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ماده  -1هذف
ّذف اص ایي آییيًبهِ ،هـخق ًوَدى ًحَُ اسصیبثی ٍ ًظبست ثش عولکشد ّؼتِّب ٍ ٍاحذّبی فٌبٍس هؼتمش ٍ غیش هؼتمش
دس هشکض سؿذ داًـگبُ گیالى هیثبؿذ.
ماده  -2تعاریف
دس ایي آییي ًبهِ اكغالحبت صیش دس هعبًی هـشٍح آى ،ثِ کبس هیسًٍذ .ػبیش اكغالحبت ثشاػبع "اػبػٌبهِ هشکض سؿذ
ٍاحذّبی فٌبٍس هلَة دس هعبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ،دفتش ثشًبهِ سیضی اهَس فٌبٍسی ٍصاست علَم دس تبسیخ "1393/8/4
ثکبس سفتِ اػت.
 -1-2خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی

خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی ػِ صًدیشُ ثِّن پیَػتِ هیثبؿٌذ کِ فشد کبسآفشیي ثبیذ ثشای تبػیغ کؼت ٍ کبسّبی
کَچک ٍ هتَػظ ،ایي صًدیشُ سا عی کٌذ .ثِ ایي هعٌی کِ ٍلتی ایذُ خاللبًِای دس رّي فشد ؿکل هیگیشد ،آى ایذُ
ثتَاًذ هٌدش ثِ ًَآٍسی گشددًَ .آٍسی هشحلِ ای اػت کِ ایذُ خاللبًِ ثِ هحلَلی ثب لبثلیت تدبسیػبصی تجذیل هی ؿَد.
ػپغ ایي هحلَل ثب تَخِ ثِ ػبص ٍ کبسّبی هٌبػجی ثِ ثبصاس عشضِ هیگشدد ٍ فشد ٍاسد هشحلِ کبسآفشیٌی هیؿَد .دس
داًـگبُ گیالى هتٌبػت ثب ایي ؿشایظ ،ػِ هدوَعِ کبًَى ؿکَفبیی خاللیت ،دفتش استجبط ثب خبهعِ ٍ هشکض سؿذ ایدبد
ؿذُ اػت .ثِ ایي هعٌی کِ هشکض سؿذ ٍ دفتش استجبط ثب خبهعِ دس خَد ایي تَاى سا ایدبد کشدُاًذ کِ افشاد هجتکش سا دس
ّش کذام اص هشاحل خاللیتًَ ،آٍسی ٍ کبسآفشیٌی خزة ًوَدُ ٍ ثب ّذایتی هَثش ،آًْب سا ثِ ػوت ایدبد کؼت ٍ کبسّبی
کَچک ٍ هتَػظ ػَق دٌّذ.
 -2-2مرکس رضذ واحذهای فناور

ػبصهبًی اػت تحت هذیشیت هتخللیي حشفِ ای کِ ثب اسایِ خذهبت حوبیتی ثِ دًجبل ایدبد ٍ تَػعِ کؼت ٍ کبسّبی
خذیذ تَػظ کبسآفشیٌبًی اػت کِ دس لبلت ٍاحذّبی ًَپبی فعبل ،دس صهیٌِ ّبی هختلف فعبلیت هیکٌٌذ ٍ اّذاف
التلبدی هجتٌی ثش داًؾ ٍ في داسًذ.
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 -3-2هسته فناور

تین ّبی کبسی هتـکل اص تعذادی داًؾ آهَختِ ثب صهیٌِ کبسی هـخق کِ دس كذد تـکیل یک هَػؼِ حمَلی ٍ ایدبد
یک حشفِ دس صهیٌِ کبسی هزکَس هیثبؿٌذ.
 -4-2واحذ فناور

ٍاحذّبیی کِ ثب ّذف تَلیذ هحلَل یب خذهبت ثب اػتفبدُ اص دػتبٍسدّبی تحمیمبتی دس لبلت یک ؿشکت یب هَػؼِ
فعبلیت هیًوبیٌذ .ایي ٍاحذّب داسای َّیت حمَلی ٍ هؼتمل اص هشکض سؿذ ثَدُ ٍ دس صهیٌِ تحمیمبت کبسثشدی تَػعِای،
عشاحی هٌْذػی ،هٌْذػی هعکَع ،اًتمبل فٌبٍسی ،اسایِ خذهبت تخللی ٍ فعبلیت دس خْت تدبسی کشدى ًتبیح
تحمیمبت فعبلیت هیًوبیٌذ.
ٍاحذ فٌبٍس ثب تَخِ ثِ اػبػٌبهِ ٍ یب ػبیش اػٌبد لبًًَی دس صهیٌِ تحمیمبت کبسثشدی ٍ تَػعِایً ،بًَ ،تحمیك ٍ تَػعِ )ثب
لبثلیت اسائِ خذهبت هَسد ًیبص كٌبیع ٍ ػبصهبىّبی اخشایی) ،اًشطی (خلَكبً اًشطیّبی ًَ ٍ تدذیذپزیش) ،استجبعبت ٍ
سػبًِ ،اًتمبل فٌبٍسی ،اسائِ خذهبت تخللی ٍ تدبسی کشدى ًتبیح تحمیمبت فعبلیت هیًوبیذ .ایي ٍاحذ ؿبهل ؿشکت
خلَكیٍ ،احذ تحمیك ٍ تَػعِ كٌبیع ٍ یب هشکض تحمیمبتی ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ یب دػتگبُ ّبی اخشایی هیؿَد.
 -5-2دوره پیص رضذ

دٍسُای  6هبِّ اػت کِ دس آى ثِ افشاد یب گشٍُّبی هؼتعذی کِ داسای ایذُ ّبی ًَ ٍ کبسآفشیي تدبسی داًؾ هحَس
ّؼتٌذ ،هـبٍسُ ٍ آهَصؽ ّبی الصم ثشای آؿٌبیی ثب ثبصاس ،ؿٌبػبیی گشٍُ کبسی ،تثجیت ایذُ کبسی ٍ ایدبد َّیت هؼتمل
حمَلی اسایِ هیؿَد .دس كَست هَفمیت دس دٍسُ پیؾ سؿذٍ ،احذّبی ًَپب هیتَاًٌذ هتمبضی اػکبى سػوی دس هشکض
سؿذ ؿًَذ .صهبى ایي دٍسُ ثب تلَیت هذیش هشکض سؿذ حذاکثش تب  3هبُ لبثل توذیذ اػت.
دس ایي دٍسُ اتخبر تلوین ثِ هٌظَس تخلیق فضبی فیضیکی ثِ هتمبضیبى ،هٌَط ثِ تبییذ کبسؿٌبع اسصیبثی کٌٌذُ ٍ
تلَیت دس ؿَسای هشکض سؿذ هیثبؿذ.
 -6-2دوره رضذ

دٍسُای  3ػبلِ اػت کِ عی آى ٍاحذّبی فٌبٍس هؼتمش دس هشکض سؿذ ثِ هعیبسّبی سؿذ یبفتگی دػت یبفتِ ٍ
پغ اص آى هشکض سؿذ خبسج هیؿًَذ .زمان ایه دوره در موارد خاص و با تصویب شوراي مركس تا سقف  02درصد
واحدهاي فناور مستقر در دوره رشد تا  5سال قابل تمدید است.
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 -7-2ضورای مرکس رضذ

ؿَسایی هتـکل اص هذیشاى ٍ کبسؿٌبػبى هتخلق دس حَصُ ّبی هشتجظ ثب فعبلیت هشکض سؿذ کِ ثشای تلَیت خظ هـی
ٍ ػیبػت ّب ،پیـٌْبد ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ،تلَیت كالحیت اػتمشاس ٍاحذّبی فٌبٍس ٍ تعییي ػمف اعتجبس خذهبتی ٍ
تحمیمبتی ٍاحذّبی فٌبٍسی هغبثك اػبػٌبهِ تـکیل هیؿَد.
 -8-2کمیته تخصصی مرکس رضذ

گشٍّی هتـکل اص هتخللیي دس حَصُ فٌی ،التلبدی ٍ حمَلی کِ تَػظ هذیش هشکض سؿذ تعییي ؿذُ ٍ دس اهش اسصیبثی
عشحّبی پیـٌْبدی ،كحِگزاسی ثش داٍسی ّبی اًدبم پزیشفتِ ٍ ًظبست ثش سًٍذ پیـشفت کبس ّؼتِّب ٍ ٍاحذّبی فٌبٍس
هؼتمش دس هشکض سؿذ فعبلیت هیکٌذ.
ماده  -3معیارهای ارزیابی در دوره رضذ مقذماتی
ثب تَخِ ثِ هعیبسّبی پزیشؽ ّؼتِّبی فٌبٍس دس هشحلِ سؿذ همذهبتی ،دس هشحلِ اٍل"سؿذ همذهبتی" پٌح هعیبس اكلی
ریل عی ثشًبهِ صهبًی اسصیبثی هشحلِ سؿذ همذهبتی هَسد اسصیبثی لشاس هیگیشد.
 -1-3اهذاف و ایذه محوری

ثخؾ ًظبست ٍ اسصیبثی ثش ّؼتِّبی فٌبٍس خْت اعویٌبى اص تحمك اّذاف ٍ ایذُ هحَسی دس هشحلِ سؿذ همذهبتی ثِ
کوک ثشًبهِ کبسی کِ ّؼتِ فٌبٍس اسائِ هیًوبیذ ،عولکشد آى سا هَسد اسصیبثی لشاس هیدّذ .ثذیي هٌظَس ّؼتِ فٌبٍس ثب
تعبسیف ٍ اػتبًذاسدّبی هَخَد آؿٌب ؿذُ ٍ دس دٍسُ اٍل خْت تحمك ایذُای خبف کِ هحَس فعبلیتّبی ّؼتِ لشاس
داسد ،هَسد اسصیبثی لشاس هیگیشد .اّذاف ّؼتِّبی فٌبٍس هیثبیؼت اص ًظش اخشایی ٍ التلبدی اهکبىپزیش ثَدُ ٍ دس كَست
ًیبص ،ثشًبهِسیضی ٍ اّذاف تعییي ؿذُ هَسد ثبصًگشیّبی هتٌبػت ثب فعبلیت لشاس گیشد .ثخؾ ًظبست ٍ اسصیبثی دس ایي
هشحلِ هیثبیؼت اص ایي کِ ایذُی هحَسی ّؼتِ داسای ًَآٍسی ثَدُ ٍ هتکی ثِ فٌبٍسی ٍ لبثل تدبسیػبصی ثبؿذ،
اعویٌبى حبكل ًوبیذ.
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 -2-3ضاخص های عمومی

دس لؼوت ؿبخقّبی عوَهی ،تشکیت اعضبء ،داسا ثَدى هْبست ٍ تدشثِ دس صهیٌِ ایذُ ،هیضاى حضَس فعبل آًْب ،اًتظبسات
گشٍُ اص هشکض ٍ هیضاى ػَدهٌذی اػتمشاس ایـبى دس هشکض هَسد اسصیبثی لشاس هیگیشد.
 -3-3مطخصات فنی طرح

دس ایي لؼوت کبدس فٌی ٍ ػیبػت گشٍُ دس تبهیي داًؾ فٌی ،كحت ثشًبهِسیضی اًدبم ؿذُ خْت تحمك ایذُ ،کفبیت
تَضیحبت دس استجبط ثب ؿیَُ پیبدُ ػبصی فٌی عشح ،هیضاى ٍاثؼتگی عشح ثِ هٌبثع خبسخی ٍ هضیت فٌبٍسی هَسد ًظش ثش
خبیگضیيّبی هَخَد ثشسػی هیگشدد.
 -4-3مطخصات اقتصادی و بازار

دس هشحلِی اٍل ،اعالعبت ٍ دیذگبُّبی ّؼتِ فٌبٍس پیشاهَى هحلَل ،ثبصاس ٍ اثعبد هبلی آى دس لبلت یک عشح تدبسی ٍ
هغبلعِ اهکبىػٌدی التلبدی دسیبفت هیگشدد ٍ دس عَل هذت اػتمشاس دس هشحلِی اٍل ،عی آهَصؽّبی هشثَعِ
اعالعبت ٍ دیذگبُ ّؼتِ ،هَسد ثبصًگشی هدذد لشاس هیگیشد .دس پبیبى هشحلِی اٍل اػتمشاس ،ثخؾ ًظبست ٍ اسصیبثی اص
استمبی ػغح کیفی ٍ کوی ایي اعالعبت اعویٌبى حبكل هی ًوبیذ ثِگًَِای کِ ّؼتِ فٌبٍس دس پبیبى هشحلِی اٍل
ثتَاًذ اص اعالعبت هشثَط ثِ هحلَل ،ثبصاس ٍ اثعبد هبلی ،اػتفبدُی دسػتی دس خْت تحمك ایذُ هحَسی خَد داؿتِ ثبؿذ.
 -5-3موارد حقوقی و قانونی

دس هشحلِی اٍل اػتمشاسّ ،ؼتِّبی فٌبٍس هَظف ثِ ؿٌبػبیی ٍ دس كَست لضٍم دسیبفت اػتبًذاسدّب ٍ هدَصّب هشتجظ ثب
عشح ٍ ّوچٌیي تعییي هبلکیتّبی هعٌَی ٍ ثجت هبلکیتّبی هعٌَی ٍ الضاهبً ثجت ؿشکت هیثبؿٌذ.
ماده  -4معیارهای ارزیابی در دوره رضذ
اسصیبثی ٍاحذّبی فٌبٍس عی دٍسُی دٍم ثِ هٌظَس اعویٌبى اص سؿذ ٍ تحمك ایذُی آًْب ،اسصیبثی عولکشد هذیشیت ٍاحذ
فٌبٍس ٍ تلوینگیشی دسخلَف خشٍج هَفك ٍ یب ًبهَفك ،توذیذ هشحلِی سؿذ ٍ یب خشٍج اص هشکض ثذلیل خشٍج اص ایذُ
هحَسی ثش اػبع هعیبسّبی اكلی ریل كَست هیگیشد .هعیبسّبی تعییي ؿذُ عی ثشًبهِ صهبًی اسصیبثی هشحلِی سؿذ
هَسد ثشسػی لشاس هیگیشد.
 .1پَیبیی  /ػبختبس ٍ ػبصهبى ٍاحذّبی فٌبٍس
 .2سؿذ ٍاحذ فٌبٍس اص لحبػ فٌی ٍ تَػعِ فٌبٍسی
 .3سؿذ التلبدی (هبلی /ثبصاس(
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ماده  -5ارائه گسارش عملکرد
کویتِ تخللی هشکض ثب تعییي یک ًبظش ،ثِكَست دٍسُای اص ّؼتٍِ/احذّبی هؼتمش دس هشکض سؿذ ًظبست ٍ اسصیبثی ثِ
عول خَاّذ آٍسد .گضاسؽ ٍ ًظبست ٍ اسصیبثی ّؼتٍِ/احذّبی فٌبٍس ٍ ٍاحذّبی تحمیك ٍ تَػعِ داًـگبّی ثذیي كَست
خَاّذ ثَد:
 هسته فناورّ :ش  3هبُ یکجبس اسائِی گضاسؽ ٍ ًظبست ٍ اسصیبثی فعبلیت ّؼتِ دس چبسچَة گضاسؽ اسائِ ؿذُ. ٍاحذ فناورّ :ش  6هبُ یکجبس اسائِی گضاسؽ ٍ ًظبست ٍ اسصیبثی فعبلیت ٍاحذ دس چبسچَة گضاسؽ اسائِ ؿذُ. واحذهای تحقیق و توسعهّ :ش  6هبُ یک ثبس اسائِی گضاسؽ ٍ ًظبست ٍ اسصیبثی فعبلیت ٍاحذ دس چبسچَةگضاسؽ اسائِ ؿذُ.
 واحذهای پژوهطی دانطگاهیّ :ش  6هبُ یک ثبس اسائِی گضاسؽ ٍ ًظبست ٍ اسصیبثی فعبلیت ٍاحذ دس چبسچَةگضاسؽ اسائِ ؿذُ.
* تجلشُ :اگش ّؼتٍِ/احذی دس اسصیبثیّب اهتیبص الصم سا کؼت ًٌوَدُ ثبؿذ یب ثِ تعْذات خَیؾ هغبثك لشاسداد عول
ًکشدُ ٍ یب همشسات هشکض سا ًمض ًوَدُ ثبؿذ ،دس هشحلِی اٍل ثِ ّؼتٍِ /احذ تزکش کتجی دادُ هیؿَد .دس كَست تکشاس،
ؿَسا هیتَاًذ ّؼتٍِ /احذ سا اص هشکض اخشاج ًوبیذ.

ماده  -6نحوه کنترل و محاسبه هسینههای هسته /واحذ فناور
ّ -1-6ؼتِّب ٍ ٍاحذّبی فٌبٍس هَظف ّؼتٌذ ًؼجت ثِ اسائِ گضاسؽ ّضیٌِکشد ثِكَست دٍسُّبی هعیي (ثب تبییذ
ّضیٌِّب تب ػمف اعتجبس هلَة اػت .

ؿَسای هشکض سؿذ) الذام ًوبیٌذ .هشکض ًیض هَظف ثِ کٌتشل ٍ هحبػجِ
هیثبیؼت اص عشیك ّؼتِ اًدبم گیشد ٍ هشکض دس ایي
ّضیٌِّبی هبصاد ثش اعتجبس هلَة دس عَل هذت اػتمشاس 
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خلَف ّیچ گًَِ تعْذ ٍ هؼئَلیتی ًذاسد.
ماده  -7حضور در دفتر کار
کلیِ ّؼتٍِ /احذّبی فٌبٍس هیثبیؼت فعبلیت توبم ٍلت داؿتِ ٍ حذالل یک ًفش دس هحل دفتش کبسؿبى حضَس داؿتِ
ثبؿذ .ثشای ٍاحذّبی تحمیك ٍ تَػعِ ٍ پظٍّـی داًـگبّی حضَس پبسٍُلت کبسؿٌبع ثشای اًدبم پیگیشی اهَس ٍاحذ
ثالهبًع اػت.

شمارهUOG-IC-107 :
آیین نامه ارزیابی و نظارت بر عملکرد هستهها و واحدهای فناور
مرکس رضذ واحذهای فناور
دانطگاه گیالن

مستقر در مرکس رشد

تاریخ تصویب2931/22/2 :
صفحه  7از 7

ماده  -8پرداخت اعتبار
اگش ٍاحذی ثخَاّذ اص اعتجبس حوبیت اص ایذُ هحَسی اػتفبدُ کٌذ ،ثبیذ خضئیبت ایذُ هحَسی سا دس لبلت پشػـٌبهِ ٍسٍد
ثِ همغع سؿذ ،هؼتٌذات لشاسدادّبی هٌتعمذ ؿذُ ٍ عشح تدبسی خَد سا ثِ هشکض اسائِ کٌذ .پغ اص ایي کِ ایذُ ،هجلغ ٍام
ٍ هشاحل اعغبی آى ثِ ٍاحذ ثِ تبییذ ؿَسای هشکض سػیذ ،پشداخت لؼظ اٍل ٍام ثِ ٍاحذ هوکي هیگشدد .پشداخت
الؼبط دیگش ٍام ثِ ٍاحذ هـشٍط ثِ اًدبم تعْذات ٍاحذ دس پبیبى ّش هشحلِ ٍ تأییذ هدذد ؿَسای هشکض هیثبؿذً .حَُ
اعغبی ٍام هغبثك آییيًبهِ خذهبت هبلی ٍ اعتجبسی ٍاحذّبی هؼتمش دس هشکض هیثبؿذ.
ماده  -9نحوه ارزیابی
اسصیبثی عولکشد ّؼتٍِ /احذ فٌبٍس ثشاػبع فشم چک لیؼت اسصیبثی ّؼتِّب ٍ ٍاحذّبی فٌبٍس (پیَػت  )2 ٍ 1اًدبم
خَاّذ ؿذ.

ایي آییي ًبهِ دس  9هبدُ 15 ،ثٌذ ٍ  1تجلشُ دس پٌدویي خلؼِ ؿَسای هشکض سؿذ ٍاحذّبی فٌبٍس داًـگبُ گیالى دس
تبسیخ  1395/12/2ثِ تلَیت سػیذ ٍ اص تبسیخ تلَیت الصم االخشا اػت.

