به مرکز رشد يا پارک
 -2-3واحد فناور دارای قرارداد پذيرش و استقرار در مرکز رشد و يا پارک باشد.
 -3-3از زمان قرارداد پذيرش و استقرار واحد فناور حداقل  6ماه گذشته باشد.
 تبصره  :2برای واحدهای فناور مستقر در دوره پسارشد (پارک) مدت استقرار در مراکز رشد ،جزء مدت  6ماه
محاسبه میگردد.
 تبصره  :3باعنايت به اينکه صدور برخی مجوزها به منظور توسعه کسب و کار منوط به ارائه مجوز فناوری از
سوی واحد فناور به مرجع صادر کننده میباشد ،لذا در صورت لزوم و ارائه مستندات الزم ،با تشخيص رئيس
پارک ،میتواند مجوز پيش از مدت  6ماه از زمان استقرار واحد فناور ،صادر شود.
 -3-3واحد فناور دارای قرارداد اجاره فضا در پارک و يا مراکز رشد تابعه بوده و در آن حضور فعال داشته باشد.
 -4-3آدرس و محل استقرار واحد فناور در اساسنامه شرکت ،پارک علم و فناوری استان مرکزی باشد.
 -5-3ارائه حداقل یک قرارداد در زمینه فروش محصوالت  /خدمات فناوری و مرتبط با موضوع ایده محوری از سوی
واحد فناور.
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 تبصره  :4حداقل مبلغ قابل پذيرش برای قراردادهای ارائه شده از سوی واحد فناور ،بر اساس سال و دوره
استقرار واحد فناور ،توسط کميته تعيين و در ابتدای هر سال به واحدهای فناور اعالم میگردد.
 -6-3کسب حداقل  60امتیاز در آخرين ارزیابی انجام شده توسط پارک يا مرکز رشد.
 -7-3درج اطالعات زمینه /زمینه های تخصصی در مجوز بر مبنای مصوبه کمیته و مطابق با فهرست کاال و خدمات
دانشبنیان میباشد.
 -8-3برای کلیه واحدهای فناوری که محصوالت آنها در حوزه دارویی ،غذایی و بهداشتی برای انسان ،دام ،طیور و
آبزیان میباشد ،ارائه مجوز از سازمان ذيربط برای صدور مجوز الزامی است.
 -9-3مجوز پس از بررسی عملکرد واحد فناور توسط مرکز رشد /واحد معاونت فناوری پارک ،از سوی معاونت فناوری
پارک تهيه و با امضای رئيس پارک صادر میگردد.
ماده  )4مدت اعتبار مجوز:
مدت اعتبار مجوز از تاریخ صدور ،تا پایان همان سال و حداکثر به مدت یک سال میباشد؛


تبصره  -5تمدید مجوز پس از درخواست واحد و احراز شرایط مندرج در ماده  3این دستورالعمل صورت
میگیرد.

این دستورالعمل در  4ماده و  5تبصره تنظیم شده است و در تاریخ  98/02/17به تصویب هیئترئیسه پارک علم و
فناوری استان مرکزی رسیده و از این تاریخ الزماالجرا است.
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