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 فناوری  واحدهایآئین نامه پذیرش 

 

 مقدمه:

پارک علم و فناوری اسیتان    مرکز رشید واحدهای فناور فناور متقاضیی اسیتقرار در  واحدهاییند جذب و پذیرش  آفرین نامه به منظور تبیین این آئ

 سیستان و بلوچستان تهیه شده است.  

صیییورت  واهید گرفیت. پت از تممییل مراحیل   نیامیههیای این آئینفرمهیای کمی منیدرد در  ، طبق شیییا  فنیاور  واحیدهیایاز این تیاریخ پیذیرش  

ارائه شیده و طبق آرا  اعایای این شیورا در  صیوو تصیویب، رد و یا    مرکز رشیدشیورای راهبردی  به کارشیناسیی در واسیت متقاضیی، گزارش آن،  

 گیری  واهد شد.تصمیم  پذیرشمشروط کردن در واست  

 :تعاریف و مفاهیم1ماده 

 :روندن نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آئی

 .استان سیستان و بلوچستان  پارک علم و فناوری  پارک:

 مرکز رشد واحدهای فناور  مرکز رشد:

کار با محوریت یك واحدهایی که دارای هویت حقوقی بوده و با توجه به اسیاسینامه و یا سیایر اسیناد قانونی، در زمینه کسیب و   فناور:  واحد فناور

ای، طراحی مهندسیی، مهندسیی معمو ، انتقاو و مدیریت فناوری، ارائه  دمات ترصیصیی  ایده نو و یا مسیتررد از تحقیقات کاربردی و توسیعه

دهای  های  صیوصیی و واحنمایند. این واحدها شیامل شیرکتکسیب و کار ااز فناوری تا بازار   در جهت تااری کردن نتای  تحقیقات فعالیت می

 باشند.تحقیق و توسعه صنایع می

سیاله که طی آن واحدهای فناور مسیتقر در مرکز به معیارهای رشید یافتدی دسیت یافته و پت از آن، از مرکز    3ای اسیت حداکرر  دوره  دوره رشید:

سیاو قابل   5فناور مسیتقر در دوره رشید تا  درصید واحدهای   20شیوند. زمان این دوره در موارد  او و با تصیویب شیورای مرکز تا سیق    ارد می

 تمدید است.

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

 اهمیت جذب و پذیرش:  2ماده 

 های محدود مرکز رشداستفاده بهینه از منابع و زیرسا ت •

 موفقیت پت از پذیرشها و افزایش درصد  کاهش ریزش شرکت •

 ها در مراحل بعدیها در مبدا و کاهش تبعات، حواشی و هزینهکمتر بودن هزینه کنترو ورودی •

 کاهش مراطرات تیم کاری یا شرکت و افزایش درصد موفقیت شرکت •

 اهداف:3ماده

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

 ؛های مرتبط با پذیرشتعیین شا   •

 ؛مشر  شدن رواو پذیرش و اطالع متقاضی از مراحل پذیرش •
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 فناوری  واحدهایآئین نامه پذیرش 

 

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

 دوره رشد  ن یمخاطب :4ماده 

اند یا واحدهای فناوری  شیرایط ززم برای ورود را کسیب کردهاند و  کرده  سیرری  موفقیت  با  رشید  مرکز  در  را  مقدماتی  رشید  دوره  که  کاری  هایتیم

 که در بدو ارائه تقاضا این شرایط را دارند، مراطب این دوره هستند.

 

 فرآیند پذیرش  :5ماده  

داوری تقاضیاها  دریافت و کارشیناسیی و    جهت  دقیق  بندیزمان  جدوو  شیود. داشیتنفرآیند پذیرش در مراکز رشید االبا شیامل چهار مرحله زیر می

 از اهمیت زیادی بر وردار است.

شیود. در این  مورد و نامربوط میسیزایی دارد و مانع از دریافت تقاضیاهای بیاین مرحله از فرآیند پذیرش اهمیت به راهنمایی اولیه متقاضیی. -1

تقاضیی شینا ت ززم از فرآیند پذیرش  گیرد و ممرحله اسیت که معرفی مرکز رشید و ضیوابط و مقررات کلی مرکز رشید به متقاضیی اناام می

 کند.  های مربوط را پیدا میو چدوندی تممیل فرم

. در این مرحله تقاضیاهای نامربوط حذف شیده و اصیالح و  دریافت تقاضیا و بررسیی اولیه آن توسیط کارشینا شکارشیناسیان جذب و پذیرش -2

 گیرد.می  سازی تقاضاهای مستعد، با استفاده از ارتباط با متقاضی اناامآماده

تقاضاهای پذیرش در مرکز رشد از جهات مرتل  مانند فنی و ترصصی، اقتصادی    داوری تقاضا و برگزاری جلسه مصاحبه با حاور داوران. -3

ها و مسییتندات و اناام مصییاحبه اناام  و کسییب و کار، تیم کاری و مانند آنها باید داوری شییوند. این داوری نوعا در دو قدم، داوری فرم

د. مرحله داوری عالوه بر اینمه از منظر انتراب صیحی  و مناسیب اهمیت دارد، آموزش و مشیاوره  وبی را در ا تیار متقاضییان قرار  گیرمی

 دهد.می

ها هم از نظر پذیرش یا عدم پذیرش و  بندی داوریجمع  گیری در  صیوو تقاضیا و شیرایط  او در نظر گرفته شیده برای متقاضیی.تصیمیم -4

 اصیی که ززم اسیت متقاضیی پذیرفته شیده در طوو دوره اسیتقرار  ود در مرکز رشید با حسیاسییت دنباو کند در این    هم از نظر شیرایط

 گیرد.  مرحله و در شورای مرکز رشد یا شورای علمی یا مانند آن اناام می

 

 فناور  واحدهای  پذیرشمعیارهای  : 6ماده 

و برنامه کاری ارائه شییده به شییرح زیر صییورت    از ترکیب نیروی انسییانی  کمیته پذیرشبر اسییا  نتای    مرکز رشییددر    فناور  واحدهایپذیرش  

 گیرد.می

 گیرد.پذیرش در مرکز رشد بر اسا  نتای  ارزیابی شورا، از ترکیب نیروی انسانی و برنامه کاری ارائه شده به شرح زیر صورت می

 شرح موضوع  معیار ورود

مناسب متکی ایده محوری 

 بر فناوری

 

  یا   و   TRL6ا  واقعی  محیط  با   مشابه  محیط   در  آن   از   هایی برش  یا  اولیه   نمونه  به   دستیابی   رشد   دوره   به   ورود  برای 

   .شودتوصیه می مرکز  و  ایده شرایط  به بنا   TRL7ا آن عملمرد  اثبات و  واقعی محیط در اولیه نمونه  به دستیابی

 تمنولوژی و طوو عمر آنتغییرات بررسی 

 دامنه کاربرد نتای  ایده کاری
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 نیروی انسانی

 باشد   شرکتمتناسب با زمینه فعالیت  ▪

 دارای ترص  و تاربه در موضوع کاری باشد  ▪

شرکت اکیدا توصیه    اصلی  سهامداران  جزو   کاری  زمینه   با   مرتبط  وقت   تمام  نیروی   نفر   یك   حداقل   وجود ▪

 شود.می

 کارآفرین و ریسك پذیر تشمیل شده باشد از یك تیم  ▪

محصول مبتنی بر فناوری و 

 بازار پسند بودن محصول 

 

 فعالیت مؤسسه بر روی یك ایده پژوهشی  او که دارای توجیه فنی و اقتصادی است، متمرکز شده باشد. 

 

طرح تجاری واقع بینانه 

برای چند سال آینده  

)برنامه اقتصادی متکی بر 

 بازار( 

 

برنامه اقتصادی مذکور طرحی است به منظور تأسیت کسب و کار ویژه که حاوی اطالعات و تحلیل جامع از مسایل مالی،  

 ، بازار هدف و رقبا، سا تار سازمانی، تیم مدیریتی و ... به منظور جذب سرمایه می باشد
 

 

 :امتیازات و تسهیالت: 7ماده 

 ؛دفتری و کارگاهی  کار  مندی از فاایبهره ▪

 مندی از ماوز فناوری در صورت تایید کارگروه مربوطهاممان بهره ▪

 ؛ترصصی و کسب و کار  هایمشاورهها و  آموزشاممان استفاده از   ▪

   ؛اممان استفاده از تسهیالت تعری  شده در پارک ▪

 .هاها، همایشماامع، نمایشداهتسهیل حاور در بازار فناوری از طریق حمایت و مشارکت جهت حاور در   ▪

 

 الزامات مستند سازی:  8ماده 

 ارائه دهند.  مرکز رشدای از اسناد زیر و آ رین تغییرات آنها را به  بایستی نسرهمیواحدهای فناور کلیه

 پارکا ثبت ا تراع، تأییدیه علمی، تقدیرنامه، مقازت و ... مدارک مربته قبل از پذیرش مؤسسه در   •

 و همماران اولیها کری شناسنامه و کارت ملی، مدرک تحصیلی، رزومه و ...   اعاامدارک   •

 ؛ BPاارائه طرح توجیهی •

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

 

 نامهمواد آئین  :9ماده 

 ازجراست.مورخ ..................... تصویب گردید و از این تاریخ ززم  مرکز رشدماده در جلسه شورای راهبردی    9نامه شامل  این آئین
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