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 -1آشنائي با واژه ها و تعاریف


مرکز رشد :مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفههای جدید توسط کار
آفرینانی که در قالب (واحدهای فنّاوری نوپای فعال) در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشكل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر
دانش و فن داشته و براساس اقتصاد دانش محور حرکت می کنند  ،پشتیبانی می کند.



دوره رشد  :دوره ای است که در طی آن واحدها ی فنّاوری مستقردر مرکز رشد با استفاده از امكانات ،خدمات و حمایتهای مرکز ،ایده
محوری فناورانه خود را اجرا و توانایی های الزم جهت حضور فعال در بازار و تجاری شدن نتایج حاصله را کسب می نمایند .به عبارت دیگر،
این دوره با فراهم نمودن شرایط الزم جهت استقالل واحدهای فناوری ،رهگذری مناسب جهت تبدیل واحدها به یك مجموعه فعال و موفق
اقتصادی معرفی شده است .مدت زمان این دوره سه سال می باشد که در صورت تأیید شورای مرکز رشد و تصویب هیات امنا تا  5سال
قابل افزایش است.



دوره رشد مقدماتي :در مرکز رشد دوره ای است که در طی آن به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی
هستند ،مشاوره و آموزشهای الزم جهت آشنایی با بازار ،شناسایی گروه کاری ،تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده
می شود .مدت زمان این دوره حداکثر شش ماه می باشد که با تائید مدیر و تصویب شورای مرکز رشد تا  9ماه قابل افزایش است.



واحدهای فناوری :به واحدهایی گفته می شود که دارای هویت مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه مرکز رشد می توانند
در محورهای تعیین شده به فعالیت بپردازند .این واحدها شامل واحد های فنّاوری خصوصی ،واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز
تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها و یا دستگاههای اجرایی هستند.



واحدهای نوپای فعال :واحدهای فنّاوری خصوصی هستند که با تكیه برعلم و فنّاوری دارای ایده های محوری قابل تجاری شدن هستند
و از آنجایی که به تن هایی قدرت و یا تحمل خطرپذیری راه اندازی یك واحد فنّاوری را ندارند ،با مستقر شدن در مرکز رشد و دریافت
حمایت های مورد نیاز ،در جهت تبدیل به یك واحد فناوری فعالیت می نمایند.



هستههای فنّاوری (هستههای تحقيقاتي) :تشكل های منسجم تحقیقاتی (تیم های کاری منسجم تحقیقاتی) که از تعدادی دانش
آموخته با زمینه کاری مشخص که درصدد تشكیل یك موسسه حقوقی و ایجاد یك حرفه در زمینه کاری مذکور میباشند ،تشكیل شده
است.



ایده محوری :طرح یا ایده محوری بازارپسندی است که با تكیه بر فنّاوری و قابلیت توسعه تكنولوژی از جنبههای تجاری و بازاریابی
منجربه ایجاد محصول یا ارائه خدمات باارزش افزوده باال می گردد.



زمينه کاری :زمینه تخصصی و گرایش کاری است که واحدها و هسته های فنّاوری در نظر دارند پیرامون آن فعالیت نمایند.



کارآفریني :به فرآیند نو آوری و بهرهگیری از فرصت ها جهت ایجاد کار اطالق می گردد که با تالش و پشتكار فراوان  ،همراه با پذیرش
خطرپذیری مالی ،روانی و اجتماعی وبا انگیزه کسب سود مالی ،تعالی ،رضایت شخصی و استقالل صورت می پذیرد.



طرح تجاری ) :(Business planطرحی است حاوی اطالعات و تحلیل جامع از مسائل مالی ،بازار هدف و رقبا ،ساختار سازمانی،
تیم مدیریتی و …که به منظورتاسیس یك کسب و کار ویژه و جذب سرمایه تدوین می گردد .بخش اصلی این طرح تجاری درخصوص
ایده محوری و یا زمینه کاری میباشد.
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زمينه فعاليت واحدهای فنّاوری :زمینه فعالیت واحدهای فنّاوری در مرکز رشد (دوره رشد و یا پیش رشد) میباشد که شامل تحقیقات
کاربردی ،توسعهای ،طراحی ،مهندسی و مهندسی معكوس ،توسعه دانش فنّی و تجاری سازی نتایج میباشد.



وضعيت حقوقي واحدهای فنّاوری :شامل وضعیت و شرایط حقوقی متقاضیان استقرار در مرکز رشد میباشد که در بر گیرنده واحدهای
فنّاوری خصوصی درحال ثبت حقوقی ،واحدهای فنّاوری به ثبت رسیده ،هسته یا تشكلهای تحقیقاتی بدون ثبت حقوقی ،مراکز تحقیقاتی
وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع میباشد.



کميته جذب و پذیرش :کمیته ای است متشكل از نماینده پارك ،مسئول دفتر جذب و پذیرش ،مدیر مرکز رشد پارك ،مدیر مرکز رشد
فناوری های نوین و کارشناس مبرز اقتصادی و کارشناسان مدعو که تقاضاهای واصله را درجلسات کمیته جذب و پذیرش بررسی می نمایند.
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 -2دستورالعمل پذیرش واحدهای فناور
متقاضیان ،بایستی:
 فرم شماره (( )1فرم جذب و پذیرش) را از بخش فرم ها در پیج مرکز رشد فناوری های نوین در وب سایت دانشگاه صنعتی شاهرود
دانلود نمایند و بعد از تكمیل ،آن را به آدرس ایمیل مرکز به آدرس ) (atic@shahroodut.ac.irارسال نمایند.

 -1-2سياست های کلي پذیرش واحد های فنّاوری
واحدهای فنّاوری به ثبت رسیده می توانند به عنوان واحدهای فنّاوری همكار پذیرفته شوند ،الویت با واحدهایی است که فنّاوری بازارمحور دارند.


سیاست بر پذیرش واحدهای فنّاوری است که ترجیحاً به ثبت رسیده باشند یا در مراحل نهایی ثبت باشند.



اولویت بر پذیرش واحدهایی است که بخشی از سهام آنها متعلق به اعضاء هیئت علمی ،دانشجویان و یا فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی
شاهرود باشد.



سیاست بر پذیرش واحدهای فنّاوری است که ایده محوری متكی بر بازار و منطبق با برنامه چهارم توسعه اقتصادی داشته باشند.



اولویت پذیرش با واحدهایی است که ایده محوری آنها در راستای اولویتهای تحقیقاتی و پتانسیل های اقتصادی منطقه باشد.



سیاست بر پذیرش واحدهای فنّاوری است که اقدام به اشتغال مولد مبتنی برتوسعه کارآفرینی می نمایند.



سیاست بر پذیرش واحدهای فنّاوری است که ایده محوری آنها زود بازده باشد.



سیاست بر پذیرش واحدهایی است که حداقل شرایط جذب و پذیرش را برای استقرار در مرکز رشد داشته باشند.



عدم مشارکت پارك و مرکز رشد در سهام واحدها

 -2-2شرایط پذیرش واحدهای فناوری
واحد های فناوری جهت استقرار در مرکز رشد باید دارای ویژگیهای ذیل باشند.


شخصیت حقوقی ثبت شده



ایده محوری مناسب متكی بر فنّاوری و جنبه های تجاری



طرح تجاری مناسب متكی بر بازار



تیم کاری متخصص و با تجربه و مرتبط با زمینه فعالیت واحد

 -3-2مراحل و شاخص های پذیرش واحد های فنّاوری در مرکز رشد
واحدهای فنّاوری متقاضی استقرار در مرکز رشد به منظور تعیین سطح و صالحیت در سه مرحله ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرند.


دفتر جذب و پذیرش



کمیته تخصصی جذب و پذیرش



شورای مرکز رشد
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 -1-3-2دفتر جذب و پذیرش
دراین مرحله ایده محوری واحدهای فنّاوری با توجه به شاخصهای اصلی ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرند.


ایده محوری ارائه شده در حیطه فعالیت های مرکز رشد باشد



واحد فنّاوری بصورت کلی دارای شرایط بند  2-2باشد

 -2-3-2کميته تخصصي جذب و پذیرش
در این مرحله کمیته جذب و پذیرش از حیث معیارهای ذیل واحد فناوری را مورد ارزیابی قرار میهد.
الف) وضعيت واحد فنّاوری از لحاظ حقوقي


وضعیت ثبت واحد فنّاوری



ترکیب صاحبان سهام واحد فنّاوری



میزان ارتباط ترکیب کلی سهامداران با نیروهای فعال



میزان سهامی که در اختیار مجری و یا مسئول ایده محوری قرار دارد.

ب ) ایده محوری


نو بودن ایده محوری



میزان دسترسی واحد فنّاوری به دانش فنی و قابلیت اجرایی ایده



توجیه فنّی اقتصادی



نوع حمایت و اعتبارات درخواستی



برنامه اجرایی زمان بندی شده مناسب و متناسب با مدت زمان استقرار در مرکز رشد



قابل انجام بودن از لحاظ زمانی

ج ) شناخت گروه از ایده محوری


میزان هماهنگی اعضای واحد فنّاوری در خصوص ایده محوری



امكان موفقیت دردو حالت خوش بینانه و بدبینانه (میزان واقع نگری اعضاء گروه نسبت به ایده محوری)



میزان اطالعات کلی اعضای گروه از ایده محوری (شرح علمی و مراحل اجرایی)



میزان تسلط مسئول واحد و یا مجری بر ایده محوری
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د ) آشنایي گروه با فضای کلي اقتصادی حاکم بر ایده محوری


شناخت از مشتریان



شناخت از وضعیت رقبا



میزان آشنایی با افق بلند مدت بازار



میزان رقابت پذیری محصول



برآورد مستدل از سهم بازار قابل دسترس

هـ ) گروه متقاضي


ترکیب گروه از لحاظ تحصیالتی



ترکیب گروه از لحاظ تجربه تحقیقاتی بخصوص مرتبط با ایده محوری



سوابق دستیابی گروه به نتایج قابل قبول از لحاظ علمی و یا اقتصادی در سایر زمینه ها



تحصیالت و تجربه کاری مسئول و نیروی ثابت واحد فنّاوری



وضعیت علمی ،اجرایی و مالی سهامداران



عضویت نیروی ثابت در ترکیب گروه کاری و سهام واحد فنّاور

 -3-3-2شورای مرکز رشد
در این مرحله شورای مرکز رشد با در نظر گرفتن ارزیابی مكتوب کمیته جذب و پذیرش و نظر ارسالی دفتر جذب و پذیرش و با توجه به سیاستها
و اهداف کلی مرکز رشد اقدام به بررسی تقاضاهای واحدهای فناوری می نماید.
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 -3دستورالعمل استقرار واحدهای فناور
 -1-3مزایای استقرارواحدهای فناوری در مرکز رشد









هم افزایی بین واحدهای فنّاوری مستقر
سهولت در برقراری ارتباط با جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی ،صنایع و سازمانهای اجرایی
نزدیكی به پارك و یا سایر مراکز علمی و فناوری
امكان استفاده از امكانات و خدمات موجود در مرکز رشد بخصوص خدمات مشاوره ای و دوره های آموزشی
سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات
کاهش مدت زمان الزم جهت شكل گیری و رشد شرکتها و موسسات مستقر
تسهیل در تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی
تسهیل و تخفیف در استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی پارك و دانشگاه صنعتی شاهرود
 بدین منظور ،بعد از مطالعه کتاب "کتاب پژوهش" در محل تابلوی اعالنات پیج مرکز رشد فناوری های نوین واقع در وب
سایت دانشگاه صنعتی شاهرود و انتخاب کارگاه و یا آزمایشگاه مورد نیاز ،الزم است که فرم "درخواست خدمات
آزمایشگاهي و کارگاهي" درج شده در صفحات ابتدایی همان کتاب را تكمیل و فرآیند درج شده در صفحه بعد فرم را طی
نمایند.

 -2-3خدمات قابل ارائه در مرکز رشد
 -1-2-3خدمات استقرار و اداری
دفترکار ،منشی گری ،تایپ و تكثیر ،ارسال مراسالت ،مرکز تلفن ،سالن همایش ها و اتاق های جلسات

 -2-2-3خدمات فني و تخصصي
اطالع رسانی ،اینترنت ،خدمات سخت افزار و نرم افزار رایانه ای ،وب سایت ،ایمیل ،کتابخانه ،آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی

 -3-2-3خدمات آموزشي و مشاوره ای
برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی درزمینه های مدیریت ،حقوق ،حسابداری ،تجارت ،بازاریابی و...

 -3-3حمایتهای مرکز رشد
 -1-3-3حمایتهای مالي
این حمایتها شامل اعتبارات تحقیقاتی و خدماتی می باشد.
نشاني :شاهرود ،بلوار دانشگاه -پردیس فناوری های نوین دانشگاه صنعتي شاهرود  -ضلع جنوب شرقي پردیس – مرکز رشد فناوری های نوین – تلفن و فکس23333322320 :

8

Website: http://www.shahroodut.ac.ir
Email: atic@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود
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 -2-3-3حمایتهای قانوني



حمایت از واحدهای فنّاوری درخصوص حقوق مالكیت معنوی
حمایتهای قانونی ناشی از حضور واحدهای فنّاوری در مرکز رشد

پارك علم و فنّاوری تابع آئین نامه اجرایی ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی به شماره  32863/28619هـ مورخ  84/5/11منظم به
دستور العمل بهره برداری از آئین نامه ابالغیه شماره /6769و مورخ  84/5/22مقام محترم وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری و قوانین جایگزین
خواهد بود.

 -3-3-3سایر حمایتها
تسهیل در ایجاد ارتباط با مجامع دانشگاهی ،صنایع ،سازمانهای اجرایی ،مراکز تحقیقاتی ،مجامع بین المللی ،تسهیل در امور ثبت اختراع و ابداع
در سطح کشور و بین الملل ،استفاده از نام و نشان پارك علم و فناوری استان سمنان و دانشگاه صنعتی شاهرود بعنوان تبلیغات در امور اطالع
رسانی ،معرفی واحد فنّاوری بعنوان یك عضو در قالب بروشور و پوستر.

 -4-3تعهدات مرکز رشد
 .1مرکز رشد متعهد است پس از بازپرداخت تسهیالت اعتباری و تسویه حساب هیچگونه ادعایی نسبت به مالكیت فكری و نتایج حاصله
از تحقیقات واحد فناوری نداشته و نتایج حاصله را عینا“ به واحد واگذار نماید.
 .2مرکز رشد متعهد به مد نظر قراردادن اهداف کلی توسعه فناوری و کار آفرینی در راستای سیاست ها و خط مشیهای کلی پارك و
دانشگاه می باشد.
 .3مرکز رشد متعهد به ارائه خدمات مناسب به واحدهای فناوری و ایجاد فضائی مبتنی بر مشارکت عمومی میباشد.
 .4مرکز رشد متعهد است حداکثر تالش خود را جهت ارائه خدمات بند  2-3و حمایتهای بند  3-3را بعمل آورند.

 -5-3تعهدات واحدهای فناوری
 .1واحد فنّاوری ملزم به رعایت اصول و مقررات وضع شـده مرکز رشد در برنامه کاری خود میباشد ،همچنین پیشرفت مراحل کاری واحد
و چگونگی اجرای آنها نیز باید مطابق با شرح علمی ،فنی و اجرای ایده محوری باشد که به پیشنهاد واحد فناوری قبال به تصویب شورای
مرکز رشد رسیده است .کلیه مراحل اجرای ایده محوری با نظارت مدیریت مرکز رشد واحدهای فنّاوری صورت می پذیرد.
 .2واحد فنّاوری ملزم اس ت نهایت تالش خود را در دستـیابی به اهداف کمی و کیفی ذکر شده در طرح تجاری خود بعمل آورد.
 .3واحد فناوری موظف به سپردن تضمین های الزم طبق مفاد ماده  7قرارداد پرداخت اعتبارات اعطائی به واحدهای فناوری و تبصره ماده
مزبور میباشد.
 .4واحد فناوری موظف است تسهیالت واعتبارات اعطائی را صرفا جهت تامین هدف موضوع قرارداد هزینه نماید.
 .5واحد فنّاوری ملزم است پس از طی دوره رشــــد (حداکثر سه سال) از مرکز رشد خارج شود .تمدید مدت استقرار واحد فنّاوری در
موارد خاص و با تائید شورای مرکز رشـد و هیات امناء (به مدت دو سال دیگر) ،امكان پذیر میباشد.
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 .6واحد فنّاوری ملزم است در کلیه مكاتبات خود از سربرگ و کارت ویزیت تائید شده توسط مرکز رشد استفاده نماید.
 .7واحد فنّاوری ملزم به استفاده از عالئم راهنما و تابلوهای مورد نیاز مطابق با استانداردهای مرکز رشد می باشد.
 .8واحد فنّاوری متعهد است کلیه اعتبـــــارات دریافتی را مطابق با قرارداد بازپرداخت تسهیالت و اعتیارات اعطائی و مفاد ماده  6قرارداد
مربوطه ،به پارك علم و فنّاوری استان سمنان بازپرداخت نماید.
 .9واحد فنّاوری موظف است در خصوص ارائـه گزارشات مكتوب دوره ای به منظور ایجاد شرایط مناسب نظارت مستمر ،و همچنین انجام
بازدیدهای دوره ای همكاری الزم را با مرکز رشد بعمل آورد.
 .11واحد فنّاوری ملزم به پذیرش کلیه مصوبات شورای مرکز رشد درخصوص ارزیابی فعالیتهای واحد فنّاوری میباشد.
 .11واحد فنّاوری موظف به رعایت شئونات کاری و اخالقی در مرکز رشد میباشد.
 .12واحد فنّاوری ملزم به رعایت اصول آینده نگری ،تعالی گرایی ،نوآوری ،کارآفرینی ،توسعه فناوری ،همكاری و همگرایی ،نفوذ در بازارهای
جهانی و جهان گرایی میباشد.
 .13واحد فنّاوری موظف به رعایت قوانین و مقررات کار درخصوص پرسنل خود میباشد.
 .14واحد فنّاوری در طی استقرار موظف به استقرار حداقل یك نفر کارشناس مرتبـط با زمینه فعالیت به صورت نیروی ثابت تمام وقت در
مرکز رشد می باشد و مرکز رشد هیچ گونه تعهدی در قبال نیروی واحد فنّاور ندارند.
 .15وا حد فنّاوری موظف است در دوره های آموزشی و برنامه های مشاوره ای مرکز رشد به صورت فعال شرکت نماید.
 .16واحد فنّاوری ملزم به حفظ و حراست از اموال تحویل گرفته از مرکز رشد می باشد .بدیهی است در صورت بروز هرگونه خسارات به
اموال ،واحد فنّاور موظف به جبران آن خواهد بود.
 .17واحد فنّاوری موظف است هرگونه تغییرات در وضعیت حقوقی خود را حداکثر ظرف مدت  5روز به مرکز رشد اطالع دهد.
 .18واحد فنّاور موظف به پرداخت کلیه هزینه های خدمات دریافتی مطابق با تعرفه های ساالنه مرکز (بند  )8-3در موعد مقرر به مرکز
رشد می باشد.
 .19واحد فنّاوری ملزم به رعایت مفاد آئین نامه اجرائی ماده  47قانون برنامه چهارم توسعه به شماره  32863/28619هـ مورخ 84/5/11
هیات وزیران و کلیه قوانین جایگزین آن می باشد.

 -6-3اختيارات مرکز رشد
.1
.2
.3
.4

اتخاذ تصمیمات مقتضی و متناسب با اختیارات مرکز در راستای ارائه خدمات و نظارت بر مراحل اجرایی فعالیتهای واحدهای فنّاوری
تعیین تعرفه های ارائه خدمات بصورت سالیانه
بازدید از فضای کاری و مراحل اجرایی انجام ایده محوری در هر زمان
تصمیم گیری درخصوص ادامه یا خاتمه فعالیت واحدهای فنّاوری براساس موارد مندرج در قراردادهای منعقده بین مرکز رشد و واحد
فنّاوری

 -7-3اختيارات واحد های فنّاوری


خروج واحد فنّاوری در صورت عدم تمایل به ادامه استقرار در مرکز رشد پس از طی مراحل قانونی



اعالم نظر درخصوص اجرای طرح های تحقیقاتی ارجاع شده از سوی مرکز رشد
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 -8-3هزینه های ارائه خدمات به واحدهای فناور با حضور دائم
این هزینه با توجه به تعرفه های م وجود هر ساله توسط مرکز رشد تعیین می گردد .هزینه ها طبق قرارداد استقرار انعقادی بین واحد
فناور و مرکز رشد ،بایستی به حساب متمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود واریز گردد.
واحد

نوع خدمات

هزینه واحد (ریال)

الف) استقرار (هزینه ها هر سال مطابق با مصوبه مرکز رشد)
دفتر محل استقرار  +تجهیزات دفتری اولیه (یك عدد از هر کدام از

متر مربع درماه

 31/111ریال

 -1میز تحریر

دستگاه

رایگان

 -2صندلی گردان

دستگاه

رایگان

 -3قفسه

دستگاه

رایگان

 -4فایل فلزی

دستگاه

رایگان

اقالم شماره های  3 ،2 ،1و  4در ردیف زیر)

تجهیزات دفتری

 -5میز عسلی

دستگاه

قیمت

خرید*

 -6گوشی تلفن

دستگاه

قیمت

خرید*

سالن اجتماعات و اتاقهای جلسات:

 بدین منظور ،لطفا فرم شماره ( )2از محل پیج مرکز

ساعت

رایگان

رشد در وب سایت دانشگاه صنعتی شاهرود را دانلود،
تكمیل و ارائه نمایید.
تلفن

خط

رایانه

دستگاه

هزینه تماس طبق قبض
قیمت

خرید*

* احتراما این موارد به درخواست واحد فناور تامین می شود و هزینه آن پیش از خرید از واحد درخواست کننده اخذ می گردد.
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نوع خدمات

هزینه واحد(ریال)

واحد

ب ) اطالع رساني (هزینه ها هر سال مطابق با مصوبه شورای مرکز رشد)
اینترنت:

کیلوبایت

(در مدت زمان حضور در مرکز رشد دانشگاه)
:Web site

رایگان (اینترنت دانشگاه)
(حجم اضافی به قیمت استعالمی از مرکز کامپیوتر قابل تامین است).

مگابایت

تخصيص فضای رایگان از محل ساب دامين دانشگاه:

(در مدت زمان حضور در مرکز رشد دانشگاه)



طراحی توسط شرکت مربوطه مبتنی بر Linux



زبان برنامه نویسی Php



دیتابیس MySQL



امنیت اطالعات وب سایت بر عهده خود شرکت ها
می باشد.
مثال:
xxxx.shahroodut.ac.ir

:E-mail

واحد

تامين رایگان تحت دامين دانشگاه:

(در مدت زمان حضور در مرکز رشد دانشگاه)

مثال:
xxxx@shahroodut.ac.ir

کتابخانه

رایگان

سالیانه

واحد

نوع خدمات

هزینه واحد(ریال)

ج ) پشتيباني (هزینه ها هر سال مطابق با مصوبه شورای مرکز رشد)
تكثیر ورق  / A4یك رو و دو رو

برگ

انتشارات پردیس

تكثیر ورق  / A5یك رو و دو رو

برگ

انتشارات پردیس

چاپگرلیزری سیاه سفید

برگ

انتشارات پردیس

اسكنر

برگ

انتشارات پردیس

در خصوص خدمات پشتیبانی ،انتشارات پردیس مرکزی ،پردیس فنی مهندسی و همچنین پردیس کشاورزی ارائه خدمت خواهند
کرد.
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هزینه (ریال)

نوع خدمات
د) مشاوره ای (هزینه ها هر سال مطابق با مصوبه شورای مرکز رشد)

مالی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

حقوقی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

بازاریابی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

فنی و تخصصی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

سایر خدمات مشاورهای

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

هزینه (ریال)

نوع خدمات
هـ ) آموزشي (هزینه ها هر سال مطابق با مصوبه شورای مرکز رشد)

مدیریتی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

مالی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

حقوقی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

امكان سنجی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

بازار یابی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان

فنی

از محل پارك علم و فناوری استان سمنان
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 -9-3زمان بندی حضور در محل مرکز رشد


حضور از شنبه تا پنجشنبه از ساعت  8:11الی  18:11به غیر از ایام تعطیلی رسمی



حضور واحدهای فناور در خارج از وقت های اداری (از ساعت  18:11به بعد) در محل ساختمان مرکز رشد نیز با هماهنگی حراست
مقدور است.
 به منظور حضور خارج از وقت اداری ،لطفا فرم شماره ( )3را از محل پیج مرکز رشد در وب سایت دانشگاه صنعتی شاهرود
دانلود ،تكمیل و ارائه نمایید.

 -9-3تنظيم قرارداد استقرار
واحدهای فناور بایستی فرم قرارداد استقرار به شماره ( )4را از محل پیج مرکز رشد در وب سایت دانشگاه صنعتی شاهرود را که توسط
کارشناس مرکز رشد تكمیل می شود را در محل مرکز رشد امضاء نمایند.

این شيوه نامه ،در جلسه شماره  .....................شورای پژوهشي دانشگاه صنعتي شاهرود به تاریخ  .......................................به
تصویب رسيد.
امضاء:

نشاني :شاهرود ،بلوار دانشگاه -پردیس فناوری های نوین دانشگاه صنعتي شاهرود  -ضلع جنوب شرقي پردیس – مرکز رشد فناوری های نوین – تلفن و فکس23333322320 :
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