اساسنامه پارک علم و فناوری استان همدان

مقدمه
پاركهاي علم و فناوري بهعنوان نهادي اجتماعي  -اقتصادي مؤثر در امر توسعه فناوري و بهتبع آن ،توسعه اقتصاد
دانشبنيان و اشتغالزایي تخصصي براي استقرار و حضور حرفهاي شركتهاي فناور كوچك و متوسط ،واحدهاي
تحقيق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشي كه در تعامل سازنده با یكدیگر و با دانشگاهها به فعاليتهاي فناوري اشتغال
دارند ،تأسيس ميشوند .در این راستا پارك علم و فناوري استان همدان وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بر
اساس مجوز شماره  3913191/33911مورخ  3101/90/31شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس و مطابق مفاد این
اساسنامه ،مصوبات هيأت امناي سازمان مؤسس و قوانين ،ضوابط و مقررات مربوطه اداره ميشود.

ماده 1ـ تعاريف
-3 3

وزارت :منظور"وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري" است؛

-2 3

معاونت :منظور "معاونت پژوهش و فناوري" وزارت است؛

-1 3

شورا :منظور "شوراي گسترش آموزش عالي" وزارت است؛

-4 3

دفتر :منظور "دفتر ،اداره كل یا واحد عهدهدار برنامهریزي امور فناوري" معاونت است؛

-1 3

كميسيون :منظور "كميسيون پژوهش و فناوري" شورا است؛

-1 3

گروه تخصصي :منظور"گروه تخصصي فناوري" معاونت است؛

-7 3

پارک :منظور از پارك علم و فناوري ،مؤسسهاي پژوهشي و فناوري است كه بهوسيله متخصصين
حرفهاي مدیریت ميشود و بهمنظور افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت
سازنده ميان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسههاي متّكي بر علم و دانش تأسيس ميشود .براي
دستيابي به این اهداف ،پارك جریان دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها ،مؤسسههاي تحقيق و توسعه،
شركتهاي خصوصي و بازار به حركت انداخته و مدیریت ميكند و رشد شركتهاي متّكي برنوآوري
را از طریق مراكز رشد و فرآیندهاي زایشي تسهيل ميكند .پاركها عالوه بر فضاهاي كاري و تسهيالت

1

باكيفيت باال ،خدمات باارزش افزوده دیگري را فراهم ميكنند و در اختيار مشتریان خود قرار ميدهند.
منظور از پارك در این اساسنامه پارك علم و فناوري استان همدان است؛
-0 3

سازمان مؤسس (متقاضي) :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است كه تامين اعتبارات مورد نياز
براي پارك را به عهده ميگيرد؛

-9 3

هيأت امنا :منظور "هيأت امناي پارك" است؛

 39- 3واحدهای فناور :منظور شركتها ،مؤسسات ،واحدهاي تحقيق و توسعه و یا سایر اشخاص حقوقي تحت
پوشش یا مستقر در پارك ،یا مراكز رشد یا سایر بخشهاي وابسته به پارك هستند كه طي مراحل رسمي در
پارك پذیرفته ميشوند و هویت حقوقي مستقل از پارك دارند و با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانوني
خود درزمينه كسبوكار با محوریت یك ایده نو و یا مستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعهاي ،طراحي
مهندسي ،مهندسي معكوس ،انتقال و مدیریت فناوري و یا ارائه خدمات تخصصي كسبوكار (از فناوري تا
بازار) بهمنظور تجاري كردن نتایج تحقيقات فعاليت ميكنند .این تعریف با رعایت مقررات مربوط ،شامل
شركتها و مؤسسات خارجي نيز ميشود؛
 33- 3مركز رشد :در این اساسنامه منظور از مركز رشد ،واحد وابسته به پارك است كه با ارائه خدمات حمایتي از
ایجاد و توسعه فناوري و نوآوري توسط كارآفرینان و نوآوراني كه در قالب واحدهاي فناور در زمينههاي
مختلف فعاليت ميكنند و اهداف اقتصادي مبتني بردانش و فناوري دارند ،پشتيباني ميكند؛
 32- 3پرديسهای تخصصي :منظور واحدهایي از پارك هستند كه در یك زمينه تخصصي و در یك حوزه
جغرافيایي مشخص در استان محل فعاليت پارك (استان همدان) تأسيس ميشوند.

 31- 3منطقه :منظور " محدوده جغرافيایي شهر و یا استاني كه پارك در آن ایجاد ميشود (استان همدان) "
است.
ماده -2اهداف پارک عبارتند از :
-3 2

توانمندسازي اقتصادي و افزایش رقابتپذیري واحدهاي فناور در زمينههاي فناوري هاي نوین در حوزه
كشاورزي ،گياهان دارویي ،صنایع تبدیلي  ،مكاترونيك(مكانيك و طراحي صنعتي ،الكترونيك ،كامپيوتر،
 ،ICT،فناوري هاي نوین در حوزه مهندسي شيمي ،فناوري هاي نوین در حوزه مهندسي پزشكي،
گردشگري ،توریسم و صنایع دستي؛
2

-2 2

توسعه كارآفریني و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهاي فناور نوپا و نوآور در زمينههاي فناوري هاي نوین
در حوزه كشاورزي ،گياهان دارویي ،صنایع تبدیلي  ،مكاترونيك(مكانيك و طراحي صنعتي ،الكترونيك،
كامپيوتر ،ICT، ،فناوري هاي نوین در حوزه مهندسي شيمي ،فناوري هاي نوین در حوزه مهندسي پزشكي،
گردشگري ،توریسم و صنایع دستي؛

-1 2

توسعه فناوري و نوآوري و حمایت از ایجاد و توسعه كسبوكارهاي دانشبنيان؛

-4 2

تجاريسازي نتایج تحقيقات و ثروت آفریني مبتني بر علم و فناوري؛

-1 2

تحقق ارتباط مراكز علمي و پژوهشي با بخشهاي اقتصادي جامعه؛

-1 2

انتقال و جذب دانش فني و سرمایههاي داخلي و بينالمللي؛

ماده  -3وظايف و اختيارات پارک عبارتند از :
-3 1

جذب و پذیرش واحدهاي فناور همسو با زمينه فعاليت پارك و نظارت و ارزیابي بر فعاليت آنها؛

-2 1

ارائه خدمات و مشاورههاي موردنياز به واحدهاي فناور؛

-1 1

كمك به افزایش حضور و مشاركت تخصصي واحدهاي فناور در سطح ملي و بينالمللي؛

-4 1

حمایت مالي و ایجاد زمينههاي مناسب براي توسعه فناوري و جلب سرمایهگذاري در واحدهاي فناور؛

-1 1

ایجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه دولتي و غيردولتي در پارك؛

-1 1

جلب و سازماندهي توانایيها و امكانات موجود در منطقه در راستاي مأموریت و اهداف پارك؛

-7 1

ایجاد زمينه الزم براي فعاليت مشترك بين واحدهاي فناور داخلي و خارجي؛

-0 1

ایجاد زمينه مناسب ،جهت حضور و همكاري واحدهاي فناور خارجي در پارك؛

تبصره  :1انجام فعاليتهاي زیر توسط پارك ممنوع است:
الف) تملك سهام واحدهاي فناور؛
ب) استخدام هيأت علمي (همكاري اعضاي هيأت علمي سایر مؤسسات آموزشي و پژوهشي با پارك و یا
مأموریت آنها به پارك بالمانع است)؛
ج) انعقاد و یا اجراي قراردادهاي اجرایي ،خدماتي ،مطالعاتي ،پژوهشي و یا فروش محصول یا خدمات با
كارفرمایان بيروني بهاستثناي موارد زیر:

3



قراردادهایي كه در زمينه طراحي ،بهبود و توسعه پاركها ،مراكز رشد و سایر زیرساختهاي
توسعه فناوري منعقد ميشوند؛



قراردادهایي كه براي ارجاع به واحدهاي فناور منعقد ميشوند.

د) پرداخت هرگونه كمك و تسهيالت مالي مستقيم و غيرمستقيم به واحدهاي فناور دولتي.
تبصره  :2اعضاي ستادي پارك شامل مدیران و كاركنان ستاد در زمان تصدي مسئوليت نميتوانند سهامدار ،عضو
هيأت مدیره و مدیرعامل هيچیك از واحدهاي فناور پارك مربوطه باشند.
ماده  -4محل فعاليت پارک
محل فعاليت پارك در استان همدان است كه فعاليت آن از زمان تشكيل تا پایان موافقت اصولي ادامه خواهد
داشت.
تبصره  :تأسيس پردیسهاي تخصصي در چارچوب برنامههاي كالن پارك پس از تأیيد هيأت امنا و تصویب كميسيون
در استان محل فعاليت پارك بالمانع است.

ماده  -5اركان پارک عبارتند از :
-3 1

هيأت امناء؛

-2 1

رئيس؛

-1 1

هيأت رئيسه؛

-4 1

شوراي علمي فناوري.

ماده  – 6تركيب هيأت امنای پارک
هيأت امناي پارك همان هيأت امناي سازمان مؤسس است/هيأت امناء مطابق با قانون تشكيل هياتهاي امناء و با
تركيب زیر تشكيل ميگردد:
-3 1

وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري (رئيس)؛

-2 1

رئيس سازمان مؤسس؛

-1 1

استاندار؛

-4 1

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛

-1 1

رئيس پارك (دبير)؛
4

-1 1

رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور یا نماینده تاماالختيار ایشان؛

-7 1

یك نفر از رؤساي دانشگاههاي استان؛

-0 1

یك نفر از شخصيتهاي صاحبنظر در امور پاركها یا توسعه اقتصادي؛

-9 1

یك نفر از مدیران صنایع منطقه یا واحدهاي فناوري توانمند مستقر در پارك؛

تبصره  : 1بند  2-1شامل پاركهاي غير استاني ميباشد و در پاركهاي استاني بهجاي بند  2-1یكك نفكر بكه بنكد 0-1
اضافه ميشود.
تبصره  : 2اعضاي بند  7-1تا  9-1با هماهنگي با معاونت ،به پيشنهاد رئيس پارك و با حكم رئيس هيكأت امنكاء تعيكين
ميشوند.
ماده  -7وظايف و اختيارات هيأت امنای پارک عبارتند از :
وظایف و اختيارات هيأت امناي پارك مطابق وظایف و اختيارات مندرج در قانون تشكيل هيأتهاي امناي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و اصالحيههاي بعدي آن است.

ماده  -8رئيس پارک
رئيس پارك كه نماینده قانوني پارك نزد مراجع حقيقي و حقوقي است با پيشنهاد معاونت و حكم وزیر علوم،
تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب ميشود و انتصاب مجدد وي براي دورههاي بعدي بالمانع است.
تبصره  :در پاركهاي غير استاني ،رئيس پارك با هماهنگي با معاونت و حكم باالترین مقام مسئول سازمان مؤسس
منصوب ميشود.
ماده  – 9وظايف و اختيارات رئيس پارک عبارتند از :
-3 9

تهيه و پيشنهاد سياستها ،خطمشيها و برنامه راهبردي پارك براي طرح در هيأت امناء؛

-2 9

پيشنهاد خطمشي ،سياستها ،معيارهاي جذب ،پذیرش ،استقرار ،نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهاي
فناور به شوراي علمي تخصصي براي تصویب در چارچوب مصوبات هيأت امناء؛

-1 9

اداره كليه امور پارك و نظارت بر حسن اجراي آنها بر طبق اساسنامه و مصوبههاي هيأت امنا؛

5

-4 9

پيشنهاد ساختار سازماني و تشكيالت پارك ،تنظيم كليه آئيننامهها و همچنين تغيير و اصالح آنها طبق
ضوابط و مقررات مربوط به هيأت امناء براي طي مراحل قانوني؛

-1 9

جذب و بهكارگيري نيروي انساني جهت انجام مأموریتهاي پارك در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛

-1 9

انتصاب و عزل معاونان ،مشاوران و مسئوالن پارك بر اساس ساختار سازماني و تشكيالت مصوب پارك؛

-7 9

امضاي قراردادها ،اسناد تعهدآور ،اسناد مالي ،اداري و مكاتبات پارك در چارچوب ضوابط و مقررات
مربوط؛

-0 9

پيشنهاد تأسيس یا انحالل پردیسهاي تخصصي ،مراكز رشد ،مراكز خدمات علمي ،فناوري ،نوآوري و انواع
واحدهاي دیگر موردنياز براي بحث و بررسي به شوراي علمي فناوري؛

-9 9

ارایه گزارش عملكرد پردیسهاي تخصصي ،مراكز رشد ،مراكز خدمات علمي ،فناوري ،نوآوري و سایر
واحدهاي پارك به شوراي علمي فناوري؛

 39- 9استيفاي منافع و حفظ حقوق پارك در مراجع قانوني (اعم از قضائي ،اجرائي ،اداري و )...و پاسخگویي به
این مراجع به نمایندگي از پارك؛
 33- 9اجراي مصوبات هيأت امناء در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
 32- 9صدور مجوز استقرار واحدهاي فناور متقاضي در پارك و لغو آن پس از انجام تشریفات مربوطه؛
 31- 9ارائه بودجه تفصيلي ساليانه پارك با رعایت مفاد آیيننامه مالي و معامالتي به هيأت امناء و نظارت بر نحوه
هزینه كرد بودجه تخصيصي به پارك؛
 34- 9نظارت و ارزیابي دائم بر فعاليت واحدهاي فناور در چارچوب ضوابط و مقررات و ارائه گزارش به مراجع
ذيربط؛
 31- 9ارائه گزارش عملكرد ساليانه پارك به هيأت امناء و وزارت؛
 31- 9افتتاح كليه حسابهاي بانكي و غير بانكي ،تحصيل وام یا اعتبار ،استقراض از بانكها ،سازمانها ،شركتها و
مؤسسههاي دولتي و غيردولتي و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز مطابق ضوابط و مقررات مصوب هيأت
امناء.
 37- 9پيگيري عمليات طراحي ،اجرایي و عمراني احداث و توسعه پارك.
تبصره  :رئيس پارك ميتواند بخشي از وظایف و اختيارات اداري و مالي خود را با رعایت قوانين و مقررات مربوط،
به معاونين پارك تفویض كند.
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ماده  -11تركيب هيأت رئيسه پارک
 -3 39رئيس پارك
 -2 39معاون /معاونان پارك؛
 -1 39یك تا سه نفر از مدیران ستادي پارك با حكم رئيس پارك.

ماده  -11وظايف و اختيارات هيأت رئيسه پارک عبارتند از:
-3 33

مشاركت در تدوین برنامههاي راهبردي پارك بهمنظور ارائه و تصویب در هيأت امناء؛

-2 33

فراهم كردن بستر الزم جهت تحقق اهداف برنامههاي راهبردي پارك؛

-1 33

فراهم آوردن بستر مناسب بهمنظور اجرایي كردن مصوبات هيأت امناء ،آئيننامهها و بخشنامههاي ابالغي از
سوي سازمان مؤسس و سایر مراجع ذیصالح؛

-4 33

مشاركت در تهيه آئيننامهها ،دستورالعملها ،شيوهنامهها ،تشكيالت و سایر موارد ارائهشده از سوي
معاونتها بهمنظور تصویب و یا طرح در هيأت امناء و یا سایر مراجع ذیصالح؛

-1 33

مشاركت در تدوین بودجه ساليانه پارك بهمنظور ارائه و تصویب در هيأت امناء؛

-1 33

كمك به تنوعبخشي به منابع مالي پارك از طریق جذب كمكهاي مردمي و افزایش درآمدهاي
اختصاصي از طریق ارائه خدمات تخصصي و فناوري و سایر منابع دیگر در چارچوب ضوابط و مقررات؛

-7 33

مشاركت در ارزیابي و نظارت بر عملكرد حوزههاي ستادي و واحدهاي فناور؛

-0 33

ایجاد هماهنگي الزم بين حوزههاي مختلف پارك؛

-9 33

تدوین آئيننامه داخلي هيأت رئيسه پارك؛

39- 33

انجام سایر وظایف محوله از سوي هيأت امنا و رئيس پارك.

ماده  – 12تركيب شورای علمي فناوری
 -3 32رئيس پارك (رئيس شورا)
 -2 32معاون امور فناوري پارك (دبير شورا)
 -1 32یك نفر از مدیران مراكز رشد وابسته به پارك با انتخاب رئيس پارك
 -4 32یك نفر از معاونين پژوهش و فناوري دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس پارك
 -1 32دو نفر از مدیران واحدهاي فناور فعال مستقر در پارك یا مدیران دستگاههكاي اجرایكي مكرتبط یكا صكنایع بكزر
استان با انتخاب رئيس پارك
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 -1 32یك نفر صاحبنظر در امور فناوري با انتخاب رئيس پارك
تبصره  :1رئيس پارك در موقع لزوم ميتواند مشاوران خود را بدون حق رأي به شورا دعوت نماید.
تبصره  : 2اعضاي شورا با پيشنهاد رئيس پارك و حكم معاون پژوهش و فناوري وزارت منصوب ميشوند.
ماده  – 13نحوه تشکيل جلسات شورای علمي فناوری پارک
جلسههاي شوراي پارك با حضور حداقل دوسوم اعضاء بهشرط حضور رئيس شورا ،رسميت ميیابد و تصميمهاي
آن بارأي اكثریت نصف بهعالوه یك كل اعضاي شورا معتبر است.
ماده  – 14وظايف و اختيارات شورای علمي فناوری پارک
 -3 34تدوین آئيننامه داخلي شوراي پارك
 -2 34ارایه خطمشي ،سياستها و معيارهاي جذب ،پذیرش ،حمایت ،استقرار و لغو مجوز استقرار واحدهاي فناور براي
تصویب در هيأت امنا
 -1 34نظارت بر روند جذب ،پذیرش ،حمایت ،استقرار و لغو مجوز استقرار واحدهاي فناور
 -4 34پيشنهاد تأسيس و انحالل پردیسهاي تخصصي ،مراكز رشد و مراكز خدمات علمي ،فناوري و نكوآوري و انكواع
دیگر واحدهاي موردنياز پارك به هيات امناء
 -1 34بررسي عملكرد پردیسهاي تخصصي ،مراكز رشد و مراكز خدمات علمي ،فناوري و نوآوري و سایر واحكدهاي
پارك
 -1 34بررسي و تصویب درخواستهاي پذیرش شركتهاي فناور متقاضي استقرار در پارك ،نحوه حمایت از آنهكا و
همچنين لغو صدور مجوز استقرار شركتهاي فناوري كه عملكرد قابل قبولي نداشتهاند.
تبصره :شوراي علمي فناوري ميتواند بخشي یا تمام وظكایف منكدرج دربنكد  4-34را در چكارچوب آیكيننامكهاي ككه
تدوین ميكند به یك كارگروهي كه زیر نظر شورا فعاليت ميكند واگذار كنكد .در ایكن صكورت نظكارت بكر وظكایف
پيشبينيشده دربند  4-34بر عهده شوراي علمي فناوري است.
ماده  - 15مقررات مالي و اداری
 -3 31پارك ازنظر مقررات مالي  -معامالتي مشمول آئيننامه مالي -معامالتي ابالغي از سوي هيأت امناي پارك است.
 -2 31پارك ازنظر مقررات اداري و تشكيالتي مشمول آئيننامه سازماندهي و تشكيالت پاركهاي علم و فناوري و
مراكز رشد مصوب هيأت امناي پارك است.
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تبصره :در مورد پاركهاي غير استاني مقررات مالي  -معامالتي و اداري و تشكيالتي نباید مغایر با مقررات سازمان
مؤسس باشد.

ماده  -16منابع مالي پارک عبارتند از :
-3 31

بودجه ساالنه پارك كه از محل اعتبارات عمومي دولت بهعنوان كمك تلقي ميشود؛

-2 31

درآمد حاصل از فعاليتها ،خدمات و قراردادهاي پژوهش و فناوري پارك؛

-1 31

كمكها و هدایاي خيرین و سایر اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي؛

-4 31

سایر درآمدهاي مجاز مورد تائيد هيأت امناء؛

ماده  -17سال مالي پارک
عبارت است از یك سال شمسي كه از اول فروردینماه هرسال شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم ميشود.

ماده  -18انحالل
-3 30

پارك در موارد زیر پس از تصویب نهایي شورا منحل ميشود:
 به پيشنهاد سازمان مؤسس و تأیيد هيأت امناء؛
 در صورت تخلف از مقررات اساسنامه ،مصوبات و ضوابط وزارت و سایر قوانين و مقررات جاري
كشور به تشخيص وزارت؛
 از دست دادن شرایط ایجادي و یا عملكرد ضعيف به تشخيص وزارت؛

-2 30

در صورت اعالم موافقت شورا با انحالل پارك ،هيأت تصفيهاي مركب از نماینده حقوقي سازمان مؤسس و
رئيس پارك با رعایت مقررات قانوني در مدتي كه شورا تعيين ميكند امر تصفيه را به عهده خواهد داشت؛

-1 30

در فرایند تصفيه ،سازمان مؤسس موظف است تمامي تعهدات پارك را در برابر وزارتخانهها ،مؤسسات
دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي ،بانكها ،شهرداريها ،سایر اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهد یا با
توافق صاحبان حق ،تعهدات پارك را بپذیرد؛
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ماده  – 19تغيير و اصالح اساسنامه
هرگونه تغيير و اصالح در این اساسنامه به پيشنهاد هيأت امناء و با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
ماده  -21این اساسنامه در  29ماده و  33تبصره در جلسه مورخ  ....................شوراي گسترش آموزش عالي به
تصویب رسيده و الزماالجرا ميباشد.
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