
  
  توانمندسازيدستورالعمل اعتبار 

 IN111.1شناسه: 

  ٢از  ١صفحه: 
  تاريخ: 

 

 

  مقدمه
مطابق  "اعتبار توانمندسازي"نسبت به پرداخت پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به منظور حمايت از هسته ها و شركت هاي فناور عضو 

  شرايط زير اقدام مي نمايد.
 تعاريف -١  ماده

اعالم كرده و مبلغ اعتبار  هسته/شركتتصويب اعتبار: منظور نامه اي است كه در آن پارك موافقت خود را با اعطاي اعتبار به  -  ١  -١
 را نيز مشخص مي نمايد.

شده و آماده پرداخت به  -  ٢  -١ صوب، تامين  شي از اعتبار م ست كه در آن بخ صيص اعتبار: منظور نامه اي ا شركتتخ سته/ مي  ه
 باشد.

صرف اعتبار -  ٣  -١ سط پارك در وجه م شده تو صيص داده  ست كه طي آن اعتبار تخ شركت: منظور فرآيندي ا سته/ پرداخت مي  ه
 شود.

 مشخصات اعتبار -٢  ماده

 نوع اعتبار: حمايتي -  ١  -٢

 دستورالعمل ٥مبلغ اعتبار: مطابق جدول ماده  -  ٢  -٢

 نحوه اعطاي اعتبار: از طريق ابالغ (بدون نياز به انعقاد قرارداد) -  ٣  -٢

معادل سقف معامالت كوچك در آيين نامه مالي و معامالتي پارك است كه در ابتداي هر سال توسط پارك اعالم مي شود و تا  k: ١تبصره 
  پايان سال تغيير نمي كند.

 فرآيند اعطاي اعتبار -٣  ماده

  اعطاي اعتبار بعد از صدور ابالغ پذيرش طرح فناورانه مطابق مراحل زير انجام مي شود:
 كتصويب اعتبار توسط پار -  ١  -٣

 تخصيص اعتبار توسط پارك بر اساس شرايطي كه در ادامه دستورالعمل ذكر شده است -  ٢  -٣

 ارائه صورت وضعيت و مدارك هزينه كرد قابل قبول توسط هسته/ شركت -  ٣  -٣

 پرداخت اعتبار توسط پارك -  ٤  -٣

 تصويب، تخصيص و پرداخت اعتبار -٤  ماده

، به امضاي رئيس پارك صادر مي مركز نوآوري/ رشدپس از تاييد و  هسته/ شركتپس از ارائه درخواست توسط تصويب اعتبار:  -  ١  -٤
 شود. اعتبار تصويب شده در شرايط ذيل مي تواند كاهش يا افزايش يابد يا لغو شود:

 .كاهش اعتبار: در صورت عدم تامين منابع مالي، با تاييد مركز نوآوري/ رشد و توسط رياست پارك انجام مي شود 

 وجود ندارد. افزايش اعتبار: امكان افزايش اعتبار 

 .لغو اعتبار: در صورت لغو عضويت هسته/ شركت، با تاييد مركز نوآوري/ رشد و توسط رياست پارك انجام مي شود 

 توسط مركز نوآوري/ رشد انجام مي شود.در يك مرحله تخصيص اعتبار:  -  ٢  -٤

 :اعتبار مصرف -  ٣  -٤

مي بايست صورت وضعيت انجام طرح و مدارك هزينه كرد قابل قبول را به پارك ارائه  هسته/شركتبه منظور دريافت اعتبار،  ٤- ٣-١
نمايد. بعد از بررسي مدارك توسط پارك، مبلغي معادل هزينه هاي تاييد شده و تا سقف اعتبار تخصيص داده شده در 

 پرداخت مي شود. هسته/شركتوجه 

 "دانشگاه تهران يپارك علم و فناور ارك هزينه كرد قابل قبول برايدستورالعمل شرايط مد"شرايط مدارك هزينه كرد مطابق  ٤- ٣-٢
 مي باشد.



  
  توانمندسازيدستورالعمل اعتبار 

 IN111.1شناسه: 

  ٢از  ٢صفحه: 
  تاريخ: 

 

 

يا پايان عضويت هسته/ شركت در  باقيمانده اعتبار مصرف نشده (از سرجمع اعتبار تخصيص داده شده)، تا پايان سال جاري شمسي: ٢تبصره 
 ، غيرفعال خواهد شد.پارك

 رديف هاي اعتبار و شرايط هزينه كرد -٥  ماده

رديف  عنوان
  اعتباري

  تسويه حساب  شركت  هسته  هزينه هاي قابل قبول  سقف مبلغ

  K 0.05  آموزش

هزينه حضور در دوره، كارگاه و سمينار 
آموزشي حوزه كسب و كار (يك يا چند 

مورد) برگزار شده توسط پارك (در صورت 
  اخذ گواهي پايان دوره)

يكبار به ازاي هر 
اعتبار تثبيت ايده/ 

محصول توليد نمونه 
  دريافت شده

دوره در يكبار 
  برنامه رشد

مطابق شرايط 
قرارداد حمايتي 

(فقط براي 
  هسته ها)

  K 0.05  مشاوره
هزينه استفاده از خدمات مشاورين 

كلينيك كسب و كار پارك (يك يا چند 
  مورد)

يكبار به ازاي هر 
اعتبار تثبيت ايده/ 

توليد نمونه محصول 
  دريافت شده

دوره در يكبار 
  برنامه رشد

مطابق شرايط 
قرارداد حمايتي 

(فقط براي 
  هسته ها)

  K 0.15  نمايشگاه
هزينه حضور در نمايشگاه حوزه تخصصي 

در  -با تاييد پارك (يك يا چند مورد
  صورت ارائه گزارش پايان نمايشگاه)

---  
يكبار در هر 

  سال
---  

  K 0.24  راهبري
هزينه استفاده از خدمات راهبران مورد 

جلسه در ماه (سقف  ٤تاييد پارك حداقل 
  )0.02Kپرداخت ماهانه 

يكبار به ازاي هر 
اعتبار تثبيت ايده/ 

توليد نمونه محصول 
  دريافت شده

دوره در يكبار 
  برنامه رشد

مطابق شرايط 
قرارداد حمايتي 

(فقط براي 
  هسته ها)

اخذ مجوز و 
 0.1K  استاندارد

مجوز پذيرش پارك/ مجوز دانش بنيان/ 
استاندارد محصول/ مجوزهاي مديريتي 

  كسب و كار (در صورت اخذ مجوز)
---  

يكبار در هر 
  سال

---  

راه اندازي 
سايت و 

  فروشگاه آنالين
0.5K  قرارداد طراحي يا فاكتور فروش  ---  

دوره  دريكبار 
  برنامه رشد

---  

  K 0.2  حق عضويت
پرداخت شده براي هزينه حق عضويت 

  برنامه هاي پارك

يكبار به ازاي هر 
پذيرش در برنامه 

  حمايتي

يكبار در هر 
  سال

---  

توسعه فضاي 
 3K  كسب و كار

هزينه بازسازي و به سازي فضاي استقرار 
در پارك بر اساس برنامه توافق شده با 

  پارك/ هزينه هاي استقرار در پارك
---  

هر سه بار در 
  سال

---  

 
 

   تبصره در تاريخ ....................  به تصويب هيات رئيسه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران رسيد. ٢ماده و  ٥اين دستورالعمل در 


