اساسنامه
مراکز رشد واحدهای فناور

معاونت پژوهش و فناوری
دفتر برنامهریزی امور فناوری

مصوب  93/8/4كميته تخصصي فناوري
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مقدمه
به منظور حمايت از ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و نيز شركتهاي دانشبنيان ،مركز
وابسته به

رشد

براساس مجوز شماره

مورخ

كميته تخصصي فناوري تأسيس و

مطابق مفاد اين اساسنامه ،مصوبات هيأت امناي سازمان مؤسس و قوانين ،ضوابط و مقررات مربوطه اداره ميشود.

ماده  -1تعاریف
1-1

وزارت  :منظور"وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري" است.

2-1

معاونت  :منظور "معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري" است.

3-1

دفتر  :منظور "دفتر ،اداره كل يا واحد عهدهدار امور فناوري معاونت" است.

4-1

کميته  :منظور "كميته تخصصي فناوري در حوزه معاونت پژوهش و فناوري" است.

5-1

هيأت امنا  :منظور "هيأت امناي سازمان مؤسس" است.

6-1

سازمان موسس (متقاضی)  :سازماني است كه داراي هيأت امناي مورد تأييد وزارت علوم بوده و مركز

رشد را تاسيس نموده و تدوين راهبردها ،سياستگذاري ،توسعه و تامين اعتبارات آن را به عهده ميگيرد.
7-1

مرکز :در اين اساسنامه منظور از مركز ،نهادي پژوهشي و فناوري است تحت مديريت متخصصين حرفه-

اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه فناوري و نوآوري توسط كارآفرينان و نوآوراني كه در قالب
واحدهاي فناور در زمينههاي مختلف فعاليت مينمايند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري دارند،
پشتيباني ميكند .اين خدمات شامل موارد زير است :


خدمات پشتيباني از قبيل تامين فضاي كار و تجهيزات اداري؛

 خدمات آزمايشگاهي ،كارگاهي؛
 خدمات اطالعرساني؛
 خدمات مديريتي ،حقوقي ،مالي ،اعتباري ،منتورينگ و تجاري سازي؛
 آموزشهاي تخصصي و مشاوره؛
 ساير خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاي واحدهاي فناور.
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8-1

ستاد مرکز رشد  :منظور سازمان مركز رشد است كه شامل مدير و كاركنان آن ميباشد.

9-1

واحدهای فناور  :واحدهايي كه به صورت گروههاي نوآور و فناور و يا با هويت حقوقي مستقل از مركز

رشد بوده و با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه كسب و كار با محوريت يك ايده نو و يا
مستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعهاي ،طراحي مهندسي ،مهندسي معکوس ،انتقال و مديريت فناوري ،ارائه
خدمات تخصصي كسب و كار (از فناوري تا بازار) در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مينمايند .اين
واحدها شامل شركتهاي خصوصي ،گروههاي پژوهشي كاربردي ،هستههاي فناور و واحدهاي تحقيق و توسعه
صنايع ميباشند.
 11-1دوره رشد مقدماتی  :دورهاي  6ماهه است كه در آن به افراد ،گروهها و يا شركتهاي مستعدي كه
داراي ايدههاي نوآورانه هستند ،مشاوره و آموزشهاي الزم براي آشنايي با بازار ،شناسايي گروهكاري ،پرورش و
تثبيت ايدهكاري و ايجاد هويتهاي حقوقي مستقل داده ميشود .زمان اين دوره با تصويب مدير مركز حداكثر تا
 9ماه قابل تمديد است.
 11-1دوره رشد  :دورهاي است حداكثر  3ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در مركز به معيارهاي رشد-
يافتگي دست يافته و پس از آن ،از مركز خارج ميشوند .زمان اين دوره در موارد خاص و با تصويب شوراي مركز
تا سقف  21درصد واحدهاي فناور مستقر در دوره رشد تا  5سال قابل تمديد است.

ماده  -2اهداف
 1-2ايجاد فضاي الزم جهت رشد و گسترش واحدهاي فناور و كمك به اين واحدها جهت توليد و توسعه
محصوالت و خدمات؛
 2-2ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خالقيت كارآفرينان ،دانشآموختگان دانشگاهي و فناوران؛
 3-2ايجاد زمينههاي الزم براي تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي؛
 4-2كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري (خدمات و محصوالت) ؛
 5-2توسعه شبکه همکاري بين بخشهاي تحقيقاتي و محيط كسب و كار.

ماده  -3وظایف و اختيارات مرکز
 1-3ارائه خدمات و مشاورههاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايدههاي نو به محصوالت قابل تجاري سازي؛
 2-3جذب و پذيرش واحدهاي فناور داراي ايدههاي همسو با زمينه فعاليت مركز؛
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 3-3حمايت مالي و نيز ايجاد زمينه هاي مناسب براي حمايت مالي از واحدهاي فناور مستقر در مركز؛
 4-3نظارت و ارزيابي فعاليتهاي واحدهاي فناور مستقر در مركز؛
 5-3فراهم آوردن امکانات و زيرساختهاي الزم جهت توسعه واحدهاي فناور؛
 6-3ايجاد زمينههاي الزم براي تجاريسازي محصوالت فناورانه.
تبصره  – 1انجام فعاليتهای زیر توسط مراکز ممنوع است:
الف) مشاركت در سهام واحدهاي فناور (دريافت سهام و رويالتي از واحدهاي فناور مستقر در مركز توسط
شركت يا واحد مادرتخصصي (هلدينگ) متعلق به سازمان مؤسس كه با تأييد هيأت امنا ايجاد شده باشد،
بالمانع است)
ب) استخدام هيأت علمي به عنوان اعضاي ستاد مركز (مأموريت اعضاي هيأت علمي از دانشگاهها و ساير
مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ستاد بالمانع است)
ج) انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناء موارد زير :
 پروژههاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه پاركها و مراكز رشد و زيرساختهاي توسعه فناوري؛
 پروژههايي كه براي ارجاع به واحدهاي فناور مستقر در مركز منعقد ميشود.
تبصره  :2اعضای ستاد مرکز رشد در زمان تصدی مسئوليت نمیتوانند عضو هيأت مدیره و مدیر عامل
هيچ یک از واحدهای فناور مستقر در مرکز باشند.

میباشد.

ماده  -4محل فعاليت مرکز در

ماده  -5وظایف و اختيارات سازمان مؤسس
 1-5تامين منابع مالي مورد نياز مركز؛
 2-5انتصاب مدير و اعضاي شوراي مركز؛
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 3-5تامين نيروهاي ستادي مركز؛
 4-5تأمين فضاي فيزيکي و زيرساختهاي الزم جهت راهاندازي مركز؛
 5-5پيشنهاد انحالل مركز به هيأت امنا؛
 6-5پيشنهاد اصالح يا تغيير اساسنامه به هيأت امنا.

ماده  -6مدیر مرکز
مدير مركز كه با تأييد و تفويض رئيس سازمان مؤسس نماينده قانوني مركز نزد مراجع حقيقي و حقوقي است از
ميان افراد با تجربه و با حکم رئيس سازمان مؤسس منصوب ميشود.

ماده  -7وظایف و اختيارات مدیر مرکز
 1-7مديريت و هدايت امور مركز و نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليتهاي آن در چارچوب اساسنامه ،مصوبات
هيأت امنا ،ضوابط و مقررات مربوطه؛
 2-7امضاي اسناد مالي و اداري مركز در چارچوب ضوابط و مقررات؛
 3-7عقد قرارداد به نمايندگي از مركز با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي؛
 4-7تنظيم و پيشنهاد بودجه ساالنه و تفصيلي پس از تأييد شوراي مركز به رئيس سازمان مؤسس براي تصويب
در هيأت امنا؛
 5-7تنظيم و پيشنهاد برنامه ساالنه و  5ساله پس از تأييد شوراي مركز به رئيس سازمان مؤسس براي تصويب
در هيأت امنا؛
 6-7ارائه گزارش عملکرد ساالنه مركز به سازمان مؤسس ،هيأت امنا و وزارت؛
 7-7ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي فناور مستقر در مركز براي حصول اطمينان از انطباق فعاليتها با
اهداف پيشبيني شده در برنامه كاري مصوب واحدهاي فناور.
تبصره  :3انجام بندهای  2-7و  ،3-7در صورت تفویض اختيار از سوی رئيس سازمان مؤسس قابل
اجرا خواهد بود.
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ماده  -8ترکيب شورای مرکز
 1-8مدير مركز (رئيس شورا)؛
 2-8معاون مركز (دبير شورا)؛
 3-8دو نفر از محققان ،مديران صنايع و يا كارشناسان خبره در حوزه اقتصادي و آشنا با محيط كسب و كار و
مرتبط با فعاليتهاي مركز؛
 4-8يك نفر از مديران صنايع و يا دستگاههاي اجرايي منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد ،به پيشنهاد
مدير مركز رشد و با تاييد و صدور حکم توسط رئيس سازمان مؤسس؛
 5-8نماينده پارک علم و فناوري استان؛
 6-8نماينده سازمان مؤسس.
تبصره  : 4کليه اعضای ماده  8با حكم رئيس سازمان مؤسس منصوب میشوند.
تبصره  :5در مورد مراکز رشد وابسته به پاركهای علم و فناوری ،شورای پارك می تواند شورای مراکز
رشد نيز باشد.

ماده  -9وظایف و اختيارات شورای مرکز
 1-9تعيين خط مشي و برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت مركز در چارچوب سياستها و مصوبات هيأت امنا و
وزارت؛
 2-9تصويب آييننامهها و شيوهنامههاي مرتبط و مورد نياز مركز؛
 3-9تصميمگيري در مورد جذب و پذيرش واحدهاي فناور.

ماده  -10مقررات مالی – معامالتی ،اداری و تشكيالتی
مركز از نظر مقررات مالي  -معامالتي و سازمان اداري و تشکيالتي تابع آئيننامه مالي  -معامالتي و سازمان اداري
و تشکيالتي سازمان مؤسس و الحاقيههاي آن ميباشد كه بايد به تصويب هيأت امناي مربوطه برسد.
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تبصره  : 6الحاقيههای مذکور در ماده  10منطبق با آئيننامههای مالی  -معامالتی و سازمان اداری و
تشكيالتی پاركها و مراکز رشد تابع وزارت می باشد.

ماده  -11منابع مالی
منابع مالي مركز عبارتند از :
 1-11اعتبارات سازمان مؤسس؛
 2-11درآمدهاي اختصاصي حاصل از فعاليتهاي مرتبط با مأموريت مركز؛
 3-11كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غير دولتي.
ماده  -12سال مالي مركز مطابق سال مالي سازمان مؤسس ميباشد.

ماده  -13انحالل
 1-13مركز در موارد زير پس از تصويب كميته تخصصي فناوري وزارت منحل ميشود :
 1-1-13به پيشنهاد سازمان مؤسس و تأييد هيأت امنا؛
 2-1-13در صورت تخلف از مقررات اساسنامه ،مصوبات و ضوابط وزارت و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به
تشخيص وزارت؛
 3-1-13از دست دادن شرايط ايجادي و يا عملکرد ضعيف به تشخيص وزارت.
 2-13درصورت اعالم موافقت كميته تخصصي فناوري با انحالل مركز ،هيأت تصفيهاي مركب از نماينده حقوقي
سازمان مؤسس و رئيس مركز با رعايت مقررات قانوني در مدتي كه كميته تخصصي فناوري تعيين مي كند امر
تصفيه را به عهده خواهد داشت.
 3-13در صورت تصفيه سازمان مؤسس موظف است :
 1-3-13تمامي تعهدات مركز را در برابر وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي ،بانکها،
شهرداريها ،ساير اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهد يا با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را بپذيرد؛
 2-3-13تمامي امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي در اختيار مركز قرار گرفته است مسترد نمايد يا
موافقت صاحبان حق دال بر واگذاري امتيازات و اموال به سازمان مؤسس را ارائه نمايد.
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ماده  -14مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت و ساير مراجع ذيربط
است.
ماده  -15هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه با تائيد هيأت امنا و تصويب كميته تخصصي فناوري امکان پذير است.

ماده  -16این اساسنامه در  16ماده و  6تبصره در تاریخ  93/8/4در کميته تخصصی فناوری به تصویب
رسيده و جایگزین اساسنامه مصوب  81/12/17شورای گسترش آموزش عالی میشود.
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