
 913 / پژوهشي هفتم:بخش 

 

 فناوريهاي علم و  پارک اندازي راهو  تأسيس نامه آيين

 عالي آموزششوراي گسترش  11/11/1931مصوب 

 مقدمه

درامؤ مؤثر يكيازنهادهاياجتماعيعنوانبه1فناوريهايعلموپارك

زاييتخصصؤيمدارواشتغالتوسعهاقتصاددانش،وبهتبعآنفناوريتوسعه

هؤايعلؤموتوجهبسياريازكشورهايجهانواقؤعشؤدااسؤپاپؤاركمورد

فناورييهاش كپايييمناسبب اياستق اروحضورح فههامحيط،فناوري

واحدهايتحقيقوتوسعهصنايعومثسساتپژوهشياسپ،كوچكومتوسط

تغالاشؤفنؤاورييهافعاليپبههادانشگااكهدرتعاملسازندابايكديگ وبا

وتسؤهيلف آينؤدفنؤاوريهايايجادچشمه،ياينهمنشينيهاهدفدارندا

ايازيعمؤداهؤابخؤشكهتماميويانحويبهارتقاوانتشارآناسپ،جذب

ايح فؤهصؤورتبؤههؤادراينپاركفناورييمنتهيبهمحصوالتهافعاليپ

پؤژوهش،يپؤ دازايؤدا،شاملبازارسنجيهافعاليپماينقابلانجامباشدااهّ

تدوين،استانداردسازي،ط احيصنعتي،سازينمونه،ط احيمهندسي،علمي

ف وشوعملياتمستشاريبعديب ايتحقق،ربپمالكيپفك ي،دانشفني

درع صهتوليدصنعتيوهمچنؤينع هؤهسؤاي اؤدماتفناوريمحصوالت

داازتجؤاربجهؤانيويب اياسؤتااالمللبينهاياهمكاريباشدميتخصصي

هؤايجهانازاهدافراهب ديپاركفناوريدربازارهايمثر همچنينحضور

 اسپافناوريعلمو

                                                                                                                                                       
 شودافناوريبهااتصارپاركناميداميدرايناساسنامهپاركعلمو-1
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 تعاريف -1ماده 

ايمتخصصينح فؤهوسيلهبهسازمانياسپكه: فناوريپارک علم و  -1-1

ارتقؤايوهؤدفاصؤليآنافؤشايشرؤ وتدرجامعؤهازط يؤقشودميمدي يپ

يهؤامثسسؤهيحاه درپاركوهاش كپآوريورقابپسازنداميانف هنگنو

ج ياندانشپاركعلمي،بهاينهدفدستيابيمتّكيب علمودانشاسپاب اي

يهؤاشؤ كپ،يتحقيؤقوتوسؤعههؤامثسسؤه،هؤادانشؤگاارادرميانفناوريو

متّكيب يهاش كپورشدكندمياصوصيوبازاربهح كپاندااتهومدي يپ

هؤااپؤارككنؤدمؤينوآوريراازط يقم اكشرشدوف آيندهايزايشؤيتسؤهيل

همچنينادماتمناسبديگ يبههم اافضؤاهايكؤاريوتسؤهيبتباكيايؤپ

1انمايندميباالف اهم

پاركتأسيسسازمانياسپكهمتقاهي (:متقاضي) مؤسسسازمان  -1-1

اگي دميعهدابهدولتيوغي دولتيرااعتباراتآنازمجاريتأمينبوداو

دارايهويؤپحقؤوقيپؤاركمستق درواحدهاي: فناوري  هاي واحد -1-9

ياساي اسؤنادقؤانونيواساسنامهباتوجهبهااينواحدهاهستندپاركمستقلاز

،مهندسؤيمعكؤو ،ط احيمهندسؤي،ايتوسعهدرزمينهتحقيقاتكارب ديو

درجهپتجاريكؤ دننتؤايتتحقيقؤاتوادماتتخصصيرايها،فناوريانتقال

واحؤدهاي،ياصوصؤيهؤاشؤ كپجملهشاملااينواحدهاازنمايندميفعاليپ

يهؤادسؤتگااياهادانشگااوابستهبهتحقيقاتيم اكشياتوسعهصنايعوتحقيقو

رجيياؤاهؤاشؤ كپشامل،هستندااينتع يفبارعايپمق راتم بوطاج ايي

 اگ ددمينيش

ييكؤهازنرؤ هؤاشؤ كپ 1:فنااوري ي كوچك و متوسط ها شركت -1-4

يبشرگكشورنبؤوداواكر يؤپسؤهامهاش كپدرصداول02گ دشماليجشء

                                                                                                                                                       
وهايتحقيقاتي،پاركهايفنّاوريقطبهايفنّاوري،پاركهاازقبيلاينتع يفانواعمختلفپارك-1

شوداهايفنّاوريراشاملميهايعلميوشه كشه ك
2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
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يبشرگمذكورنباشداهاش كپمتعلّقبهآنها

 اهداف -1ماده 

؛ركمكبهافشايشر وتدرجامعهازط يقتوسعهاقتصاددانشمحو-0-1

،يتحقيقؤاتيهؤابخؤشنتايتتحقيقؤاتوتحقؤقارتبؤاطسازيتجاري-0-0

 ؛توليديوادماتيجامعه

 ؛دانشيمتّكيب هاش كپافشايشقدرترقابپورشد-0-3

 ؛يالمللبينيدااليوهاس مايهكمكبهجذبدانشفنيو-0-4

سؤط داالؤيدراوريفنّهاش كپافشايشحضورومشاركپتخصصي-0-5

 ؛يالمللبين

وفنؤاورييكوچؤكومتوسؤطهؤاشؤ كپحمايپازايجؤادوتوسؤعه-0-6

يتحقيقاتيومهندسؤينؤوآوربؤاهؤدفتوسؤعههاش كپوهامثسسهحمايپاز

 اوكارآف ينيفناوري

 وظايف -9ماده 

رقابپدرع صؤهمنروربهفناوريدانشفنيواحدهايارتقايكمكبه-3-1

؛جهاني

فنؤاوريواحؤدهايوموردنيؤازبؤهمثر ادماتارايهماندهيب ايساز-3-0

 ؛آنهاكمكبهرشدمنروربه

وامكاناتموجوددرمنطقهب ايايجادپيوندبؤينهاتواناييسازماندهي-3-3

يهؤاتواناييوصنعتيمنطقهوفناوريم اكشعلميو،هادانشگااامكاناتومنابع

 ؛فناوريواحدهاي

م اكشعلميم تبطباپؤاركبؤهسؤويتحقيؤقدردهيجهپدركمك-3-4

 ؛فناورييموردنيازواحدهايهارشته

ايجادفضايمناسبفعاليپعلميومهندسيب ايجذبدانشؤمندانو-3-5

 ؛متخصصانداالواارجازكشور

ايجادبست مناسبب ايفعاليپواحؤدهايتحقيؤقوتوسؤعهدولتؤيو-3-6
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 ؛پاركغي دولتيدر

اؤارجيدرفنؤاوريواحؤدهايايجادبست مناسبحضؤوروهمكؤاري-3-7

 ؛يبوميهاش كپفناوريپاركب ايتوسعه

داالؤيوفنؤاوريايجادبسؤت الزمبؤ ايفعاليؤپمشؤت كواحؤدهاي-3-8

 ؛اارجي

 ؛توسعهمحصوالتوف ايندهاپژوهشباهدفتشويق-3-9

 ؛فناوريبهبيدستياپژوهشباهدفتشويق-3-12

ازط يؤقم اكؤشياقتصاديجديدهابنگااوهاش كپكمكبهايجاد-3-11

 ا(انكوباتورها)فناوريرشدواحدهاي

 ي پارکها ويژگي -4ماده 

؛ومناطقاقتصاديهادانشگاا،نشديكيبهم اكششه يمهم-4-1

؛دارايحوزاستاديكوچكومدي يپباتج به-4-0

؛انتداركامكاناتوادماتباارزشافشوداباالدارايتو-4-3

؛اتيوشه يمناسبتأسيسيهاسااپدارايزي -4-4

؛رااآهن،ف ودگاا،دارايدست سيمناسبازقبيلاتوبان-4-5

ادارايمعمارينوينسااتمانيومحيطآرامودلپذي -4-6

 ي مختلف پارکها بخش -5ماده 

؛(ه وري)ستادمدي يتيپارك-5-1

؛(ه وري)فناوريواحدهاي-5-0

؛(ه وري)كننداادماتعموميوتخصصيارايهيهابخش-5-3

افناوريم اكشرشدواحدهاي-5-4

 ها اعتبارات دولتي براي پارک -6ماده 

:هاشاملمواردزي اسپپاركتأسيسيدولپب ايم حلههاكمكحداكر 

اتيپؤاركتأسيسؤوشؤبكهسؤازيدايعملياتآمؤاهاهشينهدرصد6-1-82

سازمانايس مايهوهادارايييتملكهاط حببعوضوب اسا هوابطصورتبه
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؛كشورريشيب نامهمدي يپو

هايمدي يتيوستادييمطالعهوتكميلسااتمانهاهشينهدرصد6-0-72

اييهسؤ ماوهؤادارايؤييتملؤكهاط حببعوضب اسا هوابطصورتبهپارك

؛كشورريشيب نامهسازمانمدي يپو

هايبخشمدي يتيوسؤتادييدولپب ايايجادسااتمانهاكمك-تبصره

ادرصدمساحپپاركاواهدبود4پاركحداكر ب ايزي بناييبهميشان

وتكميؤلانؤدازيراايبخشاصوصيپؤاركبؤ ايهاش كپكمكبه-6-3

؛وامباسودوكارمشدمناسبصورتبهواحدهايتحقيقاتيومهندسي

بؤهاسؤترناي،ناؤ 02يپ سنليپاركحداكر بؤ ايهاهشينهپ دااپ-6-4

؛درسازمانپاركممنوعاسپآنهاعلميكهاستخدامهيأتاعضاي

ايجاريمطابقهوابطم بوطهاهشينهساي -6-5

 پارک تأسيسنحوه اعطاي مجوز براي  -1ماده 

پاركدردوم حلؤهاعطؤايموافقؤپاصؤوليوموافقؤپتأسيساعطايمجوز

ام احلصؤدورموافقؤپاصؤوليگي دميباتصويبكميتهتخصصيانجام،قطعي

:عبارتنداز

انجاممطالعاتاوليهوامكانسؤنجيتوسؤطسؤازمانمثسؤسوتهيؤه-7-1

؛8مطابقمادا،گشارشتوجيهيوتكميلكارب گمطالعاتم حلهاول

تحقيقاتو،وزارتعلومفناورييواصلهدرمعاونپهادراواسپب رسي-7-0

؛1-9واعبمنتيجهاوليهبهسازمانمتقاهيمطابقمعيارهايبندفناوري

درصورتمربپبودننتيجهب رسياوليهانجاماقداماتبعؤديتوسؤط-7-3

؛گشارشومستنداتالزموتكميلكارب گم حلهدومارايهسازمانمثسسو

ودسؤتورالعمل0-9ب اسا معيارهايبند،ارزيابيتقاهايم حلهدوم-7-4

ارزيابيمسؤتق درمعاونؤپهيأتتوسط،فناوريارزيابيمصوبكميتهتخصصي

؛فناوريتحقيقاتو،وزارتعلومفناوري

صدورمجوزتأييداعبمنتيجهنهاييبهسازمانمثسسودرصورت-7-5
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تحقيقؤاتو،وزارتعلؤومفنؤاوريازط فمعاونؤپ(يموافقپاصول)تأسيس

افناوري

مدتاعتبارموافقپاصوليصادراحداكر سؤهسؤالاواهؤدبؤودو-تبصره

متقاهيانالزماسپببفاصلهپسازااذموافقپاصولينسبپبهاح ازتؤدريجي

ياقؤدامنمايؤدابؤديه(12مندرجدرمؤادا)ش ايطالزمب ايااذموافقپقطعي

اسپكهدرصورتعدماح ازش ايطصدورموافقپقطعيدرزمانمق رموافقپ

اصوليلغواواهدگ ديدا

 طرح توجيهي مرحله اول -3ماده 

الزماسپسازمانمتقاهؤيطؤ حتؤوجيهياوليؤه1-7دراصوصاج ايبند

بؤااينط ح)شاملمواردزي رابههم ااكارب گمطالعاتم حلهاولارايهنمايد

(:موردارزيابيق ارگ فپ1-9توجهبهمعيارهايمندرجدربند

؛يپسازمانمثسسمأمورعلپدراواسپايجادپاركباتوجهبه-8-1

 ؛توجيهفنيواقتصاديايجادپاركدرمنطقه-8-0

يكوچؤكوهؤاشؤ كپتوسؤعه)شؤدابؤ ايپؤاركبينؤيپيشاهداف-8-3

 ؛(واااسعهتجارتتو،يااصهافناوريتوسعه،متوسط

 ؛درپاركفناورييهافعاليپشداب ايبينيپيشتبيينالگوي-8-4

اتموجودكهب ايايجادپاركدرنر تأسيسمحلومشخصاتزمينو-8-5

؛گ فتهشدااسپ

،يمؤ تبطدولتؤيازقبيؤلاسؤتانداريهؤادستگاااعبمهمكاريب اي-8-6

تأسؤيسواحؤدهايتوليؤديبؤشرگاسؤتاندركلاسؤتانوهايادارا،هادانشگاا

 ؛پارك

فعالدرمنطقهب ايمشاركپفناوريش كپ12اعبمآمادگيحداقل-8-7

 ؛پاركوياحضوردرآنتأسيسدر

شؤدابؤ ايادامؤهبينؤيپؤيش(دولتيوغي دولتي)منابعماليمستم -8-8

 ايپاركهافعاليپ
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 (مراحل اول و دوم) ها درخواستمعيارهاي ارزيابي  -3ماده 

 (مرحله اول) معيارهاي ارزيابي طرح مطالعاتي -3-1

 12222وجودحداقلدودانشگاادولتؤيوغي دولتؤيتوانمنؤدوحؤداقل

؛يم تبطبافعاليپپاركدرمنطقههازمينهوهارشتهدانشجودر

 ؛وجودحداقليكشه كصنعتيتوانمنددرمنطقه

 شؤ كپتحقيقؤاتيو52وصؤنعتيوش كپتوليؤدي152وجودحداقل

؛يم تبطبافعاليپپاركدرمنطقههازمينهادماتمهندسياصوصيفعالدر

 پؤاركوتأسؤيسب ايمشاركپدرفناوريواحد12اعبمآمادگيحداقل

؛ياحضوردرآن

 ؛اتيمناسبدرمنطقهتأسيسوجودامكاناتشه يو

 ولتؤيازقبيؤلاسؤتاندارييمؤ تبطدهؤادسؤتگاااعبمهمكؤاريب اؤي،

اكلاستانوواحدهايتوليديبشرگاستانهايادارا،هادانشگاا

 معيارهاي ارزيابي مرحله دوم -3-1

؛وجودزمينمناسببامالكيپسازمانمتقاهي(الف

 هكتاروحداكر 5مساحپالزمب ايايجادپاركدرش وعحداقل:وسعپ

باشد؛ميهكتار32

مسؤاحپآن،درصدپيش فپفيشيكيوعملياتيپارك62رتدرصو -تبصره

 اقابلافشايشاواهدبود

 كميسؤيون،ازقبيلشه داريربطذييهم اجعتأييدوجود:كارب يزمين

؛شه سازيدرموردمالكيپوكارب يزمينموردنر عاليشوراييا5مادا

 يدست سؤيمناسؤببؤهمنؤاطقشؤههؤايرااوجؤود:دست سيمناسب ،

 ؛دانشگاهيوصنعتيمجاور

 ب قوتلانحداقلتؤايؤك،اتپايهشاملآبتأسيسوجود:اتپايهتأسيس

 ؛كيلومت يزمينموردنر ب اياحداثپارك
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 ؛ستادمدي يتيپارك(ب

:الزماسپستادمدي يتيپاركش ايطزي راداشتهباشد

 ؛هاآشناييبامبانينر يپارك

 يدولتؤيوهؤابخؤشدر)فنؤيواقتصؤاديجامعؤهآشناييباسااتارهاي

 ؛(غي دولتي

 اي؛توسعهآشناييكافيدرام تحقيقات 

 ؛ياصوصيهاش كپتواناييدرجذبوارزيابي 

 ادست سيبهمشاورينتخصصيومدي يتي 

 وظايف سازمان مؤسس پس از اخذ موافقت اصولي -13ماده 

ازدريافؤپموافقؤپاصؤوليدارندگانموافقپاصوليالزماسپببفاصلهپؤس

:نسبپبهانجاممواردزي اقدامنمايد

،وزارتعلؤومفنؤاوريپؤاركبؤهمعاونؤپاساسؤنامهتنرموپيشنهاد-12-1

؛ماا3ظ فمدتفناوريتحقيقاتو

تحقيقؤاتو،وزارتعلومفناوريپاركبهمعاونپسالهپنتب نامهارايه-12-0

؛ب ايب رسيحداكر پسازسهماا،ييياج اهاب نامهشاملفناوري

 اؤاصفناوريتوسعه،يكوچكومتوسطهاش كپتوسعه)اهدافپارك،

؛(اواااتوسعهتجارت

 ؛توجيهفنيواقتصاديايجادپاركدرمنطقه 

 ؛شداوتقسيمفضاهايپاركازنر نوعكارب ديبينيپيشميشانزي بناي 

 ؛مستق درپاركتوزيعجمعيتيوسط تحصيبتاف اد 

 ؛يمدي يتيهاسياسپ 

 ؛ودرصدتوزيعآنهافناوريواحدهايبنديدسته 

 ؛بهاهدافپاركدستيابيشداب ايبينيپيشياج اييهاروش 

 يحمؤايتيونحؤواارايؤههاسااپزي سازيف اهمياج اييدرهاسياسپ

 ؛ادماتبهواحدها
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 واگذاريفضؤابؤهواحؤدهايياج اييدرب ق اريتعاملماليوهاسياسپ

 ؛فناوري

 اپاركايتوسعهيعم انيوهاسياسپ 

بؤؤ ايادامؤؤه(دولتؤؤيوغي دولتؤؤي)منؤؤابعمؤؤاليمسؤؤتم بينؤؤيپؤيش-12-3

 ؛يپاركهافعاليپ

يسؤتاديواؤدماتيهؤامجموعؤهانؤدازيرااانجامعملياتعم انيو-12-4

 ؛مطابقب نامهمصوبپارك

يسؤتاديواؤدماتيهؤامجموعؤه،فقپقطعؤيب ايدراواسپموا-تبصره

 مااكارك دعمليداشتهباشندا04پاركبايدحداقل

؛مطابقب نامهمصوبفناوريپذي شواستق ارواحدهاي-12-5

مسؤتق فنؤاوريالزماسپواحدهاي،ب ايدراواسپموافقپقطعي-تبصره

 اماافعاليپداشتهباشند10درپاركحداقل

يهؤادوراگشارشعملك دپؤاركوواحؤدهايمسؤتق درآندرارايه-12-6

ب ايارزيابيدرقالبفناوريتحقيقاتو،وزارتعلومفناوريبهمعاونپسالهيك

اشدابينيپيشيهاكارب گ

 مراحل صدور موافقت قطعي -11ماده 

تقاهايتبديلموافقپاصوليبهموافقپقطعيازسويباالت ينارايه-11-1

فنؤاوريتحقيقؤاتو،وزارتعلومفناوريماج اييسازمانمثسسبهمعاونپمقا

؛شدابينيپيشيهاكارب گبههم ااكليهمداركالزمدرقالب

ارزيابيتقاهايتبديلموافقؤپاصؤوليبؤهموافقؤپقطعؤيب اسؤا -11-0

،وزارتعلؤومفنؤاوريارزيابيمستق درمعاونؤپهيأتدستورالعملم بوطتوسط

اماهه4درمحدودزمانيحداكر فناوريتحقيقاتو

،وزارتعلؤومفنؤاوريهؤاتوسؤطمعاونؤپهؤوابطارزيؤابيپؤارك-1تبصره 

ااواهدرسيدفناوريكميتهتخصصيتصويببهتهيهوفناوريتحقيقاتو



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 913

 

فناوريتوسطمعاونپ،هاپسازدريافپموافقپقطعيكليهپارك -1تبصره 

نتؤايتايؤن،گي نؤدميق ارايدوراموردارزيابيفناوريقاتوتحقي،وزارتعلوم

منج بهلغوموافقپقطعيدتوانميارزيابيدرصورتمربپنبودنعملك دپارك

آنگ ددا

تصويببه17/10/81تبص ادرتاريخ7ماداو10درنامهآييناين-11ماده 

رسيداعاليآموزششورايگست ش


مصطايمعين-فناوريقاتووزي علوم،تحقي  


