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مورخ مصوب  فناوريهاي علم و  پارک اساسنامه

 عالي شوراي گسترش آموزش 71/72/7937

 مقدمه

امردرمؤثريكيازنهادهاياجتماعيعنوانبه1فناوريهايعلموپارك

زاييتخصصياشتغالمداروتوسعهاقتصاددانش،وبهتبعآنفناوريتوسعه

هتايعلتموريازكشورهايجهانواقعشدهاست. پتاركموردتوجهبسيا

فناوري يهتاشترك.ايحرفتهحضتوروييمناسببراياستتررارهامحيط،

واحتدهايتحريتووتوستعهيتنايعومؤسستا ،كوچكومتوسطفناوري

يهتافعالي.بههادانشگاهپژوهشياس.كهدرتعاملسازندهبايكديگروبا

وفنتاوريهتايايجتادچشتمه،ييهمنشتينيهاهدف اشتغالدارندفناوري

كتهتمتاميويتانحتويبتهانتشتارآناست.وارترتا،تسهيلفرآيندجذب

هادراينپاركفناورييمنتهيبهمحصوال هافعالي.ايازيعمدههابخش

،شتاملبازارستنجيهتافعاليت.ماينايقابلانجامباشد اهّحرفهيور به

،طراحييتنعتي،سازينمونه،طراحيمهندسي،ژوهشعلميپ،يپردازايده

فترو وعمليتا ،ثب.مالكيت.فكتري،تدويندانشفني،استانداردسازي

درعريتهتوليتديتنعتيوفناوريمستشاريبعديبرايتحرومحصوال 

يبرايالمللبينهاي همكاريباشدميهمچنينعرضهسايرخدما تخصصي

جهتانفناوريدربازارهايمؤثرانيوهمچنينحضوراستفادهازتجاربجه

 اس. فناوريهايعلموازاهدافراهبرديپارك

                                                                                                                                                       
شود درايناساسنامه،پاركعلموفناوريبهاختصارپاركناميدهمي-1
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 تعاريف -7ماده 

ايمتخصصينحرفتهوسيلهبهسازمانياس.كه:فناوريپارک علم و  -7-7

يوهتدفايتليآنافتشايشثترو درجامعتهازطريتوارترتاشودميمديري.

يهتامؤسستهيحاضردرپاركوهاشرك.ازندهميانفرهنگنوآوريورقاب.س

جرياندانشپاركعلمي،بهاينهدفدستيابيمتّكيبرعلمودانشاس. براي

يهتاشترك.،يتحريتووتوستعههتامؤسسته،هتادانشتگاهرادرميانفناوريو

يمتّكتيهتاشترك.ورشدكندميخصوييوبازاربهحرك.انداختهومديري.

هتا پتارككنتدمتييراازطريومراكشرشدوفرآيندهايزايشيتسهيلبرنوآور

همچنينخدما مناسبديگريبههمراهفضاهايكاريوتسهيال باكيفي.باال

1 نمايندميفراهم

پاركبودهوتأسيسسازمانياس.كهمتراضي (:متقاضي) سازمان مؤسس

 گيردميعهدهبهااعتبارا آنازمجاريدولتيوغيردولتيرتأمين

دارايهويت.حرتوقيمستترردرپتاركواحدهاي: فناوري  هاي واحد -7-2

ياسايراستنادقتانونيواساسنامهباتوجهبه اينواحدهاهستندپاركمسترلاز

،مهندستيمعكتو ،طراحيمهندستي،ايتوسعهدرزمينهتحريرا كاربرديو

رجه.تجتاريكتردننتتايحتحريرتا ودخدما تخصصيارايه،فناوريانترال

واحتدهاي،يخصويتيهتاشترك.جملهشامل اينواحدهاازنمايندميفعالي.

يهتادستتگاهيتاهتادانشگاهوابستهبهتحريراتيمراكشتحريووتوسعهينايعويا

يختارجيهتاشترك.شامل،هستند اينتعريفبارعاي.مرررا مربوطاجرايي

  گرددمينيش

ييكتهازنرترهتاشترك. 2:فنااوري ي كوچك و متوسط ها شركت -7-9

يبشرگكشورنبتودهواكرريت.ستهامهاشرك.دريداول02گرد ماليجشء

                                                                                                                                                       
وهايتحريراتي،پاركهايفنّاوريقطبهايفنّاوري،پاركهاازقبيلاينتعريفانواعمختلفپارك-1

شود هايفنّاوريراشاملميوشهركهايعلميشهرك
2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
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 يبشرگمذكورنباشد هاشرك.متعلّوبهآنها

 اهداف -2ماده 

؛كمكبهافشايشثرو درجامعهازطريوتوسعهاقتصاددانشمحور-0-1

،يتحريرتاتيهتابختشيحتحريرتا وتحرتوارتبتاطنتاسازيتجاري-0-0

 ؛توليديوخدماتيجامعه

 ؛دانشيمتّكيبرهاشرك.افشايشقدر رقاب.ورشد-0-3

 ؛يالمللبينيداخليوهاسرمايهكمكبهجذبدانشفنيو-0-4

اورداخلتيدرستط يفنّهاشرك.افشايشحضورومشارك.تخصصي-0-5

 ؛يالمللبين

وحمايت.فناوريمتوسطيكوچكوهاشرك.ماي.ازايجادوتوسعهح-0-6

وفنتاورييتحريراتيومهندسينوآورباهتدفتوستعههاشرك.وهامؤسسهاز

  كارآفريني

 وظايف -9ماده 

رقاب.درعريتهمنروربهفناوريدانشفنيواحدهايارترايكمكبه-3-1

؛جهاني

فنتاوريواحتدهايوموردنيتازبتهمؤثرخدما ارايهسازماندهيبراي-3-0

 ؛آنهاكمكبهرشدمنروربه

وامكانا موجوددرمنطرهبرايايجادپيوندبتينهاتواناييسازماندهي-3-3

يهتاتواناييوينعتيمنطرهوفناوريمراكشعلميو،هادانشگاهامكانا ومنابع

 ؛فناوريواحدهاي

رتبطباپتاركبتهستويتحريتودرمراكشعلميمدهيجه.كمكدر-3-4

؛فناورييموردنيازواحدهايهارشته

ايجادفضايمناسبفعالي.علميومهندسيبرايجذبدانشتمندانو-3-5

 ؛متخصصانداخلوخارجازكشور

ايجادبسترمناسببرايفعالي.واحتدهايتحريتووتوستعهدولتتيو-3-6
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 ؛غيردولتيدرپارك

ختارجيدرفنتاوريواحتدهايناسبحضتوروهمكتاريايجادبسترم-3-7

 ؛يبوميهاشرك.فناوريپاركبرايتوسعه

داخلتيوفنتاوريايجادبستترالزمبترايفعاليت.مشتتركواحتدهاي-3-8

 ؛خارجي

 ؛توسعهمحصوال وفرايندهاپژوهشباهدفتشويو-3-9

 ؛فناوريبهدستيابيپژوهشباهدفتشويو-3-12

ازطريتومراكتشياقتصاديجديدهابنگاهوهاشرك.بهايجادكمك-3-11

  (انكوباتورها)فناوريرشدواحدهاي

 اركان پارک -4ماده 

؛هيأ امنا-4-1

رييسپارك؛-4-0

شورايپارك -4-3

 هيأت امناتركيب  نحوه تشكيل و -5ماده 

تشتكيليامنتاوبتاتركيتبزيترهتاهيأ مطابوباقانونتشكيلهيأ امنا

:گرددمي

؛(رييس)وزيروزارتخانهمربوط-5-1

؛(نايبرييس)استاندار-5-0

؛رييسسازمانمؤسس-5-3

؛(دبير)رييسپارك-5-4

؛استانريشيبرنامهرييسسازمانمديري.و-5-5

؛ياستانهادانشگاهيكنفرازرؤساي-5-6

؛قتصاديدرامورتوسعهانررياحبيهاشخصي.يكنفراز-5-7

؛هادرامورپاركنررياحبيهاشخصي.يكنفراز-5-8

 فناورييكنفرازمديرانينايعمنطرهياواحدهاي-5-9
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 هيأت امناوظايف و اختيارات  -6ماده 

؛پاركفناوريوعلمي،اجرايي،يماليهاسياس.ومشيخطتصويب-6-1

 ؛يپاركها.فعالييپيشنهاديمربوطبههابرنامهتصويب-6-0

 ؛تصويببودجهساالنهوتصويبترازنامهوحسابسودوزيانپارك-6-3

 ؛نرار برحسناجرايوظايفپارك-6-4

 ؛يماليواداريپاركهانامهآيينتصويب-6-5

 ؛هاومؤسسا اعتباريتصويبضوابطتحصيلاعتبارازبانك-6-6

 ؛يتوسعهوگستر پاركهاطرحتصويب-6-7

 ؛فناوريپيشنهادانحاللپاركبهكميتهتخصصي-6-8

 ؛بررسيگشار عملكردساالنهپارك-6-9

 ؛پاركاساسنامهپيشنهادتغييرياايالح-6-12

يعلمتيوهتامؤسستهمراكتشوتأسيسوضوابطهانامهآيينتصويب-6-11

 ؛درپاركفناوري

  هيأ امنايداخليهانامهآيينتصويب-6-10

 نحوه انتخاب و تركيب شوراي پارک -1ماده 

:وعبارتندازشوندمياينشوراباحكمرييسسازمانمؤسسمنصوباعضاي

؛(رييسشورا)رييسپارك-7-1

 ؛(دبيرشورا)فناوريامور(مدير)معاون-7-0

 ؛امورپشتيباني(مدير)معاون-7-3

 ؛ياستانهادانشگاهيكنفرازمعاونينپژوهشي-7-4

 ؛فناوريازسويواحدهاينمايندهيك-7-5

 ؛ياجراييياينايعمنطرههادستگاهيكنفرازمديران-7-6

  هادرامورپاركنررياحبيكنفر-7-7

 وظايف شوراي پارک -3ماده 

درچتارچوبپتاركيفعالي.هازمينهبنديلوي.وواهاسياس.تدوين-8-1
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؛هيأ امناراهبردهايمصوب

درفنتاورييپتذير جهت.استتررارواحتدهايهادرخواس.يبتصو-8-0

 ؛پارك

ومراكشخدما علميفناوريواحدهايتصويبطرحايجادمراكشرشد-8-3

  بهسازمانمؤسسارايهموردنيازجه.ديگرمراكشوفناوريو

يشتورايپتاركبتاحضتوردوستوماعضتادربتاراولوهاجلسه-7تبصره 

  يابدميباردومرسمي.اكرري.نسبيدر

يشورايپاركباتصويبنصفبهعالوهيكاعضاحاضرهاتصميم -2تبصره 

 نافذخواهدبود

يكتاريهتاگتروهدراجرايوظتايفختوددتوانميشورايپارك-9تبصره 

 تخصصيالزمراتشكيلدهد

 نحوه انتخاب و وظايف رييس پارک -3ماده 

ازمانمؤسسوحكموزيرمربوطمنصتوبوبهپيشنهادرييسسپاركرييس

:گيردميوظايفزيررابرعهده

وشورايهيأ امنايهامصوبهواساسنامهامورپاركبرطبويهكلاداره-9-1

؛پارك

 ؛عمليا طراحيواجراييوعمرانياحداثوتوسعهپاركگيريپي-9-0

 ؛فناوريحدهايواوتوسعهارتراييالزمبرايهازمينهايجاد-9-3

 ؛هيأ امنابهارايهبرايانهيتهيهوتنريمبودجهسال-9-4

برايحصولاطمينانازانطباقفناوريواحدهاييهافعالي.نرار بر-9-5

 ؛پاركوفناوريواحدهايبامفادقراردادبينهافعالي.

متاليوبودجهوترويت.بنيتهتأمينواتخاذتدابيرالزمدرريشيبرنامه-9-6

 ؛جذبامكانا برايپارك

 ؛هيأ امنابهارايهبراييعملكردماليوكاريهاگشار تنريم-9-7
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وهتابانتكنتشدو   اعتبتاري،سترردهامتاني،يجاريهاحسابافتتاح-9-8

يتجاريوانترالهامؤسسهيماليواعتباريداخليوخارجيوسايرهامؤسسه

براستا آنهامذكوروهمچنيندرياف.وپرداخ.بهيهاحسابومسدودكردن

 ؛هيأ امنايتعيينشدهازسويهاسياس.

وهتاشترك.،هتازمانستا،هتااستتررا ازبانتك،تحصيلواميااعتبار-9-9

  هيأ امنامطابوضوابطمصوبيدولتيوغيردولتيهامؤسسه

 مقررات مالي -73ماده 

هتادانشتگاهمتاليومعتامالتينامتهآيتينلپاركازنررمرررا ماليمشتمو

 باشدمي

 منابع مالي پارک -77ماده 

:منابعماليپاركعبارتنداز

تتأمينبودجتهستاالنهپتارككتهازمحتلاعتبتارا عمتوميكشتور-11-1

؛گرددمي

 ؛پاركوخدما هافعالي.درآمدحايلاز-11-0

 ؛اجرايييهادستگاهسايرمنعردهباقراردادهاي-11-3

 .اشخاصحريريوحروقيوهدايايهاكمك-11-4

 اساسنامهتغيير و اصالح  -72ماده 

كميتتهتأييدباهيأ امناپيشنهادبهاساسنامههرگونهتغييروايالحدراين

يور خواهدگرف. عاليآموز وباتصويبشورايگستر فناوريتخصصي

 79ماده 

شتورايتصتويببه17/10/81تبصرهدرتاريخ3مادهو13دراساسنامهاين

رسيد عاليآموز گستر 


مصطفيمعين-فناوريوزيرعلوم،تحريرا و  


