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  در شبكه توسعه اقتصاد ديجيتال جوانه اعطاي گرنت  نامه اجرايي شيوه 
  

  مقدمه
با عنايت به سياست وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص توسعه شبكه اقتصاد ديجيتال (تاد) به منظور تحقق اقتصاد 

ات و ارتباطات از هسته هاي فناور  در توسعه كارآفريني دانايي محور، پارك فناوري اطالع   تاد  مقاومتي و نيز توجه به نقش شبكه
حمايت مي كند. شيوه   هستند بصورت مشاركت در تامين اعتبار   پارك ها و مراكز رشد عضو شبكه طرح جوانه كه تحت حمايت  

  توسعه اقتصاد ديجيتال تدوين شده است.  نامه حاضر به منظور افزايش نظم و هماهنگي در اجراي اين برنامه در شبكه 

 تعاريف - ١  ماده 

 منظور پارك فناوري اطالعات و ارتباطات است.  پارك فاوا: ١-١

منظور شـــبكه اي از پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشـــد و   شــبكه توســعه اقتصــاد ديجيتال (تاد): ٢-١
ـشتابدهنده هاي داراي مجوز رـسمي اـست كه در ارتقاء ـسطح فعاليت ها در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  

 و توسعه اقتصاد ديجيتال با پارك فاوا همكاري مي كنند.  

  ت يحما  ياست كه در راستا  يگرنت فنّاور  ياعطا  يمنظور برنامه مصوب وزارت عتف برا  :يبرنامه گرنت فنّاور ٣-١
ها و  و حركت به سمت دانشگاه يو نوآور ينيكشور در توسعه كارآفر  يها و مراكز پژوهشدانشگاه يهااز برنامه

  .شودياجرا م  نيموسسات كارآفر
فنّاور  طرح جوانه: ۴-١ از برنامه گرنت    يهاو رساله  هانامهاني از پا  ي مال   ت يكه به حمااست    ي منظور آن بخش 

  فنّاورانه و بازارگرا اختصاص دارد.   يها دهيا يدارا
پا  پارسا: ۵-١ و    ي كارشناس  نامه اني منظور  دكتر  ا يارشد  كه    يرساله  دانشگاه  است  است.    بيتصودر  شده 

دكتر  يها نامهانيپا داروساز  يدامپزشك   ،يدندانپزشك   ،ي (پزشك  ياحرفه  يمقاطع  پايو  معادل    نامه اني ) 
 ارشد است.  يكارشناس 

نمونه اي از خدمت يا محصول است كه كاركرد اصلي و پايه اي محصول    :MVP)1(نمونه اوليه محصول   ۶-١
كند، اما نه داراي تمامي مشخصات نهايي محصول است و نه قابل توليد انبوه يا آزمايشگاهي   نهايي را ارائه مي

 است. 

استاي دستيابي  منظور حمايت مالي است كه به پايان نامه ها/ رساله هاي داراي ايده كه در ر   :فاوا  گرنت جوانه ٧-١
 در برنامه جوانه وزارت عتف پذيرفته شده اند و توسط پارك فاوا انتخاب مي شوند تعلق مي گيرد.    MVPبه 

بعهده   ئوليت اجراي طرح جوانه رااستاني يا دانشگاهي است كه مس   ي علم و فناور  منظور پارك  :يپارك مجر ٨-١
   دارد.

 دريافت حمايت در طرح جوانه است. منظور پارساي پذيرفته شده براي پروژه:  ٩-١

پارسا و دانشجو    يراهنما  د يدر طرح جوانه است كه متشكل از اسات  شدهرشي پذ  مي : منظور از هسته تهسته ١٠-١
 است.

اول،    ياستاد راهنما   يو اجازه كتب  ي اول پارسا است. با معرف   ي: مسئول هسته استاد راهنمامسئول هسته ١١-١
  به عنوان مسئول هسته باشد.   توانديرساله م /نامهانيدوم پا  ياستاد راهنما

 
1. Minimum Viable Product 
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  مسئول هسته است.  يكتب  يهسته با معرف ياز اعضا ي كي  اي: مسئول هسته  هسته ندهينما ١٢-١
شود و مسئوليت پذيرش  منظور شورايي است كه زير نظر كارگروه استاني تشكيل ميشوراي پذيرش پارسا:   ١٣-١

جوانه را بعهده دارد. اعضاي شورا توسط رئيس پارك مجري معرفي و به تأييد  ها در طرح  ها/رسالهنامهپايان
 شوند.رسد و با حكم رئيس پارك منصوب ميكارگروه استاني مي

فناوري اطالعات و ارتباطات است كه فرايند  ناظر: ١۴-١ پذيرش توسط پارك هاي    هاي فراخوان و نماينده پارك 
 پارك فاوا انتخاب و معرفي مي شود.   توسطند. ناظر استاني را رصد و به پارك فاوا گزارش مي ك

ارائه گرنت    ي است كه به عنوان عامل مال  يهمكار پارك مجر  ي منظور صندوق پژوهش و فناور  صندوق عامل:  ١۵-١
  .  كنديجوانه عمل م

 مخاطبان - ٢  ماده 

خود    استان  هاي تحت پوششمراكز رشد عضو شبكه تاد هستند كه طرح جوانه را در دانشگاه  ها ومخاطب اين شيوه نامه پارك
 اجرا مي كنند.  

 پذيرش  داوري و  فرآيند - ٣  ماده 

 زير صورت مي گيرد:   به شرح  مورد حمايت در دو مرحله يپذيرش پارساها 

پذيرش مرحله اوّل توسط پارك مجري با رعايت ضوابط    .توسط پارك مجري و معرفي به پارك فاوا  رشيپذ -١ - ٣

 زير انجام مي شود: 

 پذيرش بر مبناي فراخوان عام  - ١- ١-٣

   كسب و كار انجام داوري  - ٢- ١-٣

 پذيرش پارسا در پارك مجري انتخاب توسط شوراي   - ٣- ١-٣

 به پارك فاوا پارساهاي منتخب تعيين مبلغ حمايت پارك مجري و ساير حاميان و معرفي  - ٤- ١-٣

اول  پذيرش  .پذيرش توسط پارك فاوا -٢ - ٣ منتخبين مرحله  ميان  فاوا    از  پارك  نظر  توسط  بندي  بر اساس جمع 

 در شوراي پذيرش پارك انجام مي شود. شدگان سه داور و انتخاب نهايي پذيرفته حداقل

كهبا  :  ١تبصره   اين  به  ارزيابي  توجه  هستند،  دانشگاه  مصوّب  پروپوزال  داراي  پارساها  محور    آن  تمامي  دو  در  صرفاً  ها 

 انجام خواهد شد. سازي محصولقابليت تجاريو  MVP دستيابي بهپذيري امكان

بعدي  هاي  در صورت عدم پذيرش، امكان شركت در فراخوان  نخواهد داشت و  نظر   دي تجد  امكان  ،شدهنتايج ابالغ:  ٢تبصره  

 نيز وجود دارد. 

  ارزيابي پيشرفت و خاتمه پروژه - ٤  ماده 

در سه سطح    ي ابي ارز  جي و نتا  شوديم   يابيارز  دورهانيدو مرحله) و پا  اي   ك ي (  دورهاني پروژه در م  شرفت يپ -١ - ٤

از    شتر يب  از ي درصد) و خوب (كسب امت٧٥تا    ٥٠  از امتي  كسب (   قبول  درصد)، قابل٥٠كمتر از    ازي(كسب امت  فيضع

   . شونديم ي بنددرصد) سطح٧٥

  گيرد: دوره به شرح زير انجام ميدوره و پايان ها، در مراحل ميان پروژه  ارزيابي -٢ - ٤

د 
سن

٥٠
٤٢

- 
ب 

صو
م

٠١/
٠٢/

٩٩ 



    
 
 

 

٣ 

 

  دوره انيمفرآيند ارزيابي 

 به پارك مجري  ارسال گزارش كتبي پيشرفت پروژه در مهلت زماني تعيين شده 
  در پارك مجري   داورانتيأهارائة شفاهي پيشرفت كار با حضور 
  بررسي نتايج داوري توسط شوراي پذيرش پارسا 
   ارسال نتايج داوري و صورتجلسه شوراي پذيرش پارسا به پارك فاوا 
 بررسي نتايج در شوراي پذيرش پارك فاوا 
  اعالم نتيجه شوراي پذيرش پارك فاوا به پارك مجري 
  نتيجه به مسئول هسته توسط رئيس پارك مجري ابالغ 

 دوره فرآيند ارزيابي پايان  

 به پارك مجري دوره و شناسنامة دستاورد نهايي در مهلت زماني تعيين شده ارسال گزارش كتبي پايان 
 در پارك مجري  دورهدر نمايشگاه پايان داورانتيأهائة دستاورد نهايي با حضور ار 
  توسط شوراي پذيرش پارسا بررسي نتايج داوري 
   ارسال نتايج داوري و صورتجلسه شوراي پذيرش پارسا به پارك فاوا 
 بررسي نتايج در شوراي پذيرش پارك فاوا 
  اعالم نتيجه شوراي پذيرش پارك فاوا به پارك مجري 
  ابالغ نتيجه به مسئول هسته توسط رئيس پارك مجري 

امت   درصورت:  ٣تبصره   ارز  ضعيف  ازيكسب  انجام    دوره  ان يپا  ياب ياز  در  هسته  قصور  تشخ  ضعيفو  (به  داور    صيپروژه 

مسئول  از طرف    دي صورت درخواست پروژه جد  نيخواهد شد. در ا  يتلق   ناتمامپارسا، پروژه    رشي پذ يشورا  بي) و تصويتخصّص

  . ستين ي قابل بررس هسته

خواهند    يتلق  افتهي  خاتمه  نباشند،  ٣و مشمول تبصره    شركت كردند  دوره  انيپا  يابي كه در ارز  يي هاپروژه  يّةكل :  ٤تبصره  

  شد.

نمايشگاه    كارگاه توانمندسازي ميان دوره و  دوره و پايان دوره و حضور در ارائه دستاورد پروژه در ميان  مسئوليت :  ٥تبصره  

شخصاً در جلسه حاضر شده يا مسئوليّت اين كار را به نمايندة هسته، واگذار    توانديمدوره بر عهدة مسئول هسته است كه  پايان 

 نمايد.   

بار، هسته    ك ي   ي، فقط برادورهدوره يا پايان عدم پيشرفت پروژه مطابق برنامة اجرايي در ارزيابي ميان   در صورت:  ٦تبصره  

ادامه دهد. پروژه    يبه اجراشوراي پذيرش پارسا،    تصويب  درصورتو    ارسال را    خود  د يجد  ةبرنام  ر،يخأتداليل    ةتواند با ارائيم

  .حاضر شود يشده توسط پارك مجر  نييتع  رهدوانيپا دوره يا  ارزيابي ميان نيلدر اوّ است ظف ؤصورت هسته منيدر ا

 تلقي خواهد شد.   ناتمام دوره الزامي است در غير اينصورت، پروژه حضور هسته در نمايشگاه پايان : ٧تبصره 

 تصويب، تخصيص و پرداخت اعتبار - ٥  ماده 

رسمي توسط رئيس پارك فاوا به پارك   بصورت، )در صورت تصويب(  تصويب پروژه، ميزان اعتبار آن و افزايش آن -١-۵

 شود. مي اطالع رسانيمسئول هسته   به و ابالغ مجري
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پروژه،    يآورده هسته مجر  ،يوزارت عتف، سازمان حام   ، يپارك مجر  يت ياز اعتبارات حمااعتبارات پروژه، اعم   -٢-۵

  شبرد ي )، پي هسته (اعتبار توانمندساز  يبازار و توانمندساز   ليموارد در سه سرفصل تحل   ر يو سا  ي رونيب  ان يحام

اعتبارات    عياست. توز  نهي) قابل هزيانسان   يرويو توسعه)، پرداخت به دانشجو (اعتبار ن  قيپژوهش پروژه (اعتبار تحق 

  :ردي گ يآن انجام م  زانيخواهد بود و همزمان با مشخص شدن م  ري شده به شرح ز ن يمصوب و تام

 مجر  تيحما حام  ، يپارك  سازمان  و  عتف  ترت  ي وزارت  م  بيبه  در    ٥٠و    ٢٥،  ٢٥  زانيبه  درصد 

  و توسعه قيو تحق  ي انسان يروين ، يتوانمندساز

 و توسعه  قيدر تحق  يدرصد آورده مجر  صد  

 افزا  د يي تا  ي هاتيحما  ريسا و  م   ش يشده  به م   ، يادورهانياعتبارات  ن  ٤٠  زانيحداكثر  در    ي رويدرصد 

 و توسعه قيدر تحق  ي و مابق  يانسان

مجاز نبوده    يانسان  يرويو توسعه به سرفصل ن  قيو تحق   ياز اعتبارات توانمندساز  ييپروژه جابجا  يدر طول اجرا    :  ٨تبصره  

درصد    ١٠كمتر از    ياعتبارات توانمندساز  نكهيها، حسب درخواست مسئول هسته، مشروط به اسر فصل  ن يب  هاييجابجا  ريو سا

A درصد   ٣٠از  شتريو بA  است.  ريپذام كه كمتر بود) نباشد، امكانپروژه (هر كد يبرا شدهنيتام  عتباراتدرصد كل ا ٢٥  اي 

دوره به  و پايان  دورههاي ميانها در شروع (مرحله اول) و در مراحل بعدي بر اساس ارزيابيمصوب پروژهاعتبار   -٥-٣

 :شود شرح زير تخصيص داده مي

 هاي كارشناسي ارشد:نامهپايان 

 ات پارك مجري، وزارت عتف و سازمان حامي،  عتبارمجموع ادرصد    ٥٠  زمان با ابالغ پذيرش):مرحله اوّل (هم
 ربط  هاي ذيدر بخش

 ترتيب صفر،    :اي)دورهمرحله دوم (ميان قابل قبول و خوب، به  نتايج ارزيابي، ضعيف،  اساس   ٧٥و    ٥٠بر 
 ربطهاي ذياعتبار حمايتي باقيمانده پارك مجري، وزارت عتف و سازمان حامي، در بخش از درصد 

 (پايان دوره) ١٠٠و    ١٠٠ر اساس نتايج ارزيابي، ضعيف، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر،  : بمرحله سوم  
 باقيمانده حمايتي درصد اعتبار 

 هاي دكتري:رساله 

 ات پارك مجري، وزارت عتف و سازمان حامي،  عتبارمجموع ادرصد    ٤٠):  زمان با ابالغ پذيرشمرحله اوّل (هم
 ربط  هاي ذيخشدر ب

 ميان) به  ايدورهمراحل دوم و سوم  قبول و خوب،  قابل  ارزيابي، ضعيف،  اساس نتايج  و دوم)، بر  هاي اول 
هاي  ات باقيمانده پارك مجري، وزارت عتف و سازمان حامي، در بخشعتباردرصد ا  ٦٠و    ٤٠ترتيب صفر،  

 ربط  ذي
  ،١٠٠و  ١٠٠مرحله چهارم (پايان دوره)، بر اساس نتايج ارزيابي، ضعيف، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر 

 ربط هاي ذيات باقيمانده پارك مجري، وزارت عتف و سازمان حامي، در بخشعتباردرصد ا

هاي جذب  درصد اعتبار تامين شده از طرف هسته مجري و ساير حمايت  ١٠٠ر مرحله از پيشبرد پروژه  در ه:    ٩تبصره  

  شود. شده توسط هسته مجري، پس از واريز وجه به صندوق، به سرجمع اعتبارات ابالغ و تحصيص داده شده اضافه مي
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شده  ول هسته، مطابق با دستور پرداخت صادرقبول از سوي مسئكرد قابل مدارك هزينه  پرداخت اعتبار در ازاي ارائة -۵-۴

 شود: از سوي پارك مجري، توسط صندوق عامل و طي فرآيند زير انجام مي

 كرد قابل قبول   آن به همراه اصل مدارك هزينه كاربرگ مربوطه و ارائة ل يتكم 

 كرد) و تكميل فرم تأييد صورت  كرد (رؤيت اصل و نگهداري تصوير مدارك هزينه  مدارك هزينه  د أيي تو    بررسي

 پارك مجريوضعيت توسط كارشناس 

  توسط پارك مجري  ارسال دستور پرداخت به صندوق عامل  

 توسط صندوق عامل  شده دأييپرداخت مبلغ ت 

 توانمندسازي عبارتند از: در اعتبارات تحقيق و توسعه و كرد  هزينه   قابل قبول موارد  -۵-۵

 :اعتبار تحقيق و توسعه 

 ي و كارگاه يشگاه يآزما ي اداري،مصرف و ملزومات مواد  ديخر هزينه 
 هاي ساخت و سنجش) ي (هزينهو كارگاه  يشگاه يخدمات آزما ديخر هزينه 
 براي اجراي پروژه  ازيمورد ن زات يقطعات و تجه  ديخر ةنيهز 
  هزينة اجاره سرور و پهناي باند 

  :اعتبار توانمندسازي 

 هاي آموزشي مورد تأييد پارك مجريشركت اعضاي هسته در دوره 
  شركت در تورهاي بازديد از صنعت، دانشگاه يا پارك مجري 
  خريد خدمت از كلينيك كسب و كار پارك مجري براي تهيّة طرح تحليل بازار 
  تهيّة طرح تحليل بازار خريد خدمت از ساير مشاوران مورد تأييد پارك مجري براي 

 :اعتبار نيروي انساني 
 (دانشجو)   هزينه حقوق و دستمزد دستيار پژوهشي پروژه 
  (دانشجو) هزينه حقوق و دستمزد فرد متخصص فعال در پروژه 

  وتر،يكامپ   ديخر  ة نيهزهاي حقوق و دستمزد نيروي انساني،  تحقيق و توسعه در موضوعاتي مانند هزينه  اعتبار:  ١٠  تبصره

هاي نرم افزاري كه در برنامة اجرايي  ها (به استثناي پروژهآن  ريتعم  ةنيهز  نيها و همچنو امثال آن  نتري تاپ، تبلت، پرپل

هاي پذيرايي، سفر، خوراك و اياب و ذهاب و هزينة اجاره  ، هزينهعموميي  ادار  زاتيتجه  ديخر  ةنيهزپروژه آمده باشد)،  

  تواند هزينه شود.بهاي فضا، نمي

گيري در مورد بنيني نشده در اين بند، تصميمو اجتماعي و موارد پيشهاي علوم انساني  هاي حوزهدر موارد خاص مانند پروژه:  ١١تبصره  

   بعهده كارگروه محلي است.هاي قابل قبول بصورت موردي در هر پروژه، هزينه

 
پذير  دوره امكانماه پس از ارزيابي پايان  ٣ا  هاي انجام شده از زمان ابالغ اعتبار تارائه مستندات براي دريافت هزينه -۵-۶

  است.

يافته با امتياز خوب، تا حداكثر سه ماه پس از خاتمه پروژه،  هاي خاتمهبا درخواست مسئول هسته پروژه:    ١٢  تبصره

 تواند صرف خريد اقالم آزمايشگاهي، كامپيوتر يا شركت در كنفرانس شود.اعتبار مصرف نشده پروژه مي
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 شود.صفر مي  ٦-٥پس از خاتمه مدت مندرج در بند   هانشده پروژه اعتبارات مصرف: ١٣ تبصره

 نظام داوري - ٦  ماده 

در صورتي كه نظام پذيرش و ارزيابي و داوران معرفي شده توسط پارك هاي استاني بر اساس فرايند آموزش و   -١-٦
  پارك مجري مستقيماً ارزيابي هاي ميان دوره و پايان دوره    ارزيابي داوران، مورد تاييد پارك فاوا قرار گرفته باشد، نتايج 

  دو   لتحا   ن يدر ا  ايجمدت زمان اعالم نت  د. به شوراي پذيرش پارك فاوا ارجاع و در خصوص آن تصميم گرفته مي شو
 هفته خواهد بود.

  ي ابيآموزش و ارز  نديبر اساس فرا  ياستان  يشده پارك ها  يداوران معرف  ارزيابي و  و  رشيكه نظام پذ  يدر صورت  -٢-٦
مجددا توسط پارك فاوا مورد    ي از طرف پارك مجر  ي ارسال  ي پارك فاوا قرار نگرفته باشد، پرونده ها  د ييداوران مورد تا

  هفته خواهد بود. شش  لتحا  نيدر ا ايج . مدت زمان اعالم نت رديگ ي قرار م ي و داور يابيارز
 : شرح زير فعاليت خواهند كردداوران گرنت جوانه در دو سطح به  -٣-٦

داوران جلسات دفاع اصلي و ارزيابي ها: اين داوران از ميان اساتيد دانشگاه و خبرگان صنعت بر اساس   -١-٣-٦
 و تأييد كارگروه تأييد صالحيت داوران پارك فاوا انتخاب مي شوند. از پارك هاي مجري رزومه ارسالي 

ها  كمك به افزايش آمادگي متقاضيان و نيز ارزيابي آنداوران جلسات پيش دفاع: اين داوران كه وظيفه  -٢-٣-٦
دانشجويان و فارغ التحصيالن مقاطع ارشد و دكتري  از ميان    ، در جلسات پيش دفاع را بر عهده دارند

و  كارشناسان  اقتصاد و كارآفريني يا    صنايع،  مهندسي   نظير مديريت،  با كسب و كار  هاي مرتبطرشته
 انتخاب مي شوند:مراحل زير  پارك، طيّمديران 

 معرفي از طرف پارك مجري به همراه رزومه  .١-٢-٣-٦

 حضور متقاضي در جلسات آموزشي فرآيند اجرايي برنامه .٢-٢-٣-٦

 شركت در آزمون عملي  .٣-٢-٣-٦

 كارگروه تاييد صالحيت داوران پارك فاواتأييد نهايي  .٤-٢-٣-٦

فاوا گواهي نامه داوري  كليه داوران منتخب از سوي پارك فاوا، حكم داوري دريافت كرده و به عنوان داور پارك   -٤-٦
 دريافت خواهند كرد. 

داوري به نمايندگي از پارك فاوا داوري انجام دهند،  مختلف  به كليه داوران مورد تأييد پارك فاوا كه در مراحل   -٥-٦
 مطابق ضوابط پارك فاوا حق الزحمه پرداخت مي شود.

 ساير ضوابط - ٧  ماده 

برون    ياستان  ي دوره را به پارك ها  ان يدوره و پا  اني م  يها  ي ابيارز  رش،يپذ  يها  نديفرا  يتواند اجرا   يپارك فاوا م   -٧-١
از    ي ك يگزارش    نيشود و ا  ي اطالعات و ارتباطات رصد و گزارش م   ي توسط ناظر پارك فناور  نديفرا  ن يكند. ا  ي سپار

فاوا    رش يپذ  يدر شورا  ي مجر  ي از پارك ها  ك ي هر    عتبار ا  ي در خصوص اعطا  ي ريگ  مي تصم  ي اصل   ي ارهايمع پارك 
 خواهد بود. 

  
 

و ارتباطات هيأ  تصويببه    ٠١/٠٢/١٣٩٩تبصره در تاريخ    ١١ماده و    ٧نامه در  اين شيوه   ت رئيسه پارك فناوري اطالعات 
 است.  الزم االجرارسيد و از تاريخ مذكور 
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