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 9311زمستان 

 اپرک علم و فناوري
 



 مقدمه:

 نوآور دانشجويی و تیم های فناور دانشگاهی هایپارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با هدف حمايت و هدايت تیم

. مايدنفعالیت می دانش آموختگان و دانشجويانی و كمك به اشتغال سازسازی الزم برای توسعه فناوری و تجاریو بستر

تیم  های مالی ازو حمايت اعطای تسهیالت فرآيند سازیبهینه و پارک توسط شده ارائه خدمات كیفیت افزايش منظور به

دستورالعمل  بنیان،دانش و فناور كارهای و كسب توسعه و ايجاد از حمايت در راستایو های پذيرش شده در شتابدهی 

 .زير تدوين شده است شرح به برای طرح نوآ دانشگاه شهید بهشتی و فناوری علم پارک اعطای تسهیالت و حمايت مالی

 تعاريف و اختصارات:  -1ماده 

  است. منظور دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه:-1-1

 منظور پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی است.پارک: -1-2

 منظور مركز رشدواحدهای فناوری و كارآفرينی دانشگاه شهید بهشتی است.مرکز رشد: -1-3

دانشجويی و تیم های فناور است؛كه  تیم های نوآورمركزی متشکل از  ]طبق اسناد باالدستی[ کز نوآوری:امر-1-4

آور و فناور را توسعه می ضمن برخورداری از حمايت های پارک، هماهنگی با سیاست های پارک محصوالت و خدمات نو

دهند. مراكز نوآوری به عنوان مجری برنامه های نوآورانه و كارآفرينانه پارک با محوريت دانشکده ها / پژوهشکده ها فعالیت 

 می كنند

 ها می باشد كه اعضا و وظايف آن براساس مادهها / پژوهشکدهمراكز نوآوری داشکده راهبردیمنظور شورای شورا: -1-5

  مشخص شده است. 9آيین نامه تاسیس مراكز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی 7و  6، 3

در جهت  دانشگاهی و تیم های فناور تیم های نوآور دانشجويی طرحی كه از ايده های نوآورانه و فناورانهطرح نوآ: -1-6

در اين طرح ايده  مايت می كند؛خلق شركت های دانش بنیان و خالق در مراكز نوآوری دانشکده ها  / پژوهشکده ها ح

مراكز نوآوری پايش می شود.  راهبردی توسط شورای ايده ها مرحله اول: های ارائه شده به طور كلی سه مرحله دارد:

جهت پیاده سازی ايده نوآورانه و  ]پیش شتابدهی[به تیم های پايش شده به مدت دو ماه مشاوره و آموزش :مرحله دوم

ها مستقر می شوند و از ها / پژوهشکدهايده های نهايی در مراكز نوآوری دانشکده مرحله سوم: فناورانه ارائه می گردد. 

  خدمات پارک برخوردار می باشند.

فناوری/ نوآوری و قابلیت توسعه منظور طرح يا ايده ای است كه با تکیه بر  ]طبق اسناد باالدستی[ ايده محوری:-1-7

 فناوری از جنبه های تجاری و بازاريابی منجر به ايجاد محصول يا ارائه خدمات با ارزش افزوده باال می گردد.

                                                           
 ها به سايت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مراجعه نمايد.ها / پژوهشکدهنامه تاسیس مراكز نوآوری دانشکده جهت مطالعه آيین- 9



انشجويی و دانش آموختگان            د منظور تیم های نوآور و فناور ]طبق اسناد باالدستی[ :تیم های نوآور دانشجويی-1-8

ن و كسب و كارهای نوپا می باشند كه الزمه حضور در طرح نوآ راد عالقمند به راه اندازی واحدهای نوآفريافمی باشد و 

 می باشد. ايده محوریبرخورداری از 

تیم های فناوری كه با محوريت اعضای هیات علمی دانشگاه،  ]طبق اسناد باالدستی[ تیم های فناور دانشگاهی:-1-9

در چارچوب طرح های پژوهشی و فناورانه فعالیت می كنند در تیم های فناور حداقل دارای يك عضو هیات علمی دانشگاه 

 برخوردار باشند. ايده محوریبوده و از يك 

آموزشی كه به طور دوره های  بدهی برگزاریمنظور از پیش شتا ]مطابقت با طرح نوآ[: نوآ پیش شتابدهی-1-11

با برگزاری جلسات آموزشی زير نظر مربیان باتجربه و  دهی نوآپیش شتابماه به طول می انجامد.  ]2به عدد  [معمول دو 

ن توسعه دهندگابه صورت هفتگی، تمام جنبه های كلیدی ايجاد يك كسب و كار را برای كارآفرينان تازه كار، طراحان و 

 و خدمات ايده محوری را بسازند.  محصول پوشش می دهند تا

از پايش در مرحله پیش شتابدهی تیم های نوآور و فناور وارد مرحله  پس ]مطابقت با طرح نوآ[ :نوآ شتابدهی-1-11

، مشاوره از آموزش، تیم های نوآور و فناور می شوند. در اين مرحله قرارداد استقرار در مراكز نوآوری امضایشتابدهی و 

رمايه سمی كنند. همچنین در اين دوره استفاده  مراكز نوآوری و پارکت، هاست و ساير امکانات فضای كار اشتراكی، اينترن

 بر روی ايده های پذيرش شده انجام می شود.  گذاری

جهت تسهیل اجرای  در مبالغ و وجوهی كه با همکاری صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی تسهیالت مالی:-1-12

به صورت تسهیالت قابل بازگشت در اختیار تیم های نوآور  های فناورانه و نوآورانهها و توسعه ايدهها، فعالیتها، طرحبرنامه

مراجعه شود به قرارداد همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری شهید  [دهدقرار می دانشجويی و تیم های فناور دانشگاهی

 ]بهشتی و پارک علم و فناوری

های ها و توسعه ايدهمبالغ و وجوهی كه پارک به صورت بالعوض در جهت تسهیل اجرای برنامه مالی: حمايت-1-13

 نمايد.فناورانه و نوآورانه به واحدهای فناور پرداخت می

 های مالیتسهیالت و حمايت منابع  :2ماده 

 ازهای اختصاص داده شده ودجهبپارک اعم از منابع و اعتبارات از محل  های مالی طرح نوآاعطای تسهیالت و حمايت

 های افراد حقیقی و حقوقی دولتی و غیر، درآمد اختصاصی، كمكنهلیاساهای بودجهدر قالب  دولت عمومی اعتبارات محل

و همچنین ابالغ اعتبار  ، قرارداد مشترک بین صندوق پژوهش و فناوری و پارک علم و فناوریشدهدولتی، وجوه اداره 

  .باشدها میدستگاه

حمايت های مالی طرح نوآ در هیات رئیسه پارک علم و فناوری تصمیم منابع تسهیالت و میزان كم و كیف  :1تبصره

 .ی می شودگیر



  : تسهیالت مالی3ماده  

های پژوهش و فناوری دارای را به صندوق الت و بازپرداخت آنعملیات اجرايی مربوط به پرداخت تسهیتواند پارک می

يك تیم های نوآور دانشجويی و تیم های فناور دانشگاهی مستقر سقف اعطای تسهیالت مالی به هر  مجوز، واگذار نمايد.

  باشد.می صندوقدر مراكز نوآوری بعد از دوره شتابدهی بر عهده 

کده/ دانش سالی يکبار( در طول دوره استقرار در مراكز نوآوری تواند در يك يا چند نوبت )حداكثرتسهیالت مالی می-9-3

ود. اعطا ش تیم نوآور دانشجويی و تیم های فناور دانشگاهی به و با رعايت سقف تعیین شده توسط صندوق پژوهشکده

 ويه تسهیالت قبلی است.تجديد اعطای تسهیالت منوط به تس: 2تبصره

 ود.شپرداخت می كارمزد مشخص توسط صندوق به تیم های نوآور و فناور تسهیالت مالی به صورت قرض الحسنه و با -2-3

 اعطای تسهیالت مالی منوط به ارائه درخواست كتبی و بر اساس يك طرح توجیهی و ارائه داليل و مستندات مرتبط-3-3

 صورت خواهد گرفت. و با تايید صندوق از سوی تیم نوآور و فناور

ای واحد های توسعهبراساس ايده محوری، تیم كاری، برنامه به هر تیم نوآور و فناور میزان تسهیالت مالی اعطايی-4-3

 شود.تعیین می توسط صندوق فناور و عملکرد آن

 د.نماي بل قبول به صندوق تحويلت مالی می بايست مدارک الزم و مستندات قاواحد فناور جهت دريافت تسهیال-5-3

 بازپرداخت تسهیالت مالی به صورت اقساط بوده و حداكثر و حداقل زمان آن توسط صندوق تعیین می گردد. -6-3

 :: حمايت مالی4ماده 

كه بالعوض بوده از طريق ارزيابی و پذيرش طرح نوآ كه كم و كیف آن در طرح نوآ ذگر گرديده  سقف اعطای حمايت مالی

حمايت مالی برای دوران شتابدهی نوآ تیم های نوآور و فناور دانشگاهی می باشد ی گردد.الزم به توضیح است است انجام م

 و شامل دوره پیش شتابدهی نوآ نمی باشد.

ريال با رعايت قوانین پارک  333.333.333تیم در هر فصل برگزاری طرح نوآ  5رح نوآ برای مبلغ حمايت مالی در ط-9-4

تايید  و ای تیم نوآور و فناور با پیشنهاد مديريت امور فناوری و نوآوریهای توسعهبراساس ايده محوری، تیم كاری، برنامه و

 .شودرئیس پارک تعیین و پرداخت می

صورت مرحله ای می باشد و در هر مرحله گزارشات الزم به شورای سیاستگذاری نوآوری میزان پرداختی به : 3تبصره

 پارک ارائه می گردد.

مبلغ حمايت مالی برای يك تیم كه توسط شورای سیاستگذاری مراكز نوآوری انجام می شود تا مبلغ -2-4

 میلیون در يك فصل طرح نوآ می باشد. 9.333.333.333

ريال می باشد. كه اين مبلغ برای ساخت نمونه  53.333.333تیم های نوآور و فناوری مبلغ  4رایمبلغ حمايت مالی ب-3-4

 اولیه كه برای پارک در اولويت می باشد قابل پرداخت است. 



ای، آموزشی، توانمندسازی، ترجیحا به صورت گرنت )صرف اموری نظیر خدمات اداری، مشاوره كه مبالغ حمايت مالی-3-4

ها، ها و تايیديهنامههای تخصصی محصول و فرآيند، اخذ گواهی، خريد مواد اولیه و تجهیزات، انجام آزمونسازیتجاری

 يابد. تخصیص می با تشخیص مدير امور فناوری و نوآوری يا به صورت نقدساخت نمونه اولیه و صنعتی( 

فناور ارائه می شود از جمله اين خدمات دوره بیشتر خدمات گرنت در مرحله پیش شتابدهی به تیم های نوآور و  :4تبصره

 های آموزشی، مشاوره و غیره می باشد.

، امکان ارائه يك يا چند نوبت در دوره استقرار تیم های نوآور و فناور در مراكز نوآوری دانشکده / پژوهشکده :5تبصره

 خواهد داشت.نوجود  به هر تیم نوآور و فناورحمايت مالی 

 درصد با تصويب شورای پارک مجاز است. 95به میزان  اين دستورالعمل 5و  4مواد افزايش سقف ساالنه موضوع  :6تبصره

 رويالتی -5ماده

كه از حمايت های مالی در قالب وجه نقدی يا  یزان رويالتی از تیم های نوآور دانشجويی و تیم های فناور دانشگاهیم

ه سری كسب و كار قابل انجام پس از بازاريابی و فروش موفق و خروج از حد نقطه سرب خدمات گرنتی استفاده كرده اند،

 است.

درصد از محل سود و سال دوم  5میزان رويالتی از تیم های نوآور دانشجويی و تیم های فناور دانشگاهی در سال اول -9-5

 درصد می باشد. 92درصدو سال سوم معادل  8

فناور و نوآور مستقر در مركز رشد، مراكز نوآوری، پارک علم و فناوری به صورت شش  پرداخت رويالتی توسط تیم-2-5

 ماه پرداخت می گردد.

رويالتی دريافتی به حساب اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی واريز می گردد. كم و كیف آن توسط تیم نوآور  :7تبصره

 تعیین می گردد. دانشجويی و تیم فناور دانشگاهی با مدير امور فناوری و نوآوری

رسیده و از  .......................به تصويب هیات رئیسه پارکتبصره در تاريخ 7ماده و  5اين دستورالعمل مشتمل بر   :7ماده  

 االجرا است.تاريخ تصويب الزم

 


