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 مقدمه

 1-2طبق بند  که "بنیانهای دانشفراهم کردن بستر الزم برای استقرار واحدهای فناور و شرکت" به منظورنامه این آیین
، به تبیین مخاطبان این پارک و شرایط است پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف اساسنامه یکی از اهداف مهم

هرگونه پذیرش واحد فناور یا هر نهاد دیگری در پارک بر اساس  پردازد.یند پذیرش میها و ارکان و فراپذیرش آن حاکم بر
 شود.نامه انجام میاین آیین

  تعاریف (1ماده 

 : دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه

 شریف : پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتیپارک

 پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف : مرکز رشد  رشد مرکز

 پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف دهندهشتاب: دهندهشتاب

 را بر عهده دارد.  پارک وظیفه هدایت و نظارتشود و تشکیل می اساسنامه پارک 7 ماده: این شورا بر اساس پارک شورای

محسوب پارک  فعالیت   اصلی   محل   ،پارک هاساسنام 4ناحیه همجوار آن است که طبق ماده منظور دانشگاه و ناحیه: 
 22/3/1400مورخ  373/12/3طبق نامه شماره با عنوان ناحیه نوآوری شریف . پارک برای این محدوده جغرافیایی شودمی

  مجوز پهنه علم و فناوری را از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است. 

و بر اساس یکی از مخاطبین پنج گانه پارک باشد  ءای که جزبه هر مجموعهاساسنامه پارک  8-1بر اساس بند  واحد فناور:
 شود. به اختصار واحد فناور گفته می؛ نامه پذیرش شودمفاد این آیین

 شرایط عمومی مخاطبین پارک (2ماده 

 ( مقدمه1-2

اساسنامه  2-3"جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت ارزیابی بر فعالیت آنها" بر اساس بند 
هایی که در چارچوب فهرست کاالها و حوزهیکی از در  فناور فعالواحدهای  . در این راستایکی از وظایف پارک است

بنیان معاونت علمی و ها و مؤسسات دانشبنیان که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتخدمات دانش
واحدهای فناور مخاطب پارک به پنج  نامهآییندر این . باشنددارای اولویت میگردد، جمهوری ارائه میفناوری ریاست

 شوند:دسته کلی زیر تقسیم می

 های نوآفرینتیم -1
 های نوپاشرکت -2
 های رشدیافتهشرکت -3
 دفاتر نوآوری و فناوری صنایع  -4
 کنندگان خدمتتأمین -5

 نامهآیین مفاد بعدی ایندر مرتبط با هر یک نحوه عضویت و استقرار و این مخاطبین  معیارهای پذیرشتعریف و 
 تشریح شده است.
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 اولویت پذیرش( 2-2

التحصیالن یا اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند برای ها از میان دانشجویان، فارغواحدهای فناوری که سهامداران آن
 دارای اولویت هستند.  ،ها و خدمات پارکمندی از حمایتبهره

 ( اولویت استقرار3-2

های متعلق به پارک، دارای اولویت مندی از فضای استقرار در زیرساختهای نوپا برای بهرههای نوآفرین و شرکتتیم
 هستند. 

 های نوآفرینتیم( 3ماده 

 تعریف( 1-3

بوده و با توجه به برنامه ارائه شده توسط بنیانگذاران تیم، در  پارکهای حداقل دو نفره که دارای هویت مستقل از تیم
آن سازی افزاری در جهت تثبیت ایده و تیم کاری، توسعه محصول و تجاریافزاری و سختهای تخصصی اعم از نرمزمینه

 ند. ا هستها اعضای هیئت علمی دانشگاهیالتحصیالن فارغ ،دانشجویانمتشکل از ها . این تیمکنندفعالیت می

 ( معیارهای پذیرش2-3

 محسوب شودنوآورانه و فناورانه  ارائهدر زمان  زمینه فعالیت و موضوع ایده محوری . 
 پذیر باشد. توجیهوکار مدل کسب 
 های علمی و اجرایی متناسب با اهداف مشخص شده را دارا باشند. قابلیت اعضای تیم 

 عضویت و استقرار( 3-3

، کار اشتراکیفضای پارک شامل: از خدمات  دهی()با عنوان دوره شتابماهه  9 حداکثر بازه زمانیتیم نوآفرین در یک 
طبق ضوابط و  گری برای جذب سرمایهتسهیل و مشاوره ،های توسعه محصول، تخصیص بذرمایه، آموزشزیرساخت

خارج  پارکاز تیم از پایان این زمان،  س. پدهدمحصول اولیه خود را توسعه می شود ومند میبهره های مربوطهنامهآیین
 شود. می

 است. تمدیدماه قابل سه  تا فناوریمدیر  نظربا  دوره شتابدهیزمان : تبصره

 های نوپاشرکت( 4 ماده

 ( تعریف1-4

برای  و باشدنگذشته از زمان تأسیس آن بیش از پنج سال  گروه کاری حقوقی در قالب شرکت یا مؤسسه کهیک 
 نماید.فعالیت میشرکت محوری )کاال/خدمت( مرتبط با ایده  یمحصولسازی تجاری

مشروط  ،گذردمی بیش از پنج سالتأسیس  که از زمانهایی شرکتدر موارد خاص و با تشخیص کمیته پذیرش،  :تبصره
  به عنوان شرکت نوپا محسوب شوند. توانند اند، مییا عدم فعالیت داشته ؛شان تغییر کرده باشدکه زمینه کاریبر این

 معیارهای پذیرش( 2-4

 ه نمونه آزمایشی باشد.یا در آستانه ارائ و محصول باید به مرحله نمونه آزمایشی رسیده باشد 
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 راهکارهای مشخص و قابل قبول داشته باشند. ،سازی محصول خودتجاری برایمالی الزم منابع  تأمینای بر 
 برایبرنامه مشخصی تحقیقات اولیه در رابطه با جامعه مشتریان را انجام داده باشند و  فروش محصول برای 

 ی مشتری داشته باشند. هاتوسعه گروه
 باشد.  کاروکسبی مورد نیاز برای توسعه هامتشکل از افراد با تخصص تیم 

 عضویت و استقرار( 3-4

فضای کاری مربوط به )با عنوان دوره رشد( با یک هویت حقوقی مستقل در  ههای نوپا در یک بازه زمانی سه سالشرکت
الحسنه، قرض واممستقر و از خدمات پارک شامل: فضای کار اختصاصی )به صورت اجاره(، کمک مالی بالعوض،  ،مرکز رشد

پس از پایان این د. شونمند میبهره های مربوطهنامهطبق ضوابط و آیین کاروآموزش و خدمات جانبی توسعه کسب
 شود. خارج می پارکزمان شرکت از 

 تمدیدسال قابل  دوتا حداکثر تصویب شورای پارک  تشخیص مدیر فناوری و های نوپا بامدت استقرار شرکت تبصره:
 است.

 های رشدیافتهشرکت (5ماده 

 ( تعریف1-5

و با موفقیت  گذرانده و به پایداری رسیده استگروه کاری حقوقی در قالب شرکت یا مؤسسه که دوره رشد خود را  یک
 دهد.  را انجام میخدمت( یا  محصول )کاالعملیات تولید و فروش 

 معیارهای پذیرش( 2-5

 اعتبار مالی و حقوقی مناسب )گردش مالی، میزان فروش، تراز سود و زیان، وضعیت شفاف مالیاتی و  دارای
 باشد.  ای و ...(بیمه

  باشد.  دارای شرایط مطلوب نیروی انسانی دانشی )کمی و کیفی(با توجه به اهداف شرکت 
 فعالیت داشته باشد. 2ماده های مندرج در حوزه در یکی از 
  شفاف باشد. انداز و چشمعملیاتی دارای برنامه کاری 
  باشد. ناحیهمحدوده جغرافیایی استقرار هسته اصلی شرکت در 

 استقرارعضویت و ( 3-5

)با عنوان دوره پسارشد( با یک هویت حقوقی مستقل در محدوده زمان عضویت در پارک های رشدیافته در شرکت
مالی از طریق شبکه شرکای  تأمیناستفاده از شبکه کارگزاران، مستقر و از خدمات پارک شامل:  ناحیهجغرافیایی 

ای علم و فناوری، صدور مجوز فناوری، صدور توصیه نامه برای هاستراتژیک، معافیت مالیاتی طبق قوانین حاکم بر پارک
کار وخدمات جانبی توسعه کسبدیگر و  ناحیههای برداری، تبلیغات، تسهیلگری برای استفاده از زیرساختاخذ پروانه بهره

 شوند.مند میبهره های مربوطهنامهطبق ضوابط و آیین

 صنایع  فناوری و دفاتر نوآوری( 6ماده 

 ( تعریف1-6
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و های جدید توسعه فناوریهای آن حول که فعالیت، )سازمان مادر( بزرگشرکت یک لدینگ یا وبدنه یک ه از بخشی
در این . قرار دارد ناحیهمحدوده جغرافیایی و محل استقرار آن در  تعریف شده استسازمان آن تزریق جریان نوآوری به 

 مرتبط با سازمان مادر فناوری و نوآوریسازی وکار و متخصصان تجاریکسب کارشناسانی از بخش تحقیق و توسعه دفاتر
، های دانشگاه صنعتی شریفو ظرفیت ها و عملکرد واحدهای فناور مستقر در پارکتا ضمن رصد فعالیت ؛شوندمستقر می

 به منظورها و منابع سازمان گذاری توانمندیارائه هدفمند نیازهای سازمان مادر به جامعه دانشگاه و پارک و به اشتراک
 نمایند.فعالیت  در راستای زنجیره ارزش خود، سازی و توسعه محصولتجاری

  معیارهای پذیرش( 2-6

 ی فناورانه پارک و دانشگاه داشته باشد.هاانگیزه و ابزارهای الزم را برای استفاده از ظرفیت 
  باشد. در ناحیه هااجرای برنامهو  هااستقرار تیم برایزیرساخت فیزیکی مناسب دارای 
 د.داشته باش در سازمان مادر ایشدههویت سازمانی تعریف 
 باشد. و شفاف مکتوب فرآیندهای حمایتی 
  ای قوی از فعاالن و ذینفعان در صنعت داشته باشد. شبکهدارای 

 عضویت و استقرار( 3-6

صدور مجوز  :شامل از خدمات پارکشوند و ناحیه مستقر میجغرافیایی با یک هویت مستقل در محدوده این دفاتر 
ارائه مشاوره در تدوین ساختار ، فناور مستقر در پارک واحدهایدسترسی به بدنه علمی دانشگاه و  گری درتسهیلفناوری، 

های کمک در شناسایی و استفاده از ظرفیتبرگزاری مشترک رویدادهای هدفمند و ، نوآوری دفترو فرایندهای کاری 
 .شوندمند میبهره ناحیهموجود در 

 کنندگان خدمتتأمین( 7ماده 

 ( تعریف1-7

های کنندگان خدمات نهادهایی هستند که در فراهم کردن زمینه رشد شرکتتأمیناساسنامه پارک،  8-1با توجه به ماده 
تواند ها میهای آنها یا مؤسساتی هستند که خدمات و فعالیتشرکت. منظور از این نهادها، ثرندمتکی بر نوآوری مؤ

خدمات  شاملاین خدمات  .باشد هاآنساز رشد و توسعه هزمینمرتفع کننده نیازهای گوناگون واحدهای فناور و 
  است.و ...  ، رفاهیگریربیو م مالی، راهبری تأمین، یحقوقمشاوره دهی، گذاری، شتابسرمایهسازی، جاریت

 ( معیارهای پذیرش2-7

 مورد نیاز واحدهای فناور باشد. ،خدمات ارائه شده 
  .تجربه و تخصص کافی و سابقه موفق در زمینه کاری خود داشته باشد 
 رسانی به واحدهای فناور داشته باشد. زه و ابزارهای الزم را برای خدمتانگی 
  مستقر باشد.  ناحیهدر محدوده جغرافیایی 

 عضویت و استقرار( 3-7
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شوند و از خدمات پارک شامل: صدور مجوز مستقر می ناحیهبا یک هویت مستقل در محدوده جغرافیایی  واحدهااین 
دهنده در سطح ناحیه رسانی خدمات واحد خدمتاطالع، به متقاضیان دریافت خدمتگری در دسترسی فناوری، تسهیل

 شوند.مند میبهره

 پذیرش ( فرایند8ماده 

 به شرح زیر است:گانه پارک و ترکیب کمیته پذیرش مراحل پذیرش متقاضیان پنج

 مراحل ( 1-8

 توسط واحد فناور متقاضی اولیه ارائه درخواست و بارگذاری مدارک  .1
توسط  (نامه آیینمعیارهای پذیرش پارک )طبق مواد همین  اولیه های پذیرش و بررسیغربالگری درخواست .2

 یمدیر فناور 
 دریافت مدارک تکمیلی از واحد فناور متقاضی .3
 توسط کمیته پذیرشبررسی نهایی معیارهای پذیرش پارک واحد فناور متقاضی و با حضور دفاع برگزاری جلسه  .4
 پذیرش نهایی واحد فناور توسط شورای پارک .5

 ترکیب کمیته پذیرش (2-8

 ترکیب کمیته پذیرش به شکل زیر است:

  پارکرئیس 
  معاون پارک 
 مدیر فناوری پارک 
  یک نفر متخصص به انتخاب رئیس پارک 
 نفر به پیشنهاد رئیس پارک و تایید شورای پارک یک یا دو 

  تواند تشکیل شود.ء میبا حضور حداقل سه نفر از اعضاکمیته پذیرش : 1 تبصره

های رشدیافته" و "دفاتر نوآوری و "شرکت پذیرش جلسهنمایندگان شورا در حداقل یکی از حضور رئیس پارک و  :2تبصره 
 الزامی است. فناوری صنایع"

 تصویب (9ماده 

نامه است. این آییناریخ تصویب الزم االجرا ماده در تاریخ .......... به تصویب شورای پارک رسید و از ت 9در  نامهآییناین 
 شود.پارک در ارتباط با پذیرش واحدهای فناور می های قبلینامهآیینکلیه جایگزین 
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