
 
 

 آئین نامه ارزیابی واحدهای خالق

 هدف:

واحد های مستقر در مرکز رشد از زمان استقرار تا خروج باید تحت نظارت مرکز بوده و فعالیت های آن ها مورد ارزیابی قرار 

 گیرد. 

 ارائه برنامه مدون کاری و زمینه اصلی فعالیت   -1

 گزارش عملکرد در صورت درخواست مرکز رشد  -2

 .واحدهای مستقر در مرکز، نظارت و ارزیابی به عمل خواهد آورد /ای، از هستهمرکز به صورت دوره -3

 سبت به ثبت اختراع اقدام در مرحله پیش رشد نسبت به ثبت شرکت، تعیین مالکیت معنوی و در صورت لزوم ن-4

 رشد پیش دوره پایان نمونه اولیه و طرح کسب و کار تا ارائه -5

 حرکت بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده  -6

 اجاره دفتر و کارگاه به عنوان یکی از منابع درآمد مرکز -7

 حضور در جشنواره ها و نمایشگاه ها -8

 داشته و حداقل یك نفر در محل فعالیت حضور داشته باشد.واحدهای فناور باید فعالیت تمام وقت  کلیه-9

 تمامی واحدهای فناور باید در کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط مرکز رشد شرکت نمایند.  -10

 جذب سرمایه گذار -11

 میزان اشتغال زایی -12

 درآمد زایی برای مرکز رشد توسط واحد فناور از محل جذب پروژه -13

 

 

 



 
 

  امتیاز کسب نمایند از خدمات و حمایت های مرکز رشد از جمله  40که در مرحله پیش رشد مستقرواحد های

 حمایت مالی، چاپ بروشور و کاتالوگ، معرفی به عنوان واحد فناور برتر و ... برخوردار خواهند شد.

  کسب نماید،  25تیاز کمتر از ماه اول حضور خود در مرکز رشد ام 3در مرحله پیش رشد اگر تا  مستقرواحد های

ماه فرصت برای واحد فناور جهت کسب حداقل امتیاز  3تذکر کتبی از مرکز رشد دریافت خواهد کرد و حداکثر 

 برای ادامه حضور در مرکز رشد داده خواهد شد.

  مرحله رشد  امتیاز کسب نمایند تا برای ورود به 40که در مرحله پیش رشد هستند، باید حداقل  مستقریواحد های

 اقدام نمایند.

  امتیاز کسب نمایند از خدمات و حمایت های مرکز رشد از جمله حمایت  60که در مرحله رشد مستقریواحد های

 مالی، معرفی به عنوان واحد فناور برتر، معرفی به پارک علم و فناوری و ... برخوردار خواهند شد.

  امتیاز  50حضور خود در مرحله رشد موفق به کسب حداقل  ماه اول 6واحد های فناور در مرحله رشد اگر در

ماه فرصت برای واحد فناور جهت کسب حداقل  6نشوند، تذکر کتبی از مرکز رشد دریافت خواهند کرد و حداکثر 

 امتیاز برای ادامه حضور در مرکز رشد داده خواهد شد.

 د یا به تعهدات خویش مطابق قرارداد عمل نکرده و ها امتیاز الزم را کسب ننموده باشاگر واحد فناور در ارزیابی

 تواند هستهدرصورت تکرار، شورا می. شودواحد تذکر کتبی داده می / مقررات مرکز را نقض نموده باشد به هسته

 .واحد را از مرکز اخراج نماید /

 گیردصورت میواحد در راستای ایده محوری  / پرداخت اعتبار با مجوز کلی شورای مرکز و گزارش هسته. 

  بر اساس قرارداد، مجوز شورای مرکز در هر مرحله پرداخت و گزارش واحد  مستقرپرداخت اعتبارات بعدی به واحد

واحد باید با توجه به تعهدات خود در  / قبل از پرداخت اقساط وام، هسته .گیرددر راستای ایده محوری صورت می

 .متن قرارداد ارزیابی شود

  عدم  .های مرکز باشند و به تعهدات مندرج در قرارداد عمل کنندنامهباید تابع مقررات و آیین مستقرواحدهای

 .انجام تعهدات، فسخ قرارداد اسکان و استقرار و عدم حمایت از ایده محوری را به دنبال خواهد داشت
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