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 مقدمه

دانشگاه کارآفرین مبنای اقتصاد "بر اساس ماموریت دانشگاه های نسل سوم و شعار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  مرکز رشد   

در حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه جامعه دانشگاهی و جهت دهی آنها به سوی  ها و سازکار مناسببسترایجاد ، با هدف "بنیاندانش

به منظور (  اهسته ها و شرکته)اعم از  متقاضیانپذیرش اری سازی محصوالت تاسیس شده است. گیری کسب و کار پایدار و تجشکل

در سه بخش هسته های فناور ،  و برخورداری از خدمات حمایتی آن دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استقرار در مرکز رشد

 شرکتها و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در قالب زیر انجام می پذیرد.

 : متقاضیان قابل پذیرش و استقرار در مرکز رشد 1ماده 

افراد یا گروه های مستعدی هستند که دارای ایده های نوآورانه و با هدف تبدیل ایده به محصول  )هسته ها(: هسته های فناور -1-1

 می باشند. هسته ها می توانند هویت حقوقی مستقل کسب نکرده باشند.

 واحدهای پذیرش شده در مرکز که دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز می باشند. واحدهای فناور: -1-2

گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه با هدف تبدیل به محصول و راه اندازی  قیق و توسعه:واحدهای تح -1-3

 کسب و کار بوده ولی هنوز هویت حقوقی مستقل کسب نکرده است.

 

 فناور در دوره رشد مقدماتیهسته  رشیپذ:  2ماده 

 زیر است:قرار شرایط عمومی پذیرش هسته ها به      -2-1

 .باشند ، اساتید و فارغ التحصیالن دانشگاهیتوانند دانشجویان اعضای هسته می -الف

  باید دانشجو، فارغ التحصیل یا عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی باشد. مسئول هسته -ب

 ت. ارائه برنامه گام به گام فعالیت هسته برای رسیدن به نمونه اولیه محصول/خدمت ضروری اس -ج

  ایده محوری هسته باید نوآورانه و کارآفرینانه مورد نیاز کشور باشد.وـ 

 ماه تمدید شود. 3ماه است که می تواند با نظر مدیر مرکز رشد تا  6سقف مدت زمان استقرار هسته ها  -2-2

تفرم اولیه خدمت، هسته ها موظفند در مدت استقرار در مرکز نسبت به تکمیل تیم، تهیه نمونه آزمایشگاهی محصول/ یا پال -2-3

 تدوین مدل کسب و کار و در نهایت ثبت شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی اقدام کنند.

 پذیرش و استقرار هسته ها با تائید مستقیم مدیر مرکز و اخذ تعهدات الزم بالمانع است. -2-4

 انجام خواهد گرفت. (Co-Workingn Space)االمکان و بنابه ظرفیت موجود در فضای کار اشتراکی مرکز استقرار هسته ها حتی -2-5
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 در دوره رشدواحدهای  فناور و تحقیق و توسعه  رشیپذ: 3ماده 

با اعضای یا واحد تحقیق و توسعه  /شخصیت حقوقی در قالب شرکت ثبت شده  دارایاستقرار در دوره رشد باید متقاضیان        -3-1

 باشند. مشخص گروه کاری

 با سال، دو مدت این آیین نامه به  3-1  و 2-1 بندهای موارد در می تواند، که است سال سه واحدها استقرار زمان مدت سقف -3-2

 .گردد تمدید امنای مرکز هیئت تأیید و مدیر مرکز پیشنهاد

 واحدهای فناور مستقر در مرکزرشد موظف هستند در مدت استقرار خود موارد زیر را رعایت نمایند: -3-3

 واحد فناور  لیتهای نوآورانهراستای توسعه محصول و فعاتالش در الف: 

خدمات مورد نظر و بازاریابی آن طبق برنامة ارائه تکمیل زنجیره یا نیمه صنعتی یا صنعتی به محصول  محصول اولیهتبدیل ب: 

  .شده  توسط واحد فناور، در طول  زمان استقرار در مرکز رشد 

 انعکاس ارتباط واحد فناور با مرکز رشد به نحو مناسب در کلیة مکاتبات و مدارك ج: 

 های مربوطه نامهبازپرداخت اعتبارات دریافتی در دورة حضور در مرکز رشد، مطابق با آییند: 

 ها در موعد مقرر های خدمات دریافتی براساس تعرفهپرداخت هزینهه: 

 ای از روند رشد واحد فناور دوره همکاری با مرکز رشد در ارزیابیو: 

 ز: شفافیت در ارائه اطالعات مالی مورد نیاز به مرکز رشد.
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 در دوره رشدواحدهای  فناور  مجازی رشیپذ: 4ماده 

شرکتها نیاز به استقرار  متقاضی به صورت مجازی اقدام نماید. این واحدهای فناورمرکز رشد مجاز است نسبت به پذیرش        -4-1

 خدمات حمایتی و مشاوره ای مرکز می باشند.ان استفاده از فقط خواهدر راستای توسعه کسب و کار فیزیکی ندارند و 

 به صورت زیر است: "توسعه کسب و کار"خدمات قابل ارائه در پذیرش مجازی با عنوان  -4-2

 .کارگاهی و آزمایشگاهی خدمات مشاوره، شامل علمی پشتیبانی خدماتالف: 

  .اداری و اجرایی پشتیبانی ب: خدمات

  .حقوقی و مدیریتی مشاوره و آموزشی ج: خدمات

  .قرارداد عقد تسهیل و بازاریابی د: خدمات

 

و  و استفاده از خدمات و امکانات حمایتی موظف به عقد قرارداد سالیانه با مرکز رشددر مرکز پذیرش مجازی  برایشرکتها  -4-3

 هستند.  پرداخت حق عضویت

ای است که مرکز رشد از دفاتر واگذار شده دریافت متر مربع بر اساس تعرفه 5میزان حق عضویت ماهیانه به اندازه هزینه اجاره   -4-4

 می کند.

 شرکتهای دانش بنیان در اولویت پذیرش مجازی مرکز رشد قرار دارند. -4-5
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 : خروج از مرکز رشد 5ماده 

 شود :مرکز رشد  تلقی می از هسته ها و واحدهای فناور خروجشرایط زیر به عنوان شرط  هر یك  از      -5-1

 دستیابی به معیارهای رشدیافتگی  الف: 

 عدول از ضوابط مرکز رشد ب: 

 مرکز رشد مدیرعدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایدة محوری به تشخیص ج: 

 عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی د: 

 درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامة استقرار در مرکز رشد  ه: 

 در ارزیابی سالیانه عدم اخذ امتیاز الزم جهت ورود به مرحله بعدز: 

 و یا عدم عقد قرارداد سالیانه استقرار انقضای قراردادح: 

 

خروج، طی مکاتبه رسمی، خروج خود را به مرکز ها موظفند یکماه پیش از پایان قرارداد سالیانه در صورت تمایل به شرکت  -5-2

 رشد اعالم نمایند.

در صورت عدول شرکت از ضوابط مرکز، عدم عقد قرارداد جدید یا سهل انگاری در پیگیری عقد قرارداد، مرکز رشد می تواند  -5-3

 پس از دادن مهلت سه ماهه، نسبت به خروج واحد فناور اقدام نماید. 

 تسویه حساب مالی مطابق ضوابط و تحویل سالم امکانات و تجهیزات مرکز می باشد. خروج از مرکز رشد منوط به -5-4

 

 آئین نامه در ازنگری: ب6ماده 

 هرگونه اصالح و تغییر در این آیین نامه به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و تصویب شورای مرکز امکان پذیر خواهد بود.

ویب شورای مرکز رشد رسید و از این تاریخ جایگزین شیوه نامه مصوب جلسه تاریخ به تص 12/4/1396ماده در تاریخ  6این آیین نامه در 

 شورا می شود. 27/10/1394


