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، توسط دفتر جذب 2ی بانضمام پیوست شماره واحد متقاض هسته یا پذیرش ابالغ کتبی تصمیم اتخاذ شده در شورای مرکز رشد در خصوص .1

 پذیرش و

 ول مربوطه در امور مالی جهت تعیین و تایید نهایی ضامنین موورد نروربا مسو شرکتمدیر عامل  ول هسته یاهماهنگی)تلفنی/حضوری( مسو .2

  2پیوست شماره  5بند مطابق با 

و حصوول ت مودیرعامل شورک ول هسوته یواتوسط مسو ( 2 موضوع پیوست شماره)مدارک درخواستی تصویره حضوری یا ارسال پستی ارای .3

 ویتوسط  مزبور مدارککامل بودن ول مربوطه در امور مالی و تایید نان از رسیدن مدارک ارسالی به مسواطمی

 متعهدین و ضامنین در محل پردیس پارکحضور زمان جهت تعیین ول مربوطه در امور مالی و مسو هماهنگی با دفتر جذب و پذیرش .4

 در محل پردیس پارک جهت:، 4حضور متعهد/ متعهدین و ضامنین در تاریخ تعیین شده در بند  .5

 جهت تطابق با تصاویر اسناد مزبور، احراز هویت و امضای اسوناد و  2شماره  اسناد مندرج در پیوست اصل همراجعه به امور مالی و ارای

 ربطذیول نرر مسوبا مطابق  توسط متعهد و ضامنین مدارک ضمانتی

  مربوطه اسناد و مدارک امضایدفتر جذب و پذیرش جهت انعقاد قرارداد و مراجعه به 

  11پیوست شماره پیوست شماره 

  فرآیند انعقاد قرارداد پرداخت و بازپرداخت اعتبارات اعطایی هسته ها و واحدهای پذیرش شده در شورای مرکز رشدفرآیند انعقاد قرارداد پرداخت و بازپرداخت اعتبارات اعطایی هسته ها و واحدهای پذیرش شده در شورای مرکز رشد
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    22  پیوست شمارهپیوست شماره

  انعقاد قرارداد پرداخت و بازپرداخت اعتبارات اعطایی هسته ها و واحدهای پذیرش شدهانعقاد قرارداد پرداخت و بازپرداخت اعتبارات اعطایی هسته ها و واحدهای پذیرش شده  ه به امور مالی برایه به امور مالی برایارایارای  اسناد و مدارک الزم جهتاسناد و مدارک الزم جهت

 نامه واحد جذب و پذیرش مبنی بر ابالغ تصمیم شورای مرکز رشد .1

  )جهت پذیرفته شدگان ورود به دوره رشد(ه رسمی و آخرین تغییرات انجام شده شرکتوزنام، آگهی ریتصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت .2

 دارندگان حق امضای شرکت ول هسته یامسو شناسنامه و کارت ملیتصویر .3

درس چنانچه قرارداد با شررکت باشرد آدارندگان حق امضا ) ول هسته یامحل کار و شماره تماس مسومحل سکونت،  ه آدرس پستی دقیقارای .4

  (.ه گرددز اصلی شرکت و تلفن نیز باید ارایمرک

 ول ذیربط در امور مالی:ط زیر جهت تایید واحد حقوقی و مسومعرفی دو نفر ضامن با شرای .5

  و آخرین پرینت از حساب جاریتصویر پروانه کسب معتبر ه با ارایداشته باشد شغل آزاد درصورتی که ضامن کاسب و 

 کسرر از نامره تصویرآخرین فری  حقروقی، آخررین حکرم کرارگزینی و ه با ارایدولت باشد شاغل که ضامن کارمند رسمی  در صورتی

 از محل کارحقوق 

توسرط واحرد ضرامنین معرفری شرده  پس از تایید، 5و سایر مدارک مندرج در بند آدرس و تلفن ضامنین  ه تصویر شناسنامه، کارت ملی،ارای .6

 ر امور مالیول ذیربط دحقوقی و مسو

ول ذیربط در امور مرالی در امضای متعهد و ضامنین در حضور مسوجهت  ،تهیه سفته به میزان مبلغ تعیین شده در نامه واحد جذب و پذیرش .7

ول حل پردیس پارک و مطابق با نظر مسروبدون حضور در مواحد فناوری  )الزم به ذکر است چنانچه هسته یا تاریخ تعیین شده توسط ایشان

ار و غیرر قابرل اسناد مزبور از نظر ایرن پرارک فاقرد ا تبر ؛، اقدام به امضای سفته ها و سایر مدارک نمایدمالی و واحد حقوقیبط در امور ذیر

  (.استفاده خواهد بود

 



 

 3پیوست شماره

 

رشد حضور فعال داشته و بخشی از های آموزشی تعیین شده از سوی مرکز ها و دورهواحد فناور موظف است در کلیه سمینارها، نمایشگاهها، کارگاه .1

 ها نخواهد بود()مرکز ملزم به تامین این هزینه. ر نمایدوهای حضور در موارد مذکرا صرف هزینهیافته ص یاعتبار خدماتی تخص

الکترونیکی به مرکز بوده و ، واحد فناور ملزم به ارایه آدرس دقیق پست گیردصورت میاز طریق ایمیل با واحدها از آنجا که کلیه مکاتبات این مرکز  .2

همچنین واحد موظف است یه محض  گونه تعهدی ندارد.مرکز رشد در خصوص کوتاهی و قصور واحد/ هسته در عدم دریافت به موقع مکاتبات هیچ

 اور ثبت نام نماید.به عنوان یکی از واحدهای فن   www.sstp.irاستقرار، در وب سایت پارک به آدرس 

 

 باشد.روز پس از آن می 11حداکثر  واحد فناور ملزم به ارایه آخرین تغییرات در آدرس پستی و وضعیت حقوقی شرکت .3

 

 باشد.قرارداد پرداخت می 11واحد ملزم به انجام تعهدات خاص قید شده در بند  .4

 

توسط  تایید شدهاز سربرگ و کارت ویزیت  ،پارک و در جهت اجرای ایده محوریواحد ملزم است در کلیه مکاتبات خود در امور مرتبط با اهداف  .5

 مرکز رشد استفاده نماید.

 

-های، استقرار، خدمات عمومی، فنی و تخصصی، آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی، اطرالع تعیین شده از سوی مرکز صرف هزینه اعتبار خدماتی .6

 41صرف هزینه ای پرسنلی)حداکثر ترا   اعتبار تحقیقاتیو  مشاوره و راهنمایی، بازاریابی، تبلیغات  رسانی و کتابخانه ای، خرید ملزومات مصرفی،

درصد و براساس موراد پیش بینی شده در طرح تجاری مصوب شورای مرکز رشد و لیست بیمه تایید شده(، خرید لوازم و تجهیازت مصرفی و غیرر  

 ح تجاری، خدمات آزمایشگاهی و ... میگردد.مصرفی مورد نیاز ایده محوری تصریح شده در طر

 

های مرکز از قبیل ایمیل، فاکس و پیامک از مواردی است که مشمول جریمه و محدودیت از ارایره برخری از   ها و درخواستعدم پاسخگویی به نامه .7

 خدمات میگردد.

-ه واحد فناور پرداخرت مری  بمرحله و پس از تایید  4مبلغ قرارداد، پس از بررسی و ارزیابی ایده محوری به تصویب شورای مرکز رشد رسیده و در  .8

 در خصوص افزایش اعتبار مصوب هیچگونه تعهدی ندارد.  مرکزگردد. 

http://www.sstp.ir/

