آیین نامه پذیرش شرکتهای رشد یافته
در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

ماده  )1تعریف
دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف
پارک :پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
واحد فناور :شرکتهای رشد یافتهای هستند که مرحله راهاندازی کسبوکار و دوره رشد را پشت سر گذاشته،
به بلوغ رسیده و به پایداری نسبی دست یافتهاند.
ماده  )2معیارهای پذیرش
 برخورداری از اعتبار مالی و حقوقی مناسب (گردش مالی ،میزان فروش ،تراز سود و زیان ،وضعیت
شفاف مالیاتی و بیمهای و )...
 دارای تیم مناسب و دارای شرایط مطلوب نیروی انسانی دانشی (کمی و کیفی)
 دارای فعالیت فناورانه در حوزههای مورد توجه پارک
 حضور موثر در بازار و صنعت (حداقل سه سال از زمان تأسیس شرکت گذشته باشد).
 دارای برنامه کاری و چشمانداز مناسب
ماده  )3اولویتها
 شرکتهای بالغِ خارج شده از مرکز رشد
 شرکتهای دارای تعامالت بین المللی و رویکرد صادراتی
 شرکتهای ایجاد شده و یا مدیریت شده توسط فارغالتحصیالن
ماده  )4خدمات پارک
 ارائه معافیتها و خدماتی که به موجب قانون برقرار شده است (مالیات ،عوارض و گمرک ،قانون
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و )...
 تامین اعتبارات مالی خدماتی و فناوری
 تامین فضای استقرار
 تسهیل همافزایی و فراهم نمودن بستر ارتباطی با دیگر واحدهای فناور مستقر و کمک به توسعه
تعامالت چند جانبه
 تأمین خدمات تخصصی و مشاورهای
 تسهیل در برخورداری از اعتبارات بانکی و خدمات صندوقهای دولتی و خصوصی
 استفاده از فضای عمومی پارک
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 دسترسی و مجاورت با بدنه علمی دانشگاه
تبصره  )1پارک در حد توانایی و اختیارات خود ،خدمات فوقالذکر را ارائه خواهد نمود و پذیرش واحد فناور
در پارک ،مدیریت پارک را موظف به ارائه تمامی خدمات نخواهد نمود.
ماده  )5تعهدات واحدهای فناور عضو پارک
 واحدهای فناور عضو پارک از لحاظ حقوقی مستقل از پارک بوده و مدیریت سازمانی و مالی آن مطابق
با اساسنامه واحد فناور و به عهده مدیران آن واحد است.
 پارک در قبال خسارتها و زیانهای مالی ناشی از ضعفهای مدیریتی ،علمی و مدیریتی واحدهای
فناورِ عضو پارک تعهدی نخواهد داشت و نحوه تعامل مالی با واحد ،مطابق با قرارداد منعقده فیمابین
است.
 واحدهای فناور عضو پارک موظف به باز پرداخت اعتبارات مالی دریافت شده در موعد مقرر هستند.
 واحدهای فناور عضو پارک موظف به ارائه گزارش دورهای عملکرد هستند.
 واحدهای فناور عضو پارک موظف به برقراری تعامل شایسته با دانشگاه و ایجاد ارزش افزوده در
زنجیرهارزش دانشگاه هستند.
ماده  )6مراحل پذیرش
 ارائه درخواست توسط متقاضی به همراه تشریح هدف از درخواست
 مصاحبه اولیه
 ارزیابی تیم ،چشم انداز و برنامه کاری
 برگزاری جلسه کمیته پذیرش و ارزیابی و دفاع از طرح توسط متقاضی
 تصویب شورا
 صدور مجوز پذیرش
 انعقاد قرارداد
ماده  )7کمیته پذیرش
 رئیس پارک
 معاون پارک
 مدیر مرکز رشد
 2 نفر به انتخاب شورای پارک
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ماده  )8تداوم عضویت
ارزیابی ساالنه واحدهای فناور متناسب با معیارهای ارزیابی پارک انجام میشود و تداوم عضویت آنها منوط
به دارا بودن حداقلهای الزم مطابق با معیارهای ارزیابی پارک است.
ماده  )9تصویب
این آیین نامه در  9ماده در تاریخ  ...............به تصویب شورای پارک رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا
است.
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