دستورالعمل نحوه استقرار شرکتهای دانش بنیان در دانشکده داروسازی مشهد

دستَر الؼول سیز جْت سبهبى دّی ٍ تذٍیي همزرات شزکتْبی داًش ثٌیبى هستمز در داًشکذُ دارٍسبسی
هشْذ تذٍیي شذُ است ٍ در تبریخ  49/11/22ثِ تصَیت شَرای پضٍّشی داًشکذُ رسیذُ است .سهبى اجزای
آى اس سهبى تصَیت آى در شَرای پضٍّشی داًشکذُ هی ثبشذ.
تؼزیف شزکتْبی داًشکذُ :هٌظَر اس شزکتْبی هستمز در داًشکذُ شزکتْبیی ّستٌذ کِ هجَس فؼبلیت داًش
ثٌیبى اس شَرای في آٍری ٍ سالهت داًشگبُ اخذ ًوَدُ ثبشٌذ .ایي شزکتْب هوکي است در فْزست شزکتْبی
داًش ثٌیبى هَرد تبییذ هؼبًٍت ػلوی ٍ في آٍری ریبست جوَْری لزار گزفتِ ثبشٌذ (شزکتْبی رسوی داًش
ثٌیبى) یب صزفب هجَسشَرای پضٍّشی داًشکذُ ٍ هَافمت گزٍُ را اخذ ًوَدُ ٍ در حبل طی هزاحل اخذ هجَس
رسوی ثبشٌذ .پزٍاضح است کِ هسٍَلیت اصلی شزکتْبی هذکَر اػن اس داًش ثٌیبى رسوی ٍ غیز داًش ثٌیبى
(ثب هجَس داًشگبُ) ثز ػْذُ یکی اس اػضبی ّیئت ػلوی داًشکذُ هی ثبشذ.
 -1نحوه استقرار
شزکتْبی هزتجط ثب داًشکذُ هی تَاًٌذ ثِ سِ صَرت هستمزً ،یوِ هستمز غیز هستمز در داًشکذُ فؼبلیت ًوبیٌذ.
طجیؼتب هفبد ایي دستَرالؼول هزثَطِ ثِ شزکتْبی غیز هستمز ًخَاّذ ثَد.
شزکتْبی هستمز:
شزکتْبی کبهال هستمز در داًشکذُ کِ اس اهکبًبت ،فضب ،تجْیشات ٍ هَاد هصزفی داًشکذُ استفبدُ هی کٌٌذ
هَظف ّستٌذ ثزای استفبدُ اس تجْیشات داًشکذُ ،فضب ٍ اهکبًبت (آة ،ثزق ٍ  )..لزار دادی ثب داًشکذُ تٌظین
ًوبیٌذ ٍ سبالًِ ثیي  2تب  12درصذ (ثستِ ثِ تَافك طزفیي ٍ ًَع فؼبلیت شزکت) اس سَد شزکت ثِ اًضوبم
اجبرُ هبّبًِ ّ 20شار تَهبى را ثِ حسبة داًشکذُ ٍاریش ًوبیٌذ .داًشکذُ هسٍَلیتی در خصَص اػطبی فضبی
فیشیکی ثِ صَرت دفتز کبر یب هیش دفتزی هستمز در آسهبیشگبُ ،ثِ شزکتْب ًذارد .هذت سهبى ایي لزار داد حذالل
یک ٍ حذاکثز دٍ سبل ثَدُ ٍ ثِ اهضبی رییس داًشکذُ ٍ هذیز ػبهل شزکت هی رسذّ .شیٌِ احتوبلی خسبرات
ٍاردُ در ثٌذّبی لزارداد هٌظَر خَاّذ شذ.
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ّشیٌِ توبم هَاد ٍ ٍسبیل هصزفی ثِ ػْذُ شزکت هی ثبشذ .چٌبًچِ خبرج اس خزیذ شزکت اس هَارد هذکَر
هصزف شذُ ثبشذ شزکت هَظف است ّشیٌِ آى را هحبسجِ ٍ ثِ حسبة داًشکذُ ٍاریش ًوبیذ .در ضوي ّشیٌِ
دستگبّْبی تؼزفِ دار داًشکذُ ثبیذ طجك رٍال هصَة داًشکذُ تَسط شزکت پزداخت شَد.
 -2دستور العمل نحوه تردد افراد مرتبط به شرکتهای مستقر
ثِ غیز اس شزکتْبی غیز هستمز در داًشکذُ کِ ثزخی اٍلبت افزاد هزتجط ثب ػضَ ّیئت ػلوی هسٍَل شزکت
ثصَرت هْوبى هزاجؼِ هی کٌٌذ سبیز شزکتْب (هستمز ٍ ًیوِ هستمز) هَظف ثِ رػبیت هفبد سیز هی ثبشٌذ:
 فْزست توبهی اػضبی شزکتْب ثِ اًضوبم هشخصبت ٍ کپی شٌبسٌبهِ یب کبرت هلی ،لزار داد کبری ٍهشخصبت ثیوِ آًْب ثبیذ ثِ داًشکذُ اػالم گزدد .در ایي خصَص حزاست داًشکذُ هشخصبت افزاد
فَق ٍ تؼْذ ًبهِ کتجی اس آًْب را اخذ خَاّذ ًوَد.
 افزاد هزتجط ثِ شزکتْب هَظف ثِ رػبیت لَاًیي داخلی داًشکذُ اػن اس رػبیت اصَل کبر درآسهبیشگبّْب ،اهضبی تؼْذات کبری هخصَص ّز آسهبیشگبُ ،پَشش هٌبست ٍ غیزُ هی ثبشٌذ.
 داًشکذُ هَظف است ّوبٌّگیْبی السم ثب ًگْجبًی جْت تزدد افزاد شزکتْب را اًجبم دّذ. شزکتْبی هستمز هَظفٌذ در خصَص ػمذ لزار داد ثستِ ثِ اختیبر ٍ ًظز داًشکذُ چک یب سفتِ ثِ هجلغتؼییي شذُ تَسط داًشکذُ تمذین کٌٌذ.
 ػضَ ّیئت ػلوی داًشکذُ کِ ثؼٌَاى هذیز ػبهل هسٍَلیت شزکت هستمز در داًشکذُ را دارد ثبیذاهتیبس تزفیغ سبالًِ ٍ رضبیت ػوَهی داًشکذُ اس ػولکزد آهَسشی ٍ صٍّشی را داشتِ ثبشذ.
 در صَرت ثزٍس ّزگًَِ اختالف یب اثْبم در هَارد فَق یب هَارد احتوبلی پیش آهذُ در آیٌذُ شَرایپضٍّشی داًشکذُ هزجغ تصوین گیزی خَاّذ ثَد.
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