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  هاي فناوري نامه تاسیس و صدور مجوز مراکز رشد خوشهآیین
  
  

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

شـروع   هـا در دوران هـاي الزم بـراي کـاهش خطرپـذیري آن    ها در گرو ایجاد زیرساختتوسعه این شرکت. موثري دارند
خوشـه فنـاوري   مرکز رشد . هاي فناوري استخوشهمراکز رشد ها، یکی از مهمترین این زیرساخت. باشدفعالیت خود می

اي از واحدهاي فناور همگن و مرتبط با هم در یک حوزه تخصصی که در یک ناحیه جغرافیـایی تمرکـز یافتـه و     مجموعه
تاسـیس مراکـز رشـد    . باشـند  هاي مشترك مواجه می هدیدها و فرصتبه تولید محصوالت مرتبط یا مکمل پرداخته و با ت

وزارت علـوم،   هاي فناوري و شبکه مراکز رشد خوشهفناوري شوراي  نامه و با تصویبمطابق این آیینهاي فناوري خوشه
  . گیردتحقیقات و فناوري صورت می

  
  تعاریف -1ماده 

  
اور همگن و مرتبط با هم در یک حوزه تخصصی که در یـک ناحیـه   اي از واحدهاي فن مجموعه: خوشه فناوريمرکز رشد 
بـا تاکیـد بـر خالقیـت و نـوآوري،      و  انـد  جتمع شدهمهاي علمی و فناوري در قالب یک ساختار داراي ظرفیتجغرافیایی 

ه کـ  باشـند  هـاي مشـترك مواجـه مـی     به تولید محصوالت مرتبط یا مکمل پرداخته و با تهدیدها و فرصتسرریز فناوري 
  .نماید هاي بسیار موفق در دنیاي اقتصاد و فناوري می ها را تبدیل به ساختار آن

هاي فناوري در قلمروهـاي مختلـف جغرافیـایی     اي از مراکز رشد خوشه به مجموعه :هاي فناوريخوشهمراکز رشد  شبکه
رابطه و تعامالت دو سویه خـود   مجازيصورت فیزیکی یا  به.... ها و  تبادل امکانات، اطالعات، فرصت با شود که اطالق می

علـم و ثـروت   افزایی  هما، ه هاي مشترك بین آن از طریق همکاري و فعالیت وکنند  معینی برقرار می تکالیفبا حقوق و را 
  .شود تحقق بخشیده میهر چه بیشتر را 

تـامین اعتبـارات آن را از   خوشـه فنـاوري را تاسـیس نمـوده و     مرکز رشد کاربردي است که آموزش علمی مرکز :متقاضی
  . گیردمجاري دولتی و غیر دولتی بعهده می

طرح یا ایده داراي بازار فروش است که اجراي آن مبتنی بر تحقیقات و فناوري بوده و نهایتـاً موجـب ارائـه     :ایده محوري
  .محصول یا خدمات با ارزش افزوده باال خواهد شد
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هاي بزرگ کشـور  درصد اول شرکت 20 یی که از نظر گردش مالی جزءهاشرکت :1هاي کوچک و متوسط فناوريشرکت
 .هاي بزرگ مذکور نباشدها متعلّق به شرکتنبوده و اکثریت سهام آن

زایـی  کارآفرینی و اشتغالآفرینی، فناین واحدها با هدف تولید محصول یا خدمات با رویکرد  :واحدهاي فناوري خصوصی
مرکـز  واحـدهاي داراي هویـت حقـوقی مسـتقل از     . نمایندت و یا موسسه فعالیت میصورت حقوقی در قالب یک شرکبه

اي، خوشه فناوري بوده که با توجه به اساسنامه و یـا سـایر اسـناد قـانونی در زمینـه تحقیقـات کـاربردي و توسـعه        رشد 
کـردن نتـایج    طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصـی و فعالیـت در جهـت تجـاري    

هاي خصوصی، واحدهاي تحقیـق و توسـعه صـنایع، و یـا     این واحدها منجمله شامل شرکت. نمایند تحقیقات فعالیت می
  . هاي اجرایی هستندها یا دستگاهمراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

ت او منجر به تولید کاال یـا  فردي که داراي تخصص و مهارت کافی در یک حوزه معین فنّاوري است و نتیجه فعالی: فناور
  . خدمات نوینی می شود

هاي نوآورانـه  هاي مستعدي که داراي ایدهماهه است که در آن، به افراد و یا گروه 6اي حداکثر دوره : دوره رشد مقدماتی
-ایجـاد هویـت  کـاري و  کاري، تثبیت ایدههاي الزم براي آشنایی با بازار، شناسایی گروهصنعتی هستند، مشاوره و آموزش

در صورت موفقیت دراین دوره مقدماتی و کسب هویـت مسـتقل حقـوقی، واحـدهاي     . شودهاي حقوقی مستقل داده می
مـاه قابـل    9زمان این دوره بـا تصـویب مـدیر مرکـز رشـد تـا       . توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوندنوپا می

  . افزایش است
  . گرددمرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می بخشی از : )pre- incubator(بخش رشد مقدماتی 

ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهـاي رشـد یـافتگی     3اي است حداکثر دوره:  دوره رشد
مراکـز رشـد   شـوراي فنـاوري شـبکه    زمـان ایـن دوره بـا تصـویب     . شونددست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می

هـاي رشـد یافتـه وارد مرحلـه      پس از طی ایـن مرحلـه شـرکت   . هاي فناوري استان تا یک سال قابل تمدید است خوشه
ساله تا مادامی که در راستاي اهـداف مرکـز    توانند با انعقاد قراردادهاي یک شوند و می می )post incubator(پسارشد 

  .ی بمانندنمایند در داخل خوشه باق رشد خوشه فعالیت می
: توانند از سایر امکانات از جملـه  گیرد ولی می تعلق نمی  ها گونه تسهیالت مالی به شرکت در مرحله پسا رشد هیچ -تبصره

منـد   شـود بهـره   هاي کارشناسی ارائه می هاي تخصصی که با نرخ فضاي فیزیکی، امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره
  .شوتد

  :فناوري به واحدهاي فناور عبارت است از خوشهکز رشد مرخدمات قابل ارائه توسط 
  

 :خدمات پشتیبانی -

اي، تکثیـر و محـل برگـزاري    ، ارتباطـات تلفنـی، خـدمات دبیرخانـه    )صورت اجـاره به(در اختیار قراردادن محل فعالیت  
  هاجلسات و کنفرانس

 
 :رسانیخدمات اطالع -

  ايافزارهاي رسانه، نرمرسانی، کتابخانهدسترسی به اینترنت، مراکز اطالع 
  

                                                   
١ Small and Medium-sized Enterprises(SMEs) 
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 : اي و آموزشیخدمات مشاوره -

هاي آموزشـی برحسـب   هاي حقوقی، مالی، بازرگانی، مدیریتی، خدمات حسابداري، سمینارها و یا برگزاري کارگاهمشاوره
 هاي تخصصی ویژهخوشه فناوري و آموزشمرکز رشد نیاز موسسات و واحدهاي فناور مستقر در 

 :فنی هايخدمات پشتیبانی -

اقدام در جهت امکان استفاده واحدهاي مستقر در مرکز رشد خوشه فنـاوري از خـدمات فنـی و مهندسـی، اسـتفاده از       
هـا و سـایر   براي آن) یابیپروژه(هاي تحقیقاتی ها و پروژهکمک در جذب طرح ،امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مجموعه

  فناورخدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي 
  

 :خدمات مالی و اعتباري -

مرکـز رشـد خوشـه فنـاوري، کمـک در       بضـاعت خدماتی و تحقیقاتی با توجه بـه   )تسهیالت( امکان استفاده از اعتبارات
  گذاران و بازاریابیجهت دسترسی واحدهاي فناور به منابع مالی و جذب سرمایه

خوشـه  مرکـز رشـد   تاسـیس   .پـذیرد مربـوط انجـام مـی    هايها و در قبال تعرفهکلیه خدمات فوق براساس دستورالعمل
  .گیردفناوري با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت می

  
  اهداف  -2ماده 

  
 دانش فنی ایجادکمک به  -

 هاي متّکی بر دانشافزایش قدرت رقابت و رشد شرکت -

  یندهاي فناوري قابل عرضه به بازارآتولید و توسعه محصوالت و فر -
 مبتنی بر فناوري اي و ملی، منطقهونق اقتصاد محلیکمک به ر -

 از طریق توسعه اقتصاد دانش محور کمک به افزایش ثروت در جامعه -

 المللی ي فناور داخلی در سطح بینهاافزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت -

سـازي نتـایج   ريخوشه فناوري و تجـا مرکز رشد آمده در کردن دستاوردهاي فناورانه بدستبسترسازي جهت تجاري -
 تحقیقات

 هاي فناوريمدار و فناور فعال در زمینهایجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسط دانش -

هـاي شـغلی مناسـب جهـت جـذب کارآفرینـان و دانـش آموختگـان دانشـگاهی در          بسترسازي جهت ایجاد فرصت -
 هاي فناوري زمینه

هـاي انسـانی    جـذب و حفـظ سـرمایه   و  آوري و خالقیت نیروهاي محقق جوانایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نو -
  افزا خالق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش
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  ساختار و تعامل درونی مرکز رشد خوشه فناوري
  

  هیأت امناي دانشگاه
  

  کاربردي دانشگاه جامع علمی
  

        
  

  کاربردي هیأت موسس مرکز آموزش علمی
  

  
 

 کاربردي مرکز آموزش علمی  

  مدیر مرکز
 ناوريرشد خوشه ف 

دانشگاه
 

ها و مؤسسات پژوهشی
 

          
 صنایع

 واحدهاي فناور

 خوشه شوراي فناوري مرکز رشد
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  وظایف  - 3ماده 
 و فرآیندهاتوسعه محصوالت   پژوهش با هدفبه تشویق  -

 دستیابی به فناوري  وهش با هدفپژبه تشویق  -

  هاي اقتصادي جدیدها و بنگاهکمک به ایجاد شرکت -
 منظور رقابت در عرصه جهانیکمک به ارتقاي دانش فنی واحدهاي فناوري به -

 هامنظور کمک به رشد آن ه واحدهاي فناوري بهسازماندهی براي ارائه خدمات موثر و مورد نیاز ب -

هـا، مراکـز علمـی و    ها و امکانات موجود در منطقه براي ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشـگاه  سازماندهی توانایی -
 هاي واحدهاي فناورتواناییبا  فناوري و صنعتی منطقه

بـه سـوي    فنـاوري  خوشـه مرکـز رشـد   فعالیـت  مرتبط بـا حـوزه    کاربردي علمیآموزش دهی مراکز کمک در جهت -
 خوشه فناوريمرکز رشد در هاي مورد نیاز  رشته هاي درسی، تهیه و تدوین سرفصل برنامهتحقیق

ایجاد فضاي مناسب فعالیت علمی و مهندسی بـراي جـذب دانشـمندان و متخصصـان داخـل و خـارج از کشـور در         -
 هاي فناوريشبکه

 تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتیاحدهاي ایجاد بستر مناسب براي فعالیت و -

 المللیهاي فناوري داخلی و بینایجاد بستر الزم براي فعالیت مشترك واحدهاي فناوري در قالب شبکه -

 خوشه فناوريمرکز رشد حمایت مالی از واحدهاي مستقر در  -

 خوشه فناوريز رشد کامرهاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در آوردن حمایتتالش براي فراهم -

 ها سازي آنهاي نو به محصوالت و تجاريایدههاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ارائه خدمات و مشاوره -

 خوشه فناوريکز رشد امرا هدف افزایش کارائی نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها ب -

 هاه محوري آنهاي واحدهاي فناوري در تحقق ایدنظارت بر فعالیت -

کـز رشـد   امرهاي بزرگ و چند مهارتی در حوزه فناوري با هدف درآمدزایی، اسـتقالل مـالی   تالش جهت انجام پروژه -
 ها هخوشه فناوري و مشارکت گروهی واحدهاي فناور در انجام پروژ

  : ممنوع است  خوشه فناوريمرکز رشد هاي زیر توسط انجام فعالیت –تبصره 
  یاستخدام هیات علم -
  :  انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشی به استثناء موارد زیر -

 فناوري خوشهمرکز رشد هاي مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه پروژه  
 شودخوشه فناوري منعقد میمرکز رشد هاي که به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در پروژه. 

 

  هاي فناوري با واحدهاي فناورهنحوه مشارکت دانشگاه یا مراکز رشد خوش -4ماده 
مرکـز رشـد   توانند با واحدهاي فناور مسـتقر در   خوشه فناوري به دو صورت میمرکز رشد کاربردي یا دانشگاه جامع علمی 

  :خوشه فناوري مشارکت نمایند
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 )خوشه فناوريمرکز رشد مستقر در (مشارکت در سهام واحدهاي فناوري  -

  2یا رویالتی) بهره مالکانه(حق امتیاز دریافت  -

 توسط واحدهاي فناور با صنایعدادهاي منعقد شده ردریافت باالسري از محل قرا -

نامـه مالکیـت فکـري دانشـگاه جـامع      هاي اجرایی مربوط و آییننامهنحوه تنظیم اجراي این ماده بر اساس آیین -تبصره
  . باشدکاربردي میعلمی

  
  خوشه فناوري مرکز رشد هاي ویژگی -5ماده 
 ها و مراکز تحقیقاتیاراي ارتباط علمی با دانشگاهد -

 پژوهشی، علمی و فناورينزدیک به مراکز  -

 ذیر قابل واگذاري به صورت اجارهپداراي فضاهاي انعطاف -

 ه ستادي کوچک و مدیریت با تجربهداراي حوز -

 ات و خدمات با ارزش افزوده باالداراي توان تدارکات امکان -

 
  خوشه فناوريمرکز رشد موجود در  ياجزا -6ماده 
 مدیریتی ستاد -

 بخش رشد مقدماتی -

 واحدهاي فناوري -

 مشاورین -

 رائه کننده خدمات عمومی و تخصصیواحدهاي ا -

 هاي حمایت کننده مالیشعب یا دفاتر سازمان -

 

  هاي فناوريخوشه مرکز رشدمعیارهاي تاسیس  -7ماده 
  

  . زیر تعیین کننده خواهد بود ، معیارها و شرایطخوشه فناوري مرکز رشدبراي ایجاد یک 
   :هاي مرکز رشد خوشه فناوري بنا/ فضاي استقرارمساحت 

متر مربع است که جهت موارد زیر مـورد   2000اندازي مرکز رشد خوشه فناوري حداقل مساحت فضاي استقرار براي راه
  : گیرداستفاده قرار می

                                                   
٢ Royalties)یـا بـراي   ) براي نمونه حق استخراج از معدن(برداري از امتیاز منابع داراي ارزش اقتصادي  منظور بهره مبلغی است که به

بـه   تکنولـوژي و  دانـش فنـی  و یـا   نشانه تجـاري ، حق امتیاز، )کپی رایت( حق تکثیرو  مالکیت معنويبهره گرفتن از امتیاز حقوق 
 ).شود اخت میدولت یا مالک پرد
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 ٧

 معاونت پژوهش و فناوري
کاربرديدانشگاه جامع علمی   فنّاوري  ، تحقیقات ووزارت علوم 

واحد فنـاور در مرحلـه رشـد     10استقرار حداقل و )ماه 9الی  6( رشد هسته فناور در مرحله پیش 10استقرار حداقل  -
 متر مربع 1500حداقل در ساختمان رشد به مساحت  )سال 3(

 )متر مربع 500(سال آینده  5شرکت فناور رشد یافته در ساختمان چند مستاجره طی  5استقرار حداقل  -

  هاي خدماتیاستقرار مجموعه -
  استقرار حوزه ستادي -
  عمومی تخصیص فضاهاي -
  یص فضاهاي کارگاهی و آزمایشگاهیتخص -

  
  : تاسیسات پایه

  شبکه رایانهآب، برق، گاز، تلفن و : عبارتند از خوشه فناوري مرکز رشدحداقل تاسیسات پایه 
  

  :سرمایه اولیه
ارتنـد از  سـال اولیـه عب   پـنج واحـدهاي فنـاوري در    خوشه فناوري مرکز رشدحداقل سرمایه اولیه مورد نیاز براي ایجاد  

  :  سرمایه الزم براي
 ..هاي عمومی و ها، فضا ها، آزمایشگاه هاي ستادي، استقرار واحدهاي فناور، کارگاه احداث فضاي -

 ، تلفن و شبکه رایانه ا تحت فشارهاي الزم؛ خطوط برق، آب، گاز، خطوط هو ایجاد زیر ساخت -

 سازي محوطه -

 واحد فناور 10هاي محوري حمایت از ایده -

 هسته فناور 10دمات عمومی به ه خارائ -

  واحد فناور 10ه خدمات عمومی به ارائ  -
  واحد فناور رشد یافته 5دمات به ارائه خ -
  شاوره و خدمات تخصصی و فنی پایهارائه م -
 هاي ستادي و مدیریتی و جاري ینهتامین هز -

 
   :هاي منطقهویژگی

  :  ي فناور عبارتند ازواحدها خوشه فناوري مرکز رشدشرایط و توان منطقه براي تاسیس 
  )مرتبط با صنعت کاربرديمراکز آموزش علمی(وجود دانشگاه یا مراکز آموزش عالی توانمند  -
خوشـه فنـاوري تـوان بالفعـل و یـا بـالقوه صـنعتی و         مرکـز رشـد  وجود امکانات تخصصی متناسب با زمینه فعالیـت   -

 نطقه براي فعالیت کارآفریناناقتصادي م

 خوشه فناوري در منطقه مرکز رشدهاي شبیه با زمینه تخصصی مشابه با  ار یا مدلهاي کسب وک وجود خوشه -

  . ايهاي تولیدي و صنعتی براي تحقیقات توسعهوجود تقاضا و نیاز از جانب بخش -
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 ٨

 معاونت پژوهش و فناوري
کاربرديدانشگاه جامع علمی   فنّاوري  ، تحقیقات ووزارت علوم 

  مناسب دانش آموختگان بومی مرتبطوجود درصد  -
 دسترسی به امکانات شهري -

  
  خوشه فناوريمرکز رشد صولی براي تاسیس ااولیه و مراحل درخواست و صدور موافقت  -8ماده 

باشـد، در  خوشه فناوري در دو مرحله اعطاي موافقت اولیه و اعطاي موافقت اصولی مـی مرکز رشد اعطاي مجوز تاسیس  
هاي فناوري و در مرحله دوم با تصویب کمیتـه تخصصـی فنـاوري    خوشهمراکز رشد مرحله اول با تصویب شوراي شبکه 

  . گیردانجام می
  : راحل صدور موافقت اولیه عبارتند ازم
بـه همـراه مسـتندات    ) کـاربردي رئیس مرکز آموزش علمی(ارائه درخواست ایجاد مرکز رشد خوشه فناوري و معرفی  -

انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی و تهیه گزارش توجیهی، تکمیل کـاربرگ درخواسـت تاسـیس مرکـز رشـد      (مربوط 
هـاي فنـاوري   هاي فناوري به دبیرخانه شبکه مراکز رشد خوشـه شبکه مراکز رشد خوشه با امضاي رئیس) خوشه فناوري

 دانشگاه

هـاي  بررسی و تطبیق درخواست با ضوابط مربوط و تأیید یا عدم تأیید آن در دبیرخانـه شـبکه مراکـز رشـد خوشـه      -
  .فناوري دانشگاه

درخواستشان با ضوابط مربوط مطابقـت داشـته    فناوري که اعالم نتیجه بررسی به متقاضیان ایجاد مرکز رشد خوشه -
طـرح  (ساله مرکز رشد خوشـه فنـاوري   جهت تدوین برنامه کاري یک) گرفته در استانسنجی صورتسنجی و امکاننیاز(

  )توجیهی
توسط متقاضی به دبیرخانه شبکه مراکـز  ) طرح توجیهی(ساله مرکز رشد خوشه فناوري استان ارائه برنامه کاري یک -

  هاي فناوري دانشگاهشهرشد خو
توسـط دبیرخانـه شـبکه مراکـز رشـد      ) طرح توجیهی(ساله مرکز رشد خوشه فناوري استان بررسی برنامه کاري یک -

  هاي فناوري دانشگاهخوشه
هاي فناوري دانشگاه پس از بررسی برنامه کاري مربوط در صورتی کـه برنامـه نیـاز    دبیرخانه شبکه مراکز رشد خوشه -

دهـد، ولـی در   را جهت انجام اصالحات الزم به مرکز رشد خوشـه فنـاوري اسـتان عـودت مـی     ه باشد آنبه اصالح داشت
را تأییـد نمـوده و جهـت صـدور مجـوز اولیـه بـه         صورتی که برنامه کاري با ضوابط شورا مطابقت کامل داشته باشـد آن 

  .نمایدهاي فناوري دانشگاه معرفی میشوراي شبکه مراکز رشد خوشه
بنـدي  هاي فناوري استان و ارزیابی تقاضا و جمعساله متقاضیان ایجاد مراکز رشد خوشههاي کاري یکرنامهبررسی ب -

هـاي فنـاوري دانشـگاه، جهـت     نظرها بر اساس دستورالعمل صدور موافقت اولیه توسط شوراي شبکه مراکز رشد خوشـه 
گـذاري و   دفتـر سیاسـت  ساله و ارسال مستندات به صدور مجوز اولیه ایجاد مرکز رشد خوشه فناوري استان با اعتبار یک

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ریزي امور فناوري برنامه
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 ٩

 معاونت پژوهش و فناوري
کاربرديدانشگاه جامع علمی   فنّاوري  ، تحقیقات ووزارت علوم 

  خوشه فناوري پس از اخذ موافقت اولیه  مرکز رشدوظایف موسس  -9ماده 
فـت موافقـت   دارندگان موافقت اولیه جهت احراز شرایط الزم براي اخذ موافقت اصولی، الزم اسـت بالفاصـله پـس از دریا   

  : اولیه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند
انـدازي سیسـتم   سـازي سـاختمان، راه  هاي آمـاده بخش :خوشه فناوري شامل مرکز رشدساله  5تنظیم و ارائه برنامه  -

ز حـداکثر پـس ا   بینـی شـده  هـاي پـیش  ارائه خدمات، پذیرش و استقرار واحدها و نظام ارزیابی واحدها در قالب کاربرگ
کمیتـه تخصصـی فنـاوري، وزارت علـوم، تحقیقـات و      ، در صورت تصـویب در شـورا بـه    شورا در جهت تصویبشش ماه، 

  .ارسال خواهد شد فناوري
 خوشه فناوري مرکز رشدهاي براي ادامه فعالیت) دولتی و غیردولتی(بینی منابع مالی مستمر پیش -

  ه مصوبتادي و خدماتی مطابق برنامهاي ساندازي مجموعهراه -
  .ماه کارکرد عملی داشته باشند 6هاي ستادي و خدماتی باید حداقل براي درخواست موافقت اصولی، مجموعه -تبصره
  هاپذیرش و استقرار واحدهاي فناوري برگزیده و هدایت و نظارت بر رشد آن -

مـاه   3ه فنـاوري حـداقل   خوش مرکز رشدبراي درخواست موافقت اصولی، الزم است واحدهاي فناوري مستقر در  -تبصره
  .فعالیت داشته باشند

فنـاوري وزارت علـوم،    پـژوهش و  ماهـه بـه معاونـت    6هـاي  خوشه فنـاوري در دوره  مرکز رشدارائه گزارش عملکرد  -
  بینی شدههاي پیشتحقیقات و فناوري جهت ارزیابی در قالب کاربرگ

  
  : صدور موافقت اصولی عبارتند ازدرخواست و مراحل  -10ماده 
 ماهـه توسـط دفتـر   فنـاوري در طـول مـدت فعالیـت شـش      ظارت و ارزیابی بر نحـوه عملکـرد مرکـز رشـد خوشـه     ن -

  فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري امور ریزي برنامه و سیاستگذاري
مرکز رشد خوشه فناوري که در طول مدت فعالیت شش ماهه خود موفـق بـه احـراز امتیـازات و شـرایط الزم طبـق        -

انـد، توسـط دفتـر سیاسـتگذاري و برنامـه ریـزي امـور        ت تبدیل وضعیت از حالت اولیه به حالت اصولی شدهضوابط جه
-هاي فناوري دانشـگاه معرفـی مـی   فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به دبیرخانه شوراي شبکه مراکز رشد خوشه

  .شوند
  ساله 5تدوین برنامه کاري  ، جهتفناوري اعالم نتایج به متقاضیان ایجاد مرکز رشد خوشه -
  توسط رئیس واحد دانشگاهی موسس مرکز رشد خوشه فناوري ساله مرکز رشد خوشه فناوري 5تأیید برنامه کاري  -
  هاي فناوري دانشگاهتوسط شوراي شبکه خوشه فناوري ساله مرکز رشد خوشه 5بررسی و تأیید برنامه کاري  -
  ، توسط گروه ایجاد و توسعه فناوريفناوري رشد خوشه ساله مرکز 5بررسی و تأیید برنامه کاري  -
فناوریدکامالً بـر طبـق ضـوابط مربـوط      ساله مرکز رشد خوشه 5کمیته تخصصی فناوري در صورتی که برنامه کاري  -

  .باشد اقدام به صدور مجوز اصولی مرکز رشد خوشه فناوري خواهد نمود
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 ١٠

 معاونت پژوهش و فناوري
کاربرديدانشگاه جامع علمی   فنّاوري  ، تحقیقات ووزارت علوم 

فناوري بـر اسـاس ارزیـابی کمیتـه تخصصـی فنـاوري نیـاز بـه          ساله مرکز رشد خوشه 5در صورتی که برنامه کاري  -
اصالحات داشته باشد جهت اصالح و اعالم به متقاضی احراز مجوز اصولی مرکز رشد خوشه فناوري به دبیرخانه شـوراي  

  .شودهاي فناوري عودت داده میملی شبکه مراکز رشد خوشه
هـاي فنـاوري دانشـگاه در    شوراي شبکه مراکز رشـد خوشـه   براساس اعالم نتیجه ارزیابی کمیته تخصصی فناوري به -

صورتی که امکان اصالح فرآیندها مقدور باشد، جهت انجام اصالحات الزم از طرف شـوراي فنـاوري شـبکه مراکـز رشـد      
ماهه جهت احراز شرایط مطلوب به متقاضی احراز مجوز اصـولی مرکـز رشـد    هاي فناوري دانشگاه، یک فرصت سهخوشه
  .یابداوري تخصیص میفن خوشه

  اصالح نواقص و انجام تکالیف مورد نظر توسط متقاضی احراز مجوز اصولی مرکز رشد خوشه فناوري  -
ماهه توسط کمیته تخصصی فناوري در صورتی که احراز شرایط الزم صـورت  ارزیابی مجدد پس از انقضاي مهلت سه -

مراکز رشـد   صورت بر اساس رأي شوراي شبکهدر غیر این گردد وپذیرد مجوز اصولی مرکز رشد خوشه فناوري صادر می
  .پذیردحساب صورت میهاي فناوري دانشگاه، مرکز رشد خوشه فناوري منحل شده و با مخاطبین تسویهخوشه

  

فناوري شبکه مراکز رشد در جلسه شوراي  13/5/1392تبصره در تاریخ  5ماده و  11نامه در این آیین -11ماده 

  .تصویب رسید به دانشگاه اوريهاي فن خوشه

  
  


