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اساسنامه پارکهاي علم و فناوري مصوب مورخ
 7937/72/71شوراي گسترش آموزشعالي
مقدمه
1

پارك هايعلمو فناوري بهعنوان  يكيازنهادهاياجتماعي مؤثر درامر
توسعه فناوري وبهتبعآن ،توسعهاقتصاددانش مدارو اشتغال زاييتخصصي
موردتوجهبسيا ريازكشورهايجهانواقعشدهاست .پتاركهتايعلتمو
فناوري ،محيطها ييمناسببراياستترراروحضتورحرفتهايشترك.هتاي
فناوري  كوچكومتوسط ،واحتدهايتحريتووتوستعهيتنايعومؤسستا 
پژوهشياس.كهدرتعاملسازندهبايكديگروبا دانشگاههابه فعالي.هتاي
فناوري  اشتغالدارند هدفها ييهمنشتيني ،ايجتادچشتمههتاي فنتاوريو
تسهيلفرآيندجذب،ارترتا و انتشتارآناست .بتهنحتوي  كتهتمتاميويتا
بخشهايعمدهاياز فعالي.ها يمنتهيبهمحصوال  فناوري دراينپاركها
بهيور حرفه ايقابلانجامباشد اهّ ماين فعاليت.هتا  شتاملبازارستنجي،
ايدهپردازي،پ ژوهشعلمي ،طراحيمهندسي،نمونهسازي ،طراحييتنعتي،
استانداردسازي ،تدويندانشفني ،ثب.مالكيت.فكتري ،فترو وعمليتا 
مستشاريبعديبرايتحرومحصوال  فناوري  درعريتهتوليتديتنعتيو
همچنينعرضهسايرخدما تخصصيميباشد همكاريهايبينالملليبراي
استفادهازتجاربجه انيوهمچنينحضور مؤثر دربازارهاي فناوريجهتان
ازاهدافراهبرديپارك هايعلمو فناورياس.

درايناساسنامه،پاركعلموفناوريبهاختصارپاركناميدهميشود 
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ماده  -7تعاريف
 -7-7پارک علم و فناوري:سازمانياس.كهبهوسيلهمتخصصينحرفتهاي
مديري.ميشود وهتدفايتليآنافتشايشثترو درجامعتهازطريتوارترتاي
فرهنگنوآوريورقاب.سازندهميانشرك.هايحاضردرپاركومؤسستههتاي
متّكيبرعلمودانشاس .برايدستيابيبهاينهدف،پاركعلميجرياندانش
وفناوريرادرمياندانشتگاههتا،مؤسستههتايتحريتووتوستعه،شترك.هتاي
خصوييوبازاربهحرك.انداختهومديري.ميكندورشدشترك.هتايمتّكتي
برنوآوريراازطريومراكشرشدوفرآيندهايزايشيتسهيلمتيكنتد پتاركهتا
همچنينخدما مناسبديگريبههمراهفضاهايكاريوتسهيال باكيفي.باال
مينمايند  1
فراهم 
سازمان مؤسس (متقاضي) :سازمانياس.كهمتراضيتأسيسپاركبودهو
ميگيرد 
بهعهده 
تأميناعتبارا آنازمجاريدولتيوغيردولتيرا 
 -2-7واحدهاي فناوري :واحدهايمستترردرپتاركدارايهويت.حرتوقي
مسترلازپاركهستند اينواحدهاباتوجهبهاساسنامهوياسايراستنادقتانوني
درزمينهتحريرا كاربرديوتوسعهاي،طراحيمهندستي،مهندستيمعكتو ،
انترالفناوري،ارايهخدما تخصصيودرجه.تجتاريكتردننتتايحتحريرتا 
فعالي.مينمايند اينواحدهاازجملهشاملشترك.هتايخصويتي،واحتدهاي
دانشگاههتايتادستتگاههتاي


وابستهبه
تحريووتوسعهينايعويامراكشتحريراتي
اجراييهستند اينتعريفبارعاي.مرررا مربوط،شاملشترك.هتايختارجي
ميگردد
نيش 
 -9-7شركتهاي كوچك و متوسط فنااوري 2:شترك.هتاييكتهازنرتر
شرك.هايبشرگكشورنبتودهواكرريت.ستهام

گرد ماليجشء02دريداول
،پاركهايتحريراتيو

قطبهايفنّاوري
پاركهايفنّاوري ،
اينتعريفانواعمختلفپاركهاازقبيل 

-1
وشهركهايفنّاوريراشاملميشود 

شهركهايعلمي

)2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs
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شرك.هايبشرگمذكورنباشد

آنهامتعلّوبه
ماده  -2اهداف
-1-0كمكبهافشايشثرو درجامعهازطريوتوسعهاقتصاددانشمحور؛ 
-0-0تجاريسازينتايحتحريرتا وتحرتوارتبتاطبختشهتايتحريرتاتي،
توليديوخدماتيجامعه؛
شرك.هايمتّكيبردانش؛

-3-0افشايشقدر رقاب.ورشد
بينالمللي؛
سرمايههايداخليو 

-4-0كمكبهجذبدانشفنيو
-5-0افشايشحضورومشارك.تخصصيشرك.هايفنّاورداخلتيدرستط 
بينالمللي؛

شرك.هايكوچكومتوسطفناوريوحمايت.

-6-0حماي.ازايجادوتوسعه
ازمؤسسههاوشرك.هايتحريراتيومهندسينوآورباهتدفتوستعهفنتاوريو
كارآفريني
ماده  -9وظايف
-1-3كمكبهارترايدانشفنيواحدهايفناوريبهمنروررقاب.درعريته
جهاني؛ 
-0-3سازماندهيبرايارايهخدما مؤثروموردنيتازبتهواحتدهايفنتاوري
بهمنروركمكبهرشدآنها؛

-3-3سازماندهيتواناييها وامكانا موجوددرمنطرهبرايايجادپيوندبتين
امكانا ومنابعدانشگاهها،مراكشعلميوفناوريوينعتيمنطرهوتواناييهتاي
واحدهايفناوري؛
جه.دهيمراكشعلميمرتبطباپتاركبتهستويتحريتودر
-4-3كمكدر 
رشتههايموردنيازواحدهايفناوري؛ 

-5-3ايجادفضايمناسبفعالي.علميومهندسيبرايجذبدانشتمندانو
متخصصانداخلوخارجازكشور؛
-6-3ايجادبسترمناسببرايفعالي.واحتدهايتحريتووتوستعهدولتتيو
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غيردولتيدرپارك؛
-7-3ايجادبسترمناسبحضتوروهمكتاريواحتدهايفنتاوريختارجيدر
شرك.هايبومي؛

پاركبرايتوسعهفناوري
-8-3ايجادبستترالزمبترايفعاليت.مشتتركواحتدهايفنتاوريداخلتيو
خارجي؛
پژوهشباهدفتوسعهمحصوال وفرايندها؛

-9-3تشويو
فناوري؛

پژوهشباهدفدستيابيبه

-12-3تشويو
-11-3كمكبهايجادشرك.ها وبنگاههاياقتصاديجديدازطريتومراكتش
رشدواحدهايفناوري(انكوباتورها)
ماده  -4اركان پارک
-1-4هيأ امنا؛ 
-0-4رييسپارك؛ 
-3-4شورايپارك 
ماده  -5نحوه تشكيل و تركيب هيأت امنا
هيأ امنامطابوباقانونتشكيلهيأ هتايامنتاوبتاتركيتبزيترتشتكيل
ميگردد :

-1-5وزيروزارتخانهمربوط(رييس)؛ 
-0-5استاندار(نايبرييس)؛ 
-3-5رييسسازمانمؤسس؛ 
-4-5رييسپارك(دبير)؛ 
برنامهريشياستان؛ 
-5-5رييسسازمانمديري.و 
دانشگاههاياستان؛ 

-6-5يكنفرازرؤساي
ياحبنرردرامورتوسعهاقتصادي؛ 

شخصي.هاي

-7-5يكنفراز
درامورپاركها؛ 

ياحبنرر

شخصي.هاي

-8-5يكنفراز
-9-5يكنفرازمديرانينايعمنطرهياواحدهايفناوري 
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ماده  -6وظايف و اختيارات هيأت امنا
سياس.هايمالي،اجرايي،علميوفناوريپارك؛ 

خطمشيو
-1-6تصويب 
.هايپارك؛
برنامههايپيشنهاديمربوطبهفعالي 
-0-6تصويب 
-3-6تصويببودجهساالنهوتصويبترازنامهوحسابسودوزيانپارك؛
-4-6نرار برحسناجرايوظايفپارك؛
نامههايماليواداريپارك؛
آيين 
-5-6تصويب 
تصويبضوابطتحصيلاعتبارازبانكهاومؤسسا اعتباري؛

-6-6
طرحهايتوسعهوگستر پارك؛
-7-6تصويب 
-8-6پيشنهادانحاللپاركبهكميتهتخصصيفناوري؛
-9-6بررسيگشار عملكردساالنهپارك؛
-12-6پيشنهادتغييرياايالحاساسنامهپارك؛
-11-6تصويبآييننامههاوضوابطتأسيسمراكتشومؤسستههتايعلمتيو
فناوريدرپارك؛
نامههايداخليهيأ امنا
آيين 
-10-6تصويب 
ماده  -1نحوه انتخاب و تركيب شوراي پارک
ميشوندوعبارتنداز :
اعضاياينشوراباحكمرييسسازمانمؤسسمنصوب 
-1-7رييسپارك(رييسشورا)؛ 
-0-7معاون(مدير)امورفناوري(دبيرشورا)؛
-3-7معاون(مدير)امورپشتيباني؛
دانشگاههاياستان؛

-4-7يكنفرازمعاونينپژوهشي
-5-7يكنمايندهازسويواحدهايفناوري؛
دستگاههاياجراييياينايعمنطره؛

-6-7يكنفرازمديران
درامورپاركها

ياحبنرر

-7-7يكنفر
ماده  -3وظايف شوراي پارک
لوي.بنديزمينههايفعالي.پتاركدرچتارچوب
-1-8تدوينسياس.هاواو 
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راهبردهايمصوبهيأ امنا؛ 
-0-8تصويبدرخواس.هايپتذير جهت.استتررارواحتدهايفنتاوريدر
پارك؛
-3-8تصويبطرحايجادمراكشرشدواحدهايفناوريومراكشخدما علمي
وفناوريوديگرمراكشموردنيازجه.ارايهبهسازمانمؤسس
تبصره -7جلسهها يشتورايپتاركبتاحضتوردوستوماعضتادربتاراولو
مييابد
اكرري.نسبيدرباردومرسمي .
تبصره  -2تصميمهايشورايپاركباتصويبنصفبهعالوهيكاعضاحاضر
نافذخواهدبود 
تبصره -9شورايپاركميتوانددراجرايوظتايفختودگتروههتايكتاري
تخصصيالزمراتشكيلدهد 
ماده  -3نحوه انتخاب و وظايف رييس پارک
رييسپاركبهپيشنهادرييسسازمانمؤسسوحكموزيرمربوطمنصتوبو
ميگيرد :
وظايفزيررابرعهده 
-1-9ادارهكليهامورپاركبرطبواساسنامهومصوبههايهيأ امناوشوراي
پارك؛ 
پيگيريعمليا طراحيواجراييوعمرانياحداثوتوسعهپارك؛
 -0-9
زمينههايالزمبرايارترايوتوسعهواحدهايفناوري؛
-3-9ايجاد 
-4-9تهيهوتنريمبودجهساليانهبرايارايهبههيأ امنا؛
-5-9نرار برفعالي.هايواحدهايفناوريبرايحصولاطمينانازانطباق
فعالي.هابامفادقراردادبينواحدهايفناوريوپارك؛

-6-9برنامهريشيواتخاذتدابيرالزمدرتأمينبودجهوترويت.بنيتهمتاليو
جذبامكانا برايپارك؛
-7-9تنريمگشار هايعملكردماليوكاريبرايارايهبههيأ امنا؛
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-8-9افتتاححسابهايجاري،سترردهامتاني،اعتبتاريو نتشدبانتكهتاو
مؤسسههايماليواعتباريداخليوخارجيوسايرمؤسسههايتجاريوانترال
ومسدودكردنحسابهايمذكوروهمچنيندرياف.وپرداخ.بهآنهابراستا 
سياس.هايتعيينشدهازسويهيأ امنا؛

-9-9تحصيلواميااعتبار،استتررا ازبانتكهتا،ستازمانهتا،شترك.هتاو
مؤسسههايدولتيوغيردولتيمطابوضوابطمصوبهيأ امنا

ماده  -73مقررات مالي
پاركازنررمرررا ماليمشتمولآيتيننامتهمتاليومعتامالتيدانشتگاههتا
ميباشد 

ماده  -77منابع مالي پارک
منابعماليپاركعبارتنداز :
 -1-11بودجتهستاالنهپتارككتهازمحتلاعتبتارا عمتوميكشتورتتأمين
ميگردد؛ 

فعالي.هاوخدما پارك؛

-0-11درآمدحايلاز
دستگاههاياجرايي؛

-3-11قراردادهايمنعردهباساير
كمكهاوهداياياشخاصحريريوحروقي.
 -4-11
ماده  -72تغيير و اصالح اساسنامه
هرگونهتغييروايالحدرايناساسنامهبهپيشنهادهيأ امناباتأييدكميتته
تخصصيفناوريوباتصويبشورايگستر آموز عالييور خواهدگرف .
ماده 79
ايناساسنامهدر13مادهو3تبصرهدرتاريخ81/10/17بهتصتويبشتوراي
گستر آموز عاليرسيد 

وزيرعلوم،تحريرا وفناوري-مصطفيمعين

