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مقدمه
باتوجه به این که موسسههای فناوری دانش بنیان به عنوان یکی از اجزای مهم پیوند دانشگاه با صنعت (به
مفهوم عام) هستند و نقش ارزندهای در توسعه پژوهشهای کاربردی ،ارتقای فناوری و توسعه اقتصادی ایفا میکنند،
درچارچوب اساسنامه مراکز رشد و در اجرای تاسیس و اداره مرکز رشد تجاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
وکشاورزی زنجان شیوه نامه پذیرش و استقرار هستهها و واحدهای فناور در این مرکز به شرح زیر ابالغ میشود.
بند الف) دوره رشد مقدماتی (پیش رشد):
ماده  :1هدف:
هدف از این دوره کمک و حمایت از ایدههای فناورانه دانشجویان ،دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب
ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری ،شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتاً
آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای
ورود به دوره رشد است.
ماده  :2نحوه و شرایط پذیرش:
1ـ2ـ داشتن ایده محوری مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.
2ـ2ـ امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.
3ـ2ـ داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده؛
4ـ2ـ ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضا و همکاران.
ماده  : 3فرآیند پذیرش:
1ـ3ـ ارائه درخواست اولیه؛
2ـ3ـ مصاحبه و ارائه اطالعات؛
3ـ3ـ تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقدماتی (پیوست )1؛
4ـ3ـ بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی ـ اقتصادی)؛
5ـ3ـ اعالم نتیجه کارشناسی به متقاضی؛
6ـ3ـ طرح و تصویب در شورای مرکز رشد؛
7ـ3ـ اعالم پذیرش و استقرار در مرکز رشد؛

8ـ3ـ تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی (پیوست .)2

1

شیوه نامه پذیرش و استقرار هستهها و واحدهای فناور مركز رشد تجاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
كشاورزی زنجان

ماده  :4مدت استقرار:
1ـ4ـ شامل  2دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر  9ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.
2ـ4ـ دورهی اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فناور ،عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضا در محل
استقرار؛
3ـ4ـ پس از سپری شدن دوره اول و در صورت تایید ،ورود به  3ماهه دوم برای تثبیت ایده ،مطالعه بازار و حمایت
برای نمونه سازی ایده؛
تبصره :قرارداد استقرار به صورت شش ماهه با امضای ریاست اتاق و مدیر عامل واحد فناور بسته میشود و با تایید
شورای مرکز رشد قابل تمدید است.
ماده  :5حمایتها:
حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقف  50/000/000ریال به شرح
زیر است:
1ـ5ـ فضای اداری ،کارگاه ،آزمایشگاه ،اتاق جلسه ،کتابخانه و ...؛
2ـ5ـ تجهیزات اولیه اداری شامل :میز ،صندلی ،رایانه ،اینترنت و ...؛
3ـ5ـ استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاورهای مرکز رشد شامل مشاورههای حقوقی ،مالی ،بازاریابی ،ثبت
مالکیت فکری و )...؛
4ـ5ـ امکان حضور در نمایشگاه های تخصصی ،جشنوارههای مورد نیاز؛
5ـ5ـ پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف  100/000/000ریال با معرفی به صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتی فناوران ارزش آفرین اشراق بر اساس مقررات مرکز رشد اتاق.
تبصره :در صورتی که هسته فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد
تسویه حساب کامل کند.
6ـ5ـ با توجه به خروج موفق یا ناموفق هستههای فناوری ،مرکز رشد میتواند معادل ریالی حمایتهای انجام گرفته
(صفر تا صد درصد) را از هسته فناور دریافت کند .میزان درصد مبلغ باز پرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد
بود.
ماده  :6تعهدهای هسته فناور:
1ـ6ـ حضور فعال و تالش در تثبیت ایده ،تیم کاری و شناخت بازار؛
2ـ6ـ ارائه گزارش کتبی هر سه ماه یک بار از فعالیت خود؛
3ـ6ـ رعایت کلیه مقررات و ضوابط مراکز رشد؛
4ـ6ـ حفظ کلیه اموال و تجهیزات که در اختیار هسته فناور قرار گرفته است.
تبصره :در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال و تجهیزات در اختیار ،هسته فناور موظف است کلیه خسارتهای
وارده را جبران کند.
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5ـ6ـ پس از تصویب و ابالغ شورای مرکز رشد ،هسته فناور متعهد است ظرف مدت  2هفته نسبت به تسویه حساب
و خروج اقدام کند.
6ـ6ـ هستههای فناوری که در دوره رشد مقدماتی موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شدهاند باید
حداقل  2درصد از فروش محصول را ( با نظر شورای مرکز رشد) به مرکز رشد پرداخت کنند.
7ـ6ـ هسته فناور میتواند ،با توجه به حمایتهای انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری اتاق بازرگانی
زنجان با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد اتاق
بازرگانی زنجان واگذار کند.
ماده  :7خاتمه فعالیت هسته فناور:
1ـ7ـ تایید شورای مرکز رشد و ورود به دوره رشد؛
2ـ7ـ به نتیجه نرسیدن ادعای هسته فناور؛
3ـ7ـ رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد؛
4ـ7ـ ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد.
بند ب) دوره رشد:
ماده  :1هدف:
واحدهایی که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای پژوهشی و درقالب یک شرکت یا موسسه
با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل میشوند و در زمینه پژوهشهای کاربردی ،توسعهای ،طراحی
مهندسی ،مهندسی معکوس ،انتقال فناوری ،ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت میکند.
ماده  :2نحوه و شرایط پذیرش:
1ـ2ـ داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت داشته باشد.
2ـ2ـ ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینة فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی؛
3ـ2ـ ارائهی برنامهی کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار.
ماده  : 3فرآیند پذیرش:
1ـ3ـ ارائه درخواست اولیه؛
2ـ3ـ مصاحبه و ارائه اطالعات؛
3ـ3ـ تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد (پیوست )3؛
4ـ3ـ بررسی و کارشناسی تخصصی ( فنی ـ اقتصادی)؛
5ـ3ـ اعالم نتیجه کارشناسی به متقاضی؛
6ـ3ـ طرح و تصویب در شورای مرکز رشد؛
7ـ3ـ اعالم پذیرش و استقرار در مرکز رشد؛
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8ـ3ـ تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد (پیوست )4؛
ماده  :4مدت استقرار:
1ـ4ـ یک دوره  3ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر  5سال قابل تمدید است.
2ـ4ـ قرارداد استقرار به صورت ساالنه با امضای ریاست اتاق و مدیر عامل واحد فناور بسته میشود و با تایید شورای
مرکز رشد قابل تمدید است.
ماده  :5حمایتها:
حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی ،اختصاصی و ویژه مرکز رشد تا سقف  300/000/000ریال به
شرح زیر است:
1ـ5ـ فضای اداری ،کارگاه ،آزمایشگاه ،اتاق جلسه ،کتابخانه و ...؛
2ـ5ـ تجهیزات اولیه اداری شامل :میز ،صندلی ،رایانه ،اینترنت و ...؛
3ـ5ـ استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاورهای مرکز رشد شامل مشاورههای حقوقی ،مالی ،بازاریابی ،ثبت
مالکیت فکری و )...؛
4ـ5ـ امکان حضور در نمایشگاههای تخصصی ،جشنوارههای مورد نیاز؛
5ـ5ـ پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف  300/000/000ریال با معرفی به صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتی فناوران ارزش آفرین اشراق بر اساس مقررات مرکز رشد اتاق.
تبصره  :1در صورتی که واحد فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد ،باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد
تسویه حساب کامل کند.
تبصره  :2در صورت نیاز به مبلغ بیش از  300/000/000ریال برای ساخت نمونه سازی پس از تایید شورای مرکز
رشد باید با معرفی به صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی فناوران ارزش آفرین اشراق بر اساس مقررات مرکز رشد
اتاق.
6ـ5ـ در اولویت قرار دادن برای استقرار درمرکز رشد اتاق بازرگانی زنجان و استفاده از همهی مزایا و تسهیالت
براساس مقررات مربوط؛
7ـ5ـ در صورت موفق بودن واحد فناوری و تائید شورای مرکز رشد ،برای سرمایه گذاری اتاق بازرگانی زنجان در
قالب مشارکت و یا سهامداری ،به شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان واحد معرفی تا اقدامات الزم صورت
پذیرد.
8ـ5ـ امکان استفاده از تسهیالت ارزان قیمت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی فناوران ارزش آفرین اشراق،
سایر بانکها و صندوقهای طرف قرارداد با اتاق.
-8-9با توجه به خروج موفق یا ناموفق واحدهای فناوری ،مرکز رشد میتواند معادل ریالی حمایتهای انجام گرفته
(صفر تا صد درصد) را از هسته فناور دریافت کند .میزان درصد مبلغ باز پرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد
بود.
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ماده  :6تعهدهای واحد فناور:
1ـ6ـ تالش در جهت رشد کمی و کیفی براساس برنامه کسب و کار مورد تایید شورای مرکز رشد؛
2ـ6ـ همکاری با مرکز رشد در ارزیابیهای دورهای شش ماهه از روند رشد واحد فناوری؛
3ـ6ـ درج نشان و آدرس اتاق بازرگانی زنجان در محصوالت و بروشورهای تبلیغاتی واحد فناور (با نظر و تایید
شورای مرکز رشد)؛
4ـ6ـ رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرکز رشد؛
5ـ6ـ حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار واحد فناور قرار گرفته است.
تبصره :در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال و تجهیزات در اختیار ،واحد فناور موظف است کلیه خسارت های
وارده را جبران نماید.
6ـ6ـ پس از تصویب و ابالغ شورای مرکز رشد واحد فناور متعهد است ظرف مدت  2هفته نسبت به تسویه حساب و
خروج اقدام کند.
7ـ6ـ واحدهای فناور که در دوره رشد موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شدهاند باید حداقل 5
درصد از فروش محصول را ( با نظر شورای مرکز رشد) به مرکز رشد اتاق بازرگانی زنجان پرداخت کنند.
8ـ6ـ واحد فناور میتواند ،با توجه به حمایتهای انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری اتاق بازرگانی
زنجان با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد اتاق
بازرگانی زنجان واگذار کند.
ماده  :7خاتمه فعالیت واحد فناور:
1ـ7ـ خروج موفق واحد فناور و استقرار در مرکز رشد تجاری اتاق بازرگانی زنجان در قالب شرکت دانش بنیان؛
2ـ7ـ به نتیجه نرسیدن طرح پیشنهادی واحد فناور؛
3ـ7ـ رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد.
4ـ7ـ ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد.
ماده  :8سایر موارد:
1ـ8ـ هستهها و واحدهای فناور به صورت مستقل از تشکیالت واحدهای اتاق بازرگانی زنجان اداره میشوند.
2ـ8ـ مسئولیت جذب و بکارگیری کلیه نیروهای شاغل در هستهها و واحدهای فناور به عهده خود آنان بوده و اتاق
بازرگانی زنجان و مرکز رشد تجاری هیچ گونه تعهدی از نظر قوانین مربوط به کار در این هستهها و واحدهای فناور
ندارند.
3ـ8ـ پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و افراد شاغل در هستهها و واحدهای فناور به عهده خود آنان است و
اتاق بازرگانی زنجان و مرکز رشد تجاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارند .همه افراد شاغل در هسته و
واحد فناور موظف به رعایت مقررات و دستورالعملها ،حفظ جایگاه و شأن اتاق بازرگانی زنجان هستند و در صورت
عدم رعایت،اتاق بازرگانی زنجان میتواند از ورود آنها به اتاق بازرگانی زنجان جلوگیری کند.
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این شیوه نامه در  2بند 15 ،ماده و  5تبصره در تاریخ  1397/07/25به تایید رییس اتاق بازرگانی زنجان رسید و از
تاریخ ابالغ الزم است اجرا شود .مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده هیات رئیسه و اعضای شورای
پژوهش و فناوری واحدهای اتاق بازرگانی زنجان است و مشاوران اتاق بازرگانی زنجان بر اجرای درست آن نظارت
میکند.
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