آیین نامه استقرار واحد های فناور
مقدمه:

پارک علم و فناوری کرمانشاه

با توجه به ماده  74قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ، 3131
همچنین سا ماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به
ّاوري به منظور كمك به رشد آنها و کمک به
واحدهاي فن
ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه
جهانی ایجاد فضاي مناسب فعالیت علمي و مهندسي براي جذب
دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشوروایجاد بستر
مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و
در راستای استفاده هرچه بیشتر از
غیردولتی در پارک
ظرفیت و توانایهای پارک علم وفناوری جهاد دانشگاهی
کرمانشاه برای استقرار واحدهای فناور مطابق آیین نامه
زیر عمل خواهد نمود.
ماده  - 3تعاریف

 )3-3پارک علم وفناوری :از این پس به اختصار پارک نامیده
میشود ،به سازمانی اطالق میشود که از طریق فناوریهای
و
نوین و ارائه خدمات پیشرفته ،فرآیندهای تحقیق
توسعه ،روشها و رفتارهای کارآفرینانه  ،ارائه
مشاورهای مدیریتی دائم ،فراهم آوردن و اداره
تسهیالت ،تاسیسات زیر بنایی ،آزمایشگاها و کارگاههای
تحقیقاتی و تسهیالت قانونی ،موجب اجماع واحد ها،
واحدهای فناوری ها و موسسات تحقیق و توسعه ،به
منظور تولید ثروت از توانایی و توسعه اقتصاد دانش
محور در پارک تشکیل میشود.
 )3-2شورای فناوری پارک :کار گروهی متشکل از مسئولین
زیربط پارک و صاحبنظران و متخصصین در امور پارکها
کسب و کارهای دانش بنیان ،فناوری و صنعت است که
وظیفه مهم گزینش دقیق واحدهای فناور متقاضی استقرار
در پارک را بر اساس معیارهای نقشه کاربردی سند
محتوایی پارک به منظور هدایت امکانات حمایتی پارک
برای دستیابی به اهداف و ماموریتهای آن بر عهده
دارد.
ّاوري :واحدهاي مستقر درپارک داراي هویت
 )3-1واحدهاي فن
حقوقي مستقل از پارك هستند .این واحدها با توجه به
اساسنامه ویا سایر اسناد قانوني در زمینه تحقیقات
كاربردي و توسعه اي ،طراحي مهندسي ،مهندسي معكوس،
ّاوري ،ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري
انتقال فن

كردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند .این واحدها از
جمله شامل شركتهاي خصوصي،
واح دهاي تحقیق و توسعه صنایع و یا مراكز
تحقیقاتي وابسته به دانشگاهها یا دستگاههاي
اجرایي هستند .این تعریف با رعایت مقررات
مربوط ،شامل شركتهاي خارجي نیز ميگردد.
ماده  - 2ضوابط

ظوابط پذیرش واحدهای فناور بر اساس آیین نامه جذب و
پذیرش واحدهای فناور در پارک میباشد.
ماده  - 1مراحل استقرار /استقرار مشترک

تایید و تصویب استقرار متقاضیان در پارک بر عهده شورای
فناوری و زیر نظر رئیس پارک میباشد .کلیه امور شورای
فناوری توسط دبیرخانه شورا انجام میپذیرد:
 )1-3ارائه درخواست استقرار در پارک و مدارک و مستندات
مورد نیاز توسط متقاضی
 )1-2بررسی اولیه مدارک متقاضی
 )1-1ارجاع متقاضی جهت ارزیابی و داوری طرح
 )1-7بررسی مستندات و نتایج داوری در شورای فناوری
 )1-5در صورت اخذ امتیاز الزم ،تعیین مکان استقرار در
پارک یا یکی از مراکز آن
غیر

مستقر

فرایند

تبصره  :1جهت واحد های فناوری
درخواست استقرار انجام نمی شود.
تبصره :2واحد های فناوری غیر مستقر الزم است اجارهنامه
محل فعالیت خود را ارائه کنند.
تبصره  :3واحد های فناوری  31روز پس از اطالع از استقرار
فرصت دارد نسبت به انعقاد قرارداد استقرار اقدام نماید
ماده  - 7رتبه بندی فضای استقرارو هزینه اجاره:

پارک فضاهای خود شامل ساختمانها ،اراضی و سایر فضاها
با توجه به شرایط آن به  7گروه رتبه بندی نموده است:
 )7-3فضای نوع الف :فضاهای ساختمانی مرغوب اداری.
 )7-2فضاهای نوع ب :فضاهای ساختمانی با امکانات و
موقعیت پایینتر از نوع الف
 )7-1فضاهای نو ج :فضاهای پارتیشنبندی شده و مشترک
میشود.
و
کارگاهی
فضاهای
شامل
د:
نوع
 )7-7فضا های
آزمایشگاهی میشود.

 )7-5هزینه متراژفضاهای موجود به صورت سالیانه توسط
معاونت پشتیبانی پارک انجام میشود.
 )7-6مبلغ اجاره واحد های پیش رشدی با 41درصد یارانه
در طول مدت قرارداد لحاظ میگردد.
 )7-4مبلغ اجاره واحد های رشدی با 11درصد یارانه در
طول مدت قرارداد لحاظ میگردد.
 )7-3مبلغ اجاره واحد های پارکی با 21درصد یارانه در
طول مدت قرارداد لحاظ میگردد.
 )7-9هزینه واحد های دارای استقرار مشترک کال به
عنوان یارانه منظور میگردد.

 )4- 11بازپرداخت هزینه استقرار از روشهای زیر امکانپذیر می
باشد:

 )3- 7-31شماره حساب  52135بانک تجارت شعبه شهید
بهشتی بنام پارک  /مرکز رشد واحدهای فناوری
کرمانشاه و تحویل فیش واریزی به امور مالی پارک
 )2- 7-31سامانه آنالین پرداخت اقساط به آدرس
www.kti.ir
 )1- 7-31دستگاه پوز
ماده - 5مدت استقرار

 )5-3پیش رشد :حداکثر  9ماه
 )5-2رشد :حداکثر  5سال
 )5-1واحدهای فناورپارکی به همراه دیگر واحدهای فناوری
و موسسات دانش بنیان:
 5تا  31سال ( میان مدت)
)3-3
 31تا  35سال ( بلند مدت)
)3-2
و هم چنین واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های مادر تخصصی:
مطابق قرارداد یا تفاهم نامه فیمابین
ماده  - 6تعهدات واحد فناور وهمچنین شرایط دوره استقرار:

 )6-3واحدهای فناوری با زمینه فعالیت (شرایط پذیرش) در
تمامی رشتهها میتوانند در پارک مستقر شوند.
 )6-2استقرار واحدهای فناوری پس از مراحل پذیرش،
تکمیل مدارک مورد نیاز و عقد قرارداد استقرار
انجام میگیرد.
در
 )6-1فضای واگذار شده فضای اختصاصی واحدهای فناوری
نظر گرفته شده و استقالل آنهاحفظ میشود.

 )6-7فضای تخصیص یافته به واحدهای فناوری متناسب با
و تایید پارک
میزان درخواست واحدهای فناوری
میباشد.
 )6-5رعایت تمامی مقررات پارک توسط واحدهای فناوری -
ها الزامی میباشد.
 )6-6کلیه خدمات درصورت وجود امکانات مطابق ضوابط
مي
وآیین نامه ها و دستورالعمل هاي پارک ارائه
گردد.
 )6-4در صورت عدم وجود خط تلفن واحد فناور ملزم به
پیگیری جهت خرید خط میباشد .هزینه هر قبض تلفن
مستقیما توسط واحد فناور در وجه مخابرات پرداخت می
گردد.
واحد فناور ،پارک را وکیل در انتخااب و جابجاایی
)6-3
ً
اد
مکان استقرار خود اعالم مینماید .ضمنا پاارک میتوانا
در حدود وکالت اعطایی محل اساتقرار را تیییار داده و
اموال و تجهیزات واحد فناور را منتقل نماید.
و
 )6-9هزینه استقرار جهت بازپرداخت ،با کسریارانه
کسر هزینه اینترنت منظور میشود.
واحدی فناوری در پایان استقرار در پارک و یا
)6-31
در صورت فسخ قرارداد تجهیزات و امکاناتي را که در
اختیار دارد به پارک تحویل دهد.
تردد و پوشش ظاهري افراد در پارک تابع
)6-33
و
کشور
دولتي
هاي
دانشگاه
رایج
قوانین
جهاددانشگاهي میباشد.
حضور یکی از اعضاء واحد فناور(صبح و بعاد از
)6-32
ظهر) درمحل استقرار الزامی می باشد.
ساعت کار پارک بجز ایام تعطیل درشاش ماهاه اول
)6-31
اش ماهاه دوم سااعت  3الای
ای  21و شا
سال ساعت  4:11الا
ان
اارج از ایا
 34:11می باشد و تردد یا حضور در پارک خا
ساعت منوط به موافقت پارک است.
کلیه امور مربوط به استقرار و به تبع آن اشخاص
)6-37
مرتبط ب ا موضوع ،اعم از بیمه و حوادث ناشی از کار و
حوادث منجر به فوت و نقص عضو و غیره رأسا به عهده
واحد فناور بوده که هویت حقوقی مستقلی را دارا
میباشد و پارک تحت هیچ شرایطی واجد مسوولیت
نمیباشد.
در صورت تخلف واحد فناور از قوانین جمهوری
)6-35
اسالمی ایران مانند قانون تجارت منع تصدی بیش از یک
شیل ،منع مداخله کارکنان دولتی در معامالت دولتی و .

 . .مسئولیتی متوجه پارک علم وفن آوری جهاد دانشگاهی
ً مکلف به پاسخ
کرمانشاه نخواهد بود و واحد فناور رأسا
گویی در مراجع قضایی میباشد.
مسولیت برقراری پوشش بیمه ای جهت افراد شاغل در
)6-36
واحد فناور و نیز ایجاد شرایط مناسب ایمنی به منظور
جلوگیری از بروز صدمات انسانی و حوادث پیش بینی نشده
به عهده واحد فناور میباشد و پارک هیچ گونه مسولیتی
در قبال پرداخت خسارات به افراد و یا جبران هزینه
های ناشی از بروز حوادث راندارد.
واحد فناور حق واگذاری محل استقرار را عیناا
)6-34
یا منفعتا  ،جزئا یا کال به غیر را ندارد.
امی ،آالیناده،
انجام هرگونه فعالیت شیمیای وسا
)6-33
غبارزا و امثال آن ممنوع می باشد.
استفاده از محل اساتقرار باه عناوان انباارو
)6-39
اوارد دیگار خاارج از موضاوع فعالیات،
آموزشگاه و ما
ممنوع است.
رعایت ضوابط و مقررات پارک
)6-21
تالش در جهت دستیابی به اهداف کمی و کیفی
)6-23
برنامه های ارائه شده
انجام تعهدات مالی در مدت تعیین شده
)6-22
همکاری مستمر در ارزیابیهای دوره ای پارک و
)6-21
ارائه عملکرد واحدهای فناوری
اعالم آخرین تیییرات اساسنامه ،سهامداران،
)6-27
میزان سهام آنها و زمینههای اصلی فعالیت واحدهای
فناوری به پارک و ارائه آخرین آگهی روزنامه رسمی
اختصاص بخش اعظم فعالیتهای واحدهای فناوری
)6-25
به موضوع کاری و انجام امور تحقیقاتی و توسعه
فناوری و کارآفرینی که نظارت و ارزیابی آن بر عهده
مدیریت پارک خواهد بود.
واحدهای فناوری موظف است هر سه ماه یکبار،
)6-26
گزارش پیشرفت کار و انجام فعالیتها و عملکرد خود
را به پارک ارائه دهد
ات در
مسئولیت هرگونه عدم کارایی ،عادم موفقیا
)6-24
ای باا
ارتباط با نهااد و ساازمانهای دولتای و خصوصا
واحدهای فناوری میباشد و هیچ مسئولیتی متوجه پاارک
نمیشود
ماده  - 4شرایط تمدید استقرار

در صورت تقاضای واحدهای فناوری برای تمدید دوره
مجددا مورد ارزیابی
استقرار ،عملکرد واحدهای فناوری
قرار گرفته و نسبت به این امر در شورای فناوری پارک
تصمیم نهایی اتخاذ میگردد .در صورت موافقت پارک طول
دوره بنا به تصمیم و تعیین پارک قابل تمدید میباشد.
ماده  - 3خاتمه استقرار

 )3-3شرایط فعالیت واحدهای فناور مستقر
 )3-2دستیابی به معیارهای رشد و توسعه یافتگی توسط
واحدهای فناور مستقر در پارک
 )3-1درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه
استقرار در پارک
 )3-7اتمام دوره استقرار هسته  /واحد فناوری و
واحدهای فناوری دانش بنیان
 )3-5عدول از ظوابط پارک
 )3-6عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری
ماده  - 31امتیازات و تسهیالت پارک:

امکان استفاده از مزایای معافیتهای گمرکی
)31-3
مالیاتی مشروط به عقد قرارداد در راستای ایده محوری
امکان استفاده از فارقالتحصیالن ممتاز پارک
)31-2
امکان استفاده از تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی
)31-1
یا کارگاهی
امکان است فاده از وامها و اعتبارات تعریف
)31-7
شده مختص واحدهای فناور مستقر در پارک
با موسسات
امکان مشارکت واحدهای فناوری
)31-5
تحقیقاتی فعال پارک
قرارگرفتن در مکان مناسب شهر کرمانشاه
)31-6
ایجاد هم افزایی بین واحدهای فناوری های
)31-4
مستقر در پارک
اای
ات واحاد ها
پرداخت هزینه اینترنت ساالنه جها
)31-3
فناور دارای استقرار مشترک
پارتیشن بندی و خرید ملزومات اداری جهت واحد
)31-9
های فناور دارای استقرار مشترک
اامی امکاناات
 )31-31واحد های فناور غیار مساتقر از تما
پارک به غیر از استقرار بهره مند میباشند.
خدمات عمومی استقرار شامل موارد زیر میشود:

 -3انتظامات و حراست
 -2خدمات تع میرات ،نگهداری
حرارتی و برودتی
 -1پارکینگ

و

پشتیبانی

تاسیساتی،

و

 -7مکاتبات و نامه رسانی
 -5خدمات بهداشتی و نظافتی
 -6خدمات حمل و نقل
 -4کافینت و کافیشاپ وسلف سرویس
 -3تدارکات و امکانات آتشنشانی
 -9خدمات آب و برق وخط تلفن
گرمایشی

و

سیستم

سرمایشی

و

این آیین نامه در  31ماده و  1تبصره در تاریخ
 .................به تصویب شورای فناوری پارک علم
وفناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه رسید.

