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  مقدمه
و بر اساس شرايط دستورالعمل حاضر، حمايت  توليد نمونه محصولدر قالب اعتبار  طرح هاي فناورانهاز پارك علم و فناوري دانشگاه تهران 

  .مي نمايد
 تعاريف -١  ماده

 اقدام كرده است. راي دريافت حمايت در قالب اعتباراست كه ب صاحب طرح: شخصي حقيقي يا حقوقي عضو پارك -  ١  -١

 : منظور مجموعه عملياتي است كه براي دستيابي به فناوري توليد يك كاال يا خدمت مي بايست انجام شود.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. ٩مي كند و  شامل 

ست كه تطابق محصول و بازار : مرحله اي ا)Minimum Viable Prototype/ Product(مرحله توليد نمونه محصول  -  ٤  -١
 اياجزا و  ياعتبار ســنجمرحله را طي كند:  ٣امكان ســنجي مي گردد. هر فناوري براي توليد نمونه محصــول مي بايســت 

ـــول/خدمت در مح اسينمونه كوچك مق ـــگاهيآزما طياز محص ـــنجي، ش از  اسينمونه كوچك مق اياجزا و  ياعتبار س
صول/خدمت در مح شب طيمح سب و  ستيابي بهشده يزسا هيمنا صول/خدمت اول ، د صات و  يكه دارا هينمونه مح شخ م

 يي مي باشدمورد انتظار از محصول/خدمت نها يها يژگيو

ب طرح اعالم كرده و مبلغ تصــويب اعتبار: منظور نامه اي اســت كه در آن پارك موافقت خود را با اعطاي اعتبار به صــاح -  ٥  -١
 را نيز مشخص مي نمايد.اعتبار 

شده و آماده پرداخت به صاحب  -  ٦  -١ ست كه در آن بخشي از اعتبار مصوب، تامين  مي  طرحتخصيص اعتبار: منظور نامه اي ا
 باشد.

اعتبار تخصيص داده شده توسط پارك در وجه صاحب طرح پرداخت مي طي آن مصرف اعتبار: منظور فرآيندي است كه  -  ٧  -١
  شود.

ست كه پردا -  ٨  -١ شود كه تاريخ محدوده زماني قرارداد: منظور مدتي ا صاحب طرح انجام مي  سط پارك در وجه  خت اعتبار تو
 شروع و پايان اين محدوده در قرارداد حمايتي درج مي شود.

 شرايط پذيرش، ارزيابي مياني، ارزيابي پاياني و اختتام طرح مطابق مفاد دستورالعمل برنامه شكوفايي مي باشد. -  ٩  -١

 اعتبار مشخصات -٢  ماده

 )Seedبذري ( مرحله –نوع اعتبار: سرمايه گذاري  -  ١  -٢

   k 1مبلغ اعتبار:  -  ٢  -٢
 به همراه اخذ تضمين و تعيين سهم شراكت پارك طرحبين پارك و صاحب  حمايتينحوه اقدام: از طريق انعقاد قرارداد  -  ٣  -٢

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

افزايش يابد. در هر صورت سقف اعتبار  0.5k انذكر شده است مي تواند به ميزدستورالعمل مبلغ اعتبار طبق شرايطي كه در ادامه  :٢تبصره 
  بيشتر نخواهد شد. 1.5kاز 

 رآيند اعطاي اعتبارف -٣  ماده

  مراحل زير انجام مي شود: مطابق طرح فناورانهاعطاي اعتبار بعد از صدور ابالغ پذيرش 
 تصويب اعتبار توسط پارك -  ١  -٣

 انعقاد قرارداد حمايتي  -  ٢  -٣
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 ذكر شده استدستورالعمل بر اساس شرايطي كه در ادامه  تخصيص هر مرحله از اعتبار توسط پارك -  ٣  -٣

 توسط صاحب طرح هزينه كرد قابل قبولمدارك صورت وضعيت و ارائه  -  ٤  -٣

 پرداخت اعتبار توسط پارك -  ٥  -٣

 تسويه حساب -  ٦  -٣

 تصويب، تخصيص و پرداخت اعتبار -٤  ماده

، و پس از تاييد مركز نوآوري/ رشد پس از ارائه درخواست توسط صاحب طرح و بر اساس برنامه اجرايي طرحتصويب اعتبار:  -  ١  -٤
 به امضاي رئيس پارك صادر مي شود. اعتبار تصويب شده در شرايط ذيل مي تواند كاهش يا افزايش يابد يا لغو شود:

  صورت عدم تامين منابع مالي، توسط رياست پارك انجام مي شود.كاهش اعتبار: در 

  :در صورت تقاضاي صاحب طرح براي افزايش اعتبار و حصول شرايط ذيل، اعتبار مصوب افزايش مي يابد. در افزايش اعتبار
براي طرح هاي حوزه فناوري هاي نرم و صنايع خالق، به رديف تجهيزات اضافه مي شود.  اين صورت مبلغ افزايش اعتبار

 : به رديف دستيار پژوهشي اضافه شودبه درخواست صاحب طرح، تمام يا بخشي از افزايش اعتبار مي تواند 

o  مبني بر داليل عدم حضور در ارزيابي و قبول  يا اعالم كتبي قبلي توسط صاحب طرح مرحله ايحضور در ارزيابي
 داليل توسط پارك

o طرحو يا سوم نتايج فاز دوم در ارزيابي امتياز درصد  ٩٠از  كسب بيشتر 

o تاييد داور مبني بر الزام افزايش اعتبار 

 مي تواند لغو شود:اعتبار مصوب در يكي از شرايط ذيل اعتبار:  لغو 

o  نمايد شود و انصراف خود را به صورت كتبي اعالماز ادامه همكاري با پارك منصرف  طرحدر صورتي كه صاحب 

o   براي انعقاد قرارداد طي مهلت اعالم شده اقدام ننمايد طرحدر صورتي كه صاحب 

o به هر دليلي عضويت صاحب طرح در پارك لغو شود يا خاتمه يابد در صورتي كه 

 و بر اساس نتايج آن، بخشي از اعتبار تخصيص داده مي شود.بعد از هر مرحله ارزيابي طرح تخصيص اعتبار:  -  ٢  -٤

  درصد اعتبار ٣٠معادل  ):ارزيابي پذيرش طرحمرحله اول (بعد از  ١-٢-٤

در صورت كسب بيشتر  -درصد ١٥مرحله دوم (بعد از ارزيابي مياني): تخصيص مطابق درصد كار مرحله اول با كسر  ٢-٢-٤
 درصد امتياز داوري ٧٠از 

در صورت كسب  -درصد ١٥مرحله سوم (بعد از ارزيابي پاياني): تخصيص مطابق درصد كار مرحله دوم با كسر  ٣-٢-٤
 درصد امتياز داوري ٧٠بيشتر از 

درصد امتياز ارزيابي  ٩٠افزايش اعتبار تصويب شده براي طرح، به صورت يكجا همزمان با مرحله سوم و در صورت كسب بيشتر از  :٣ تبصره
 پاياني، تخصيص داده مي شود.

يص مرحله دوم انجام نمي شود. در صورتيكه صاحب طرح در ارزيابي در صورت عدم حضور صاحب طرح در ارزيابي مياني، تخص: ٤ تبصره
 پاياني موفق به كسب امتياز مربوطه شود، مجموع تخصيص مرحله دوم و سوم، يكجا انجام خواهد شد.

 اعتبار مصرف -  ٣  -٤

را به و مدارك هزينه كرد قابل قبول  مي بايست صورت وضعيت انجام طرح ، صاحب طرحدريافت اعتبار به منظور ٤- ٣-١
تخصيص  اعتبار مبلغي معادل هزينه هاي تاييد شده و تا سقف ،پاركمدارك توسط پارك ارائه نمايد. بعد از بررسي 
 پرداخت مي شود. داده شده در وجه صاحب طرح

 0.03Kبه صورت تجمعي انجام مي شود به نحوي كه هر پرداخت حداقل معادل  اعتبار در وجه صاحب طرح پرداخت ٤- ٣-٢
 آخرين پرداخت.باشد مگر در 
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 باشد. حمايتيقرارداد تاريخ مدارك هزينه كرد بايد در محدوده زماني  ٤- ٣-٣

پارك علم و  دستورالعمل شرايط مدارك هزينه كرد قابل قبول براي" با مطابقمي بايست شرايط مدارك هزينه كرد  ٤- ٣-٤
 باشد. "دانشگاه تهران يفناور

پذير است و زمان ارائه مدارك براي دريافت اعتبار، حداكثر  پرداخت اعتبار در محدوده زماني قرارداد حمايتي امكان ٤- ٣-٥
 تا يك ماه پس از تاريخ پايان محدوده زماني قرارداد حمايتي مي باشد.

باقيمانده اعتبار مصرف نشده (از سرجمع اعتبار تخصيص داده شده)، يك ماه پس از تاريخ پايان محدوده زماني قرارداد حمايتي، : ٥تبصره 
  هد شد.غيرفعال خوا

 رديف هاي اعتبار و شرايط هزينه كرد -٥  ماده

  هزينه هاي قابل قبول  درصد از كل اعتبار  عنوان رديف اعتباري

   ١٠٠تا  ٨٠  تجهيزات

 موارد هزينه اي مشمول استفاده از اين اعتبار:

  يو كارگاه يشگاهيآزما ي اداري،مواد مصرف ديخرهزينه 

 هاي ساخت و سنجش) ي (هزينهو كارگاه يشگاهيخدمات آزما ديخر نهيهز 

 براي اجراي طرح ازيمورد ن زاتيقطعات و تجه ديخر نهيهز 

 0.02تا سقف ماهانه  هزينه استقرار در فضاي كار اشتراكي متعلق به پارك K 

  هزينه هاي زير مشمول اين اعتبار نمي باشند:
 آن ريتعم نهيهز نيو امثال آنها و همچن نتريتاپ، تبلت، پر پل وتر،يكامپ ديخر نهيهز  
 يادار زاتيتجه ديخر نهيهز  
 تجهيزات عمومي آزمايشگاهي و كارگاهي ديخر يها نهيهز 

 هزينه هاي سفر و اياب و ذهاب  
  K 0.05قرارداد كاري با دستيار پژوهشي و سقف ماهانه   ٢٠صفر تا   دستيار پژوهشي

 
درصد رديف تجهيزات  ٥٠تواند اعتبار مصوب را به نسبت : براي طرح هاي حوزه فناوري هاي نرم و صنايع خالق، صاحب طرح مي ٦ تبصره

  مي باشد. 0.085Kدر اين صورت سقف ماهانه پرداخت اعتبار رديف دستيار پژوهشي  درصد رديف دستيار پژوهشي تقسيم نمايد. ٥٠و 
 سهم مشاركت پارك -٦  ماده

پس از تاريخ گواهي اختتام طرح به يكي از ل تا يك سا، سهم مشاركت پارك را دريافت شده صاحب طرح مكلف است بابت اعتبار حمايتي
 روش هاي ذيل پرداخت نمايد:

درصد از سرمايه  ١٠اقدام براي جذب سرمايه ادامه طرح يا فروش فناوري از طريق دفتر انتقال فناوري پارك و پرداخت  -  ١  -٦
 جذب شده يا درآمد حاصل از فروش فناوري در وجه پارك 

درصد  ١٠اقدام براي جذب سرمايه ادامه طرح يا فروش فناوري از طرق ديگر (به جز دفتر انتقال فناوري پارك) و پرداخت  -  ٢  -٦
حاصله، كمتر از مبلغ درآمد درصد  ١٠از سرمايه جذب شده يا درآمد حاصل از فروش فناوري در وجه پارك. در صورتي كه 

درصد حاصله به صورت نقدي توسط صاحب طرح در وجه پارك  ١٠اعتبار با اعتبار دريافت شده باشد، مابه التفاوت مبلغ 
 پرداخت مي شود.

ورت رسمي به طرح را به صادامه شكست  يا فروش آن نشود، مي تواندموفق به جذب سرمايه  صاحب طرحدر صورتي كه  -  ٣  -٦
توسط قبول داليل شكست اقدام مي نمايد و در صورت داليل پارك نسبت به بررسي  پارك اعالم مي نمايد. در اين صورت
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سال به صورت اقساطي و  ٢صاحب طرح معادل كل اعتبار دريافت شده را طي مدت پارك و براي جبران سرمايه پارك، 
ماه پس از تاريخ پايان  ١٢قسط در وجه پارك پرداخت نمايد. (زمان شروع پرداخت اقساط، حداكثر  ١٢حداكثر طي 
 قرارداد حمايتي مي باشد)ني محدوده زما

 تسويه حساب -٧  ماده

 تسويه حساب قرارداد حمايتي به يكي از روش هاي ذيل انجام مي شود:

صاحب طرح صادر مي براي همين دستورالعمل، گواهي تسويه حساب  ٦بعد از پرداخت سهم مشاركت پارك طبق ماده  -  ١  -٧
 شود.

نشود، صاحب طرح ملزم به بازپرداخت يكجاي كل اعتبار در صورتي كه صاحب طرح موفق به اخذ گواهي اختتام طرح  -  ٢  -٧
  در وجه پارك مي باشد. "معادل كل اعتبار دريافت شده"دريافت شده به عالوه جريمه اي 

  
   به تصويب هيات رئيسه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران رسيد. .................... تاريخ تبصره در  ٦ماده و  ٧اين دستورالعمل در 


