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 فناور   هسته هایآئین نامه پذیرش 

 

 مقدمه:

پارک علم و فناوری استان    مرکز رشد واحدهای فناور  فناور متقاضی استقرار در  هایهستهیند جذب و پذیرش  آفرین نامه به منظور تبیین این آئ

 سیستان و بلوچستان تهیه شده است.  

صتورت    نامههای این آئینهای کمی مندرج در فرمپارک و طبق شتاص   واحد جذب پیش رشتد، توستط  های فناورهستتهاز این تاریخ پذیرش  

ارائه شده و طبق آراء اعضای این    مرکز رشدشورای راهبردی  به  صواهد گرفت. پس از تکمیل مراحل کارشناسی درصواست متقاضی، گزارش آن،  

 گیری صواهد شد.تصمیم  پذیرششورا در صصوص تصویب، رد و یا مشروط کردن درصواست  

 :تعاریف و مفاهیم1ماده 

 :رونددر معانی مشروح مربوط به کار می  ین نامه اصطالحات زیردر این آئ

 .استان سیستان و بلوچستان  پارک علم و فناوری  پارک:

 مرکز رشد واحدهای فناور  مرکز رشد:

تشتکیل ی  موستسته حقویی یا تتبیت ایده  های کاری متشتکل از تعدادی دانش آموصته با زمینه کاری مشت   که در صتدد  هستته فناور:تیم

کاری برای ایجاد ی  حرفه مبتنی بر فناوری تشتتکیل شتتده و شتترایط  زم را به عنوان واحد فناور نداشتتته و پس از دوره پیش رشتتد تبدیل به 

 ؛واحد فناور صواهند شد

 رشد؛  های فناور در مرحله پیشواحد جذب و پذیرش هسته فناور: واحد جذب و پذیرش هسته

 باشد.  مطابق اساسنامه مرکز رشد از جمله ارکان اصلی مرکز رشد می  شورای راهبردی مرکز رشد:

 : اهداف2ماده 

 یابی به اهداف زیر تهیه شده است:های موجود در آن به منظور دستنامه و فرمطراحی این آئین

 ؛های مرتبط با پذیرشتعیین شاص  •

 ؛متقاضی از مراحل پذیرشمش   شدن روال پذیرش و اطالع   •

 .های پارک جهت اطالع متقاضیمش   نمودن امتیازات، تسهیالت و حمایت •

   های قابل پذیرششرایط ایده: 3ماده

 های مطرح شده توسط متقاضیان حدایل باید دریالب یکی از موارد ذیل باشدایده

                                    ؛فاز مطالعاتی در دست انجام ▪

 ؛ فاز مطالعاتی انجام شده ▪

                                       ؛اولیهدر مرحله ساصت نمونه  ▪

 . نمونه اولیه ساصته شده ▪
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 فناور   هسته هایآئین نامه پذیرش 

 

 های فناور  هسته  پذیرشمعیارهای  : 4ماده 

و برنامه کاری ارائه شتده به شترح زیر صتورت    از ترکیب نیروی انستانی  کمیته پذیرشبر استا  نتای    مرکز رشتددر   های فناورهستتهپذیرش  

 گیرد.می

 های ارزیابیشاص  معیار ورود

 منابع انسانی 
 افراد تشکیل دهنده هستهتعداد  

 افراد تیم و ارتباط آن با ایده محوری  ت ص میزان  

 علمی و تحقیقاتی 

 واصلهتشریح دییق مراحل انجام کار و شرح صدمات  

 کاربردی بودن و یابلیت اجرا داشتن

 در صورت وجود  های پژوهشیطرح

 در صورت وجود  های علمی و فنیثبت اصتراع، تأییدیه

 ایتصادی 
 ایهتصادی و بازگشت سرمایه مطرح شده در طرح توسعیتوجیه ا

 های تأمین منابع مالیبرنامه

 توانمندیها 
 های پارکافزا با دیگر شرکتایجاد محیط همتوانمندی افراد هسته در  

 

 

 شیوه نامه پذیرش  :  5ماده 

که در این واحد، شترایط پذیرش برای استتقرار  کنند. در صتورتیمراجعه می  پیش رشتدپذیرش  جذب و  استتقرار ابتدا به واحد  پذیرش و  متقاضتیان  

 شودلحاظ می  مربوطهد، موارد زیر در واحد  در پارک تش ی  داده ش

 و مذاکرات اولیهفنی  مراجعه متقاضیان به واحد پذیرش هسته فناور جهت ارزیابی   ▪

  توجیه پذیری طرح  بررسیجهت  " ارزیابی ایتصادی سرحد"مراجعه متقاضیان به شرکت   ▪

 ؛جهت تکمیل و پیوست کردن مستندات  ارائه فرم پذیرش به متقاضی ▪

 ؛مدارک متقاضیفرم و    بررسی اولیه ▪

در صتورت نیاز متقاضتی به کم  در تکمیل و یا    "دحارزیابی ایتصتادی ستر"به شترکت  پذیرش هستته  های مورد تایید واحد  ارجاع طرح ▪

 اصالح فرم

 ؛کمیته جذب و پذیرشدر جلسه  ) راهبر فنی(  تعیین کارشنا  ت صصی   ▪

 ؛پرونده به کارشنا  ت صصی  عارجا ▪

 ؛مرکز رشد  بررسی مستندات و نتای  کارشناسی در شورای راهبردی ▪

 ؛اعالم کتبی نتیجه به متقاضی ▪

 ؛عقد یرارداد استقرار و انجام روال حقوییدر صورت پذیرش،   ▪

 (BMجهت تدوین مدل کسب و کار )" ارزیابی ایتصادی سرحد"های پذیرش شده به شرکت  ارجاع طرح ▪

 های پذیرش شده به کارگروه آزمایشگاه صالییت جهت ساصت نمونه اولیه و یا نمونه توسعه یافته؛ارجاع طرح ▪

 های کسب و کاری مورد نیاز توسط واحد پذیرش هسته و ارجاع نیاز به واحد صدمات کسب و کار؛نیازسنجی مشاوره ▪
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 فناور   هسته هایآئین نامه پذیرش 

 

وستتتط واحد پذیرش هستتتته و ارجاع نیاز به کارگروه  های فناور تمورد نیاز هستتتتهعمومی و ت صتتتصتتتی  های  نیازستتتنجی آموزش ▪

 توانمندسازی؛

 

 :امتیازات و تسهیالت: 6ماده 

 کار اشتراکی؛  مندی از فضایبهره ▪

 امکان استفاده از تجهیزات ت صصی آزمایشگاهی و یا کارگاهی   ▪

 امکان استفاده ازصدمات یابل ارایه در آزمایشگاه صالییت جهت ساصت نمونه اولیه؛ ▪

 ؛ت صصی و کسب و کار    هایمشاورهها و  آموزشامکان استفاده از   ▪

   ؛امکان استفاده از تسهیالت تعریف شده در پارک ▪

 ؛هاها، همایشمجامع، نمایشگاهتسهیل حضور در بازار فناوری از طریق حمایت و مشارکت جهت حضور در   ▪

 

 الزامات مستند سازی: 7ماده 

 ارائه دهند.  جذب هستهای از اسناد زیر و آصرین تغییرات آنها را به واحد  بایستی نس همی  مؤسسات کلیه

 مدارک متبته یبل از پذیرش مؤسسه در پارک) ثبت اصتراع، تأییدیه علمی، تقدیرنامه، مقا ت و ...( •

 و همکاران اولیه) کپی شناسنامه و کارت ملی، مدرک تحصیلی، رزومه و ...(  اعضامدارک   •

 ؛ان پس از استقراربرنامه کاری در زم •

 ؛در صورت وجودبروشور، نمونه، فیلم و ...   •

 

 نامهمواد آئین  :8ماده 

 ا جراست.مورخ ..................... تصویب گردید و از این تاریخ  زم  مرکز رشدماده در جلسه شورای راهبردی    8نامه شامل  این آئین
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