
  
 مقدمه : 1ماده 

بنين و بر اساس سياست هاي اعالمي در اسناد باالدستي و قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش 
شوراي گسترش دانشگاه اساسنامه مراكز رشد واحدهاي فناوري علوم پزشكي مصوب آئين نام اجرايي آن و 

..../..../..... مورخ  ................اين قرار داد بر اساس مصوبه جلسه شماره  پزشكي آئين نامه اجرايي آن، هاي علوم
ين طرفين ذيل منعقد گرديد و بعد از امضاء بكاشان شوراي مركز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشكي 

  .و ابالغ الزم االجرا مي باشد

  
  
  
  
  
  
 

 

  موضوع قرارداد : 2ماده 

پيرو ... .....................الي................... رشد از تاريخ/ استقرار فيزيكي واحد فناور در دوره رشد مقدماتي/ پذيرش  
در ارتباط ) تصوير پيوست( مركز رشد..../........../....... ..مورخ .. ................................................................نامه شماره 

  ........................................................................................................................................................... با ايده محوري

نرخ (......... و بهره مندي از خدمات پشتيباني در ازاي پرداخت هزينه ها مطابق تعرفه مركز رشد فناوري 
همچنين ضمائم ششگانه مندرج . قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد 17ماده  1مستند به تبصره ) ترجيحي

  .در ماده شش قرارداد جزء الينفك قرارداد مي باشند

شناسه  .........................: ..به شماره ثبت.........................................................................شركت هسته فناور: طرف دوم
نام  ..........................................................................................خانم/آقايبا مديرعاملي ............................. :ملي
 .............................................: .....شماره شناسنامه:........................................متولد:.................................... پدر

  ............................:به آدرس :......................................... محل صدور:............................................................. كدملي

.....................................................................................................................................................................................  

  ................................. :تلفن همراه:...................................... تلفن ثابت.................................................... كد پستي

 .ناميده مي شود» واحد فناور« كه دراين قرارداد

دانشگاه علوم پزشكي  به عنوان رئيس مركز رشد فناوري ................... سمتبا  مرادي... حبيب اخانم / آقاي : طرف اول
كاشان، بلوار قطب راوندي، بلوار پزشك، دانشگاه علوم پزشكي، ساختمان فرقاني، طبقه همكف، مركز رشد به آدرس  كاشان

  55583880 :و تلفن فناوري دانشگاه علوم پزشكي

 .ناميده مي شود» مركز رشد«كه در اين قرارداد 

 قرارداد استقرار واحدهاي فناور در مركز رشد فناوري دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



  د مدت قراردا: 3ماده 

  .ماه شمسي منعقد مي گردد....... به مدت حداكثر ...../.../..... لغايت....../..../.....  اين قرارداد از تاريخ

اين مدت به صورت انفرادي يا تجمعي از اولين زمان استقرار با موافقت شوراي مركز رشد و تاييد  -1تبصره 
سال با مجوز شوراي  5استقرار بيشتر از . باشد سال قابل تمديد مي 5شوراي فناوري دانشگاه حداكثر تا 

  .فناوري دانشگاه امكان پذير است

  وظايف مركز رشد: 4ماده 
ي در حد تجهيزات نرم افزاره ها، كارگاه ها و اشگارائه خدمات فني و تخصصي از قبيل استفاده از آزماي .1- 4

  برنامه پنجم توسعهقانون  17ماده  1مركز رشد مطابق تبصره امكانات موجود در 
 بازاريابي و پروژه يابي مطابق با ضوابط مركز رشدارائه خدمات مشاوره اي، حقوقي، مديريتي، . 2- 4

  صاصي در ساختمان مركز رشد مطابق تعرفه مركز رشدواگذاري فضاي استقرار اخت. 3- 4
  انات موجود و مطابق با ضوابط مركز رشدارائه خدمات پشتيباني در حد امك . 4- 4
  هاي فناور در تحقق ايده هاي محوري آنها نظارت بر فعاليت هاي واحد .5- 4
ارائه خدمات واگذاري موقت منافع فضاي فيزيكي و خدمات مندرج در ازاي دريافت هزينه مطابق تعرفه . 6- 4

  هاي مركز رشد
ازي محصول و تجاري سه واحدهاي فناور در راستاي تبديل ايده هاي نو به بمشاوره اي  ارائه خدمات .7- 4

  آنها در حد امكانات مركز رشد
  تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي بسترسازي جهت. 8- 4
 ي مدت استقرار حداكثر به مدت پنجنظارت دقيق در خصوص مدت استقرار واحدهاي فناور در ط. 9- 4 

ون تحقيقات و فناوري، از جمله معا به مسئولين دانشگاه و مركز رشددر اين خصوص موقع  سال و گزارش به
  ري دانشگاه و ديگر مسئولين ذيربطشوراي فناو

ت واحد فناور در حد مقدورات، منوط به پرداخت هزينه ارائه خدمات فوق الذكر به درخواس - 2تبصره 
  واهد بودتعرفه هاي مركز رشد خ خدمات مذكور مطابق

اي جداگانه اشد كه طي قراردادهد مي بشوراي مركز رمرجع تصميم گيري در اين خصوص ش - 3تبصره  
  ضميمه قرارداد مي شود

  وظايف و تعهدات واحد فناور: 5ماده 
رعايت و پايبندي به كليه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و رعايت اساسنامه و آئين نامه مركز  .1- 5

  رشد مصوب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



الزم است . قبول و رعايت شرايط ويژه استقرار در مرك رشد كه به نماينده واحد فناور ابالغ شده است. 2- 5
  .نماينده تام ااختيار خود را به مركز رشد به صورت رسمي معرفي نمايد بهواحد فناور 

ايت حقوق عي و اخالقي توسط كليه كارمندان واحد فناور در مركز رشد و رعرعايت شئونات اجتما. 3- 5
  .نوي مركز رشد، اشخاص ثالث و ساير واحدهاي فناورعمادي و م

اجتناب از فعاليت هاي صرفا بازرگاني و تجاري غير مرتبط با محصوالت و زمينه فعاليت واحد فناور . 4- 5
  مستقر در مركز رشد

ق با تعرفه هاي مركز باز پرداخت هزينه هاي مربوط به خدمات دريافتي بر اساس اين قرارداد و مطاب. 5 - 5
  رشد

ار ريال براي هر مترمربع مي باشد كه واحد هز.................، 139...تعرفه اجاره فضاي دفتري در سال -4تبصره 
فناور موظف به پرداخت آن به طور ماهيانه، پس از صورتجلسه تحويل دفتر و متراژ تخصيص يافته، در وجه 

فناور يك فقره چك معتبر به عنوان تضمين پرداخت اجاره بهاء بدين منظور واحد . دانشگاه مي باشد
در صورت دريافت مجوز براي استقرار در سال هاي . در وجه دانشگاه توديع مي نمايد) قرارداد 3ضميمه (

  .آتي، تعرفه مربوط به آن سال مالك دريافت اجاره بها، خواهد بود

  . مي باشد 139.......ريال براي هر متر مربع در سال ......................... تعرفه اجاره فضاي كارگاهي  -5تبصره 

  ارائه گزارش دوره اي و همكاري با ناظر تعيين شده از طرف مركز رشد. 6- 5

  .ركز رشدو بدون نقص كليه لوازم و تجهيزات دريافتي و مكان استقرار در زمان خروج از معودت سالم . 7- 5

  پرداخت هزينه تعمير لوازم و تجهيزات دريافتي در زمان خروج از مركز رشد .8- 5

  پرداخت هزينه تلفن اختصاصي. 9- 5

ارتباط و مكاتبات رسمي با مركز رشد صرفا توسط مديرعامل يا نماينده تام االختيار واحد فناور طي . 5 -  10
  مدت استقرار 

مركز رشد و اطالع  يده محوري بديهي است فعاليت در راستاي ايده محورانجام فعاليت در راستاي اي. 11- 5
ر راستاي ايده بديهي است فعاليت د؛ رساني به مركز رشد در صورت هرگونه تغيير در ايده محوري فعاليت

  .محوري جديد منوط به تاييد شوراي مركز رشد خواهد بود

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



اليت واحد فناور به عزان سهام آنها و زمينه اصلي فهيئت مديره ، و مي اطالع رساني هر تغيير در.  12- 5
 .مركز رشد

 پرداخت رائه خدماتواحد فناور موظف است هزينه خدمات دريافت شده را حداكثر يك ماه پس از ا.  13- 5
صورت در . به موقع هزينه ها منجر به صدور اخطار كتبي از طرف مركز رشد خواهد شد عدم پرداخت. نمايد

فاصله ده روز و در صورت عدم مراجعه نماينده واحد فناور، مركز رشد مي تواند ار كتبي به دريافت سه اخط
  .واحد فناوري اقدام نموده و كليه خسارات وارده را دريافت نمايديك طرفه قرارداد استقرار با  نسبت به فسخ

و اخذ را بدون هماهنگي ...) ايجاد پارتيشن و ( واحد فناور حق تغيير و تحوالت در فضاي فيزيكي .  14- 5
  .موافقت كتبي مركز رشد ندارد

د پس از ابالغ مركز رشد الزم بازپرداخت اعتبارات دريافتي، بر اساس مصوبه شوراي مركز رش.  15- 5
  .جراستاال

  گزارش ليست پرداخت بيمه و ساير عوارض به صورت ماهيانه به مركز رشد.  16- 5

بتني اهم تكاليف واحدهاي فناور در زمينه تجاري سازي فعاليت ها، عرضه محصول يا خدمت جديدم.  17- 5
ش گذاري فناوري، فناوري هاي جديد كه شامل فرآيندهاي مرتبط نظير ثبت اختراع، ارز بر ايده ها يا

منابع، طراحي صنعتي فرآيند يا محصول جديد، انجام آزمون ها، دريافت  ز، جذب سرمايه وحق امتياپرداخت 
محصوالت بازاريابي و خدمات پشتيباني و همچنين ارتقاء كمي و كيفي شي، تاييديه هاي الزم، توليد آزماي

  .موجود در بخش ها و واحدها مي باشد

مركز رشد اجازه واگذاري كلي و جزئي موضوع قرارداد را به  واحد فناور بدون مجوز رسمي و كتبي.  18- 5
  .حقوقي ندارد اصاشخ

در غير اين صورت . رعايت مقررات ايمني كار، استانداردها و اصول فني بر عهده واحد فناور مي باشد.  19- 5
  .مسئول و جوابگوي خسارات وارده خواهد بود

ينه بيمه هر نفر از كاركنان، مسئوليت اداري، اخالقي مسئوليت حفظ سالمتي كاركنان، پرداخت هز.  20- 5
  .و استخدامي واحد فناور و پرداخت هر گونه ماليات و عوارض به عهده واحد فناور مي باشد

ي راي كاركنان واحد فناور ايجاد نمقرارداد حاضر تعهدي براي مركز رشد از حيث تعهد استخدامي ب.  21- 5
خسارات و حادثه جاني و مالي در خصوص پرسنل شاغل به عهده واحد مسئوليت هرگونه همچنين  .نمايد

  .فناور مي باشد

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



پاسخگوئي به شكايات حقوقي و قضايي كه از بابت توليد، مصرف و ساير امور مرتبط با فعاليت واحد .  22- 5
  .مطرح مي گردد به عهده واحد فناور مي باشد قرارداد عو در موضو ورفنا

شاغل و پرداخت حقوق و مزاياي آنها در واحد فناور و پاسخگويي به شكايات كاركنان انتخاب پرسنل   .23- 5
  .عهده واحد فناور مي باشد بردر مراجع ذيربط 

واحد فناور به هيچ عنوان بدون اجازه كتبي از مركز رشد، حق استفاده از لوگوي آرم، اسم و عنوان و .  24- 5
فناوري  مستقر در مركز رشد فناوري(ا قيد به جز در اعالم آدرس پستي ب علوم پزشكي كاشاناعتبار دانشگاه 

  را ندارد) سالمت دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خودداري و عدم رعايت هر يك از مفاد و شروط قرار داد از ناحيه واحد فناور، تخلف و نقض حقوق .  25- 5
علوم پزشكي نظر كارشناس منتخب دانشگاه  طرف ديگر بوده و متخلف ملزم به جبران كامل خسارت وارده با

  .هزينه كارشناس مزبور بر عهده طرف متخلف خواهد بود. خواهد بود كاشان

واحد فناور اقرار مي نمايد كه در حين انعقاد قرارداد و تا پايان مدت اجراي آن مشمول ممنوعيت .  26- 5
و كارمندان دولت در معامالت دولتي كشوري  مذكور در قانون راجع به منع مداخله وزرا، و نمايندگان مجلس

  .نمي باشد 1337مصوب 

واحد فناور مكلف است تمام اطالعات درخواستي توسط مركز رشد اعم از اطالعات مالي، حسابداري، .  27- 5
  .روز كاري در اختيار قرار دهد 7را در صورت درخواست مركز رشد حداكثر ظرف ... نيروي انساني و

  قرار داد  ضمائم: 6ماده 
  ضمائم زير اجزاي الينفك اين قرارداد به شمار مي آيند •

.  1- 6  درخواست استقرار واحد فناور در مركز رشد

  شرايط ويژه استقرار واحد فناور در مركز رشد.  2- 6

  تعرفه استقرار واحد فناور در مركز رشد.  3- 6

  ضمانت استقرار واحد فناور در مركز رشد.  4- 6

 به مركز رشد) Royalty(امتياز ص حق اختصا.5- 6

  فرم تاييد اصالت ايده. 6 -  6

  

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



  تضمين قرار داد : 7ماده 

خدمات از مركز رشد تضمين معتبر و مورد قبول مركز رشد  تواحد فناور مكلف است براي استقرار و درياف
منوط به ارائه تسويه حساب و تائيد مركز مي تسهيالت اخذ شده ارائه نمايد كه استرداد آن  را تا دو برابر 

ز رشد صورت پذيرد به نحوي كه با محاسبه دقيق مالي بوسيله مرك بايدكيفيت و نحوه ي اخذ تضمين . باشد
  .مطابقت داشته باشدتامين اخذ شده يا خدماتي كه به واحدهاي فناور ارائه مي شود 

  فسخ قرارداد : 8ماده 
  :ل فسخ مي گردد اين قرارداد در موارد ذي

  انحالل شركت. 1- 8

  ورشكستگي شركت. 2- 8

. 3- 8  تخلف از قوانين و مقررات و اخالق اسالمي و شئون كاري به تشخيص مركز رشد

  شات ارائه شده از سوي واحد فناور به مركز رشدگزار عدم صحت اطالعات، مدارك و. 4- 8

  تشخيص مركز رشدعدم اجراي كامل و يا ناقص تهدات واحد فناور به .5- 8

  اليت مشهود واحد فناور در مركز به تشخيص مركز رشدععدم ف. 6- 8

 7- 8  عدم امكان اجراي پروژه و ايده محوري به تشخيص مركز رشد

كتبي واگذاري تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون مجوز رسمي و . 8- 8
  مركز رشد 

داران ، ميزان سهام و زمينه اصلي فعاليت واحد فناور بر اساس تغييرات ثبت تغييرات عمده در سهام. 9- 8
  شده در اداره ثبت شركت ها بنا به تشخيص مركز رشد

  ضرورت تخليه و جابجايي مركز رشد. 10- 8

. قدام نمايندنسبت به فسخ يك جانبه قرارداد ا) يك ماهه(هر يك از طرفين مي توانند با اعالم قبلي  11- 8
  .مي بايست نسبت به تسويه حساب اقدام شود اين صورتدر 

مركز رشد در هر مقطعي از مدت قرارداد، در صورت تخطي واحد فناور از تعهدات و وظايف خود  -6تبصره  
پس از اخطار كتبي و احراز رويه و عملكرد مغاير با اهداف مركز رشد، فعاليت واحد فناور را به صورت تعليق 

در اين صورت . تصويب شوراي مركز رشد مي تواند به صورت يكطرفه قرارداد را فسخ كند در آورده و پس از

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



ينه ها و خدمات و خسارات مركز رشد مجاز است با توجه به تضمين توديعي نسبت به وصول هز - 7تبصره
مندرج در قرارداد ولي به مراجع قضايي اقدام نمايد و واحد فناور و امضاء كنندگان اسناد توديعي حق هرگونه 

  .سلب و اسقاط مي نمايند ادعا و اعتراض را از خود

مركز رشد  كه واحد فناور در زمان اعالم شده اقدام به تخليه محل استقرار و خروج ازدر صورتي  -8تبصره
يك هفته و قرار دادن در محل استقرار واحد  اخطار كتبي هريك به فاصله 3ضمن ارسال  ننمايد، مركز رشد

اقدام به تخليه اموال واحد فناور نموده و  زمان آخرين اخطار مي تواند راساًفناور، حداقل پس از يك هفته از 
  .دعاي احد فناور نخواهد داشتورد ا هيچگونه مسئوليتي در قبال اشياء و مدارك موجود

با نظر كارشناس رسمي دادگستري د هزينه ها و ساير موارد در صورت خروج زودتر از موعد، براور -9تبصره 
 .عمل خواهد بود محاسبه و مالك

  مرجع حل اختالف: 9ماده 
فناور حادث شود كه واحد  ، اختالفي بين مركز رشد ودر صورتي كه در تفسير و اجراي مفاد قرارداد استقرار

ي آيين نامه مالي، معامالت 94توافق حل و فصل نشود، موضوع اختالف به كميسيون ماده  از طريق مذاكره و
كميسيون مذكور هياتي مركب از حداقل چهار نفر شامل . شد دانشگاه علوم پزشكي كاشان ارجاع خواهد

تصميم كميسيون مذكور براي . اه خواهد بودتحقيقات و فناوري دانشگ ينده معاونتنمايندگان طرفين، نما
  .الزم االجرا و قطعي خواهد بود طرفين 

اختالف تصميم  ل عدم فعاليت واحد فناور تا زمان ح/ مركز رشد مي تواند نسبت به فعاليت -10صره تب 
  .گيري نمايد

  محل انعقاد و اجراي قرار داد: 10ماده 

مابه التفاوت صورت حساب . دكاشان اعالم مي باش انشگاه علوم پزشكيمحل انعقاد و اجراي قرارداد حاضر د
  .هاي علي الحساب بعد از قطعي شدن مبالغ دريافت خواهد شد

   نسخ قرارداد: 11ماده 

  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 



  مدير واحد فناور   رئيس مركز رشد
 

كه  يم شدهتنظ) به همراه ضمائم(صفحه  11 تبصره و 10ماده ،  11اين قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 
ر، يك نسخه نزد مركز رشد، يك نسخه نزد معاون توسعه مديريت و منابع واحد فناويك نسخه آن نزد 

 .دانشگاه قرار مي گيرد و كليه نسخ آن اعتبار يكسان داردنسخه نزد دفتر حقوقي  دانشگاه و يك


