
 در سامانه گلستان بنیانیهاي دانشفعالیتراهنماي نحوه ثبت 

 شود:بنیانی موارد زیر را شامل میهاي دانشفعالیت توضیح:

I. هاي علمی و فناوريتیم پذیرفته شده پیش رشد در یکی از پارك عضویت در 
II. هاي علمی و فناوريعضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت با اخذ پذیرش مرحله رشد در یکی از پارك 
III.  هاي علمی و فناوري (سال اول)رشد در یکی از پاركپساعضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت با اخذ نخستین پذیرش مرحله 
IV. بنیانعضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت دانش 
V. بنیانییا دانش *شده بدون رتبه فناوريعضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت ثبت 

 هایی مدنظر است که فعالیت شرکت با تخصص عضو هیأت علمی مرتبط باشد.*مشارکت در شرکت

 این فرآیند چند مرحله دارد:

 را باز کنید. هاي اساتیدفعالیت هاي پژوهشیفعالیت را جستجو کنید و یا از منوي پژوهش 17160ابتدا پردازش  -1

 
 

 انتخاب کنید." بنیاندانشاندازي شرکت تأسیس و راه"نوع فعالیت را  -2



 
 

 رشد را در قسمت عنوان فارسی درج نمایید.عنوان شرکت و یا نام گروه پیش -3

 
 

 مورد زیر ذکر کنید: چهارسازمان محل فعالیت را یکی از  -4

a.  دانشگاه یزدصنعتی و فناوري پردیس 

b. هاي علم و فناوري سراسر کشوراركپ 

c. سایر 



 
 

 ها مطابق تصویر زیر انتخاب شود.گزینهسطح فعالیت با توجه به نوع شرکت از  -5

 
 

 تاریخ شروع و پایان فعالیت با توجه به نکات زیر تعیین گردد: -6

a. رشد، رشد و پسارشد: تاریخ پذیرش و تاریخ پایان دورهپذیرش در مرحله پیش 

b. ه بدون رتببنیان یا ها اعم از دانششرکت: در رابطه با شرکت و یا تمدید اعتبار در تأسیس ، مشارکتتأسیس
 فناوري تاریخ شروع و پایان حکم مسئولیت به عنوان مدیر عامل و یا عضویت در هیئت مدیره



 

 

 نمایید: صورت زیر ویرایشبهرا  سمت خودهمکاران  پس از ایجاد فعالیت، در بخش -7

a. عامل)مدیریت اصلی (مدیر 

b. (عضویت در هیأت مدیره) مدیریت فرعی 

c.  رشد)پیشهمکار اصلی (عضویت در تیم 

که داراي سمت مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره و یا عضو تیم را اعم از هیأت علمی و دانشجو سایر همکاران داخل دانشگاه  -8
 تعریف نمایید. 7رشد باشند مطابق مورد شده در مرحله پیشپذیرش

 

 

 در مرحله بعدي الزم است مستندات مطابق با جدول زیر بارگذاري گردد. -9



 

هاي فعالیت"در قسمت  نامهپایان از نوع شماره فعالیت پژوهشی مرتبطنامه دانشجو باشد باید اگر شرکت خروجی پایان -10
 وارد گردد. "مرتبط

 

 مدارك مورد نیاز فعالیتسطح  موضوع

عضـــویت در هر تیم پذیرفته شـــده پیش رشـــد در یکی از 
 هاي علمی و فناوريپارك

ج با در هاي پارك علم و فناوري یزدارائه گواهی از یکی از پردیس رشدپذیرش در مرحله پیش
 اسامی تیم

عضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت با اخذ پذیرش 
 هاي علمی و فناورياز پاركمرحله رشد در یکی 

د به رشتغییر وضعیت از مرحله پیش
 رشد یا تمدید اعتبار در مرحله رشد

ثبت روزنامه  -قرارداد خدمات فناوري -قرارداد استقرار
 )افراد (مشخص بودن مسئولیت

ــرکت با اخذ     ــویـت در هیئـت مـدیره (مدیر عامل) شـ عضـ
 هاي علمیرشد در یکی از پاركپسانخستین پذیرش مرحله 

 و فناوري (سال اول)

تغییر وضعیت شرکت از مرحله رشد 
 به پسارشد

 ثبت روزنامه -قرارداد خدمات فناوري -قرارداد استقرار
 )افراد (مشخص بودن مسئولیت

 بنیانعضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت دانش
تأسیس یا تمدید اعتبار شرکت 

 بنیاندانش
بنیان از معاونت علمی و فناوري تأییدیه تأسیس شرکت دانش

 )افراد (مشخص بودن مسئولیتریاست جمهوري، ثبت روزنامه 

 شده بدونعضویت در هیئت مدیره (مدیر عامل) شرکت ثبت
 بنیانیرتبه فناوري یا دانش

تأسیس یا مشارکت در شرکت بدون 
 رتبه فناوري

 (مشخص بودن مسئولیتثبت روزنامه  -اساسنامه شرکت
فعالیت شرکت با تخصص  همپوشانی فرم خوداظهاري -)افراد

 عضو هیأت علمی


