آیین نامه پذیرش واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک
مقدمه:
پارک های علم و فناوری به عنوان نهادی اجتماعی – اقتصادی مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن ،توسعه اقتصاد دانش بنیان و
اشتغالزایی تخصصی برای استقرار و حضور حرفهای شرکت های فناور کوچک و متوسط ،تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات
پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیتهای فناوری اشتغال دارند .هدف نهایی این همنشینی ،ایجاد
چشمههای فناور و تسهیل فرایند جذب ،ارتقا و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخشهای عمده ای از فعالیت های منتهی
به محصوالت فناوری در این پارکها به صورت حرفهای قابل انجام باشد.
واژگان:
 -1پارک زیست فناوری به اختصار پارک نامیده میشود.
 -2شورای فناوری پارک به اختصار شورا نامیده میشود.
تعاریف:
واحدهای فناوری :منظور شرکت ها ،مؤسسات ،واحد های تحقیق و توسعه و یا سایر اشخاص حقوقی تحت پوشش یا مستقر در
پارک ،یا مراکز رشد یا سایر بخشهای وابسته به پارک هستند که طی مراحل رسمی در پارک پذیرفته میشوند و هویت حقوقی
مستقل از پارک دارند و با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی خود در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو و یا مستخرج
از تحقیقات کاربردی و توسعهای ،طراحی مهندسی ،مهندسی معکوس ،انتقال و مدیریت فناوری و یا ارائه خدمات تخصصی کسب
و کار( از فناوری تا بازار) به منظور تجاری کردن تحقیقات فعالیت میکنند .این تعریف با رعایت مقررات مربوط ،شامل شرکت ها
و مؤسسات خارجی نیز میشود؛
تحقیق و توسعه ( ( :)R&Dعبارتست از انجام هرگونه کار خالق ،به طریقی نظام مند به منظور افزایش انباشت دانش از جمله
دانش بشری ،فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربردهای جدید) .در این تعریف ،منظور از واژه
(جدید) ،جدید در ایران است.
ماده  -1سیاست های پارک در پذیرش واحد های فناور
 -1پذیرش واحد های فناوری کوچک و متوسط با توان ارائه کاالی دانش بنیان یا خدمات تخصصی
 -2پذیرش واحد های تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی؛
 -3استقرار دفاتر انجمن های تخصصی ملی و بین المللی؛
 -4پذیرش واحد ها بر اساس ظرفیت ها و منابع موجود پارک انجام میگیرد.
ماده  – 2ساختارهای پذیرش و حمایت
پارک با توجه به سطح هسته ها و واحدهای فناور در چند دسته به شرح زیر فرآیند پذیرش و حمایت را دارد.
 -1سطح مرکز نوآوری :مراکز نوآوری با پذیرش و حمایت از طرح های ارائه شده با هدف حمایت به سمت کارآفرینی ،ثبت
اختراع ،شرکت در جشنواره ها و شرکت در مسابقات ،نقش مهمی در توسعه خالقیت و نوآوری در سطح جامعه بویژه
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در بین دانش آموزان و دانشجویان ایفا می نمایند .این مراکز با فراهم آوردن بستر مناسب ،امکان جذب و اجرای ایده های
نو توسط تیم های نوآور در محورهای مختلف علوم پایه و فنی مهندسی ایجاد نموده اند.
 -2سطح مرکز رشد :این سطح از حمایت ،دو دوره پیش رشد و دوره رشد جهت پذیرش واحدهای فناور دارد.
دوره پیش رشد :دوره ایی است که در آن به افراد یا گروه هایی که دارای ایده های نوآورانه هستند ،مشاوره و آموزش های
الزم برای آشنایی با بازار ،شناسایی گروه کاری ،تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده شود .در صورت
موفقیت در این دوره و کسب هویت مستقل حقوقی ،واحدهای نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در دوره رشد مرکز رشد
شوند.
دوره رشد :دوره ای است که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن
از مرکز خارج شوند.
نحوه پذیرش و حمایت از واحدهای فناور در «آئین نامه پذیرش واحدهای فناور متقاضی استقرار در مراکز رشد» با تصویب
شورای فناوری پارک مشخص خواهد شد.
 -3سطح پارک :دوره ایی است که در آن واحدهای فناوری کوچک و متوسط ،واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات
پژوهشی به سطحی از توسعه رسیده اند که ،حجم قراردادها و گردش مالی واحد فناور از وضعیت خوبی برخوردار می
باشد .واحدهای فناور می توانند بعد از فارغ التحصیلی از دوره رشد یا به صورت مستقیم و بدون حضور در دوره رشد
وارد دوره پارک شوند .نحوه پذیرش و حمایت از واحدهای فناور در دوره پارک در ادامه تشریح شده است.

ماده  -3الزامات پذیرش واحدهای فناور در پارک
 3-1دارای موضوع فعالیتی منطبق با یکی از زمینه های فعالیت پارک در راستای نیازهای اساسی صنعت و جامعه (تشخیص به
عهده داور و شورای پارک می باشد)
 3-2ارائه برنامه کاری پنج ساله مطابق با موضوع فعالیت واحد فناور
 3-3ارائه اظهار نامه مالیاتی  2سال گذشته واحد فناور و لیست بیمه  6ماه گذشته نیروی انسانی واحد فناور
 3-4داشتن حداقل دو نفر نیروی تمام وقت اداری مدرک دانشگاهی یا بکارگیری نیروی متخصص ارشد و با تجربه مطابق با
لیست بیمه
 3-5دارای محصول (کاال و خدمت) با قابلیت عرضه به بازار
 3-6داشتن اظهار نامه مالیاتی با سود قابل قبول در دو سال گذشته منتهی به در خواست
 3-7ارائه رزومه کاری مرتبط شرکت و نیروی انسانی و داشتن حسن سابقه در حوزه های فعالیتی با ارائه گواهی حسن انجام کار
 3-8تکمیل فرم درخواست استقرار و پذیرش در پارک.
 3-9اخذ حداقل  55درصد از کل امتیاز فرم داوری تکمیل شده توسط داور تخصصی.
 3-15تصویب درخواست در شورای فناوری پارک.
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تبصره  :1واحدهای فناور فارغ شده از دوره رشد جهت پذیرش در پارک با ارائه نتیجه ارزیابی واحد در مرکز رشد و تایید کمیته
پذیرش با یک داور تخصصی ،وارد شورا می شوند.
تبصره  :2نمودار جریان کار پذیرش واحدهای فناور در دوره پارک طبق پیوست شماره  1می باشد.
ماده  -4اهداف پذیرش
 4-1ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و بکارگیری دانش تولید شده در دانشگاهها در رفع نواقص و نیازهای صنعت و تسهیل
ارتباط بین بخشهای تحقیقاتی ،تولیدی و خدماتی جامعه به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات.
 4-2استفاده از نیرو های متخصص و دانش آموخته در مسیر نیاز صنعت و بازار و کمک به حضور پژوهشگران و محققین
دانشگاهی در پارک جهت انتقال دانش به عرصه فناوری.
 4-3افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش با ارائه خدمات تخصصی ویزه ،بستر سازی مناسب مالی برای ارتقا
سطح شرکت ها.
 4-4توسعه فعالیتهای کارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگیهای اقلیمی و قابلیتهای منطقه و حمایت از نوآوری و خالقیت در زمینه
های مختلف علمی و فناوری.
 4-5کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های ملی و بین المللی در ایجاد بستر مناسب برای تولید فناوری ،انتقال فناوری  ،تجاری
سازی فناوری و بومی سازی آن.
 4-6کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش و فناوری محور.
 4-7حمایت از ایجاد و گسترش شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان بر پایه فناوری و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی
نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی و زمینه سازی برای ورود آنها به بازارهای جهانی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی.
ماده  -5وظایف پارک
 5-1کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناور به منظور رقابت در عرصه جهانی
 5-2سازماندهی برای ارائه خدمات مؤثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها
 5-3سازماندهی تواناییها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع منطقه و دانشگاه ها ،مراکز علمی و
فناوری ،صنعتی و توانمدیهای واحدهای فناوری
 5-4کمک به جهت دهی مراکز علمی مرتبط با حوزه های فعالیت تخصصی پارک به سوی تحقیقات کاربردی در رشته های مورد
نیاز واحدهای فناور
 5-5ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های علمی-کاربردی و مهندسی برای جذب متخصصان داخل و خارج از کشور جهت
توسعه فناوری شرکت های بومی
 5-6ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های دولتی و غیردولتی در پارک
 5-7تشویق پژوهش های کاربردی با هدف توسعه محصوالت و فرآیندها و دستیابی به فناوری
 5-8کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاههای اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناور
 5-9کمک به راه اندازی مراکز نوآوری به منظور جذب ایده های نوآور در دانشگاهها و بخش های دولتی و خصوصی
ماده  -6مدت زمان دوره پارک
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 6-1واحدهای پذیرفته شده در دوره پارک جهت استقرار محدودیت زمانی نخواهند داشت ،اما تنها  25سال از معافیت های
گمرکی و مالیاتی در راستای زمینه فعالیت پذیرش شده بهره مند خواهند شد.
 6-2زمان شروع دوره از تاریخ تحویل فضای استقرار به واحد فناور ،محاسبه خواهد شد.
 6-3در طول دوره استقرار فعالیت واحدهای فناور طبق " آئین نامه ارزیابی و نظارت بر واحدهای فناور مستقر در پارک" مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
 6-4در صورتی که واحد فناور طبق " آئین نامه ارزیابی و نظارت بر واحدهای فناور مستقر در پارک" در چند دوره ارزیابی امتیاز
الزم را کسب ننماید ،در خصوص خروج واحد فناور از پارک مطابق دستورالعمل مصوّب و نظر شورا اقدام خواهد شد .در
صورت خروج ،واحد فناور مکلف به تسویه حساب کامل بدهی های خود می باشد.
ماده  -7اتمام فعالیت در دوره پارک
 7-1دروه استقرار واحد فناور تا زمانی که شرایط و الزامات واحد فناور با اهداف و سیاست گذاری شورای پارک همخوانی داشته
و واحد فناور تمایل به ادامه فعالیت داشته باشد امکان تمدید قراداد وجود دارد
 7-2چنانچه واحد فناور طبق ضوابط به تعهدات خود عمل ننماید ،بنا بر نتایج ارزیابی ،شورای پارک در خصوص نحوه ادامه فعالیت
واحد فناور تصمیم گیری خواهد نمود.
 7-3واحد فناور در صورت عدم تمایل به ادامه حضور در پارک می تواند نسبت به تکمیل فرمهای تسویه حساب و خروج از پارک
اقدام نماید.
این آیین نامه در  7ماده  2تبصره در تاریخ  66/16/66به تصویب شورای فناوری پارک رسید

