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  واحدهاي مستقر ارائه خدمات به

  
اخذ مجوز عقد قرارداد استقرار در مركز ، واحـد از بـين             ، به منظور     پس از طي مراحل پذيرش     -1ده  ما

هاي باقيمانده در مركز مي تواند محل استقرار و اسكان خود را در مركـز بـه همـراه وسـايل                     محل
 واحد بدون اسـتقرار و    . كندگرفته و كليد اتاق را دريافت        و آن را  تحويل       كردهاستيجاري انتخاب   

برنامـه تجـاري    هايي كـه    هسته ها و شركت   . تواند قرارداد استقرار ببندد   اسكان در مركز رشد نمي    
تحقيـق و    ي رشد و واحـدها    مقطعها در    و شركت  ، پيش رشد  مقطعآنها به تاييد مركز نرسيده در       

نحـوه ارائـه خـدمات بـه        .   رشد تحقيقـاتي اسـتقرار يابنـد       عمقطتوانند در    ميتوسعه و دانشگاهي    
  . واحدها  و ميزان هزينه آن توسط شوراي مركز تعيين خواهد شد

هر واحد از يك خط تلفن داخلي مي تواند استفاده كند و در صورت نياز به ارتبـاط بيرونـي                      -2ماده  
  .شودقبض هزينه مكالمات تلفني جزو بدهي واحد محسوب مي

تعرفـه  وسـايل     . كنـد  خود را از مركـز اجـاره مـي           واحد متقاضي در صورت امكان وسايل مورد نياز        -3ماده  
الزم به ذكر است كه معادل هزينه       . استيجاري مركز به طور ساليانه توسط شوراي مركز تعيين مي شود            

  .گردد ميهاي واحد به مركز محسوب  هر گونه ايجاد ضرر يا تخريب وسيله يا محل مركز جزو بدهي
 پس از استقرار واحد در مركز ، واحد مي تواند از كليه خدمات پـشتيباني علمـي و تخصـصي                     -4ماده

،خـدمات  خـدمات اداري   اين خدمات به تفكيك عبـارت اسـت از           .قابل ارائه در مركز استفاده كند     
هاي دانـشگاه و    ها و آزمايشگاه  مالي و اعتباري، كتابخانه، اطالع رساني واينترنت، استفاده از كارگاه         

هاي  نامهاين خدمات بر اساس آيين    . هاي آموزشي،  مشاوره هاي تخصصي     ها وكارگاه  هبرگزاري دور 
  .مركز به واحدهاي مستقر  ارائه مي شود

كند كليه مراجعات افـراد     را به واحدهاي مستقر ارائه مي      كه مركز رشد خدمات اداري     از آنجا    -5ماده  
در  اداري مركز برسد يا از طريق آن هماهنـگ            امور تواند به اطالع  غير عضو در واحدهاي مركز مي     

  .دفتر مخصوص درج گردد
از محـل    رج و دمربـوط    كاربرگ هزينه خدمات ارائه شده توسط مركز به واحدهاي مستقر در            -6ماده  

  .گرددخدماتي غير مستقيم واحد نزد مركز كسر يا به بدهي واحد افزوده مي اعتبار
ه تصويب رسيد    در پنجمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم ب           ماده 7 اين آيين نامه در      -7ماده  

  .باشد ميي مركزو هر گونه تغيير منوط به موافقت شورا


