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 سالمت دانشگاههای علوم پزشکی شورای فناوری آیین نامه .1-1

دانشگاه علوم پزشکی ........................................... در مسیر توسعه نهضت علم و فناوری و مطابق با اسناد باالدستی 

کشور در حوزه علم و فناوری از جمله نقش جامع علمی کشور ، سیاست های کالن ابالغی مقام معظم رهبری در 

و فناوری ، اقتصاد مقاومتی و سیاست های کالن سالمت و با هدف حمایت و راهبری فناوری و تبدیل زمینه علم 

ایده به ثروت در حوزه سالمت ، ارتقای توان داخلی ، توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی و تولید دانش بنیان 

 مبادرت به تشکیل شورای فناوری نموده است.

استفاده از ظرفیت های دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط با هم افزایی و هم اندیشی کلیه این شورا بر آن است تا با 

متخصصین و ذینفعان ، بتواند نقش موثری در توسعه فناوری های نظام سالمت مانند: مواد اولیه دارویی ، صنعت 

ات در حوزه سالمت، آزمایشگاهی، واکسن، مدل های مبتنی بر فناوری اطالع-بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی

 خدمات در حوزه سالمت و... و ارتقاء سالمت جامعه ایرانی ایفا نماید.

 موضوع فعالیت  – 1ماده

شورای فناوری دانشگاه پیرو سیاست ها و برنامه های کالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام 

گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر زمینه های فناوری سالمت به عنوان باالترین مرجع تصمیم 

فعالیت های دانشگاه در حوزه فناوری و چرخه تبدیل علم به ثروت در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری 

 دانشگاه میباشد.

 تعاریف -2ماده 

توسعه یافته های های سالمت محور و سیستمهای علمی در تولید فناوریفناوری سالمت: کاربرد دانش و مهارت

  .برای رفع نیاز حوزه سالمت و بهبود کیفیت سالمت

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه: با توجه به نیاز روز افزون صنایع و موسسات دولتی و خصوصی به 

 -های دانشگاه در حوزه پژوهش و خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعیتوانمندی

های جدید دانشگاه، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و ه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافتهاقتصادی جامع

انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه ضرورت وجود یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه وجود 

 دارد.
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 ماموریت شورای فناوری دانشگاه – 3ماده 

  راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کالن برنامه های دانشگاه در حوزه تدوین چشم انداز، برنامه

 فناوری.

  هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش

 های حمایتی.

 در نظام سالمت. توانمند سازی هدفمند اعضای هیئت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان 

  بسترسازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصوالت حوزه سالمت با استفاده از ظرفیت های بین

 المللی.

 .حمایت از گسترش وتاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه 

  درصدی از باالسری فروش  5ی و درآمد درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناور 3پیش بینی تخصیص

 .1404شرکت های مستقر در چشم انداز 

 اهداف  -4ماده 

 های فناوری در حوزه سالمت در دانشگاهتعیین اولویت 

 های درون بخشی، بین ریزی، سیاست گذاری و نظارت در حوزه فناوری سالمت از طریق مشارکتبرنامه

 بخشی و برون بخشی

  پژوهش فناورانه از تولید ناخالص ملی در بخش سالمت فناوری از طریق تسهیل کمک به افزایش سهم

 فرآیندها و اقدامات حمایتی الزم

 های توسعه و وزارت متبوع در ها و راهکارهای اجرایی نیل به اهداف ترسیم شده در برنامهتدوین سیاست

 حوزه فناوری سالمت در سطح دانشگاه علوم پزشکی

 ای خصوصی یا غیر دولتی دانش بنیان با همکاری اعضا هیات علمی در حوزه نظام هتوانمندسازی شرکت

 سالمت

 های نظام سالمت گذاری برای بخش خصوصی و خیرین در حوزه فناوریکمک به برقراری امنیت سرمایه 

 بسترسازی برای تسهیل انتقال دانش فنی و تولید بومی محصوالت و خدمات مورد نیاز حوزه سالمت 

  ،های دانش علم و فناوری سالمت، شرکت پارک / پردیسمدیریت و حمایت از فعالیت های مراکز رشد

 بنیان حوزه سالمت 

 های حوزه فناوری در کالن مناطق کشورریزی برای اجرای برنامهبرنامه 
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 وظایف شورای فناوری دانشگاه: -5ماده 

  فناورانه اعضای هیئت علمی ، مراکز تحقیقاتی ، برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های

 دانشکده ها ، مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان.

  تعیین برنامه محوری و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر

 حسن اجرای آنها .

 مه بلند مدت دانشگاه در حوزه فناوری و نظارت بر حسن تعیین اولویت های فناوری در حوزه سالمت و برنا

 اجرای انها .

  ارائه، پیشنهاد و تصویب ساز و کارهای حمایت از اعضای هیئت علمی ، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و

 محققین دانشگاه در مسیر زنجیره علم ، فناوری و تجاری سازی.

 ی حوزه فناوری دانشگاه.، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت هاپایش 

  تسهیل فرایند تبدیل ایده به محصول از طریق حمایت های مالی برای اعضای هیئت علمی و محققین

 دانشگاه.

 .بررسی، ارزیابی و داوری، تصویب و نظارت بر طرح های فناوری منجر به محصول دانشگاه 

 فناوری و شرکت های دانش بنیان  سیاست گذاری، تصویب حمایت از راه اندازی و نظارت بر مراکز رشد

 دانشگاه.

 اختراعات: ثبت و معنوی مالکیت امور -1-5

 های واحدهای فناور و های فناورانه و قراردادنظارت و تایید درصد مالکیت فکری مشارکین در طرح

 های پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاهشرکت

 بررسی و تصویب قراردادهای مالکیت فکری با متقاضیان 

 های فناورانهمدیریت و نظارت بر همکاری با صندوق/صندوق های حمایت از طرح -2-5

 متقاضی در  هایشرکت درخصوص دانشگاه عاملیت بودجه از مالی حمایت میزان تعیین و تعامل، بررسی

 صندوق های پژوهش و فناوری

  پارک / ها و مشارکت دانشگاهحمایت از پژوهش و فناوری با  هایصندوقتصویب مصوبات مربوط به قوانین

ای و ، منطقهگذاری بخش خصوصی در گستره استانیهای سرمایه، سازمانهای علم و فناوریپردیس

 کشوری

  حمایت از پژوهش و فناوری غیر دولتی با صندوق  تتعامالتصویب هر گونه 
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 وام میزان نمودن مشخصفناوری جهت  های فناورانه در شورایطرح بررسی، داوری و تصویب نهایی داوری 

های دیگر طرف قرارداد یا تفاهم صندوق حمایت از پژوهش یا صندوق مشارکت یا سود میزان تخصیصی،

 ضمانت نحوه و بازپرداخت مدت دهی، وام در تنفس میزان نامه با دانشگاه،

  طرح در تعیین میزان دریافت تسهیالت دانش بنیان )پس از بررسی توسط کارشناس اقتصادی و سپس

های با بهره بسیار کم در طی قرارداد با ها برای دریافت وامشورای فناوری برای ارائه به یکی از صندوق

 فناور( به متقاضیان

 بنیان و واحدهای فناورانه دانش هایشرکت -3-5

 و متقاضیان  علمی هیات اعضاء برای بنیان دانش هایشرکت تاسیس مجوز اخذ تقاضای بررسی و تایید

 دیگر 

  بررسی و تایید پذیرش مقدماتی واحدهای فناور برای انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح کسب و کار

 برای دریافت پذیرش قطعی در مرکز رشد

  های متقاضیبرای شرکت دریافت اعتبار فناوریتعیین میزان و شرایط 

  های دانش بنیان برای دریافت وام با بهره بسیار کم شده توسط شرکت طرح توجیهی کسب و کار ارائهتایید

 های دیگراز صندوق حمایت از پژوهش یا صندوق

  بررسی و تایید تسهیالت تحقیقاتی )آزمایشگاه، کارگاه، ...( جهت انجام تحقیقات نوآورانه و تولید نمونه اولیه

 به نوآور

  رزیابی عملکرد بر اساس شیوه نامهو ا دانشگاهی های دانش بنیانشیوه نامه تشکیل شرکتتصویب 

 حمایت از مجوزها و توسعه بازار محصوالت دانش بنیان دانشگاه 

 رشد مراکز تقویت و هماهنگی، نظارت -4-5

 دانشگاه فناوری کز رشدانظارت بر مر  

 دانشگاه فناوری شورای به گرفته صورت هایفعالیت از مراکز این فصلی ارائه گزارش 

  درخواست راه اندازی مرکز رشد جدیدتعیین و تصویب 

  تعیین و تصویب اجاره بهای ماهیانه دفترکار و تجهیزات اداری در واحدهای مرکز رشد با تصویب شورای

 فناوری 
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 ای / تجهیزاتی/ آزمایشگاهی به تشخیص و تصویب شورای فناوری دانشگاه در تامین خدمات مشاوره

 خصوص تعرفه خدمت در مرکز رشد

  ارتباط دانشگاه با صنایع یتتقو  -5-5

 جامعه و صنعت با دانشگاه ارتباط نامه آیین مفاد و اصول تصویب 

 های دانش بنیان و واحدهای فناورانه به شرح زیر در مورد کلیه وظایف شورای فناوری در قبال شرکت

 صادق است.  ،گیردها که با مشارکت یا سرمایه گذاری دانشگاه انجام میهای صنایع و سازمانطرح

 دانشگاه عاملیت بودجه از مالی حمایت میزان تعیین و تعامل، بررسی  

  برای عضو هیات علمی شریک در پروژه(  دریافت اعتبار فناوریتعیین میزان و شرایط( 

  شده برای دریافت وام با بهره بسیار کم از صندوق حمایت از پژوهش  طرح توجیهی کسب و کار ارائهتایید

 ای دیگرهیا صندوق

  )... ،تعیین و تایید تسهیالت تحقیقاتی )آزمایشگاه، کارگاه 

 ( در مراحل ابتدای فرایند، اتمام خدمت شود یاارتقاء محصول ید، که منجر به تولهای فناوری )تصویب پروژه

 یافته موفق و یا مشترک که به تایید شورای فناوری رسیده است. 

 تواند به منظور استفاده از ظرفیت بخش غیر دانشگاهی در )دانشگاه میهای فناورانه برون سپاری فعالیت

زمینه تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی و غیره در حوزه فناوری به تشخیص شورای فناوری دانشگاه اقدام به 

 عقد قرارداد نماید(

 و صنعت با اهدانشگ ارتباط قراردادهای در دانشگاه مادی و معنوی مالکیت قرارداد مفاد و اصول تصویب 

 .جامعه

 دانشگاه و سیاستگذاری فناوری سالمت در ریزی برنامه -6-5

  ساله دانشگاه در حوزه فناوری و برنامه عملیاتی یکساله 5تدوین برنامه استراتژیک 

 و بررسی  های مرتبط با مدیریت توسعه فناوری سالمت و مرکز رشد توسط شورای فناوریتصویب اساسنامه

 آنمرتبط با  ها و آیین نامه هایتغییر و اصالح در اساسنامه نهتایید هرگوو 

  تعیین عضویت یک عضو شورای فناوری در هیأت پنج نفره حل اختالف در موارد اختالفی مذکور در

 قراردادهای حوزه فناوری  
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  در  منظور استفاده از ظرفیت بخش غیر دانشگاهیه بتعیین و تصویب اجازه دسترسی و مفاد عقد قرارداد

)مالک تعرفه استفاده از  زمینه خدمات مشاوره ای ، تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی و غیره در حوزه فناوری

 این تجهیزات مصوبه شورای فناوری دانشگاه است(

 شورای فناوری دانشگاهتوسط  خدمات فناوریتعرفه  تصویب 

 تعیین الویت های فناورانه دانشگاه 

 ارکان شورای فناوری دانشگاه: –6ماده 

 رئیس شورای فناوری دانشگاه -1

 نایب رئیس شورای فناوری دانشگاه -2

 دبیر شورای فناوری دانشگاه -3

 اعضای حقوقی شورای فناوری دانشگاه -4

 اعضای حقیقی شورای فناوری دانشگاه -5

 :اعضای شورای فناوری دانشگاه –7ماده 

 ؛ ریاست دانشگاه. رئیس شورا1

 . نائب رئیس شورا ؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه2

 . دبیر شورا ؛ مدیر فناوری دانشگاه3

 .  معاون آموزش دانشگاه4

 . ریاست دانشکده فناوری های نوین دانشگاه )در صورت وجود( و یا رئیس دانشکده مرتبط با حوزه فناوری5

یا رئیس هیئت مدیره( مستقر در مرکز رشد دانشگاه یا . دو نفر از روسای شرکت های دانش بنیان ) مدیرعامل 6

 شرکت های غیر مستقر اعضای هیئت علمی دانشگاه.

 . رئیس/ روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه.7

 . اعضای مدعو حسب دستور جلسه ) بدون حق رای(8

قابلیت تمدید منصوب ساله با  2اعضای شورای فناوری دانشگاه با حکم ریاست دانشگاه برای یک دوره  -1-7

 میشوند.

 اعضای شورا الزم است شخصا در جلسات شورا فناوری شرکت نمایند. -2-7
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جلسه در طول سال منجر به حذف عضو از شورا خواهد  5جلسه متوالی یا  3غیبت غیرموجه به صورت  -3-7

 شد.

 وظایف رئیس شورای فناوری دانشگاه – 8ماده 

  حقیقی و حقوقی شوراتعیین و صدور احکام اعضای 

 نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فناوری دانشگاه 

 .تعیین زمان برگزاری جلسات براساس جدول زمانبندی و یا برگزاری جلسات فوق العاده 

 نایب رئیس شورا دارای اختیارات رئیس شورا بوده و در غیاب رئیس شورا ریاست جلسه را برعهده دارد. -1-8

 یر شورای فناوری دانشگاهوظایف دب –9ماده 

 .تهیه و پیشنهاد آئین نامه اجرائی شورا به عنوان پیوست الزم االجراء اساسنامه 

 .تهیه دستور جلسات و پیش نویس برنامه ها برای طرح در شورا 

 .پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات و دعوت از اعضای شورا ، متخصصین و مشاورین 

  دانشگاهابالغ مصوبات شورای فناوری 

  پیگیری حسن اجرای مصوبات شورای فناوری دانشگاه پس از ابالغ و پایش میزان پیشرفت بوسیله

 تعیین شاخص ها و ارزیابی میزان تحقق مصوبات.

 .پیشنهاد تشکیل و مدیریت و هماهنگی در تنظیم برنامه ها و فعالیت زیر کمیته ها 

 ماه یکبار جهت طرح در شورا. 6تهیه گزارشات دوره ای فعالیت های شورا هر  -1-9

 تصمیمات شورای فناوری دانشگاه نحوه اخذ  –10ماده 

 اتخاذ می گردد. جلسه در حاضر اعضای نصف بعالوه یک نفر رای با تصمیمات -1-10

 ابالغ میگردد. فناوری شورای رئیس امضاء با مصوبات کلیه -2-10

 .است پیگیری قابل و االجرا الزم دانشگاه زیرمجموعه واحدهای کلیه برای شورا مصوبات -3-10

 بودجه و منابع شورای فناوری -11ماده 

های حمایتی های شورا از محل بودجه ساالنه دانشگاه، بودجهبودجه مورد نیاز برای تامین مالی برنامه -1-11

های های حوزه فناوری یا منابع صندوقبخش خصوصی در برنامهوزارت متبوع و جذب سرمایه از طریق مشارکت 

 شود.حمایت از پژوهش و فناوری تامین می
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 های دانشگاه از طریق معاونت مربوطه تامین خواهد شد.های هر یک از بخشودجه برنامه -2-11

نشگاه انجام و به شورا به هزینه کرد اعتبارات با نظر باالترین مقام هر بخش و معاونت و تایید ریاست دا -3-11

 صورت سالیانه گزارش خواهد شد.

تبصره در تاریخ    /    /   به تایید ریاست محترم دانشگاه رسید و از تاریخ ابالغ،  17ماده و  11 این اساسنامه در

 قابل اجرا است.

 دکتر .....       

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ......    
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 م پزشکیومراکز رشد واحدهای فناوری در علاساسنامه 

 تعریف – 1ماده 

خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه ای که با ارائه  مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه مرکز رشد: 1-1

تشکیل شده اند  های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری

 کند. این خدمات شامل موارد زیر است: و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی می

 اجاره ( تامین محل کار )به صورت 

 خدمات آزمایشگاهی ،کارگاهی و اطالع رسانی 

 اعتباری، پروژه یابی و بازاریابیخدمات مدیریتی، حقوقی و اخالق پزشکی، مالی ، 

 آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره 

 سایر خدمات مرتبط با توسعه ، رشد و ارتقای واحد های فناوری 

از مجاری  ز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن راکه مرک سازمانی است موسس ) متقاضی(: سازمان -1-2

 به عهده می گیرد. دولتی و غیر دولتی

ز رشد بوده و با توجه به ه دارای هویت حقوقی مستقل از مرکبه واحد هایی گفته می شود ک واحد های فناوری: -1-3

طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال  زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، سایر اسناد قانونی در اساسنامه و

ایند. این واحدها می توانند فناوری، ارایه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نم

، مراکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش وزارت نی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایعشرکت های خصوصی، تعاو شامل

 .مان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری و دستگاه های اجرایی هستندخانه های بهداشت در

و یا گروهای مستعدی  به افرادماه بوده و طی آن  6به دوره ای گفته می شود که حداکثر دوره رشد مقدماتی:  -1-4

اولیه و ، تقویت و تثبیت ایده یدهشناسایی گروه کاری مرتبط با ا، انه هستند: برای آشنایی با بازارکه دارای ایده های نواور

، مشاوره و آموزش های الزم داده می شود که در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و ایجاد هویت حقوقی مستقل

. این دوره در اسکان رسمی در مرکز رشد شوند و توانند متقاضی تشکیل واحد های نوپا کسب هویت مستقل حقوقی می

ماه قبل قابل  9و زمان آن با تصویب رئیس مرکز رشد تا بخش رشد مقدماتی برگزار می گردد م واحدی از مرکز رشد به نا

 افزایش است.
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ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد  3دوره ای است حداکثر  :دوره رشد 1-5

سال  5تا  فناوری دانشگاهتصویب شورای با دوره زمان این  کز رشد خارج می شوند.فتگی دست یافته و پس از آن از مریا

 قابل افزایش است.

 :استنمودار ساختاری و تعامل های درونی مرکز رشد واحدهای فناوری خصوصی به شرح ذیل  مرکز رشد:ساختار  1-6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان موسس

 هئیت امنا

 سازمان موسس

 رئیس مرکز رشد

 شورای فناوری

 واحد فناوری

 بخش خدمات پشتیبانی

بخش خدمات پروژه یابی و 

 بازاریابی

 بخش خدمات تخصصی 

 واحد فناوری

 بخش خدمات آموزشی بخش رشد مقدماتی

 بخش خدمات مشاوره ای

ی نمایندگی دستگاه ها

 حمایت مالی

 شورای مرکز

 فناوری درونی مرکز رشدو تعامالت نمودار ساختاری 
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 اهداف -2ماده 

1-2 

 

 بستر سازی تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی 2-1

  ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان 2-2

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری 2-3

 ک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوریرشد واحدهای کوچزم جهت گسترش و ایجاد فضای ال 2-4

 شغلی های بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری به منظور ایجاد فرصت 2-5

 تولید و توسعه محصوالت و فرآیند های فناوری قابل عرضه به بازار 2-6

  وظایف – 3ماده 

 1-3ی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت های واحد های فناور مندرج در بند حمایت مال 3-1

 وردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشدتالش برای فراهم آ 3-2

 ی سازی آنهاارایه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدهادر راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجار 3-3

  نظارت بر روند رشد واحدها وتحلیل مستمردستاوردهابا هدفافزایش کارایی مرکز رشد 3-4

 ده محوری آنهالیت های واحد های فناوری در تحقق اینظارت بر فعا 3-5

 :تانجام فعالیت های زیر توسط مراکز رشد ممنوع اس -تبصره

 مشارکت در سهام واحد های فناوری )مستقر در مرکز رشد( – 1

 هیت علمیعضو استخدام  – 2

انعقاد و اجرای قرارد های پزوهشی به استثناء موارد زیر که باید به تصویب شورای پژوهشی سازمان موسس نیز  – 3

 برسند: 

 ه های مطالعاتی در زمینه بهبود وتوسعه مراکز رشدپروژ -

 پروژه هایی که به قصد ارجاع به واحد های فناور مستقل مرکز رشد انجام میشود  -

 ارکان مرکز رشد -4ماده 

 سازمان موسس 4-1

 امنات ئهی 4-2

 ریس مرکز رشد 4-3

 شورای مرکز رشد  4-4

 هیأت امنا -5ماده 
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  .هأت امنای مراکز رشد همان هیأت امنای سازمان موسس خواهد بود

چنانچه سازمان موسس دارای هیأت امنا نباشد هیأت امنای مرکز رشد براساس قانون تشکیل هیأت های امنا  –تبصره 

 تشکیل می گردد.

 وظایف و اختیارات هیات امنا-6ماده 

وظایف و اختیارات هیأت امنا مطابق با قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و  

شورای عالی انقالب فرهنگی و اصالحیه های بعدی آن  23/12/1376و  9مورخ  183و  181جلسه های پژوهشی مصوب 

 .خواهد بود

ت های امنای سازمان موسس می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در ارتباط با مراکز رشد به شورای هیأ – تبصره

 فناوری سازمان موسس تفویض کند.

 مرکز رشدوظایف رئیس -7ماده 

 های هیأت امنا هاداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوب 7-1

 پیش بینی و تنظیم بوجه ساالنه و ارائه به شورای مرکز رشد 7-2

پیش نظارت بر فعالیت واحد های فناور مستقل در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف  7-3

 بینی شده

 ایجاد زمینه های الزم برای ارتقاء و توسعه واحد های فناوری 7-4

 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم در رابطه با تامین بوجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مراکز رشد 7-5

 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 7-6

 ه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشدارائ 7-7

 مالی ساالنه مرکز رشد  تهیه تراز 7-8

 ترکیب شورای مرکز رشد-8ماده 

 رئیس مرکز رشد )رئیس شورا( 8-1

یکنفر از مدیران صنایع و یا دستگاه های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز  8-2

 ا تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسسرشد و ب

کارشناسان خبره و یا کارآفرینان متناسب با رشته تخصصی فعالیت های مرکز رشد به پیشنهاد  ،دو نفر از محققان 8-3

 رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

 رشد و با تایید و صدور حکم توسط زئیس سازمان موسسیکنفر کارشناس خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس مرکز  8-4

یکنفر از مدیران شرکت های خصوصی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متناسب با فعالیت های مرکز رشد به  8-5

 پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس
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 (معاون مرکز رشد ) دبیر شورا 8-6

 یف و اختیارات شورای مرکز رشدوظا -9ماده 

 پیشنهاد و تصویب اولیه خط مشی و سیاست های علمی و فناوری مرکز رشد جهت ارائه به هیأت امنا 9-1

 ت امناط به فعالیت های مرکز رشد به هیأجه مربودپیشنهاد برنامه و بو 9-2

 مصوب جهت ارائه به هیأت امنامالی ساالنه مرکز رشد بر اساس شاخص های  بررسی و تصویب اولیه تراز 9-3

 تایید آیین نامه های اجرایی مرکز رشد 9-4

 تصویب صالحیت واحد های فناور جهت استقرار در مرکز رشد 9-5

 بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد 9-6

 پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان موسس 9-7

 ات و فناوری از طریق رئیس سازمان موسسپیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به معاونت تحقیق 9-8

 وظایف سازمان موسس –10ماده 

 تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد 10-1

 انتصاب رئیس مرکز رشد به پیشنهاد معاون پژوهشی سازمان موسس 10-2

 تامین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی 10-3

 تخصصی فناوری معاونت تحقیقات و فناوریپیشنهاد انحالل مرکز رشد به کمیته  10-4

 مقررات مالی -11ماده 

 نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها می باشد.مرکز رشد از نظر مقرارت مالی مشمول آیین 

 منابع مالی–12ماده 

 منابع مالی مرکز رشد عبارتند از :

 گردد.محل اعتبارات عمومی کشور تامین می  بودجه ساالنه مرکز رشد که از 12-1

 کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی 12-2

 (Royaltyدرآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت های مرکز رشد طبق قراردادهای منعقده و دریافت حق امتیاز )  12-3

 3عقد قراردادهای پزوهشی و اجرایی با سازمان های دولتی و غیر دولتی با رعایت تبصره ذیل ماده  12-4

تغییر و اصالح در این اساسنامه به پیشنهاد شورای مراکز رشد یا تایید کمیته تخصصی فناوری  هرگونه – 13ماده 

معاونت تحقیقات و فناوری و با تصویب شورای نطارت ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی صورت خواهد 

  .گرفت

د واحد های تاسیس و راه اندازی مراکز رش در صورت هرگونه سکوت یا تعارض مفاد اساسنامه با آیین نامه – 14ماده 

 ، مفاد آیین نامه الزم االجرا خواهد بود.فناوری در علوم پزشکی
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تبصره در تاریخ ...................................... در شورای گسترش دانشگاه های علوم  2ماده و  15این اساسنامه در – 15ماده 

 پزشکی به تصویب رسید.

  ری لنکرانیباقدکتر      

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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موسسات سیس مراکز رشد واحدهای فناوری دردانشگاهها و کاربرگ درخواست راه اندازی و تا

 کشور علوم پزشکی

 مؤسس سازمان . مشخصات1

 سازمان: نام 

 :آدرس 

 تلفن: شماره 

 نمابر:  

 حقوقی هویت: 

  :ببرید نام لطفاً        سایر           خصوصی        دولتی  

 ؟است فناوری واحدهای رشد مرکز یا پارک مجوز اراید   

 ؟ دارد فناوری واحدهای رشد مرکز اندازیراه درخواست 

 رشد مراکز موضوع با مؤسس سازمان آشنایی وابقس: 

  

 

 

 

 

 

 درخواست مورد عنوان برای متقاضی، مؤسسه در فناوری و رشد مرکز اندازیراه از هدف: 
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 متقاضی مؤسسه در شده درخواست عنوان با فناوری و رشد مرکز اندازیراه توجیهی دالیل: 

 

 

 

 

 

 

 گرفت خواهد عهدهرب فناوری رشد مرکز که وظایفی: 

 

 

 

 

 

 

 رشد مرکز ساختمان مشخصات . 2

 :مالکیت نظر از ساختمان وضعیت . 2-1

  مؤسس سازمان به متعلق 

  اجاره صورت به مؤسس سازمان اختیار در و دولتی مالکیت با  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سایر  

 

 :ساختمان کاربری سابقه .2-2

  اداری    مسکونی   پژوهشی یا آموزشی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: توضیحات با موارد سایر

 

 ساختمان گرفتن قرار موقعیت. 2-3

  دانشگاه مرکزی پردیس داخل                        شهر داخل            شهر از خارج 
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 رشد مرکز عنوان به برداریبهره جهت ساختمان آمادگی . 2-4 

 ندارد تعمیرات به نیاز  

  دارد ریال میلیون ـــــــــــــــ معادل ایهزینه با تعمیرات به نیاز. 

  دارد ریال میلیون ـــــــــــــــ معادل ایهزینه به نیاز تأسیسات تأمین جهت. 

 

 ساختمان داخل فضاهای مشخصات. 2-5

 مترمربع ـــــــــــــــ: ساختمان زمین کل مساحت 

 طبقه ـــــــــــــــ: ساختمان طبقات تعداد 

 مترمربع                             ساختمان زیربنای کل ساحتم 

 مربع متر:            ساختمان مستقل هایاتاق تعداد 

 مترمربع ـــــــــــــــ: ساختمان مشترک و عمومی فضاهای زیربنای میزان 

 مترمربع ـــــــــــــــ: فناوری واحدهای به واگذاری قابل مساحت زیربنای میزان 

 اتاق ـــــــــــــــ: فناوری واحدهای به واگذاری قابل واحدهای یا هااتاق تعداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ساختمانی مشخصات ایرس 

 

 ساختمان تأسیساتی مشخصات .2-6

 خط ـــــــــــــــ: تلفن مستقل خطوط دتعدا

  شبکه وجود LAN  

  :طریق از اینترنت شبکه با ارتباط -

  مودم  

Leased line  سرعت با:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ: سرعت با اختصاصی خط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ: سرعت با ماهواره طریق از ارسال و دریافت 

  دانشگاه نوری فیبر شبکه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مشخصات سایر -
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 استان آموختگاندانش و هادانشگاه مشخصات. 3

 مجاور هایدانشگاه نام . 3-1

 

 

 

 

 (تقریبی برآورد) استان کل در جاری سال در دانشجو پذیرش میزان . 3-2

 

 

 

 

 

    

 (تقریبی برآورد) استان کل در جاری سال در علمی هیأت اعضای تعداد . 3-3

 

 

 

 

    

 

  (تقریبی برآورد) گذشته سال پنج در استان بومی التحصیالنفارغ تعداد .3-4
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  استان بزرگ فعال تولیدی واحدهای و صنایع کلی مشخصات. 4

  

 

 

 

 

 

  رشد مرکز اداره جهت مؤسس سازمان هایبرنامه . 5

 مدیریتی ستاد . 5-1

 پیشنهادی مدیر خانوادگینام و نام:  

 تخصصی زمینه:  

 تحصیلی مدرک:  

 (گردد ضمیمه سوابق مشروح) اختصار به کاری سوابق 

 

 

 

 

 

 

 (علمی هیأت اعضای) اصلی همکاران مشخصات 
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 (.. و کارشناسان) همکاران سایر مشخصات 

 

      

      

      

      

 پذیرش جهت شده بینیپیش فناوری واحدهای تعداد .5-2

 ـــــــــــــــ: خصوصی  

 ـــــــــــــــ: دولتی  

 ـــــــــــــــــــ: تعاونی  

 

 واحدها به ارایه برای شده بینیپیش خدمات نوع. 5-3

 دیجیتال کتابخانه کتابخانه، رسانی،اطالع خدمات 

 کامپیوتر( مرکز) اطالعات فناوری خدمات 

 کارگاهی خدمات 

 آزمایشگاهی خدمات 

 تکثیر و چاپ خدمات 

 اجتماعات سالن 

 آموزشی هایکارگاه سالن 

 کالس 

 ذهاب و ایاب سرویس 

منشیگری خدمات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: (فرمایید مرقوم لطفاً) خدمات سایر 

 

 واحدها کاری هایایده از شده بینیپیش مالی حمایت . 5-4

 ـــــــــــــــ: خصوصی  

 ـــــــــــــــ: دولتی  
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  واحدها برای پیشنهادی کاری تخصصی هایزمینه . 5-5

 

 

 

 

 

 

 رشد مرکز اندازیراه جهت دانشگاه گذاریسرمایه میزان . 5-6

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه در رشد مرکز ایجاد فنی و اقتصادی توجیه. 5-7
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  رشد مرکز اندازیراه نیاز مورد جاری هایهزینه تأمین جهت نظر مورد مالی منابع .5-8

 ــــــــــــــــــ: میزان به مجری دستگاه جاری اعتبارات 

 دولتی اعتباراتسایر  از استفاده متقاضی و ندارد وجود منبعی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(: گردد مشخص میزان و منبع) سایر 

 

  رشد مرکز توسعه و ادامه برای مؤسس سازمان هایدیدگاه و برنامه . 6

 شود( ذکر جزئیات) واحدها استقرار فضای توسعه در هابرنامه 

 

 

 

 

 رشد مرکز توسعه وفعالیت  ادامه برای مرکز مدیریت جهت هابرنامه 

 

 

 

 

 

 

 آینده هایسال برای مرکز مالی منابع بینیپیش 

 

 

 

 

 

 مؤسس سازمان اجرایی مقام باالترین امضای و خانوادگی نام و نام

 تاریخ
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 استقرار در مرکز رشد راهنمای واحدهای فناور متقاضی پذیرش و

 مقدمه .1

به سرعت رو به افزایش  ،فناوری و به تبع آن کارآفرینی، توسعه کشور در رونق اقتصادی بنیانسهم اقتصاد دانش

در گرو ایجاد  ،فناوری پیشرفته، به عنوان مولفه های اصلی اقتصاد دانش بنیانی مبتنی بر ها. توسعه شرکتاست

-در دوران شروع فعالیت می، به خصوص و مخاطرات در مقابل مشکالتها آنحمایت از های الزم برای زیرساخت

 یکارآفرینان بههستند. مرکز رشد واحدهای فناوری  1ها، مراکز رشد واحدهای فناورییکی از این زیرساختباشد. 

های اطالعات و مشاوره ،محدود یهای قابل تجاری شدن هستند، برای مدتکه با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده

ها را برای حضور مستقل و موثر در داده و آن هیزات مناسب را برای رشد و ارتقا ارائهجضروری و نیز خدمات و ت

 کند.صحنه فناوری آماده می

دستیابی  در راستایطی دوره حضور در مرکز رشد، با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی،  واحدهای فناور نوپا در

عالوه بر ارائه  به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تالش خواهند کرد. در این دوره، مرکز رشد

 داشت. عهده خواهدر امکانات و خدمات پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت این واحدهای فناوری را نیز ب

 تعاریف .2

 مرکز رشد

های جدید ای که با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفهمرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه

دارای اند و ل شدهیتشکهای منتهی به فناوری ل در زمینهواحدهای نوپای فعاتوسط کارآفرینانی که در قالب 

 کند.، پشتیبانی میاوری هستنداهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن

 واحدهای فناور 

که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، درقالب یک شرکت  هستند واحدهایی

فعالیت نمایند. این واحدها دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز  و یا به صورت هسته فناور یخصوصیا موسسه 

ای، طراحی و در زمینه تحقیقات کاربردی توسعه که دارای ایده فناورانه منجر به محصول تجاری رشد بوده

یج تحقیقات مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتا

 نمایند.فعالیت می

                                                           
1 Inqubators 
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 های فناورهسته

کاری مشخص که ه با زمین گان و متخصصینآموختتعدادی دانشاعضای هیئت علمی، های کاری متشکل از تیم

کاری ه درصدد تشکیل یک موسسه حقوقی و ایجاد یک حرفه در زمینبا ایده فناورانه منجر به محصول تجاری 

 باشند. مذکور می

 کاریه زمین

. در حوزه سالمت، عناوین اصلی و در نظر دارد در آن فعالیت نماید که متقاضیخاص گرایش و زمینه تخصصی 

 زمینه های اصلی فعالیت به شرح زیر است:

  دارویی 

  تجهیزات پزشکی 

  زیست فناوری 

  گیاهان دارویی 

 محوریه اید

که اجرای آن مبتنی بر تحقیقات و فناوری باشد و در نهایت منجر به محصول یا ارائه  2بازارپسند هطرح یا اید

 خدمات با ارزش افزوده باال گردد.

  واحدهای فناور مؤسسین

ها و )برای شرکت سهامداران مؤسسه و (فناورهای )برای مؤسسات در حال تشکیل و هستهتیم شامل اعضای 

 (. ثبت شدهمؤسسات 

 ای فناورهمکاران واحده

وقت وقت، تمام به صورت پارهه ط با زمینه فعالیت واحد فناور ککاری مرتب هسابق دارایمحققین و یا کارشناسان 

 همکاری دارند.با آن واحد فناور ای و یا مشاوره

 رشد مقدماتی هدور

                                                           
2 Marketable 
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منجر به  های نوآورانهکه دارای ایده های فناوریهستهماهه که در آن، به افراد و یا  6حداکثر است ای دوره

 ،هویت حقوقی مستقلایجاد و  محوریکاری، تثبیت ایده  هستند، برای آشنایی با بازار، شناسایی گروهمحصول 

شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، های الزم داده میمشاوره و آموزش

 در مرکز رشد شوند.  -دوره رشد -رسمیتوانند متقاضی استقرار واحدهای نوپا می

 ماه قابل افزایش است. 9تا با تصویب مدیر مرکز رشد زمان این دوره 

به  ای، موظفتوسعه -یک واحد تحقیقات  ههای فناور مستقر در این دوره، با برخورداری از نیازهای اولیهسته

خصوصی و ثبت حقوقی شرکت، به  هموسسمحوری، تکمیل تیم کاری و نیروی انسانی مورد نیاز یک ه تثبیت اید

 باشند. رشد می همنظور انتقال به دور

 رشد هدور

ساله که طی ان واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست  3ای است حداکثر دوره

 افزایش است. سال قابل 5یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 

 مزایای استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد  .3

فناور در مرکز رشد، قرار گرفتن محققین در یک فضای توسعه فناوری است  یترین مزیت استقرار واحدهاشاخص

گیری از مزایای تجمیع شود. عالوه بر بهرهبا دیگر محققین و مؤسسات فناور را موجب می افکار که تبادل مستمر

رسانی، پشتیبانی فنی، واحدهای فناور از خدمات اداری، اطالع -واحدهای فناور و ارتقای سطح مبادالت علمی

واحدها این مند خواهند شد. همچنین بهره ،گرددهای مناسب ارائه میای و آموزشی که با تعرفهمشاوره ،فنی

های اسکان، خرید هت پرداخت بخشی از هزینهاعتبار جاین  .را دارند خدماتدریافت امکان استفاده از اعتبار 

اختیار واحد فناور قرار صورت تامین منابع مالی، در  در ،تجهیزات و استفاده از خدمات پشتیبانی مرکز رشد

از حمایت محوری واحد فناور مورد تصویب شورای مرکز رشد قرار گیرد، امکان استفاده ه گیرد. چنانچه ایدمی

ای در مدت حضور واحد فناور در ی نیز وجود دارد. این اعتبارات به صورت مرحلهمحورمالی جهت اجرای ایده 

 گردد.به واحد فناور پرداخت می د و پس از ارزیاب یهای دوره ای توسط شورای مرکز رشدرشمرکز 

 واحدهای فناور خدمات قابل ارائه به



014.نسخه   
 آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فناوری سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 1396دیماه 

 

37 

 
 

ضمن طی کردن محوری مناسب و متکی بر فناوری، ه یک واحد فناور خصوصی با تعقیب اید انتظار می رود

در این . را دنبال کندو موفق اقتصادی  ، بالغیک موسسه فعال مراحل پیش رشد و رشد، مسیر تبدیل شدن به

زیر و بسته به امکانات موجود، از طریق ارائه خدمات حضور در مرکز رشد  دورهطی واحدهای فناور در راستا، 

 :دنگیرقرار می حمایتمورد 

   خدمات پشتیبانی 

های ای، امکان استفاده از اتاقخدمات اسکان، دسترسی به تلفن و دورنگار، کارپردازی و خدمات دبیرخانه

 و...های فتوکپی و تکثیر دستگاهتجهیزات کامپیوتری و کنفرانس، تجهیزات سمعی و بصری و 

 رسانی خدمات اطالع 

 ایافزارهای رایانهرسانی و نرمبه کتابخانه و مراکز اطالعدسترسی به اینترنت، دسترسی 

 ای و آموزشی خدمات مشاوره 

 های آموزشی مورد نیاز برگزاری سمینار و یا کارگاه ؛های مدیریتی، مالی و بازرگانی، حسابداری و حقوقیمشاوره

 خدمات پشتیبانی فنی 

 یشگاهی و کارگاهیخدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزما هارائ

  خدمات مالی و اعتباری 

 گذاراندسترسی به منابع مالی و جذب سرمایهدر کمک فناوری؛ خدماتی و  از اعتبارات مند شدن کمک در بهره

 هاى آموزشىهاى قابل اکتساب از طریق برگزارى دورهمهارت

ایجاد و  جدید بااندازى و اداره یک کسب و کار راه از طریقکارآفرینى کمک به ها، هدف از برگزارى این دوره

 .باشدزیر مىعمده هاى تقویت مهارت

 هامهارت

 مدیریت و رهبرى پروژه -2 مدیریت کسب و کار -1

 هامدیریت هزینه -4 مدیریت مالى و جریان نقدى -3

 ریزى اطالعاتمدیریت و برنامه -6 ریزى استراتژیکمدیریت و برنامه -5

 مدیریت رشد و توسعه -8 مدیریت نیروى انسانى -7

 مدیریت جلسات -10 مدیریت زمان -9

 مدیریت ریسک -12 یورمدیریت بهره-11
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 تفکر استراتژیک -14 تفکر انتقادى-13

 نوآورى و خالقیت و تفکر خالق -16 تفکر اقتصادى-15

 ارتباط متقابل )تعامل( -18 روحیه کار گروهى-17

 هاى حل مسألهروش -20 اىحرفهاخالق -19

 گیرىتصمیم -22 تجزیه و تحلیل مسائل-21

 اصول و فنون مذاکره -24 گیرى چند معیارههاى تصمیمروش-23

 اصول و فنون مکاتبات تجارى -26 سازىاصول و فنون مستند-25

 اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد -28 اصول و فنون محاسبات تجارى-27

 اصول و فنون بازاریابى  -30 تهیه طرح تجارى-29

 هاى حسابدارىمهارت -32 هاى فروشمهارت-31

اندازى کسب و کار و آشنایى با مراحل قانونى راه-33

 هاثبت شرکت

گذارى، آشنایى با قوانین و مقررات بانکى، مالیاتى، سرمایه -34

 سهام و ...
 

 پذیرش واحدها .4

 شرایط پذیرش 

 .زیر ارزیابی خواهد شدبا معیارهای  در مرکز رشد واحد متقاضی استقرارپذیرش درخواست 

 داشتن ایده محوری روشن و مشخص. :حورىم یایده  .1

 . انه بودن محصول یا خدمت پیشنهادینوآور نوآورى: .2

 علمىاین طرح، عالوه بر تشریح ابعاد و ارزش  .کاری متکی بر شناخت بازاری هبرنام هارائ طرح کسب و کار: .3

 کند.گذارى بر روى آن را توجیه مىایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه فنى -

دارا بودن تیم کاری توانمد، مرتبط با موضوع و الزامات ایده محوری و مورد تایید و پذیرش : گروه کارى .4

 و شورای مرکز رشد.داوران 

 مدارک مورد نیاز

  راهنمای واحدهای فناور متقاضی پذیرش و استقرار در مرکز رشد 

 کاربرگ 

 قرارداد 

 فرم درخواست تسهیالت از مرکز رشد فناوری 
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 گردش کار پذیرش

 و به صورت عمومی. ای و ارائه اطالعات به متقاضیانفراخوان عمومی یا دوره 

  کاربرگ مقدماتی پذیرش توسط مسئول برگزاری جلسات توجیهی با متقاضیان و در اختیار قراردادن

 پذیرش

 بررسی کارشناسی توسط مسئول پذیرش ؛دریافت کاربرگ مقدماتی تکمیل شده. 

 ای و کسب تایید مدیر مرکز رشد، نامهدر صورت عدم احراز امتیاز اولیه الزم و نداشتن حداقل شرایط آیین

 .اعالم عدم قبول درخواست پذیرش متقاضی

  بر اساس  ها به پذیرش در دوره رشد و دوره رشد مقدماتیکیک درخواستفالزم، ت طاحراز شرایدر صورت(

 .های مرتبط به متقاضی توسط مسئول پذیرشفرم تحویلنامه مربوطه( و آئین

 کنترل مدارک توسط مسئول پذیرش و های تکمیل شدهدریافت فرم. 

  در مرکز رشدکاری ایده، اعضاء موسس و برنامهبررسی کارشناسی. 

 اقتصادی طرح  - )کارشناس متخصص مرتبط( برای ارزیابی فنی کمیته پذیرش، تعیین داور در صورت تایید

 .و اعالم موافقت با برگزاری جلسه مصاحبه حضوری

 برگزاری جلسه مصاحبه با حضور کارشناس متخصص مرتبط و تیم متقاضی. 

 محاسبه امتیاز جلسه مصاحبه توسط مسئول پذیرش. 

 جلسه مصاحبه و بررسی امتیاز نهایی واحد فناوری متقاضی در شورای مرکز رشدبندی جمع. 

  ،رشد و یا پذیرش مشروط و تحت شرایط  مرکزمخالفت پذیرش در  ابالغدر صورت عدم احراز امتیاز الزم

 .خاص به واحد فناور متقاضی

  و  استقرار در مرکز رشدشرایط ویژه موافقت قطعی، رشد، ابالغ  مرکزدر صورت احراز شرایط حضور در

 مدارک و تنظیم قرارداد.فرجه زمانی جهت تکمیل 

 تبادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد. 

  روز کاری می باشد 30الی  15حداکثر زمان بررسی و پاسخگویی از طرف مرکز رشد. 

 تعهدات واحدهای  فناور مستقر در مرکز رشد .5
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به محصول یا خدمات  محوریهای واحد فناور، تبدیل ایده فعالیتتالش در جهت رشد کمی و کیفی  -1

   .مورد نظر و بازاریابی آن طبق برنامه ارائه شده توسط واحد فناور، در طول زمان استقرار در مرکز رشد

 .رشد هخروج واحد فناور از مرکز رشد، پس از دور -2

 .دارکارتباط واحد فناور با مرکز رشد در مکاتبات و مصحیح  انعکاس -3

در و عمل به تعهدات مصوب در قرارداد استقرار مانند پرداخت رویالتی و.. بازپرداخت اعتبارات دریافتی  -4

 .های مربوطهنامهدوره حضور در مرکز رشد، مطابق با آیین

 .ها در موعد مقررهای خدمات دریافتی براساس تعرفهپرداخت هزینه -5

 .ز روند رشد واحد فناورای ادوره همکاری با مرکز رشد در ارزیابی -6

 رعایت مقرارت داخلی مرکز رشد. -7

 فناور در مرکز رشد هایفعالیت واحد هخاتم .6

 .شودفعالیت واحد فناور در مرکز رشد تلقی می ههر یک از شرایط زیر به عنوان شرط خاتم

 .دستیابی به معیارهای رشدیافتگی -1

 .ضوابط مرکز رشدرعایت عدول از  -2

 .مرکز رشدشورای محوری به تشخیص  در پیشبرد ایده عدم موفقیت ناشی از قصور -3

 پیش بینی شده و به تایید شورای مرکز رشد. عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی -4

 .درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه استقرار در مرکز رشد -5
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شرکت

مرحله انعقاد قرارداد استقرار و ارائه خدمات و نظارت

موسسه واحد فناور

محصول تولید و طراحی•
تولیدی شرکتD R واحد•
فنی دانش کسب و پژوهشی•
آموزشی خدمات•
مهندسی خدمات•
لیقب تحقیقات دستاوردهای سازی تجاری•
موجود محصول تکمیل•
سالمت حوزه خدمات•

دارویی•
پزشکی تجهیزات•
فناوری زیست•
ارتباطات و اطالعات فناوری•
زیست محیط•
مواد بیو•
آزمایشگاهی تجهیزات•
سایر•

پشتیبانی خدمات•
ای مشاوره آموزشی، خدمات•
مالی تسهیالت •
رسانی اطالع و اداری خدمات•
نمایشگاهی خدمات•
آزمایشگاهی خدمات•
خدمات سایر•

بررسی در شورای مرکز رشد

انیکمیته خدمات پشتیب
واحد حقوقی و انعقاد قرارداد

سال  5تا  3دوره رشد ؛ 

تولید محصول نیمه صنعتی

طرح تجاری دارد

تقاضا ورود به مرکز رشد
(BP)دوره تجاری 

بله

محور مرتبط
خدمات مورد نیاز

نوع فعالیت اصلی

کاربرگ پذیرش ایده فناورانه

کمیته ارزیابی اولیه مرکز رشد
اصالح

کمیته ارزیابی طرح تجاری مرکز رشد
اصالح

واحد ارائه دهنده خدمت
:قرارداد همکاری

 سرمایه گذاری مشترک
رویالیتی
حمایت در قالب روام

کمیته ارزیابی و نظارت

تشکیل واحد تولید خصوصی

متقاضی استقرار در شهرک صنعتی

مرحله رشد مقدماتی به واحد نوپا

تسویه حسابخرو 

بله

اصالح

اتمام مدت استقرار

متقاضی استقرار در پارک

تسویه حساب

تسویه حساب

تسویه حساب
خرو 

انعقاد قرارداد جدید پردیس سالمتخرو 
موجود در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکیروند کاری استقرار و فرآیندهای : 1شکل   
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 فناور در مرکز رشد واحدپذیرش  درخواست کاربرگ

 

 

 

 

 

 :در این قسمت چیزی ننویسید” لطفا

 رشد                            استقرار مجازی                      مقدماتی دوره رشد  متقاضی استقرار:

 تاریخ پذیرش:   شماره پذیرش:    شماره تقاضا:

 نام کارشناس یا ناظر:

این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اطالعات عمومی جهت تشریح اهداف و برنامه های واحد متقاضی به  توجه:

های علوم پزشکی تدوین شده است. لذا تکمیل آن به منزلة پذیرش، پذیرش مرکز رشد دانشگاهمنظور طرح در کار گروه 

 مشارکت یا هر نوع رابطه کاری دیگر با این مرکز نمی باشد.

هدف از تکمیل این فرم دریافت تقاضای اولیه استقرار واحد فناوری در مرکز رشد و تعیین وضعیت موجود و توانمندی های 

 و نیز براورد نیازها و انتظارات از مرکز رشد مورد تقاضا می باشد.واحد فناور 

 مشخصات متقاضی اصلی/ مدیر عامل -1

 ....................................محل تولد: .........نام: ............................... نام خانوادگی: ........................................ تاریخ تولد: .....................

 نام دانشگاه......................................  فارغ التحصیل  وضعیت کنونی تحصیلی:    دانشجو 

 دکترا    کارشناسی ارشد                کاردانی          کارشناسی        مدرک تحصیلی اخذ شده: دیپلم   

 ............................................................    عنوان رشته تحصیلی ..........................................عنوان شغل جاری: 

نام دانشـگاه محـل اشـتغال /     دانشجو       عضو هیئت علمی                     کارمند        پژوهشگر             وضعیت شغلی: فناور

 لتحصی

 موارددیگر     )نام ببرید( ........................ 

 آدرس محل کار:

 ...............کدپستی:                                                                        تلفن: ........................................

 آدرس پایگاه اینترنتی:                           آدرس پست الکترونیکی:                           

 نام شرکت:

 عنوان ایده محوری:

 

 نام نماینده یا مدیر عامل:

 آدرس و تلفن:

 :تاریخ تقاضا
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 کاری واحد( اطالعات موسسین / تیم2

نام و نام 

 خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی و 

 رشتة تحصیلی

نحوة  زمینه همکاری  شغل و محل کار

 همکاری 

     

     

     

 

 در شرکت موجود یا شرکتی که می خواهید به ثبت برسانید: سهامدارن( نام و مشخصات 3

 نوع فعالیت شرکت تخصص تعداد سهام ثبت سهام هر فرد نام شرکاء ردیف

      

      

 

در صورتی که شرکت ثبت شده ای جهت انجام امور مربوطه طرح یا ایده پیشنهادی دارید این قسـمت   -3-1

 تکمیل نمایید.را 

 شماره ثبت:   تاریخ ثبت:     نام شرکت:

 فعالیت هایی که تاکنون از طریق این شرکت انجام داده اید؟-3-2

1- 

2- 

3- 

 در مرکز رشد به آن خواهد پرداخت :فناوزی نوع فعالیت اصلی که واحد  -4 

 کسب دانش فنی      طراحی محصول نمونه/ خدمات 

 تولید محصول نمونه      مالیبازاریابی و جذب مشارکت 

  تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی قبلی  سایر 

 توضیحات:
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های مرتبط بینی شده برای واحد، به همراه سابقه فعالیتمحوری/ زمینه کاری پیش ای از ایدهخالصه  -5

 انجام شده ) حداکثر در یک صفحه(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجیه اقتصادی محصول و یا خدمات مورد نظر چیست؟ -6
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 خیر        آیا مطالعات امکان سنجی و بازار برای محصول شما انجام شده است؟ بلی    -7

 به پیوست ارسال شود.FSو BPدر صورت مثبت بودن یک کپی از     

 خیر        محصول مورد نظر ثبت اختراع داخلی شده است؟ بلی   ایده یا آیا  -8

 ثبت اختراع به پیوست ارسال شود.در صورت مثبت بودن یک کپی از گواهی    

 خیر     محصول مورد نظر ثبت اختراع خارجی شده است؟ بلی ایده یا آیا  -9

 در صورت مثبت بودن یک کپی از گواهی ثبت اختراع به پیوست ارسال شود.

  خیر      آیا استانداردهای بین المللی یا ملی مرتبط با محصول یا خدمات طرح را در دسترس دارید؟ بلی -10

 سایر استانداردها       CE       FDAدر صورت مثبت بودن یک کپی از گواهی اخذ شده پیوست ارسال شود.

 خیر        آیا محصول شما تائیدیه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را دارد؟ بلی    -11

 در صورت مثبت بودن یک کپی از تاییده به پیوست ارسال شود.    

 خیر        آیا محصول شما مجوز و پروانه تولید اخذ کرده است؟ بلی    -12

 در صورت مثبت بودن یک کپی از مجوز یا پروانه به پیوست ارسال شود.    

 مشتریان محصول یا خدمات شما چه بخشی از جامعه هستند؟ -13

 ........................................)نام ببرید( .     بیماران خاص        بیمارستانها        عموم مردم

 سایر                     )نام ببرید( .........................................     )نام ببرید( .....................................    سازمانها

 تجهیزات و امکانات موجود توسط متقاضیان یا شرکت: -14

 تعداد/ مقدار قطعات یا موارد مصرفیعنوان تجهیزات، 
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 تجهیزات مورد نیاز طرح/ ایده که باید توسط مرکز رشد فراهم شود: -15

عنوان  ردیف

 خدمت

نوع خدمت )تجهیزات، قطعات یا موارد 

 مصرفی، تسهیالت و...(

 برآورد قیمت کل تعداد/ مقدار

     

     

     

     

     

 مقدماتی                 دوره رشد:دوره رشد ردر متقاضی استقرا -16

 بیان نمایید. از این مرکز به طور خالصه علت درخواست استقراردر مرکز رشد و انتظارات خود را -17

 

 

 

 

 

 امضاء:           تاریخ تکمیل :سمت:      : پرسشنامهنام و نام خانوادگی تکمیل کننده 

 نیاز:مورد مستندات 

 اسناد مثبته شرکت -1

  Business Planمطالعات بازار  -2

  Feasibility Study    مطالعات امکان سنجی -3

 المللیهای ملی و بینگواهینامه استاندارد -4

 گواهینامه ثبت اختراع داخلی و بین المللی -5

 گواهینامه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت -6

 مجوز و پروانه تولید -7
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 واحد فناوری رئیس مرکز رشد

 ................... دانشگاه/موسسه ..............................قرارداد استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری 

 : مقدمه1ماده 

بر اساس سیاست های اعالمی در اسناد باالدستی؛ قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمایت از شرکت ها و 

ی آن، اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناوری علوم پزشکی مصوب مؤسسات دانش بنیان و آئین نامه اجرائ

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و آئین نامه اجرائی آن، این قرارداد براساس مصوبه جلسه شماره 

شگاه علوم پزشکی / موسسه شورای مرکز رشد فناوری .................................... دان...../...../....... ................... مورخ 

 باشد.........................................بین طرفین ذیل منعقد گردید و بعد از امضاء و ابالغ الزم االجرا می

رشد  آقای/ خانم .............................. با سمت ............................................. به عنوان رئیس مرکز طرف اول:

فناوری........... دانشگاه علوم پزشکی / موسسه ....................................... به 

مرکز ".......... که در این قرارداد آدرس:.............................................................................................. و تلفن:..................

 نامیده می شود.  "رشد

...................... شناسه ملی  به شماره ثبت: ............................................: شرکت/ واحد فناور طرف دوم

ولد: ........................، شماره ......................... با مدیرعاملی آقای/خانم .....................................، نام پدر: ...................، مت

شناسنامه:..................، کدملی: ..............................، محل صدور: .....................، به آدرس: 

............................................................................................................. ....................................................

.............. که در این کدپستی:................................، تلفن ثابت: ........................................ تلفن همراه: ....................

 شود.نامیده می "واحد فناور"قرارداد 

 رداد: موضوع قرا2ماده 

پذیرش/ استقرار: فیزیکی/ مجازی واحد فناور در دوره رشد مقدماتی/ رشد از تاریخ ................ الی  .................... 

پیوست( در ارتباط با ایده با توجه به نامه شماره ................................ مورخ ...../....../...... مرکز رشد )تصویر 

.................................................................محوری........................................................................................................................

ها مطابق تعرفه مرکز رشد فناوری اخت هزینهمندی از خدمات پشتیبانی در ازای پردو بهره

قانون برنامه پنجم توسعه می باشد  17ماده  1............................................... )نرخ ترجیحی( مستند به تبصره 
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 رئیس مرکز رشد

 همچنین ضمائم ششگانه جزء که الینفک قرارداد میباشد.

 : مدت قرارداد3ماده 

 گردد.ماه شمسی منعقد می........... حداکثر به مدت ...../...../....... لغایت   /....../............ این قرارداد از تاریخ

سال قابل تمدید  5مدت در صورت پیشنهاد رئیس مرکز رشد و موافقت شورای مرکز حداکثر تا این  -1تبصره 

 شورای فناوری دانشگاه امکان پذیر است.سال بر اساس آیین نامه های ابالغی با نظر  5باشد. استقرار بیشتر از می

 برنامه پنجم توسعه و بندها و تبصره های ذیل آن( قانون 17)مطابق ماده : وظایف مرکز رشد 4ماده 

ها و تجهیزات نرم افزاری در حد ها، کارگاهارائه خدمات فنی و تخصصی از قبیل استفاده از آزمایشگاه -4-1

 برنامه پنجم توسعه قانون 17ماده  1ق تبصره امکانات موجود در مرکز رشد مطاب

 یابی مطابق با ضوابط مرکز رشدای، حقوقی، مدیریتی، بازاریابی و پروژهارائه خدمات مشاوره -4-2

 واگذاری فضای استقرار اختصاصی در ساختمان مرکز رشد مطابق تعرفه مرکز رشد -4-3

 مطابق با ضوابط مرکز رشدارائه خدمات پشتیبانی در حد امکانات موجود و  -4-4

 های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنهانظارت بر فعالیت -4-5

-ارائه خدمات واگذاری موقت منافع فضای فیزیکی و خدمات مندرج در ازای دریافت هزینه مطابق تعرفه -4-6

 باشد.های مرکزرشد می

ای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای فناوری در راست -4-7

 آنها در حد امکانات مرکز رشد.

 بسترسازی جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی. -4-8

نظارت دقیق درخصوص مدت استقرار واحدهای فناوری در طی مدت استقرار حداکثر به مدت سه سال و  -4-9

 شد از جمله رئیس مرکز، شورا و دیگر مسئولین ذیربط.گزارش به موقع در این خصوص به مسئولین مرکز ر

ارائه خدمات فوق الذکر به درخواست واحد فناور در حد مقدورات، منوط به پرداخت هزینه خدمات  -2تبصره 

 های مرکز رشد خواهد بود.مذکور مطابق تعرفه

می باشد و طی قراردادهای جداگانه ضمیمه مرجع تصمیم گیری در این خصوص شورای مرکز رشد  -3تبصره 

 قرارداد می شود.
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 واحد فناوری واحد فناوری رئیس مرکز رشد

 : وظایف و تعهدات واحد فناور5ماده 

رعایت و پایبندی به کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و رعایت اساسنامه و آئین نامه مرکز  -5-1

 رشد.

که به نماینده واحد فناور ابالغ شده و معرفی نماینده قبول و رعایت شرایط ویژه استقرار در مرکز رشد  -5-2

 االختیار به مرکز رشد.تام

رعایت شئونات اجتماعی و اخالقی کلیه کارمندان شرکت در مرکز رشد و رعایت حقوق مادی و معنوی  -5-3

 مرکز رشد، اشخاص ثالث و سایر واحدهای فناور.

اری غیر مرتبط با محصوالت و زمینه فعالیت واحد فناور مستقر های صرفا بازرگانی و تجاجتناب از فعالیت -5-4

 در مرکز رشد.

 های مرکز رشد. های مربوط به خدمات دریافتی بر اساس این قرارداد و مطابق با تعرفهبازپرداخت هزینه -5-5

زار ریال برای هر مترمربع می باشد ، .................................. ه139تعرفه اجاره فضای دفتری در سال ...... -3تبصره 

که واحد فناور موظف به پرداخت آن به طور ماهیانه، پس از صورتجلسه تحویل دفتر و متراژ تخصیص یافته، در 

وجه دانشگاه / موسسه می باشد. بدین منظور واحد فناور یک فقره چک معتبر به عنوان تضمین پرداخت اجاره 

دانشگاه / موسسه تودیع می نماید. در صورت دریافت مجوز برای استقرار در  قرارداد( در وجه 4بهاء )ضمیمه 

 سال های آتی، تعرفه مربوط به آن سال مالک دریافت اجاره بهاء خواهد بود.

 می باشد.  139تعرفه اجاره فضای کارگاهی ......................... ریال برای هر متر مربع در سال ....... -4تبصره 

 ای و همکاری با ناظر تعیین شده از طرف مرکز رشد.ارائه گزارش دوره -5-6

 عودت سالم و بدون نقص کلیه لوازم و تجهیزات دریافتی و مکان استقرار در زمان خروج از مرکز رشد. -5-7

 پرداخت هزینه تعمیر لوازم و تجهیزات دریافتی در زمان خروج از مرکز رشد. -5-8

 اختصاصی. پرداخت هزینه تلفن -5-9

 ارتباط و مکاتبات با مرکز رشد صرفا توسط مدیرعامل یا نماینده تام االختیار. -5-10

انجام فعالیت در راستای ایده محوری مرکز رشد و اطالع رسانی به مرکز رشد در صورت هرگونه تغییر  -5-11

 شورای مرکز رشد خواهد بود. در ایده محوری، بدیهی است فعالیت در راستای ایده محوری جدید منوط به تایید

 ها و زمینه اصلی فعالیت واحد به مرکز رشد.رسانی هر تغییر در هیئت مدیره، و میزان سهام آناطالع  -5-12

 واحد فناور موظف است هزینه خدمات دریافت شده را حداکثر یک ماه پس از ارائه خدمات پرداخت نماید. -5-13
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 واحد فناوری رئیس مرکز رشد

ها منجر به صدور اخطار کتبی از طرف مرکز رشد خواهد شد. در صورت دریافت سه عدم پرداخت به موقع هزینه

اخطار کتبی به فاصله ده روز و در صورت عدم مراجعه نماینده واحد فناور، مرکز رشد می تواند نسبت به فسخ 

 ات وارده را دریافت نماید.یکطرفه قرارداد استقرار با واحد فناوری اقدام نموده و کلیه خسار

واحد فناور حق تغییر و تحوالت در فضای فیزیکی )ایجاد پارتیشن و ...( را بدون هماهنگی و اخذ موافقت  -5-14

 کتبی مرکز رشد ندارد.

 بازپرداخت اعتبارات دریافتی، بر اساس مصوبه شورای مرکز رشد پس از ابالغ مرکز رشد. -5-15

 بیمه و سایر عوارض به صورت ماهیانه به مرکز رشد. گزارش لیست پرداخت -5-16

ها عرضه محصول یا خدمت جدید سازی فعالیتاز اهم تکالیف واحدهای فناوری در قسمت تجاری  -5-17

گذاری فناوری، های جدید که شامل فرآیندهای مرتبط نظیر ثبت اختراع، ارزشمبتنی بر ایده ها یا فناوری

رمایه و منابع، طراحی صنعتی فرآیند یا محصول جدید، انجام آزمونها، دریافت پرداخت حق امتیاز، جذب س

تأییدیه های الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و خدمات پشتیبانی و همچنین ارتقاء کمّی وکیفی محصوالت موجود 

 باشد.در بخش ها و واحدها می

گذاری کلی و جزئی موضوع قرارداد را به واحد فناور بدون مجوز رسمی و کتبی مرکز رشد اجازه وا -5-18

 اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

باشد در غیر این صورت واحد رعایت مقرّرات ایمنی کار، استانداردها و اصول فنی بر عهده واحد فناور می -5-19

 فناور مسئول و جوابگوی خسارات وارده خواهد بود.

گونه بیمه هر نفر ، مسئولیت اداری ، اخالقی ، استخدامی مسئولیت حفظ سالمتی کارکنان، پرداخت هر  -5-20

 کارکنان واحد فناور و پرداخت هر گونه مالیات و  عوارض به عهده واحد فناور می باشد. 

قرارداد حاضر تعهدی برای مرکز رشد از حیث تعهد استخدامی برای کارکنان واحد فناور ایجاد  -5-21

نماید. همچنین مسئولیت هرگونه خسارات و حادثه جانی و مالی در خصوص پرسنل شاغل به عهده واحد نمی

 باشد. فناور می

گردد به صرف و... موضوع قرارداد مطرح میپاسخگوئی به شکایات حقوقی و قضایی که از بابت تولید، م -5-22

 باشد.عهده واحد فناور می

انتخاب پرسنل شاغل در واحد فناور و پرداخت حقوق و مزایا در واحد فناور و پاسخگویی به شکایات  -5-23

 باشد.کارکنان در مراجع ذیربط بر عهده واحد فناور می

ور به هیچ عنوان بدون اجازه کتبی از مرکز رشد، حق استفاده از لوگوی آرم، اسم و عنوان و واحد فنا -5-24
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 واحد فناوری

............................. جز در اعالم آدرس پستی با قید )مستقر در مرکز رشد فناوری  هساعتبار دانشگاه / موس

 .................................( را ندارد.

رعایت هر یک از مفاد و شروط قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، تخلف و نقض حقوق  خودداری و عدم -5-25

طرف دیگر بوده و متخلف ملزم به جبران کامل خسارت وارده با نظر کارشناس منتخب دانشگاه/موسسه 

 .............................. خواهد بود. هزینه کارشناس مزبور بر عهده طرف متخلف خواهد بود.

واحد فناور اقرار می نماید که در حین انعقاد قرارداد و تا پایان مدت اجرای آن مشمول ممنوعیت مذکور  -5-26

در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی کشوری مصوب 

 نمی باشد. 1337

تی توسط مرکز رشد اعم از اطالعات مالی، حسابداری، . واحد فناور مکلف است تمام اطالعات درخواس27-5

 نیروی انسانی و... را در صورت درخواست مرکز رشد در اختیار قرار دهد.

 : ضمائم قرارداد6ماده 

 آیند. ضمائم زیر اجزای الینفک این قرارداد به شمار می

 شرایط ویژه استقرار که به امضاء نماینده واحد فناور رسیده است. -6-1

 خدمات و فضای استقرار که به امضاء نماینده واحد فناور رسیده است.تعرفه  -6-2

 ( به مرکز رشد که به امضاء نماینده واحد فناور رسیده است.Royaltyاختصاص حق امتیاز ) -6-3

 تعرفه استقرار در مرکز رشد فناوری ........................... که به امضاء نماینده واحد فناور رسیده است. -6-4

 ستقرار در مرکز رشد فناوری ............................تقاضای ا  -6-5

 فرم تایید اصالت ایده  -6-6

 : تضمین قرارداد7ماده 

واحد فناور مکلف است برای استقرار و دریافت خدمات از مرکز رشد تضمین معتبر قبول مرکز باشد تا دو برابر 

باشد. کیفیت و نحوه منوط به ارائه تسویه حساب و تأیید مرکز مینماید که استرداد آن  تسهیالت اخذ شده ارائه

اخذ تضمین باید با محاسبه دقیق مالی بوسیله مرکز رشد صورت پذیرد به نحوی که تضامین اخذ شده با 

 شود مطابقت داشته باشد.خدماتی که به واحدهای فناوری ارائه می

 : فسخ قرارداد8ماده 



014.نسخه   
 آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فناوری سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 1396دیماه 

 

52 

 
 

 رئیس مرکز رشد

 گردد :فسخ میاین قرارداد در موارد ذیل 

 اتمام مدت قرارداد  –1-8

 انحالل شرکت -2-8

 ورشکستگی شرکت -3-8

 ون کارینین و مقررات و اخالق اسالمی و شئتخلف از قوا -4-8

 عدم صحت اطالعات، مدارک و گزارشات ارائه شده از سوی واحد فناور به مرکز رشد  -5-8

 عدم اجرای کامل و یا ناقص تعهدات واحد فناور به تشخیص مرکز رشد  -6-8

 عدم فعالیت مشهود واحد فناور در مرکز به تشخیص مرکز رشد -7-8

 عدم امکان اجرای پروژه به تشخیص مرکز رشد  -8-8

کتبی مرکز  واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز رسمی و -9-8

 رشد 

 تغییرات عمده در سهامداران ، میزان سهام و زمینه اصلی فعالیت واحد فناور بنا به تشخیص مرکز رشد  -10-8

 ضرورت تخلیه و جابجایی مرکز رشد -11-8

هر یک از طرفین می توانند با اعالم قبلی )یک ماهه( نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نمایند. در  -12-8

 صورت می بایست نسبت به تسویه حساب اقدام شود. این

مرکز رشد در هر مقطعی از مدت قرارداد، در صورت تخطی واحد فناور از تعهدات و وظایف خود پس از اخطار کتبی و  -4تبصره 

ب شورای مرکز رشد احراز رویه و عملکرد مغایر با اهداف مرکز رشد، فعالیت واحد فناور را به صورت تعلیق درآورده و پس از تصوی

شود خسارات وارده تواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ کند. در این صورت واحد فناور ضمن اسقاط هرگونه ادعا، ملزم میمی

تعیین شده توسط شورای مرکز رشد را پرداخت نموده و در اولین فرصت پس از ابالغ تاریخ فسخ قرارداد نسبت به خروج از مرکز 

روز  15تواند موضوع را کتباً به مرکز رشد اعالم و حداکثر ظرف مدت ماید. واحد فناور در صورت انصراف از استقرار میرشد اقدام ن

 نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.

ها و خدمات و خسارات مندرج مرکز رشد مجاز است با توجه به تضمین تودیعی نسبت به وصول هزینه -5تبصره 

ل به مراجع قضایی اقدام نماید و واحد فناور و امضاء کنندگان اسناد تودیعی حق هرگونه در قرارداد بدون توس

 نمایند.ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می



014.نسخه   
 آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فناوری سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 1396دیماه 

 

53 

 
 

 واحد فناوری رئیس مرکز رشد
 واحد فناوری

در صورتی که واحدی در زمان اعالم شده اقدام به تخلیه محل استقرار و خروج از مرکز رشد ننماید،  -6تبصره 

مرکز رشد ضمن ارسال یک اخطار کتبی و قرار دادن در محل استقرار واحد فناور، حداقل پس از یک هفته 

قبال اشیاء و مدارک موجود مورد  تواند راساً اقدام به تخلیه اموال واحد فناور نموده و هیچگونه مسئولیتی درمی

 ادعای واحد فناور نخواهد داشت.

در صورت خروج زودتر از موعد، برآورد هزینه ها و سایر موارد با نظر کارشناس رسمی دادگستری  -7تبصره 

 محاسبه و مالک عمل خواهد بود.

 : مرجع حل اختالف9ماده 

ر، اختالفی بین مرکز رشد و واحد فناور حادث شود که از در صورتی که در تفسیر و اجرای مفاد قرارداد استقرا

آیین نامه مالی، معامالتی  94طریق مذاکره و توافق حل و فصل نشود، موضوع اختالف به کمیسیون ماده 

دانشگاه/موسسه که کمیسیون مذکور هیاتی مرکب از حداقل چهار نفر شامل نمایندگان طرفین و نماینده دفتر 

که از طرف معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تعیین خواهد شد که در ابتدا به داور مرضی  باشدحقوقی می

الطرفین ارجاع و در غیر این صورت محاکم عمومی متعهد ارجاع و بررسی و تصمیم کمیسیون مذکور برای 

 طرفین الزم االجرا و قطعی خواهد بود.

 گیری نماید.فعالیت واحد فناور تا زمان حل اختالف تصمیمتواند نسبت به فعالیت/ عدم مرکز رشد می -7تبصره 

 : محل انعقاد و اجرای قرارداد10ماده 

محل انعقاد و اجرای قرارداد حاضر دانشگاه/موسسه............. اعالم می گردد. مابه التفاوت صورت حساب های علی 

 الحساب بعد از قطعی شدن مبالغ دریافت خواهد شد.

 قرارداد: نسخ 11ماده 

پیوست تنظیم شده که یک نسخه آن نزد واحد  6تبصره و  7ماده ،  11این قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 

فناور، یک نسخه نزد مرکز رشد، یک نسخه نزد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یک نسخه نزد دفتر 

 .گیرد و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان داردحقوقی دانشگاه قرار می
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مرکز رشدرئیس   
 واحد فناوری

 : شرایط ویژه استقرار واحد فناور1ضمیمه 

دارد که در صورت احد فناوری ضمن تایید صحت کلیه اطالعات و مدارک ارائه شده به مرکز رشد اعالم میو -1

 اثبات خالف آنها، مرکز رشد مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد خواهد بود.

در دوره رشد سه سال است و در خاتمه این مدت موظف به  واحد فناوری مطلع است که حداکثر استقرار -2

 باشد.تخلیه محل استقرار می

 شود موارد زیر را رعایت نماید:واحد فناوری متعهد می -3

فرمت سربرگ و کارت ویزیت مکاتبات داخلی و خارجی واحدهای فناوری باید قبالً به تایید مرکز رشد  -3-1

 از نام و آرم مرکز رشد پیگرد قانونی دارد. رسیده باشد و هرگونه استفاده دیگر

 استفاده از عالئم راهنما و تابلوهای داخل و بیرون ساختمان مطابق استانداردهای اعالم شده مرکز رشد. -3-2

 استقرار حداقل یک نیروی فناوری موثر تمام وقت در واحد فناوری.  -3-3

 ن و کلیه کارکنان واحد فناوری در مرکز رشد.رعایت شئونات کاری و اخالق اسالمی توسط مدیرا -3-4

 رگیری نیروی متخصص و با مهارت کافی متناسب با نیازهای تخصصی جهت اجرا و پیاده سازی ایده محوری.بکا -3-5

 معرفی یک نماینده تام االختیار جهت انجام کلیه امور و تبادالت الزم. -3-6

های واحد فناوری در صورت تشخیص های اصلی فعالیتزمینهتغییرات عمده در سهامداران، میزان سهام و  -4

 تواند منجر به فسخ یکطرفه قرارداد شود.مرکز رشد می

گردد. در صورت عدم اعالم های ارائه خدمات به صورت سالیانه از طرف مرکز رشد تنظیم و اعالم میتعرفه -5

 تعرفه جدید، تعرفه ابالغی قبلی قابل اجرا خواهد بود.

های در دست انجام توسط واحد فناوری تا زمان خروج از مرکز رشد تحت نظارت و کنترل مرکز کلیه پروژه -6

 رشد قرار خواهد داشت.

گردد گزارش ادواری شامل تعداد و مبالغ دریافتی قراردادهای تحقیقاتی و تعداد واحد فناوری متعهد می -7

 هد.نیروهای فعال خود را به مرکز رشد ارائه د

شود در انجام کلیه مراحل نظارت و ارزشیابی رشد از جنبه های علمی، فناوری، واحد فناوری متعهد می -8

 تجاری و مدیریتی بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد فناوری با مرکز رشد همکاری نماید.

ا هماهنگی قبلی فعالیت واحد فناوری در ساعات غیر از وقت اداری تعیین شده توسط مرکز رشد صرفاً ب -9

 باشد.پذیر میامکان

االختیار واحد فناوری و مجوز مرکز رشد ورود/خروج هرگونه کاال از مرکز رشد باید با درخواست نماینده تام -10
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 رئیس مرکز رشد
 رئیس مرکز رشد

 واحد فناوری

 انجام گیرد.

 : تعرفه خدمات و استقرار2ضمیمه 

به شماره ثبت ..................... واحد فناوری / شرکت ....................................... اینجانب ........................... به نمایندگی از 

طبق آگهی تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی به شماره  شناسه ملی ...........................

.. در قرارداد شماره ................... مورخ ....../..../....... موضوع استقرار ................................................. مورخ ..../..../.....

 با عنوان ایده ........................  با کد ایده .................................................واحدهای فناوری در مرکز رشد فناوری 

تا نسبت به تسویه کامل کلیه تعهدات مالی و تسهیالت اعطائی شوم تعهد و ملتزم میم........................................ 

هسته فناوری بر اساس نظر مرکز رشد در طی استقرار و یا پس از خروج این شرکت از مرکز رشد اقدام نمایم. در 

تعهدات و خسارات غیر این صورت مرکز رشد می تواند راساً یا با وکیل قانونی خود نسبت به دریافت موضوع 

های شرکت نزد آن مرکز اقدام نماید. این شرکت حق هرگونه اعتراض وارده بنا به تشخیص خود از محل ضمانت

 نسبت به رأی و اقدام مرکز رشد فناوری ..................................................... را از خود سلب می کند و این تعهد ضمن

 باشد.گرفته است که راساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی قابل اجرا می عقد خارج الزم صورت
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 واحد فناوری رئیس مرکز رشد

 (Royalty: پرداخت حق امتیاز )3ضمیمه 

به شماره ثبت ..................... شرکت....................................... اینجانب ........................... به نمایندگی از واحد فناوری/ 

طبق آگهی تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی به شماره  شناسه ملی ...........................

./....... موضوع استقرار واحد ................................................. مورخ ..../..../....... در قرارداد شماره ................... مورخ ....../...

 با عنوان ایده ........................  با کد ایده ....................................................................... فناوری در مرکز رشد فناوری 

شوم حداقل .............. درصد از مبلغ فروش را به عنوان حق امتیاز ........................................ متعهد و ملتزم می

(Royaltyکلیه قراردادها تا حدا ) روز بعد از اتمام سال مالی، در طی مدت استقرار در مرکز رشد یا  10کثر

سال در صورتی که قبل از موعد خاتمه قرارداد از مرکز رشد خارج شوم، اقدام نمایم. درصد  5حداقل به مدت 

رشد مبلغ فروش بنا به نظر شورای مرکز  %10قطعی حق امتیاز بسته به پروژه و محصول ممکن است حداکثر تا 

افزایش داشته باشد. در صورت عدم پرداخت حق امتیاز اعالمی که به صورت اصالحیه و الحاقیه به قرارداد اضافه 

 خواهد شد، مرکز مختار خواهد بود بنا به صالحدید نسبت به روش دریافت وجوه خود اقدام نماید.

د نسبت بـه دریافـت موضـوع تعهـدات و     در صورت عدم پرداخت، مرکز رشد می تواند راساً یا با وکیل قانونی خو

های شرکت نزد آن مرکز و سایر دارائی های شرکت از طریـق  خسارات وارده بنا به تشخیص خود از محل ضمانت

مراجع قانونی اقـدام نمایـد. ایـن شـرکت حـق هرگونـه اعتـراض نسـبت بـه رأی و اقـدام مرکـز رشـد فنـاوری              

. را از خود سلب می کند و این تعهد ضمن عقد خارج الزم صورت گرفته است که راسـاً و  .........................................

 باشد.بدون مراجعه به محاکم قضایی قابل اجرا می
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 : تعرفه استقرار در مرکز رشد 4ضمیمه 

واحد فناوری / تعرفه استقرار ...../....../........، مورخ ......................................... با استناد به مصوبه شورای مرکز رشد 

............................ هزار  مبلغ 139فضای دفتری در سال ....بابت استفاده از ..........................................  شرکت

. مبلغ اجاره بهاء ماهیانه بر اساس صورتجلسه تحویل دفتر و متراژ گرددتعیین میدر ماه ریال برای هر مترمربع 

 تخصیص یافته به شرکت اعالم خواهد شد. یک فقره چک ضمانت با مشخصات زیر از شرکت دریافت شد.

.................... در وجه مجتمع عهده بانک چک شماره .......................... به مبلغ ................................. ریال مورخ .......

......... ........................ شعبه .................... کد شعبه ........ بابت تضمین پرداخت اجاره بهاء سالیانه قرارداد شماره ......

ار در دوره رشد مرکز رشد مورخ ...../...../.......... شرکت ................................ موضوع استقر

 ................................................... )تصویر پیوست(.

الزم به ذکر است کلیه شرکتهای مستقر در مرکز رشد موظف به پرداخت ماهیانه تعرفه استقرار به حساب خزانه 

به شماره حساب  ...................................معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی / موسسه ..........درآمد 

 د.در فیش پرداخت می باشن فناوری.................... مرکز رشدبا ذکر نام ..................................... 
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 رئیس مرکز رشد
 رئیس مرکز رشد واحد فناوری واحد فناوری

 

 شرکت: درخواست استقرار فیزیکی/ مجازی واحد فناور/  5ضمیمه 

به شماره ثبت ..................... شرکت ....................................... اینجانب ........................... به نمایندگی از واحد فناوری/ 

طبق آگهی تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی به شماره  شناسه ملی ...........................

در مرکز رشد فناوری  مجازی    .................................. مورخ ..../..../....... تقاضای استقرار فیزیکی ...............

 ............................................... با مشخصات زیر را دارم.

  

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء :                                                         

 

 

 

 

 

  فارسی عنوان ایده محوری:

  التین

 طرح توجیهی                  نمونه آزمایشگاهی        طرح مقدماتی              وضعیت ایده:

   نام و نام خانوادگی متقاضی

  سمت  نام واحد فناوری / شرکت

  تلفن همراه:  مقطع تحصیلی:

  پست الکترونیک:  تخصص:
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 واحد فناوری رئیس مرکز رشد

 : فرم اصالت ایده 6ضمیمه 

به شماره ثبت ..................... شرکت ....................................... اینجانب ........................... به نمایندگی از واحد فناوری/ 

طبق آگهی تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی به شماره  شناسه ملی ...........................

در مرکز رشد فناوری  مجازی    استقرار فیزیکی ................................................. مورخ ..../..../....... ضمن تقاضای 

..................................................................... با ایده محوری 

.................................... اعالم ........................................................................................................................................................

میدارم که تمام حقوق مالیت فکری این ایده متعلق به اینجانب / اینجانبان می باشد و در مواردی که نیاز به 

کسب اجازه کتبی از صاحب ایده )شخص جقیقی با حقوقی( باشد، تمام مراحل الزم برای این امر را به طور کامل 

داده ایم. همچنین اعالم میدارم در صورت ادعا شخص یا دستگاهی در خصوص این ایده تمام  انجام داده ام/

مسئولیت متوجه اینجانب/اینجانبان می باشد. بدیهی است مرکز رشد فناوری ...............  هیچگونه مسئولیتی در 

ل اثبات شود در این امر خصوص ادعای غیر در خصوص مالکیت ایده یا اثر نخواهد داشت. چنانچه به هر دلی

قصوری صورت گرفته است و منجر به حکم از مراجع ذیصالح یا سایر موارد الزم االجرا شود، مرکز رشد فناوری 

..................... ضمن فسخ قرارداد با واحد فناور / شرکت درصورت ایجاد هر نوع ضرر و زیان برای مرکز رشد باید 

 ان شودو در این خصوص واحد فناور/ شرکت هیچ ادعایی نخواهد داشت. توسط واحد فناور / شرکت جبر
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 فرم درخواست تسهیالت از مرکز رشد فناوری 

 مشخصات متقاضی وام
  نام شرکت:

  نام مدیر عامل:

  تاریخ استقرار در مرکز رشد فناوری سالمت:

  شرکت:ایده محوری فعالیت 

 درخواست وام

 تاریخ درخواست: مبلغ درخواستی)ریال(:

 موارد توجیهی درخواست:

 

 سابقه دریافت تسهیالت از مرکز رشد فناوری سالمت
  مبالغ دریافتی به تفکیک)ریال(:

  تاریخ دریافت به تفکیک

 خالصه هزینه کرد:

 

 امضاء مدیر عامل و مهر شرکت                                                                                 

 نظریه مدیریت مرکز رشد فناوری سالمت نظریه ناظر

 

 
 

 نظریه شورای مرکز رشد

 

.........................مورد موافقت قرار درخواست فوق در جلسه شماره..........................مورخ...............................در شورا مطرح و پرداخت وام به مبلغ......

 نگرفت  گرفت 

 وراامضاء دبیر شورا                                                                                                  امضاء رئیس ش         
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 فرم گزارش پیشرفت دوره رشد شرکت/واحد فناور مستقر در مرکز رشد

 ....................................... :نام شرکت.............................  : تاریخ شروع فعالیت شرکت   

 ی محوری:.............................................................ایده  ...................:شروع دوره  ...................... :خاتمه دوره 

 ............تاریخ تکمیل فرم:....................................                    نام و نام خانوادگی مدیر عامل: .......................  

 میزان پیشرفت فازهای مصوّب

 درصد تحقق خاتمه شروع شرح فاز فاز

1     

2     

3     

 

اطالعات فنی بیشتر، محصوصا در فازهای اول قرارداد مراحل پیشرفت کار خود را به  )جهت ارائه میزان رشد علمی و فناوری

  صورت مشروح ضمیمه کنید(

 پیشرفت ایده محوری )توسعه محصول( طبق برنامه زمانبندی و بر اساس مدل کسب و کار  : 

 های( الزم )استانداردها و تأییدیه یاخذ مجوّزها : 
 

  ثبت اختراع : 

  عالئم تجاری و پتنت: 

 ی مقاله و سمینارهای علمی ارائه : 

 تخصصی -عضویت در مجامع علمی      : 

  جوائز : 

  جشنواره ها  : 

 

 :سایر محصوالت و خدمات/ قراردادهای تحقیقاتی  
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 میزان رشد اقتصادی

     قراردادهای فروش محصول یا خدمات  

 خریدار/ طرف قرارداد محصول یا خدماتشرح فروش  ردیف 
 مدت

 )ماه( 

 مبلغ قرارداد

 )م ریال(

مبلغ دریافت 

 شده
  یافته خاتمه جاری

          

          

          

          

 

    بینی بازار در چندماه آینده(:معرفی مشتریان فعلی شرکت ) مذاکرات انجام شده و پیش 

 

 

 

 :موقعیت در مقابل رقبا 

 

 

 :اقدامات انجام شده جهت بازاریابی و انتخاب نحوه فروش 

 
 

 :)منابع مالی تأمین شده )شامل محل تأمین، مبلغ کل، مبلغ دریافت شده 

 
 

 مواد و سایر هزینه ها( –تجهیزات  -عمده هزینه های انجام شده در این مرحله: )به تفکیک حقوق پرسنل 

 
 

      )ارائه تراز آزمایشی شرکت:  ) پیوست شود 
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 ی شرکت()براساس آخرین ترازنامهتراز مالی شرکت  خالصه

 بستانکار بدهکار عنوان حساب
 مانده

 بستانکار بدهکار

     بانک -

     تنخواه گردان -

     بدهکاران -

     پرداختهاپیش -

     زمین و ساختمان -

     آالت و تجهیزاتماشین -

- ...     

     جاری شرکا )سهامداران( -

     اسناد پرداختی -

     هادریافتپیش -

- ...     

     درآمد -

     هزینه حقوق -

     هزینه های جاری آب و برق تلفن -

     هزینه اجاره قطعی -

     هزینه  .... -

     هزینه  .... -

     جمع
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  :نظر کارشناس نظارت مرکزرشد  

 
قابل 

 قبول
 توضیح غیر قابل قبول ناقص

 وضعیت پیشرفت فازهای مصوب     

 میزان رشد علمی و فناوری     

  پیشرفت ایده محوری طبق برنامه زمانبندی و بر اساس مدل

 کسب و کار

    

 وضعیت ثبت اختراع، پتنت     

 عالئم تجاری     

 ارائه مقاله و سمینار     

 وضعیت سایر محصوالت و خدمات/ قراردادهای تحقیقاتی     

 اخذ مجوز ها     

 وضعیت قراردادهای فروش محصول یا خدمات     

 معرفی مشتریان فعلی شرکت     

 موقعیت رقبا     

 اقدامات انجام شده جهت بازاریابی و انتخاب نحوه فروش     

 تامین منابع مالی     

 وضعیت عمده هزینه های انجام شده نظیر حقوق پرسنل- 

 مواو و.... -تجهیزات

    

 وضعیت تراز مالی شرکت     

 وجود دفاتر حسابداری و گزارشات مالی     

  وجود برنامه های استراتژیک و برنامه های مدون عملیاتی و به

 روز رسانی آن

    

 نیروهای متخصص تمام وقت واحد فناوری     
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 نیروهای متخصص پاره وقت واحد فناوری     

  شرکت در دوره های آموزشی و استفاده از مشاوره های تخصصی

 )مالی،حقوقی،بازرگانی(

    

 سطح همکاری با دانشگاه 

 جذب تیم های دانشجویی در دوره های کاراموزی یا کارورزی -

 پایان نامه های دوره کارشناسی ارشدهمکاری در  -

 همکاری در پایان نامه های دوره دکتری -

 استفاده از اعضاء هیئت علمی به عنوان مشاور یا مدیر -

    

  ثبتpatent داخلی     

  ثبتpatent خارجی     

روش های تبلیغ و معرفی واحد     

 .....رعایت قوانین کار، بیمه و     

 بلی    شرکت ثبت شده است؟  خیر  

 بلی    نمونه تایید علمی و فنی دارد؟  خیر  

 بلی    شرکت مشاور علمی دارد؟  خیر  

 بلی    شرکت استقرار دارد؟  خیر  
 

 با شرایط ذیل مورد تایید است        مورد تاییدنیست       پیشرفت کار شرکت مورد تایید است 

 شرایط و اقدامات بعدی:

 کارشناس نظارت:.........................................   تاریخ و امضا......................................... نام و نام خانوادگی

 نظر شورای مرکز رشد:

 با شرایط ذیل مورد تایید است        مورد تاییدنیست       پیشرفت کار شرکت مورد تایید است 

 شرایط و اقدامات بعدی:
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 فرم نظرسنجی عملکرد مرکز رشد فناوری

  میزان تحصیالت:  سمت در واحد فناور:

 ماه 6کمتر از   مدت فعالیت: رشدپیش  وضعیت واحد فناور:

  رشد  6  ماه 12تا   سال 2یک تا 

 خروج موفق از مرکز رشد  2  سال 3تا   سال 3بیش از 
 

ور
مح

 

 گویه

 پاسخ

بسیار  توضیحات
 ضعیف

 عالی خوب متوسط ضعیف

ی
بان

تی
پش

ت 
دما

 خ
ی

یاب
رز

ا
 

       مکان استقرار

       تجهیزات اداری

       خدمات آزمایشگاهی

       خدمات اداری

       خدمات حسابداری

       خدمات کارگاهی

       رسانیاطالعخدمات 

       سالن شورا

       کامپیوتر و تجهیزات جانبی

ره
شاو

ت م
دما

 خ
ی

یاب
رز

ا
ی

ا
 

       تدوین برنامه کاری

       امور مالی و حسابداری

       امور بیمه

       گذاری و تامین سرمایهامور سرمایه

       امور بازاریابی و فروش
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ور
مح

 

 گویه

 پاسخ

بسیار  توضیحات

 ضعیف
 عالی خوب متوسط ضعیف

ره
شاو

ت م
دما

 خ
ی

یاب
رز

ا
ی

ا
 

       امور مدیریتی و منابع انسانی

       امور قانونی

       دوره آموزش کارآفرینی

       دوره آموزش مدیریتی

       امور حقوقی

ت 
ری

دی
د م

کر
مل

 ع
ی

یاب
رز

ا

شد
ز ر

رک
م

 

       عملکرد مدیر مرکز رشد 

       عملکرد کارشناسان مرکز رشد 

 

 در صورت تمایل اطالعات شخصی خود را بنویسید.

 :شماره تلفن خانوادگی:نام و نام

 :پستی نشانی

 

  سایر توضیحات:
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 فرم تسویه حساب شرکت/ واحد فناور با مرکز رشد فناوری 

 ..……………مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه 

بنا به دالیل بدینوسیله اینجانب ........................................ مدیر عامل شرکت ..................................................  با سالم،

 مدید از مرکز رشد در تاریخ ......................... می باشم:تزیر خواستار خروج/

 عدم نیاز به حضور در مرکز  -                                   3اتمام مدت قرارداد   -1

 سایر ) ذکر شود ( ............................................  -                                   4تکمیل ایده محوری   -2

 خواهشمند است، پرونده این شرکت بررسی و گواهی تسویه حساب بنام این شرکت صادر شود.

 تاریخامضاء و                                                                                                               

، شورای مرکز رشد در جلسه شماره ............................ مورخ .............................. ، پس از بررسی عملکرد شرکت مزبور

 ای آن شرکت را به شرح زیر اعالم مینماید:بدهیه

 ................................................................. ریال اعتبارات نقدی دریافت شده از مرکز  -1

 الاجاره                                     .................................................................. ری -2

 .................................................................. ریال  اعتبارات غیر نقدی                    -3

 ................................................................... ریال  هزینه شارژ                              -4

رکز رشد، با توجه به اختیارات قانونی این شورا مصوب اولین جلسه هیات امنای پس از بررسی پرونده در شورای م

، با لحاظ نمودن ........... درصد بخشودگی، بازپرداخت مبلـغ ........................... ریـال    14/2/85دانشگاه ارومیه مورخ 

 در مدت ...  ماه مورد تصویب شورا قرار گرفت.

 تمام اموال مرکز را تحویل داده است. گواهی میشود که این شرکت

 مسئول اموال مرکز                                                                                                        

 هزینه مکالمات تلفن بر اساس آخرین فیش مخابرات پرداخت گردیده است.

 مسئول دفتر مرکز                                                                                                          
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 معاون محترم برنامه و بودجه دانشگاه

 با سالم، خواهشمند است بابت وصول بدهی های شرکت فوق، چک های بانکی ذیل دریافت گردد.

 سررسید مبلغ سریال چک بانک شماره حساب ردیف

      

      

 مدیر مرکز رشد                                                                                                                 

 مدیر محترم مرکز رشد

............. جمعـا بـه مبلـغ    باسالم،چک های مورد نظر آن مرکز بـه شـماره هـای .............................................................   

 ریال دریافت گردیده است. ………….........................…

مدیر امور                                                                                                                              

 مالی دانشگاه

 مسئول محترم دفتر مرکز رشد

کلید اتاق شرکت را تحویل و نامه تسویه حساب برای شرکت مزبور صادر شود.                           مدیر مرکز 

 رشد         
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 فرم خالصه اطالعات واحدهای فناور

 توضیحات موضوع

   واحد فناور

 مدیر عامل
 

 

 نیروی انسانیتعداد 

  وقتتمام 

  وقت پاره

 در مرکز رشد تاریخ پذیرش
 

 

 تاریخ استقرار

  پیش رشد

  رشد

 متر مربعفضای در اختیار 
 

 

   ایده محوری )زمینه کاری(

   کارشناس  فنی

   کارشناس ناظر

 محصوالت(

 دستاوردها(
  

   اعتبار مصوب

   اعتبار دریافت شده

   تلفن تماس

   ایمیل

 تعداد نیرو
  ثابت

  متغیر
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 رشد واحدهای فناوری خصوصی و تخصصی حوزه سالمت اساسنامه مراکز

 تعریف – 1ماده 

مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفهای که با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه های مرکز رشد: 1-1

اند و  جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوریتشکیل شده

 اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی میکند. این خدمات شامل موارد زیر است:

 ) تامین محل کار )به صورت اجاره 

 خدمات آزمایشگاهی ،کارگاهی و اطالع رسانی 

 خدمات مدیریتی ، حقوقی و اخالق پزشکی ، مالی ، اعتباری ، پروژه یابی و بازاریابی 

  تخصصی ویژه و مشاورهآموزش های 

 سایر خدمات مرتبط با توسعه ، رشد و ارتقای واحد های فناوری 

موسسه یا شرکتی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات  موسسه یا شرکت موسس ) متقاضی(: 2- 1

 آن را به عهده می گیرد.

به واحد هایی گفته می شود که دارای هویت حقوقی مستقل از مراکز رشد بوده و با توجه به  واحد های فناوری: 1-3

اساسنامه وسایر اسناد قانونی درزمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال 

می نمایند. این واحدها می توانند فناوری، ارایه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت 

 شامل شتاب دهندها، شرکت های خصوصی، تعاونی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع می باشند.

ماه بوده و طی آن با فراد و یا گروهای مستعدی که  6به دوره ای گفته می شود که حداکثر دوره رشد مقدماتی:  1-4

یی با بازار ، شناسایی گروه کاری مرتبط با ایده ، تقویت و تثبیت ایده و اولیه و دارای ایده های نواورانه هستند: برای آشنا

ایجاد هویت حقوقی مستقل ، مشاوره و آموزش های الزم داده می شود که در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و 

د شوند . این دوره در کسب هویت مستقل حقوقی میتوانند متقاضی تشکیل واحد های نوپا اسکان رسمی در مرکز رش

ماه قبل قابل  9واحدی از مرکز رشد به نام بخش رشد مقدماتی برگزار می گردد. و زمان آن با تصویب رئیس مرکز رشد تا 

 افزایش است.

ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد  3دوره ای است حداکثر  :دوره رشد 1-5

سال قابل  5تصویب شورای مرکز رشد تا با پس از آن از مراکز رشد خارج می شوند.زمان این دوره  یافتگی دست یافته و

 افزایش است.
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نمودار ساختاری و تعامل های درونی مرکز رشد واحدهای فناوری خصوصی به شرح ذیل  مراکز رشد:ساختار  1-6

 خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت یا موسسه

 هیت مدیره شرکت یا موسسه

 مدیر عامل

 سازمان موسس

 واحد فناوری

 بخش خدمات پشتیبانی

بخش خدمات پروژه یابی و 

 بازاریابی

بخش خدمات تخصصی در 

 تولید

 واحد فناوری

 بخش خدمات آموزشی بخش رشد مقدماتی

 بخش خدمات مشاوره ای

ی نمایندگی دستگاه ها

 اجرایی
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 اهداف -2ماده 

 بستر سازی تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی 1-2

 در یک حوزه تخصصی مرتبط ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان 2-2

 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری 2-3

 ک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوریواحدهای کوچزم جهت گسترش و رشد ایجاد فضای ال 2-4

 بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری به منظور ایجاد فرصت شغلی 2-5

 تولید و توسعه محصوالت و فرآیند های فناوری قابل عرضه به بازار 2-6

 صی در توسعه فناوری سالمتظرفیت بخش خصوسرمایه و استفاده از  2-7

 مالکیت فکری فناوران مورد حمایت حفظ و حمایت از حقوق -2-8

 و اختیارات وظایف – 3ماده 

  3-1حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت های واحد های فناور مندرج در بند  3-1

 یع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشدتالش برای فراهم اوردن حمایت های قانونی جهت تسر 3-2

 ارایه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدهادر راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی آنها 3-3

 نظارت بر روند رشد واحدهای فناوری در تحقیق ایده محوری آنها 3-4

 محوری آنهاده ات و اینظارت بر فعالیت های واحد های فناوری در تحقیق 3-5

 استقرار واحدهای فناور متقاضی در بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز 3-6

 مشارکت در سهام واحد های فناوری ) مستقر در مرکز رشد( 3-7

 توسط مراکز رشد خصوصی ممنوع است.هیات علمی عضو استخدام  3-8

ی وزارتین علوم و بهداشت و معاونت علمی و رعایت کلیه ضوابط و اساسنامه های باالدستی و آیین نامه های اجرای 3-8

 فناوری ریاست جمهوری در اداره مراکز رشد و حمایت از فناوران و سایر موارد مرتبط.

 ارکان مرکز رشد -4ماده 

 ، مجمعموسسه یا شرکت موسس 4-1

 ؛ شورای مرکز رشدت مدیرهئهی 4-2

 مدیر عامل: ریس مرکز رشد 4-3

 .می باشد مجمعهیئت امنای مرکز رشد همان  تبصره:

 وظایف رئیس مرکز رشد -5ماده 
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درمان آموزش پزشکی و معاونت وزارت بهداشت،  ، ایین نامه های مصوبه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامهاداره کلی 7-1

 علمی فناوری 

 پیش بینی و تنظیم بوجه ساالنه و ارایه به شورای مرکز رشد 7-2

نظارت بر فعالیت واحد های فناور و مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش  7-3

 بینی شده 

 ایجاد زمینه های الزم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناوری 7-4

 ذب امکانات برای مرکز رشدجه و تقویت بنیه مالی و جدبرنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم در رابطه با تامین بو 7-5

 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 7-6

 ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد 7-7

 تهیه ترازمالی ساالنه مرکز رشد 7-8

 وزارت بهداشتتنظیم و ارسال گزارش شش ماهه فعالیت ها به معاونت تحقیقات و فناوری  7-9

 ترکیب هیئت مدیره یا شورای مرکز رشد-6ماده 

 یس شورائر؛ هیت مدیره شرکتریس  8-1

 دبیر شورامرکز رشد؛ مدیر عامل یا رئیس  8-2

، کارشناسان خبره و یا کارآفرینان متناسب با رشته تخصصی فعالیت های مرکز رشد به پیشنهاد سه نفر از محققان 8-3

 شورا به عضویت شورای مرکز رشد در می آید.ایید یا صدور حکم توسط رئیس رئیس مرکز رشد و با ت

 شورایکنفر کارشناس خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس  8-4

یشنهاد یکنفر از مدیران شرکت خصوصی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متناسب با فعالیت های مرکز رشد به پ 8-5

 رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس 

 وزارت بهداشتمعاون تحقیقات و فناوری نماینده  8-6

از وزارت بهداشت :معرفی نماینده وزارت بهداشت توسط درخواست کتبی مرکز رشد از معاونت تحقیقات و فناوری  تبصره

 رئیس شورا صورت خواهد پذیرفتطرف 

معاونت تحقیقات و فناوری باید جهت عضویت در  شورای مرکز رشد باید به تایید  6-8و  5-8، 4-8: اعضای بند تبصره

 وزارت بهداشت رسیده باشند.

 وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد-7ماده 

 پیشنهاد و تصویب اولیه خط مشی و سیاست های علمی و فناوری مرکز رشد  9-1

 دجه مربوط به فعالیت های مرکز رشدپیشنهاد برنامه و بو 9-2
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 بررسی و تصویب اولیه تراز مالی ساالنه مرکز رشد بر اساس شاخص های مصوب  9-3

 تایید آیین نامه های اجرایی مرکز رشد 9-4

 صالحیت واحدهای فناورجهت استقرار در مرکز رشدبررسی و تایید  9-5

 بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد 9-6

 موسس موسسه / شرکتپیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس  9-7

 : مجمعوظایف شرکت /موسس-8ماده 

 تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد 10-1

 انتصاب رئیس مرکز رشد تعیین و  10-2

 تامین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی 10-3

 وزارت بهداشت و فناوریپیشنهاد انحالل مرکز رشد به معاونت تحقیقات  10-4

 مقررات مالی  -9ماده 

 تنظیم و اجرا خواهد شد. و مصوبات هیت مدیره مرکز رشد تجارتمقررات مالی بر اساس قانون 

 منابع مالی مرکز رشد –10ماده 

 موسسه / شرکت موسسبودجه ساالنه مرکز رشد که از محل اعتبارات اختصاصی  12-1

 (Royalty)فعالیت های مرکز رشد طبق قراردادهای منعقده و دریافت حق امتیاز  درآمدهای اختصاصی حاصل از 12-2

 خرید سهام و یا جذب سرمایه خطرپذیر 12-3

 سرمایه گذاری خطرپذیر در فعالیت شرکت های مستقر 12-4

 تصویب اساسنامه مرکز رشد -11ماده 

، با تایید معاونت تحقیقات و فناوری یا شرکت موسسنامه به پیشنهاد شورای موسسه هرگونه تغییر و اصالح در این اساس

 شورای نظارت ، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی صورت خواهد گرفت.در تصویب  جهت

 موارد اختالف–12ماده 

در مرکز رشدابتدا الزم است موضوع با حضور  شرکت هاو واحدهای فناوری مسقر بروز هرگونه اختالف،در صورت 

ان طرفین و یک داور مرضی الطرفین و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری بررسی و در صورت عدم توافق موضوع نمایندگ

 قضایی از مراجع ذیریط پیگیری گردد.-از طریق حقوقی

به تصویب  کشور در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 1395/  / تبصره در تاریخ   2ماده و  12این اساسنامه در 

 .رسید
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  دکتر سید حسن قاضی زاده  هاشمی     

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 حوزه سالمت درخصوصی بخش مراکز رشد واحدهای فناوری آیین نامه تاسیس و راه اندازی 

وصی در حوزه سالمت خصراه اندازی و تاسیس مراکز رشد واحد های فناوری بخش  این آیین نامه به منظور

. در این آیین نامه مرکز رشد واحد های فناوری بخش خصوصی در حوزه سالمت به اختصار تدوین می گردد

 نامیده می شود . "مرکز رشد"

 ویژگی های مراکز رشد – 1ماده 

 و مراکز تحقیقاتی ها دارای ارتباط علمی با دانشگاه  1-1

 های انعطاف پذیر قابل واگذاری بصورت اجاره دارای فضا 1-2

 دارای توان تداوم امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال 1-3

 معیارهای تاسیس مراکز رشد – 2ماده 

 برای ایجاد یک مرکز رشد معیارها و شرایط زیر تعیین کننده خواهد بود :

متر مربع است که  750به مساحت حداقل  : فضای فیزیکی اولیه برای راه اندازی مرکزفضای فیزیکی  2-1

 جهت موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  واحد فناوری 5استقرار حداقل 

  از کل مساحت فضا به واحد های فناور %20واگذاری حداقل 

 استقرار مجموعه های خدماتی 

 استقرار حوزه ستادی 

 اتاق جلسات،کتابخانه و.....(  تخصیص فضاهای عمومی( 

 فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی تخصیص 

 تاسیسات پایه :حداقل تاسیسات پایه مرکز رشد عبارت است از :آب ، برق ، گاز ، تلفن و شبکه اینترنتی  2-2

سال اول عبارت  2سرمایه اولیه : حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای ایجاد مرکز رشد واحد های فناوری در  2-3

 برای :است از سرمایه اولیه الزم 

  واحد فناوری 5ارائه خدمات عمومی به 

  واحد فناوری 5حمایت از ایده های محوری 

 ارئه خدمات تخصصی و فنی پایه 

 تامین سیستم ستادی و مدیریتی 
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 شرایط و توان منطقه برای تاسیس مرکز رشد واحد های فناوری عبارت است از : :ویژگی های منطقه 2-4

  توانمندوجود دانشگاه یا مراکز عالی 

  وجود امکانات تخصصی متناسب با زمینه فعالیت مرکز رشد و توان بالفعل و یا بالقوه صنعتی و اقتصادی

 منطقه برای فعالیت کارآفرینان

  وجود تقاضا و نیاز از جانب بخش های تولیدی و صنعتی برای تحقیقات توسعه ای 

 وجود درصد مناسب دانش آموختگان بومی مرتبط 

 انات شهریدسترسی به امک 

 ستاد مدیریتی : 5 -2

 الزم است ستاد مدیریتی مرکز رشد شرایط ذیل را داشته باشد:

 تجربه کافی در امر تحقیقات توسعه ای 

 آشنایی با ساختارهای فنی اقتصادی جامعه 

 آشنایی با کارکرد بخش خصوصی 

 آشنایی با مبانی مراکز رشد 

 شناخت کارآفرینان توانایی در ارزیابی ایده ها و گروه های کاری و 

 دسترسی به مشاوران تخصصی و مدیریتی 

 بخش خصوصی مراحل درخواست و صدور موافقت اصولی برای تاسیس مرکز رشد – 3ماده 

مرحله که با موافقت اصولی دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت  دواعطای مجوز تاسیس مرکز رشد در 

درمان و آموزش پزشکی و اعطای موافقت قطعی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری و تصویب شورای گسترش 

 دانشگاههای علوم پزشکی صورت می گیرد.

 مراحل صدور موافت اصولی عبارتنداز:

 توسط سازمان موسس و تهیه گزارش توجیهی انجام مطالعات و امکان سنجی 3-1

 موسسه موسسز رشد توسط ریاست هیت مدیره شرکت/ تکمیل کاربرگ درخواست تاسیس مرک 3-2

 ضمام کاربرگ تکمیل شده درخواست تاسیس به معاونت تحقیقات و فناوریارائه گزارش توجیهی به ان 3-3

تایید صدور موافت اصولی توسط معاونت تحقیقات و ارزیابی تقاضا به دفتر توسعه فناوری و در صورت  3-4

 درمان آموزش پزشکی فناوری وزارت بهداشت و
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سال خواهد بود و متقاضیان الزم است بالفاصله پس از اخذ موافقت  سهمدت اعتبار موافقت های اصولی صادره حداکثر  تبصره:

 .( اقدام نمایند4درج در ماده اصولی نسبت به احراز تدریجی شرایط الزم جهت اخذ موافت قطعی )من

 وظایف شرکت / موسسه موسس پس از اخذ موافت اصولی  – 4ماده 

دارندگان موافقت اصولی جهت احراز شرایط الزم برای اخذ موافقت قطعی الزم است بالفاصله پس از دریافت 

 موافقت اصولی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

 ماه و تصویب آن در شورای مرکز رشد 3مرکز رشد ظرف مدت  تنظیم آیین نامه داخلی 4-1

ساله مرکز رشد به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان آموزش  3تنظیم و ارائه برنامه  4-2

، پذیرش و شامل بخش های آماده سازی ساختمان، راه اندازی سیستم ارائه خدماتماه  3پزشکی حداکثر پس از 

 های فناور و نظام ارزیابی واحد ها در قالب کاربرگ های پیش بینی شده استقرار واحد

 پیش بینی منابع مالی مستمر )دولتی و غیر دولتی(برای ادامه فعالیت های مرکز رشد 4-3

 های ستادی و خدماتی مطابق برنامه مصوب هراه اندازی مجموع 4-4

 .ماه کارکرد عملی داشته باشند 12خدماتی باید حداقل  مجموعه های ستادی و ،برای درخواست موافقت قطعی :تبصره

 برگزیده و هدایت و نظارت بر رشد آنها  پذیرش و استقرار واحد های فناور 4-5

 .ماه فعالیت داشته باشند 12واحد فناوری مستقر در مرکز رشد حداقل  4برای درخواست موافقت قطعی الزم است حداقل تبصره : 

تحقیقات و فناوری  به معاونت هماه12 ارائه گزارش عملکرد مرکز رشد واحد های مستقر در دوره های  4-6

 .درمان آموزش پزشکی جهت ارزیابی وزارت بهداشت، 

تحقیقات و فناوری وزارت معاونت دفتر توسعه فناوری سالمت، ضوابط ارزیابی دوره ای فعالیت های مراکز رشد توسط  تبصره:

 تهیه و برآن اساس توسط همان دفتر ارزیابی انجام خواهد شد. آموزش پزشکی  و درمان، بهداشت

 مراحل درخواست و صدور موافقت قطعی  -5ماده 

ارائه تقاضای تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی از سوی ریاست هیت مدیره موسسه / سازمان موسس  5-1

 درمان آموزش پزشکی به همراه کلیه مدارک الزم  به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و

ارزیابی تقاضای تبدیل موافت اصولی به موافقت قطعی توسط دفتر توسعه فناوری و در صورت تایید ارسال  5-2

 به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی جهت صدور موافقت قطعی 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان آموزش  ت قطعی نیز توسطقکلیه مراکز رشد پس از دریافت مواف: تبصره

پزشکی مورد ارزیابی دوره ای قرار می گیرند و نتایج این ارزیابی ها در صورت مثبت نبودن عملکرد مرکز رشد می تواند منجر به 

 .ارسال پیشنهاد لغو موافقت قطعی به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی شود



014.نسخه   
 آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فناوری سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 1396دیماه 

 

80 

 
 

تبصره در جلسه مورخ .................................. در شورای گسترش  5ماده و  6این آیین نامه در  – 6ماده 

 دانشگاههای علوم پزشکی به تصویب رسید.
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مراکز رشد واحدهای فناوری خصوصی و تخصصی حوزه  و تاسیس راه اندازی کاربرگ درخواست

 سالمت

 مؤسسمشخصات شرکت  -1

 نام شرکت:  -
 آدرس:  -
 شماره تلفن:  -
 نمابر:  -

 شماره ثبت شرکت: 
 

 سوابق آشنايي شرکت مؤسس با موضوع مراکز رشد: -

 

 

 

 

 

 اندازي مرکز رشد فناوري در شرکت متقاضي، براي عنوان مورد درخواست:هدف از راه -
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 درخواست شده در شرکت متقاضي:اندازي مرکز رشد فناوري با عنوان داليل توجيهي راه -

 

 

 

 

 

 

 وظايفي که مرکز رشد فناوري بعهده خواهد گرفت:

 

 

 مشخصات ساختمان مرکز رشد -2

 وضعيت ساختمان از نظر مالكيت: -2-1

  متعلق به شرکت مؤسس 
  استیجاری 

  توضیحات: 
 

 سابقه کاربري ساختمان: -2-2
 آموزشي يا پژوهش          مسكوني     اداری  تولیدی  

 ساير موارد با توضیحات:

 

 موقعيت قرار گرفتن ساختمان -2-3

                       خارج از شهر                                داخل شهر 
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 آدرس:

 برداري به عنوان مرکز رشدآمادگي ساختمان جهت بهره -2-4

 

 

 ي داخل ساختمانهامشخصات فضا -2-5

 مساحت کل زمین ساختمان:  -

 مساحت کل زيربنای ساختمان در حال حاضر:  -

 های مستقل ساختمان در حال حاضر:  تعداد اتاق -

 میزان زيربنای مساحت قابل واگذاری به واحدهای فناوری در حال حاضر:  -

 :در حال حاضر ها يا واحدهای قابل واگذاری به واحدهای فناوریتعداد اتاق -            

 امكانات قابل واگذاری به واحدهای فناوری مستقر: ساير  -  

 توضیحات:

 

 

 

 منطقهآموختگان ها و دانشمشخصات دانشگاه -

 مجاورها و مراکز تحقيقاتي نام دانشگاه -3-1
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 در منطقه )استان(مشخصات کلی صنایع و واحدهای تولیدی فعال بزرگ  -

 ردیف
 مالکیت زمینه فعالیت / نوع محصول نام واحد/ صنعت

 خیریه تعاونی دولتی خصوصی

1       

2       

3       

4       

55       

 

 های سازمان مؤسس جهت اداره مرکز رشد برنامه -

 ستاد مديريتي -5-1

 رئیس هیئت مديره )رياست شورای مرکز رشد خصوصي(:خانوادگي نام و نام -

 زمینه تخصصي:  -

 مدرك تحصیلي:  -

 سوابق کاری به اختصار )مشروح سوابق ضمیمه گردد( -

 

 

 

 :مديرعامل )رئیس مرکز رشد(خانوادگي نام و نام -

 زمینه تخصصي:  -             
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 MBAدکتری داروسازی و کارشناسي ارشد مدرك تحصیلي:  -

 سوابق کاری به اختصار )مشروح سوابق ضمیمه گردد( -

 

 )اعضای هیأت علمي(مشخصات همكاران اصلي  -

 تحصیلیمدرك تخصصیزمینه خانودگینامو نام 
 سنواتمیزان

 سال(سابقه )
 تلفن تماس مسؤولیت فعلی

      

      

      

      

      
 

 )اعضای شورای مرکز، کارشناسان و ...(مشخصات ساير همكاران  -

 تحصیلیمدرك تخصصیزمینه خانودگینامو نام 
 سنواتمیزان

 سال(سابقه )
 تلفن تماس مسؤولیت فعلی

      

      

      

      

 بيني شده جهت پذيرشتعداد واحدهاي فناوري پيش -5-2

 واحد .......  :خصوصي 
 

 بيني شده براي ارايه به واحدهانوع خدمات پيش 5-3

 خدمات آزمايشگاهي 

 سالن جلسات 

 های آموزشيسالن کارگاه 

  :(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساير خدمات )لطفاً مرقوم فرمايید 

 

 هاي کاري واحدهابيني شده از ايدهحمايت مالي پيش -5-4
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 هاي تخصصي کاري پيشنهادي براي واحدها زمينه -5-5

  

  

  

  

 

 

 مؤسس برای ادامه و توسعه مرکز رشد  شرکتهای برنامه و دیدگاه -6

 )جزئیات ذکر شود(: ها در توسعه فضای استقرار واحدها برنامه -

 

 

 

 مديريت مرکز براي ادامه و توسعه مرکز رشدهاي برنامه -

 

 

 

 

 ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت موسس )مجمع مرکز رشد خصوصی( -7
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  ترکیب اعضای هیئت مدیره مرکز رشد بخش خصوصی )شورای مرکز رشد(  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و

 مؤسس: رئیس هیئت مدیره شرکتامضای 

 تاریخ:
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 های علم و فناوری سالمت پارك / پردیساساسنامه و آیین نامه های : مبخش سو
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فناوری سالمت/ پردیس اساسنامه پارك   

 مقدمـــه :  

آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و  به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع 3های فناوریپارک

هایی مناسب بـرای  های فناوری، محیطزایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارکاشتغال

های کوچک و متوسط، واحدهای تحقیـق و توسـعه صـنایع و    ای واحدهای فناوری بخصوص شرکتحرفهاستقرار و حضور 

های فناوری اشتغال دارنـد. هـدف نهـایی    ها به فعالیتمؤسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه

های تشار آن است، به نحوی که تمامی و یا بخشفناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و ان هایخوشهنشینی، ایجاد این هم

هـا  ای قابل انجام باشد. اهم این فعالیتها به صورت حرفههای منتهی به محصوالت فناوری در این پارکای از فعالیتعمده

سـازی، طراحـی صـنعتی، استانداردسـازی، تـدوین      پردازی، پژوهش علمی، طراحی مهندسی، نمونهشامل بازارسنجی، ایده

دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، فروش و عملیات مستشاری بعدی برای تحقق محصوالت فناوری در عرصه تولیـد صـنعتی   

المللـی بـرای اسـتفاده از تجـارب جهـانی و      هـای متقابـل بـین   باشد. همکاریو همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می

 های علم و فناوری است. راهبری پارکهمچنین حضور دوجانبه مؤثر در بازارهای فناوری جهان از اهداف 

 : تعاریف   1ماده 

شود و هـدف اصـلی آن افـزایش    ای مدیریت میسازمانی است که بوسیله متخصصین حرفهپارک فناوری سالمت:  -1-1

هـای  هـای حاضـر در پـارک و مؤسسـه    ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت

در میـان  متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یـک پـارک فنـاوری، جریـان دانـش و فنـاوری را       

کنـد و رشـد   های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت میتحقیق و توسعه، شرکتهای ها، مؤسسهدانشگاه

ها همچنین خـدمات  کند. پارکهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل میشرکت

پـارک / پـردیس /   "عبـارت   4نماینـد. باال فـراهم مـی  مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیالت با کیفیت 

در  باشـد.  پارک / پردیس / پردیسباید قبل از هر عبارت دیگری که به کار می رود در نام  "فناوری سالمت پردیس

 شود.نامیده می« پارک»این اساسنامه پارک فناوری سالمت به اختصار 

                                                           
Science and Technology Parks 3   

هاي فناوري را شامل  هاي علمي و شهركهاي تحقیقاتي و شهركهاي فناوري، پاركهاي فناوري، قطبها از قبیل پاركانواع مختلف پاركاين تعريف .  4

 شود.مي
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) دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی،     زشـکی یـا واحـدهای تابعـه     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ سازمان موسس: -1-2

می باشد کـه تـامین اعتبـارات آن از مجـاری دولتـی و غیردولتـی صـورت        انیستیتو پاستور و سازملن انتقال خون( 

 گیرد.  می

عنـوان  وزارتخانه های دیگر یا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا معاونت های تابعه آنها مـی تواننـد بـه     تبصره:

پاارک /  در  سالمت در نظر گرفته شوند، منوط به انکه حیطه فعالیتشـان  پارک / پردیس / پردیسسازمان موسس 

ضـمنا الزم اسـت مجـوز    با این اساسنامه مغایرتی نداشته باشـند.  ذیربط حوزه سالمت بوده و  پردیس / پردیس

 کنند.کتبی فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت 

ها و موسسات مستقر در پارک که دارای هویت حقوقی مستقل از پـارک هسـتند و براسـاس قـانون     شرکت شرکت: -1-3

های خصوصی، واحدهای تحقیق و توسـعه صـنایع، و یـا    تجارت فعالیت می نمایند. این واحدها از جمله شامل شرکت

ی هستند. ایـن تعریـف، بـا رعایـت مقـررات مربـوط شـامل        های اجرایها یا دستگاهمراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

 گرددهای خارجی نیز میشرکت

های بـزرگ کشـور   درصد اول شرکت 20هایی که از نظر گردش مالی جزء : شرکت5های کوچک و متوسطشرکت -1-4

 های بزرگ مذکور نباشد.  نبوده و اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت

این واحدها براساس قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی : شرکت های دانش بنیان -1-5

مجلس شورای اسالمی و کلیه ملحقات و اصـالحات بعـدی و یـا سـایر اسـناد       5/8/1389نوآوریها و اختراعات مصوب 

، ارائـه خـدمات   ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقـال فنـاوری  قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه

 نمایند.  تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می

 : اهداف پارك 2ماده 

 محور کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش -2-1

 های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه  سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشتجاری -2-2

 های متکی بر دانش  افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت -2-3

 المللی  های داخلی و بینکمک به جذب دانش فنی و سرمایه -2-4

 المللی  های فناور داخلی در سطح بینافزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت -2-5

                                                           
5. Small and Medium–sized Enterprises (SMEs)  
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هـای تحقیقـاتی و   هـا و شـرکت  های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسهحمایت از ایجاد و توسعه شرکت -2-6

 مهندسی نوآور، با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی  

 های فناوری کشورایجاد محیطی برای شناسایی و ارائه توانمندی -2-7

 .اء پژوهش های کاربردی برای ایجاد شرکت های مبتنی بر دانشبرقراری ارتباط الزم بین دانش و صنعت و ارتق -2-8

 

 ـ وظایف پارك 3ماده 

 های مستقر به منظور کمک به رشد آنها سازماندهی خدمات موثر و مورد نیاز شرکت -3-1

منظـور رشـد   ها و مراکز مرتبط در منطقه به ها و امکانات منطقه برای ایجاد پیوند بین دانشگاهجلب و جذب توانایی -3-2

 شرکت های مستقر

 های مستقر و نیازهای منطقههای مورد نیاز شرکتدهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشتهجهت -3-3

 ایجاد فضای مناسب علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور   -3-4

 های بومی های خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکتشرکتایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری  -3-5

 هدایت پژوهش برای دستیابی به فناوری تولید محصوالت و فرآیندهای نوین  -3-6

 های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد  ها و بنگاهکمک به ایجاد شرکت -3-7

 بازارگذاران از طریق ساختارهای فنان فناوری و سرمایهارتباط بین ارائه دهندگان فناوری، صاحبان صنایع، متقاضی -3-8

 های عضو پارککمک به بازاریابی و صادرات محصوالت فناوری شرکت -3-9

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاریدر حوزه سالمت  کشور فناورانهکمک به تامین نیازهای  -3-10

 محصول برای ترغیب سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتیجهت دهی به حرکت تبدیل ایده به  -3-11

 حمایت از راه اندازی و توسعه مراکز رشد   -3-12

 راه اندازی مراکز و دوره های آموزشی مورد نیاز   -3-13

 ارکان پارك   ـ 4ماده 

 هیات امناء -4-1

 سازمان موسس -4-2

 رییس پارک -4-3

 شورای پارک   -4-4

 هیات امناء -5ماده 
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 همان هیات امنای سازمان موسس به اضافه افراد زیر خواهد بود:  پارک / پردیس / پردیسهیئت امنای 

 پارک / پردیس / پردیساستقرار استاندار محل  -3وزیر صنایع  -2وزیر بهداشت  -1

 می توانند نمایندگان تام االختیار خود را به جلسه هیئت امنا اعزام نمایند.   5مذکور در ماده  3تا1( نفرات 1تبصره 

پـارک / پـردیس /   هایی که سازمان موسسشان، هیئت امنا ندارد، هیئت امنـای خـود    پارک / پردیس / پردیس( 2تبصره 

 کفایت می کند.   پردیس

 منای پاركـ وظایف و اختیارات هیات ا 6ماده 

هـای آمـوزش عـالی و پژوهشـی     ها و موسسـه های امنا دانشگاهوظایف و اختیارات هیات امنا مطابق با قانون تشکیل هیات

 های بعدی آن خواهد بود.شورای عالی انقالب فرهنگی و اصالحیه 23/12/1367و  9مورخ  183و  181های مصوب جلسه

ها و موسسات آموزش عـالی و پژوهشـی، مـوارد    های امنا دانشگاهن تشکیل هیاتعالوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانو 

 شود:زیر نیز با توجه به اهداف تعیین شده برای پارک از وظایف و اختیارات هیات امنا محسوب می

 های مالی، اجرایی، علمی و فناوری پارک  مشی و سیاستتصویب خط -6-1

 های پارک  های پیشنهادی مربوط به فعالیتتصویب برنامه -6-2

 تصویب بودجه ساالنه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پارک   -6-3

 های پارک و بررسی گزارش عملکرد ساالنه پارکنظارت بر حسن اجرای برنامه -6-4

 کتصویب مقررات و ضوابط استخدامی، اداری، مالی و تشکیالت پار -6-5

 ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب ضوابط مربوطهتصویب ضوابط و سقف تحصیل اعتبار از بانک -6-6

 های توسعه و گسترش پارک  تصویب طرح -6-7

 پیشنهاد انحالل پارک سالمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -6-8

 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپیشنهاد تغییر یا اصالح اساسنامه پارک )با رعایت ضوابط(  -6-9

 های فناوری در پارک  ها و ضوابط تاسیس مراکز و موسسهنامهتصویب آیین -6-10

 پارك / پردیس / پردیسو ترکیب شورای نحوه انتخاب  -7ماده 

 باشند:  اعضای شورای پارک، به شرح زیر می

 رئیس پارک )رئیس شورا( -7-1

 )دبیر شورا( )یا معاون تحقیقات و فناوری(   )یا معادل آن( پارک معاون توسعه فناوری -7-2

 معاون فنی و اجرایی پارک )یا معادل آن( -7-3

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی پارک )یا معادل آن( -7-4

 نماینده تام االختیار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -7-5
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 نماینده تام االختیار معاونت درمان   -7-6

 نماینده تام االختیار سازمان غذا و دارو  -7-7

 نماینده تام االختیار معاونت بهداشت -7-8

در آن مستقر شده است. در صورت وجود  پارک / پردیس / پردیسمعاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استانی که  -7-9

 ظر وزارت بهداشت، نهائی است. بیش از یک دانشگاه در استان، ن

 پارک / پردیس / پردیسهای مستقر در همان نماینده منتخب شرکت -10- 7

رسما منصوب شده و شروع به کـار مـی کننـد. انتصـاب      پارک / پردیس / پردیساعضای این شورا از سوی رئیس  -7-11

ساله( متـوالی یـا چهـار دوره غیرمتـوالی بالمـانع      ، برای حداکثر سه دوره )دوپارک / پردیس / پردیسافراد حقیقی شورای 

 است. 

 وظایف شورای پارك   - 8ماده 

 های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امنا  بندی زمینهها و اولویتتدوین سیاست -8-1

مـرتبط جهـت ارائـه بـه     ها و دیگر مراکز خدماتی تصویب طرح ایجاد موسسات علمی و فناوری، مراکز رشد، شرکت -8-2

 سازمان موسس

 ها و موسسات خارجی در راستای تحقق اهداف پارکتصویب پذیرش شرکت -8-3

ها و موسسات عضو پارک اعم از داخلی و خارجی با ضـوابط  های مالی یا اعتباری به شرکتتصویب امتیازات و کمک -8-4

 هیات امنا

 نامه داخلی شوراتدوین آئین  -8-5

بر رعایت اخالق پزشکی و موارد خاص دیگری که مختص وزارت بهداشت می باشد به عهده ایـن وزارت مـی   نظارت  -8-6

 باشد.

 رییس پارك   ـ 9ماده 

 به شرح ذیل است: پارک / پردیس / پردیسوظایف رئیس 

 های هیات امنا و شورای پارک  اداره کلیه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبه -9-1

 لیات طراحی و اجرایی  و عمرانی احداث و توسعه پارکپیگیری عم -9-2

 بنیانهای دانشهای الزم برای ارتقا، توسعه و اخذ مجوز شرکتایجاد زمینه -9-3

 تهیه و تنظیم بودجه سالیانه برای ارایه به هیات امنا   -9-4

 همان پارک   با شرکت های مستقر در پارک / پردیس / پردیسرعایت مفاد قراردادهای منعقده  -9-5

 ریزی اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای پارک  برنامه -9-6
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 های عملکرد مالی و کاری، برای ارائه به هیات امنا    تنظیم گزارش -9-7

غیردولتـی مطـابق ضـوابط     هـای دولتـی و  ها و موسسهها، شرکتها، سازمانتحصیل وام یا اعتبار، استقراض از بانک -9-8

 مصوب هیات امنا  

 های فناوریو تعامل نزدیک با مسئولین حوزه سالمت به خصوص بخش همفکری -9-9

 هـا پارک حوزه در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سوی از شده اعالم کلی ضوابط و مقررات کلیه به عمل -9-10

 فناوری رشد مراکز و

گذران داخلی و خارجی به منظور ایجاد بستری مناسب حقوقی و اداری جهت پذیرش سرمایهتسهیل سازوکارهای  -9-11

 برای جذب شرکت ها بخصوص شرکت های دانش بنیان

 از طریق تشکیل مرکز داوری پارک پارک / پردیس / پردیستالش جهت حل و فصل اختالفات پیش آمده در  -9-12

 موسس  وظایف سازمان  - 10ماده 

 پارک / پردیس / پردیسمین منابع مالی مورد نیاز أت -10-1

 تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی -10-2

 پارک / پردیس / پردیسهای اجرایی مورد تائید شورای نامهتصویب آیین -10-3

 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پارک / پردیس / پردیسانحالل یشنهاد پ -10-4

 قررات مالی و اداریم -11ماده 

ها، دستورالعمل ها و ضوابط خاصی است کـه  نامهپارک از نظر مقررات مالی و معامالتی و اداری و استخدامی مشمول آیین

 رسد.  به تصویب هیات امنا می

 ـ منابع مالی پارك   12ماده 

 گرددتامین می پردیس / پردیسپارک / و درآمد های بودجه ساالنه پارک که از محل اعتبارات عمومی کشور  -12-1

ها و خدمات پارک )ازجمله فروش محصول و یا فناوری، مشارکت ها و سرمایه گذاری های درآمد حاصل از فعالیت -12-2

 بانکی،..(

 های اجرایی )اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و خارجی(قراردادهای منعقده با سایر دستگاه -12-3

 حقیقی و حقوقی   ها و هدایای اشخاصکمک -12-4

 به لحاظ مالی از سازمان موسس مستقل می باشد.  پارک / پردیس / پردیس -12-5

 سایر موارد – 13ماده 
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یا رئایس ساازمان    پارک / پردیس / پردیسبه پیشنهاد رئیس دانشگاه محل استقرار حکم رئیس پارک  -13-1

 توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می گردد.   موسس،

های فناوری سالمت که سازمان موسسشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  پارک / پردیس / پردیسدر   -13-2

باید توسط وزیر مرتبط و یا معاون علمی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری صـادر      پارک / پردیس / پردیسنیست حکم رئیس 

هـای فنـاوری سـالمت خواهـد      پارک / پردیس / پردیسد. با این وجود، این اساسنامه مرجع تصمیم گیری در اینگونه گرد

 بود.

سالمت می تواند فردی را رسما به عنوان مـدیر پـارک فنـاوری سـالمت منصـوب       پارک / پردیس / پردیسرئیس  -13-3

 نموده و اختیارات خود را به او تفویض نماید.

پارک / پردیس / نیز با حکم رئیس  پارک / پردیس / پردیس، بقیه معاونین پارک / پردیس / پردیسه بر مدیر عالو -13-4

 منصوب می شوند پردیس

( مسئول پاسخگویی به کلیه مراجعات اداری، پارک / پردیس / پردیسرئیس )و در صورت تفویض اختیارات، مدیر  -13-5

 مالی و قضایی می باشند.  

 ییر و اصالح اساسنامهـ تغ 14ماده 

وزارت بهداشـت،   تصویب شورای گسترش دانشگاه هاای علاوم پزشاکی   هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه با 

 درمان و آمورش پزشکی و با تایید و ابالغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت.

هـای   پـارک / پـردیس / پـردیس   فناوری سالمت برای اسـتفاده در کلیـه    پارک / پردیس / پردیساساسنامه  ـ  15ماده 

های فناوری سالمت غیر وابسته  پارک / پردیس / پردیسفناوری متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز 

....  جلسـه مـورخ    تبصـره پـس از تاییـد در ..    3ماده و  14به این وزارت که خواهان مجوز از وزارت بهداشت می باشند در 

.../.../.... با استناد به مصوبات شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی مـورخ    

 رسید.. به تائید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ..../..../...

 

 زاده هاشمیسید حسن قاضی

 درمان و آموزش پزشکی وزیر بهداشت،
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 سالمت علم و فناوری پردیس پارك /پرسشنامه تاسیس 

 مقدمه : 

های علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین ساختار های موثر در اقتصاد دانش بنیان  پارک / پردیس / پردیس

، توسعه و شکوفایی موسسات و شرکت های دانش بنیان است که در تعامل و محیطی مناسب برای استقرار

اشتغال دارند و  دانش بنیانسازنده با یکدیگر و با دانشگاهها و سایر موسسات پژهشی و فناوری به فعالیت های 

ات متکی هدف اصلی آن بعنوان یک نهاد فناورانه ، افزایش ثروت در جامعه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت موسس

. از مهمترین این فعالیت ها نیاز سنجی، ایده پردازی، تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی، نمونه بر فناوری است

تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، تجاری سازی، انتقال فناوری،  ،سازی، طراحی صنعتی، استاندارد سازی

ولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات برای تحقق محصوالت فناوری در عرصه ت فروش و پشتیبانی جهت

. همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای اشدب تخصصی می

 های علم و فناوری است. پارک / پردیس / پردیسفناوری جهان از اهداف راهبردی 

 

 راهنمای تکمیل پرسشنامه : 

پرسشنامه ( : دارای مدرک دکتری و تجربه کافی مدیریتی و  2) موضوع بند  پردیس / پردیسپارک / مسئول راه اندازی  -

 رئیس دانشگاه منصوب خواهد شد.علمی در حوزه فناوری باشد. وی به پیشنهاد 

پرسشنامه ( : چارت سازمانی بر اساس آئین نامه سازمان اداری و  14) موضوع بند  پارک / پردیس / پردیساعضای ستاد  -

 پیش بینی شود.  دانشگاه علوم پزشکیها و مراکز رشد علم و فناوری تابع هیات امنای  پارک / پردیس / پردیستشکیالتی 

منطقه تحت پرسشنامه ( : ضروری است بیان اهداف و ضرورت با توجه به ایده های نو در  6) موضوع بند  اهداف و ضرورت -

 مورد تقاضا و بر طرف کردن مشکالت موجود در زمینه فعالیت مورد نظر صورت گیرد. پوشش دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه ( : ارائه مستندات زمین و  ساختمان  9-4الی  9-1) موضوع بند های  پارک / پردیس / پردیسساختمان  -

 الزامی میباشد. توسط دانشگاه علوم پزشکی پارک / پردیساگذار شده به و

در دو  پارک / پردیسدرصد فعالیت  80پرسشنامه ( : ضروری است  12) موضوع بند  پارک / پردیست زمینه های فعالی -

. این زمینه ها بایستی ینه ها ذکر شودمدرصد در سایر ز 20مزیت های منطقه و یا سه زمینه اصلی بر اساس توانمندی ها و 

 باشد. در حوزه سالمت کار دانش بنیانمستخرج از تحلیل راهبردی منطقه از منظر توسعه فناوری و کسب و 

الزامی  تامین مالی پرسشنامه ( : ارائه مستندات مربوط به تعهدات مالی از منابع مختلف 19-3) موضوع بند  تعهدات مالی -

 باشد. می
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 :  مشخصات دانشگاه علوم پزشکی -1
  دانشگاه علوم پزشکینام: 

 نام و نام خانوادگی رئیس دانشگاه: 

 :ادرس پستی 

  وب سایت -      الکترونیک :پست: 

 نمابر : -       : شماره تلفن 

 

 علم و فناوری: پارک / پردیسمشخصات  -2
  نام مسئول راه اندازی : -       :پارک / پردیسنام 

  :نمابر: -       رشته تحصیلی 

  : شماره تلفن / همراه : -      مدرک تحصیلی 

  :وب سایت: -       آدرس پستی 

  الکترونیکی:پست 

 :مسئولیت فعلی 

 :سوابق اجرایی 

1- 
2- 
 

 :موقعیت جغرافیایی و جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی -3

 

 

 

 

 : پارک / پردیسدر جهت ایجاد  منطقه مزیت های نسبی و رقابتی -4

 

 

 



014.نسخه   
 آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فناوری سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 1396دیماه 

 

98 

 
 

 

 : پارک / پردیستوانایی های منطقه در جهت ایجاد  -5

 :منطقه آموزش عالی مستقر درآمار و اطالعات دانشگاهها و مراکز  -5-1

 ردیف
نام دانشگاه / مرکز آموزش 

 عالی

 دولتی /

 غیر دولتی

 تعداد اعضای

 هیات علمی

 تعداد

 دانشجویان

 تعداد فارغ

 التحصیالن

1      

2      

3      

4      

5      

    جمع
 

 

 ) سال جاری ( : یروی انسانی متخصص موجود در منطقهترکیب منابع ن -5-2

 عنوان ردیف
 فنی و
 مهندسی

 کشاورزی
 علوم
 پزشکی

 علوم
 پایه

 علوم
 انسانی

 معماری
 و هنر

 جمع
جمع 
 کل

         هیات علمی 1

 
 
2 

دانشجویان              
 کاردانی
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
 دکتری

        

 
 
3 

فارغ التحصیالن      
 کاردانی
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
 دکتری

        

        جمع

 نسبت منابع انسانی مرتبط با زمینه فعالیت و بومی به کل منابع انسانی : -5-3

 تعداد کل عنوان
 تعداد نیروی انسانی
 مرتبط با زمینه فعالیت

 تعداد نیروی
 انسانی بومی

 

نسبت نیروی انسانی 
مرتبط با زمینه فعالیت به 

 کل ) درصد (

نسبت نیروی 
 انسانی

بومی به کل 
 )درصد(

      ای هیات علمیضاع
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      دانشجویان
      نفارغ التحصیال

 

 

 :قر در منطقهمست پارک / پردیسمراکز پژوهشی و فناوری مرتبط با زمینه های فعالیت  -5-4

 دولتی/ خصوصی نام مرکز ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

 

در  پارک / پردیسصنایع و واحدهای تولیدی فعال بزرگ منطقه مرتبط با زمینه های فعالیت  -5-5
 :پارک / پردیسو نحوه ارتباط آنها با حوزه سالمت 

 نام واحد / صنعت ردیف
 زمینه فعالیت
 / نوع محصول

 مالکیت
 خصوصی                   دولتی

 نوع مشارکت /
 نحوه همکاری

 محل استقرار

1       

2       

3       

4       

5       

 در منطقه : پارک / پردیساهداف و ضرورت ایجاد  -6
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 : پارک / پردیسنحوه برقراری تعامل بین دانشگاه و صنعت توسط  -7

 

 

 

 

 منطقهدر پیشرفت  پارک / پردیس) نحوه نقش آفرینی منطقهدر پیشرفت  پارک / پردیسنقش و تاثیر -8

 ذکر شود (:

 

 

 

 : پارک / پردیسمشخصات ساختمان -9

 وضعیت ساختمان از نظر مالکیت: -9-1

  پارک / پردیسبا مالکیت دولتی در اختیار  -

 با مالکیت دولتی به صورت اجاره  -

 سایر .............. -

 )تصویر از ساختمان ارائه شود(:  پارک / پردیسفضاهای داخل ساختمان  -9-2

 زمین موجود : .........................................متر مربع مساحت -

 مساحت کل زیربنای ساختمان : ...................................متر مربع -
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 تعداد طبقات ساختمان : ...............................طبقه -

 میزان کل اتاق های ساختمان : .........................اتاق -

 میزان زیر بنای فضاهای عمومی و مشترک ساختمان : ....................................... متر مربع  -

 میزان زیربنای واگذار شده به ستاد : ......................................متر مربع -

 ...متر مربعمیزان زیربنای قابل واگذاری به واحد های فناوری : ....................... -

 تعداد اتاق ها یا واحد های قابل واگذاری به واحد های فناوری : ......................اتاق -

 :پارک / پردیسموقعیت قرار گرفتن ساختمان فعلی -9-3

 در داخل شهر   -در خارج از شهر                                    -

 منطقه : ..................................کیلومترفاصله ساختمان از نزدیکترین دانشگاه  -

 فاصله ساختمان از مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی: ............................. کیلومتر -

 میزان دسترسی و فاصله ساختمان به راه های مواصالتی ) فرودگاه ، راه آهن و ... (  -

 : پردیسپارک / مشخصات زمین واگذار شده به  -4-9

 

 :  پارک / پردیسنقشه جغرافیایی محل  -5-9-

 

پارک / با موضوع و دانشگاه علوم پزشکی مسئول راه اندازی و فعالیت های سوابق آشنایی -10
 ها و مراکز رشد: پردیس

 : ) با ذکر مورد ( منطقهتعداد مراکز رشد موجود در -1-10

 

 

 

 

 و مراکز رشد : ) با ذکر مورد( پارک / پردیسشرکت در سمینار ها / کارگاه ها / دوره های آموزشی مرتبط با موضوع -2-10
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 : منطقهبا مراکز رشد موجود در  پارک / پردیسبیان چگونگی نحوه تعامل -3-10

 

 

 

بر اساس نقاط ضعف / قوت / فرصت  پارک / پردیس) استراتژی  :SWOTتجزیه و تحلیل بر اساس مدل  -11
 ها و تهدیدهای خاص منطقه قید شود و از بیان عبارات عمومی و کلی پرهیز گردد(

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه های فعالیت: -12

 

 

 

 

 : پارک / پردیسترسیم چارت سازمانی -13
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 :پارک / پردیسمشخصات همکاران اصلی در ستاد -14

 مدرک تحصیلی تخصصیزمینه  نام و نام خانوادگی ردیف
میزان سابقه 
 اجرایی

پارک / مسئولیت در 
 پردیس

1      
2      
3      
4      
5      
6      
....      

 طرح مخاطبان:-15
  پارک / پردیسمخاطبان اصلی -1-15

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول عنوان

      شرکت های فناور

R&D      
      شرکتهای خدمات فنی و مهندسی

      جمع
      جمع کل

، میزان سهم توجه به زمینه و اولویت فناورانه) معیارها و اولویت های پذیرش واحد های فناوری -2-15
 قابل پیش بینی در گردش مالی مجموع واحد ها ، ... ( :

 

 

 نحوه ارزیابی واحد های فناوری : -3-15
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جهت تجاری سازی محصوالت شرکت ها ، انتقال فناوری و  پارک / پردیسطرح ریزی برنامه ها و -16
 توسعه بازار:

 

 به واحد ها و نحوه جذب آنها: پارک / پردیسطرح خدمات، حمایت ها و تسهیالت توسط -17

 

 

 

 

 

 طرح مالی:-18

 ) ارقام به میلیون ریال(هزینه های جاری سالیانه -1-18

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم اولسال  عنوان

      نیروی انسانی
      تعمیر و نگهداری

      خدمات
      سایر
      جمع

      جمع کل

 

 )ارقام به میلیون ریال(هزینه های سرمایه ای -2-18
 جمع کل سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول نوع فعالیت

            تاسیسات محوطه سازی و 
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 ) ارقام به میلیون ریال(پیش بینی تامین منابع مالی مورد نیاز : -3-18
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول محل تامین ردیف

منابع مالی )وزارت علوم ، معاونت  1
      علمی ریاست جمهور و ...(

      منابع استانی 2
      سایر 3

 جمع
 جمع کل

     
     

 

 )ارقام به میلیون ریال( : پارک / پردیسپیش بینی درآمد -4-18
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول محل تامین ردیف
      درآمد حاصل از اجاره زمین 1
      از محل اجاره ساختمان و تجهیزات 2

برگزاری کارگاه ها ، سمینارهای  3
      آموزشی و ...

باز پرداخت اعتبارات و تسهیالت  4
      اعطایی به واحدها

باالسری حاصل از واگذاری قراردادها به  5
      واحد های فناور

      سایر 6
 جمع

 جمع کل
     
     

 

 زیربنایی
             بخش اداری

             بخش رفاهی و خدماتی
             ساختمان های کارگاهی

             ساختمان های آزمایشگاهی
ساختمان های چند 

             مستاجره

             ساختمان مرکز رشد
       تاسیسات مرکزی

       برق، ....امتیاز آب، 
       طراحی  و مشاوره

       جمع مبلغ
       جمع کل
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( و مطالعه امکان Bussiness Planطرح تجاری ) ؛ نمونه ای ازسایر آیین نامه ها : چهارمبخش 

  (Feasiblity Studyسنجی )
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 6وجیهی فنی اقتصادی طرح کسب و کارهای گزارش تسرفصل

 اهداف و سوابق پروژه: (1

  سهامدارانسوابق ثبتی و حقوقی شرکت و 

 سوابق و اهداف طرح به صورت موضوعی 

 بررسی بازار: (2

 باشند، تعریف میهایی از محصول که موردنظر در تولید میآن )انواع یا مدل هتعریف محصول و محدود-

 شوند.(

 موارد کاربرد محصول و مشخصات فنی آن 

 معرفی روش مطالعه بازار 

 های کارکردی و مقایسه محصوالت طرح با محصوالت مشابه یا جایگزین داخلی و خارجی از نظر ویژگی

 بر مبنای قیمتها و همچنین انجام مقایسه قابلیت

 های آتیسال گذشته و تخمین الگوی سال 5های مربوطه در بررسی قیمت 

  سال گذشته تاکنون 5بررسی وضعیت تولید داخلی محصول از 

 های تولیدی در دست اجرابررسی طرح 

  های آتیسال گذشته و تخمین الگوی سال 5بررسی واردات محصول در 

  بینی آینده )وضعیت گذشته و فعلی(و پیشسال گذشته  5بررسی صادرات محصول در 

 یابی(بررسی بازارهای صادراتی )بازارهای فعلی و بالقوه قابل دست 

 های اخیرای و الگوی مصرف محصول در سالبررسی بازار جهانی و منطقه 

 بررسی تقاضای محصول براساس الگوهای مصرف و تخمین تقاضای آتی 

 سال گذشته 5صادرات( محصول در بندی عرضه )تولید، واردات و جمع 

 مقایسه عرضه و تقاضای محصول و برآورد سهم قابل کسب از بازار 

 شناسایی و تحلیل عوامل اصلی رقابتی محصول/ محصوالت طرح در مقایسه با رقبا 

 گذاری، بازاریابی و تبلیغاترویکرد قیمت 

 ساله طرح 10بندی و تدوین برنامه تولید جمع 

 انتخاب محل طرح: (3

                                                           
6 Bussiness Plan 
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 وجیه محل طرح شامل شرایط مختلف امکانات زیربنایی، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی ت

 منطقه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش و تاثیر حمل و نقل

 بررسی فنی و تکنولوژی: (4

 ردهای الزامی محصوالتبینی شده در برنامه تولید و استانداارائه مشخصات فنی محصوالت پیش 

 های مختلف تولید و انتخاب تکنولوژی موردنظر )کلیات روش تولید، بررسی دانش فنی و تکنولوژی

 نمودار کلی گردش مواد و نحوه کنترل کیفی(

 منحنی عمر مفید تکنولوژی تولید و محصول 

 محیطی و ایمنی در خصوص فرآیند تولید، محصول و مواد اولیهبررسی مسائل زیست 

 ها، عالئم تجاری، حق ثبت، ...(های مرتبط با دانش فنی )تستالزامات و ضرورت 

 یابی به مطالعه مقدماتی دارندگان دانش فنی و چگونگی انتقال تکنولوژی و ارزیابی امکان دست

 تکنولوژی

 بررسی مالی و اقتصادی: (5

 های تولیدی و کمکی، طرح سازی، ساختمانبرآورد زیربنای زمین، محوطه( استقرارLayout )

 ها و تأسیسات زیربناییساختمان

 برآورد ماشین( آالت و تجهیزات اصلی و جانبی به همراه طرح استقرارLayoutو منابع تأمین آن ) ها از

 کنندگان داخلی و خارجیداخل و خارج کشور به همراه پروفروما و پیشنهاد قیمت از تأمین

 موردنیاز برآورد وسایل نقلیه و تجهیزات اداری 

 برآورد مشخصات، میزان مصرف، قیمت و منابع تأمین مواد اولیه، قطعات محصول و قطعات مصرفی 

 برآورد مصارف تأسیساتی موردنیاز طرح 

 برآورد نیروی انسانی موردنیاز به تفکیک تخصص و نمودار کلی سازمان و تشکیالت موردنیاز طرح 

 های دریافتنی و پرداختنی(، انرژی، حساببرآورد سرمایه در گردش )مواد اولیه، پرسنلی 

 های کارشناسی، تولید آزمایشی و ...(برداری )مطالعات اقتصادی، هزینههای قبل از بهرهبرآورد هزینه 

 ارائه مدل و نحوه مشارکت و تأمین مالی طرح 

 گذاری با تحلیل های سرمایهارائه شاخصCIMFAR III و آنالیز ریسک 

 ندی اجرای طرحبارائه برنامه زمان 

  تحلیلSWOT 

 بندی و ارائه نتایججمع 
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 مدارک الزم: (6

 )تصویر آخرین اساسنامه، روزنامه رسمی )آگهی تأسیس و تمام تغییرات بطور کامل 

 تصویر مجوزهای صنعتی و تحقیقاتی، کارت اقتصادی و بازرگانی 

  تمام اعضای هیئت تصویر شناسنامه و سوابق کاری و آخرین مدرک تحصیلی متقاضی )مدیرعامل و

 مدیره و گروه اجرایی پروژه(

 سال اخیر 3های مالیاتی ارائه شده به دارایی در تصویر اظهارنامه 
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 PFSسنجی  های گزارش پیش امکانشرح سرفصل

 مشخصات محصول : (1

 .)معرفی محصول )شامل مشخصات عمومی و فنی و محدوده مورد نظر 

  آینده کاربرد آن.موارد کاربرد محصول و 

 معرفی کاالهای جایگزین و مشابه 

 قیمت داخلی و جهانی محصول 

 روند تغییرات برای تکنولوژی تولید در دنیا  

 بررسی کفایت مجریان (2

 )رزومه مجری طرح شامل سوابق علمی و اجرایی )حقیقی و حقوقی 

 معرفی شرکت، سهامداران، حوزه فعالیت، سوابق فروش و سایر موارد 

 بررسی بازار  (3

 بررسی ظرفیت بهره برداری در کشور 

 های بالقوه )در دست اجرا(برآورد ظرفیت 

 های آتیبرآورد کلی عرضه برای سال 

 بررسی واردات و تهیه آمارهای کلی 

 )بررسی کلی امکان صادرات )بازارهای هدف 

 های آتیبررسی امکان تقاضا و برآورد کلی آن برای سال 

 های آتی و تعیین میزان نیاز به تولیدات جدید برای سال مقایسه عرضه و تقاضا 

 بررسی فنی و مالی: (4

 بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تأمین دانش فنی مورد نیاز 

 برآورد ظرفیت طرح 

 )برآورد میزان سرمایه ثابت )ارزی و ریالی 

 )برآورد میزان سرمایه در گردش )ارزی و ریالی 

  برآورد فرصت های شغلی 

 آورد انرژی مورد نیاز بر 

  برآورد کلی هزینه تولید و قیمت تمام شده 

  برآورد میزان سود و شاخص های اقتصادی 
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 طرح یاجرا بندیزمان برنامه ارائه 

 نتیجه گیری  (5

 تحلیل ریسک ها و جمع بندی 

 ارائه مدل پیشنهادی 

 ها )در صورت وجود هر آیتم ضمیمه شود(پیوست (6

  پیوست کامفار 

  ملی، شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی و رزومه مجریان طرح )مدیرعامل و تمام اعضای تصویر کارت

 هیات مدیره و گروه اجرایی پروژه(

 )تصویر آخرین اساسنامه، روزنامه رسمی، مدارک مربوط به حق امضا)تاسیس و تمام تغییرات بطور کامل 

 واهی ثبت اختراعتصویر مجوزهای صنعتی و تحقیقاتی، کارت اقتصادی و بازرگانی، گ 

 سوابق فروش و قراردادها 

 تاییدیه های کیفیت، تاییدیه مطالعات بالینی 

 نتایج استعالم از سامانه رتبه سنجی اعتبار ایران 

 سال اخیر 3های مالیاتی ارائه شده به دارایی در تصویر اظهارنامه 

 تصاویر جدید از محل اجرای طرح 

 پروفورما و پیش فاکتور هزینه ها 

 ستنداتسایر م 

 نقشه های فنی و اجرایی طرح 

 

 

 

 

 


