
 
 پارك از  واحدهاي مستقرآيين نامه نحوه خروج 

 
 
 

 هدف -1ماده 
 .باشدمي پاركاز مستقر مراحل و نحوه خروج واحدهاي  هدف از اين آيين نامه مشخص نمودن

 
 تعاريف  -2ماده 

 :رونددر اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي
 پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي :پارك -الف
پارك علم و فناوري استان آذربايجان مستقر در  واحد تحقيق و توسعه، واحد پژوهشيشركت هاي فناور،  :واحد  -ب

 شرقي
 پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقيشوراي  :شورا -ج
 

 مستقر در پاركخاتمه فعاليت واحدهاي  -3ماده
 شوراي پاركو  مدير موسساتبه پيشنهاد  مستقرپس از بررسي و ارزيابي نحوه فعاليت واحد فناور  يخاتمه فعاليت واحدها

 :در موارد ذيل انجام خواهد شد
 پاركعدول از ضوابط  •
فعاليت هاي تعريف شده واحد در هنگام پذيرش به تشخيص واحد عدم موفقيت ناشي از قصور در پيشبرد  •

 موسسات
 پاركدرخواست واحد فناور مبني بر عدم تمايل به ادامه استقرار در  •

 
 حساب تسويه -4ماده 

 :پذيردبه ترتيب ذيل انجام مي پاركتسويه حساب خدمات اسكان و استقرار در  پاركپس از مشخص شدن خروج واحد از 
 تنظيم نامه خروج و اطالع به واحد  •
 )تحويل دفتر( پاركتحويل تجهيزات و اموال  •
 ) 1پيوست (  تكميل فرم تسويه حساب •
 پاركهاي سپرده شده به فناور جهت تحويل گرفتن ضمانتنامه پس از بازپرداخت كليه بدهيها اعالم به واحد •
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در صورتيكه به هر دليلي واحد حاضر به تسويه حساب و بازپرداخت بدهي ها نگرديد اقدامات الزم جهت به اجرا : تبصره
 .شودانجام مي پاركها توسط امور مالي گذاشتن ضمانتنامه

 
 بازنگري آيين نامه -5ماده 

 .و تأييد شورا امكانپذير خواهد بود موسساتهر گونه اصالح و تغيير در اين آيين نامه به پيشنهاد مدير 
 

 .رسيد پارك هيات رئيسهبه تصويب  21/03/1391در تاريخ  تبصره 1 ماده و 5اين آيين نامه در 
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 ) 1پيوست ( 

 »فناوري آذربايجان شرقيشركت هاي پاركي مستقر در پارك علم و  فرم تسويه حساب
 

 
 : تاريخ درخواست تسويه               :قرارداد اجاره شماره      :نام واحد

 
 

                          واحد انفورماتيك

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □

 .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □
  
 امضاء مسئول واحد انفورماتيك                                                                                                                               

 :تاريخ                                                                                                                                  
 

 
 آزمايشگاه شيمي

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □

  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □
 امضاء مسئول آزمايشگاه شيمي                                                                                                                       

   :تاريخ                                                                                                                                 
 

 
                                                                                                                             آزمايشگاه برق

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □

  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □
 امضاء مسئول آزمايشگاه برق                                                                                                            

 :تاريخ                                                                                                                                      

 
 كارگاه مكانيك

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □
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  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □

 
 امضاء مسئول كارگاه مكانيك         

 :تاريخ                                                                                                                                   

 

 
 كتابخانه

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □

  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... خدمات واحد نامبرده از بابت  □
 

 امضاء مسئول كتابخانه                                                                                                                              
 :تاريخ                                                                                              

 
 
 

 واحد آموزش

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □

  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □
 

 امضاء مسئول آموزش                                                                                                                              
 :تاريخ                                                                                              

 
 

 امور مالي

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع مي باشد بدينوسيله □

  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □
 .ريال مي باشد..............................  واحد   مبلغ مانده اعتبار پشتيباني

 
 امضاء مسئول امور مالي              

 :تاريخ                                                                                                                                          
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 امور اداري

 .تحويل شد................. به تاريخ ................................ در ساختمان ........... واحد شماره اعالم مي دارد  بدينوسيله □
 

 : يرنده دفترامضا، تحويل گ                                                                                                                  
 : تاريخ            

 
 
  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ ...................... واحد نامبرده از بابت خدمات  □

  .بدهكار مي باشد.......................... مبلغ تلفن  واحد نامبرده از بابت خدمات □

 .اعالم مي دارد تسويه حساب واحد نامبرده از نظر اين بخش بالمانع ميباشد بدينوسيله □
 

 امضاء امور اداري                                                                                                                     
 : تاريخ                                                                                                                                 
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