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نام خانوادگی
صَشا ملىطبَی

يیشایص  :5دوتش حمبد رسعیفشيش –
دوتش محمذ وبيسی والضمی

تػًیت وىىذٌ يیشایص  :5دوتش سیذ حسیه پیمبن

سمت
وبسضىبس مشوض سضذ
داوطگبٌ گیالن

تاریخ
5391/7/3

معبين مشوض سضذ داوطگبٌ
گیالن – عضًس ضًسای

5391/7/51

مشوض سضذ داوطگبٌ گیالن

سئیس مشوض سضذ داوطگبٌ
گیالن

5391/8/5
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ماده  -1هدف
َذف اص تُیٍ ي تذيیه ایه آییهوبمٍ ،حػًل اعمیىبن اص احشاص ضشایظ سضذ یبفتگی َستٍ فىبيس جُت يسيد ثٍ مشحلٍی
سضذ ي ادامٍ حمبیتَبی مشوض اص ياحذ فىبيس دس لبلت اعتجبس حمبیتی میثبضذ.
ماده  -2تعاریف
دس ایه آییه وبمٍ اغغالحبت صیش دس معبوی مطشيح مشثًط ثٍ وبس میسيوذ:
الف -دانشگاه :داوطگبٌ گیالن
ب -مرکس :مشوض سضذ ياحذَبی فىبيس داوطگبٌ گیالن
ج -شورا :ضًسای مشوض سضذ ياحذَبی فىبيس داوطگبٌ گیالن
د -هسته :گشيٌَبی وبسی ایذٌمحًس وٍ دس ديسٌ پیصسضذ خًد دس مشوض سضذ فعبلیت داسوذ
ه -واحد :گشيٌَبی وبسی ایذٌمحًس وٍ دس ديسٌ سضذ خًد دس مشوض سضذ فعبلیت داسوذ
ماده  -3شرایط ورود ته مرحله رشد
َستٍَبی فىبيس دس غًستی میتًاوىذ ياسد مشحلٍی سضذ ضًوذ وٍ دس اسصیبثی غًست گشفتٍ ضشایظ يسيد ثٍ مشحلٍی سضذ
سا وست ي مذاسن مشثًعٍ ثٍ ضشح ریل سا جُت تىمیل پشيوذٌ ثٍ مشوض سضذ اسایٍ ومبیىذَ .ستٍَب مًظف َستىذ تمبمی
مًاسد فًق الزوش سا ثب َمبَىگی ي ساَىمبیی وبسضىبس مشثًط دس مشوض ي ضًاثظ مػًة مشوض تُیٍ ي حذاوثش تب اتمبم
مشحلٍی پیص سضذ اسایٍ ومبیذ.
 -1-3ترنامه کسة و کار )َ :(Business Planستٍ فىبيس مًظف است دس عی مذت حضًس دس مشحلٍی پیص سضذ،
ثشوبمٍ وست ي وبس خًد سا وٍ وًضتٍای تًغیفی ي جبمع دس مًسد وست ي وبس ایذٌ محًسی میثبضذ ،ثشاسبس لبلت تُیٍ
ضذٌ تًسظ مشوض سضذ داوطگبٌ گیالن تُیٍ ي تذيیه ومبیذ .ایه وًضتٍَب ثبیستی حبيی گضاسضی دلیك دس خػًظ
تًلیذات یب خذمبت َستٍ فىبيس ،سيشَبی تًلیذ ،ثبصاس ،مطتشیبن ي ساَجشدَبی ثبصاسیبثی ،مىبثع اوسبوی ،تطىیالت
سبصمبوی ،ویبص ثٍ صیش سبختَب ي تبمیه ویبصَبی مبلی ،مىبثع تبمیه مبلی ي وحًٌ استفبدٌ اص آنَب ثبضذ.
* تجػشٌ :دس غًستی وٍ َستٍ فىبيس مًفك ثٍ عمذ لشاسدادی دس مشحلٍی پیص سضذ ضذٌ ثبضذ ،میتًاوذ ثب تطخیع
سئیس مشوض اسائٍ ثشوبمٍ وست ي وبس خًد سا حذاوثش تب مذت ضص مبٌ ثعذ اص استمشاس دس مشحلٍی سضذ ثٍ تعًیك ثیبوذاصد.
َمچىیه یه وسخٍ اص لشاسداد مزوًس میثبیست ثٍ وبسضىبس مشثًعٍ دس مشوض سضذ اسائٍ ضذٌ تب وسجت ثٍ اخز استعالم
لشاسداد الذام گشدد.
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 -2-3ترنامه زمانتندی ) :(Schedulingياحذ فىبيس دس مشحلٍی سضذ مًظف ثٍ اسایٍ ثشوبمٍ وبسی خًد میثبضذ .دس
ثشوبمٍ مزوًس میثبیست وبسَب یب فعبلیتَبیی وٍ دس دستیبثی ثٍ اجشای ایذٌ محًسی الصم َستىذ ،تعشیف ي ياثستگی ثیه
آوُب مطخع گشددَ .مچىیه ،ثبیذ مجمًعٍ فعبلیتَب ي استجبعبت آوُب دس لبلت ومًداس گبوت ثشای مذت سٍ سبل حضًس
دس مشحلٍی سضذ ،تًسظ مذیش ياحذ فىبيس ثشوبمٍسیضی ي ثٍ مشوض اسایٍ گشدد .الصم ثٍ روش است مذیش ياحذ فىبيس
میثبیست ومًداس گبوت سا ثب َمبَىگی وبسضىبس مشثًعٍ دس مشوض سضذ تُیٍ ومبیذ.
 -3-3نمونه اصلی ) :(Prototypeسبخت ومًوٍ اغلی ي استفبدٌ اص آن اص مُمتشیه فعبلیتَبیی است وٍ َستٍ فىبيس
دس مشحلٍی پیصسضذ ثبیذ اوجبم دَذ .مجشیبن َستٍ فىبيس مًظفىذ جُت يسيد ثٍ مشحلٍی سضذ ،ومًوٍ اغلی محػًل
خًد سا َمشاٌ ثب ضىبسىبمٍ تىمیل ضذٌ محػًل ثٍ مشوض سضذ اسایٍ ومبیىذ.
 -4-3دس اسصیبثیَبی ولی وٍ اص َستٍ فىبيس غًست میپزیشد ،وست حذالل پىجبٌ دسغذ اص امتیبصات مشثًط ثٍ َش
ثخص دس جذيل امتیبصدَی ثٍ عشحَبی يسيدی ( مًجًد دس آییهوبمٍ پزیشش َستٍ /ياحذ فىبيس) ثشای يسيد ثٍ مشحلٍی
سضذ الضامی است.
* تجػشٌ :دس غًستیوٍ امتیبص دسیبفتی ومتش اص میضان مطخع ضذٌ ثبضذَ ،ستٍ فىبيس میتًاوذ پس اص اوجبم الذامبت
اغالحی ي لجل اص اتمبم صمبن مشحلٍی پیصسضذ ،دسخًاست خًد وسجت ثٍ اسصیبثی مجذد َستٍ فىبيس سا ثٍ مشوض اسایٍ
ومبیذ.
 -5-3ثثت شرکتَ :ستٍ فىبيس مًظف است پس اص سپشی ومًدن ديسٌ پیصسضذ ،لبثلیت تًسعٍ ثٍ یه ضخػیت
حمًلی لبثل اتىبء ثشای لجًل مسئًلیتپزیشی اجتمبعی ،محیظ صیستی ،پشداخت مبلیبت ،ثیمٍ ي حمًق ديلت سا داسا
ثبضذ .ثٍ ایه مىظًس َستٍ فىبيس ثبیذ ولیٍ مستىذات ثجت ضشوت ضبمل وبم ثجت ضذٌ ضشوت ثٍ وطبوی مشوض سضذ ،آگُی
دسج دس سيصوبمٍ ي وذ التػبدی سا ثٍ وبسضىبس مشثًعٍ دس مشوض سضذ جُت ثبیگبوی دس پشيوذٌ اسایٍ ومبیذ.
َ -6-3ستٍ فىبيس ثب تُیٍ مذاسن فًق الزوش (ثشوبمٍ وست ي وبس ،ثشوبمٍ صمبوجىذی ،ومًوٍ اغلی ،تبییذ اسصیبثی ولی ،ثجت
ضشوت) ،ضشایظ الصم جُت اثجبت میضان سضذیبفتگی ي يسيد ثٍ مشحلٍ سضذ سا احشاص ومًدٌ ي ثٍ مىظًس استمشاس ياحذ
فىبيس دس مشحلٍ سضذ وسجت ثٍ عمذ لشاسداد الذام میومبیذ.
ایه آییه وبمٍ دس  3مبدٌ 6 ،ثىذ ي  5تجػشٌ دس سًمیه جلسٍ ضًسای مشوض سضذ ياحذَبی فىبيس داوطگبٌ گیالن دس تبسیخ
 5391/8/5ثٍ تػًیت سسیذ ي اص تبسیخ تػًیت الصم االجشا است.

