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مقدمه
این دفترچه راهنما با هدف آشنایی هستهها و واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان با فرآیندهای کاری،
خدمات مرکز رشد و اقدامات الزم در طول دورهی استقرار تدوین شده است.

 - 1تعاریف
پارک علم و فناوری
سازماني است كه بوسيله متخصصين حرفهاي مديريت ميشود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ
نوآوري و رقابت سازنده ميان شركت هاي حاضر در پارك و مؤسسههاي متکي بر علم و دانش است .براي دستيابي به اين هدف،
پارك علمي جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاه ها ،موسسه هاي تحقيق و توسعه ،شركت هاي خصوصي و بازار به حركت
انداخته و مديريت ميكند و رشد شركت هاي متکي برنوآوري را از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل ميكند.
 مرکز رشد فناوری
واحدي وابسته به پارك علم و فناوري است كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه فناوري و نوآوري توسط كارآفرينان و
نوآوراني كه در قالب هستهها و واحدهاي فناور در زمينههاي مختلف فعاليت ميكنند و اهداف اقتصادي مبتني بردانش و فناوري
دارند ،پشتيباني ميكند.
 هسته فناور
تيمهاي كاري متشکل از تعدادي دانش آموخته با زمينه كاري مشخص كه درصدد تشکيل يك مؤسسه حقوقي يا تثبيت ايده
كاري براي ايجاد يك حرفه مبتني بر فناوري هستند .اين هستهها پس از طي دوره رشد مقدماتي و ثبت شركت ،تبديل به واحد
فناوري خواهند شد.
 واحد فناور
منظور شركتها ،مؤسسات ،واحدهاي تحقيق و توسعه و يا ساير اشخاص حقوقي تحت پوشش يا مستقر در پارك ،يا مراكز رشد يا
ساير بخش هاي وابسته به پارك هستند كه طي مراحل رسمي در پارك پذيرفته ميشوند و هويت حقوقي مستقل از پارك دارند و
با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني خود در زمينه كسب و كار با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقيقات كاربردي و
توسعهاي ،طراحي مهندسي ،مهندسي معکوس ،انتقال و مديريت فناوري و يا ارائه خدمات تخصصي كسب و كار (از فناوري تا
بازار) به منظور تجاريكردن نتايج تحقيقات فعاليت ميكنند.
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 -2خدمات مرکز رشد
خدمات پشتيباني و تامين فضاي اداري
خدمات اطالعرساني
تسهيالت مالي
آموزشهاي تخصصي و مشاوره
ساير خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاي هسته ها و واحدهاي فناور

 -3مراحل حمایت از ایده ها در مرکز رشد
استقرار در مركز رشد و برخورداري از حمايت هاي موجود در دو مرحله صورت مي پذيرد:
 1-3دوره رشد مقدماتی
دورهاي  6ماهه است كه در آن به افراد ،گروه ها و يا شركت هاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه هستند ،مشاوره و آموزش
هاي الزم براي آشنايي با بازار ،شناسايي گروه كاري ،پرورش و تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل داده مي شود.
زمان اين دوره با تصويب مدير مركز حداكثر تا 9ماه قابل تمديد است .در حال حاضر تسهيالت دوره رشد مقدماتي بين  30تا 50
ميليون ريال ميباشد كه طي دو قسط بر اساس عملکرد و پيشرفت كار پرداخت ميگردد.
در صورت موفقيت در اين دوره و كسب هويت مستقل حقوقي ،واحدهاي نوپا مي توانند به دوره رشد وارد شوند.
 2-3دوره رشد
در طي دوره رشد يك شركت نوپا با تيم و توان مناسب با تعقيب و توسعه ايده فناورانه خود ،توانايي هاي الزم جهت حضور فعال در
بازار و ارائه محصوالت خود به بازار را كسب كرده و نهايتا به يك مجموعه فعال و موفق اقتصادي تبديل مي شود .در حال حاضر
سقف تسهيالت دوره رشد  470ميليون ريال مي باشد كه بر اساس عملکرد شركت و پيشرفت كار در بازههاي زماني مختلف در
طول دوره پرداخت ميگردد.

 -4فرآیند پذیرش در دوره رشد مقدماتی
 1-4شرایط اولیه پذیرش
-

داشتن ايده محوري مبتني بر فناوري با قابليت تجاري سازي
داشتن تيم با تخصص مرتبط با ايده و فعاليت حداقل يك متخصص بصورت تمام وقت
تصميم و برنامه ريزي براي تجاري سازي ايده
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 2-4فرآیند پذیرش
-

تکميل فرم ایده محوری و ساير مستندات و ارائه به دفتر جذب و پذيرش مركز رشد (فرم در وبسايت پارك به آدرس

-

 www.khstp.irدر دسترس مي باشد).
ارزيابي اوليه طرح توسط مدير مركز رشد و مصاحبه با ايده دهنده
ارسال طرح براي داوران فني و اقتصادي توسط مركز
جمع بندي نظر داوران و بررسي طرح در شوراي مركز رشد و هيأت رئيسه پارك
عقد قرارداد پذيرش و استقرار در مركز رشد
ابالغ نتيجه شورا به ايده دهنده

 3 - 4مدارک الزم برای عقد قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی
 -1مدارك شناسايي نماينده هسته فناور
 -2مدارك شناسايي ضامن (در صورت درخواست تسهيالت)
 -3گواهي كسر از حقوق ضامن ( در صورت درخواست تسهيالت)
*تذكر :منظور از ضامن كارمند رسمي دولت ميباشد.
-4
-5
-6
-7

-8

تصوير فيش حقوقي ضامن (در صورت درخواست تسهيالت)
تصوير حکم كارگزيني ضامن (در صورت درخواست تسهيالت)
سفته برابر با تسهيالت مصوب و يا در صورت عدم درخواست تسهيالت به مبلغ  50/000/000ريال بابت ضمانت اجراي قرارداد
تصوير فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال بابت حق ورود به مركز رشد به شماره حساب  2172052205000بانك ملي
ايران و يا شماره كارت مرتبط  6037-9918-9953-5136بنام "رابط تمركز درآمدهاي متفرقه پارك علم و فناوري
خوزستان"
نامه اعالم شماره حساب
شماره حساب

نام صاحب حساب

بانک

نام طرف قرارداد

تجارت

شعبه

کد ملی شخص

 -5برگزاری جلسه معارفه
پس از دريافت پرونده هسته پذيرفته شده از دفتر جذب و پذيرش ،جلسه معارفه كلي با هدف معرفي پارك علم و فناوري شامل
قوانين ،خدمات مادي و معنوي و فرآيند هاي اين دوره با حضور اعضاي هسته و در محل مركز رشد برگزار مي شود .همچنين
حساب كاربري اتوماسيون اداري جهت مکاتبات با پارك علم و فناوري و مركز رشد در اختيار نماينده هسته قرار مي گيرد و از
تاريخ استقرار ،كليه مکاتبات فقط از طريق اتوماسيون اداري انجام خواهد شد.
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 -6اقدامات الزم در دوره رشد مقدماتی
هسته هاي مستقر در دوره رشد مقدماتي مي بايست بر اساس جدول زير اقدامات الزم را جهت ورود به دوره رشد انجام دهند.
شرح فعالیت

ردیف

مدت (ماه)

 -1اجرای ایده محوری و اقدام برای ساخت نمونه اولیه محصول
 -2تدوین طرح کسب و کار ) (BPو ارائه به مرکز رشد

1

 -3تکمیل تیم کاری با توجه به تخصص های موردنیاز

حداكثر  3ماه

 -4ثبت شرکت
 -5گذراندن دورههای آموزشی
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 -6معرفی به مشاور برای اصالح برنامه کاری در صورت لزوم
 -7انجام آزمایشات ،تست ها و اخذ تأییدیه عملکرد ایده محوری
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حداكثر  2ماه
(تا پايان ماه پنجم)

 -8اقدام جهت اخذ تاییدیه دانش بنیانی و ثبت اختراع

ابتداي ماه ششم
 -9ارائه مدارک و مستندات الزم جهت عقد قرارداد و ورود به دوره رشد *

* مدارك الزم جهت عقد قرارداد دوره رشد در صفحه  9ذكر شده است.
-7ضوابط و مقررات حضور و فعالیت در مرکز رشد
تعهدات هستهها در طول مدت استقرار شامل تالش در جهت اجراي ايده محوري ،رعايت اصول اخالق اسالمي ،حضور فعال و موثر
در دفتر اداري و  ...مي باشد.
 براي هماهنگي و صدور مجوز تردد ،اسامي و مشخصات كاركنان و اعضاي هسته مي بايست كتباً به مركز رشد اعالم شود.
ساعات كاري از طريق مركز رشد به هسته هاي فناور اعالم خواهد شد و هسته هاي فناور در زمان هاي تعيين شده مجاز به
حضور در دفتر اداري ميباشند.
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براي ورود و خروج اموال به مركز رشد ،مي بايست "فرم خروج اموال" تکميل و به مركز رشد تحويل گردد .پس از تأييد و امضاي
مدير مركز رشد ،امکان جابه جايي اموال وجود دارد.

 -8ارائه گزارش های عملکرد
هسته هاي فناور مستقر مي بايست هر دو ماه يکبار گزارش دقيقي از مراحل پيشرفت كار خود در قالب فرمهاي مصوب مركز
تکميل و از طريق اتوماسيون اداري به مدير مركز ارائه نمايند( .فرم گزارش پيشرفت كار دوره رشد مقدماتي در سايت پارك در
دسترس مي باشد).
 -9شرایط خروج از دورهی رشد مقدماتی:
 -1دستيابي به اهداف دوره رشد مقدماتي
 تکميل تيم كاري و ثبت حقوقي شركت
 تثبيت ايده محوري و ساخت نمونه
 تهيه برنامه كاري براي ورود به دوره رشد
 -2عدم دستيابي به اهداف دوره رشد مقدماتي
 -3عدول از ضوابط مركز رشد
 -4درخواست هسته مبني بر عدم تمايل به ادامه فعاليت در مركز رشد
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اعالم پذيرش هسته در مركز رشد

فرآیند دورهی رشد مقدماتی

مركز رشد

تهيه پيش نويس و انعقاد قرارداد استقرار
مركز رشد
ارائه حمايت ها ،آموزش ها و نظارت هاي الزم
مركز رشد

ارائه طرح كسب و كار ()BP
هسته

معرفي به مشاور BP

حداكثر  3ماه پس از استقرار

مركز رشد
پس از شروع دوره

تکميل برنامهي كاري و كسب شرايط الزم

*

هسته

تحويل نهايي برنامه ي كاري و مستندات عملکرد
هسته

+
نواقص با تکميل

-

جلسه دفاع
و تصويب برنامه كاري؟
شوراي فناوري

اطالعات برطرف مي شود؟

-

+

اعالم عدم پذيرش

پذيرش در دوره رشد

مركز رشد

دو هفته

تسويه حساب مالي
مركز رشد

خروج از مركز رشد

مركز رشد
*شرايط الزم جهت ورود به دوره رشد:
اجراي ايده محوري و ارائه نمونه اوليه محصول
حضور فعال در مركز رشد و برنامه ها و جشنواره هاي مرتبط
ثبت شركت و ارائه طرح كسب و كار در زمان مشخص
اقدام جهت اخذ تاييديه دانش بنياني و ثبت اختراع
اقدام جهت اخذ مجوزها و استانداردهاي اجباري
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 5ماه پس از استقرار

پارک علم و فناوری خوزستان
Khuzestan Science & Technology Park
 -10فرآیند ورود به دوره رشد و مدارک الزم:
پس از طي دوره رشد مقدماتي ،بر اساس عملکرد هسته نسبت به ادامه فعاليت در دوره رشد و يا خروج از مركز اقدام خواهد شد .
جهت ورود به دوره رشد و برخورداري از تسهيالت و حمايتهاي پارك علم و فناوري در اين مرحله ،هستههاي فناور ميبايست
طبق زمانبندي مشخص شده (جدول صفحه  ) 6مدارك و مستندات الزم را به مركز رشد ارائه داده و در جلسه شوراي مركز رشد
برنامه كسب و كار خود را تشريح نمايند.
فعاليت گروه جهت تکميل نمونه محصول در دوره رشد مقدماتي ،تركيب اعضاي شركت از نظر تعداد و تخصص  ،اخذ مجوزها و
استانداردهاي محصول ،اخذ تاييديه دانش بنياني ،ثبت اختراع ،تعامل با مركز رشد و حضور در برنامه هاي پارك ،و  ...از شاخص
هاي ارزيابي هستههاي فناور جهت ورود به دوره رشد و يا خروج از مركز مي باشد.

 -1-10مدارک الزم جهت عقد قرارداد دوره رشد:
-1مدارك ثبتي شركت
 -2اصل گواهي كسر از حقوق ضامن شركت
-3چك شركت برابر ميزان تسهيالت مصوب
-4مدارك شناسايي ضامن (كپي شناسنامه  ،كپي كارت ملي)
-5كپي فيش حقوقي ضامن
 -6كپي حکم كارگزيني ضامن
-7چك حقوقي ضامن برابر با تسهيالت مصوب
-8سفته برابر مبلغ تسهيالت ذكر شده در قرارداد
 -9طرح كسب و كار) (BPتاييد شده در شوراي مركز رشد
 -10تصوير فيش واريزي به مبلغ  1/000/000ريال بابت حق ورود به مركز رشد به شماره حساب  2172052205000بانك ملي
ايران و يا شماره كارت  6037-9918-9953-5136بنام "رابط تمركز درآمدهاي متفرقه پارك علم و فناوري خوزستان"
 -11نامه اعالم شماره حساب شركت (شماره حساب شركت ميبايست از بانك هاي درون استان باشد)
-11

اهداف و شاخص های دوره رشد
 دستيابي به رشد سازماني و ساختاري :توانايي شركت براي ادامه حيات مستقل با تشکيل يك سازمان با اجزاء مشخص و
تکميل نيروي انساني
 دستيابي به رشد علمي و فناوري :توانايي شركت در تبديل يك ايده به محصول و انجام موفق طرحهاي كاربردي -توسعه-
اي در بنگاه هاي اقتصادي بازار هدف
 دستيابي به رشد مالي (اقتصاد و بازار) :توانايي شركت در كسب درآمد و مديريت منابع مالي
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اخذ مجوز پذيرش شورا و عقد قرارداد

فرآیند دورهی رشد

مركز رشد  -شركت

تهيه پيش نويس و انعقاد قرارداد استقرار
مركز رشد  -شركت

اجراي برنامه كاري مصوب و ارائه گزارشات
شركت

برنامهريزي و انجام بازديد از شركت
مركز رشد  -شركت

اخذ گزارشات و اخذ نظرات مشاورين مركز رشد
مديريت مركز رشد

+
بررسي مساله و اصالح برنامه
كاري؟
مركز رشد  -شركت

-

+

بررسي پيشرفت كار و انحراف
از برنامه
مديريت مركز

-

پيشنهاد خروج از مركز

بررسي ،تاييد و پرداخت اقساط وام مصوب

مركز رشد

مركز رشد -هيات رييسه پارك

اتمام قرارداد يا انصراف

+

-

اخذ گزارش نهايي شركت و بررسي ميزان موفقيت شركت
مركز رشد  -شركت

بررسي و تعيين شرايط خاتمه فعاليت شركت
هيات رييسه پارك و شوراي مركز رشد
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