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 تعریف( 1ماده 

 دانشگاه صنعتی شریف :دانشگاه

 پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف پارک:

، گذاشته سر پشت را رشددوره  و کاروکسب اندازیراه مرحله که هستند ایهای رشد یافتهشرکت: واحد فناور

 اند.یافته دست نسبی پایداریبه  ورسیده  بلوغ به

 معیارهای پذیرش( 2ماده 

 زیان، وضعیت مناسب )گردش مالی، میزان فروش، تراز سود و  و حقوقی برخورداری از اعتبار مالی

 ای و ...(شفاف مالیاتی و بیمه

  نیروی انسانی دانشی )کمی و کیفی(مطلوب دارای شرایط دارای تیم مناسب و 

  ی مورد توجه پارکهافعالیت فناورانه در حوزهدارای 

 ( سیس شرکت گذشته باشدتأ حداقل سه سال از زمانحضور موثر در بازار و صنعت.) 

 انداز مناسبدارای برنامه کاری و چشم 

 هااولویت( 3 ماده

 بالغِ خارج شده از مرکز رشدی هاشرکت 

 و رویکرد صادراتی ی دارای تعامالت بین المللیهاشرکت 

 التحصیالنی ایجاد شده و یا مدیریت شده توسط فارغهاشرکت 

 خدمات پارک( 4 ماده

 قانون و خدماتی که به موجب قانون برقرار شده است )مالیات، عوارض و گمرک،  هامعافیت ارائه

 و ...( ی دانش بنیانهاحمایت از شرکت

 تامین اعتبارات مالی خدماتی و فناوری 

  فضای استقرارتامین 

 توسعه فراهم نمودن بستر ارتباطی با دیگر واحدهای فناور مستقر و کمک به افزایی و تسهیل هم

 چند جانبه تعامالت

 ایخدمات تخصصی و مشاوره مینتأ 

 ی دولتی و خصوصیهاتسهیل در برخورداری از اعتبارات بانکی و خدمات صندوق 

  استفاده از فضای عمومی پارک 
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  دسترسی و مجاورت با بدنه علمی دانشگاه 

فناور  واحد پذیرش و نمود خواهد ارائه را لذکرافوق خدمات خود، اختیارات و توانایی حد در پارک (1 تبصره

 .نمود نخواهد ارائه تمامی خدمات به موظف را پارک مدیریت پارک، در

 پارک عضو واحدهای فناورتعهدات ( 5 ماده

 پارک از لحاظ حقوقی مستقل از پارک بوده و مدیریت سازمانی و مالی آن مطابق  عضو واحدهای فناور

 . استواحد  آن مدیرانو به عهده  فناور با اساسنامه واحد

 واحدهای لمی و مدیریتی ی مدیریتی، عهای مالی ناشی از ضعفهاو زیان هاپارک در قبال خسارت

 بینمافیه منعقد دادقرار با مطابق ،واحد با مالی تعامل نحوه ی نخواهد داشت وتعهد پارکعضو  فناورِ

 .است

  هستند مقرر موعد در شده دریافت مالی اعتبارات پرداخت باز به موظف پارکواحدهای فناور عضو. 

 هستندعملکرد  ایدوره گزارش ارائه به موظف عضو پارکفناور  یهاواحد. 

  ه و ایجاد ارزش افزوده در شایسته با دانشگا پارک موظف به برقراری تعاملواحدهای فناور عضو

 هستند. ارزش دانشگاهزنجیره

 ( مراحل پذیرش6ماده 

 ارائه درخواست توسط متقاضی به همراه تشریح هدف از درخواست 

 مصاحبه اولیه 

 ارزیابی تیم، چشم انداز و برنامه کاری 

  توسط متقاضی و دفاع از طرحو ارزیابی برگزاری جلسه کمیته پذیرش 

 تصویب شورا 

  صدور مجوز پذیرش 

 انعقاد قرارداد 

 ( کمیته پذیرش7ماده 

 رئیس پارک 

 معاون پارک 

 مدیر مرکز رشد 

 2 نفر به انتخاب شورای پارک 
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 عضویت( تداوم 8ماده 

شود و تداوم عضویت آنها منوط میمتناسب با معیارهای ارزیابی پارک انجام واحدهای فناور ارزیابی ساالنه 

 . است ی ارزیابی پارکمعیارهاهای الزم مطابق با حداقلبودن  دارا به

 تصویب( 9ماده 

 از تاریخ تصویب الزم االجراماده در تاریخ ............... به تصویب شورای پارک رسید و  9این آیین نامه در  

 . است

 


