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مقدمه:
با عنایت به ضرورت همکاری و مشارکت فعال واحدهای فناور در ایجاد ارتباط دو سویه و نظام مند با ستاد پارک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد
وابسته و به منظور بهرهمندی از ظرفیتهای پارک فناوری و اجرای قوانین و مقرارت آئیننامه انتخاب نماینده واحدهای فناور مستقر در پارک فناوری و مراکز
رشد وابسته به شرح زیر تدوین میگردد.
واژگان:
 -0پارک علم و فناوری خلیج فارس به اختصار پارک فناوری نامیده میشود.
 -3مراکز رشد علم و فناوری به اختصار مرکز نامیده میشوند.
 -2شورای فناوری پارک و مرکز به اختصار شورا نامیده میشود.
 -0کمیته برگزاری انتخابات به اختصار کمیته نامیده میشود.
 -5مدیران واحدهای فناوری که جهت انتخاب شدن اعالم آمادگی نمودهاند به اختصار نامزد نامیده میشوند.
 -0فرد منتخب واحدهای فناور مستقر در پارک فناوری یا مراکز رشد وابسته پس از برگزاری انتخابات ،به اختصار نماینده نامیده میشوند.

ماده  :1تعداد نمایندگان
تعداد نمایندگان منتخب واحدهای فناور مستقر در پارک فناوری یا مرکز ،هر کدام به تفکیک یک نفر خواهد بود.
تبصره  :پارک و مراکزی مجاز به انتخاب نماینده واحدهای فناور می باشند که در زمان برگزاری انتخابات حداقل  7واحد فناور عضو داشته باشد.
ماده :2شرایط نامزدهای انتخاباتی
نامزدهای انتخاباتی باید شرایط زیر را دارا باشند:
 0-3دارا بودن حداقل یکسال سابقه استقرار در پارک فناوری یا مرکز؛
 3-3دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی؛
 2-3دارا بودن قرارداد استقرار و بهرهمندی از خدمات پشتیبانی عمومی و پروانه فعالیت معتبر حضور در پارک فناوری یا مرکز؛
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 0-3دارا بودن سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره واحد فناور مربوطه؛
 5-3توانایی صرف وقت کافی جهت حضور در جلسات و انجام وظایف مربوطه؛
 0-3دارا بودن حسن سابقه در نزد پارک فناوری یا مرکز به لحاظ انجام به موقع تعهدات قراردادی ،رعایت آئیننامهها و موارد انضباطی و مالی.
تبصره :واحدهای فناوری که بیشتر از مدت  7ماه آینده فرصت عضویت در مرکز را ندارند ،مجاز به معرفی نامزد نمی باشند .چنانچه واحد فناور در این مدت از
مرکز خارج شده و در پارک پذیرش شود نیز این شرط همچنان معتبر است.
ماده  :3اعتبار دوره نمایندگی
در هر دوره انتخاباتی ،نماینده واحدهای فناور به مدت  3سال انتخاب میشود.
تبصره  :1انتخابات دوره بعد یک ماه قبل از پایان هر دوره ،برگزار میشود.
تبصره  :2نامزدی مجدد نمایندگان منتخب واحدهای فناور در هر دوره ،برای دورههای بعد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده  ،3تنها برای یک دوره
متوالی بالمانع میباشد .انتخاب نمایندگان برای دوره های متناوب بالمانع است.
تبصره  :3در صورتیکه در طول دوره نمایندگی ،هر یک از نمایندگان شرایط مندرج در ماده  3را از دست دهند ،حکم نماینده بر اساس گزارش مدیر امور
موسسات و بازاریابی ،حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط رئیس پارک لغو میشود .کمیته برگزاری موظف انتخابات را حداکثر ظرف مدت  3ماه پس از صدور
حکم عزل نماینده ،برگزار و نماینده جدید را معرفی نماید.
ماده :4نحوه برگزاری انتخابات
 0-0به منظور برگزاری انتخابات الزم است پارک یا مرکز مبادرت به تشکیل کمیتهای تحت عنوان کمیته برگزاری انتخابات نماید که وظیفه برگزاری انتخابات
را برعهده دارد .این کمیته متشکل از افراد زیر است:
 -0معاون فناوری و نوآوری پارک فناوری در کمیته برگزاری انتخابات نماینده پارک و مدیر مرکز در کمیته برگزاری انتخابات مراکز رشد ،بعنوان رئیس کمیته؛
 -3مدیر امور موسسات و بازاریابی؛
 -2کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل.
تبصره :1مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده رئیس کمیته میباشد.
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تبصره :2بررسی و تعیین صالحیت نامزدهای انتخاباتی بر اساس شرایط مندرج در ماده  3بر عهده مدیر امور موسسات و بازاریابی با استناد به استعالم صورت
گرفته از بخشهای مختلف و تائیدیه نهایی بر عهده رئیس کمیته خواهد بود.
 3-0کمیته موظف است یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ،فراخوان نام نویسی نامزدهای انتخاباتی را کتباً به واحدهای فناور ابالغ نماید .واحدهای فناور
موظفند نامزد مورد نظر خود را ظرف حداکثر یک هفته از زمان صدور فراخوان ،کتباً به کمیته معرفی نمایند.
 2-0هر واحد فناور می تواند یک نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل خود را بعنوان نامزد تعیین و در مدت تعیین شده کتباً به کمیته معرفی نماید.
تبصره :3چنانچه تعداد نامزدهای انتخاباتی بعد از بررسی شرایط ،فقط یک نفر باشد ،یک مرحله دیگر فراخوان اعالم نامزدی برای واحدهای فناور ارسال شده
و در صورت تکرار این شرایط ،برگزاری انتخابات منتفی شده و کمیته ،برگزاری انتخابات را به  0ماه بعد موکول مینماید .در این مدت تنها نامزد حائز شرایط به
عنوان نماینده تعیین میشود.
 0-0کمیته موظف است اسامی نامزدهای معرفی شده را بین  7تا  00روز قبل از موعد برگزاری انتخابات به صورت نامه رسمی به اطالع واحدهای فناور عضو
برساند تا فرصت کافی برای بررسی و انتخاب بهترین افراد وجود داشته باشد.
 5-0هر موسسه فقط دارای یک رای بوده و صرفاً مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره ،بر اساس معرفی کتبی شرکت مجاز به شرکت در انتخابات می
باشند.
 0-0انتخابات در تاریخ و ساعت اعالم شده از سوی کمیته به صورت کتبی و با رای مخفی ،با حضور نامزدهای انتخاباتی برگزار میشود .آراء در برگههای رای
از پیش طراحی شده و ممهور به مهر پارک فناوری نوشته میشود .پس از اتمام مهلت اعالم شده جهت رایگیری ،آراء با حضور اعضای کمیته ،نامزدهای
انتخاباتی و نماینده حراست پارک شمارش و نتیجه نهایی صورتجلسه شده و توسط اعضای کمیته و نامزدها امضاء میشود .حضور واحدهای فناور در زمان
شمارش آراء بالمانع است.
تبصره  :4نماینده حراست پارک در زمان برگزاری انتخابات و شمارش آراء ،بر روند اجرای صحیح انتخابات نظارت مینماید.
 7-0نامزدی که تعداد نصف بعالوه یک رای از مجموع تعداد آراء رای دهندگان را کسب نماید ،به عنوان نماینده واحدهای فناور تعیین و نتیجه انتخابات به
صورت کتبی به کلیه واحدهای فناور اعالم میشود.
تبصره  :5در صورتی که هیچ یک از نمایندگان نصف بعالوه یک رای را کسب ننمایند ،انتخابات دو مرحلهای می شود .مرحله دوم بین دو کاندیدی که
بیشترین آراء را کسب نمودهاند ،برگزار میشود .برای این منظور ،تاریخ مجددی برای برگزاری مرحله دوم اعالم و انتخابات براساس شرایط مندرج در بندهای
 7-0 ،0-0 ،5-0و تبصره  0ماده  0میباشد.
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 8-0پس از اعالم نتایج انتخابات حکم فرد منتخب به عنوان نماینده واحدهای فناور با امضای رئیس پارک صادر شده و به صورت رسمی به ایشان ابالغ می-
شود.
ماده  :5وظایف نمایندگان
وظایف نمایندگان منتخب واحدهای فناور عضو به شرح زیر میباشد:
 0-5حضور در جلسات شورای فناوری پارک یا مرکز؛
 3-5برگزاری جلسات ادواری با واحدهای فناور عضو؛
 2-5انعکاس مسائل و نیازهای واحدهای فناور به ستاد اداری مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات پارک و مرکز؛
 0-5همکاری نماینده واحدهای فناور با ستاد پارک و مرکز جهت اجرای مصوّبات و قوانین و مقررات در راستای پیشبرد اهداف پارک فناوری.

این آئیننامه در  5ماده و  01تبصره در تاریخ 0230/0/32به تصویب شورای پارک علم و فناوری خلیج فارس رسید.
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