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  کاربرديهاي فناوري دانشگاه جامع علمیمراکز رشد خوشه اساسنامه

  تعاریف -1ماده 
اي از واحدهاي فناور همگن و مرتبط با هم در یک حوزه تخصصی که در یـک ناحیـه    مجموعه: خوشه فناوريمرکز رشد 
اکیـد بـر خالقیـت و نـوآوري،     بـا ت و  انـد  جتمع شدهمهاي علمی و فناوري در قالب یک ساختار داراي ظرفیتجغرافیایی 

کـه   باشـند  هـاي مشـترك مواجـه مـی     به تولید محصوالت مرتبط یا مکمل پرداخته و با تهدیدها و فرصتسرریز فناوري 
  .نماید هاي بسیار موفق در دنیاي اقتصاد و فناوري می ها را تبدیل به ساختار آن

  :اور عبارت است ازفناوري به واحدهاي فن خوشهمرکز رشد خدمات قابل ارائه توسط 
 :خدمات پشتیبانی -

اي، تکثیـر و محـل برگـزاري    ، ارتباطـات تلفنـی، خـدمات دبیرخانـه    )صورت اجـاره به(در اختیار قراردادن محل فعالیت  
 هاجلسات و کنفرانس

 :رسانیخدمات اطالع -

  ايافزارهاي رسانهرسانی، کتابخانه، نرمدسترسی به اینترنت، مراکز اطالع 
 : اي و آموزشیرهخدمات مشاو -

هاي آموزشـی برحسـب   هاي حقوقی، مالی، بازرگانی، مدیریتی، خدمات حسابداري، سمینارها و یا برگزاري کارگاهمشاوره
 هاي تخصصی ویژهخوشه فناوري و آموزشمرکز رشد نیاز موسسات و واحدهاي فناور مستقر در 

 :هاي فنیخدمات پشتیبانی -

خوشه فنـاوري از خـدمات فنـی و مهندسـی، اسـتفاده از      مرکز رشد احدهاي مستقر در اقدام در جهت امکان استفاده و 
  نات آزمایشگاهی و کارگاهی مجموعهامکا
 :خدمات مالی و اعتباري -

خوشه فناوري، کمک در جهـت دسترسـی   مرکز رشد امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی با توجه به مقدرات 
-پـروژه (هاي تحقیقـاتی  ها و پروژه، کمک در جذب طرحگذاران و بازاریابیلی و جذب سرمایهواحدهاي فناور به منابع ما

 . ها و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوربراي آن) یابی
خوشـه  مرکـز رشـد   تاسـیس   .پـذیرد هاي مربـوط انجـام مـی   ها و در قبال تعرفهکلیه خدمات فوق براساس دستورالعمل

  .گیردفناوري با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت می
هاي فناوري در قلمروهـاي مختلـف جغرافیـایی     خوشهمراکز رشد اي از  به مجموعه :هاي فناوريخوشهمراکز رشد  شبکه

و تعـامالت دو   صورت فیزیکـی یـا الکترونیکـی رابطـه     به.... ها و  شود که براي تبادل امکانات، اطالعات، فرصت اطالق می
هـاي مشـترك بـین     افزایی از طریق همکاري و فعالیت کنند که موجب هم سویه خود با حقوق و تکلیف معینی برقرار می

  .ها خواهد شد آن
خوشـه فنـاوري را تاسـیس نمـوده و تـامین اعتبـارات آن را از       مرکز رشد کاربردي است که آموزش علمی مرکز :متقاضی

  . گیردی بعهده میمجاري دولتی و غیر دولت
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طرح یا ایده داراي بازار فروش است که اجراي آن مبتنی بر تحقیقات و فناوري بوده و نهایتـاً موجـب ارائـه     :ایده محوري
  .محصول یا خدمات با ارزش افزوده باال خواهد شد

ي بزرگ کشـور  هادرصد اول شرکت 20 هایی که از نظر گردش مالی جزءشرکت :1هاي کوچک و متوسط فناوريشرکت
 .هاي بزرگ مذکور نباشدها متعلّق به شرکتنبوده و اکثریت سهام آن

زایـی  کارآفرینی و اشتغالآفرینی، فناین واحدها با هدف تولید محصول یا خدمات با رویکرد  :واحدهاي فناوري خصوصی
مرکـز  ویـت حقـوقی مسـتقل از    واحـدهاي داراي ه . نمایندصورت حقوقی در قالب یک شرکت و یا موسسه فعالیت میبه

اي، خوشه فناوري بوده که با توجه به اساسنامه و یـا سـایر اسـناد قـانونی در زمینـه تحقیقـات کـاربردي و توسـعه        رشد 
طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصـی و فعالیـت در جهـت تجـاري کـردن نتـایج       

هاي خصوصی، واحدهاي تحقیـق و توسـعه صـنایع، و یـا     ها منجمله شامل شرکتاین واحد. نمایندتحقیقات فعالیت می
  . هاي اجرایی هستندها یا دستگاهمراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

فردي که داراي تخصص و مهارت کافی در یک حوزه معین فنّاوري است و نتیجه فعالیت او منجر به تولید کاال یـا  : فناور
   .خدمات نوینی می شود

هاي نوآورانـه  هاي مستعدي که داراي ایدهماهه است که در آن، به افراد و یا گروه 6اي حداکثر دوره : دوره رشد مقدماتی
-کـاري و ایجـاد هویـت   کاري، تثبیت ایدههاي الزم براي آشنایی با بازار، شناسایی گروهصنعتی هستند، مشاوره و آموزش

ت موفقیت دراین دوره مقدماتی و کسب هویـت مسـتقل حقـوقی، واحـدهاي     در صور. شودهاي حقوقی مستقل داده می
مـاه قابـل    9زمان این دوره بـا تصـویب مـدیر مرکـز رشـد تـا       . توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوندنوپا می

  . افزایش است
  . گرددتی برگزار میمرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدما بخشی از : )pre- incubator(بخش رشد مقدماتی 

ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهـاي رشـد یـافتگی     3اي است حداکثر دوره:  دوره رشد
شـوراي فنـاوري شـبکه مراکـز رشـد      زمـان ایـن دوره بـا تصـویب     . شونددست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می

هـاي رشـد یافتـه وارد مرحلـه      پس از طی ایـن مرحلـه شـرکت    .تمدید است تا یک سال قابل هاي فناوري استان خوشه
تا مادامی که در راستاي اهـداف مرکـز    ساله توانند با انعقاد قراردادهاي یک و می شوند می )post incubator(پسارشد 

  .نمایند در داخل خوشه باقی بمانند رشد خوشه فعالیت می
 :توانند از سایر امکانات از جملـه  گیرد ولی می تعلق نمی  ها یالت مالی به شرکتگونه تسه در مرحله پسا رشد هیچ -تبصره

منـد   شـود بهـره   هاي کارشناسی ارائه می هاي تخصصی که با نرخ زمایشگاهی، مشاورهفضاي فیزیکی، امکانات کارگاهی و آ
  .شوتد
  اهداف  -2ماده 

 کمک به ایجاد دانش فنی -

 متّکی بر دانشهاي افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت -

  تولید و توسعه محصوالت و فرآیندهاي فناوري قابل عرضه به بازار -
 اي و ملی مبتنی بر فناوريکمک به رونق اقتصاد محلی، منطقه -

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

                                                   
١ Small and Medium-sized Enterprises(SMEs) 
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 المللی هاي فناور داخلی در سطح بینافزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت -

سـازي نتـایج   آمـده در خوشـه فنـاوري و تجـاري    کردن دسـتاوردهاي فناورانـه بدسـت   سترسازي جهت تجاريب -
 تحقیقات

هـاي  مـدار و فنـاور فعـال در زمینـه    ایجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسـط دانـش   -
 فناوري

آموختگـان دانشـگاهی در   هاي شغلی مناسب جهت جـذب کارآفرینـان و دانـش    بسترسازي جهت ایجاد فرصت -
 هاي فناوريزمینه

هاي انسـانی   جذب و حفظ سرمایهایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي محقق جوان و  -
  افزا خالق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش

  
  وظایف  - 3ماده 

 و فرآیندهاتوسعه محصوالت   پژوهش با هدفبه تشویق  -

 دستیابی به فناوري  هدفوهش با پژبه تشویق  -

  هاي اقتصادي جدیدها و بنگاهکمک به ایجاد شرکت -
 منظور رقابت در عرصه جهانیکمک به ارتقاي دانش فنی واحدهاي فناوري به -

 هامنظور کمک به رشد آن سازماندهی براي ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهاي فناوري به -

ها، مراکز علمـی  موجود در منطقه براي ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و امکانات  سازماندهی توانایی -
 هاي واحدهاي فناورتواناییبا  و فناوري و صنعتی منطقه

بـه سـوي    فنـاوري  خوشـه مرکز رشـد  مرتبط با حوزه فعالیت  کاربردي علمیآموزش دهی مراکز کمک در جهت -
 خوشه فناوريمرکز رشد در هاي مورد نیاز  رشته یهاي درس، تهیه و تدوین سرفصل برنامهتحقیق

ایجاد فضاي مناسب فعالیت علمی و مهندسی براي جذب دانشمندان و متخصصان داخـل و خـارج از کشـور در     -
 هاي فناوريشبکه

 تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتیایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدهاي  -

 المللیهاي فناوري داخلی و بیندهاي فناوري در قالب شبکهایجاد بستر الزم براي فعالیت مشترك واح -

 خوشه فناوريمرکز رشد حمایت مالی از واحدهاي مستقر در  -

 خوشه فناوريمرکز رشد هاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در آوردن حمایتتالش براي فراهم -

 ها سازي آنهاي نو به محصوالت و تجاريایدههاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ارائه خدمات و مشاوره -
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  ساختار و تعامل درونی مرکز رشد خوشه فناوري
  

  هیأت امناي دانشگاه
  کاربردي دانشگاه جامع علمی

  
        

  
  کاربردي هیأت موسس مرکز آموزش علمی

  
  

 

 کاربردي مرکز آموزش علمی  

  مدیر مرکز
 اوريرشد خوشه فن 

دانشگاه
 

ها و مؤسسات پژوهشی
 

          
 صنایع

 واحدهاي فناور

 شوراي فناوري مرکز رشد خوشه
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 خوشه فناوريمرکز رشد هدف افزایش کارائی  انظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها ب -

 هاهاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آننظارت بر فعالیت -

مرکـز  هاي بزرگ و چند مهارتی در حوزه فناوري با هـدف درآمـدزایی، اسـتقالل مـالی     تالش جهت انجام پروژه -
 هاهخوشه فناوري و مشارکت گروهی واحدهاي فناور در انجام پروژرشد 

 
  : ممنوع است  خوشه فناوريمرکز رشد هاي زیر توسط انجام فعالیت –تبصره 

  استخدام هیات علمی -
  :  انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشی به استثناء موارد زیر -

 فناوري خوشهمرکز رشد هاي مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه پروژه  
 شودخوشه فناوري منعقد میمرکز رشد هاي که به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در پروژه. 

 

  هاي فناوري با واحدهاي فناورنحوه مشارکت دانشگاه یا مراکز رشد خوشه -4ماده 
رکـز رشـد   متوانند با واحدهاي فناور مسـتقر در   خوشه فناوري به دو صورت میمرکز رشد کاربردي یا دانشگاه جامع علمی 

  :خوشه فناوري مشارکت نمایند
 )خوشه فناوريمرکز رشد مستقر در (مشارکت در سهام واحدهاي فناوري  -

  ٢یا رویالتی) بهره مالکانه(دریافت حق امتیاز  -

 دریافت باالسري از محل قراردادهاي منعقد شده توسط واحدهاي فناور با صنایع -

نامـه مالکیـت فکـري دانشـگاه جـامع      هاي اجرایی مربوط و آییننامهیننحوه تنظیم اجراي این ماده بر اساس آی -تبصره
  . باشدکاربردي میعلمی
  

  ارکان مرکز رشد خوشه فناوري -5ماده 
 سازمان موسس -

  هیأت امناء -
  مدیر مرکز رشد  -
  شوراي مرکز رشد  -

  
                                                   

٢ Royalties)یـا بـراي   ) براي نمونه حق استخراج از معدن(برداري از امتیاز منابع داراي ارزش اقتصادي  منظور بهره مبلغی است که به
بـه   تکنولـوژي و  دانـش فنـی  و یـا   نشانه تجـاري ، حق امتیاز، )کپی رایت( حق تکثیرو  مالکیت معنويه گرفتن از امتیاز حقوق بهر

 ).شود دولت یا مالک پرداخت می
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  هیات امناء  -6ماده 
   .گرددمیهاي امنا ایجاد هیات امناي مراکز رشد براساس قانون تشکیل هیات

چنانچه سازمان موسس داراي هیات امناء باشد، هیات امناي مرکز رشد همان هیـات امنـاي سـازمان موسـس      –تبصره 
  . خواهد بود

  
  وظائف و اختیارات هیات امناء -7ماده 

پژوهشـی   هاي آموزش عالی وها و موسسههاي امناء دانشگاهوظایف و اختیارات هیات امناء مطابق با قانون تشکیل هیات
شوراي عالی انقالب فرهنگی و اصالحیه هاي بعدي آن خواهـد   23/12/1376و  9مورخ  183و  181هاي مصوب جلسه

  . بود
   وظایف مدیر مرکز رشد -8ماده 

  هاي هیات امناءاداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه -
  تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارائه به شوراي مرکز رشد  -
هـا بـا اهـداف    نظارت بر فعالیت واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد براي حصول اطمینان از انطبـاق فعالیـت   -

  بینی شده پیش
  هاي الزم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوريایجاد زمینه -
  رشد ریزي و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات براي مرکز برنامه -
  عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی -
  ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شوراي مرکز رشد  -

  
  مرکز رشد فناوري ترکیب  شوراي  -9ماده 

/  )هاي فنـاوري دانشـگاه در اسـتان   صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه( مدیر مرکز رشد -
  رئیس شورا

هاي اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاري مرکز رشد، بـه پیشـنهاد مـدیر    یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه -
عضـو  / هاي فناوري دانشـگاه در اسـتان  صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشهمرکز رشد و با تایید و 

  شورا
هاي مرکز رشـد، بـه پیشـنهاد مـدیر     شته تخصصی متناسب با فعالیتدو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با ر -

عضـو  / هاي فناوري دانشـگاه در اسـتان  حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشهمرکز رشد و با تائید و صدور 
  شورا

صـدور حکـم توسـط رئـیس شـوراي      یک نفر کارشناس مبرز اقتصادي به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و بـا تائیـد و    -
  عضو شورا/ هاي فناوري دانشگاه در استان ناوري مراکز رشد خوشهف
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 ٧

 معاونت پژوهش و فناوري
کاربرديدانشگاه جامع علمی   فنّاوري  ، تحقیقات ووزارت علوم 

صـدور حکـم   هاي خصوصی فعال در زمینه فناوري به پیشنهاد مدیر مرکز و با تائیـد و  یک نفر از مدیران شرکت -
  عضو شورا / هاي فناوري دانشگاه در استانتوسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه

اد مدیر مرکز و با تائید و صـدور حکـم توسـط رئـیس شـوراي فنـاوري مراکـز رشـد         به پیشنهمعاون مرکز رشد  -
  دبیر شورا/ هاي فناوري دانشگاه در استانخوشه

  
  مرکز رشد فناوري وظایف و اختیارات شوراي  - 10ماده 

 خوشه فناوريهاي مالی و علمی مرکز رشد تصویب خط مشی، سیاست -

  مؤسس مرکزهاي مرکز رشد به هیات تپیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالی -
هـاي مصـوب جهـت ارائـه بـه هیـأت       ساالنه مرکز رشد براساس شـاخص ) زیان و حساب سود(تائید تراز مالی و  -

  مؤسس
  هاي اجرائی مرکز رشد تائید آیین نامه -
  تصویب صالحیت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مرکز رشد  -
 ها  تحقق ایده محوري آن هاي واحدهاي فناوري درنظارت بر فعالیت -

  بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد  -
  پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان موسس -
  پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوري  -
 خوشه فناوري هاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشدتالش براي فراهم آوردن حمایت -

هاي نو به محصـوالت قابـل تجـاري شـدن و     هاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ایدهو مشاورهارائه خدمات  -
 ها  سازي آنتجاري

  خوشه فناوري نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد -

شـده بـه    باز پرداخـت تسـهیالت پرداخـت   تائید نحوه و حمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد تصویب   -
 دهاي فناور بر اساس ضوابط مربوطواح

 

  :نیروي انسانی مورد نیاز مرکز رشد خوشه فناوري -11ماده 
  یک نفر مدیر مرکز رشد خوشه فناوري -

  یک نفر معاون فنی و اجرائی مرکز رشد -

 یک نفر کارشناس جذب و پذیرش و ارزیابی -

 نییک نفر کارشناس حمایت و پشتیبا -
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 ٨

 معاونت پژوهش و فناوري
کاربرديدانشگاه جامع علمی   فنّاوري  ، تحقیقات ووزارت علوم 

  وظایف سازمان موسس -12ماده 
  تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد  -
  تامین ستاد مدیریتی و نیروي انسانی بخش ستادي  -
  پیشنهاد انحالل مرکز رشد به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -

  
  مقررات مالی  -13ماده

  .باشدها میمعامالتی دانشگاه مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه مالی و
   

  منابع مالی  -14ماده 
  : منابع مالی مرکز رشد عبارتند از 

  گردد بودجه ساالنه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می -
  هاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقیکمک -
  هاي مرکز رشد درآمد حاصل از فعالیت -
  3هاي دولتی و غیردولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده سازمانعقد قراردادهاي پژوهشی و اجرایی با  -

  
هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه به پیشنهاد شوراي فنـاوري، بـا تائیـد کمیتـه تخصصـی فنـاوري و بـا         -15ماده

  .تصویب شوراي گسترش آموزش عالی صورت خواهد گرفت
  

فناوري شبکه مراکز رشد جلسه شوراي  در 13/5/1392 تبصره در تاریخ 4ماده و 16 این اساسنامه در -16ماده 
  .به تصویب رسیددانشگاه  هاي فناوري خوشه

 
 
 




