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 مقدمه:

تحت نظارت مرکز بوده و فعالیت های آن ها مورد ارزیابی قرار  هسته ها و واحد های فناور مستقر در مرکز رشد از زمان استقرار تا خروج باید     

اولویت  گیرد. این نوع ارزیابی امکان امتیاز دهی و دسته بندی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، نظارت دقیق تر بر فعالیت های این واحد ها و

 می آورد.بندی آن ها از نظر برخورداری از بسته های حمایتی مرکز رشد را فراهم 

 

 ارزیابی هسته های فناور  -1ماده

و زمینه اصلی فعالیت خویش را در قالب برنامه زمان بندی شده به مرکز ارائه کند. بطوریکه زمان  عملیاتیهر واحد در زمان استقرار باید برنامه مدون 

 شروع و خاتمه هر فعالیت مشخص باشد.

های مربوط به تجاری سازی آن نداشته و تجربه کافی در تعیین زمینه فعالیت و دانشهسته ها به واسطه اینکه شخصیت حقوقی مستقل  -1-1

 ندارند در طول زمان استقرار با نظارت مستقیم مرکز رشد فعالیت می کنند.

ی دستیابی به ماه از پذیرش و فعالیت در مرکز ملزم به ارائه برنامه زمانبندی فعالیت شش ماهه و گام های اجرایی برا سههسته ها پس از  -1-2

 آزمایشی/ پلتفرم اولیه خود هستند. خدمت /محصول

 می باشد. دوماهه هسته ها و ارزیابی آنها به صورت ارائه گزارش پیشرفت کار -1-3

پرداخت اعتبارات حمایتی هسته ها منوط به ارزیابی ماهیانه و بر اساس برنامه زمانبندی و گامهای اجرایی تعریف شده صورت خواهد  -1-4

 گرفت.

ل تیم کاری، تثبیت ایده محوری، تدوین مدل کسب و کار، ساخت نمونه آزمایشی محصول/خدمت و طی دوره های آموزشی تعریف تشکی -1-5

 شده از جمله پارامترهایی است که در ارزیابی هسته ها موثر می باشند.

 

  ارزیابی واحدهای فناور -2ماده

مبتنی بر برنامه و عملکرد واحدهای فناور به صورت خود  R-1396-40-V03ارزیابی واحدهای فناور مرکز بر اساس فرم طراحی شده با کد   -2-1

 اظهاری و با دریافت مستندات مثبته انجام می شود.

 .باشندی میبراساس  فرم ارزیابموظف به ارائه گزارش واحدهای فناور از زمان عقد قرارداد هر شش ماه یکبار  -2-2

 ارزیابی انجام شده و امتیازات اخذ شده مالک عقد قراردادهای سالیانه واحدهای فناور قرار می گیرد. آخرین -2-3

و به صورت کامل در مهلت مقرر  با رعایت اصول اخالق حرفه ایاطالعات مورد نیاز در فرم ثبت نام را  هستند واحدهای فناور موظف -2-4

 نمایند. و تحویل تکمیل

 ارائه تسهیالت اعتباری به واحدهای فناور بر اساس ارزیابی فعالیت آنها انجام خواهد گرفت.  -2-5
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 انتخاب برترین های مرکز رشد -3ماده 

واحدهای فناور، کمک به تقویت برند آنها و همچنین تشویق شرکتها به همکاری در ارائه اطالعات  درتوسعه  رشد وبه منظور ایجاد انگیزه  -3-1

مرکز رشد دانشگاه انتخاب می  "نوآور برتر"و  "ارزش آفرین برتر"ل در ارزیابی های ادواری، هر سال دو شرکت با عناوین شفاف و کام

 شوند.

 انتخاب برترین ها بر اساس امتیازات بدست آمده در فرم های ارزیابی سالیانه انجام می شود. -3-2

بیشترین باالسری حاصل از مبالغ  جاری در سال طه فعالیت صورت گرفتهاطالق می شود که به واسبه شرکتی  "ارزش آفرین برتر"عنوان  -3-3

 باشد. نمودهواصل  رشد به مرکزرا فروش 

برتر تعلق نمی گیرد. در صورت تمدید حضور  "ارزش آفرین"به هر واحد فناور در مدت سه سال استقرار بیشتر از یکبار عنوان  -1تبصره 

 سال، میتواند دو بار این عنوان را کسب کند. 5شرکت به 

علمی و پژوهشی بیشترین  عنوان نوآور برتر به شرکتی تعلق می گیرد که در حوزه توسعه محصول خلق محصوالت جدید و نوآوری های -3-4

 امتیاز  را کسب کرده باشد.

تعلق نمی گیرد. در صورت تمدید حضور شرکت به  "نوآور برتر"به هر واحد فناور در مدت سه سال استقرار بیشتر از یکبار عنوان  -2تبصره 

 سال، می تواند دو بار این عنوان را کسب کند. 5

 آید.تقدیر به عمل میبه نحوه مقتضی  هرساله های برتر شرکتاز  -3-5

های سالیانه در اختتامیه جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر و در غیر این صورت در جشن هفته پژوهش مراسم اعالم برترین -3-6

 دانشگاه می باشد.

طوسی تصویب شد و هرگونه  توسط شورای مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 16/07/96تبصره و در تاریخ  3ماده  3این آئین نامه در 

 .مورد بازبینی قرار خواهد گرفتسال توسط شورای مرکز رشد  2و پس از  بودهرشد تغییر منوط به موافقت شورای مرکز 

 


