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های کشور به  سازی حرکت دانشگاهبه منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه

اثبات    اور در جهت های فن  و حمایت از صاحبان ایده  مراکز پژوهشیدر    فناوری توسعه  سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقاء ظرفیت  

لوم، تحقیقات  وزارت عمعاونت فناوری و نوآوری  ،  (Prototype)  تولید نمونه اولیه   یا  (Proof of Conceptایده اولیه )

،  نامهشیوهجوانه و بر اساس شرایط این  اورانه و بازارگرا در قالب گرنت  های فن  های دارای ایدهها و رسالهنامهپایاناز    و فناوری

 .  کندحمایت می

 تعاریف -1 ماده 

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

گرنت    :فناوریگرنت  برنامه   -2 -1 اعطای  برای  عتف  وزارت  مصوب  برنامه  راستای    فناوری منظور  در  که  است 

برنامه از  نوآوری و حرکت به سمت  های دانشگاهحمایت  ها و مراکز پژوهشی کشور در توسعه کارآفرینی و 

 شود. ها و موسسات کارآفرین اجرا میدانشگاه

های  ها و رسالهنامهاست که به حمایت مالی از پایان  فناوریمنظور آن بخش از برنامه گرنت    جوانه:  طرح -3 -1

 اورانه و بازارگرا اختصاص دارد. های فن دارای ایده

 است.   عتف وزارت معاونت فناوری و نوآوری  ، منظور : معاونت  -4 -1

برنامه  دبیرخانه:   -5 -1 کند و مسئولیت  فعالیت میمعاونت    که زیرنظراست    فناوریگرنت  ملی  منظور دبیرخانه 

 عهده دارد. هدر سطح ملی برا  هماهنگی اجرای طرح جوانه 

  عهده هب  را  طرح جوانهاستانی یا دانشگاهی است که مسئولیت اجرای    ی علم و فناور  منظور پارک  : یپارک مجر -6 -1

 دارد. 

است که زیرنظر   فناوری بینی شده در برنامه گرنت  منظور کارگروه اجرایی استانی پیش  کارگروه استانی: -7 -1

 .عهده داردهوانه را در سطح استان بشود و مسئولیت هماهنگی اجرای طرح جپارک مجری تشکیل می

 آن متقاضی دریافت گرنت جوانه است.  هیات علمیعضو  کهمنظور دانشگاه یا مرکز پژوهشی است   سسه:ؤم -8 -1

منظورپارسا -9 -1 دکتری  ارشدکارشناسی    نامه پایان  :  رساله  یا  در    و  که  استموسسه  است  شده    .تصویب 

حرفهنامهپایان دکتری  مقاطع  داروسازی(  ایهای  و  دامپزشکی  دندانپزشکی،  پایان  )پزشکی،  نامه  معادل 

 کارشناسی ارشد است.  

 منظور پارسای پذیرفته شده برای دریافت حمایت در طرح جوانه است. پروژه:  -10 -1

نامه یا رساله او در طرح جوانه یشنهاد پایانکه پ  است  ی دکتر  ا یارشد    ی کارشناس  ی منظور دانشجودانشجو:   -11 -1

   و باقیمانده است.از تحصیل ا یل یتحص سال می ن ک ی حداقل  پذیرفته شده است و 

شده در طرح جوانه است که متشکل از اساتید راهنمای پارسا و دانشجو  تیم پذیرش  ،منظور از هستههسته:   -12 -1

 است.

با معرفی و اجازه کتبی استاد راهنمای اول،    است.  پارسااستاد راهنمای اول    مسئول هسته مسئول هسته:   -13 -1

 تواند مسئول هسته باشد. می رسااستاد راهنمای دوم پا
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جهت  با معرفی کتبی مسئول هسته    هستهمسئول هسته یا یکی از اعضای    نماینده هسته،نماینده هسته:   -14 -1

 است. ارائه طرح در شورای پذیرش و یا مراحل ارزیابی 

رساها  پا  پذیرش  شود و مسئولیتمنظور شورایی است که زیر نظر کارگروه استانی تشکیل میشورای پذیرش:   -15 -1

رئیس پارک مجری    ا اعضای شورعهده دارد.  هب  رادر طرح جوانه   به  توسط  و  استانی  تأیید  معرفی  کارگروه 

 شوند.منصوب میرسد و با حکم رئیس پارک  می

 . کندرا حمایت می  هاروژهتعدادی از پ  ،معاونتنامه با  اساس تفاهم  منظور، سازمانی است که بر  سازمان حامی: -16 -1

 منظور جمع پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی است.   حامیان اصلی:  -17 -1

توسط پارک مجری به دبیرخانه منظور صندوق پژوهش و فناوری همکار پارک مجری است که  صندوق عامل:   -18 -1

   کند.به عنوان عامل مالی ارائه گرنت جوانه عمل میشود و طرح معرفی می

  تیصالح   صیو تشخ  یابی کارگروه ارزاز    بنیانانشمنظور شرکت دارای مجوز دبنیان متقاضی:  شرکت دانش -19 -1

دانششرکت برنامهو  است  بنیان  های  راستای  در  را  پروژه  میانجام  توسعه خود  و  تحقیق  برای  های  و  داند 

 دریافت نتایج آن آماده حمایت از انجام پروژه است. 

به  مند  عالقهاست که  )غیر از موارد عنوان شده(  کننده حقیقی یا حقوقی  هر حمایت  منظور  حامی بیرونی: -20 -1

 .استروژه پحمایت از یک 

های تامین شده و به نمایندگی  برای کلیه حمایت  ای است که توسط پارک مجری : منظور ابالغیهاعتبار  ابالغ -21 -1

  اعتبار ابالغشود. مشخص میدر پروژه صادر شده و در آن مبلغ اعتبار قابل استفاده   برای هر پروژه از حامیان 

 پذیر است.پس از تخصیص امکانصرفاً داشته و مصرف اعتبار  و اعالم تعهد  هی اتنها جنبه آگ 

شود  میصادر روژه پرزیابی در هر مرحله از اای است که توسط پارک مجری منظور ابالغیه تخصیص اعتبار: -22 -1

 اقدام کند.   ، های انجام شدهدریافت هزینهنسبت به اسناد ارائه با تواند می هسته و براساس آن 

سبت به ارسال اسناد هزینه اقدام کرده  منظور فرآیندی است که در طی آن هسته ن  هزینه یا مصرف اعتبار: -23 -1

  هزینه انجام شده  به پرداختنسبت    ، اسنادو پذیرش    هزینه نشده   ، در صورت وجود تخصیص و پارک مجری

 .کنداز طریق صندوق عامل اقدام می

 مخاطبین -2 ماده 

   عهده دارند.هب رساها راکه هدایت پا هیات علمی طرح جوانه عبارتند از اعضای  مخاطبین 

 فرآیند پذیرش  -3 ماده 

 است:  زیربه شرح  رشیپذ  یاتی مراحل عملشود و  یانجام می ادوره یهافراخوان  قالبدر ها پروژه رشیپذ -1 -3

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

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

 رفع نواقص توسط متقاضیان در مهلت زمانی تعیین شده  •
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در قالب فایل ویدئویی یا    پارک مجریتوسط  ی آن  ابیارزتوسط مسئول هسته و    پروژه  پیشنهاد   هیاول  ارائه •

 حضور در جلسه پیش دفاع )به تشخیص پارک مجری( 

 در جلسه دفاع داورانأتیتوسط هآن  یابی ارزتوسط نماینده هسته و پارسا ارائه  •

 هاپروژهپذیرش پارسا و تصویب   یتوسط شورا هایداور  جی نتا یبررس •

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

 دبیرخانه

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

این کهبا   -2 -3 به  ارزیابی  توجه  در دو محور  آن  تمامی پارساها دارای پروپوزال مصو ب دانشگاه هستند،  ها صرفاً 

 انجام خواهد شد.    سازی محصولقابلیت تجاری و  پذیری ساختامکان 

های  در صورت عدم پذیرش، امکان شرکت در فراخوان  نخواهد داشت و   نظر  د ی تجد  امکان   ،شدهابالغ  ج ینتا -3 -3

 دارد. بعدی نیز وجود 

 . بود خواهد رشیانصراف هسته از درخواست پذ ۀمنزلبه ارائه اولیه پیشنهاد پروژه  عدم :1 تبصره

 پروژهارزیابی پیشرفت و خاتمه  -4 ماده 

  ی مرحله و پروژه دکترا در دو مرحله است و تمام   کیارشد در    یپروژه کارشناس   شرفتی پدوره    انیم   یابیارز -1 -4

،  درصد(  50ز  )کسب امتیاز کمتر ا  ضعیفدر سه سطح    ارزیابینتایج  دوره خواهند داشت.    انیپا  یابی پروژه ها ارز

 .  شوندمیبندی سطح ( درصد 75بیشتر از )کسب امتیاز    و خوبدرصد(  75تا  50)کسب امتیاز قبول قابل

پایان   هاییپروژهکلی ۀ   -2 -4 ارزیابی  در  ک که  تبصره  دوره شرکت  مفاد  و مشمول  تلقی  خاتمه،  نباشند  2نند  یافته 

 .خواهند شد

 گیرد: دوره به شرح زیر انجام میدوره و پایان ها، در مراحل میان پروژه  ارزیابی -3 -4

 دوره انیمفرآیند ارزیابی  •

 شده  نییتع ی در مهلت زمان پروژه شرفتیپ  یگزارش کتب ارسال ▪

 (نیاز صورت در داوران حضور)با  کار شرفتیپ  یشفاه ۀارائ ▪

)الزامی( و مسئول هسته    حضور  ▪  شده   یزیربرنامه  یادورهان یم  یتوانمندساز  کارگاهدو روز    ای  کیدر  دانشجو 

 یمجر پارک توسط

 شورا  نیکارگروه منتخب ا ا ی  پارسا رشیپذ  ی شورا توسط یداور جینتا یبررس ▪

 پروژه شرفتیپ  به نسبت یحام  سازمان نظر افتیدر ▪

 یمجر پارک  سیرئ توسط هسته مسئول به جهینت ابالغ ▪

 دوره پایان فرآیند ارزیابی  •

 شده  نییتع ی زمان مهلت در  یینها  دستاورد ۀشناسنام  و دوره انیپا یکتب گزارش ارسال ▪

 دورهانی پا شگاهیدر نما داورانأتیبا حضور ه  ییدستاورد نها ۀائار ▪

 رشیپذ  ی شورا توسط یداور جیانت یبررس ▪

 پروژه شرفتیپ  به نسبت یحام  سازمان نظر افتیدر ▪

 یمجر پارک  سیرئ توسط هسته مسئول به جهینت ابالغ ▪
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ضع  درهسته    قصورو    دورهانی پا  یابیارز  از  فیضع  ازیامت  کسب  درصورت :2 تبصره تشخ  فیانجام  )به   داور  صی پروژه 

  استاداز طرف    د یصورت درخواست پروژه جد  نیخواهد شد. در ا  یتلق  ناتمام  پروژهپارسا،    رشیپذ  یشورا  بی( و تصویتخص ص

 .  ستین یبررس قابل  یبعد   یهافراخوان  در اول یراهنما

مسئول هسته    ۀ بر عهد  دورهانیپا  شگاهینما  و حضور در  دورهانی پاو    دورهانیمدر    پروژهدستاورد    ارائه  تی مسئول :3 تبصره

   .د یهسته، واگذار نما ۀ ندینما کار را به نیا تی مسئول  ایشخصاً در جلسه حاضر شده   تواندیاست که م

پ  :4 تبصره برنام  پروژه  شرفتیدر صورت عدم  بار، هسته    ک ی  ی، فقط برادورهانیپا  ای  دورهانیم  یابیارز  در  ییاجرا  ۀمطابق 

ادامه دهد.   پروژه یپارسا، به اجرا رشیپذ یشورا بیتصو درصورتو  ارسالرا  خود دیجد  ۀبرنام  ،ریخأ ت لیدال ۀتواند با ارائیم

 .شود حاضر یشده توسط پارک مجر نییتع رهدوانی پا  ای  دورهانیم یابیارز نیلدر او  استظف ؤصورت هسته منیدر ا

 خواهد شد.   یتلق تمام نا پروژه نصورت،یا ریاست در غ  یالزام دورهانیپا شگاه ینما در هسته حضور :5 تبصره

 هاآنها و مشخصات حمایت -5 ماده 

  ها رشد است که به پروژهی یا اعتبار پیشبذرحمایت مالی در نظر گرفته شده برای گرنت جوانه از نوع اعتبار  -1 -5

های  ماه در رساله  18تا    12های کارشناسی ارشد و  نامهدر پایانماه    12تا    9شود و برای مدت  اختصاص داده می

  قابل مصرف است. مصوبه،از زمان ابالغ دکتری 

)آورده الزامی    توسط هسته  A  ه یدرصد عدد پا  25حداقل    ن یدر پروژه، مشروط به تام  ی مال  ت یحما  افتیدر -2 -5

قابل  اعالم می  دبیرخانهبرای هر فراخوان توسط    Aپایه   مبلغ عدداست.  هسته(   شود. اجزای حمایت مالی 

 به شرح زیر است: توسط هسته،  A0.25تخصیص به هر پروژه در صورت تامین 

 A0.25هسته مجری پروژه:  - الف 

 A0.25پارک مجری:   -ب

 A0.25وزارت عتف:  -ج

 A0.5سازمان حامی )در صورت تایید پروژه(:  -د

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

 شود. های فکری ناشی از اجرای پروژه نمیدر مالکیت دارایی

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

 مالکیت فکری با دانشگاه یا مرکز پژوهشی است. 

در    تواندی، پروژه مA0.5حداقل    زان یاز پروژه به م  ت یدر حما  ان یبنشرکت دانش  کی کت  صورت مشار   در   -5 -5

برابر مشارکت    4صندوق تا سقف    ن یا  یهاتیاز حما   ییاف و شکو   یچارچوب ضوابط و مقررات صندوق نوآور

  ،ییشکوفا  و  ینوآور  صندوق   توسط  شده   نیتام  یت یحما  منابعمند شود.  بهره  A2  زانیشرکت و حداکثر به م 

  تیفعال   توسعه  از   صندوق  نیا  ت یحما  چارچوب  در  و  شود یم  محسوب   ی متقاض  ان یبندانش  شرکت  آورده

 . شودیم نی تام ی متقاض انیبندانش شرکت

، وزارت عتف، پارک مجری یا سایر حامیان باید از طرف  پروژه  مجریهسته مبالغ حمایتی، اعم از آوردۀ  کلیه -6 -5

 مستقیم یا از طریق پارک مجری به حساب صندوق عامل واریز شود. تامین کننده بصورت 
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عامل   -7 -5 توسط صندوق  این  صرفاً  تسهیالت مصوب  در چارچوب  و  پروژه  انجام  مشابه سایر    نامهشیوهبرای  و 

 شود. های اختصاص داده شده هزینه میحمایت

،  پروژه  مجریهسته اعتبارات پروژه، اعم از اعتبارات حمایتی پارک مجری، وزارت عتف، سازمان حامی، آورده   -8 -5

(، پیشبرد  اعتبار توانمندسازیحامیان بیرونی و سایر موارد در سه سرفصل تحلیل بازار و توانمندسازی هسته )

( پروژه  ) (،  اعتبار تحقیق و توسعهپژوهش  به دانشجو  انسانیپرداخت  نیروی  توزیع  اعتبار  قابل هزینه است.   )

 گیرد. مشخص شدن میزان آن انجام میاعتبارات مصوب و تامین شده به شرح زیر خواهد بود و همزمان با 

کنندگان، به ترتیب در  درصد اعتبارات تامین شده برای اجرای پروژه توسط هر یک از تامین  50و    40،  10 -9 -5

 شوند. تحقیق و توسعه اختصاص داده می توانمندسازی، نیروی انسانی و

های مورد نیاز برای  نامه، برآوردی از هزینهمجری موظف است به هنگام درخواست، با توجه به مفاد این شیوه -10 -5

های  ها ارائه دهد. مسئولیت تامین مستقیم یا غیرمستقیم منابع، مازاد بر حمایتانجام پروژه و نحوه تامین آن

 روژه بر عهده هسته مجری پروژه است.مصوب، برای اتمام پ

  5در هر  واحد پارسا و    3مجاز به ثبت درخواست حداکثر  در هر دوره فراخوان گرنت جوانه    ی علم  ئتیهر عضو ه :6 تبصره

واحد    1ارشد معادل    یکارشناس  ۀنامانی هر پا  برای پارساهای ثبت شده است.  تیواحد حما  7حداکثر    افتیسال مجاز به در

به نسبت مساوی   هاحمایت نیا ،استاد راهنما 2که درصورت وجود  است تیواحد حما 2معادل  یدکتر رسالهو هر  تیحما

 . شد دنخواه میدو استاد تقس نیب

و   نیصورت تام  در ،ها پروژه  هیکل  ی)در صورت وجود( براماده    این  2بند    "د"  و   "ج" هایءجز  ی هات یحما  زانیم :7 تبصره

دو برابر خواهند    ، (در این بندمورد اشاره    یالزام  بر آورده )اضافه    هسته  توسط)آورده اختیاری(    گرید   A0.25حداقل  واریز  

 شد. 

  ریسا تیحما. جذب کند  اقدام زین یرونیب انیحام سایر یهاتیحما جذب به نسبت  تواندیم پروژه یمجر هسته :8 تبصره

  افتیدر  به  موفق  که  ییهاپروژه   یبرا صرفا  ،  این ماده(  5استثنای حمایت موضوع بند  ه  )ب  A0.5حداقل    زانیبه م  انیحام

از طرف پارک    یکه اعتبار آن بطور مساو  شودیم  A0.5  زانیبه م  ی مضاعف  تیحمابه    منجر  ،اندنشده   یحام  سازمان  تیحما

 . شودیم  نیتامعتف  وزارتو 

  ،یابیارز  نی خوب در ا  ازیها، در صورت کسب امتدرصد پروژه  40اول، اعتبار حداکثر    دوره انیم  ی ابیارز  جینتا   از  پس  :9 تبصره

توسط    یاعتبار به نسبت مساو  ن ی. اابدییم   ش ی، افزاA0.5  زانیبه م  رش،یپذ   یشورا  دیی با درخواست مسئول هسته و تأ 

 است.  شانیا میمنوط به تصم  کنندگانتیحما ریاعتبار توسط سا ش ی. افزاشودیم نی تأم یوزارت عتف و سازمان حام 

 نبوده  مجاز یانسان یروین سرفصل به توسعه  و قیتحق و یتوانمندساز اعتبارات از ییجابجا پروژه یاجرا  طول در :10 تبصره

  10از    کمتر  یاعتبارات توانمندساز  نکهیبه ا  مشروط  هسته،  مسئول  درخواست  حسب  ها،فصل  سر  نیب  هاییجابجا  ریسا  و

درصد کل اعتبارات    25  ا ی  Aدرصد    30از    شتری)هر کدام که کمتر بود( و ب  مصوبکل اعتبارات    درصد   10  ا ی   A  درصد

 .است ریپذامکان نباشد، پروژه )هر کدام که کمتر بود(  یبرا  شدهنیتام

 تصویب، تخصیص و پرداخت اعتبار  -6 ماده 

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

 شود. ابالغ میبه مسئول هسته 
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دوره  و پایان  دورههای میانبر اساس ارزیابیدر شروع )مرحله اول( و در مراحل بعدی  ها  پروژهاعتبار مصوب   -2 -6

 :شودمیبه شرح زیر تخصیص داده 

 های کارشناسی ارشد:نامهپایان •

 وزارت   ،یمجر  پارک  اتعتبارا  مجموعدرصد    50  درصد آورده هسته و  100  (:رشیزمان با ابالغ پذمرحله او ل )هم ▪

  ربطیذ یها بخش  در ،ی حام سازمان و عتف

 از   درصد  75و    50صفر،    بیبه ترت،  ، قابل قبول و خوبفیضع  ،یابیارز  جیبر اساس نتا  (:یادورهانی)ممرحله دوم   ▪

 ربطیذ  یهابخش در  ، یحام  سازمان و عتف وزارت ،یمجر  پارک  ماندهیباق یتیحما اعتبار

درصد    100و    100،  صفر  بیترت  به  خوب،  و  قبول قابل  ف، یضع  ، یابیارز  ج یر اساس نتاب:  (دوره  انی مرحله سوم )پا ▪

 مانده یباق یتیحمااعتبار 

 :دکتریهای رساله •

وزارت   ،یپارک مجر  اتعتبارا  مجموعدرصد    40  درصد آورده هسته و  100  (:رشیزمان با ابالغ پذمرحله او ل )هم ▪

  ربطیذ یها در بخش ،ی عتف و سازمان حام

 ب یقابل قبول و خوب، به ترت  ف، یضع  ، یابیارز  ج ی(، بر اساس نتاو دوم  اول  یها یادورهانی)مسوم    و دوم    حلامر ▪

  ربطیذ   یهادر بخش ، یوزارت عتف و سازمان حام ،یپارک مجر  ماندهیباق  اتعتبارادرصد   60و  40صفر، 

  100و    100صفر،    بیقابل قبول و خوب، به ترت  ف،یضع  ،ی ابیارز  جیدوره(، بر اساس نتا  انی)پا  مچهار  مرحله ▪

 ربطیذ  یهابخش در  ، یحام  سازمان و عتف وزارت ،یمجر پارک   ماندهیباق اتعتبارا درصد

قبول از سوی مسئول هسته،  کرد قابلمدارک هزینه  مجری، در ازای ارائۀپرداخت اعتبار حمایتی تامین شده به   -3 -6

شده از سوی پارک مجری، توسط صندوق عامل و طی فرآیند زیر و از طریق  مطابق با دستور پرداخت صادر 

 شود: سامانه سدف انجام می

 1کردتصویر مدارک هزینه کاربرگ مربوطه در سامانه و ارائۀ ل یتکم •

 رئیس پارک دأیی تو  کرد و تکمیل فرم تأیید صورت وضعیت توسط کارشناس مربوطه مدارک هزینه بررسی •

 ارسال دستور پرداخت به صندوق عامل  •

 توسط صندوق عامل  شده دأییپرداخت مبلغ ت •

 گیرد: پذیرش اسناد هزینه در چارچوب پروژه مصوب با رعایت موارد زیر انجام می -4 -6

   "پرداخت وجه به دانشجو"کاربرگ امضا شده های نیروی انسانی در قالب ارائه هزینه •

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

 . هکنندملی، شماره موبایل و مهر و امضای دریافت

 و توانمندسازی عبارتند از: ؛ قیق و توسعهقبول هزینه در اعتبارات تحموارد قابل -5 -6

 اعتبار تحقیق و توسعه: •

 ی و کارگاه  یشگاهیآزما ،یادار یملزومات مصرف  ومواد  دیخر ۀنیهز ▪

 
اساس تصویر مدارک    شود و بررسی کارشناس بر نزد مسئول هسته نگهداری می(  ها یا رسید دریافت وجه و یا مانند آن )فاکتور رسمیاصل مدارک هزینه   1

دریافتی قبل و بعد از تصویب و انجام پروژه نداشته باشد و در صورت درخواست  گونه  ل هسته متعهد است در قبال اسناد هزینه هیچوگیرد. مسئانجام می

 پارک مجری اصل اسناد را ارائه کند.
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 ( سنجش و ساخت ی هانهی)هز یو کارگاه  ی شگاهیآزماافزاری، افزاری، سخت نرمخدمات   دیخر ۀنیهز ▪

 پروژه یاجرا  یبرا ازیمورد ن زاتیقطعات و تجه دیخر ۀنیهز ▪

 مشابه موارد سایر ▪

 اعتبار توانمندسازی:  •

 یمجر  پارک  دییتأ  مورد یآموزش  یهادوره در هسته یاعضا شرکت ▪

 یمجر پارک ا ی دانشگاه  صنعت، از دی بازد یتورها در شرکت ▪

 بازار  لیتحل طرح ی ۀته یبرا یمجر پارک کار  و کسب کینیکل از خدمت دیخر ▪

 بازار  لیتحل طرح ی ۀته یبرا یمجر پارک دیی تأ  مورد مشاوران  ریسا از خدمت دیخر ▪

 مشابه موارد سایر ▪

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

 پذیر است. دوره امکانپایان 

فع ال مجری    هایپروژه، طبق درخواست مجری، به سایر  یافتههای خاتمهپروژهنشدۀ  مصرف  باقیماندۀ اعتبار -7 -6

 شود. منتقل می

سفر،    ،ییرای پذ   ی هانهیتبلت، هز  ،یریو تصو  یصوت  زاتیتجه  ،یعموم  یاراد  زاتیتجه  دیخر  ی هانه یهز  پرداخت :11 تبصره

 . ستیفضا، از اعتبارات پروژه مجاز ن  یاجاره بها ۀنیو ذهاب و هز ابیخوراک و ا

داده شده    صیو در سقف اعتبارات تخص  یانسان   یرویصرفا از اعتبار بخش ن  ی انسان  ی روین  یهانهیهز  پرداخت :12 تبصره

 .  ردیگیانجام م

مورد  تاپلپ دیخر نهیاند، پرداخت هزداشته و تجهیزات کامپیوتری تاپ لپ دی خر ینیبشیکه پ   ییهاپروژه یبرا :13 تبصره

درصد    50  ا یدرصد کل اعتبارات و    25  ه،یدرصد عدد پا   75قبول، تا سقف  قابل    کردنه یارائه مدارک هز  یدر ازا  ، نیاز پروژه

 بیاعداد فوق به ترت  ی پارک مجر  صیبا تشخ  یرافزانرم  یهااست. در پروژه  ریپذتاپ )هر کدام که کمتر بود( امکانلپ  متیق

 است. شیابل افزادرصد ق 80و   50، 150تا سقف 

پ   در :14 تبصره از  مرحله  اختیاری    اعتبار  درصد  100پروژه    شبردیهر  سا  یمجر  هستهطرف    از  شده  نیتامآورده    ریو 

داده شده اضافه    صیوجه به صندوق، به سرجمع اعتبارات ابالغ و تحص  زیاز وار  پس  ،جذب شده توسط هسته  یهاتیحما

   .شودیم

  اعتبار  ،پروژهسه ماه پس از خاتمه    حداکثر  تا  ،خوب  ازیامت  با   افتهیخاتمه  یهاپروژه  هستهدرخواست مسئول    اب :15 تبصره

 . شودشرکت در کنفرانس  ای وتریکامپ  ،ی شگاهیاقالم آزما دیخر  صرف تواندیم  پروژه  نشده مصرف

 .  شودیم صفر، 6- 6از خاتمه مدت مندرج در بند   پس   هاپروژه نشدهمصرف اتاعتبار :16 تبصره

 سایر ضوابط -7 ماده 

گرنت اعطایی را    و شمارۀ  "جوانه وزارت عتفطرح  "نام کامل    تا هستند    فمکل اعتبار حمایتی    کنندگانافتیدر  کلی ۀ

 ( نمایند.  Acknowledgeاعالم )  ،دشدهیتول مستندات علمی  ۀدر کلی 

 نامهمصوبه شیوه  -8 ماده 

.... رسید و از تاریخ مذکور  ........................   تصویبتبصره در تاریخ ........................................ به    16ماده و    8در    نامهشیوهاین  

 اجرا است.  قابل


