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  )13(آيين نامه 
 ارزيابي واحدهاي مستقر

  
ها و مؤسسات خصوصي در مركـز رشـد،         باشد كه شركت   مي مقطع مركز رشد دانشگاه داراي سه       -1ماده  

مـستقر  تحقيقاتي  و پژوهشي دانـشگاهي در رشـد      و توسعه     تحقيق رشد و واحدهاي  در پيش  هاهسته
هاي آن   و فعاليت   ايد تحت نظارت مركز بوده    هر واحد از زمان استقرار تا مرحله خروج ب        . خواهند شد 

ها و موسسات خـصوصي بـراي پـذيرش در مرحلـه رشـد بايـد بـه                  ركتطرح تجاري ش  . گرددارزيابي
 باشـند در مرحلـه      داشـته كه مجوز شركت    رغم اين  صورت علي  تصويب شوراي مركز برسد در غيراين     

  .گردندميپيش رشد استقرار داده خواهند شد و به عنوان هسته محسوب 
 هر واحد در زمان استقرار بايد برنامه مدون كـاري و زمينـه اصـلي فعاليـت خـويش را در قالـب           -2ماده  

-ع فعاليـت، سـهل    ها به دليل شـرو    اين موضوع براي هسته   . كندبندي شده به مركز ارائه      برنامه زمان 
  .گيرانه ارزيابي خواهد شد

نداشته و تجربه كافي در تعيين زمينه فعاليت و         مستقلكه شخصيت حقوقي  ها به واسطه اين    هسته -3ماده  
 كـاربرگ بـار بـر اسـاس       هاي مربوط به تجاري سازي آن ندارند در طول زمان استقرار هر ماه يك             دانش
ساير واحـدهاي مـستقر   . كنندبار بايد گزارش عملكرد به مركز ارائه  ماه يك3ارزيابي شده و هر     مربوط

 مـاه   2 بايد در طـول زمـان اسـتقرار هـر            ،بندي شده در زمان استقرار    ي زمان عالوه بر برنامه مدون كار    
   .كنندبار بايد گزارش عملكرد به مركز ارائه  ماه يك6بار ارزيابي شده و خود هر يك

در  د، بايد جزئيات ايـده محـوري را       كن اگر واحدي بخواهد از اعتبار حمايت ايده محوري استفاده            -4ماده  
ارائـه مـستندات طـرح      تشريح كند و با ارائه قراردادهـاي واحـد و          ورود به مقطع رشد    نامهقالب پرسش 

پژوهـشي حـداكثر برابـر سـقف اعتبـار       مبلـغ قـرارداد  .  خود را براي شوراي مركز تـشريح كنـد       تجاري
تمـام وقـت     مـاه پـس از فعاليـت مـداوم و          اين درخواست حداقل يك   . پژوهشي در هر سال خواهد بود     

. قابل بررسي خواهد بود    واحد در شوراي مركز      طرح تجاري زمان استقرار در مركز و تأئيد       واحد، پس از    
پس . بندي ايده محوري توسط شوراي مركز يا شخص متخصص بررسي و اصالح مي گردد             جدول زمان 

اخت قـسط   مبلغ وام و مراحل اعطاي آن به واحد در شوراي مركز به تصويب رسيد پرد              ،  كه طرح از اين 
 ماه و   2هاي زماني    پرداخت اقساط ديگر وام به واحد حداقل در فاصله        . گرددي به واحد ممكن م    اول وام 
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نحـوه اعطـاي    . مشروط به انجام تعهدات واحد در پايان هر مرحله و تأئيد مجدد شوراي مركز مي باشد               
  .باشدتباري واحدهاي مستقر در مركز ميخدمات مالي و اعنامه ينيوام مطابق آ

  :عمل مي آوردهاي ارزيابي از واحدهاي مستقر را بصورت دورههمركز ب -5ماده 
   ماهه3 و گزارش 1-12 كاربرگبار بر اساس  هر ماه يك:هسته 
   ماهه6 و گزارش  مربوطكاربرگبار بر اساس  ماه يك2 هر :شركت

   ماهه6 و گزارش مربوط كاربرگبار بر اساس  ماه يك3هر : واحدهاي تحقيق و توسعه
   ماهه6 و گزارش مربوط كاربرگبار بر اساس  ماه يك3هر : واحدهاي پژوهشي دانشگاهي

 يا يكي از اعضاي شورا يا مشاوران     رئيسهاي فوق و هر بار توسط       ارزيابي از واحدها بر اساس زمان      -6ماده  
بي امتياز الزم   اگر واحدي در ارزيا   . گردد ثبت مي  مربوط كاربرگشود و در    ييد شورا انجام مي   أمركز با ت  

مطابق قرارداد عمل نكرده باشد يا مقررات مركز را نقض كـرده باشـد بـه                يشرا نياورد يا به تعهدات خو     
  .تواند واحد را اخراج كند مي شورا، و در صورت تكرارشود  ميواحد تذكر كتبي داده

 و بر اساس امتياز واحد       مركز رئيسپرداخت اعتبار خدماتي به واحد با مجوز كلي شوراي مركز به             -7ماده  
  .گيرد در راستاي ايده محوري صورت ميرش واحد در قبال فاكتورهاي هزينهگزا ومربوط كاربرگدر

 با مجوز و تاييد شوراي مركـز در هـر مرحلـه             يشي به واحد بر اساس قرارداد     پرداخت اعتبار پژوه   -8ماده  
د و نيـز در      و گزارش واحـ    مربوط كاربرگ  و امتياز واحد در    3نامه  رداخت قسط وام و بر اساس پرسش      پ

كه واحـد   يلغ وام پژوهش  ب درصد م  70كرد واحد در راستاي ايده محوري معادل        قبال فاكتورهاي هزينه  
بـا توجـه بـه      احـد بايـد      و ، قبل از پرداخت هر قـسط وام       .گيردر مرحله قبل دريافت كرده صورت مي      د

  . شود مذكور ارزيابيكاربرگتعهدات خود در قرارداد با 
 داشـته   كليه واحدها بايد فعاليت تمام وقت داشته و حداقل يك نفر در محل دفتر كار واحد حضور                -9ماده  

اره وقـت كارشـناس بـراي    و پژوهشي دانشگاهي حـضور پـ   تحقيق و توسعه البته براي واحدهاي. باشد
  .گيري امور واحد بال مانع استانجام و پي

هاي مركز باشد و به تعهدات مندرج در قراردادهـاي منعقـد   نامه و آيينهر واحد بايد تابع مقررات     -10ماده  
عدم انجام تعهدات، فسخ قرارداد اسكان و استقرار يا حمايت از ايـده محـوري را         . كندشده با مركز عمل   

  .به دنبال خواهد داشت
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با زمينه كاري   هاي خصوصي براي دريافت اعتبار مستقيم بايد حداقل يك ليسانس مرتبط             شركت -11ماده  
اين شخص بايد   . دكنكه مجري بخشي از طرح بوده و در محل ديگري اشتغال ندارد را به مركز معرفي                 

  .مطابق اساسنامه عضو شركت باشد
هشتمين نشـست شـوراي مركزرشـد دانـشگاه قـم تـصويب شـد و                 ماده در    12نامه در    اين آيين  -12ماده  

  .مي باشدهرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز 
 


