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مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (كه از این پس بهاختصار مركز نامیده میشود) ،مركز رشدي است وابسته به پژوهشگاه نیرو
(كه از این پس بهاختصار پژوهشگاه نامیده میشود) كه بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه هیئت امنا پژوهشگاه تاسیس شده است؛ و
با ارائه خدمات حمایتی به شركت ها و واحد هاي فناور مستقر در مركز ،از ایجاد و توسعه كسب و كارهاي دانش بنیان و یا فناورانه
پشتیبانی مینماید.
ماده  :1وظایف مركز
حوزه فعالیت هاي مركز به شرح زیر است:
1ـ1ـ جذب و پذیرش شركتها و واحدهاي فناور به شرح مندرج در ماده .2
1ـ2ـ ارائه خدمات حمایتی مورد نیاز براي رشد واحدهاي مستقر در مركز به شرح مندرج در ماده .3
1ـ3ـ كمک به برقراري ارتباط واحدهاي مستقر در مركز با صنعت برق و انرژي كشور.
1ـ4ـ فراهم نمودن امكانات الزم به منظور برقراري ارتباط واحدهاي مستقر با شركت ها و موسسات بین المللی ذیربط در جهت
توسعه كسب و كار بین المللی.
1ـ5ـ تسهیل فرآیند عقد قرارداد براي واحدهاي مستقر در مركز با كارفرماهاي دولتی و غیر دولتی.
1ـ6ـ تامین اعتبارات الزم براي رشد واحدهاي مستقر از مجاري دولتی و غیر دولتی.
1ـ7ـ اعطاي اعتبار تحقیقاتی از طریق عقد قرارداد با واحدهاي مستقر در مركز.
1ـ8ـ مشاركت ریسک پذیر با واحدهاي مستقر در مركز.
1ـ9ـ اعطاي اعتبارات خدماتی به واحدهاي مستقر در مركز.
1ـ10ـ ایجاد و راهبري شبكه ملی مراكز رشد در حوزه برق و انرژي.
1ـ11ـ برقراري ارتباط و تعامل الزم با سایر مراكز رشد ،پارك هاي علمی و فناوري ،دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی دولتی و
غیرِدولتی
1ـ12ـ عضویت در انجمن ها ،تشكل ها و شوراهاي تخصصی داخلی و خارجی كه در توسعه و بهبود فعالیت هاي مركز موثر است.
1ـ13ـ مشاركت در راه اندازي و مدیریت صندوق هاي حمایت مالی ریسک پذیر و یا سهامداري آنها.
ـ تبصره  :1انجام فعالیتهاي زیر توسط مركز ممنوع است:
أ ـ مشاركت در سهام واحدهاي مستقر در مركز.
ب ـ استخدام هیئت علمی.
ج ـ انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشیِ ارجاعی به مركز ،به استثناء موارد زیر:
ج ـ1ـ پروژههاي مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراكز رشد.
ج ـ2ـ عاملیت واگذاري اعتبارات شركتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی ،كه در راستاي گسترش فعالیتهاي مركز ویا
ج ـ3ـ قراردادها و پروژه هایی كه به قصد ارجاع به واحدهاي فناور مستقر در مركز منعقد میشود.
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آیين نامه مدیریت
مرکز توسعه فناوری صنعت ربق و ارنژی

مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي

تاریخ92/5/23 :
ویرایش1.5 :
صفحه 2 :از 5

ماده  :2واحدهاي قابل استقرار
مركز مجاز است نسبت به استقرار واحدهاي فناور و خدماتی زیر در مركز اقدام نماید .مركز میتواند درصورت فراهم كردن امكانات
نظارتی الزم و تأیید شوراي مركز ،نسبت به استقرار مجازي واحدهاي فناور نیز اقدام نماید.
2ـ1ـ واحدهاي فناور نوپا :واحدهایی كه در جهت تبدیل ایده به محصول فعالیت مینمایند.
2ـ2ـ واحدهاي فناور در حال رشد :واحدهایی كه داراي نمونه محصول اولیه هستند و در حال طی مرحله تولید نیمه صنعتی و یا
تدوین دانش فنی هستند.
2ـ3ـ واحدهاي فناور زایشی ( )spin offاز واحدها و پژوهشكدههايِ پژوهشگاه.
ـ تبصره  :2استقرار واحدهاي مندرج در بندهاي  1-2الی  3-2در مركز من وط به داشتن هویت حقوقی است .استقرار موقت
(حداكثر سه ماهه) شركت هاي در شرف تأسیس ،با اخذ تعهدات الزم و تأیید رئیس مركز ،بالمانع است.
2ـ4ـ واحدهاي لنگر :واحدهاي توسعه یافته فناور كه حضور آنها در مركز موجب راهنمایی ،رشد ویا رونق سایر واحدها میشود .از
اهم این نوع واحدها میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
2ـ4ـ1ـ واحدهاي تحقیق و توسعه وابسته به صنایع خصوصی یا دولتی.
2ـ4ـ2ـ واحدهاي تحقیق و توسعه وابسته به شركتهاي بین المللی و یا دفاتر شركتهاي طراحی مهندسی بین المللی.
فعالیتهاي زیر توسط مركز ممنوع فعالیتهاي زیر توسط مركز ممنوع
2ـ5ـ واحدهاي ارائه دهنده خدمات مورد نیاز مركز.
ـ تبصره  :3سقف مدت زمان استقرار واحدها سه سال است كه میتواند ،در موارد بندهاي  1-2الی  3-2به مدت دو سال و براي
موارد (2ـ4ـ) و (2ـ5ـ) به صورت ساالنه و نا محدود ،با پیشنهاد شوراي مركز و تأیید هیئت رئیسه پژوهشگاه تمدید گردد.
ماده  :3خدمات قابل ارائه
ی همكار و دیگر واحدهاي پژوهشگاه و در قبال
مركز مجاز است با استفاده از امكانات و نیروي انسانی خود ،اشخاص حقیقی و حقوق ِ
دریافت هزینه نسبت به ارائه خدمات زیر به واحدهاي مستقر اقدام نماید.
3ـ1ـ خدمات اسكان در فضاي مجهز به تاسیسات ،شبكههاي ارتباطی.
3ـ2ـ خدمات پشتیبانی علمی شامل مشاوره ،خدمات آزمایشگاهی و كارگاهی.
3ـ3ـ خدمات پشتیبانی اجرایی و اداري.
3ـ4ـ خدمات آموزشی و مشاوره مدیریتی و حقوقی.
3ـ5ـ خدمات بازاریابی و تسهیل عقد قرارداد.
ماده  :4نحوه محاسبه تعرفه خدمات

ساالنه بر اساس مصوبه هیئت رئیسه پژوهشگاه تعیین میشود.
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ـ تبصره  :4در راستاي رونق فعالیتهاي مركز و حمایت از واحدهاي مستقر ،مركز میتواند در صورت لزوم ،خدمات اسكان را با
تعرفه مخفف ارایه نماید .میزان تخفیف ،كه در دو سال آغاز كار هر مركز رشد جدید بیشتر خواهد بود ،بنا بر پیشنهاد مركز
به تصویب هیات رییسه پژوهشگاه میرسد.
4ـ2ـ تعرفه سایر خدمات برمبناي مصوبه هیئت رئیسه پژوهشگاه و باتوجه به قیمت تمام شده برآوردي تعیین میشود.
ـ تبصره  :5در راستاي تشویق واحدهاي مستقر به ارتقاي توانمنديهاي خود با استفاده از خدمات مركز ،سایر خدمات را با
تعرفه مخفف ارایه نماید .میزان تخفیف بنا بر پیشنهاد مركز به تصویب هیات رییسه پژوهشگاه میرسد.
ماده  :5اركان مركز رشد
5ـ1ـ هیات امناء
5ـ2ـ رئیس پژوهشگاه
5ـ3ـ رئیس مركز
5ـ4ـ شوراي مركز
ماده  :6هيات امناء
هیات امناي مركز همان هیات امناي پژوهشگاه است.
ماده  :7وظائف و اختيارات هيات امناء
وظایف و اختیارات هیات امناء مطابق با قانون تشكیل هیاتهاي امناء دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالی و پژوهشی مصوب
جلسههاي  181و  183مورخ  9و  1376/12/23شوراي عالی انقالب فرهنگی و اصالحیه هاي بعدي آن است.
ماده  :8وظایف رئيس پژوهشگاه
8ـ1ـ تامین منابع مالی مورد نیاز مركز.
8ـ2ـ انتصاب رئیس مركز.
8ـ3ـ تامین ستاد مدیریتی و نیروي انسانی بخش ستادي.
8ـ4ـ بررسی گزارشات عملكرد مركز.
8ـ5ـ پیشنهاد انحالل مركز به هیات امنا پژوهشگاه.
ماده  :9وظایف رئيس مركز
9ـ1ـ اداره كلیه امور مركز بر طبق مصوبههاي هیات امناء و یا اساسنامه مراكز رشدِ واحدهاي فناوري مصوب وزارت علوم ،تحقیقات
9ـ2ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ساالنه و ارائه به رئیس پژوهشگاه.
9ـ3ـ نظارت بر فعالیت واحدهاي فناور مستقر در مركز براي حصول اطمینان از فعال بودن آنها و انطباق فعالیتها با اهداف
پیشبینی شده.
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9ـ4ـ ایجاد زمینههاي الزم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناور.
9ـ5ـ برنامهریزي و اتخاذ تدابیر الزم برايِ تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امكانات براي مركز.
9ـ6ـ عقد قرارداد و تفاهم نامه به نمایندگی از مركز با كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
9ـ7ـ ارائه گزارش عملكرد سالیانه مركز.
ماده  :10تركيب شوراي مركز
10ـ1ـ رییس مركز (رئیس شورا)
10ـ2ـ یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاههاي اجرایی مرتبط با موضوع كاري مركز ،به پیشنهاد رئیس مركز و با تایید و صدور
حكم توسط رئیس پژوهشگاه.
10ـ3ـ دو نفر از محققان و یا كارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیتهاي مركز ،به پیشنهاد رئیس مركز و با تائید و
صدور حكم توسط رئیس پژوهشگاه.
10ـ4ـ یک نفر كارشناس مبرز اقتصادي ،به پیشنهاد رئیس مركز و با تائید و صدورحكم توسط رئیس پژوهشگاه.
10ـ5ـ یک نفر از مدیران شركتهاي خصوصی فعال در زمینه فناوري ،به پیشنهاد رئیس مركز و با تائید و صدور حكم توسط رئیس
پژوهشگاه.
10ـ6ـ یک نفر كارشناس مبرز در حوزه توسعه صادرات به پیشنهاد رئیس مركز و با تایید و صدور حكم توسط رئیس پژوهشگاه.
10ـ7ـ معاون توسعه مبادالت بین المللی مركز.
10ـ8ـ معاون فناوري مركز (دبیر شورا).
ماده  :11وظایف و اختيارات شوراي مركز
11ـ1ـ تصویب خط مشی ،سیاستهاي مالی و علمی مركز.
11ـ2ـ تائید تراز مالی و (حساب سودوزیان) ساالنه مركز براساس شاخصهاي مصوب جهت ارائه به هیأت امناء.
11ـ3ـ تائید آیین نامههاي اجرائی مركز.
11ـ4ـ تصویب صالحیت واحدهاي فناور جهت استقرار در مركز.
11ـ5ـ بررسی گزارشهاي نظارتی در مورد واحدهاي فناور.
11ـ6ـ موارد مندرج در آئیننامه پرداخت اعتبارات تحقیقاتی و خدمات مهندسی و آئیننامه پرداخت اعتبارات خدماتی.
11ـ7ـ بررسی عملكرد ساالنه مركز.
11ـ8ـ پیشنهاد انحالل مركز ،و همچنین پیشنهاد اصالح یا تغییر آییننامه مدیریتِ مركز و شرح فعالیتها و وظایف به رئیس
پژوهشگاه.

ماده  :12مقررات مالی
مركز از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه هاي مصوب پژوهشگاه می باشد.
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ماده  :13منابع مالی
منابع مالی مركز عبارتاند از:
13ـ1ـ بودجه ساالنه مركز كه از محل اعتبارات عمومی كشور ،ویا سایر منابع پژوهشگاه تامین میگردد.
13ـ2ـ كمکهاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقی.
13ـ3ـ درآمد حاصل از فعالیتهاي مركز و خدمات ارائهشده به واحدهاي مستقر در مركز.
13ـ4ـ عقد قراردادهاي پژوهشی و اجرایی با سازمانهاي دولتی و غیردولتی ،با رعایت تبصره ذیل ماده .1
ماده  :14محل استقرار و شعب
محل استقرار مركز در تهران و در پژوهشگاه نیرو می باشد.
ـ تبصره  :7مركز میتواند شعباتی در محل پژوهشگاه و یا خارج از آن داشته باشد و فعالیت هاي هر یک را در یک یا چند حوزه
ال بین المللی ،تعمیرو نگهداري )... ،ویا منطقه جغرافیائی تعیین
ال انرژیهاي نو ،نانو )... ،ویا با ویژگی خاص (مث ً
تخصصی (مث ً
نماید.
ماده  :15تصویب
این آیین نامه در  15ماده و  7تبصره در تاریخ  1392/05/23به تصویب هیئت امناء پژوهشگاه نیرو رسید.
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