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 تعاریف -1ماده 

مرکز  بعد به این از که فناور علوم انسانی دانشگاه عالمه طباطبائی واحدهاي رشد مرکز رشد، مرکز نامهنییآ این در :مرکز رشد

 ازجمله خدمات حمایتی ارائه با متخصصین سایر و دانشگاهی ياحرفه تحت مدیریت متخصصین است که مرکزي ،شودیم نامیده

نوآوري و فناوري  به علوم انسانی منتهی ٔ  نهیدرزم فعال نوپاي قالب واحدهاي در که کارآفرینانی توسط جدید ياحرفه توسعه و ایجاد

 .کندیم پشتیبانی ارند،و توسعه د بر رشد مبتنی اهداف اقتصادي و اندشدهلیتشک

 احتماالً و دانشگاهی حقیقی افراد از متشکل ياموسسه دانشگاهی، انیبندانش شرکت :دانشگاه انیبندانش شرکت

 تبدیل منظوربه محوردانش وکارکسبیک  ایجاد با که خصوصی یک موسسه ماهیت با است یردانشگاهیغ متخصصین

علوم انسانی و  ٔ  نهیدرزم توسعه و تحقیق يهاتیفعال با همراه و مبتنی آن الیت اقتصاديفع و شدهلیتشکثروت  دانش به پایدار

 .کندیمکمک  جامعه در محوردانش اقتصاد توسعه به است و پیشرفته و اجتماعی نو

 .است شرکت الزامی در سهامدار عنوان( بهرفعالیغ و فعال از اعم) یعلمئتیه اعضاء از نفر کی حداقل حضور :تبصره

کوچک  وکارکسبیک  ایجاد محوري و ایده يسازيتجاراهداف  تکمیل منظوربه مرکز، در استقرار واحدهاي فناور دوره :رشد دوره

 .هست

 به آن واسطهبه موسسه و باشدیم دارا را شدن قابلیت تجاري که یا خالق انیبندانشواحد  اصلی طرح :محوري ایده

 ایده بر مبتنی رشد دوره در موسسه فعالیت اصلی .شودیم پذیرش مرکز در و داختهپر خود وکارکسب برنامه تکمیل

 .باشدیممحوري 

 

 اسناد سایر یا و اساسنامه به توجه با که است رشد مرکز از مستقل حقوقی هویت داراي واحد مقصود ::فناور واحد

 و تخصصی خدمات ارائه فناوري، انتقال معکوس، دسیمهن مهندسی، طراحی ،ياتوسعه و کاربردي تحقیقات ٔ  نهیدرزم قانونی

 .دینمایم فعالیت تحقیقات نتایج کردن تجاري جهت در فعالیت
 

 هدف – 2 ماده

 هاآنفعالیت  که واحدهاي فناور حمایت از انتخاب و است با مصمم واحدهاي فناور علوم انسانی دانشگاه عالمه طباطبائی رشد مرکز

 .است نوآوري و فناوري دانش، از قبولی سطح قابل بر مبتنی

 

 رشد دوره معیارهای پذیرش در – 3 ماده

 :باشدیم زیر موارد شامل رشد دوره در رشیپذ معیارهاي

باشد دانشگاه تخصصی يهانهیزم از یکی واحد فناور فعالیت زمینه .1

باشد نوآوري بر مبتنی محوري ایده .2
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کاري گروه فعالیت در با مرتبط تحقیقاتی و علمی سابقه وجود .3

گروه در کارآفرینی و تجارب مدیریتی فعالیت و مرتبط با تجارب کاري وجود .4

خدمت / محصول گسترش فعالیت مزیت رقابتی و رشد امکان .5

اهداف مناسب استراتژي و داشتن .6

هاياستراتژ اهداف و با هابرنامه مرتبط بودن .7

بازار بر اقتصادي متکی برنامه .8

 باشد داشته مرکز در ساعات اداري در وقتتمام یک عضو حداقل باید رشد دوره در موسسه -1تبصره 

 .شودیمدانشگاه عالمه طباطبائی ارائه  آموختگاندانشاست که توسط دانشجویان و  طرحی اولویت با ،هاطرح پذیرش در -2تبصره 
 

 خدمات مرکز رشد -4ماده 

 ویل تضمینو تح نامهتفاهمتحویل محل استقرار پس از امضاي  .1

 نظارت بر فعالیت واحد فناور در جهت تحقق فعالیت .2

برگزاري جلسات مشاوره و راهنمایی با مدیران واحدهاي فناور جهت ارتقاي عملکرد و بهبود امور. زمان این  .3

 نماید.جلسات را مرکز، تعیین و اعالم می

 نحوه ارزیابی طرح -5ماده 

 همچنین و شدهنوشته وکارکسب قوت برنامه صحت و لحاظ به متقاضی، سطتور سایت پس از تکمیل کاربرگ مندرج د

 دقیق اظهارنظر .4 شد خواهد ارزیابی فصل، ابتداي در ذکرشده اساس معیارهاي بر محوري ایده و گروه اصلی مشخصات

 کامل، تجاري طرح تهیه پس از طرح، بودن تحقق قابل درباره اظهارنظر تیفعال زمینه رشته دانش یا حوزه در کارشناسان

 .شودینم متقاضیان قطعی باعث رد مرحله این در ایده بودن تحقق قابل صحت و نظرازنقطه ارزیابی یعنی ؛شد خواهد انجام

 تخصصی دانشگاه ارتباطی ندارد. يهانهیزمبه  یطورکلبهدارد  اساسی ضعف ایده خاص که موارد در مگر

توسط متقاضی در جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد و کارآفرینی )متشکل از مدیریت مرکز رشد، مدیریت  شدهارائهاربرگ ک

 يهامحلاز  یکیدرپذیرش  يارهایمعو در صورت مطابقت با  ردیگیممرکز کارآفرینی و دبیر جلسه( مورد ارزیابی قرار 

 .گرددیممستقر  نامهتفاهماداري و عقد مرکز رشد بسته به نوع فعالیت پس از طی مراحل 

 

 تعهدات واحد فناور -6ماده 
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جمله هاي خود منواحد فناور موظف است به ارائه گزارش عملکرد کتبی و ارسال مدارک رسمی خود و فعالیت .1

 هاي اصلی فعالیت واحدو زمینه الشراکهسهممدارک مربوط به تغییرات اساسنامه، مدیران، میزان سهام و یا 

 خود؛ حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از وقوع تغییرات.

 و سایر مطالبات به مرکز در مواعد مقرر. بهااجارهواحد فناور موظف است به پرداخت مبلغ  .2

 واحد فناور است. بر عهدهپرداخت کلیه حقوق و مزایا، بیمه، مالیات و سایر مطالبات کارکنان واحد فناور  .3

نه گوواحد فناور است و مرکز در این خصوص، هیچ بر عهدهتعلق(  در صورت) نامهتفاهم پرداخت بیمه و مالیات .4

 مسئولیتی ندارد.

 خودواحدهاي قانونی تمام توافقات و قراردادهاي واحد فناور با پرداخت هرگونه بیمه، مالیات و سایر پرداخت .5

 حد فناور، متوجه مرکز نخواهد بود.هاي واتوافقات و قرارداد در خصوصبوده و اساسًا هیچ مسئولیتی 

از میزان  ماههسهاي هاي دورهفناور موظف است گزارش و اطالعات مورد درخواست مرکز و همچنین گزارش .6

کتبی به مرکز ارائه نماید و همکاري  صورتبهها و گزارش کامل سالیانه خود را پیشرفت کار و انجام فعالیت

ز با مرک ازیموردنهاي میزان پیشرفت کار و تهیه اطالعات جامع و ارزیابیبازدید و بررسی  در خصوصالزم را 

 داشته باشد.

شکایات، دعاوي و جبران خسارات افراد ثالث نسبت به طرح، نقشه،  یتمامبهواحد فناور متعهد به پاسخگویی  .7

نامه و تعامل ت و نام تجاري، حق امتیاز، فروش دانش فنی و محصول و هر نوع توافقایده، حق اختراع، عالم

واحد  .ستینگونه مسئولیتی متوجه مرکز نبوده و کند و هیچو همکاري و اطالعاتی است که اعالم و اعالن می

 خود با  یرمالیغفناور، مسئول کلیه اقدامات، تعهدات، قراردادها و مراودات مالی و 

 هاي قراردادي خود است.طرف

در استفاده از محل استقرار و امکانات و  يدارامانتواحد فناور موظف به رعایت صرفه و صالح مرکز و نهایت  .8

از محل استقرار و یا واگذاري امکانات و تجهیزات امانی مذکور  هاآنتجهیزات امانی مرکز بوده و حق خروج 

است فعالیت خود را مطابق استانداردها و مقررات ایمنی و فنی مربوط به غیر را ندارد و الزم  2در پیوست 

نامه، تشخیص انجام دهد، واال ضامن بوده و ملزم به جبران خسارت است. واحد فناور با امضاي این تفاهم

 را پذیرفته است. ادشدهیوقوع، میزان و نحوه اخذ جبران خسارت  در خصوصمرکز 

 هاي استقرار در مرکز.و کلیه ضوابط و دستورالعمل نامهنییآیت واحد فناور موظف است به رعا .9

 ، باید از مرکزاستقرار، براي اعالم و استفاده از نشانی محل هاشرکتثبت در اداره ثبت  در صورتواحد فناور  .10

درج در پرونده به مرکز تحویل دهد.  کتباً اجازه اخذ کند و بعد از انجام این مهم نیز، مدارک مربوطه را براي
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رسمی و دولتی و خصوصی، نیز استفاده  واداراتیا اعالم آن به مراجع  هاشرکتدرج نشانی مرکز در اداره ثبت 

 نامه نحوه تشکیل وآیین»از نشانی در سربرگ و ابزارهاي تبلیغاتی، صرفاً از باب حمایت از واحد فناور وفق 

هاي کیفري و حقوقی اعم از مصوب وزارت علوم بوده و کلیه مسئولیت« ي فناورفعالیت مراکز رشد واحدها

 باشد.گونه مسئولیتی متوجه مرکز نمیبیمه، مالیات و... صرفاً متوجه واحد فناور بوده و هیچ

مسئولیت حقوقی کلیه اعمال حقوقی و قراردادهاي واحد فناور با اشخاص و کلیه روابط حقوقی و آثار ناشی  .11

ز حمایت مرک منظوربهنامه حاضر صرفاً گونه ارتباطی با مرکز نداشته و تفاهمآن، با واحد فناور بوده و هیچ از

براي استفاده واحد فناور بوده و واحد فناور مسئول کلیه اعمال  استقراردر اختیار قرار دادن محل  جملهمن

 بود. حقوقی و اقدامات خود در قبال اشخاص خواهد

 وقتمامت صورتبهاالختیار به مرکز معرفی نماید. این نماینده باید واحد فناور موظف است یک نفر نماینده تام .12

 در محل واحد فناور، مستقر باشد.

و مقررات اداري و انضباطی  یعالمه طباطبائواحد فناور موظف به رعایت قوانین و مقررات عمومی دانشگاه  .13

 باشد.مرکز می

ه واحد فناور بنا به تشخیص مرکز، تبدیل به یک بنگاه تولیدي، پژوهشی یا خدماتی سودآور در حوزه هرگا .14

هاي اعالمی دانشگاه ازجمله در حوزه یعالمه طباطبائعلوم انسانی گردد، موظف به همکاري با دانشگاه 

هاي مربوط به محصول و دانشجویان دانشگاه در کلیه حوزه آموختگاندانش، یعلمئتیههمکاري با اعضاي 

نامه، تشخیص هاي عملیاتی موضوع و هدف واحد فناور است. واحد فناور با امضاي این تفاهمنهایی و برنامه

 پذیرد.دانشگاه در این خصوص را می

ندارد و استفاده از پارکینگ مهمان تابع  امکان استفاده از پارکینگ ساختمان مرکز براي واحد فناور وجود .15

 .باشدیمرکز قوانین م

 :نامهتفاهمفسخ  -7ماده 

 نامه را فسخ کند:، این تفاهمطرفهکی طوربهتواند به تشخیص خود ر هریک از موارد ذیل، مرکز مید -7-1

 .نامهتفاهمبرداري واحد فناور از محل استقرار، لوازم و تجهیزات امانی، خارج از موضوع بهره .1

 .یعالمه طباطبائکز و دانشگاه استفاده بدون مجوز از نام و آرم مر .2

 نامه به هر صورتی به غیر اعم از خصوصی و دولتی و اعم از حقیقی و حقوقی.موضوع تفاهم یجزئانتقال کلی یا  .3
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 با مرکز باشد نامهتفاهمارائه اطالعات خالف واقع یا ناقص از سوي واحد فناور به مرکز اعم از اینکه در زمان انعقاد  .4

 ن.یا در طول اجراي آ

 عدم رعایت ضوابط و مقررات مرکز. .5

 و استفاده نکردن از محل استقرار. نامهتفاهمعدم فعالیت مفید در جهت انجام موضوع  .6

 و یا یک ماه تأخیر در پرداخت. نامهتفاهمعدم پرداخت مبلغ  .7

 .نامهتفاهمکیفیت و یا نامطلوب هریک از مفاد و شرایط عدم رعایت یا انجام بی .8

، واحد فناور موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به خروج از مرکز و تخلیه نامهمتفاهصورت فسخ در  -7-2

هاي احتمالی توسط مرکز تعیین و سایر مطالبات و جبران خسارت نامهتفاهماقدام نماید. نحوه و شرایط پرداخت مبلغ 

 گردد.می

 را ندارد. نامهتفاهمواحد فناور حق فسخ  -7-3

گونه حق سرقفلی، حق کسب و پیشه و عناوینی از این قبیل براي واحد فناور ایجاد ننموده هیچ نیمابیف نامهتفاهم -7-4

، واحد فناور موظف است ظرف نامهتفاهمو واحد فناور از این بابت نیز وجهی به مرکز نپرداخته و با انقضاي مدت یا فسخ 

ا هوسایل و تجهیزات امانی، جبران خسارات احتمالی و پرداخت کلیه هزینهیک هفته نسبت به تخلیه محل استقرار و عودت 

یرصورتداالختیار به مرکز داد تا ، وکالت بالعزل تامنامهتفاهممالی با مرکز اقدام نماید. واحد فناور با امضاي  حسابهیتسوو 

عودت وسایل و تجهیزات امانی خود، خروج سایر  را رعایت ننمود، مرکز نسبت به تخلیه محل استقرار، ادشدهیموارد  که

اموال موجود در محل استقرار واحد فناور و تشخیص و اخذ خسارات وارده به خود اقدام نماید. واحد فناور حق هرگونه ادعا 

 و اعتراض نسبت به تصمیمات مرکز را از خود سلب و ساقط نمود.

ن نیاز به مراجعه به مرجع حل اختالف، به ممانعت از ورود واحد فناور تواند بدونامه، مرکز میفسخ تفاهم کهیدرصورت -7-5

 اقدام نماید و واحد فناور حق هرگونه اعتراض، در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. هاآنو قطع آب و برق 

 


