
 

 شيوه نامه ارائه تسهيالت اعتباري

 هدف -1 ماده

 سساتؤم و واحدها از مالی حمایتارائه تسهيالت اعتباري به منظور  چگونگی تدوین ،شيوه نامه این از هدف

در این راستا حساب مستقلی تحت عنوان  .باشدمیپارك فناوري مدرس  رشد مرکز در شده پذیرفته فناور

تشكيل و اعتبار آن از ردیف بودجه پارك فناوري جهت حمایت از واحد هاي فناور، حساب تسهيالت اعتباري 

 کمك هاي مالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت فناوري ریاست جمهوري تامين می شود.

 اعتباري تسهيالت انواع -2 ماده

 شود.می ارائه خدماتی و تحقيقاتی اعتبارات قالب در اعتباري تسهيالت

 و رشد مرکز در شده پذیرفته واحد محوري ایده از حمایت و تثبيت منظور به :تحقيقاتی اعتبارات 

 تخصصی خدمات مواد مصرفی و و تجهيزات خرید ،تخصصی مشاوره پرسنلی، اعتبارات  عناوین تحت

 )مطابق آئين نامه حمایت مالی( .گيردمی قرار اختيار واحد در

 و سرمایشی تلفن، برق،)عمومی خدمات به همراه شامل اجاره بهاي دفتر اعتبار این خدماتی: اعتبارات 

 کالس و کنفرانس سالن اجاره اطالع رسانی، و اینترنت شبكه خدمات( و و ... نظافت گرمایشی،

 خدمات براي مرکز هايتعرفه .است بازاریابی و نمایشگاه در شرکت هزینه عمومی ، آموزشی و آموزش

 رسيد.  خواهد فناور واحدهاي اطالع به و تعيين ساالنه به صورت فناور واحدهاي به شده ارائه

 اعتبارات سقف -3 ماده

 جهت تخصيص قابل اعتبار کل سقفبا توجه به آیين نامه حمایت از واحدهاي فناور مصوب شوراي پارك 

 سيصد حداکثر رشد دوره در و ریال مبلغ صد ميليون حداکثر پيش رشد دوره در فناور واحدهاي از حمایت

 .باشدمی ریال ميليون

 اعتبار سقف و درصد 07معادل  تحقيقاتی اعتبار سقف رشد، مرحله در شده پذیرفته فناور واحدهاي براي 

  .باشدمی درصد کل اعتبار 37معادل  خدماتی

بصورت گرنت پس از ارزیابی و با موافقت معاونت فناوري پارك  تسهيالت براي واحدهاي فناور دوره پيش رشد 

 .می باشد

  

 اعتبارات تخصيص نحوه -4 ماده

 بر را مستقر واحدهاي از یك هر به تسهيالت اعطاي ميزان ساالنه، اعتبارات اساس بر معاونت فناوري پارك

  .نمایدمی مصوب سال هر براي شده ارائه محوري ایده و تقاضا اساس

فاکتور تامين تجهيزات یا خدمات تخصصی و پس از تایيد  اعتبارات تحقيقاتی بر اساس گزارش اعالم نياز و پيش

 مدیر مرکز رشد مربوطه و معاونت فناوري طبق ضوابط آیين نامه حمایت مالی قابل پرداخت می باشد.



خدمات بر احتمالی تخفيف د فناور و پس از اعمال هزینه خدمات ارائه شده به واح ی بر اساساعتبار خدمات

و امتياز ارزیابی عملكرد واحد فناور حداکثر هر سه ماه یكبار محاسبه و طبق ضوابط اساس آیين نامه تخفيف 

آیين نامه حمایت مالی از محل اعتبار خدماتی کسر و به واحد فناور پرداخت می گردد. هزینه هاي فوق الذکر 

 توسط واحد فناور به حساب درامدهاي دانشگاه واریز می گردد.

 نامه ضمانت -5 ماده

 ایجاد مرکز نزد ،خود برايو تحقيقاتی  خدماتی اعتبار باید ابتدا رشد مرکز از خدمات دریافت براي واحدها کليه

 تحقيقاتی و خدماتی اعتبار کل معادل یا چكی سفته استقرار، قرارداد عقد هنگام در باید منظور این براي .کنند

 .بگذارند ودیعه به مرکز نزد را قرارداد در

 


