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 مقدمه:

دستاورد های پژوهشی و ایجاد  پارک های علم وفناوری با توجه به ماموریت مشخص خود در راستای تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی  

هدایت سنگین  وظیفه  کارآفرینان  و  متخصصین  صنعت،  و  دانشگاه  بین  فناوری  تشویق    شبکه  نخبگان،  و  ایده،  صاحبان  التحصیالن،  فارغ 

 مخترعین و کارآفرینان به سمت کسب وکار های فناورانه را برعهده دارند. 

به دو بخش  کارآفرینی و کسب وکار حوزهفرهنگ سازی، توسعه و ترویج کارآفرین  و افزایش دانایی و مهارت کاربردی  در  مربوط بهکلیه امور 

آموزشی مهارت محور و ترویجی کارآفرینی ت سیم بندی می گردد. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی در این بخش به دلیل گستردگی 

 ت استان، مستلزم همکاری کلیه شرکت های دانش بنیان، سازمانها، نهاد ها و مراکز آموزش عالی می باشد.  علوم و فناوری و همچنین مساح

مراکز آموزش عالی و مراکز رشد به فرایند    ، سازمان ها، نهاد ها،فناور  مؤسسات  و تسهیل ورود  آشناییبه منظور    العملدستوراز این رو  این  

فرهنگ   ترویج  و  محور  مهارت  راهبردی  آموزش  اهداف  راستای  در  وکار   و کسب  کارآفرینی  به  مربوط  علوم  استان  و  فناوری  و  علم  پارک 

 تهیه شده است.    با انواع خدمات قابل ارائه و نحوه ارائه این خدمات  سیستان و بلوچستان

 :تعاریف و مفاهیم1ماده 
 :رونددر این آئین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می

 .استان سیستان و بلوچستان  : پارک علم و فناوریپارک

های  های فناوری خصوصاای، واحاادهای تح یااق و توسااعه صاانای ، شاارکت: واحدهای فناور دارای ماهیت ح وقی شامل شرکتمؤسسه فناور

 .های مشاورخدمات مهندسی و شرکت

جوانان، ایجاااد  جامعه و  که در حوزه های تخصصی مرتبط با    و یا نیمه دولتی  کلیه سازمان های وابسته به دولت سازمانها و نهاد های دولتی:

 تولید، اقتصاد، فرهنگ و ریره فعالیت می نمایند.اشتغال،  

 انواع دوره های آموزشی و رویداد های کارآفرینی: 2ماده 

 به دو بخش کلی ذیل ت سیم بندی می گردد:  ی این حوزهکلیه فعالیت ها

 های ترویجیالف: فعالیت  
 .برگزاری استارت آپ ویکند های )رویداد شتاب کارآفرینی و کسب وکار( جام  و تخصصی -1

 .برگزاری بوت کمپ )پیش رویداد های آموزشی( -2

 .برگزاری رویداد های ایده شو -3

 .برگزاری همپارکی -4

 .روز(رویداد های ترویجی )به پیشنهاد عالقه مندان به برگزاری براساس نیاز  سایر  برگزاری   -5

 ب: فعالیت های آموزشی مهارت محور
 .برگزاری نشست های تخصصی -1

 .برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور -2

 .برگزاری کارگاه های آموزشی عملی در حوزه پتانسیلهای استان -3

 .برگزاری دوره های تخصصی آموزشی در حوزه های مختلف دانش بنیان )قوانین، مباحث ح وقی، آیین نامه ها و ریره( -4
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 آموزشی و برگزاری رویداد های ترویجیها،و مقدمات و نحوه مشارکت در : پیش نیاز 3ماده 

 بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی   3-1
استان، کلیه پیشاانهادات جهاات  با توجه به وجود کارگروه آموزش و کارآفرینی در پارک علم وفناوری استان با ریاست مدیر پارک علم وفناوری  

برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی از طرف ریاست پارک علم و فناوری،معاوناات پشااتیبانی و فناااوری پااارک، اعضااای کااارگروه آمااوزش و  

و سازمان ها و  کارآفرینی، مسئولین واحد های مختلف اداری پارک، مدیر مرکز رشد،شرکت های مست ر، و سایر افراد ح وقی وابسته به نهاد ها  

مراکز آموزش عالی در این کارگروه مطرح می گردد. پس از طرح عنوان و مزیت کاربردی دوره های فوق نحااوه برگاازاری، ماادرس )مدرسااین(  

 ی و مصوب خواهد شد.سمربوطه، محل برگزاری و ریره مورد برر

 امکانات مشترکاستفاده از    3-2
 یکطرفه، دوطرفه و یا مشارکتی  نحوه برگزاری به شرح ذیل خواهد بود:  با توجه به امکان برگزاری دوره ها به صورت

 . برگزاری دوره ها توسط پارک3-2-1
و رویداد های کارآفرینی پیشنهادی توسط ریاست، معاونت، اعضای کارگروه آمااوزش و کااارآفرینی، همکاااران   آموزشی کلیه دوره ها -

پس از تصویب در شورا و به دستور ریاست و یا معاونت پارک و پس از طراحی پوستر مربوطه و معرفی مدرس و زمان    مجموعه پارک

   مورد نیاز توسط دبیر کارگروه آموزش و مدیر مرکز رشد برگزار می گردد.  بندی

 کلیه مراحل اداری و مکاتبات توسط دبیر کارگروه آموزش و یا مدیر مرکز رشد  و با تایید ریاست و یا معاونت پارک انجام میگیرد. -

س اعالم دبیر کارگروه آموزش و یا مدیر مرکز رشد   قرارداد منع ده بین مدرس )مدرسین( و پارک توسط واحد ح وقی پارک و بر اسا -

 گیرد.  می  صادر  و با تایید ریاست و یا معاونت پارک

کلیه هزینه های جاری، هزینه ثبت نام و صدور گواهی حضور، هزینه تبلیغات و ریره توسط دبیر کارگروه آموزش و یااا ماادیر مرکااز   -

 اداری و مالی اعالم میگردد.رشد  و با تایید ریاست و یا معاونت پارک به واحد  

مستند سازی و تهیه و ارائه گزارش و خبر بر عهده روابط عمومی و با همکاری مست یم دبیر کارگروه آموزش و یا مدیر مرکز رشد  و   -

 با تایید ریاست و یا معاونت پارک صورت می پذیرد.

سایر مناطق استان کلیه هزینه ها به عهااده پااارک خواهااد    در صورت برگزاری رویداد و یا دوره آموزشی به تنهایی و توسط پارک در -

 بود که پس از تایید هزینه ها توسط ریاست و معاونت مجموعه به واحد اداری مالی ارسال می گردد.

  جاادول  )بااه همااراه  . برگزاری دوره های مشترک توسط پارک و کانون های توسعه و شرکت های عضو پااارک3-2-2

 حمایتی(
د های پیشنهاد شده از طرف واحد های فناور، کانون های توسعه و سایر شرکت های عضو پارک پااس از تصااویب در  دوره ها و رویدا -

شورا و به دستور ریاست و یا معاونت پارک و پس از طراحی پوستر مربوطه و معرفی مدرس و زمان بندی مورد نیاز  از طاارف واحااد  

 یا مدیر مرکز رشد برگزار می گردد.    پیشنهاد دهنده  تحت نظارت دبیر کارگروه آموزش و

کلیه مراحل اداری و مکاتبات و صدور گواهی پس از تایید ریاست و یا معاونت پارک توسط دبیر کارگروه آمااوزش و یااا ماادیر مرکااز   -

 رشد  انجام میگیرد.

هماهنگی با دبیر کارگروه آموزش و یا  استفاده از مکان برگزاری و استفاده از امکانات موجود با تایید ریاست و معاونت پارک و پس از   -

 مدیر مرکز رشد به صورت رایگان در اختیار واحد برگزار کننده قرار می گیرد.

قرارداد منع ده بین مدرس )مدرسین( و پارک توسط واحد ح وقی پارک و بر اساس اعالم دبیر کارگروه آموزش و یا مدیر مرکز رشد    -

 پارک انجام میگیرد.و با تایید ریاست و یا معاونت  
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منااوط بااه   و حمایت مالی پارک از واحد های مت اضی برگزاری دوره و رویداد آموزشاای و کااارآفرینی کلیه امور مربوط به مشارکت  -

 تایید ریاست و معاونت پارک می باشد.

شاارکت هااای دانااش   بسته های حمایتی پارک جهت برگزاری دوره های آموزشی، ایده شو، بوت کمپ و رویداد های شتاب توسااط -

 بنیان و فناور عضو پارک و بخش خصوصی دارای رزومه قوی بر اساس جدول پیوست قابل ارائه می باشد.  

 برگزار کننده   ردیف

 نوع دوره
 واحد های فناور مستقر کانون های توسعه 

شرکت های دانش بنیان عضو 

 پارک
 شرکت ها و موسسات خصوصی 

 س فهزینه مدرس تا  دوره آموزشی 1

10.000.000 
--- --- --- 

 هزینه برگزاری و مدرس، بوت کمپ  2

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس،

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس،

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس،

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس، رویداد ایده شو 3

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس،

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس،

 10.000.000تا س ف  

 هزینه برگزاری و مدرس،

 10.000.000تا س ف  

رویااداد شااتاب  4

 تخصصی

هزینه برگزاری و مدرس با تعداد کمتر 

 نفر، تا س ف  50از 

و بیشتر از آن تا س ف  25.000.000

50.000.000 

هزینه برگزاری و مدرس با تعداد 

 نفر، تا س ف  50کمتر از 

و بیشتر از آن تا  25.000.000

 50.000.000س ف 

هزینه برگزاری و مدرس با تعداد 

 نفر، تا س ف  50کمتر از 

و بیشتر از آن تا  25.000.000

 50.000.000س ف 

هزینه برگزاری و مدرس با تعداد کمتر 

 نفر، تا س ف  50از 

و بیشتر از آن تا س ف  25.000.000

50.000.000 
می  *کلیه هزینه ها برحسب ریال و پس از مکاتبات اولیه و پس از تایید ریاست و یا معاونت پارک و طبق مفاد آیین نامه آموزشی قابل پرداخت  1

 باشد. 
تایید    و بخش خصوصی   * کلیه مدرسین، مربیان و عوامل اجرایی پیشنهادی از طرف واحد های فناور2 ارائه رزومه و هماهنگی و  از  ف ط پس 

 توسط ریاست و یا معاونت پارک جهت برگزاری دوره دعوت می گردند. 

 

 موارد ریر مندرج در این آیین نامه با طرح در شورای هیات رئیسه قابل بررسی می باشند.  -

 

 توسط پارک و سایر مراکز دولتی و یا خصوصی. برگزاری دوره های آموزشی و رویداد های کارآفرینی مشترک  3-2-3
دوره ها و رویداد های پیشنهاد شده از طرف پارک و یا هر یک از مت اضیان و پشنهاد دهندگان پس از تصویب در شورا و به دسااتور   -

ارکین برگزاری   ریاست و یا معاونت پارک و پس از طراحی پوستر مربوطه و معرفی مدرس و زمان بندی مورد نیاز  از طرف کلیه مش

 تحت نظارت دبیر کارگروه آموزش و یا مدیر مرکز رشد برگزار می گردد.  

کلیه مراحل اداری و مکاتبات و صدور گواهی پس از تایید ریاست و یا معاونت پارک توسط دبیر کارگروه آمااوزش و یااا ماادیر مرکااز   -

 رشد  انجام میگیرد.

در پارک علم  کارآفرینی و یا رویداد  ، نشست تخصصی در صورت برگزاری دوره جهت حمایت از توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان -

استفاده از مکان برگزاری و استفاده از امکانات موجود با تایید ریاست و معاونت پااارک و پااس از هماااهنگی بااا دبیاار   ،وفناوی استان

 کارگروه آموزش و یا مدیر مرکز رشد به صورت رایگان خواهد بود.

  گزار کننده با هزینه سااازمانسازمان های و نهاد های بر  کلیهمنتخب از    شامل افراد  با اختیارات هزینه کردی،  اجراییکمیته تشکیل  -

 .مربوطه

تشکیل جلسه مالی جهت برنامه ریزی ت سیم هزینه های مربوطه شامل ، حق الزحمه  و اسکان مدرس و مربی )مدرسین و مربیان(،   -

تهیااه صورتجلسااه  هزینه تبلیغات، پذیرایی، لوازم مورد نیاز )جهت رویداد های کارآفرینی(، تامین محل برگزاری در شهرستان هااا و 

 برگزاری دوره و یا رویداد.

کلیه هزینه های جاری مت بل شده از سوی سایر نهاد ها و موسسات بر اساس صورتجلسه جهت هزینه کاارد بااه شاارح صورتجلسااه،   -

 .  واریز می گردد.  توسط سازمان، نهاد و موسسه مربوطه به شماره حساب پارک علم وفناوری
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  با توجه به تصمیمات مندرج در صورتجلسااه برگاازاری  توسااط الزحمه ایشان و پرداخت حق  سین(قرارداد منع ده بین مدرس )مدر -

انجااام    و یااا مشااارکین  با تایید ریاست و یا معاوناات پااارک قوانین موجودو بر اساس  سایر مشارکین  و یا عوامل پارکواحد ح وقی 

 میگیرد.

هاد ها و مراکز آموزش عالی در سایر شهر های استان هزینااه اسااکان و  در صورت برگزاری رویداد به صورت مشترک با سازمان ها، ن -

 .بوده و در زاهدان بر اساس صورتجلسه برگزاری خواهد بود  تامین مایحتاج ضروری بر عهده برگزار کننده رویداد در آن شهرستان

 د.سه قابل بررسی می باشنیین نامه با طرح در شورای هیات رئیموارد ریر مندرج در این آ   -

 . درآمد مالی ناشی از برگزاری دوره ها و رویداد ها4ماده

در صورت تعیین هزینه جهت صدور گواهی شرکت در رویداد و یا دوره آموزشی، کلیه درآمد ناشی از صدور گواهی شرکت در رویداد هااا،  . 4-1

برگزاری توسط پااارک بااه مبلاان تعیااین شااده توسااط  نشست های تخصص و دوره های آموزشی چه به صورت برگزاری مشترک و چه بصورت  

 متعلق به پارک بوده و به حساب درآمد اختصاصی پارک جهت حمایت از دوره های بعدی واریز می گردد.  پارکریاست و یا معاونت  

شرکت های مست ر در پارک هزینه ثبت نااام  دوره و یا رویداد آموزشی توسط کانون های توسعه، واحد های فناور و یا   . در صورت برگزاری4-2

قاباال  پس از کسر هزینه صدور گواهی و تنها از پس از انجام مکاتبات اداری و اخذ مجوز الزم از ریاست و یا معاونت پارک به نف  برگزار کننااده  

 ارجاع می باشد.

باار اساااس    و سازمان های دولتی درآمد ناشی از ثباات نااامدر صورت برگزاری رویداد ویا دوره آموزشی به صورت مشترک با سایر نهاد ها . 4-3

 صورتجلسه اولیه برگزاری تعیین تکلیف می گردد.

. در صورت بروز احتمالی صدمه و یا آسیب به اموال و دارایی های هر سازمان در هنگام برگزاری دوره و یا رویداد هزینه جبااران باار عهااده  4-4

و یا موسسات متولی دوره و یا رویداد بوده و جبران خسارت و صدمه ناشی از عدم سااهل  ان یا نهاد شخص صدمه زننده، برگزار کنندگان، سازم

 باشد.  انگاری  و ناخواسته مربیان و عوامل اجرایی،  بر عهده کلیه برگزار کنندگان می

 . مفاد آیین نامه5ماده 

 .می باشد  الزامیآن توسط برگزار کنندگان رویداد و دوره های آموزشی    . این آیین نامه در پنج ماده تنظیم گردیده است و مطالعه موارد1-5

 


