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 :واحدهاي فناورهاي پارك علم و فناوري در پذيرش سياست
 

 :پذيردهاي زير انجام ميدر گروه واحدهاي فناورپذيرش  .1

 يشركتهاي خصوصي فناور -1-1

 هاي اجراييها و دستگاهواحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه -1-2

 هاي اجراييحدهاي تحقيق و توسعه وابسته به صنايع يا دستگاهوا -1-3

 
در سه محور نوع فعاليت و سطح تكنولوژي، سطح علمي كاركنان و بودجه  واحدهاي فناورويژگيهاي  .2

 :گرددتحقيق و توسعه تقسيم بندي مي

 زمينه فعاليت -2-1

 فعاليت در زمينه تجاري سازي نتايج تحقيقات -

 و تدوين دانش فنيفعاليت در راستاي نوآوري  -

 فعاليت در راستاي انتقال فناوري -

 فعاليت در راستاي توسعه فناوري هاي نوين -

 ارائه خدمات مهندسي با ارزش افزوده باال به صنايع و سازمانها -

فعاليتهاي تحقيق و توسعه، طراحي و مهندسي، مهندسي معكوس در جهت ارتقاء سطح  -

 فناوري صنايع

 :تركيب پرسنل -2-2

 وهاي دانش آموخته و متخصصبكارگيري نير -

 درصد بين نيروهاي دانش آموخته و متخصص به كل پرسنل 70داشتن حداقل نسبت  -

 وجود برنامه هاي آموزشي و مستمر جهت ارتقاء سطح علمي و تخصصي پرسنل -

 آشنايي پرسنل دانش آموخته به زبان انگليسي -
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 :دباشدر پذيرش واحدها، برخورداري از الزامات ذيل مدنظر مي .3

 سال سابقه فعاليت موفق 3داشتن شخصيت حقوقي با حداقل  -3-1

 هاي نو و سطح باالداشتن زمينه كاري مرتبط با فناوري -3-2

 داشتن منابع پايدار مالي -3-3

 داشتن نيروهاي متخصص مرتبط با زمينه فعاليت واحد به صورت تمام وقت در هيأت موسس -3-4

 هاداشتن برنامه اي مدون و مشخص به منظور توسعه فعاليت  -3-5
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 :در پارك واحدهاي فناورنامه پذيرش آئين
 

 :مقدمه
فناور ي  ها د ح اين واحدها با توجه به . واحدهاي مستقر در پارك داراي هويت حقوقي مستقل از پارك هستند :وا

مهندسي معكوس، انتقال  -اي طراحي مهندسياساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه

اين واحدها از جمله . نمايندري، ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت ميفناو

شركتهاي خصوصي واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها يا دستگاههاي 

 . گردديز مياين تعريف با رعايت مقررات مربوطه، شامل شركتهاي خارجي ن. اجرايي هستند

 

ه  د د. 1ما ح ي وا ه كار د دو   :مح

سي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، توسعه فناوريهاي نوين، ارائه اي، طراحي مهندتوسعه -تحقيقات كاربردي

و ارائه خدمات تخصصي به منظور تجاري كردن نتايج خدمات مهندسي با ارزش افزوده باال به صنايع و سازمانها 

 ).صنعت، كشاورزي و خدمات(در بخشهاي اقتصادي تحقيقات مورد نياز 
 

ه  د د. 2ما ح ش وا ذير  پ

برنامه و پذيرش واحد در پارك براساس نتايج ارزيابي شوراي پارك از تركيب نيروي انساني، رزومه كاري شركت 

 :گيردكاري ارائه شده به شرح زير صورت مي

 :تركيب نيروهاي همكار و سهامداران واحد -2-1

 ي تمام وقت شاملنفر اعضا 2حداقل  -2-1-1

 )از سهام واحد% 20عضو موسس با دارا بودن حداقل (يك نفر با مدرك كارشناسي يا باالتر  -

 يك نفر كارشناس يا باالتر -

نفر كارشناس خبره و يا محقق با سابقه پژوهشي در زمينه تخصصي فعاليت واحد دو حداقل  -2-1-2

 )مشاور يا موسس(

 باال زمينه كاري مرتبط با فناوري هاي نو و سطح -2-2

 برنامه كاري مناسب و متناسب با موضوع فعاليت -2-3
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ه   د ي. 3ما حقوق ت    :وضعي

 .واحد بايد در قالب موسسه يا شركت خصوصي به ثبت رسيده باشد -3-1

 .هاي واحد در راستاي يكي از موارد ماده يك اين آئين نامه باشداساسنامه واحد بايد مبين انجام فعاليت -3-2

 .مي بايست به اطالع پارك رسانده شودهرگونه تغيير در اساسنامه واحد  -3-3

 .باشدواحد از لحاظ حقوقي مستقل از پارك است ليكن ملزم به رعايت مقررات و ضوابط پارك مي -3-4

 

ه  د ك. 4ما پار ي  ها ت    :حماي

 :باشدحمايت هاي پارك شامل ارائه خدمات به شرح ذيل مي

 :ارائه خدمات -4-1

 اداري و كارپردازي خدمات پشتيباني عمومي شامل اسكان يا فضاي كاري، -4-1-1

 خدمات فني و تخصصي شامل خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي -4-1-2

 خدمات اطالع رساني شامل خدمات شبكه و كتابخانه -4-1-3

هاي الزم در اي و بازاريابي شامل مشاوره علمي، آموزشها و مشاورهخدمات مشاوره -4-1-4

 هاي مالي، حقوقي و بازاريابيزمينه

 .هاي واحد و عقد قرارداد با كارفرمانه فعاليتكمك به جذب طرحهاي تحقيقاتي در زمي -4-2

ه  . گرددخدمات فوق الذكر در حد مقدورات پارك و براساس تعرفه هاي مناسب ارائه مي :تبصر
 

ه  د ك. 6ما ل پار قبا در  د  ح دات وا   :تعه

 الزامات قانوني. الف
وشـورها و تابلوهـاي تبليغـاتي و    اشاره به استقرار در پارك علم و فناوري آذربايجـان شـرقي در كليـه سـربرگها، بر     .1

 اداري و نيز در كليه تبليغات در رسانه ها

، برگزاري مجامع )پلمپ شده(كليه شركتها ملزم به رعايت مواد قانون تجارت در زمينه هاي نگهداري دفاتر قانوني  .2
 . هستند... عمومي، ارائه اظهار نامه و 

مي بايسـتي اظهارنامـه ماليـاتي    ) خدمات داشته و يا نداشته باشنداعم از اينكه قرارداد فروش كاال و (كليه موسسات  .3
 تـا دفتـر  .  ساالنه خود را همره با كپي آن تا آخر خرداد ماه سال بعد به دفتر مديريت موسسات پارك تحويل دهنـد 

  ،اركضمن تجميع كليه اظهارنامه ها و مطابقت اين اظهار نامه ها با قراردادهـاي انجـام شـده در پـ     موسسات پارك
 .معرفي نمايدطي نامه اي مبني بر تقاضاي معافيت مالياتي، آنها را به سازمان امور مالياتي 
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 الزامات مستند سازي. ب
 .كليه شركتها مي بايستي نسخه اي از اسناد زير و آخرين تغييرات آنها به دفتر موسسات پارك ارائه دهند .4

 )تراع، تاييديه علمي، تقديرنامه ها، مقاالت و غيرهثبت اخ(مدارك مثبته قبل از پذيرش موسسه در پارك  -
برگه ثبت، آگهي تاسيس، اساسنامه، صورتجلسات عادي و فوق العاده (مدارك حقوقي و ثبت شركت  -

براساس قانون تجارت مجمع عمومي عادي مي بايستي در هر سال ). هيات مديره و مجمع عمومي و غيره
انتخاب هيات : ن مجمع مي توان به اين موارد اشاره كرداز وظايف اي. حداقل يك بار تشكيل شود

    -تقسيم منافع -)ترازنامه و صورت سود و زيان(تصويب صورتهاي مالي -انتخاب بازرس-مديره
 . گيري در مورد پيشنهادات مهم از جمله خط مشي ها تصميم

 )ي، رزومه و غيرهعكس،كپي شناسنامه، كارت ملي، مدرك تحصيل(مدارك موسسين و همكاران اوليه  -

 برنامه كاري در زمان پس از استقرار -

 گزارش شش ماهه كارهاي انجام شده  -

 از عملكردهاي تبليغاتي شركت... بروشور، نمونه، فيلم و  -

ثبت اختراع، تاييديه علمي، جوايز، مقاالت و ارايه هاي داراي عنوان پارك  (مدارك مثبته بعد از پذيرش  -
كه از اين اسناد به عنوان امتياز مثبت  در دريافت هزينهه هاي پارك استفاده  الزم به ذكر است). و غيره

 . خواهد شد

 يك نسخه از كليه قراردادهاي خريد و  فروش كاال و خدمات مربوط به ايده محوري  -

 )ترازنامه، صورتهاي سود و زيان و جريانهاي نقدي(يك نسخه از آخرين صورتهاي مالي ساالنه  -

 )ساالنه(م و گزارش از كارهاي تحقيقاتي و خدماتي انجام شده پاورپوينت، فيل -

عكس، كارت ملي، مدرك تحصيلي، رزومه و (مدارك پرسنل شاغل غير از موسسين و همكاران اوليه  -
 .كه داراي قرارداد همكاري حداقل يكساله با موسسه هستند) غيره

 مدارك مربوط به اعتبارات دريافتي از ديگر مراكز -

به دفتر ) مانند مقاالت، ثبت اختراع و قراردادها فروش و خريد(فزايش قابليت اعتماد نسخه اسناد ارسالي به منظور ا .5
بنابراين رويت اصل اين . موسسات، اين نسخه ها مي بايستي توسط مسئول دريافت كننده كپي برابر اصل شوند

 .اسناد ضروري مي باشد
 الزامات اداري. ج

 ا به جاي توصيه سفارشي آنها و پيگيري جواب آنها از مسئولين مربوطه ارسال كتبي كليه  درخواسته .6

 پاسخگويي سريع به مكاتبات دفتر موسسات  .7

 توجه روزانه به تابلو اطالعاتي نصب شده درسالنهاي اصلي .8

 .توجه مستمر به آدرسهاي الكترونيكي خودكه در اختيار دفتر موسسات قرار داده اند   .9

 )با اعالم قبلي(پارك  حضور در جلسات دوره اي  .10

 )با اعالم قبلي(حضور در جلسات سه ماهه نماينده موسسات مستقر در پارك  .11

 .حضور در دوره هاي آموزشي و نمايشگاههايي كه به نظر پارك ضروري تشخيص داده شده اند .12

اي مراجعه حضوريانتقال پيشنهادات مربوط به مشكالت جمعي از  طريق نماينده موسسات مستقر به دفتر موسسات به ج
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 :در پارك واحدهاي فناورگردش كار پذيرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه اطالعات مقدماتي، راهنما و شرايط پذيرش به همراه 
 كاربرگ پذيرش

تكميل شده فرمدريافت   

مقدماتي توسط مسئول  بررسي
 و امتيازدهي اوليه پذيرش

تائيد مدير موسسات، ارسال نامه به 
 متقاضي، بايگاني پرونده

 رد

ير موسسات، مد(طرح در كميته پذيرش 
 )مسئول پذيرش، كارشناس خبره

 اعالم به متقاضي -

 بايگاني پرونده -

 

 رد
 اصالح توسط متقاضي

 

 نياز به اصالح

در شوراي پاركجمع بندي   

 اعالم نتيجه پذيرش به متقاضي -
 اقدام الزم جهت استقرار -



 8 

 در  متقاضي پذيرش و استقرار واحدهاي فناورراهنماي 
 يشرق جانياستان آذربا يپارك علم و فناور

 

ك ي با پار ي آشناي فناور ي علم و   : ها
 

SME0F(هاي كوچك و متوسط  شركت

و در نتيجه درج (هاي خاصي مانند ارتباط مستقيم با مشتري  به دليل داشتن ويژگي) 1
، كارآيي و  ، داشتن انعطاف)نظرات و ساليق مشتري در محصول نهايي ، نوآوري از امتيازات خاصي نسبت به ... پذيري

شان را بر پايه  وسعه يافته اقتصادبا توجه به اين امتيازات، بسياري از كشورهاي ت. باشند هاي بزرگ برخوردار مي شركت
خواهند زمينه رشد و توسعه  ها مي اند و با حمايت از اين شركت هاي كوچك و متوسط فناور پايه گذاري كرده شركت

 .اقتصادي كشورشان را فراهم آورند
  

د ولي در تحقيق و باشن هاي كوچك و متوسط فناور اگر چه در جذب نظرات و ساليق مشتري و ديگر موارد موفق مي شركت
در دنياي مدرن محصوالت و . دليل آن هم واضح است. توسعه محصوالت و خدمات فناوِر جديد با مشكل مواجه هستند

تر شده و براي طراحي و توسعه آنها به همكاري گسترده دانشمندان، مهندسان، محققان، بازاريابان،  خدمات رفته رفته پيچيده
هاي تحقيق و توسعه  توانند همه اين هزينه ولي صنايع كوچك و متوسط نمي. باشد مي ها الزم مديران و ديگر تخصص

)R&D1F

، اين . را پرداخت كنند) 2 عالوه بر اين به دليل لزوم درج نوآوري در محصوالت نهايي با هدف جذب مشتري
 .هاي علمي و تكنولوژيك آگاه باشند بايستي از آخرين پيشرفت ها مي شركت

 
در اين مراكز با ايجاد امكانات تحقيق و . باشد هاي علم و فناوري مي ر براي رفع اين مشكل ايجاد پاركبهترين راهكا 

ها و  هاي ارتباطي و اينترنتي پر سرعت، آزمايشگاه هاي مجهز، شبكه هايي مانند كتابخانه و زيرساخت) R&D(توسعه
ن ارتباط با دانشمندان و اساتيد دانشگاه، داشتن هاي كنفرانس و آموزش، ايجاد امكا كارگاههاي تخصصي مجهز، سالن

هاي علمي و تكنولوژيك و نيز ملزومات تحقيق و  مشاوران حقوقي، مديريتي و فني ، امكان دسترسي به آخرين پيشرفت
هاي كوچك و متوسط،  الزم به ذكر است كه عالوه بر شركت. توسعه را براي صنايع كوچك و متوسط فراهم مي آورند

اين . برداري كنند توانند در اين مراكز مستقر شوند و از مزاياي فوق بهره هاي بزرگ نيز مي تحقيق و توسعه شركت واحدهاي
از فضاي بروكراتيك و غير علمي شده و بدين ترتيب با رفع موانع خالقيت   R&Dامر مي تواند باعث جدايي واحدهاي 

 .زمينه نوآوري فراهم مي آيد
 
هاي  هد كه يك پارك علم و فناوري متمايز از يك شهرك صنعتي است كه در آن تنها به زيرساختد همه اينها نشان مي 

هاي  خواهد عالوه بر ايجاد زيرساخت است كه مدير آن مي سازمانيدر حاليكه يك پارك فناوري . شود فيزيكي تاكيد مي

                                                 
1. Small and Medium Sized Enterprises 
2. Research and Development  
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براي ايجاد ثروت و ارزش به نفع جامعه و يا هاي خصوصي را  ها و شركت فيزيكي و غيرفيزيكي، تعامالت بين واحدها، بخش
 . مديريت كند) هاي خصوصي در پارك(به نفع سرمايه گذار 

 
برخي از آنها كامًال دولتي بوده و . هاي زيادي با هم دارند هاي علم و فناوري براساس نوع مالكيت و نحوه اداره تفاوت پارك 

. شوند دولت و بخش خصوصي ايجاد مي  برخي با مشاركت. ئه مي شودها و خدمات آنها با نرخ دولتي ارا تمامي زيرساخت
البته در . هاي خصوصي نيز به ارائه خدمت مشغول هستند هاي دولتي، شركت در اين پاركها عالوه بر خدمات و زيرساخت

انتقال فناوري از  مثًال. آيند ها با اهداف خاصي بوجود مي پارك. هاي كامالً خصوصي نيز وجود دارند برخي كشورها پارك
، جذب )هاي خارجي ها و تكنوكرات هاي فناوري مخصوص شركت با ايجاد پارك(خارج و جذب فناوري خارجي 

, ها و مراكز پژوهشي به صنعت، توسعه اقتصادي و فناوري منطقه فناوري از دانشگاه  هموطنان ساكن در ديگر كشورها، انتقال
تواند داراي بخش  جه به شكل مالكيت و نيز اهداف، هر پارك علم و فناوري ميبا تو. توسعه صنايع تخصصي خاص و غيره

 :هاي زير معموال در بيشتر پاركها وجود دارند ها و زيرساخت بخش. هاي مختلف باشد ها و قسمت
 

هاي  به شركت) هاي بلند مدت معموالً به صورت اجاره(هاي مدرن براي واگذاري  هايي با زيرساخت زمين .1
 .هاي از پيش آماده شده اي براي واگذاري به صورت اجاره هت ساخت و ساز و نيز ساختمانخصوصي ج

هاي خدماتي دولتي در زمينه هاي مختلف بخصوص انتقال و تجاري  و يا بخش  هاي خدماتي خصوصي شركت .2
 سازي فناوري

 هاي تخصصي ها و كارگاه آزمايشگاه .3

 ستاد اداري  .4

 هاي مجهز كتابخانه .5

 اطي داخلي و خارجي نظير اينترنت پر سرعتهاي ارتب شبكه .6

 هاي مختلف خصوصي، مديريتي و فني مشاوران تخصصي در زمينه .7

 هاي كنفرانس و آمفي تئاترهاي مجهز سالن .8

 هاي نوپاي فناور مركز رشد براي كمك به رشد شركت .9
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 شرقي پارك علم و فناوري استان آذربايجانآشنايي با 
 

پارك علم و پاركهاي علم و فناوري در سالهاي پاياني دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد در ايران،  به دنبال مطرح شدن ايده اوليه

تأسيس  1381، با تغيير ماهيت و فلسفه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي استان، در سال شرقي فناوري استان آذربايجان

 .پايگاه مشغول فعاليت مي باشد  3اين پارك هم اكنون در . شد

 
 :گاههاي جغرافيايي پارك علم و فناوري آذربايجان شرقيپاي

 تقاطع گلگشت  -واقع در خيابان آزادي 2و1ساختمانهاي شهريار :  پايگاه اول

 مستقر در طبقه چهارم ساختمان پست مركزي واقع در خيابان ارتش جنوبي 3ساختمان شهريار :  پايگاه دوم

عمليات عمراني آن تمام % 90ايت اصلي، واقع در شهرك آخمقيه كه بيش از مجتمع عصر انقالب، به عنوان س:  پايگاه سوم

 .شده است

 
 :شرقي پارك علم و فناوري استان آذربايجانبخشها و زير ساختهاي خدماتي 

پرسنل  27و در كل شامل  فناوري و نوآوري تمعاونستاد اداري پارك كه شامل رئيس و دو معاونت پشتيباني، و  -1
 اداري مي باشد؛

 ؛)2واقع در شهريار (آزمايشگاه شيمي و پايلوت به عنوان مجهزترين آزمايشگاه شمالغرب كشور -2

 ؛)3واقع در ساختمان شهريار (آزمايشگاه و كارگاه الكترونيك  -3

 ؛)1واقع در شهريار (آزمايشگاه تست نرم افزار   -4

 ؛)3واقع در شهريار (كتابخانه با سرويس هاي كتابخانه اي مجهز -5

 ؛)1واقع در شهريار (شامل مشاوران حقوقي، مالي و مديريتي اتاق مشاوره  -6

 ؛)3و 2واقع در شهريار(آمفي تئاتر و   سالن كنفرانس مجهز  -7

 ؛)2واقع در شهريار (كامپيوتري پارك است  بخش انفورماتيك كه مسئول شبكه داخلي، اينترنت و سرويسهاي -8

 ؛)1واقع در شهريار (سالن جلسات براي برگزاري جلسات -9

 ؛)3و  2واقع در ساختمانهاي شهريار (كز رشد كه مسئول رشد شركتهاي نوپاستمر  -10

 ، فضاي اداري و عمومي تميز و جالب؛)سلف سرويس(امكانات رفاهي شامل نمازخانه، آبدارخانه، تريا -11

 ؛)3و  1مستقر در ساختمانهاي شهريار (شركتهاي خصوصي عضو پارك  -12

 ).3و  2ختمانهاي شهريار مستقر در سا(شركتهاي نوپاي عضو مركز رشد  -13
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 :يشرق جانياستان آذربا يپارك علم و فناورفرايند پذيرش شركتها در 

فرآيند پذيرش شركتها در پارك بدين ترتيب است كه پس از ارائه درخواست از سوي مديرعامل شركت به مسئول 

ت و امكانات آن بازديد بعمل مي مؤسسات پارك و  سپس تكميل فرم درخواست استقرار در پارك، نماينده پارك از شرك

، مستندات و گزارشات مديرعامل و نماينده پارك در كميته . آورد سپس درخواست آن شركت به همراه كليه مدارك

پس از آن . رسد در صورت تأييد اين كميته ، قرارداد استقرار تنظيم و به امضاء مي. پذيرش پارك مورد بررسي قرار مي گيرد

 .امكانات و زيرساختهاي پارك بهره مند گردد شركت مي تواند از

 

به صورت سلف سرويس از امكانات و خدمات برخوردار نبوده و بلكه هيچ گونه حمايت مالي و مديريتي از  واحدهاي فناور

د و به منظور رسيدگي به فرايند رش. استفاده مي كنند ñالبته با پرداخت هزينه هاي آن كه معموالً سوبسيدار هستند -پارك

توسعه اين دسته از شركتها، طي ارزيابيهاي دوره اي به وضعيت اين شركتها رسيدگي مي شود و در صورت عدم ارضاي 

 .خواسته هاي پارك مبني بر رشد و توسعه محصوالت و خدمات از پارك اخراج مي شوند
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