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 مرکز..... که از این پس در این قرارداد به اختصار ..................رشد ...... مرکز -پژوهشگاه نیروبین  ................. این قرارداد در تاریخ   

 ............................................................................................................... ....... از یک طرف و شرکت............................نمایندگی  اشود ب نامیده می

 واحد فناور ثبت رسیده، و از این پس در این قرارداد به اختصار...... به ............................. در اداره ثبت .........................که تحت شماره 

......... .......................که طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ............................................................نمایندگی  اشود، بنامیده می

..................... .................................................................................................. نشانی امضای این قرارداد را دارند به تیاراخ .....................مورخ ........

 . باشندشود و طرفین ملزم به اجرای آن میمنعقد میبا شرایط زیر از طرف دیگر 

 مقدمه:

قصد دارد در اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و آئین نامه تأسیس و راه اندازی  مرکزاز انجا که       

تحقیقات و فناوری، با حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی  مراکز رشد واحدهای فناوری، مصوب وزارت علوم،

 ؛کنند مبادرت به ارائه خدمات پشتیبانی به آنها نمایدفناوری فعالیت میکه در زمینه تجاری سازی دانش و 

مستندات و ، ایده خود را مطابق مادة یكم این قرارداد مطرح و با گزارش توجیهی فنی و اقتصادی واحد فناوراز آنجا که     

 ؛داده است ارائهاستدالالت خویش را در خصوص قابلیت اجرا و اقتصادی بودن آن 

 در واحد فناور ..  با استقرار.......................طبق مصوبه مورخ ......... ، مرکزبررسی و شورای  مرکزتوسط  واحد فناوراز آنجا که ایده    

 موافقت نموده است، لذا طرفین برای نیل به اهداف فوق، به شرح ذیل توافق نمودند. مرکز

کلیه اصطالحات و عبارات بكار برده شده در این قرارداد دارای همان معانی و مفاهیم مندرج در آئین نامه تأسیس و تبصره: 

در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب  71/71/17که در تاریخ باشد میراه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری 

 .رسیده است

 موضوع قرارداد :1 ماده

.................. .....................................................................................................................در ارتباط با ایده .......... اورواحد فن عبارت است از پذیرش

  مرکزهای مطابق با تعرفه مرکز مندی از حمایتها و خدمات پشتیبانیو بهره 7به شرح پیوست شماره 

 قرارداد مدت :2 ماده

 باشد.ماه می ........... به مدت......................   لغایت :     ..................... مدت این قرارداد از تاریخ:

قابل  مرکزضوابط و مقررات ، طبق مرکزدر صورت موافقت واحد فناور مدت زمان این قرارداد بر حسب درخواست  :1 تبصره ـ

 باشد.تمدید می

 بند موظف است براساس مفاد واحد فناور فوق، 7تبصره در پایان مدت قرارداد یا انقضای مدت تمدید شده طبق  :2 تبصره ـ

رداخت کلیه دیون خویش طبق محاسبات و به قرارداد نسبت به ترک محل و استرداد کلیه اموال مورد امانت و پ ـ7ـ1

 نماید، اقدام نماید. تعیین می مرکزترتیبی که 
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 بهاي خدمات قرارداد :3 ماده

محاسبه و به بدهكار  مرکزهای قرار خواهد داد بر اساس تعرفهواحد فناور  در اجرای این قرارداد در اختیار مرکز بهای خدماتی که

تماماً و یا بعضاً به صورت اعتبار بر اساس  مرکزمصوبات های مذکور حسب مطابق تعرفهمنظور خواهد شد و واحد فناور  حساب

مطالبه و دریافت واحد فناور  از یرد و یا نقداًگقرار میواحد فناور  در اختیار  مرکز فازبندی ایده مصوب و پیشرفت کار مطابق نظر

 اقدام نماید.  مرکزنسبت به پرداخت آن به  مرکزحداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه  بایدواحد فناور  ؛خواهد شد

از وی به دین  مرکزبه هر علت تعلل نماید، کلیه مطالبات  مرکزپرداخت دیون خود به باز در واحد فناوردر صورتیكه تبصره: 

 معمول خواهد داشت.  جهت وصول مطالبات خود اقدامات قانونی را مرکزحال تبدیل شده و 

   مرکز خدمات و حمایتها :4 ماده

 مرکزو تأیید  واحد فناورممكن است بر اساس درخواست    مرکزحسب مقدورات حمایتها و خدماتی که در اجرای قوانین و مقررات، 

  باشد:میگیرد، شامل موارد ذیل  قرار واحد فناور   در اختیار

  ی؛ارتباط و امكانات سیساتأخدمات اسكان در فضای مجهز به ت ـ7ـ4

 ؛خدمات پشتیبانی علمی شامل مشاوره، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی ـ1ـ4

 ؛خدمات پشتیبانی اجرایی و اداری ـ3ـ4

 ؛خدمات آموزشی و مشاوره مدیریتی و حقوقی ـ4ـ4

 خدمات بازاریابی و تسهیل عقد قرارداد.  ـ5ـ4

 واحد فناور وظایف و تعهدات  :5 ماده

 ؛جمهوری اسالمی ایران رعایت و پایبندی به کلیه قوانین و مقررات ـ7ـ5

 ؛مرکزقبول و رعایت کلیه شرایط ویژه استقرار مطابق با مقررات و قوانین  ـ1ـ5

 ؛مرکزنات اجتماعی و اخالقی در ؤورعایت ش ـ3ـ5

 ؛واحد فناوربازرگانی و تجاری توسط  اًاجتناب از فعالیتهای صرف ـ4ـ5

 ؛مرکزدر این قرارداد مطابق با تعرفه های  مرکزبازپرداخت هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده توسط  ـ5ـ5

 ؛مرکزای و همكاری کامل با ناظر تعیین شده از طرف ارائه گزارش دوره ـ6ـ5

و همچنین جبران خسارات  مرکزسالم و بدون نقص کلیه لوازم و تجهیزات دریافتی و مكان استقرار در زمان خروج از  استرداد ـ1ـ5

 ؛پرداخت هزینه تعمیر لوازم و تجهیزات دریافتی در صورت بروز هرگونه عیب و نقصی احتمالی ووارده 

 ؛و اینترنتتلفن استفاده از  پرداخت قدرالسهم خود در خصوص هزینه ـ1ـ5

 ؛معرفی شده عامل یا نماینده تام االختیار توسط مدیر اًصرف مرکزبا  هارتباط و مكاتب ـ9ـ5

بوده و استفاده از امكانات و محل استقرار صرفاً  مرکزمصوب خود در راستای ایده  در باید واحد فناوری یتهاانجام کلیه فعال ـ71ـ5

حق واگذاری امكانات و محل استقرار را به صورت کلی و جزئی به  واحد فناورهمچنین ؛ در جهت تحقق ایدة مصوب باشد

 ؛غیر ندارد
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بدیهی است فعالیت در راستای ایده جدید  مصوب؛ در صورت هرگونه تغییر در ایده مرکز بهکتبی و بدون وقفه اطالع رسانی  ـ77ـ5

 ؛خواهد بود مرکز مجدد ییدأمنوط به ت

 یهاینهسهام آنها و زم یزانسهامداران و م یره،مد یأتدر افراد ه ییرهرگونه تغکتبی و بدون وقفه نسبت به  یاطالع رسان ـ71ـ5

 ؛مرکز به واحد فناور یتفعال یاصل

و یا نیروهای کلیدی معرفی شده در  واحدفناور هرگونه تغییر در اساسنامهقبل از اعمال  مرکز کسب موافقت کتبی ـ73ـ5

 ؛واحد فناورتقاضانامه 

 ؛پس از ابالغ مرکزبازپرداخت اعتبارات دریافتی براساس مصوبه  ـ74ـ5

 ؛مرکز عدم تغییر و تحول در فضای فیزیكی تحویلی ، بدون هماهنگی و اخذ موافقت کتبی از ـ75ـ5

 . مرکزرعایت ساعات کار اعالم شده توسط  ـ76ـ5

 تضمین قرارداد :6 ماده

را به شرح ذیل در اختیار آن قرار  مرکزتضامین معتبر مورد قبول  مرکزاستقرار و دریافت خدمات از  قبل از مكلف است  واحد فناور

 دهد.

 برابر. ...........به میزان  مرکزاعتبارات اختصاص داده شده توسط پرداخت تضمین باز ـ7ـ6

از بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده و یا پرداخت  مرکزظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه  واحد فناوردر مواردی که   ـ1ـ6

تواند عالوه بر سایر حقوق و اختیارات خود به شرح مندرج در این قراداد، می مرکزهزینه خدمات مورد استفاده امتناع نماید، 

 ا به نفع خود وصول نماید. تمام و یا هر بخش از تضمین مذکور ر

واحد منظور ضمانت انجام صحیح و به موقع هر یک و یا تمام تعهدات به ارزش ......................... ریال به تضمین انجام تعهدات  ـ3ـ6

 ؛فناور

سایر حقوق و تواند عالوه بر می مرکزاز انجام به موقع هر یک از تعهدات خویش امتناع نماید،  واحد فناوردر مواردی که   ـ4ـ6

 اختیارات خود به شرح مندرج در این قراداد، تمام و یا هر بخش از تضمین مذکور را به نفع خود وصول نماید.

 می باشد. مرکزتأیید  بامنوط به تسویه حساب کامل  تضامین مذکور استرداد ـ5ـ6

 فسخ قرارداد، قرارداد خاتمه :7 ماده

کلیه اموالی که به صورت نسبت به تحویل را ترک و  مرکزروز  75حداکثر ظرف مدت  باید واحد فناوردر پایان مدت قرارداد  ـ7ـ1

اقدام نموده و مطالبات و  ،طبق صورتجلسه تحویل در اختیار وی قرار گرفته، مرکز امانت و برای پیشبرد ایده مصوب توسط

در صورتی  گردیده است پرداخت نماید.تعیین  مرکز و به ترتیبی که توسط مرکزرا طبق محاسبات  مرکزخسارات وارده به 

به ترتیب و در زمان تعیین شده  مرکزتصفیه مطالبات و پرداخت خسارات  استرداد اموال مورد امانت و یا از واحد فناورکه 

 عمل نماید.  ـ1ـ1ـ1تواند طبق بند  می مرکزخودداری نماید،  مرکز توسط

 اقدام نماید: فسخ قراردادتعلیق و یا  می تواند در هر مقطعی از مدت قرارداد به تشخیص خود در موارد ذیل نسبت به مرکز ـ1ـ1

 ؛کاری شؤون و اسالمی اخالق و مقررات و قوانین از واحد فناور تخلف -الف         

  ؛واحد فناورقرارداد توسط  شرایط و طبضوا رعایت عدم -ب         
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 ؛واحد فناور از سوی هریک از تعهدات  قرارداد نقض  -ج         

ارائه  مرکزمند شدن از امكانات و تسهیالت قراردادی به برای بهره واحد فناورمدارکی که  و اطالعات صحت احراز عدم –د         

 ؛نموده است

  .مرکز ایدوره ارزیابی براساس، مرکز به شده ارائه مدون برنامه و اهداف به واحد فناور دستیابی عدم -ه         

به صورت تعلیق درآورده و یا  ـ7ـ1ـ1طبق بند را واحد فناور  پس از اخطار کتبی، فعالیت تواند می مرکز در هر یک از موارد فوق،   

  .به صورت یكطرفه قرارداد را فسخ نماید ـ1ـ1ـ1طبق بند 

 مرکزموظف است کلیه فعالیتهای خویش را به نحوی که  واحد فناور، مرکزدر صورت تعلیق قرارداد از سوی  ـ1ـ2ـ7

کلیه اموالی که به صورت امانت و برای پیشبرد نسبت به تحویل و ترک را  مرکزنماید متوقف نموده و تعیین می

اقدام نماید. ادامه فعالیتها منوط به  ،لطبق صورتجلسه تحوی در اختیار وی قرار گرفته، مرکزایده مصوب توسط 

تواند می مرکزدر دوره تعلیق اجتناب نماید،  مرکزاز دستورات  واحد فناوردر صورتی که  .باشدمی مرکزموافقت 

تعلیق فعالیتها را تا سه ماه دیگر تمدید نماید و بعد از آن موظف  تواندمی مرکزنماید. نسبت به فسخ قرارداد اقدام 

در را صا واحد فناوراقدام نماید و یا مجوز صدور فعالیت مجدد  ـ1ـ1ـ1و اعمال بنداست یا نسبت به فسخ قرارداد 

 . کند

را به  واحد فناورعهدات تقانون مدنی تضمین انجام  131تواند به تجویز ماده می مرکزدر صورت فسخ قرارداد،  ـ2ـ2ـ7

موظف است به محض دریافت  واحد فناوربه نفع خود وصول نماید.  واحد فناور،عنوان خسارت عدم ایفای تعهدات 

و کلیه اموالی را که به صورت امانت و برای پیشبرد را متوقف نموده  مرکزکلیه فعالیتهای خویش در  ،اخطار فسخ

 واحد فناور، مسترد نماید. همچنین طبق صورتجلسه تحویل در اختیار وی قرار گرفته، مرکزایده مصوب توسط 

طبق صورتجلسه  ستفاده،ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تخلیه و تحویل محل مورد ارا ترک و  مرکزموظف است 

همچنین موظف است در مهلت تعیین شده، مبالغ اعتبارات مصرف شده و خسارات  واحد فناورویل اقدام نماید. تح

تعیین گردیده است جبران نماید. در صورت  مرکزو به ترتیبی که توسط  مرکزرا طبق محاسبات  مرکزوارده به 

-می مرکز ،واحد فناوراز سوی  مرکزاسترداد اموال مورد امانت و یا عدم تصفیه اعتبار و خسارات مورد مطالبه عدم 

عالوه بر اعمال سایر حقوق قراردادی و نیز حقوق قانونی خویش در خصوص استرداد اموال مورد امانت، تواند 

 نماید.به  نفع خود وصول  نیز را واحد فناور باز پرداخت اعتبارتضمین 

واحد تصمیمات مرکز در خصوص فسخ قرارداد و تعیین مبالغ اعتبارات مصرف شده و خسارات وارده قطعی و الزم و االجرا بوده و 

در صورت اعتراض صرفاً به منظور احقاق حقوق مالی خود حق مراجعه به مراجع حل اختالف را داشته و به هیچ عنوان حق  فناور

 به هر طریق و روش را نخواهد داشت.مرکز ممانعت و یا توقف اقدامات 

تواند در هر مقطعی از مدت  در صورت تمایل میمشروط بر آنكه تعهدات مندرج در قرارداد را نقض ننموده باشد،  واحد فناور ـ3ـ1

به  اًموضوع را کتب باید واحد فناوردرخواست نماید. در این صورت  مرکزقرارداد را از  خاتمه ،قرارداد با انصراف از استقرار

کلیه اموالی که به صورت امانت و برای پیشبرد نسبت به تحویل را ترک و  مرکزروز  75اعالم و حداکثر ظرف مدت  مرکز

ظرف مهلت موظف است واحد فناور و اقدام  ،طبق صورتجلسه تحویل در اختیار وی قرار گرفته، مرکز توسط ایده مصوب

مكلف  واحد فناورهمچنین طبق صورتجلسه تحویل  اقدام نماید.  استفادهتعیین شده نسبت به تخلیه و تحویل محل مورد 
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تعیین گردیده است پرداخت  مرکزه ترتیبی که توسط و ب مرکز را طبق محاسبات مرکزمطالبات و خسارات وارده به است 

به ترتیب و در  مرکزمطالبات و پرداخت خسارات  تسویه استرداد اموال مورد امانت و یا از واحد فناور. در صورتی که کند

 فوق عمل نماید. ـ1ـ1ـ1تواند طبق بند  می مرکزخودداری نماید،  مرکز زمان تعیین شده توسط

باشد می مرکزمورد استفاده به محل موظف به تخلیه و تحویل  مرکزتوسط در زمان اعالم شده  واحد فناور تمام موارد فوق،در ـ4ـ1

عالوه بر اختیارات فوق  مرکزننماید،  مورد استفادهو تحویل اقدام به تخلیه در مهلت تعیین شده  واحد فناورو در صورتی که 

، پس از یک واحد فناورتواند ضمن ارسال یک اخطار کتبی و الصاق در محل استقرار میاختیارات مندرج در قرارداد، سایر و 

نخواهد  موجود در محلک لیتی در قبال اشیاء و مدارؤونموده و هیچگونه مس واحد فناورراساً اقدام به تخلیه اموال  ،هفته

 داشت.

 مالكیت معنوي :8 ماده

پس از خاتمه اختصاص دارد و فقط  مرکزصرفًا به  مرکزدر زمان استقرار در  واحد فناورانجام شده توسط  فعالیتهایمالكیت معنوی 

 قل خواهد شد.نتم  واحد فناوربه ، حساب کامل تسویهدر صورت مدت قرارداد و 

 مرجع حل اختالف :9 ماده

حادث شود که از طریق مذاکره و توافق حل و  واحد فناوررشد و  مرکزدر صورتی که در تفسیر و یا اجرای این قرارداد اختالفی بین 

 توانند مورد اختالف را از طریق مراجعه به مراجع قضائی حل و فصل نمایند.فصل نشود، طرفین می

 گیری نماید.تا زمان حل اختالف تصمیم فناورواحد تواند نسبت به فعالیت و یا عدم فعالیت می مرکز :3 تبصره ـ

 نظارت بر حسن اجراي قرارداد :11 ماده

که به عنوان  مرکزنماینده عهده بر  مرکزاین قرارداد تقبل نموده است از طرف طبق  واحد فناورنظارت بر اجرای تعهداتی که 

مكلف است خدمات موضوع  واحد فناورو  شودمی واگذار گرددمعرفی می واحد فناوردستگاه نظارت با تعیین حدود اختیارات به 

 باشد .نمی واحد فناورولیتهای ؤرافع مس دستگاه نظارتمذکور اجرا نماید، بدیهی است نظارت  دستگاه نظارتقرارداد را با هماهنگی 

 ضمائم قرارداد :11 ماده

 باشد: شوند به شرح ذیل میضمایم قرارداد که جزء الینفک آن محسوب می

 رسیده است.  مرکزیید أکه حمایت از آن به تواحد فناور توسط  شرح ایده ارائه شده -7

 رسیده است.   واحد فناورکه به امضاء نماینده مجاز  مرکزبه  واحد فناور( Royaltyصلح نامه حق امتیاز ) -1

 نسخ قرارداد :12 ماده

 واحدتنظیم شده که یک نسخه آن نزد  در چهار نسخه همراه با دو پیوست آنتبصره  پنجو این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده 

یرو و یک نسخه نزد دفتر حقوقی و قراردادهای پژوهشگاه نیرو قرار ن، یک نسخه نزد امور مالی پژوهشگاه مرکز، یک نسخه نزد فناور

 گیرد و کلیه نسخ آن اعتبار یكسان دارد.می

 رشد مرکزرئیس  امضاء                                               واحد فناور نماینده امضاء 


