مرکز رشد واحدهای فناور
گیاهان دارویی ومحصوالت کشاورزی
جهاد دانشگاهی واحد ایالم
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آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور گیاهان دارویی و
محصوالت کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ایالم
در اين آييننامه هستههای فناور پذيرش در مرکز رشد بطور مختصر واحدهای فناور ناميده می شوند.
ماده1ـ واحدهای فناور پس از دريافت اطالعات اوليه از کارشناس مرکز ،پرسشنامه ورود به مرکز رشد گياهان
دارويی و محصوالت کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ايالم به مدير مرکز ارجاع میدهند.
ماده2ـ مدير مرکز رشد ضمن بررسی اوليه ،پرسشنامه را مطالعه نموده و با داليل موجه و شفاف بر اساس
آييننامههای مرکز رشد پذيرش يا عدم پذيرش مدارک اوليه را به نماينده واحد فناور اطالع میدهد.
ماده3ـ در صورت ناقص بودن مدارک نماينده واحد فناور میتواند بر اساس اشکاالت وارده و در جهت رفع آنها
اقدامات الزم را انجام داده و دوباره مدارک را به مدير مرکز ارجاع دهد تا بررسی مجدد انجام گيرد.
ماده4ـ در صورت کامل بودن مدارک واحد فناور ،طرح مربوطه به سه نفر داور متخصص در آن زمينه ارسال
میشود .پس از دريافت فرم داوری تکميل شده توسط داوران ،امتيازات الزم محاسبه میگردد .دريافت نظر حداقل
 2داور از  3داور برای بررسی ضروری است.
ماده5ـ واحدهای فناور بايد حداقل  75درصد مجموع امتياز فرم داوری را بدست آورند ليکن اگر تعداد
متقاضيان زياد بوده و امکانات قابل واگذاری توسط مرکز رشد محدود باشد ،بسته به شرايط موجود مرکز در آن
زمان ،حداقل امتياز الزم برای پذيرش افزايش خواهد يافت .اما پذيرش يا عدم پذيرش واحد فناور بايد موجه و
شفاف بوده و به نماينده واحد ارائه گردد .امتياز شرکتها يا هستهها در فرم داوری براساس پاسخهای مندرج در
پرسشنامه پذيرش درج خواهد شد .امّا واحدهای فناور فقط بر اساس پرسشنامه مخصوص مصاحبه میشوند و پس
از تصويب شورای مرکز رشد مستقر میگردند.
ماده 6ـ در صورتيکه واحد فناور فاقد يکی از شرايط اساسی بوده و يا حائز شرايط ماده 5نباشد ،موضوع بصورت
مکتوب توسط مدير مرکز به نماينده واحد اطالع داده میشود و واحد فناور مجاز است پس از گذشت سه ماه با
رفع اشکاالت موجود ،مجدداً واحد فناور ورود به مرکز رشد باشد.
ماده 7ـ در صورت دارا بودن کليه شرايط اساسی و کسب امتياز الزم توسط واحد فناور ،پرونده متقاضی در شورای
مرکز رشد مطرح و اعتبارات الزم تصويب و نتيجه پذيرش واحد فناور توسط مدير مرکز بطور مکتوب به نمايندة
واحد فناور اعالم میشود.
ماده 11ـ اگر واحد فناور در مرکز پذيرش شود ،هستهها در مرکز رشد مقدماتی ،شرکتها در مرکز رشد مستقر
میشوند .برای اين منظور ليست خدمات قابل ارائه مرکز و تعرفههای آن به نماينده واحدهای فناور ارائه میشود تا
امکانات خدماتی مورد نياز خود را تعيين نمايند.
ماده 11ـ پس از مشخص شدن امکانات و خدمات درخواستی واحد فناور در چارچوب امکانات مرکز رشد
قراردادی بين واحد فناور و مدير مرکز رشد امضا میگردد.
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ماده 12ـ به منظور تضمين اجرای موضوع قرارداد استقرار ،بازپرداخت اعتبارات دريافتی و جبران خسارت
احتمالی ،در مرحله پيشرشد به ميزان  5/55برابر مبلغ قرارداد و در دوره رشد به ميزان  5/25برابر مبلغ قرارداد
سفته يا چک از واحد اخذ میگردد.
ماده 13ـ تمام سفتهها و چکهای واحد در نزد مرکز پس از بازپرداخت کل بدهیهای واحد به مرکز ،بايد به
واحد بازگردانده شود .در صورت عدم پرداخت بدهیها ،مرکز میتواند به هر طريق قانونی از ضمانتهای حقوقی
برای بازپرداخت بدهی های خود استفاده نمايد .مالکيت معنوی طرحهای انجام شده توسط واحد در صورت عدم
پرداخت بدهیهای واحد از آنِ مرکز رشد خواهد بود.
ماده 14ـ کليه قراردادهای مرکز در  3نسخه تنظيم میشود و حکم واحد دارند ،کليه نسخ قراردادها بايد به امضاء
مدير مرکز رشد ،مدير يا نماينده واحد فناور برسد .يک نسخه از قرارداد نزد مرکز رشد باقی میماند و نسخ دوم و
سوم به ترتيب به نماينده واحد فناور و ذيحساب مرکز رشد تحويل میشوند.
ماده15ـ عقد قرارداد استقرار توسط مدير مرکز انجام پذيرفته و مبلغ اعتبار نهايی مورد درخواست واحد توسط
شورای مرکز تصويب میگردد.

آئين نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور مشتمل بر 51ماده در جلسه شورای فناوری مرکز رشد جهت اجرا در مرکز رشد
واحدهای فناور گياهان دارویی و محصوالت کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ایالم تصویب گردید.
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