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تکثیر و تغییر آن به هر طریق و توسط هر فرد  این سند تحت پوشش کنترل مدارك نظام کیفیت مرکز رشد بوده و کپی،

باشد و فقط اخذ آن از نماینده مدیریت مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی مجاز  مین مجاز مرکز رشددرون و برون 
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  هدف -1ماده
هـاي فنـاور در    نامه تعریف اصطالحات و مفاهیم کلی در پذیرش، مشخص کردن شرایط پذیرش واحد هدف از این آیین

  مرکز رشد فناوري دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.
  

  ها تعریف -2ماده
، مرکـزي  شود که به اختصار مرکز رشد نامیده می واحدهاي فناور مرکز رشد فناور: واحدهاي مرکز رشد -2-1

هاي جدید توسط  خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه  اي که با ارائه است تحت مدیریت متخصصین حرفه
انـد و   بـه فنـاوري متشـکل شـده    هاي مختلف منتهی   هاي نوپاي فعال در زمینه کارآفرینانی که در قالب واحد

  کند. اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می
داراي هویت مستقلی از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسـنامه و سـایر    ي فناورها واحدهاي فناور:  واحد -2-2

انتقـال فنـاوري،    اي، طراحی مهندسی، مهندسی معکـوس،  اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردي و توسعه
ها شامل موارد  نمایند. این واحد ي خدمات تخصصی و در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت می ارائه

 زیر هستند:
(تیم کاري): گروه کاري متشکل از تعدادي افراد صاحب ایده با زمینه کـاري مشـخص کـه در     هسته  •

 باشند. صدد تشکیل یک شرکت حقوقی می
که با هدف تولید محصول یا ارائه خدمات تخصصی متکی بر فنـاوري   هاي حد: واخصوصی  شرکت •

 نماید. در قالب یک شرکت ثبت شده، اقدام به فعالیت می
: واحدي است که با انجـام تحقیقـات بـراي دسـتیابی بـه فنـاوري       تحقیق و توسعه صنایع  واحد •

نش جدید در راستاي اهداف و طـرح  پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام خدمات جدید مبتنی بر علوم و دا
 شود. هاي دولتی یا خصوصی) ایجاد می (اهم از شرکت تجاري شرکت مادر

: واحدي است که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري داراي مجوز واحد پژوهشی دانشگاهی  واحد •
 .ها و پژوهشگاه دانشگاهی است هاي پژوهشی، پژوهشکده و شامل گروه پژوهشی است

هایی هستند که بخشی از سـهم آن متعلـق بـه دانشـگاه اسـت و ایـده        شرکت :نشگاهیشرکت دا •
سازي مطرح است با حمایت دانشگاه توسط اعضاء هیات علمی به صـورت   فناورانه آن که براي تجاري

 مستقل یا در قالب واحدهاي پژوهشی حاصل شده است.
اي آن مبتنی بر تحقیقات و فنـاوري باشـد و   ) که اجرMarketableیا ایده بازار پسند (طرح ایده محوري:  -2-3

تواند ایجاد یک فرصت  در نهایت منجر به محصول یا ارائه خدمات با ارزش افزوده باال گردد و به عبارتی می
 کسب و کار دانش بنیان نماید.

، گروه یا فـرد کـارآفرین   شرکتجامع در مورد کسب و کار یک  سنديطرح تجاري،  ):BPطرح تجاري ( -2-4
هاي دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبـا،   ین طرح حاوي بررسیاست. ا

 است. منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژي و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ...
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هـاي   ماهه است کـه در آن بـه افـراد و یـا گـروه      6 اي حداکثر دورهدوره رشد مقدماتی (پیش رشد):  -2-5
هاي الزم براي آشنایی  هستند، مشاوره و آموزش (ایده محوري) هاي نوآورانه صنعتی که داراي ایده مستعدي

شود. در  حقوقی مستقل داده میهاي مستقل  ثبیت ایده محوري و کسب هویتکاري، ت با بازار، شناسایی گروه
متقاضـی ورود بـه دوره    توانند هاي نوپا می صورت موفقیت در این دوره و کسب هویت مستقل حقوقی، واحد

 ماه قابل افزایش است. 9رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 
هـاي   هاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیـار  ساله که طی آن واحد 3اي است حداکثر  دورهدوره رشد:  -2-6

با تصویب شوراي مرکز رشد  شوند. زمان این دوره رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می
 سال قابل افزایش است. 5تا 

اي از واحدهاي فنـاور و بـر    این معیارها بر اساس گزارشات ماهانه، ارزیابی دورههاي رشد یافتگی:  معیار -2-7
ایـن   واحد، توسط کارشناس ارزیابی مرکز رشد مـورد بررسـی قـرار گیـرد.     کاري اساس پیشرفت زمانی برنامه

 موارد زیر باشد.تواند  ها میمعیار
، این که واحد فناور از لحاظ علمی و دستیابی به فناوري نو و پیشرفته در راستاي ایده محوري بلوغ علمی •

 تا چه حد موفق بوده است.
توانسته به خودش متکـی باشـد و آیـا در جـذب     حدي ، این که واحد فناور از لحاظ مالی تا چه بلوغ مالی •

 ایده محوري موفق عمل کرده است. مشتري و بازار فروش، در راستاي
هـاي   ، این که واحد فناور تا چه حد توانسته از لحاظ اشتغال نیروي کـار و اخـذ گواهینامـه   بلوغ سازمانی •

 و ... موفق عمل کرده است.، انجام امور حقوقی، بیمه مدیریتی
نـدگان شـوراي   اي است شامل نمای هاي فناور کمیته کمیته جذب و پذیرش واحد کمیته جذب و پذیرش: -2-8

مرکز رشد، کارشناسان مرکز رشد که در جهت عملیاتی کـردن فرآینـد جـذب و پـذیرش متقاضـیان فعالیـت       
  نماید. می

گاه، دو شوراي مرکز رشد شورایی متشکل از مدیر مرکز رشد، معاونت پژوهشی دانشـ : شوراي مرکز رشد -2-9
هاي اجرایی منطقـه مـرتبط بـا     یا دستگاهنفر از محققان مبرز یا رشته تخصصی، یک نفر از مدیران صنایع و 

هاي خصوصی فعال در  فعالیت هاي مرکز رشد، یک نفر کارشناس مبرز اقتصادي و یک نفر از مدیران شرکت
زمینه در زمینه فناوري که وظایفی از جمله تصویب خط مشی، سیاست هاي مالی و علمی مرکز رشد، تاییـد  

 اساسنامه مرکز رشد آمده است، بر عهده دارد. 9دیگري که در ماده  هاي اجرایی مرکز رشد و موارد آیین نامه
اسناد باالدستی شامل مجموعه قوانین مرتبط با حوزه پژوهش و فنـاوري وزارت علـوم   اسناد باالدستی:  -2-10

تحقیقات و فناوري و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، قانون حمایت از کسب و کـار دانـش بنیـان    
 ،ساله کشور، نقشـه جـامع علمـی کشـور     20اسناد کالن کشور از جمله سند چشم انداز  و1389مصوب سال 

 نامه لحاظ شده است. است که در تدوین این آیینو قوانین بودجه ساالنه برنامه پنجم توسعه 
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  در مرکز رشدهاي پذیرش  اولویت -3ماده 
  دار براي پذیرش هاي اولویت طرح -3-1

کـه بـر   نقشه جـامع علمـی کشـور    هاي دانش بنیان و  تی کشور از جمله قانون حمایت از شرکتاسناد باالدسبا توجه به 
هاي زیـر   هاي محوري در زمینه اي، ایده هاي منطقه بنیان تاکید فراوان شده است و با توجه به مزیت توسعه اقتصاد دانش

  در پذیرش هستند:  داراي اولویت
  تحقیقات کاربردي و نه صرفاً تجاري یا تحقیقات بنیادي.هاي تعریف شده در محدوده فناوري و  ایده - 1
  هاي فناورانه که داراي توجیه اقتصادي قوي و بازار مناسب هستند. ایده - 2
  هاي فعال در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. اي متناسب با رشته هاي فناورانه بین رشته ایده - 3
  رشد هستند. زکرور مستقر در مهاي فنا محوري واحد   هاي فناورانه که مکمل ایده ایده - 4
، و پیشـرفته  مواد نـو هوافضا، حمل و نقل ریلی، هاي نوین از جمله نانو،  فناوري  هاي تعریف شده در زمینه ایده - 5

 کنترل و اتوماسیون صـنعتی،  هوش مصنوعی،رباتیک و  محیط زیست،فرایندهاي نوین ساخت،  هاي نو، انرژي
در اولویـت   اتاطالعات و ارتباطـ  هاي پیشرفته فناوريو  هی پیشرفتهساخت تجهیزات آزمایشگا مهندسی دریا،
 .ویژه هستند

  د. ندانشگاهی که مصوبه هیات امناء را دار فناور هاي شرکت - 6
  
  شرایط عدم پذیرش تقاضا -3-2

 آموزشی و خدمات عمومی.هاى  شرکتها و هسته - 1
 .تباطاتهاى عمومى فناورى اطالعات و ار هاى فعال در حوزه شرکتها و هسته - 2
 .اندازى یک پایگاه اینترنتى است هایى که ایده محورى آنها صرفا راه شرکتها و هسته - 3
 .صرفا بازرگانى نمایند خواهندکار مى هایى که درمرحله فروش محصول بوده و و هسته شرکتها - 4
 .هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند شرکتها و هسته - 5
 .ده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشدهایى که ای شرکتها و هسته - 6
 هایی که ایده محوري که در زمینه فعالیت مرتبط با مرکز رشد نباشد. ها و هسته شرکت - 7
هاي نوآور باشند ولـی از تجربـه    تیم دانشجویی بوده و یا افرادي که داراي ایده هایی که صرفاً در ضمن هسته -1تبصره

معرفی می شـوند   مرکز کار آفرینینمونه محصول ساخته شده نباشد به  برخوردار نباشند و علمی و فنی مناسب
باشند بخواهند محصول جدیدي تولید کنند که در حد توان مرکز رشد براي  هاي که داراي قدمت همچنین شرکت

  شوند. معرفی می علم و فناوريپارك تجاري سازي نباشد به 
  

  رشد شرایط پذیرش در مرکز -4 ماده
تقاضاي حضور در مرکز رشد نمایند. براي  توانند می ،محوري فناورانه هستند متقاضیانی که داراي ایده، 3با توجه به ماده 

راي یک تیم کاري مرتبط و طرح تجاري مناسب باشند. در صورت نقص در هر یک از اپذیرش نیاز است که متقاضیان د
گیـرد. در   اري و تیم کاري)، پذیرش براي دوره رشد مقـدماتی انجـام مـی   رد کلیدي (یعنی ایده محوري، طرح تجاسه مو

  تواند براي دوره رشد باشد. پذیرش واحد می ،صورت کامل بودن سه نیاز اصلی
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 ي رشد مقدماتی در دوره ها ها و شرکت شرایط عمومی پذیرش هسته -4-1
 حوري).داشتن ایده مبتنی بر فناوري که داراي توجیه اقتصادي است (ایده م •
مرتبط و یا دانشجوي رشته مـرتبط بـا   دانشگاهی  بایست داراي تحصیالت حداقل یکی از اعضاي هسته می •

 ایده محوري باشد.
 بایست در صدد تشکیل یک شرکت حقوقی باشند. اعضاي هسته می •
(نیـروي   هسته یا شرکت در محل استقرار واحد در مرکز رشـد (عضو موسس) حضور حداقل یکی از اعضاي  •

 .تمام وقت)
کاري و ثبت حقـوقی هسـته فنـاور     کاري و برنامه از آنجا که دوره رشد مقدماتی فرصتی براي تکمیل تیم -2 تبصره

  است.ارزیابی  لویتوابازار پسند در فناورانه  داشتن ایده محوري، است
فعالیت واحد، براي دوره رشد مقدماتی ها)، به منظور ارزیابی  بندي فعالیت تدوین گانت چارت (برنامه زمان -3 تبصره

  ضروري است.
  گیري خواهد شد. در موارد خاص با پیشنهاد مدیر مرکز و با تصویت شوراي مرکز رشد تصمیم -4 تبصره

  
 ي رشد در دوره ها شرایط عمومی پذیرش شرکت -4-2

 داشتن ایده مبتنی بر فناوري که داراي توجیه اقتصادي است (ایده محوري). •
بایست داراي یک شخصیت حقوقی (شرکت ثبت شده) باشند و از زمان ثبت آنها بیش از سـه   ان میمتقاضی •

سال گذشته باشد، در مـوارد زیـر تقاضـاي شـرکت در جلسـه       3سال نگذشته باشد، در صورتی که بیش از 
 شوراي مرکز رشد قابل بررسی خواهد بود.

v  ر مرکز رشد فعال شود.شرکت در طی این مدت فعال نبوده و بخواهد با حضور د 
v سال نگذشته  8التحصیلی صاحبان ایده،  اعضاء شرکت از فارغ التحصیالن جوان باشند و از زمان فارغ

 باشد.
v  ایده محوري شرکت باید از لحاظ سطح فناوري و نوآوري و نیاز بازار قابل توجه بوده و قابلیت تجاري

 شدن را داشته باشد.
محوري متمرکز شده باشد و نگرانـی اول اعضـاء شـرکت، موفقیـت طـرح       فعالیت شرکت باید بر روي ایده •

 کار با ایده محوري ارائه شده باشد. کسب و
 ) مناسب.BPداشتن طرح تجاري ( •
هیات مدیره و مدیر عامل)  داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي افرادي که نقش محوري (اعضاء •

 کنند. ایفا می شرکتدر 
ت ئـ نفر از اعضاء موسس شرکت (اعضـاء هی  2حداقل  متگاه قانونى شرکت و محل سکونتمحل اقامت: اقا •

 مدیره) در استان مازندران باشد.
نفـر از   1(حضور تمام وقت حـداقل   حضور فعال اعضاي شرکت در محل اسقرار رسمی شرکت الزامی است •

 اعضاء اصلی شرکت در محل استقرار شرکت در مرکز رشد الزامیست.)



  

  هاي فناور  ها و واحد آیین نامه پذیرش هسته
  در مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  8 از 6 صفحه
  

  AN-01/02کد سند:

 

 مرکز رشد پذیرش : کارشناسگیرندگان

  گیري خواهد شد. در موارد خاص با پیشنهاد مدیر مرکز و با تصویت شوراي مرکز رشد تصمیم -5 تبصره
  

 )R&Dهاي تحقیق و توسعه صنایع ( شرایط عمومی پذیرش واحد -4-3
یا حکم صریح باالترین مرجـع سـازمان را   در نمودار سازمانی، سازمان مادر رسمیت یافته باشد  R&Dواحد  •

صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر بـه ثبـت رسـیده     یا بهشته باشد براي انجام این امر دا
   باشد.

 باشد. از سازمان صنعت، معدن و تجارت R&Dداراي مجوز رسمی  •
 مشخص شده باشد.حضور در مرکز رشد  برايواحد از طرف سازمان مادر و مالی کاري   برنامه •
 مشخص شده باشد.در دوره حضور در مرکز رشد پژوهشی براي اجرا هاي  طرحها و عناوین  اولویت •
 پژوهشی با معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -نامه همکاري علمی عقد تفاهم •
حداقل دو نفر با مدرك کارشناسی یا باالتر با تجربـه  ، R&Dبراي ارتباط بهتر اساتید و دانشگاهیان با واحد  •

نامه منظم پاره وقت و یا یک نفر تمام وقت در دفتر واحد مسـتقر در  کافی در زمینه فعالیت شرکت مادر با بر
  مرکز رشد حضور داشته باشند.ساختمان 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بـه عنـوان مشـاور و     اعضاء هیات علمیعقد قرارداد با یکی از در صورت  -6تبصره 
انـدازي دفتـر کـار در     الزامـی بـه راه  ، در سازمان متقاضی R&Dو وجود دفتر فعال رابط صنعت و دانشگاه 

 .ساختمان مرکز رشد نیست
یکی از اعضـاي هیـات علمـی    وهشی و فناوري با دانشگاه داشته یا حداقل ژسابقه همکاري پکه  صنایعی -7تبصره 

نموده و با ایشان انتخاب  تخصصی را در زمینه فعالیت خود به عنوان مشاور صنعتی نوشیروانی بابل  دانشگاه
 .بودخواهند ارزیابی براي پذیرش از اولویت باالیی برخوردار در  ،باشندداشته علمی همکاري  قهساب

هـاي تحصـیالت تکمیلـی     نامـه  صنایعی که شرایط الزم براي حضور دانشجویان کارآموز، حمایت از پایان -8تبصره 
نامـه  فراهم نمایند (بـا   حوزه تخصصی مربوطه و جذب فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را

 باالترین مقام شرکت متقاضی)، در ارزیابی براي پذیرش از اولویت باالیی برخوردار خواهند بود.  کتبی
  

 صنعتی نوشیروانی بابل پژوهشی دانشگاههاي  واحدشرایط عمومی پذیرش  -4-4
 .باشد فناوري از وزارت علوم تحقیقات و رسمی مجوزداراي  •
 به همراه معرفی اعضاء واحد سازي بر اساس نوع فناوري قابل تجاري پژوهشی  واحد کار و کسببرنامه ارائه  •

 .و برنامه مالی
(با تایید ریاست محتـرم   رشد هاي پژوهشی در دوره حضور در مرکز بودجه تخصیص یافته براي طرحتعیین  •

 .)یا معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
سـهم دانشـگاه از سـود     بوده وسازي دستاوردهاي پژوهشی  تجاري داراي مجوز از هیات امناء دانشگاه براي •

 تعیین شده باشد.  حاصله
، و تصویب هیات امنا دانشـگاه  معاونت محترم پژوهشیو  عضو هیات علمی مرتبطمشترك : بنا به پیشنهاد 9تبصره 

 )مسـتقل  لمییا هیات ع دانشگاهی پژوهشی واحدهايحاصل (دانشگاه  دستاوردهاي فناورانهسازي  تجاري
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 مرکز رشد پذیرش : کارشناسگیرندگان

. بالمانع استمرکز رشد  . در این صورت استقرار آنها درانجام شودهاي دانشگاهی  تواند در قالب شرکت می
هاي بیشتري با تصویب شوراي مرکز رشد و هیات امناء دانشگاه برخوردار  توانند از حمایت ها می این شرکت

هاي دانشگاهی  نامه ثبت شرکت شتر به آیینبراي توضیحات بی گردد. گیري می باشند که حسب مورد تصمیم
  مراجعه شود.

  

  مدارك پذیرش -5 ماده
 فرم اولیه و نهایی درخواست پذیرش. •
 ، تصویر گواهی تحصیلی و تصویر کامل شناسنامه اعضاء تیم کاري (موسسین و همکاران واحد). رزومه •
 موسس) در صورت وجود. جلسه تشکیل تیم (هیات تصویر اساسنامه و مدارك ثبت شرکت و یا صورت •
 هاي مرتبط با ایده محوري در صورت وجود. ها و مجوز مدارك و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه •
 سوابق پژوهشی و گزارش علمی در رابطه با ایده محوري در صورت وجود. •
 نفر از اعضاء موسس و مدیر عامل تمام وقت شرکت. 2تصویر کارت پایان خدمت حداقل  •

 

  جذب و پذیرشلعمل کمیته دستورا –6ماده 
  تعریف -6-1

اي است شامل نمایندگان شوراي مرکز رشد، کارشناسان مرکز رشد (مطابق  هاي فناور کمیته کمیته جذب و پذیرش واحد
  نماید. ) که در جهت عملیاتی کردن فرآیند جذب و پذیرش متقاضیان فعالیت می4- 6بند 

  اهدف  -6-2
  پیشنهادي در جلسات اختصاصی  هاي ارزیابی دقیق و کارشناسی طرح •
 ها در جلسات شوراي مرکز رشد کاهش زمان بررسی طرح •
 رسانی به موقع به متقاضیان ها و اطالع تسریع در فرآیند پذیرش طرح •

 وظایف -6-3
 انجام مصاحبه با متقاضیان استقرار در مرکز رشد •
 ا رشدهاي رشد مقدماتی و ی اظهار نظر در خصوص استقرار متقاضیان در دوره •
 هاي برگزیده به شوراي مرکز رشد جهت تصویب نهایی. معرفی طرح •

  اعضاء کمیته پذیرش -6-4
  مدیر یا معاون مرکز رشد (رئیس کمیته پذیرش). •
  کارشناس جذب و پذیرش مرکز رشد (دبیر کمیته). •
  کارشناس نظارت و ارزیابی مرکز رشد. •
مدیر ترجیحا هاي کسب و کار کوچک و متوسط (یک نفر کارشناس مجرب در امور نوآوري و فناوري و واحد •

  ).بخش خصوصیاز  هاي فناور مستقر در مرکز رشد و یا عضو شوراي مرکز رشد یکی از واحد
 .به انتخاب مدیر مرکز رشد داور یا داوران طرح •
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ت حسب مورد، در جلسات خود از یک یا دو نفر داور تخصصی در موضوع مورد بحث دعـو  پذیرشکمیته  :10تبصره 
  آورد.  به عمل می

متناسب با موضوع مورد بررسی بـه  کارشناس مجرب در امور نوآوري و فناوري  و : تعیین داوران تخصصی11تبصره 
  انتخاب مدیر مرکز رشد خواهد بود. 

توانـد بجـاي دعـوت از داور تخصصـی بـراي حضـور در جلسـه،         در صورت نیاز می پذیرش رئیس کمیته: 12تبصره 
  .نقطه نظرات کتبی را در کمیته ارائه نماید نموده و سپس را براي ایشان ارسال مستندات مربوطه

  

   فرآیند پذیرش - 7ماده 
هاي فناور و صاحبان ایده که ایده محوري آنها براي حضور در مرکز رشد دانشگاه صـنعتی بابـل بـر     فرآیند پذیرش واحد

به شـرح زیـر    ،) مورد تایید قرار گرفتهFR-201/01/00( تقاضاي استقرار،ثبت هاي مقدماتی (مطابق فرم  اساس بررسی
  است:

) و یا FR-201/02/00تکمیل کاربرگ مربوطه (کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار در دوره رشد مقدماتی ( - 1
حسب مورد بر اساس نظر اولیه مرکـز   )FR-201/03/00کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار در دوره رشد (

هـا   ارجاع به کارشناس پذیرش مرکز رشد به همراه مدارك و مستندات الزم (کاربرگ) توسط متقاضی و رشد
 باید تایپ شوند).

انجـام  بررسی طـرح و  سط متقاضی (به صورت پاورپوینت)، برگزاري جلسه کمیته پذیرش طرح: ارائه طرح تو - 2
 ).FR-202/01/00تقاضاي پذیرش ( ارزیابیفرم کمیته پذیرش و تکمیل پرسش و پاسخ با حضور اعضاء 

ي استقرار و یا عدم پذیرش متقاضی با ذکر دالیل بر اسـاس   دوره و تعیینبندي نهایی پذیرش  ارزیابی و جمع - 3
  بندي ارزیابی تقاضاي پذیرش جمعفرم  و مطابق بانظرات تخصصی داوران و اعضاء حاضر در کمیته پذیرش 

)FR-202/02/00(. 
گیـري در   د فناوري بر اساس نظرات کمیته پـذیرش و تصـمیم  ارزیابی نهایی طرح در جلسه شوراي مرکز رش - 4

(متقاضی استقرار در دوره رشد و داور فنی مربوطـه حسـب مـورد بـه      خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضا
 شود). جلسه شورا دعوت می

ط تکمیل پرونده و عقد قرارداد استقرار توس در صورت تصویب شورا براي پذیرش تقاضا،و اطالع به متقاضی  - 5
 و امضاء منشور اخالقی واحدهاي فناور. کارشناس پذیرش مرکز رشد

 .(با تقاضاي کتبی)استقرار در ساختمان مرکز رشد  - 6
 

جلسه شـوراي مرکـز رشـد    و ششمین بیست در  26/04/1391تبصره در تاریخ  12 ماده و 8نامه در  این آیین -8ماده 
  .استاست و از این تاریخ قابل اجراء  شده تصویبمورد بازنگري و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 


