آئیهوامٍ تًاومىد سازی
َستٍ ،ياحد ،شرکت فىاير ي ياحد تحقیق ي تًسعٍ
مستقر در پارک علم ي فىايری مازودران ي مراکس رشد يابستٍ
مادٌ  – 1اَداف:
ایي آئیيًاهِ تِ هٌظَس تَاًوٌذساصی ضخصیتّای حقیقی ٍ حقَقی دس پاسک ػلن ٍ فٌاٍسی هاصًذساى ٍ هشاکض سضذ
ٍاتستِ ،هطاتق تا سیاستّا ٍ آئیيًاهِّای کلی حَصُ فٌاٍسی دس ٍصاست ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی ٍ تا ّذف تسْیل ٍ
تسشیغ سضذ ٍاحذّای فٌاٍس ٍ ایجاد صتاى هطتشک تیي پاسک ٍ آًْا تذٍیي ضذُ است.
مادٌ  – 2تعاریف:
 ایدٌ محًری :هَضَع اصلی اسائِ ضذُ تَسظ ّستٍِ ،احذ ،ضشکت ٍ ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ دس جلسِ جزب
ٍ پزیشش کِ هَسد داٍسی قشاس گشفتِ ٍ فؼالیت آًْا دس هشکض سضذ یا پاسک دس ساتطِ تا آى صَست هیگیشد.
 ديرٌَای تًاومىدساسی :دٍسُّای آهَصضی تؼییي ضذُ تشای ٍاحذّای فٌاٍس هتقاضی قثل ٍ تؼذ اص
ػضَیت دس پاسک ػلن ٍ فٌاٍسی ٍ هشاکض سضذ ٍاتستِ سا گَیٌذ.
مادٌ  – 3ديرٌَای آمًزشی تًاومىدسازی:
ایي دٍسُّا الضاهی تَدُ ٍ تِ هٌظَس آضٌایی هتقاضیاى ٍسٍد تا هسائل ٍ هَضَػات هْن دس سًٍذ استقشاس ٍ ًیض تجاسی
ساصی ایذُ هحَسی تشًاهِسیضی ضذُاًذ ٍ تینّای کاسی تایذ پیص اص اًؼقاد قشاسداد استقشاس یا پطتیثاًی تا پاسک ٍیا
هشاکض سضذ ٍاتستِ ،دس ایي دٍسُّای ضشکت ًوایٌذ ٍ گَاّیٌاهِ هشتَط تِ ّش دٍسُ سا ٌّگام ػقذ قشاسداد اسائِ ًوایٌذ.
دٍسُّای هَسد ًظش ػثاستٌذ اص:
 .1آشىایی با پارک ي مزاکش رشد (قًاویه ،خدمات ،تسُیالت ي )...
 .2تُیٍ طزح تًجیٍ اقتصادی ()BP
 .3مسائل حقًقی مزتبط با َستٍَا ي شزکتَای عضً در پارک ي مزاکش رشد
 .4ثبت شزکت ،بزود ،لًگً ي ...
 .5اصًل ي فىًن مذاکزٌ ي باساریابی
 .6آشىایی با قًاویه ادارٌ کار ،بیمٍ ي مالیات
 .7وحًٌ تکمیل اظُاروامٍ ي دفاتز حسابزسی
 .8آشىایی با وحًٌ داوش بىیان شدن
دٍسُّای آهَصضی تَاًوٌذ ساصی رکش ضذُ دس تاال تِ دٍ دستِ تقسین هیضًَذ:
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 – 1 – 3ديرٌَای آمًسشی پیش اس اوعقاد قزارداد:
دٍسُّای ضواسُ  1الی  4پس اص تشگضاسی جلسِ داٍسی ٍ پیص اص اًؼقاد قشاسداد تشاتش تقَین آهَصضی تشگضاس خَاٌّذ
ضذ ٍ حضَس هتقاضیاى دس ایي دٍسُّا ٍ اسائِ گَاّی حضَس ،جْت ػقذ قشاسداد الضاهی هیتاضذ.
الضام حضَس دس دٍسُّای آهَصضی تشای هتقاضیاى تا تَجِ تِ ًَع جزب (ّستٍِ ،احذ ،ضشکتٍ ،احذ تحقیق ٍ تَسؼِ) ٍ
تصَست صیش هیتاضذ:
 – 1 – 1 – 3ضشکتّای فٌاٍس ٍاحذّای تحقیق ٍ تَسؼِ :ديرٌ شمارٌ 1
تبصزٌ  :1ضشکتّای داًص تٌیاى غیش ًَپا ّواًٌذ ٍاحذّای تحقیق ٍ تَسؼِ دس ًظش گشفتِ خَاٌّذ ضذ.
ٍ – 2 – 1 – 3احذّای فٌاٍس (ضشکتّای هشکض سضذی) :ديرٌ َای شمارٌ  1الی 3
تبصزٌ ّ :2ستِّای فٌاٍسی کِ دس دٍسُ پیص سضذ ،دٍسُّای فَق سا گزساًذُاًذ ،جْت ػقذ قشاسداد دس دسٍُ سضذ،
تا اسائِ گَاّیٌاهِ دٍسُّای الضاهیً ،یاصی تِ حضَس هجذد ًذاسًذ.
ّ – 3 – 1 – 3ستِّای فٌاٍس :ديرٌَای شمارٌ  1الی 4
 – 2 – 3ديرٌَای پس اس اوعقاد قزارداد:
دٍسُّای ضواسُ  5الی  8پس اص اًؼقاد قشاسداد تشگضاس خَاٌّذ ضذ ٍ حضَس هتقاضیاى دس ایي دٍسُّا ٍ اسائِ گَاّی
حضَس ،جْت توذیذ قشاسداد الضاهی هیتاضذ .الضام حضَس دس دٍسُّای آهَصضی تشای هتقاضیاى تا تَجِ تِ ًَع جزب
(ّستٍِ ،احذ ،ضشکتٍ ،احذ تحقیق ٍ تَسؼِ) ٍ تصَست صیش هیتاضذ:
ٍ – 1 – 2 – 3احذّای فٌاٍس (ضشکتّای هشکض سضذی) :ديرٌ َای شمارٌ  5الی 8
ّ – 2 – 2 – 3ستِّای فٌاٍس :ديرٌَای شمارٌ  5ي 8
تبصزٌ ٍ :3احذّای تحقیق ٍ تَسؼِ ٍ ضشکتّای پاسکی ،الضاهی تِ حضَس دس دٍسُّای پس اص ػقذ قشاسداد ًذاسًذ.
تبصزٌ  :4حضَس دس دٍسُّایی کِ تشای ّستِّاٍ ،احذّا ٍ ضشکتّای فٌاٍس الضاهی ًیست ،تالهاًغ است.
تبصزٌ  :5تشگضاسی دٍسُّا ،هطاتق تا جذٍل تشًاهِ صهاًی جزب ٍ پزیشش هیتاضذ.
تبصزٌ  :6ضشکتّای پاسکی ٍ ٍاحذّای تحقیق ٍ تَسؼِ هیتَاًذ جْت حضَس دس دٍسُ آهَصضیً ،وایٌذُ هؼشفی
ًوایٌذ اها اص ّستِّا ٍ ٍاحذّای فٌاٍس تایذ اػضای تین کاسی ،هخصَصاً هذیش ػاهل ،حضَس یاتذ.
ایي آئیي ًاهِ تا  3هادُ ٍ  6تثصشُ دس جلسِ دياسدَم هَسخ  1394/06/21دس ضَسای پاسک ػلن ٍ فٌاٍسی هاصًذساى
هَسد تشسسی قشاس گشفت تِ تصَیة سسیذ.
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