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  مقدمه
  .و بر اساس شرايط دستورالعمل حاضر، حمايت مي نمايد رويشدر قالب برنامه  هسته هاي فناوراز پارك علم و فناوري دانشگاه تهران 

مي  ١٢/٠٤/١٣٩٧مورخ  ٩٥٥٢٦به شماره ثبت  ٢٦/٠٢/١٣٩٧ (دستور العمل حاضر، اصالح نسخه قبلي مصوب هيات رئيسه پارك مورخ
  باشد.)

 
 تعاريف -١  ماده

سته فناور -  ١  - ١ ست كه براي اجراي ه شداراي قرارداد همكاري بوده و  طرح فناورانه: منظور تيم كاري ا سهم هر  خص از ميزان 
 نتايج طرح، معين است.

 مي بايست انجام شود.كاال يا خدمت است كه براي دستيابي به فناوري توليد يك  منظور مجموعه عملياتي: طرح فناورانه -  ٢  - ١

: مجموعه اي از معيارها به منظور ارزيابي ميزان  TRL(Technology Readiness Level)ســـطح آمادگي فناوري  -  ٣  - ١
بلوغ فناوري است كه امكان مقايسه بين انواع مختلف فناوري را براي يك كاال يا خدمت خاص و در محيط عملياتي ميسر 

 مرحله مي باشد. ٩شامل  مي كند و 

ــئله و راه ح: )Proof of Concept( تثبيت ايدهمرحله  -  ٤  - ١ ــت كه تطابق مس ــنجي مي گردد. مرحله اي اس هر ل امكان س
سايي  ٣مي بايست شدن براي تثبيت فناوري  شنا ساسي ايده،  صول ا مرحله را طي كند: تحقيقات علمي جهت مشاهده ا

 تكنولوژي هاي مورد نياز ايده، امكان پذير بودن اجراي ايده و توانايي دست يابي به دستاورد نهايي

 هسته براي اصالح زمانبندي برنامه اجرايي طرح ارائه مي كند. : منظور داليل توجيهي است كهاليحه تاخيرات -  ٥  - ١

٦  - ١   - Exit mentoring سته هاي موفق براي تعيين روش ادامه ست كه در اختتام برنامه به ه سب و كار ا شاوره ك : منظور م
 طرح ارائه مي شود.

 هدف -٢  ماده

 مي باشد. دهيا تثبيتمرحله  تا بازارپسند انهفناور هاي طرحاز  تيحماهدف از اين برنامه، 

 مخاطبين -٣  ماده

 نياز به حمايت دارند. فناورانهطرح هستند كه براي اجراي يك  فناور يهسته هامخاطبين اين برنامه، 

 مدت -٤  ماده

 ماه نخواهد بود. ٩. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از استماه ديگر قابل تمديد  ٣بوده و حداكثر تا  ماه ٦مدت اين برنامه 

 برنامهاجراي فرآيند  -٥  ماده

 هسته فناورپذيرش  -  ١  - ٥

  حمايتيانعقاد قرارداد  -  ٢  - ٥

 طرح فناورانهشروع اجراي  -  ٣  - ٥

 طرح فناورانهپيشرفت  ارزيابي مياني -  ٤  - ٥

 طرح فناورانهادامه اجراي  -  ٥  - ٥

 طرح فناورانهو دستاورد نهايي  ارزيابي پاياني پيشرفت عملكرد -   ٦  - ٥

 اختتام برنامه -  ٧  - ٥

صره سته ها پس از انعقاد قراردا١ تب شود. در و دهاي مربوطه: ارائه حمايت ها، آموزش و اعتبار ه سط پارك انجام مي  تاريخ  مدت برنامه تو
  قرارداد في مابين اعالم مي شود. برنامه درشروع 
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  پذيرش -٦  ماده

 معيارهاي پذيرش -   ١  - ٦

  توضيحات  معيار
 فناور نفر داراي تخصص هاي الزم هسته ٣حداقل    هسته فناور

  براي انجام فرآيندهاي اداري و مالي بين اعضاي تيم به عنوان مسئول هستهتعيين يك نفر از  
 ايده اصلي   طرح فناورانه

o  ٣داراي سطح آمادگي فناوري كمتر از 

o  فروش فناوريكسب و كار يا قابليت تبديل شدن به 

 برنامه اجرايي طرح 

o شرفت كار شتر  ٤٠(هر مرحله نمي تواند كمتر از  در دو مرحله با قابليت ارزيابي پي صد و يا بي در
  ل كار باشد)درصد ك ٦٠از 

o داراي زمانبندي و بودجه بندي  
  هسته هاي فناور فرآيند پذيرش -   ٢  - ٦

 رگ ها و مستندات توسط هسته فناوركاربو ارائه تكميل  - ٦-٢-١

 پرداخت هزينه بررسي تقاضا - ٦-٢-٢

 بررسي كاربرگ ها توسط پارك - ٦-٢-٣

 داوري فني ايده  - ٦-٢-٤

 داوري كسب و كار ايده - ٦-٢-٥

 در كارگروه ارزيابي بررسي - ٦-٢-٦

 در شوراي پذيرشبررسي  - ٦-٢-٧

 رد درخواست /صدور ابالغ پذيرش - ٦-٢-٨

طرح  فناورانه با پارك داشته باشد كه به اختتام ناموفق منجر شده يا موفق به پرداخت سهم  ٣: در صورتي كه مسئول هسته سابقاً ٢تبصره 
  د، مجاز به ارائه درخواست پذيرش جديد نمي باشد.باشنمشاركت پارك نشده 

  عهده متقاضي نبوده و از سوي پارك پرداخت مي گردد. بر تقاضا بررسيهزينه در اين برنامه، : ٣ تبصره
و هسته مي تواند با اصالح ايده و مستندات خود، مجدد درخواست پذيرش ارائه  نظرخواهي ندارند دامكان تجدي تقاضا،نتايج بررسي  :٤ تبصره
  نمايد.

 انعقاد قرارداد طي مهلت اعالم شدهبا پارك منصرف شده يا براي  ادامه همكاري: در صورتي كه پس از صدور ابالغ پذيرش، هسته از ٥تبصره 
نامه لغو مي شود. در اين صورت كليه اعضاي هسته به مدت يك سال مشمول محروميت از كليه بر هسته فناوراقدام ننمايد، ابالغ پذيرش 

  پارك پرداخت نمايند. در وجههاي حمايتي پارك خواهند بود مگر اينكه هزينه هاي پذيرش را 
  اصالح مشخصات هسته با در نظر گرفتن شرايط زير امكان پذير بوده و ابالغ پذيرش هسته فناور اصالح مي شود: : ٦تبصره 
  در صورت تقاضاي مكتوب كليه اعضاي هسته و تا قبل از انعقاد قرارداد حمايتيتغيير مسئول هسته به يكي ديگر از اعضاي هسته- 

 پذيرش الزامي است. اصالح ابالغ
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 ،دستاورد نهايي و برنامه اجرايي طرح، در صورت تقاضاي مكتوب هسته و تاييد داور فني. پرداخت  تغيير جزئي عنوان ايده اصلي
 هزينه داور فني توسط هسته، اصالح ابالغ پذيرش و امضاي الحاقيه قرارداد الزامي است.

 يي طرح به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد. ابالغ پذيرش هسته فناور لغو مي شود.تغيير كلي ايده، دستاورد نهايي و برنامه اجرا 

  افزايش اعضاي هسته در صورت تقاضاي مكتوب كليه اعضاي هسته. اصالح تعهدنامه مربوطه، ارائه اصالحيه قرارداد همكاري اعضاي
 هسته به پارك و اصالح ابالغ پذيرش الزامي است. 

  هسته در صورت تقاضاي مكتوب كليه اعضاي هسته و تاييد پارك. اصالح تعهدنامه مربوطه، ارائه اصالحيه كاهش يا جابجايي اعضاي
قرارداد همكاري اعضاي هسته به پارك و اصالح ابالغ پذيرش الزامي است. در صورتي كه پارك با كاهش يا جابجايي اعضاي هسته 

 پذيرش هسته فناور لغو مي شود. به دليل نقض شدن شرط اوليه پذيرش موافق نباشد، ابالغ

 فرآيند انعقاد قرارداد حمايتي -٧  ماده

 تدوين قرارداد توسط پارك -  ١  - ٧

 امضاي قرارداد توسط هسته فناور -  ٢  - ٧

 به پارك و تضمين الزم توسط هسته فناورارائه قرارداد امضا شده  -  ٣  - ٧

 امضاي قرارداد توسط پارك -  ٤  - ٧

 ابالغ قرارداد توسط پارك -  ٥  - ٧

 پيشرفت عملكردارزيابي  -٨  ماده

 ميانيارزيابي  -  ١  - ٨

 هسته توسط طرح فناورانهپيشرفت  ارائه گزارش فني - ٨-١-١

 توسط پارك و اعالم نتيجهفني داوري  - ٨-١-٢

 پايانيارزيابي  -  ٢  - ٨

 توسط هسته و دستاورد نهايي طرحپيشرفت  فنيارائه گزارش  - ٨-٢-١

 توسط پارك و اعالم نتيجهفني داوري  - ٨-٢-٢

 )Exit mentoring( انتقال فناوريدفتر ارائه مشاوره كسب و كار توسط  - ٨-٢-٣

 ديبرنامه جد رات،يتاخ حهيتواند با ارائه ال ينداشته باشد، هسته م شرفتيپطرح،  ييبرنامه اجرا فعاليت هسته مطابقكه  يدر صورت :٨٧ تبصره
ماه باشد. هر  ٩در هر صورت مدت اجراي طرح نمي تواند بيش از  طرح خود ادامه بدهد. يپارك به اجرا دييطرح را ارائه و پس از تا ياجرا

  امضاي الحاقيه قرارداد الزامي است. ار مي تواند از اين تبصره استفاده نمايد.هسته فقط يكب
 

 مزاياي برنامه -٩  ماده

 اي عضو شبكه فناوري يا فضاهاي كاري اشتراكيجهت استقرار در آزمايشگاه/ كارگاه ههسته معرفي  امكان -  ١  - ٩

 بر اساس دستورالعمل مربوطه اعتبار تثبيت ايدهاعطاي  -  ٢  - ٩

 بر اساس دستورالعمل مربوطه اعطاي اعتبار توانمندسازي -  ٣  - ٩

 ارائه خدمات راهبري، مشاوره و آموزش -  ٤  - ٩

 خدمات دفتر انتقال فناوري امكان استفاده از -  ٥  - ٩

 جهت استفاده از خدمات مالي و اعتباري پژوهش و فناوري دانشگاه تهران معرفي به صندوقامكان  -   ٦  - ٩
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الزامي معرفي شده از طرف مركز راهبر  همكاري با طرف مركز وكسب و كار توصيه شده از مشاوره و : حضور در دوره هاي آموزشي ٨ تبصره
 است كه هزينه هاي آن از محل اعتبار توانمندسازي اختصاص داده شده به هسته فناور تامين مي شود.

 برنامه اختتام -١٠  ماده

 اختتام برنامه بر اساس زمان و به يكي از انواع زير خواهد بود:

  موفق اختتام -  ١  - ١٠
 درصد امتياز داوري  ٧٠بيشتر از و كسب  اجراييطبق برنامه  طرحاتمام  - ١٠-١-١

  اختتام ناموفق -  ٢  - ١٠
مي بايســت شــكســت طرح و داليل توجيهي خود را به پارك ارائه ليل يكي از شــرايط ذيل : هســته به دناخواســته - ١٠-٢-١

 ر داور فني، قصور از هسته نباشد.نمايد. در صورتي كه طبق نظ

 نتواند طرح را طبق برنامه اجرايي به اتمام برساند 

 خروجي قابل انتظار برنامه اجرايي را طبق نظر داوري ارائه نكرده باشد 

  درصد امتياز داوري را كسب كرده باشد ٧٠كمتر از 

 همين دستورالعمل خواهد بود. ١٠تبصره  مشمول، هسته به دليل يكي از شرايط ذيلعمدي: ت - ١٠-٢-٢

 بت به ارائه گزارش و دستاورد نهايي اقدام نكندطرح را طبق برنامه اجرايي به اتمام نرساند و در ارزيابي پاياني نس 

  سب كمتر از شته كه منجر به ك صور دا ستاورد ق سته در اجراي طرح يا ارائه د صد امتياز  ٧٠طبق نظر داوري، ه در
  شده است

  : در صورت اختتام موفق، گواهي اختتام طرح فناورانه توسط پارك صادر مي شود.٩ تبصره
همچنين  .طرح فناورانه فسخ و هسته مشمول جريمه فسخ قرارداد مي شود قرارداد حمايتي، ناموفق تعمدياختتام : در صورت ١٠ تبصره

  كليه اعضاي هسته به مدت يك سال مشمول محروميت از كليه برنامه هاي حمايتي پارك حمايتي خواهند بود.
  

  
   ب هيات رئيسه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران رسيد.به تصوي ..............تبصره در تاريخ  ١٠ماده و  ١٠اين دستورالعمل در 

 


