بخش هفتم :پژوهشي 913 /

آييننامه تأسيس و راهاندازي پارکهاي علم و فناوري
مصوب  1931/11/11شوراي گسترش آموزشعالي
مقدمه
1

پاركهايعلموفناوري بهعنوان  يكيازنهادهاياجتماعيمؤثر  درامؤ 
توسعهفناوري  وبهتبعآن ،توسعهاقتصاددانش مدارواشتغالزاييتخصصؤي
مورد  توجهبسياريازكشورهايجهانواقؤعشؤدااسؤپاپؤاركهؤايعلؤمو
فناوري،محيطها ييمناسبب اياستق اروحضورح فهايش كپهايفناوري
كوچكومتوسط ،واحدهايتحقيقوتوسعهصنايعومثسساتپژوهشياسپ
كهدرتعاملسازندابايكديگ وبادانشگااهابهفعاليپهايفنؤاورياشؤتغال
دارنداهدفها ياينهمنشيني،ايجادچشمههايفنؤاوري  وتسؤهيلف آينؤد
جذب ،ارتقاوانتشارآناسپبهنحويكهتماميويابخؤشهؤايعمؤدااياز
فعاليپها يمنتهيبهمحصوالتفناوري دراينپاركهؤابؤهصؤورتح فؤهاي
قابلانجامباشدااهّماينفعاليپها شاملبازارسنجي،ايؤداپؤ دازي،پؤژوهش
علمي،ط احيمهندسي،نمونهسازي،ط احيصنعتي ،استانداردسازي،تدوين
دانشفني ،ربپمالكيپفك ي ،ف وشوعملياتمستشاريبعديب ايتحقق
محصوالتفناوري  درع صهتوليدصنعتيوهمچنؤينع هؤهسؤاي اؤدمات
تخصصيميباشداهمكاريهايبينالملليب اياسؤتاا داازتجؤاربجهؤانيو
همچنينحضورمثر  دربازارهايفناوري جهانازاهدافراهب ديپاركهؤاي
علموفناورياسپا

فناوريبهااتصارپاركناميداميشودا

-1درايناساسنامهپاركعلمو

 / 913مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ماده  -1تعاريف
 -1-1پارک علم و فناوري :سازمانياسپكهبهوسيلهمتخصصينح فؤهاي
مدي يپميشودوهؤدفاصؤليآنافؤشايشرؤ وتدرجامعؤهازط يؤقارتقؤاي
ف هنگنوآوريورقابپسازنداميانش كپهايحاه درپاركومثسسؤههؤاي
متّكيب علمودانشاسپاب ايدستيابيبهاينهدف،پاركعلميج ياندانش
وفناوريرادرمياندانشؤگااهؤا،مثسسؤههؤايتحقيؤقوتوسؤعه،شؤ كپهؤاي
اصوصيوبازاربهح كپاندااتهومدي يپميكندورشدش كپهايمتّكيب 
نوآوريراازط يقم اكشرشدوف آيندهايزايشؤيتسؤهيلمؤيكنؤداپؤاركهؤا
همچنينادماتمناسبديگ يبههم اافضؤاهايكؤاريوتسؤهيبتباكيايؤپ
مينمايندا 1
باالف اهم 
 -1-1سازمان مؤسس (متقاضي) :سازمانياسپكهمتقاهيتأسيسپارك
ميگي دا 
بهعهدا 
بوداوتأميناعتباراتآنازمجاريدولتيوغي دولتيرا 
 -9-1واحدهاي فناوري :واحدهايمستق درپؤاركدارايهويؤپحقؤوقي
مستقلازپاركهستندااينواحدهاباتوجهبهاساسنامهوياساي اسؤنادقؤانوني
درزمينهتحقيقاتكارب ديوتوسعهاي،ط احيمهندسؤي،مهندسؤيمعكؤو ،
انتقالفناوري،ارايهادماتتخصصيودرجهپتجاريكؤ دننتؤايتتحقيقؤات
فعاليپمينمايندااينواحدهاازجملهشاملشؤ كپهؤاياصوصؤي،واحؤدهاي
وابستهبهدانشگااهايادسؤتگااهؤاي

تحقيقوتوسعهصنايعويام اكشتحقيقاتي
اج اييهستندااينتع يفبارعايپمق راتم بوط،شاملشؤ كپهؤاياؤارجي
ميگ ددا
نيش 
 -4-1شركتهاي كوچك و متوسط فنااوري 1:شؤ كپهؤاييكؤهازنرؤ 
گ دشماليجشء02درصداولش كپهايبشرگكشورنبؤوداواكر يؤپسؤهام
،پاركهايتحقيقاتيو

قطبهايفنّاوري
پاركهايفنّاوري ،
-1اينتع يفانواعمختلفپاركهاازقبيل 
شه كهايعلميوشه كهايفنّاوريراشاملميشودا 
)2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs
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آنهامتعلّقبهش كپهايبشرگمذكورنباشدا 
ماده  -1اهداف
-1-0كمكبهافشايشر وتدرجامعهازط يقتوسعهاقتصاددانشمحور؛ 
-0-0تجاريسازينتايتتحقيقؤاتوتحقؤقارتبؤاطبخؤشهؤايتحقيقؤاتي،
توليديوادماتيجامعه؛
-3-0افشايشقدرترقابپورشدش كپهايمتّكيب دانش؛
بينالمللي؛
-4-0كمكبهجذبدانشفنيوس مايههايدااليو 
-5-0افشايشحضورومشاركپتخصصيش كپهايفنّاورداالؤيدرسؤط 
بينالمللي؛

-6-0حمايپازايجؤادوتوسؤعهشؤ كپهؤايكوچؤكومتوسؤطفنؤاوريو
مثسسههاوش كپهايتحقيقاتيومهندسؤينؤوآوربؤاهؤدفتوسؤعه

حمايپاز
فناوريوكارآف ينيا
ماده  -9وظايف
-1-3كمكبهارتقايدانشفنيواحدهايفناوريبهمنروررقابپدرع صؤه
جهاني؛ 
-0-3سازماندهيب ايارايهادماتمثر وموردنيؤازبؤهواحؤدهايفنؤاوري
بهمنروركمكبهرشدآنها؛

-3-3سازماندهيتواناييها وامكاناتموجوددرمنطقهب ايايجادپيوندبؤين
امكاناتومنابعدانشگااها،م اكشعلميوفناوريوصنعتيمنطقهوتواناييهؤاي
واحدهايفناوري؛
جهپدهيم اكشعلميم تبطباپؤاركبؤهسؤويتحقيؤقدر
-4-3كمكدر 
رشتههايموردنيازواحدهايفناوري؛

-5-3ايجادفضايمناسبفعاليپعلميومهندسيب ايجذبدانشؤمندانو
متخصصانداالواارجازكشور؛
-6-3ايجادبست مناسبب ايفعاليپواحؤدهايتحقيؤقوتوسؤعهدولتؤيو
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غي دولتيدرپارك؛
-7-3ايجادبست مناسبحضؤوروهمكؤاريواحؤدهايفنؤاورياؤارجيدر
پاركب ايتوسعهفناوريش كپهايبومي؛
-8-3ايجادبسؤت الزمبؤ ايفعاليؤپمشؤت كواحؤدهايفنؤاوريداالؤيو
اارجي؛
پژوهشباهدفتوسعهمحصوالتوف ايندها؛

-9-3تشويق
فناوري؛

پژوهشباهدفدستيابيبه

-12-3تشويق
-11-3كمكبهايجادش كپها وبنگااهاياقتصاديجديدازط يؤقم اكؤش
رشدواحدهايفناوري(انكوباتورها)ا
ماده  -4ويژگيهاي پارک
دانشگااهاومناطقاقتصادي؛ 

-1-4نشديكيبهم اكششه يمهم،
-0-4دارايحوزاستاديكوچكومدي يپباتج به؛ 
-3-4دارايتوانتداركامكاناتوادماتباارزشافشوداباال؛ 
سااپهايتأسيساتيوشه يمناسب؛ 

-4-4دارايزي 
-5-4دارايدست سيمناسبازقبيلاتوبان،ف ودگاا،رااآهن؛ 
-6-4دارايمعمارينوينسااتمانيومحيطآرامودلپذي ا 
ماده  -5بخشهاي مختلف پارک
-1-5ستادمدي يتيپارك(ه وري)؛ 
-0-5واحدهايفناوري(ه وري)؛ 
بخشهايارايهكننداادماتعموميوتخصصي(ه وري)؛ 
 -3-5
-4-5م اكشرشدواحدهايفناوريا 
ماده  -6اعتبارات دولتي براي پارکها
پاركهاشاملمواردزي اسپ :
كمكهايدولپب ايم حلهتأسيس 
حداكر  
82-1-6درصدهشينههايعملياتآمؤاداسؤازيوشؤبكهتأسيسؤاتيپؤارك
بهصورتببعوضوب اسا هوابطط حهايتملكداراييهاوس مايهايسازمان
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مدي يپوب نامهريشيكشور؛ 
72-0-6درصدهشينههايمطالعهوتكميلسااتمانهايمدي يتيوستادي
يهاي
پاركبهصورتببعوضب اسا هوابطط حهايتملؤكدارايؤيهؤاوسؤ ما 
سازمانمدي يپوب نامهريشيكشور؛ 
تبصره-كمكهايدولپب ايايجادسااتمانهايبخشمدي يتيوسؤتادي
پاركحداكر ب ايزي بناييبهميشان4درصدمساحپپاركاواهدبودا 
-3-6كمكبهش كپهايبخشاصوصيپؤاركبؤ ايرااانؤدازيوتكميؤل
بهصورتوامباسودوكارمشدمناسب؛ 
واحدهايتحقيقاتيومهندسي 
-4-6پ دااپهشينههايپ سنليپاركحداكر بؤ اي02ناؤ ،بؤهاسؤترناي
اعضايهيأتعلميكهاستخدامآنهادرسازمانپاركممنوعاسپ؛ 
هشينههايجاريمطابقهوابطم بوطا 
-5-6ساي  
ماده  -1نحوه اعطاي مجوز براي تأسيس پارک
اعطايمجوزتأسيسپاركدردوم حلؤهاعطؤايموافقؤپاصؤوليوموافقؤپ
قطعي،باتصويبكميتهتخصصيانجامميگي دام احلصؤدورموافقؤپاصؤولي
عبارتنداز :
-1-7انجاممطالعاتاوليهوامكانسؤنجيتوسؤطسؤازمانمثسؤسوتهيؤه
گشارشتوجيهيوتكميلكارب گمطالعاتم حلهاول،مطابقمادا8؛ 
دراواسپهايواصلهدرمعاونپفناوريوزارتعلوم،تحقيقاتو

-0-7ب رسي
فناوريواعبمنتيجهاوليهبهسازمانمتقاهيمطابقمعيارهايبند1-9؛ 
-3-7درصورتمربپبودننتيجهب رسياوليهانجاماقداماتبعؤديتوسؤط
سازمانمثسسوارايهگشارشومستنداتالزموتكميلكارب گم حلهدوم؛ 
-4-7ارزيابيتقاهايم حلهدوم،ب اسا معيارهايبند0-9ودسؤتورالعمل
ارزيابيمصوبكميتهتخصصيفناوري،توسطهيأتارزيابيمسؤتق درمعاونؤپ
فناوريوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري؛ 
 -5-7اعبمنتيجهنهاييبهسازمانمثسسودرصورتتأييدصدورمجوز
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تأسيس(موافقپاصولي)ازط فمعاونؤپ فنؤاوري وزارتعلؤوم،تحقيقؤاتو
فناوريا 
تبصره-مدتاعتبارموافقپاصوليصادراحداكر سؤهسؤالاواهؤدبؤودو
متقاهيانالزماسپببفاصلهپسازااذموافقپاصولينسبپبهاح ازتؤدريجي
ش ايطالزمب ايااذموافقپقطعي(مندرجدرمؤادا)12اقؤدامنمايؤدابؤديهي
اسپكهدرصورتعدماح ازش ايطصدورموافقپقطعيدرزمانمق رموافقپ
اصوليلغواواهدگ ديدا 
ماده  -3طرح توجيهي مرحله اول
دراصوصاج ايبند1-7الزماسپسازمانمتقاهؤيطؤ حتؤوجيهياوليؤه
شاملمواردزي رابههم ااكارب گمطالعاتم حلهاولارايهنمايد(اينط حبؤا
توجهبهمعيارهايمندرجدربند1-9موردارزيابيق ارگ فپ) :
-1-8علپدراواسپايجادپاركباتوجهبهمأموريپسازمانمثسس؛ 
-0-8توجيهفنيواقتصاديايجادپاركدرمنطقه؛
-3-8اهدافپيشبينؤيشؤدابؤ ايپؤارك(توسؤعهشؤ كپهؤايكوچؤكو
فناوريهايااص،توسعهتجارتوااا)؛

متوسط،توسعه
فعاليپهايفناوريدرپارك؛

پيشبينيشداب اي
-4-8تبيينالگوي 
-5-8محلومشخصاتزمينوتأسيساتموجودكهب ايايجادپاركدرنر 
گ فتهشدااسپ؛ 
دستگااهؤايمؤ تبطدولتؤيازقبيؤلاسؤتانداري،

-6-8اعبمهمكاريب اي
دانشگااها،اداراهايكلاسؤتانوواحؤدهايتوليؤديبؤشرگاسؤتاندرتأسؤيس
پارك؛
-7-8اعبمآمادگيحداقل12ش كپفناوريفعالدرمنطقهب ايمشاركپ
درتأسيسپاركوياحضوردرآن؛
-8-8منابعماليمستم (دولتيوغي دولتي)پؤيشبينؤيشؤدابؤ ايادامؤه
فعاليپهايپاركا
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ماده  -3معيارهاي ارزيابي درخواستها (مراحل اول و دوم)
 -1-3معيارهاي ارزيابي طرح مطالعاتي (مرحله اول)
 وجودحداقلدودانشگاادولتؤيوغي دولتؤيتوانمنؤدوحؤداقل12222
زمينههايم تبطبافعاليپپاركدرمنطقه؛ 
رشتههاو 
دانشجودر 
 وجودحداقليكشه كصنعتيتوانمنددرمنطقه؛ 
 وجودحداقل152ش كپتوليؤديوصؤنعتيو52شؤ كپتحقيقؤاتيو
زمينههايم تبطبافعاليپپاركدرمنطقه؛ 
ادماتمهندسياصوصيفعالدر 
 اعبمآمادگيحداقل12واحدفناوريب ايمشاركپدرتأسؤيسپؤاركو
ياحضوردرآن؛ 
 وجودامكاناتشه يوتأسيساتيمناسبدرمنطقه؛ 
 اعبمهمكؤاريب اؤيدسؤتگااهؤايمؤ تبطدولتؤيازقبيؤلاسؤتانداري،
اداراهايكلاستانوواحدهايتوليديبشرگاستانا 
دانشگااها ،

 -1-3معيارهاي ارزيابي مرحله دوم
الف)وجودزمينمناسببامالكيپسازمانمتقاهي؛ 
 وسعپ:مساحپالزمب ايايجادپاركدرش وعحداقل5هكتاروحداكر 
ميباشد؛ 
32هكتار 
تبصره -درصورت62درصدپيش فپفيشيكيوعملياتيپارك،مسؤاحپآن
قابلافشايشاواهدبودا
 كارب يزمين:وجودتأييديهم اجعذيربطازقبيلشه داري،كميسؤيون
شورايعاليشه سازيدرموردمالكيپوكارب يزمينموردنر ؛ 

مادا5يا
 دست سيمناسب:وجؤودرااهؤايدست سؤيمناسؤببؤهمنؤاطقشؤه ي،
دانشگاهيوصنعتيمجاور؛
 تأسيساتپايه:وجودتأسيساتپايهشاملآب،ب قوتلانحداقلتؤايؤك
كيلومت يزمينموردنر ب اياحداثپارك؛
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ب)ستادمدي يتيپارك؛
الزماسپستادمدي يتيپاركش ايطزي راداشتهباشد :
 آشناييبامبانينر يپاركها؛ 
 آشناييباسااتارهايفنؤيواقتصؤاديجامعؤه(دربخؤشهؤايدولتؤيو
غي دولتي)؛
توسعهاي؛

 آشناييكافيدرام تحقيقات
 تواناييدرجذبوارزيابيش كپهاياصوصي؛
 دست سيبهمشاورينتخصصيومدي يتيا
ماده  -13وظايف سازمان مؤسس پس از اخذ موافقت اصولي
دارندگانموافقپاصوليالزماسپببفاصلهپؤسازدريافؤپموافقؤپاصؤولي
نسبپبهانجاممواردزي اقدامنمايد :
-1-12تنرموپيشنهاداساسؤنامهپؤاركبؤهمعاونؤپفنؤاوريوزارتعلؤوم،
تحقيقاتوفناوريظ فمدت3ماا؛ 
-0-12ارايهب نامهپنتسالهپاركبهمعاونپفناوريوزارتعلوم،تحقيقؤاتو
فناوريشاملب نامههاياج ايي،ب ايب رسيحداكر پسازسهماا؛ 
 اهدافپارك(توسعهش كپهايكوچكومتوسط،توسعهفناورياؤاص،
توسعهتجارتواااا)؛ 
 توجيهفنيواقتصاديايجادپاركدرمنطقه؛
پيشبينيشداوتقسيمفضاهايپاركازنر نوعكارب دي؛
 ميشانزي بناي 
 توزيعجمعيتيوسط تحصيبتاف ادمستق درپارك؛
سياسپهايمدي يتي؛


دستهبنديواحدهايفناوريودرصدتوزيعآنها؛


پيشبينيشداب ايدستيابيبهاهدافپارك؛
روشهاياج ايي 


 سياسپهاياج اييدرف اهمسازيزي سااپهايحمؤايتيونحؤواارايؤه
ادماتبهواحدها؛
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 سياسپهاياج اييدرب ق اريتعاملماليوواگذاريفضؤابؤهواحؤدهاي
فناوري؛
توسعهايپاركا

سياسپهايعم انيو


-3-12پؤيشبينؤؤيمنؤؤابعمؤؤاليمسؤؤتم (دولتؤؤيوغي دولتؤؤي)بؤ ايادامؤؤه
فعاليپهايپارك؛

رااانؤدازيمجموعؤههؤايسؤتاديواؤدماتي
-4-12انجامعملياتعم انيو 
مطابقب نامهمصوبپارك؛
تبصره-ب ايدراواسپموافقپقطعؤي،مجموعؤههؤايسؤتاديواؤدماتي
پاركبايدحداقل04مااكارك دعمليداشتهباشندا
-5-12پذي شواستق ارواحدهايفناوريمطابقب نامهمصوب؛ 
تبصره-ب ايدراواسپموافقپقطعي،الزماسپواحدهايفنؤاوريمسؤتق 
درپاركحداقل10ماافعاليپداشتهباشندا
-6-12ارايهگشارشعملك دپؤاركوواحؤدهايمسؤتق درآندردوراهؤاي
يكسالهبهمعاونپفناوريوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريب ايارزيابيدرقالب
پيشبينيشداا 
كارب گهاي 
ماده  -11مراحل صدور موافقت قطعي
-1-11ارايهتقاهايتبديلموافقپاصوليبهموافقپقطعيازسويباالت ين
مقاماج اييسازمانمثسسبهمعاونپفناوريوزارتعلوم،تحقيقؤاتوفنؤاوري
پيشبينيشدا؛ 
بههم ااكليهمداركالزمدرقالبكارب گهاي 
-0-11ارزيابيتقاهايتبديلموافقؤپاصؤوليبؤهموافقؤپقطعؤيب اسؤا 
دستورالعملم بوطتوسطهيأتارزيابيمستق درمعاونؤپفنؤاوريوزارتعلؤوم،
تحقيقاتوفناوريدرمحدودزمانيحداكر 4ماهها 
تبصره -1هؤوابطارزيؤابيپؤاركهؤاتوسؤطمعاونؤپفنؤاوريوزارتعلؤوم،
بهتصويبكميتهتخصصيفناورياواهدرسيدا 
تحقيقاتوفناوريتهيهو 

 / 913مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تبصره  -1كليهپاركهاپسازدريافپموافقپقطعي،توسطمعاونپفناوري
وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريموردارزيابيدوراايق ارميگي نؤد،نتؤايتايؤن
ارزيابيدرصورتمربپنبودنعملك دپاركميتواندمنج بهلغوموافقپقطعي
آنگ ددا 
بهتصويب
ماده -11اينآييننامهدر10ماداو7تبص ادرتاريخ 81/10/17
آموزشعاليرسيدا 

شورايگست ش

وزي علوم،تحقيقاتوفناوري-مصطايمعين

