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ماده  )1اهداف:
هدف از این آئیننامه مشخص نمودن مراحل و نحوه خروج هستهها و واحدهای فناور از مرکز رشد و حمايتهای
پس از خروج میباشد.

ماده  )2تعر یف مفاهیم:
در این آئیننامه اصطالحات و تعاریف زیر که ممکن است در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
 -1پارک :پارک علم و فناوری استان مرکزی
 -2مرکز رشد :مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی
 -3هستههای فناوری :واحدهای مستقر در دوره پيش رشد (رشد مقدماتی) مرکز رشد واحدهای فناوری.
 -4واحدهای فناوری :شرکتهای فناور مستقر در دوره رشد مرکز رشد واحدهای فناوری پارک.
 -5شورا :شورای فناوری مرکز رشد.
 -6خروج موفق :هستهها و واحدهای فناوری که توانسته باشند عالوه بر اجرای تعهدات خود در طول دوره
استقرار ،بر اساس برنامه کاری ارائه شده به مرکز رشد ،به معيارهای رشديافتگی و انتظارات آن دوره بر اساس
آییننامه ارزیابی مرکز رشد دست يافته باشند ،پس از پايان مدت تعهدنامه و مدت استقرار در هر دوره ،به عنوان
واحد موفق از مرکز رشد خارج میگردند.
 -7خروج ناموفق :عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص شورای فناوری مركز رشد ،عدم
دستیابی به اهداف كمی و كیفی مندرج در تعهدات واحد و هسته فناور ،عدم دستیابی به معیارهای رشدیافتگی،
عدول از ضوابط مرکز رشد ،توقف فعالیت شرکت اعم از انحالل ،ورشکستگی و  ...به خاتمه استقرار و خروج ناموفق
هسته يا واحد فناور از مرکز میگردد.

ماده  )3خاتمه فعالیت هستهها و واحدهای فناور در مركز رشد:
خاتمه فعالیت هستهها و واحدهای فناور ی پس از بررسی و ارزیابی نحوه فعالیت و عملکرد آنها در مرکز و به
پیشنهاد مدیر مرکز رشد و تصویب شورای مرکز رشد در موارد ذيل انجام خواهد شد؛
 -1اتمام دوره استقرار در مرکز رشد و دستیابی به معیارهای رشد یافتگی (خروج موفق)
 -2عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخيص شورای مرکز رشد (خروج ناموفق)
 -3عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در تعهدات هسته و واحد فناور در قبال مرکز رشد (خروج ناموفق)
 -4عدول از ضوابط مرکز رشد (خروج ناموفق)
 -5درخواست هسته يا واحد فناور ی مبنی بر عدم تمایل به ادامه استقرار در مركز رشد ،پیش از زمان پایان قرارداد
و يا پایان دوره استقرار
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ماده  )4نحوه خروج هستهها و واحدهای فناور از مرکز رشد
مراحل و نحوه خروج هستهها و واحدهای فناور از مرکز رشد به تفکيک دوره استقرار با توجه به خروج موفق به
شرح ذيل میباشد.
الف) هستههای فناور:
هستههای فناوری پذیرفته شده در دوره رشد مقدماتی (پیش رشد) پس از گذشت دوره زمانی  6و یا حداکثر  9ماه
به عنوان دوره استقرار و پس از ارائه گزارش نهایی فعالیتهای انجام گرفته بر اساس مراحل زیر از مرکز رشد خارج
میگردند؛
 -1اعالم مکتوب تاريخ اتمام دوره استقرار هسته فناور توسط مرکز رشد ،حداکثر  2هفته پيش از پايان مدت دوره و يا
ارائه درخواست خروج و يا تبديل وضعيت توسط هسته فناور پیش از پايان مدت دوره استقرار
 -2تکميل و ارائه فرم گزارش نهایی فعالیتهای انجام شده هسته فناور پیش از اتمام دوره استقرار
 -3حضور در جلسه ارزیابی عملکرد
 -4تحويل تجهيزات و اموال مرکز رشد
 -5تکميل فرم تسويه حساب
 -6بازپرداخت اعتبار حمايتی دوره رشد مقدماتی
 -7عودت ضمانتهای سپرده شده نزد پارک
ب) شرکتهای فناور:
شرکتهای فناور پذیرفته شده در دوره رشد ،پس از گذشت دوره زمانی  3و یا حداکثر  5سال به عنوان دوره استقرار
و پس از ارائه گزارش نهایی فعالیتهای انجام گرفته ،بر اساس مراحل زير از مرکز رشد خارج میگردند؛
 -1اعالم مکتوب تاريخ اتمام دوره استقرار شرکت توسط مرکز رشد ،حداکثر يکماه پيش از پايان مدت دوره و يا ارائه
درخواست خروج توسط واحد فناور پیش از پايان مدت دوره استقرار
 -2تکميل و ارائه فرم گزارش نهایی عملکرد و فعالیتهای انجام گرفته توسط شرکت فناور در دوره استقرار پیش از
اتمام دوره
 -3حضور در جلسه ارزیابی عملکرد با حضور ناظر طرح و اعضای مرکز رشد
 -4حضور در شورای فناوری مرکز رشد و ارائه گزارش کامل عملکرد شرکت در دوره طی دوره استقرار
 -5تعيين و اعالم زمان و نحوه بازپرداخت اعتبارات حمايتی دوره رشد ،توسط شورای مرکز رشد
 -6صدور صورتحساب هزينههای ثبت شده واحد فناوری و پرداخت آن
 -7تکميل فرم تسويه حساب و انجام کامل مراحل آن
 -8عودت ضمانتهای سپرده شده نزد پارک پس از پرداخت آخرين قسط و تسويه حساب کامل
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تبصره  -1چنانچه واحد فناور نسبت به انجام فرآیند تسویه حساب و خروج از مرکز رشد در موعد مقرر اقدام
ننماید ،مدیر مرکز رشد ،رأساً اقدامات الزم را صورت خواهد داد.
تبصره  -2واحدهای فناور موفق خروج يافته از مرکز رشد میتوانند پس تأیید شورای پارک به عنوان مؤسسات
پذيرفته شوند.

این آییننامه در  4ماده و  2تبصره در تاریخ  97/07/29در دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری
استان مرکزی مورد تصویب قرار گرفت.
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