
 
 اروميه صنعتی دانشگاه

 رشد  نوآوری و  مركز

 شركتهاهسته های فناور و قرارداد خدمات استقرار و پشتيبانی از 

 

   طرفين قرارداد و مشخصات آنها. 1ماده 

دكتهر  اين قرارداد مركز ناميده ميشود بهه نااينهد ي    صارا دراروميه كه اخت صنعتي دانشگاهنوآوری و رشد اين قرارداد في مابين مركز 

 بعنهوان مهديرعامب بهه                                   نااينهد ي  به               شركتبه عنوان مدير مركز از يك طرف،   ساالر مشکوهسيد 

                                                      شهههااره ن مهههن منهههب سهههکونتو                            آدرس  بهههه                                 مهههور                 شهههااره   هههت  

 . رددديگر بر اساس شرايط زير منعقد مي ناميده مي شود از طرف  شركتردادقرا اين كه در                         اهو  هار

 .شركت موظف است پس از خروج از مركز، آدرس منب جديد شركت را به اطالع مركز برساند: تبصره

 

 قرارداد موضوع. 2ماده 

كاری ارائه شهده بهه   اساس برنامهبه منظور فعاليت بر شركت موضوع قرارداد ع ارت است از ارائه خدمات استقرار و پشتي اني عاومي به 

 رشدنوآوری و  مركز

 

 نظارت .3ماده 

احهب نظهارت   در ناها  مر شهركت  پيشرفت كهار   نظارت بر حسن اجرای نعهدات موضوع اين قرارداد به عهده مركز مي باشد كه بر روند

مي بايستي نعهدات خويش شركت داشته و آنها را نائيد خواهد كرد كه ميتواند اين حق را به شخص حقيقي يا حقوقي نمويض ناايد و 

 .برساندانجا  به  را ط ق برنامه زمان بندی ارائه شده

 

 شركتتعهدات  .4ماده 

 ن رعايت و پاي ندی به ك يه قوانين و مقررات جاهوری اسالمي ايرا -1

 مطابق پيوست يك قرارداد رعايت و ق ول شرايط ويژه استقرار در مركز رشد -2

ارزيابي و نعيين اين موضوع بر عههده مهديريت مركهز    كه  كاریمنوری و برنامهبه ايده شركت اختصاص بخش اعظم فعاليت های  -3

 .رشد خواهد بودنوآوری و 

در  .دون نعطي ي و عد  وا ذاری به افراد غير مرن ط بها برنامهه كهاری   ستماده ناا  وقت از منب اسکان در راستای برنامه كاری با -4

رشد مختار اسهت  نوآوری و صورت نعطي ي مورد اجاره به مدت بيش از يك ماه با اخطار كت ي و در صورت عد  باز شايي، مركز 

 . حق هيچگونه اعتراضي ندارد شركتنس ت به فسخ قرارداد و وا ذاری منب با صورنج سه ناودن اموال بطور يك جان ه اقدا  و 

 :پرداخت هزينه های استماده از خدمات اسکان و پشتي اني به شرح زير -5

 پرداخت اجاره منب بر اساس نعرفه مصوب شورای مركز -

قرار بر تم  غ اجاره هر يك از ماههای اس. مي ناايد شورای مركز هر سال م  غ اجاره متع ق به هر متر مربع را نعيين: ن صره

 .مناس ه خواهد شداساس نعرفه رايج آن سال 

 پرداخت هزينه های آموزش، مشاوره و امکانات آزمايشگاهي -

 پرداخت هزينه های شارژ شامب نظافت، برق، آب و اينترنت بر اساس نعرفه مصوب شورای مركز -

 مخابراتپرداخت هزينه ن من مطابق فيش شركت  -

 پرداخت هزينه نعاير نجهيزات دريافتي در زمان عودت -

 

             رشد                                                                  ی و امضاءمدير عامب                                                                                          امضاء مدير مركز نوآور

 

 :شااره

 : ناريخ  



  ردد هازمان با فسخ يا خاناه اين قرارداد نس ت به نخ يه منب اسکان و استرداد آن به مركز اقهدا  و  هواهي  متعهد ميشركت  -6

 شهركت كه حق اجاره منب و نيز ساير هزينه ها نا ناريخ صدور  واهي مزبور بهه عههده   بديهي است . آن را از مركز دريافت ناايد

 .خواهد بود

سکان در خاناه قرارداد مي بايست در شرايط مشابه زمان ننويب عودت  ردد و هزينه هر  ونه مرمت مورد نيهاز در زمهان   منب ا -7

 .مي باشد شركتنخ يه به عهده 

حق هر ونه ادعای مالي و يا حقهوقي در  شركت شد در جهت حاايت از موسسات نو پا، با نوجه به شرح وظايف و نعهدات مركز ر -8

 .ق يب سرقم ي و امثال آن را از خود س ب مي ناايد زمان نخ يه از

م ز  به رعايت قانون كار، بياه كاركنان ننت پوشش و ديگر قوانين مربوطه بوده و اين قرارداد به منزله اسهتخدا  شهركت   شركت  -9

 .اايدو يا كاركنان آن نوسط مركز ناي باشد و شركت هر  ونه ادعايي را در اين خصوص از خود س ب و ساقط مي ن

 .شركت موظف است آخرين نغييرات رساي خود را به اطالع مركز برساند -11

 

 مركزتعهدات  .5ماده 

ارائهه  شهركت  بهه  براساس نعرفه مصوب مركهز  هزينه و يا احتساب دريافت  متعهد مي  ردد در حد نوان خدمات ذيب را در ق المركز 

 .دهد

  شركتو فعاليت استقرار  فراهم ناودن مکان مناسب برای -1

 يابيژهروارائه خدمات بازاريابي و پ -2

 ارائه خدمات فني و نخصصي شامب استماده از آزمايشگاه ها و كار اه ها و نجهيزات در حد امکانات موجود در مركز رشد -3

 شركتدر صورت نياز ... فني و  ،حقوقي ای ارائه خدمات مشاوره -4

 كاریارائه خدمات آموزشي در چارچوب نيازهای برنامه -5

 

 راردادقمدت  .6ماده 

مهدت بهه   ايهن  ناديهد   .مهي باشهد                  الهي              از نهاريخ شاسهي    مهاه 12 ماه  به ميزان مدت انجا  موضوع اين قرارداد

 .باشدپذير ميامکانشورای مركز و نائيد شركت درخواست 

 

 .باشد ات مقرر شورا ميم  غ اجاره در مدت زمان ناديد شده نابع آئين نامه و آخرين نصايا: ن صره

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رشد                                                                               نوآوری و  مركز مديرامضاءمدير عامب                                                                                          امضاء  



 

 خاتمه يا فسخ قرارداد .7ماده 

نعهدات خويش را انجا  ندهد پس از پايان مه هت  شركت و يا ، پيشرفت كار شركت رضايت خش ن اشد مركز در صورني كه به نشخيص

متناسب با ميزان خسارت وارده نس ت به ض ط و وصهول ضهاانت   مركز در اين صورت . اخطار كت ي يك ماهه قرارداد فسخ خواهد شد

 .اقدا  و بقيه را مسترد خواهد ناودت شركنامه های 

 

 حل اختالف .8ماده 

در صورني كه در اجرای مماد اين قرارداد اختالفي بين طرفين حادث  ردد كه از طريق مذاكره حب و فصب نشود طهرفين مهي نواننهد    

 رای ي الطرفين ارجهاع نااينهد، كهه   و يك نمر داور مرض مركز، نااينده شركتمورد اختالف را به يك هيات سه نمره متشکب از نااينده 

 .اكثريت اين هيات برای طرفين الز  االجراست

 

 حوادث قهری .9ماده 

ا از بهروز  مركهز ر در اسرع وقهت   شركتناايد، را مسدود ميشركت حوادث قهری و يا هر ونه شرايطي كه ادامه فعاليت در صورت بروز 
 مهي  شهركت شرايط قهری و مقصر ن هودن  در صورت ناييد مركز . نقاضا مي ناايد زمركرا از قرارداد حوادث مط ع و ناديد و يا خاناه 

 .برساند شركتنواند زمان مناس ي را برای ناديد در نظر بگيرد و يا قرارداد را خاناه داده و به اطالع 

 

 به غيراری ذواگ .11ماده 

فضای مورد اجاره را در اختيار شخص حقيقي وا ذار يا غير به موضوع قرارداد را جزئا يا كال  مركزناي نواند بدون موافقت كت ي  شركت

 .يا حقوقي ديگری قرار دهد

 
 

 نسخ قرارداد. 11ماده 

 .باشنداالجرا ميماده منعقد و دو نسخه از آن يه امضای طرفين رسيد كه هر دو حکم واحد داشته و الز  يازدهاين قرارداد در 

 

 

  

 شركت مدير عامب
  

 رشد نوآوری ومدير مركز



 

 پيوست شماره يک
 

 فناوراناستقرار و پشتيبانی از قرارداد خدمات 

 

موسسه ضان ناييد صنت ك يه اطالعات و مدارک ارائه شده به مركز رشد، اعال  مهي دارد كهه در صهورت ا  هات      .1

 .خالف آنها، مركز رشد مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود

يهد مهي شهود و در    سال است كه بصورت سهاالنه ناد  3موسسه مط ع است كه حداكثر مدت استقرار در انکوبانور  .2

 .خاناه اين مدت موظف به نخ يه منب استقرار مي باشد

 :موسسه متعهد مي  ردد ضوابط استقرار موسسات در مركز رشد شامب موارد زير را رعايت ناايد .3

 استقرار حداقب يك نيروی ناا  وقت در موسسه 

 رعايت شئونات كاری و اخالق اسالمي در مركز رشد 

ران، ميزان سها  و زمينه های  اص ي فعاليتهای موسسه، در صورت نشخيص مركز رشهد  نغييرات عاده در سهامدا .4

 .مي نواند منجر به فسخ قرارداد شود

 .ننظيم و اعال  مي  رددنعرفه ارائه خدمات بصورت ساليانه از طرف مركز  .5

افتگي و قراردادههای  ك يه پروژه های ننقيقاني در دست انجا  موسسات نا زمان رسيدن موسسه به درجه رشد يه  .6

 .منعقده از طرف مركز رشد، ننت نظارت و كنترل مركز رشد قرار خواهد داشت

به لناظ اهايت ارائه بيالن عا کرد موسسات در  زارشات مركز رشد، موسسه متعهد مي  هردد  هزارش سهاليانه     .7

اره ها،   ت اختراع، نوليدات شامب نعداد نيروهای فعال، فعاليتهای انجا  شده شامب شركت در ناايشگاهها، جشنو

 .حسب درخواست به مركز رشد ارائه دهد( هر شش ماه)و قراردادهای منعقده موسسه را دو با در سال 

مديريتي بر اساس برنامهه ارائهه شهده نوسهط موسسهه بها       -موسسه متعهد مي شود در اجرای ارزشيابي رشد ع اي .8

 مديريت مركز رشد هاکاری ناايد

 

 مركز رشد                                                                              مديرامضاء                                                                                           امضاءمدير عامب .

 

 

 


