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دانایی،   بر  مبتنی  کارآفرینی  و  نوآوری  در  ملی  توان  توسعه  و  بسط  منظور  دانشگاهزمینهبه  حرکت  و    هاسازی 

و حمایت از    مراکز پژوهشی اوری در  توسعه فن  کارآفرین، ارتقاء ظرفیت  موسسات  ور به سوی  موسسات پژوهشی کش

در  آزمایشگاه فعال  تحقیقاتی  پژوهشی  دانشگاههای  موسسات  و  گسترش  ها  راستای  و  فعالیتدر  توسعه  های 

 2BSPand(  و پایلوت  اولیه   هاینمونهسازی فناوری و دستیابی به  تجاری
 1

MVP(  از    و فناوری  لوم، تحقیقاتوزارت ع

پروژهطرح یا  بازارگرافن های  ها  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه  یاورانه  قالب گرنت  های  این شكوفایی  در  اساس شرایط  بر  و 

 .  کند، حمایت مینامهشیوه

 تعاریف -1 ماده 

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت عتف:  -1 -1

که در راستای  اوری است  گرنت فن منظور برنامه مصوب وزارت عتف برای اعطای    گرنت فنّاوری:برنامه   -2 -1

از   دانشبرنامهحمایت  مراکز  گاههای  و  نو  پژوهشی ها  و  کارآفرینی  توسعه  در  و  آکشور  به  وری  حرکت 

 شود. ها و موسسات کارآفرین اجرا میسمت دانشگاه

از   :شكوفایي   طرح -3 -1 فن   برنامه  منظور آن بخش  یا پروژهطرحاز  به حمایت  اوری است که  گرنت  های  ها 

 . های تحقیقاتی اختصاص داردآزمایشگاهفن اورانه و بازارگرای 

 اوری وزارت عتف است.  ریزی امور فن  دفتر برنامه ،منظور دفتر: -4 -1

برنامه  دبیرخانه:   -5 -1 دبیرخانه  فن  منظور  است  گرنت  میاوری  فعالیت  دفتر  زیرنظر  مسئولیت  که  و  کند 

 دارد. در سطح ملی بعهدهرا برنامه گرنت فناوری  هماهنگی اجرای 

برنامه گرنت  استانی یا دانشگاهی است که مسئولیت اجرای    ی علم و فناور  پارکمنظور    : یپارک مجر -6 -1

 دارد.  بعهده را  فناوری

استاني: -7 -1 پیشمنظور    کارگروه  استانی  اجرایی  گرنت  کارگروه  برنامه  در  شده  که  فن اوری  بینی  است 

پارک مجری   و تشكیل میزیرنظر  اجرای طرح    شود  هماهنگی  استان    شكوفاییمسئولیت  در سطح  را 

   .بعهده دارد

دانشگاه   :سسهؤم -8 -1 است    منظور  پژوهشی  مرکز  تحقیقاتی    که یا  گرنت  آزمایشگاه  دریافت  متقاضی  آن 

 . جوانه است

   برای دریافت حمایت در طرح شكوفایی است.پیشنهادی   پروژه منظور پیشنهاد پروژه: -9 -1

 است.  شكوفاییپذیرفته شده برای دریافت حمایت در طرح  پیشنهاد پروژهمنظور پروژه:  -10 -1

 آن است. شده در طرح شكوفایی و تیم کاری آزمایشگاه تحقیقاتی پذیرش ، ههستمنظور از هسته:  -11 -1

 
1  Minimum Viable Prototype or Product 

2 Bench Scale Product  
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هسته:   -12 -1 هستهمسئول  تحقیقاتی    مسئول  آزمایشگاه  سرپرستی  مسئولیت  که  است  علمی  هیات  عضو 

 )هسته( را بعهده دارد.

از اعضای    نماینده هسته،نماینده هسته:   -13 -1 با معرفی کتبی مسئول هسته    هسته مسئول هسته یا یكی 

 است.

  پذیرش   شود و مسئولیتمنظور شورایی است که زیر نظر کارگروه استانی تشكیل میشورای پذیرش:   -14 -1

طرح  ها  پروژه دارد.    را  شكوفاییدر  شوربعهده  مجری    ااعضای  پارک  رئیس  به  توسط  و  تأیید معرفی 

 شوند.منصوب میرسد و با حكم رئیس پارک کارگروه استانی می

حامي: -15 -1 استسازمانر،  منظو  سازمان  تفاهم  ی  اساس  بر  دفترکه  با  پ  ،نامه  از  را حمایت    هاروژهتعدادی 

 .کندمی

 است.   ی حام یهاسازمانمنظور جمع پارک مجری، وزارت عتف و  حامیان اصلي:  -16 -1

توسط پارک مجری به  ری است که  منظور صندوق پژوهش و فناوری همكار پارک مجصندوق عامل:   -17 -1

   کند.عمل می شكوفایی گرنت  به عنوان عامل مالی ارائهشود و معرفی می دبیرخانه

دانش -18 -1 متقاضي:  شرکت  دانشبنیان  مجوز  دارای  شرکت  در  که  است    بنیانمنظور  را  پروژه  انجام 

داند و برای دریافت نتایج آن آماده حمایت از انجام پروژه  های تحقیق و توسعه خود میراستای برنامه

 است.

بیروني: -19 -1 حمایت  حامي  هر  حقوقی  منظور،  یا  حقیقی  شده(  کننده  عنوان  موارد  از  که  )غیر  است 

 .استروژه پبه حمایت از یک مند عالقه

ابالغیه  :اعتبار  ابالغ -20 -1 پارک مجری منظور  توسط  است که  کلیه حمایت  ای  به  برای  و  تامین شده  های 

حامیان   از  پروژهنمایندگی  هر  استفاده    برای  قابل  اعتبار  مبلغ  آن  در  و  پروژه  صادر شده  مشخص  در 

آگ  اعتبار   ابالغشود.  می جنبه  تعهد  هی  اتنها  اعالم  اعتبار  و  مصرف  و  تخصیص  صرفاً  داشته  از  پس 

 پذیر است. امكان

اعتبار: -21 -1 ابالغیه  تخصیص  اپارک مجری    توسطای است که  منظور  از  صادر  روژه  پرزیابی  در هر مرحله 

 .  کنداقدام   ،های انجام شدهدریافت هزینهنسبت به  اسناد  ارائهبا تواند می هسته و براساس آن شود می

سبت به ارسال اسناد هزینه اقدام  ن  هستهمنظور فرآیندی است که در طی آن    هزینه یا مصرف اعتبار: -22 -1

 هزینه  به پرداخت  نسبت  ،ادنو پذیرش اس  هزینه نشده   ، در صورت وجود تخصیصو پارک مجریکرده  

 .کنداز طریق صندوق عامل اقدام می انجام شده 

 مخاطبین -2 ماده 
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، مدیریت و راهبری  فعال در موسسات هستند که سرپرستی  3های تحقیقاتی شكوفایی آزمایشگاهطرح    مخاطبین 

   بعهده دارند.هیئت علمی اعضای را آنها 

 فرآیند پذیرش  -3 ماده 

هایی در هر فراخوان پذیرش  . پیشنهاد پروژهشودیانجام می  ادوره  یهافراخوان  قالبدر  ها  پروژه  رشیپذ -1 -3

گیرند.  می قرار  حامی  سازمان  حمایت  و  پذیرش  مورد  که  عملشوند  شرح    رشیپذ  ی اتی مراحل    زیر به 

 است:

 در بازۀ زمانی فراخوان  مستندات الزم توسط مسئول هسته  ارائۀ و هاکاربرگ ل یتكم •

 مجری و اعالم نواقص احتمالی به متقاضیان   توسط پارکا هکاربرگ یبررس •

 رفع نواقص توسط متقاضیان در مهلت زمانی تعیین شده  •

 و سازمان حامی  پارک مجریتوسط  آن اولیه  یابی ارزهسته و مسئول توسط پروژه  پیشنهاد اولیه ارائه  •

های و معرفی پروژه  پذیرش  یتوسط شورا  هایداور  جی نتا  یبررسارائه پیشنهاد پروژه در جلسه داوری و   •

 واجد شرایط اولیه به سازمان حامی 

نظر   • اختصاص  حام   سازمان اخذ  یا عدم  اختصاص    ها پروژهبه    "حمایت سازمان حامی"ی در خصوص 

 توسط دبیرخانه 

 توسط رئیس پارک  به مسئول هستههای مصوب حمایتو  ۀ پذیرشجینت رسمی  ابالغ •

ارزیابی  پذیرش   :1 تبصره اجرا    هاپروژهو  بر اساس سازوکارهای   برای حمایت   توسط سازمان حامیدر شروع و در طول دوره 

شده   میتدوین  انجام  سازمان  این  تمایلدر  در صورت  می  ،گیرد.  حامی  حداکثر  سازمان  معرفی  با  در داور    2تواند    برای حضور 

یا پیشرفت پروژهپروژهداوری    اتجلس برای حضور   2حداکثر    وها  های پیشنهادی  های شورای پذیرش پروژه  اتدر جلس  نماینده 

پروژه  پیشنهادی پیشرفت  ارزیابی  و تصمیمهاو  ارزیابی  فرآیند  کند. خود  گیری  ،  تسریع  پیشنهادی  پروژه  از  در خصوص حمایت 

 ی جلسه دارای حق رای خواهند بود. سازمان حامی، همانند سایر اعضا داوران و نمایندگان معرفی شده از طرف

  و   ارزیابی  مورد  سازی محصولقابلیت تجاری و    پذیری ساخت امكان،  فني  و  علمياز نظر  ها  پیشنهاد پروژه -2 -3

   .گیرندمی قرار  داوری

 
تحقیقاتي:    3 آزمایشگاه  از  اجمالي  پایهتعریف  فناوریوهش  ژپیافته در حوزه    ترین رکن سازمان ای آزمایشگاه تحقیقاتی  یک    و 

موسسه  دانشگاه   موسسیا  اختصار  )به  راستا که  است    (هپژوهشی  ماموریت در  انجام  موسسه  ی  رفع  های  و  در  پژوهشی  علمی،  نیازهای 

ای با مدیریت  برای انجام تحقیقات کاربردی، بنیادی و توسعه کشور و در چارچوب سازوکارهای تدوین و پذیرفته شده در موسسه،  فناوری  

ن و  های تحقیقاتی پژوهشگران، بویژه دانشجویاو جلب همكاری یک یا چند عضو هیات علمی دیگر و هدایت فعالیت  یک عضو هیأت علمی

پسادکترا،  انش د و  برای  میایجاد  آموختگان تحصیالت تكمیلی  فیزیكی  و مدیریتی حداقلی، وجود فضای  شود. هویت مشخص سازمانی 

محصوالتی حداقل در سطح نمونه  شتن  داهای قبلی، فعلی و جاری،  کاری مشخص در فعالیت  برنامه  وجود  ،گروهیها، کار  انجام فعالیت 

راستا   تیفعال،  TRL4یا    آزمایشگاهی فناور  یهات یاولو  یدر  و  مزیت کشور    یپژوهش  موسسه  و  نسبی  جمله  های  از  آنها  مانند  و 

 های تحقیقاتی است.  های آزمایشگاه مشخصه 
 



 دبیرخاهن طرح  شکوافیی  اجرایی مهانشیوهنویس پیش 
 ربانمه گرنت فناوری 

 

4 

-شرکت در فراخواندر صورت عدم پذیرش، امكان    نخواهد داشت و  نظر  دی تجد  امكان  ،شدهابالغ  جینتا -3 -3

 .های بعدی نیز وجود دارد

ارائه   : 2 تبصره پروژه  اولیه  عدم  ارائه  پیشنهاد  عدم  یا  و  مقرر  موعد  داوری  در  جلسه  درخواست    ۀمنزلبه  در  از  انصراف هسته 

 . خواهد بود رشیپذ

 پروژهارزیابي پیشرفت و خاتمه  -4 ماده 

بر    پروژه پیشرفت   -1 -4 در  عالوه  پروژه    پایان ارزیابی  اردورهمیانمرحله    دو   در انجام  نیز  و    شود میزیابی  ای 

  75تا    50)کسب امتیاز  قبول  ، قابلدرصد(  50ز  )کسب امتیاز کمتر ا  ضعیفدر سه سطح    ارزیابی نتایج  

 . شوندمی بندی سطح ( درصد 75بیشتر از )کسب امتیاز  و خوبدرصد( 

یافته تلقی  خاتمه  ،نباشند  3 مفاد تبصرهنند و مشمول شرکت کدوره که در ارزیابی پایان  هایی پروژهکلی ۀ  -2 -4

 .خواهند شد

در قصور هسته  و    دورهکسب امتیاز ضعیف از ارزیابی پایانای و یا  دورهعدم حضور در جلسات ارزیابی میاندرصورت   : 3 تبصره

در این صورت    تلقی خواهد شد.  ناتمام  پروژهو تصویب شورای پذیرش،    (تخصصی پروژهداور  پروژه )به تشخیص  انجام ضعیف  

 نیست.   قابل بررسیفراخوان بعدی حداقل سه در مسئول هسته درخواست پروژه جدید از طرف 

 : گیرددوره به شرح زیر انجام میدوره و پایان میان  احل، در مرهاپروژه  ارزیابی -3 -4

 دوره انیمفرآیند ارزیابی  •

 در مهلت زمانی تعیین شده پروژهارسال گزارش کتبی پیشرفت  ▪
 در صورت نیاز(داوران با حضور ) MVPو نمونه اولیه یا ارائۀ شفاهی پیشرفت کار  ▪
 ریزی شده توسط پارک مجریای برنامه کارگاه توانمندسازی میان دورهیک یا دو روز حضور در  ▪
 یا کارگروه منتخب این شورا  ایج داوری توسط شورای پذیرشبررسی نت ▪
 دریافت نظر سازمان حامی نسبت به پیشرفت پروژه  ▪
 ابالغ نتیجه به مسئول هسته توسط رئیس پارک مجری  ▪

 دوره پایان فرآیند ارزیابی  •

 دوره و شناسنامۀ دستاورد نهایی در مهلت زمانی تعیین شدهارسال گزارش کتبی پایان ▪
 به منظور کسب نظر داوران برای حضور در نمایشگاه پایانی  داورانبا حضور پروژه  دستاورد نهایینتایج و ائۀ  ار ▪
 دوره در نمایشگاه پایانارائه دستاوردهای پروژه  ▪
 ایج داوری توسط شورای پذیرشبررسی نت ▪
 دریافت نظر سازمان حامی نسبت به پیشرفت پروژه  ▪
 ابالغ نتیجه به مسئول هسته توسط رئیس پارک مجری  ▪

-نمایشگاه پایاندوره و  توانمندسازی میانکارگاه  دوره و پایان دوره و حضور در  در میان  پروژهدستاورد    مسئولیّت ارائه : 4 تبصره

   ، واگذار نماید.هسته ۀندینماشخصاً در جلسه حاضر شده یا مسئولیّت این کار را به   تواندیمدوره بر عهدۀ مسئول هسته است که  

پیشرفت    در صورت :5 تبصره اجرایی در  پروژهعدم  برنامۀ  میان  مطابق  پایانارزیابی  یا  برادورهدوره  فقط  بار، هسته    کی  ی، 

ارائیم با  پذیرش   تصویب  صورت   درو    ارسالرا    خود  دیجد  ۀ برنام  ،ریخ أتدالیل    ۀتواند  اجرا،  شورای  در    پروژه  یبه  دهد.  ادامه 

 .حاضر شود یشده توسط پارک مجر  نییتع رهدوانیپادوره یا میانارزیابی  نیلدر اوّاست ظف ؤصورت هسته منیا

 واهد شد.  تلقی ختمام نا  پروژهدوره الزامی است در غیر اینصورت، حضور هسته در نمایشگاه پایان : 6 تبصره
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 هاآنها و مشخصات حمایت -5 ماده 

برای گرنت   -1 -5 نظر گرفته شده  در  مالی  اعتبار  شكوفایی  حمایت  نوع  اعتبار پیش  یبذراز  و  رشد است  یا 

قابل    ،ماه با تصویب شورای پذیرش(  6)قابل تمدید برای مدت    مصوبهاز زمان ابالغ  ماه    18  برای مدت

   مصرف است.

.  دریافت کند  تیحمادر صورت تصویب  برای یک پروژه درخواست گرنت ارائه و    تواند می در هر فراخوان  هر هسته   : 7 تبصره

به ترتیب    سال  5در هر    های مصوب آنو مجموع پروژههای مختلف  های مصوب همزمان هر هسته در فراخوان سقف تعداد پروژه

  های مصوب قبلی است.هستند. دریافت پروژه سوم و بعد از آن منوط به تجاری سازی حداقل نیمی از پروژه 3و  2

حداقل   -2 -5 تامین  به  مشروط  مالی  پدرصد    50حمایت  است.  Aایه  عدد  هسته  هر    Aرقم    توسط  برای 

اعالم می دفتر  توسط  پروژه    شود.فراخوان  هر  به  تخصیص  قابل  مالی  تامین  اجزای حمایت  در صورت 

A0.5 :به شرح زیر است 

 A0.5هسته مجری پروژه:  -الف 

 A0.25پارک مجری:   -ب

 A0.25وزارت عتف:  -ج

 A0.5سازمان حامی:  -د

توسط هسته دو برابر    A0.5اضافه بر عدد الزامی    A0.25در صورت تامین حداقل    "د"و    "ج"بندهای  های  حمایت : 8 تبصره

 خواهند شد.  

تواند در چارچوب ، پروژه میA0.5بنیان در حمایت از پروژه به میزان حداقل  در صورت مشارکت یک شرکت دانش : 9 تبصره

  A2برابر مشارکت شرکت و حداکثر به میزان   4سقف ق تا صندواین های از حمایتشکوفایی ضوابط و مقررات صندوق نوآوری و 

شود و  بنیان متقاضی محسوب می ، آورده شرکت دانش و شکوفایی  منابع حمایتی تامین شده توسط صندوق نوآوری  مند شود.بهره

 شود. بنیان متقاضی تامین میصندوق از توسعه فعالیت شرکت دانش این در چارچوب حمایت 

های سایر تواند نسبت به جذب حمایت بینی شده در جدول فوق، هسته مجری پروژه میهای پیشحمایتعالوه بر   : 10 تبصره

 حامیان بیرونی نیز اقدام کند. 

ها، در صورت کسب امتیاز خوب در این ارزیابی، با  درصد پروژه  25دوره اول، اعتبار حداکثر  پس از نتایج ارزیابی میان :11 تبصره

یابد. این اعتبار به نسبت مساوی توسط وزارت عتف  ، افزایش میA0.5ای پذیرش، به میزان  درخواست مسئول هسته و تأیید شور

 کنندگان منوط به تصمیم ایشان است.  شود. افزایش اعتبار توسط سایر حمایتو سازمان حامی تأمین می 

چوب ضوابط صندوق عامل،  تواند با پشتیبانی پارک برای تامین منابع مورد نیاز اجرای پروژه، در چارمسئول هسته می : 12 تبصره

توسط صندوق عامل صرفاً برای انجام پروژه و در درصد دریافت کند. تسهیالت دریافتی از    4با کارمزد    A3تا سقف    یتسهیالت

 شود. هزینه می از طریق صندوق عامل های اختصاص داده شده نامه و مشابه سایر حمایتچارچوب این شیوه

مشمول مشارکت در مالكیت  های انجام گرفته توسط پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی  حمایت -3 -5

 .شوده نمیهای فكری ناشی از اجرای پروژدارایی

نامه  بنیان متقاضی و حامی بیرونی در حمایت از انجام پروژه منوط به انعقاد توافقمشارکت شرکت دانش -4 -5

 است.  مالكیت فكری با دانشگاه یا مرکز پژوهشی
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از  ، وزارت عتف، پارک مجری یا سایر حامیان باید  پروژه  مجریهسته  ، اعم از آوردۀ  حمایتی مبالغ    کلیه  -5 -5

 شود. به حساب صندوق عامل واریزیا از طریق پارک مجری طرف تامین کننده بصورت مستقیم 

و مشابه سایر    نامهشیوهو در چارچوب این    پروژهبرای انجام    صرفاً تسهیالت مصوب توسط صندوق عامل   -6 -5

 شود. های اختصاص داده شده هزینه میحمایت

  مجری هسته  پروژه، اعم از اعتبارات حمایتی پارک مجری، وزارت عتف، سازمان حامی، آورده  اعتبارات   -7 -5

)پروژه هسته  توانمندسازی  و  بازار  تحلیل  سرفصل  سه  در  موارد  سایر  و  بیرونی  حامیان  اعتبار ، 

)توانمندسازی پروژه  پژوهش  پیشبرد  توسعه(،  و  تحقیق  دانشجو(،  اعتبار  به  اعتبار  )  و محققین  پرداخت 

 ( قابل هزینه است. نیروی انساني

در توانمندسازی، نیروی انسانی و  برای اجرای پروژه به ترتیب  تامین شده    اعتبارات درصد    50و    40،  10 -8 -5

 شوند. اختصاص داده می تحقیق و توسعه

وی انسانی مجاز نبوده و در طول اجرای پروژه جابجایی از اعتبارات توانمندسازی و تحقیق و توسعه به سرفصل نیر : 13 تبصره

و    Aرصد  د  10ها، حسب درخواست مسئول هسته، مشروط به اینکه اعتبارات توانمندسازی کمتر از  ها بین سر فصل سایر جابجایی

 پذیر است. شده برای پروژه )هر کدام که کمتر بود( نباشد، امکان درصد کل اعتبارات تامین 25یا  Aدرصد  30بیشتر از 

های مورد نیاز  برآوردی از هزینهنامه،  با توجه به مفاد این شیوهمجری موظف است به هنگام درخواست،   -9 -5

پروژه انجام  آنها  برای  تامین  نحوه  دهد.   و  غی  ارائه  یا  مستقیم  تامین  بر مسئولیت  مازاد  منابع،  رمستقیم 

 . ه استژه بر عهده هسته مجری پروپروژهای مصوب، برای اتمام حمایت

 تصویب، تخصیص و پرداخت اعتبار  -6 ماده 

آن   ،پروژهتصویب   -1 -6 اعتبار  )در صورت تصویب(  میزان  افزایش آن  رسمی توسط رئیس پارک  بصورت  ،  و 

 شود.ابالغ میبه مسئول هسته مجری 

مصوب   -2 -6 اول(  ها  پروژهاعتبار  )مرحله  شروع  بعدی    درصد   40در  مراحل  در  ارزیابیو  اساس  های  بر 

 .شودمیتخصیص داده پروژه  به میزان پیشنهاد شده از طرف داور  دورهمیان

و در مراحل بعدی  عامل سهم مجری به حساب صندوقدرصد  50 به واریز حداقلمنوط شروع تخصیص اعتبارات در  :14 تبصره

 است. منوط به کامل واریز شدن سهم مجری به حساب صندوق عامل 

پروژه  در ه :15 تبصره پیشبرد  از  تامین شده  100ر مرحله  اعتبار  و سایر حمایتاز طرف    درصد  های جذب شده  هسته مجری 

   شود.شده اضافه می، به سرجمع اعتبارات ابالغ و تحصیص داده عامل پس از واریز وجه به صندوقتوسط هسته مجری، 

از سوی مسئول    قبولکرد قابلمدارک هزینه  در ازای ارائۀحمایتی تامین شده به مجری،  پرداخت اعتبار   -3 -6

و طی فرآیند زیر  صندوق عامل    ، توسطاز سوی پارک مجری  شده دستور پرداخت صادر  با  هسته، مطابق

 شود:انجام میو از طریق سامانه سدف 
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 4کردمدارک هزینهتصویر  ارائۀدر سامانه و کاربرگ مربوطه  ل یتكم •

 کرد و تكمیل فرم تأیید صورت وضعیت توسط کارشناس مربوطه مدارک هزینه د أییتو  بررسی •

 صندوق عامل ارسال دستور پرداخت به   •

 توسط صندوق عامل  شده دأییپرداخت مبلغ ت •

 : گیردانجام میبا رعایت موارد زیر در چارچوب پروژه مصوب هزینه پذیرش اسناد  -4 -6

های نیروی انسانی در قالب ارائه رسید پرداخت به دانشجویان و محققین با درج تاریخ و نام و نام  هزینه •

 خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و امضای دریافت کننده یا دریافت کنندگان 

فاکتور فروش رسمی یا فاکتور با درج تاریخ و نام شخص حقیقی یا حقوقی،  سایر هزینه در قالب ارائه   •

 کد ملی، شماره موبایل و مهر و امضای دریافت کننده. 

 قبول هزینه در اعتبارات تحقیق و توسعه و توانمندسازی عبارتند از: موارد قابل -5 -6

 :اعتبار تحقیق و توسعه •

 ی و کارگاه یشگاهیآزما ی اداری،مصرفو ملزومات مواد  دیخرهزینۀ  ▪
 های ساخت و سنجش( ی )هزینهو کارگاه یشگاهیخدمات آزما دیخر ۀنیهز ▪
 پروژه برای اجرای  ازیمورد ن زاتیقطعات و تجه  دیخر ۀنیهز ▪
 هزینۀ اجاره سرور و پهنای باند  ▪
 سایر موارد مشابه ▪

 : اعتبار توانمندسازی •

 پارک مجریهای آموزشی مورد تأیید شرکت اعضای هسته در دوره ▪
 شرکت در تورهای بازدید از صنعت، دانشگاه یا پارک مجری  ▪
 خرید خدمت از کلینیک کسب و کار پارک مجری برای تهیّۀ طرح تحلیل بازار ▪
 خرید خدمت از سایر مشاوران مورد تأیید پارک مجری برای تهیّۀ طرح تحلیل بازار ▪
 سایر موارد مشابه ▪

هزینه : 16 تبصره عمومی،  اد  زاتیتجه   دیخرهای  پرداخت  تبلت،  اری  تصویری،  و  صوتی  سفر،  هزینه تجهیزات  پذیرایی،  های 

 خوراک و ایاب و ذهاب و هزینۀ اجاره بهای فضا، از اعتبارات پروژه مجاز نیست. 

های نیروی انسانی صرفا از اعتبار بخش نیروی انسانی و در سقف اعتبارات تخصیص داده شده انجام هزینهپرداخت   : 17 تبصره

 گیرد. می

استث : 18 تبصره پروژهبه  بنای  پروژه  پیشنهاد  در  که  افزاری  نرم  باشدهای  آمده  پروژه  اجرایی  اعتبارات   تاپپل  خرید  ،رنامۀ  از 

های نیروی انسانی با تشخیص مسئول هسته تا سقف خشی از اعتبارات هزینهپروژه، بطور متعارف مجاز نیست. در صورت نیاز، ب

 تاپ استفاده شود.تواند در تامین بخشی از منابع مورد نیاز خرید یک لپ می ،های دکترا( برای رسالهAدرصد عدد پایه ) 50

 
ل هسته متعهد است در  وگیرد. مسئ اساس تصویر مدارک انجام می  شود و بررسی کارشناس براصل مدارک هزینه نزد مسئول هسته نگهداری می  4

 گونه دریافتی قبل و بعد از تصویب و انجام پروژه نداشته باشد و در صورت درخواست پارک مجری اصل اسناد را ارائه کند.قبال اسناد هزینه هیچ
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نشده در    یبینانسانی و اجتماعی و موارد پیشهای علوم  حوزههای  افزاری یا پروژهنرمهای  در موارد خاص مانند پروژه :19 تبصره

بعهده ،  بینی در پیشنهاد پروژهمشروط به پیش،  بصورت موردی در هر پروژه  های قابل قبولگیری در مورد هزینهاین بند، تصمیم

 کارگروه محلی است.  

هزینه -6 -6 دریافت  برای  مستندات  زمان  ارائه  از  شده  انجام  تا های  او ل  مرحله  اعتبار  از   3  ابالغ  پس  ماه 

 .پذیر استدوره امكانپایان ارزیابي

اعتبار  -7 -6 به سایر  مسئول هسته، طبق درخواست  یافتهخاتمه  هایپروژهنشدۀ  مصرف  باقیماندۀ    های پروژه، 

 شود.  منتقل میایشان فع ال 

اعتبار مصرف ،  پروژهحداکثر سه ماه پس از خاتمه  تا  ،  یافته با امتیاز خوبخاتمه  های پروژها درخواست مسئول هسته  ب : 20 تبصره

 . شودصرف خرید اقالم آزمایشگاهی، کامپیوتر یا شرکت در کنفرانس  تواند می پروژه نشده

 شود.  صفر می، 6-6پس از خاتمه مدت مندرج در بند  هاپروژهنشده مصرف اتاعتبار : 21 تبصره

 سایر ضوابط -7 ماده 

گرنت   و شمارۀ  "وزارت عتفشكوفایي    طرح"نام کامل    تاهستند    فمكل اعتبار حمایتی    کنندگانافتی در  کلی ۀ

 ( نمایند.  Acknowledgeاعالم )  ،دشده یتول مستندات علمی  ۀ اعطایی را در کلی 

 

 نامهمصوبه شیوه  -8 ماده 

و از تاریخ    .... رسید........................  تصویبتبصره در تاریخ ........................................ به    21ماده و    8در    نامهشیوهاین  

 اجرا است.  مذکور قابل

 


