بسمه تعالی
آیین نامه انضباطی مرکز رشد فناوری
سالمت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

هدف از این آییننامه ارائه و تبیین قوانین و مقررات
انضباطی براي واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
کلیه هسته  /واحدهاي مستقر در مرکز رشد موظف به رعایت قوانین و مقررات
ذیل میباشند:
ماده  -1معرفی یک کارمند تمام وقت و مسئول دفتر براي ارتباط کارشناسان
مرکز با آن.
ماده  -2تمامی واحدهاي فناور( مستقر در مرکز یا استقرار مجازي) موظفند
در اسرع وقت به کلیه مکاتبات کتبی و یا شفاهی مرکز رشد ،پاسخ دهند.
ماده  -3هماهنگی با مرکز رشد براي حضور در ساختمان مرکز رشد براي ساعات
غیر اداري و کاري.
ماده  -4ارائه ماهانه گزارش عملکرد واحد به صورت کتبی به مرکز رشد.
ماده  -5رعایت قوانین و مقررات جاري در قرارداد.
ماده  -6استقرار و فعالیت واحد فناور باید در محدوده فضاي اختصاصی واحد
باشد.
ماده  -7حفظ اموال و امکانات مرکز رشد و جبران هرگونه خسارتی که بهصورت
عمد یا غیر عمد به مرکز وارد شود.
ماده -8رعایت شعائر اسالمی و شئونات اخالقی و قوانین عمومی کشور.
ماده  -9همکاري با مرکز رشد به منظور تهیهي اطالعات جامع مرکز و ارزیابی
دورهاي شرکتها.
ماده  -11رعایت اصول بهداشتی و نظافت در محل استقرار واحد فناور در مرکز
رشد .
ماده  -11استفاده صحیح از امکانات و وسایل مرکز رشد (خاص و عام) و صرفه-
جویی در مصرف انرژي از جمله

خاموش نمودن المپها ،کامپیوترها و سیستم

سرمایشی و یا گرمایشی بعد از اتمام کار و...
ماده  -12قراردادن فهرست مشخصات تمامی اعضاي تیم کاري واحدهاي فناور
(اعم از نیروي تمام وقت یا پاره وقت) در اختیار کارشناس مرکز رشد.

ماده  -13کلیه جلسات مراجعین واحدهاي فناور به نحو مقتضی با اطالع و
هماهنگی مرکز رشد باشد.
ماده  -14همکاري و مشارکت در پرداخت به موقع برخی از هزینهها شامل
وسایل نظافت و سایر موارد مصرفی مشترک توسط واحدهاي فناور.
ماده  -15پرهیز از ایجاد آلودگی صوتی در محیط کار تا حد ممکن و رعایت
سکوت.
ماده  -16تعامل مثبت با کارکنان دانشگاه به ویژه با حوزه ستادي و نگهبانی
دانشگاه.
ماده  -17عدم ارتباط با سایر حوزههاي دانشگاه جهت پیشبرد برنامههاي واحد
خود(کلیه ارتباطات واحدهاي فناور با سایر حوزههاي دانشگاهی باید از
طریق دفتر مرکز رشد صورت پذیرد).
ماده  -18عدم سوءاستفاده از نام دانشگاه و حضور در مرکز دانشگاهی در عقد
قرارداد با مشتریان و سازمانهاي بیرون از دانشگاه (.دانشگاه هیچ
مسئولیتی در خصوص تعهدات واحدهاي فناور به افراد حقیقی یا حقوقی ندارد).

