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آئین نامه تاسیس و راهاندازی مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتورها)

مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی ،توسعه فناوری و به تبع آن ،کاارآفرنن نشا
بسیارموثری دارند .توسعه انن شرکتها در گرو انجاد زنرساختهای الزم برای کاه خطرپذنری آنها در
دوران شروع فعالیت خود م باشد .نک از مهترنن انن زنرساختها ،مراکز رشد واحدهای فناوری است.
مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرننان و واحدهای کوچاک و متوساط کاه باا تکیاه بار ع ا و
فناوری دارای اندههای محوری قابل تجاری شدن هستند ،برای مدت چند سال اطالعات و مشاورههاای
ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتشای آنهاا اراناه داده و آنهاا را بارای ح اور
مستشل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده م کند.
تاسیس مراکز رشد مطابق انن آنین نامه و با تصونب وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری صورت م گیرد.
در انن آنین نامه" ،مرکز رشد واحدهای فناوری" به اختصار "مرکز رشد" نامیده م شود.

ماده  -1تعاریف
مرکز رشد  :مرکزی است تحت مدنرنت متخصصین حرفهای که با ارائه خدمات حمانت از انجاد و
توسعه حرفههای جدند توسط کارآفرننان که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مخت ف
منته به فناوری متشکل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتن بر دان و فن دارند ،پشتیبان م کند .انن
خدمات شامل موارد زنر است:
 تامین محل کار (به صورت اجاره)
 خدمات آزمانشگاه  ،کارگاه و اطالع رسان
 خدمات مدنرنت  ،حشوق  ،مال  ،اعتباری ،پروژهناب و بازارناب
 آموزشهای تخصص ونژه و مشاوره
 سانر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتشای واحدهای فناوری
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 1-1سازمان موسس (متقاضی)  :سازمان است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن
را از مجاری دولت و غیر دولت بعهده م گیرد.
 2-1واحدهای فناوری  :واحدهای دارای هونت حشوق مستشل از مرکز رشد بوده که با توجه به
اساسنامه و نا سانر اسناد قانون در زمینه تحشیشات کاربردی و توسعهای ،طراح مهندس  ،مهندس
معکوس ،انتشال فناوری ،ارائه خدمات تخصص و فعالیت در جهت تجاری کردن نتانج تحشیشات فعالیت
م نمانند .انن واحدها منجم ه شامل شرکتهای خصوص  ،واحدهای تحشیق و توسعه صنانع ،و نا مراکز
تحشیشات وابسته به دانشگاهها نا دستگاههای اجران هستند.
 3-1دوره رشد مقدماتی  :دورهای حداکثر  6ماهه است که در آن ،به افراد و نا گروههای مستعدی
که دارای اندههای نوآورانه صنعت هستند ،مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنان با بازار ،شناسان
گروهکاری ،تثبیت اندهکاری و انجاد هونتهای حشوق مستشل داده م شود .در صورت موفشیت در انن
دوره مشدمات و کسب هونت مستشل حشوق  ،واحدهای نوپا م توانند متشاض اسکان رسم در مرکز
رشد شوند .زمان انن دوره با تصونب مدنر مرکز رشد تا  9ماه قابل افزان است.
 4-1بخش رشد مقدماتی ( :)pre-incubatorبخش از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد
مشدمات برگزار م گردد.
 5-1دوره رشد  :دورهای است حداکثر  3ساله که ط آن واحدهای فناوری مستشر در مرکز رشد به
معیارهای رشد نافتگ دست نافته و پس از آن از مرکز رشد خارج م شوند .زمان انن دوره با تصونب
هیات امنا تا  5سال قابل افزان است.
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سازمان موسس

هیات امناء

مدیر مرکز رشد

نمایندگی دستگاههای
حمایت مالی

بخش خدمات مشاورهای

بخش خدمات آموزشی

واحد فناوری

واحد فناوری

بخش خدمات تخصصی

بخش خدمات پروژه یابی و بازاریابی

واحدها و هسته های
فناوری نوپا
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ساختار و تعاملهای درونی مرکز رشد
ماده  2اهداف
1-2

بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحشیشات

2-2

انجاد زمینه کارآفرنن و حمانت از نوآوری و خالقیت نیروهای محشق جوان

3-2

کمک به رونق اقتصاد مح

مبتن بر فناوری

4-2

انجاد ف ای الزم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دان مدار و فناور فعال در
زمینههای فناوری

5-2

بسترسازی جهت انجاد فرصتهای شغ

مناسب جهت جذب کارآفرننان و دان

آموختگان

دانشگاه در زمینههای فناوری
6-2

تولید و توسعه محصوالت و فرانندهای فناوری قابل عرضه به بازار

ماده  -3وظایف
1-3

حمانت مال از واحدهای مستشر در مرکز رشد با توحه به فعالیتهای مندرج در بند 3

2-3

تالش برای فراه آوردن حمانتهای قانون جهت تسرنع رشد واحدهای مستشر در مرکز رشد

3-3

ارائه خدمات و مشاورههای مورد نیاز واحدها در راستای تبدنل اندههای نو به محصوالت قابل
تجاری شدن و تجاریسازی آنها

4-3

نظارت بر روند رشد واحدها و تح یل مستمر دستاوردها با هدف افزان

5-3

نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناوری در تحشق انده محوری آنها

6-3

انجاد بخ

رشد مشدمات در صورت نیاز
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تبصره – انجام فعالیتهای زنر توسط مراکز رشد ممنوع است :
 -1مشارکت در سهام واحدهای فناوری (مستشر در مرکز رشد)
 -2استخدام هیات ع م
 -3انعشاد و اجرای قراردادهای پژوهش به استثناء موارد زنر :
 پروژههای مطالعات در زمینه بهبود وتوسعه مراکز رشد
 پروژههای که به قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستشر در مرکز رشد منعشد م شود

ماده  -4ویژگی های مراکز رشد
1-4

دارای ارتباط ع م با دانشگاهها و مراکز تحشیشات

2-4

مستشر در نک پارک ع م و فناوری نا نزدنک به سانر مراکز ع م و فناوری

3-4

دارای ف اهای انعطافپذنر قابل واگذاری به صورت اجاره

4-4

دارای حوزه ستادی کوچک و مدنرنت با تجربه

5-4

دارای توان تدارکات امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال

ماده  -5اجزاء موجود در مراکز رشد
رشد مشدمات

1-5

بخ

2-5

واحدهای فناوری

3-5

واحدهای ارائه کننده خدمات عموم و تخصص

4-5

ستاد مدنرنت

5-5

مشاورنن

6-5

شعب نا دفاتر سازمانهای حمانت کننده مال
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ماده  -6معیارهای تاسیس مراکز رشد
برای انجاد نک مرکز رشد ،معیارها و شرانط زنر تعیین کننده خواهد بود.
 1-6ف ای فیزنک  :ف ای فیزنک اولیه برای راهاندازی مرکز به مساحت حداقل  1500متر
مربع است که جهت موارد زنر مورد استفاده قرار م گیرد :
 استشرار حداقل  10واحد فناوری (حداقل  800متر مربع)
 استشرار مجموعههای خدمات
 استشرار در حوزه ستادی
 تخصیص ف اهای عموم
 تخصیص ف اهای کارگاه و آزمانشگاه
 2-6تاسیسات پانه  :حداقل تاسیسات پانه مرکز رشد عبارتند از  :آب ،برق ،گاز ،ت فن و شبکه
 3-6سرمانه اولیه  :حداقل سرمانه اولیه مورد نیاز برای انجاد مرکز رشد واحدهای فناوری در
دو سال اولیه عبارتنداز سرمانه الزم برای :
 ارائه خدمات عموم به  10واحد فناوری
 حمانت از اندههای محوری  10واحد فناوری
 ارائه خدمات تخصص و فن پانه
 تامین سیست ستادی و مدنرنت
 4-6ونژگ های منطشه  :شرانط و توان منطشه برای تاسیس مرکز رشد واحدهای فناوری
عبارتند از :
 وجود دانشگاه نا مراکز آموزش عال توانمند
 وجود امکانات تخصص متناسب با زمینه فعالیت مرکز رشد توان بالفعل و نا بالشوه
صنعت و اقتصادی منطشه برای فعالیت کارآفرننان
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 وجود تشاضا و نیاز از جانب بخ های تولیدی و صنعت برای تحشیشات توسعهای
 وجود درصد مناسب دان

آموختگان بوم مرتبط

 دسترس به امکانات شهری
 5-6ستاد مدنرنت  :الزم است ستاد مدنرنت مرکز رشد شرانط زنر را داشته باشد:
 تجربه کاف در امر تحشیشات توسعهای
 آشنان با ساختارهای فن و اقتصادی جامعه
 آشنان با کارکرد بخ

خصوص

 آشنان با مبان مراکز رشد
 توانان در ارزناب اندهها و گروههای کاری و شناخت کارآفرننان
 دسترس به مشاوران تخصص و مدنرنت

ماده  -7مراحل درخواست و صدور موافقت اصولی برای تاسیس مرکز رشد
اعطای مجوز تاسیس مرکز رشد در دو مرح ه اعطای موافشت اصول و اعطای موافشت قطع  ،با
تصونب کمیته تخصص فناوری انجام م گیرد.
مراحل صدور موافشت اصول عبارتند از :
 1-7انجام مطالعات اولیه و امکان سنج توسط سازمان موسس و تهیه گزارش توجیه
 2-7تکمیل کاربرگ درخواست تاسیس مرکز رشد توسط باالترنن مشام اجران سازمان موسس
 3-7ارائه گزارش توجیه به ان مام کاربرگ تکمیل شده درخواست تاسیس به معاونت فناوری
وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری
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 4-7ارزناب تشاضا و جمعبندی نظرها براساس دستورالعمل صدور موافشت اصول توسط هیات
ارزناب مستشر در معاونت فناوری وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری ،ط دو مرح ه مشدمات و
نهان و در محدوده زمان حداکثر  4ماهه
 5-7اعالم نتیجه بررس به سازمان موسس و در صورت تائید ،صدور مجوز تاسیس (موافشت
اصول ) از طرف معاونت فناوری وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری
تبصره – مدت اعتبار موافشتهای اصول صادره حداکثر سه سال خواهد بود و متشاضیان الزم
است بالفاص ه پس از اخذ موافشت اصول نسبت به احراز تدرنج
موافشت قطع در زمان مشرر ،موافشت اصول لغو خواهد گردند.

شرانط الزم جهت اخذ

ماده  -8وظایف سازمان موسس پس از اخذ موافقت اصولی
دارندگان موافشت اصول جهت احراز شرانط الزم برای اخذ موافشت قطع  ،الزم است بالفاص ه
پس از درنافت موافشت اصول نسبت به انجام موارد زنر اقدام نمانند:
 1-8تنظی و پیشنهاد اساسنامه مرکز رشد ظرف مدت  3ماه جهت تصونب در گروه کار
تخصص فناوری
 2-8تنظی و ارائه برنامه  3ساله مرکز رشد به معاونت فناوری وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری
جهت بررس حداکثر پس از سه ماه ،شامل بخ های آمادهسازی ساختمان ،راهاندازی سیست
ارائه خدمات ،پذنرش و استشرار واحدها و نظام ارزناب واحدها در قالب کاربرگهای پی بین
شده
 3-8پی بین منابع مال مستمر (دولت و غیردولت ) برای ادامه فعالیتهای مرکز رشد
 4-8راهاندازی مجموعههای ستادی و خدمات مطابق برنامه مصوب
تبصره – برای درخواست موافشت قطع  ،مجموعههای ستادی و خدمات باند حداقل  18ماه
کارکرد عم داشته باشند.
 5-8پذنرش و استشرار واحدهای فناوری برگزنده و هدانت و نظارت بر رشد آنها
تبصره  -برای درخواست موافشت قطع  ،الزم است واحدهای فناوری مستشر در مرکز رشد
حداقل 12ماه فعالیت داشته باشند
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 6-8ارائه گزارش عم کرد مرکز رشد واحدهای مستشر دردوره های  6ماهه به معاونت فناوری
وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری جهت ارزناب در قالب کاربرگهای پی بین شده
تبصره – ضوابط ارزناب دورهای فعالیتهای مراکز رشد توسط معاونت فناوری وزارت ع وم،
تحشیشات و فناوری تهیه و به تصونب کمیته منتخب تخصصص فناوری خواهد رسید

ماده  -9مراحل درخواست و صدور موافقت قطعی
 1-9ارائه تشاضای تبدنل موافشت اصول به موافشت قطع از سوی باالترنن مشام اجران
سازمان موسس به معاونت فناوری وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری به همراه ک یه مدارک الزم
در قالب کاربرگهای پی بین شده
 2-9ارزناب تشاضای تبدنل موافشت اصول به موافشت قطع براساس دستورالعمل مصوب
کمیته تخصص فناوری توسط هیأت ارزناب مستشر در معاونت فناوری وزارت ع وم ،تحشیشات و
فناوری در محدوده زمان حداکثر  4ماهه
تبصره -ک یه مراکز رشد پس از درنافت موافشت قطع نیز ،توسط معاونت فناوری وزارت ع وم،
تحشیشات و فناوری مورد ارزناب دورهای قرار م گیرند ،نتانج انن ارزناب ها در صورت مثبت
نبودن عم کرد مرکز رشد م تواند منجر به لغو موافشت قطع گردد.
ماده  -10انن آئین نامه در  10ماده و  5تبصره در تارنخ  81/12/17در شورای گسترش
آموزش عال به تصونب رسید
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اساسنامه
مراکز رشد واحدهای فناوری
ماده  -1تعاریف
1-1

مرکز رشد :مرکزی است تحت مدنرنت متخصصین حرفهای که با ارائه خدمات
حمانت از انجاد و توسعه حرفههای جدند توسط کارآفرننان که در قالب واحدهای
نوپای فعال در زمینههای مخت ف منته به فناوری متشکل شدهاند و اهداف اقتصادی
مبتن بر دان

و فن دارند ،پشتیبان م کند .انن خدمات شامل موارد زنر است :

 تامین محل کار (به صورت اجاره)
 خدمات آزمانشگاه  ،کارگاه و اطالعرسان
 خدمات مدنرنت  ،حشوق  ،مال  ،اعتباری ،پروژهناب و بازارناب
 آموزشهای تخصص ونژه و مشاوره
 سانر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتشای واحدهای فناوری
 2-1سازمان موسس (متقاضی)  :سازمان است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن
را از مجاری دولت و غیردولت به عهده م گیرد
 3-1واحدهای فناوری  :واحدهای دارای هونت حشوق مستشل از مرکز رشد بوده که با توجه به
اساسنامه و نا سانر اسناد قانون در زمینه تحشیشات کاربردی و توسعهای ،طراح مهندس  ،مهندس
معکوس ،انتشال فناوری ،ارائه خدمات تخصص و فعالیت در جهت تجاری کردن نتانج تحشیشات فعالیت
م نمانند .انن واحدها منجم ه شامل شرکتهای خصوص  ،واحدهای تحشیق و توسعه صنانع ،و نا
مراکز تحشیشات وابسته به دانشگاهها نا دستگاههای اجران هستند.
 4-1دوره رشد مقدماتی  :دورهای حداکثر  6ماهه است که در آن ،به افراد و نا گروههای مستعدی که
دارای اندههای نوآورانه صنعت هستند ،مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنان با بازار ،شناسان گروه-
کاری ،تثبیت اندهکاری و انجاد هونتهای حشوق مستشل داده م شود .در صورت موفشیت درانن دوره
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مشدمات و کسب هونت مستشل حشوق  ،واحدهای نوپا م توانند متشاض اسکان رسم در مرکز رشد
شوند .زمان انن دوره با تصونب مدنر مرکز رشد تا  9ماه قابل افزان است.
 5-1بخش رشد مقدماتی ( : )pre- incubatorبخش ازمرکز رشد است که در آنجا دوره رشد
مشدمات برگزار م گردد.
 6-1دوره رشد  :دورهای است حداکثر  3ساله که ط آن واحدهای فناوری مستشر در مرکز رشد به
معیارهای رشد نافتگ دست نافته و پس از آن از مرکز رشد خارج م شوند .زمان انن دوره با تصونب
هیات امناء تا  5سال قابل افزان است.
سازمان موسس

هیات امناء

مدیر مرکز رشد

بخش خدمات تخصصی

نمایندگی دستگاههای
حمایت مالی

بخش خدمات مشاورهای

بخش خدمات آموزشی

بخش خدمات پروژهیابی و بازاریابی

واحدها و هستههای
فناوری نوپا
12
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نمودارهای ساختاری و تعامل های درونی مرکز رشد
ماده  -2اهداف
 1-2بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحشیشات
 2-2انجاد زمینه کارآفرنن و حمانت از نوآوری و خالقیت نیروهای محشق جوان
 3-2کمک به رونق اقتصاد مح مبتن بر فناوری
 4-2انجاد ف ای الزم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دان مدار و فناور در
زمینههای فناوری
 5-2بسترسازی جهت انجاد فرصتهای شغ مناسب جهت جذب کارآفرننان و دان -
آموختگان دانشگاه در زمینههای فناوری
 6-2تولید و توسعه محصوالت و فرانندهای فناوری قابل عرضه به بازار

ماده  -3وظایف
 1-3حمانت مال از واحدهای مستشر در مرکز رشد با توجه به فعالیتهای مندرج در بند 3-1
 2-3تالش برای فراه آوردن حمانتهای قانون جهت تسرنع رشد واحدهای مستشر در مرکز
رشد
 3-3ارائه خدمات و مشاورههای مورد نیاز واحدها در راستای تبدنل اندههای نو به محصوالت
قابل تجاری سازی آنها
 4-3نظارت بر روند رشد واحدها و تح یل مستمر دستاوردها با هدف افزان کارائ مرکز رشد
 5-3نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناوری در تحشق انده محوری آنها
 6-3انجاد بخ رشد مشدمات در صورت نیاز
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تبصره – انجام فعالیتهای زنر توسط مراکز رشد ممنوع است:
 -1مشارکت در سهام واحدهای فناوری (مستشر در مرکز رشد)
 -2استخدام هیات ع م
 -3انعشاد و اجرای قراردادهای پژوهش به استثناء موارد زنر :
 پروژههای مطالعات در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد
 پروژههان که به قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستشر در مرکز رشد منعشد م شود

ماده  -4ارکان مرکز رشد
 1-4سازمان موسس
 2-4هیات امناء
 3-4مدنر مرکز رشد
 4-4شورای مرکز رشد

ماده  -5ارکان مرکز رشد
 1-5سازمان موسس
 2-5هیات امناء
 3-5مدنر مرکز رشد
 4-5شورای مرکز رشد

ماده  -6هیات امناء
هیات امنای مراکز رشد براساس قانون تشکیل هیاتهای امنا انجاد م گردد
تبصره – چنانچه سازمان موسس دارای هیات امناء باشد ،هیات امنای مرکز رشد همان هیات
امنای سازمان موسس خواهد بود.
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ماده  -7وظائف و اختیارات هیات امناء
وظانف و اختیارات هیات امناء مطابق با قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسههای
آموزش عال و پژوهش مصوب ج سههای  181و  183مورخ  9و  1376/12/23شورای عال
انشالب فرهنگ و اصالحیه های بعدی آن خواهد بود.

ماده  -8وظایف مدیر مرکز رشد
 1-8اداره ک یه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبههای هیات امناء
 2-8تهیه و تنظی بودجه ساالنه و ارائه به شورای مرکز رشد
 3-8نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستشر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق
فعالیتها با اهداف پی بین شده
 4-8انجاد زمینههای الزم برای ارتشاء و توسعه واحدهای فناوری
 5-8برنامهرنزی و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تشونت بنیه مال و جذب امکانات برای
مرکز رشد
 6-8عشد قرارداد به نمانندگ از مرکز رشد با ک یه اشخاص حشیش و حشوق
 7-8ارائه گزارش عم کرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

ماده  -9ترکیب شورای مرکز رشد
 1-9مدنر مرکز رشد (رئیس شورا)
 2-9نک نفر از مدنران صنانع و نا دستگاههای اجران منطشه مرتبط با موضوع کاری مرکز
رشد ،به پیشنهاد مدنر مرکز رشد و با تانید و صدور حک توسط رئیس سازمان موسس
 3-9دو نفر از محششان و نا کارشناسان مبرز با رشته تخصص متناسب با فعالیتهای مرکز
رشد ،به پیشنهاد مدنر مرکز رشد و با تائید و صدور حک توسط رئیس سازمان موسس
 4-9نک نفر کارشناس مبرز اقتصادی به پیشنهاد مدنر مرکز رشد و با تائید و صدورحک
توسط رئیس سازمان موسس
 5-9نک نفر از مدنران شرکتهای خصوص فعال در زمینه فناوری به پیشنهاد مدنر مرکز و با
تائید و صدور حک توسط رئیس سازمان موسس
 6-9معاون مرکز رشد (دبیر شورا)
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ماده  -10وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد
 1-10تصونب خط مش  ،سیاستهای مال و ع م مرکز رشد
 2-10پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد به هیات امناء
 3-10تائید تراز مال و (حساب سودوزنان) ساالنه مرکز رشد براساس شاخصهای مصوب
جهت ارائه به هیأت امناء
 4-10تائید آنین نامههای اجرائ مرکز رشد
 5-10تصونب صالحیت واحدهای فناوری جهت استشرار در مرکز رشد
 6-10بررس عم کرد ساالنه مرکز رشد
 7-10پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رئیس سازمان موسس
 8-10پیشنهاد اصالح نا تغییر اساسنامه به کمیته تخصص فناوری

ماده  -11وظایف سازمان موسس
 1-11تامین منابع مال مورد نیاز مرکز رشد
 2-11انتصاب مدنر مرکز رشد
 3-11تامین ستاد مدنرنت و نیروی انسان بخ ستادی
 4-11پیشنهاد انحالل مرکز رشد به معاونت فناوری وزارت ع وم ،تحشیشات و فناوری

ماده -12مقررات مالی
مرکز رشد از نظر مشررات مال مشمول آئین نامه مال و معامالت دانشگاهها م باشد

ماده  -13منابع مالی
منابع مال مرکز رشد عبارتند از :
 1-13بودجه ساالنه مرکز رشد که از محل اعتبارات عموم کشور تامین م گردد
 2-13کمکهای مال اشخاص حشیش و حشوق
 3-13درآمد حاصل از فعالیتهای مرکز رشد
 4-13عشد قراردادهای پژوهش و اجران با سازمانهای دولت و غیردولت  ،با رعانت تبصره
ذنل ماده 3
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ماده -14هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه به پیشنهاد شورای فناوری ،با تائید
کمیته تخصصی فناوری و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی صورت خواهد
گرفت.
ماده  -15این اساسنامه در  15ماده و  3تبصره در تاریخ  81/12/17در شورای
گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.
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