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 نامه حمایت مالی از واحدهای فناور آیين

 در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 

 هدف -9 ماده

 دانشگاه رشد مرکز در شده پذیرفته فناور سساتؤم و واحدها از مالی حمایت چگونگی تدوین نامه،آیین این از هدف

 .باشدمی آنها توسط دریافتی تسهیالت بازپرداخت نظارت و نحوه و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 اعتباري تسهیالت انواع -6 ماده

 قالب در اعتباری تسهیالت رشد، زمرک در شده پذیرفته فناور واحدهای پرورش و حمایت منظور به رشد مرکز

 .دهدمی ارائه خدماتی و تحقیقاتی اعتبارات

 تحت و رشد مرکز در شده پذیرفته واحد محوری ایده از حمایت و تثبیت منظور به :تحقیقاتی اعتبارات 

اختیار  در تخصصی خدمات مواد مصرفی و و تجهیزات خرید ،تخصصی مشاوره پرسنلی، اعتبارات  عناوین

 .گیردمی قرار واحد

 اجاره (... و نظافت گرمایشی، و سرمایشی تلفن، برق،)عمومی خدمات شامل اعتبار این :خدماتی اعتبارات 

 عمومی، روابط مشاوره رسانی، اطالع و اینترنت شبکه خدمات آموزشی، کالس و کنفرانس سالن اجاره مکان،

 .است عمومی آموزش و بازاریابی و عمومی

 اراتاعتب سقف -5 ماده

 میلیون یکصد مبلغ حداکثر مقدماتی رشد دوره در فناور واحدهای از حمایت جهت تخصیص قابل اعتبار کل سقف

 .باشدمی ریال میلیون سیصد مبلغ حداکثر رشد دوره در و ریال

 ریال نمیلیو پنجاه و دویست مبلغ تحقیقاتی اعتبار سقف رشد، مرحله در شده پذیرفته فناور واحدهای برای :9 تبصره

 سیصد از نباید رشد مرحله در شده استفاده اعتبار کل مجموع در .باشدمی ریال میلیون یکصد خدماتی اعتبار سقف و

 .یابد افزایش ریال میلیون

 و ریال میلیون هشتاد مبلغ تحقیقاتی اعتبار سقف مقدماتی، رشد مرحله در شده پذیرفته فناور واحدهای برای :6 تبصره

 از نباید مقدماتی رشد مرحله در شده استفاده اعتبار کل مجموع در .باشدمی ریال میلیون سی ماتیخد اعتبار سقف

   .یابد افزایش ریال میلیونیکصد 

در صورت همکاری شرکت یا واحد فناور با دانشجویان دکترا در انجام مراحل تحقیقات ایده محوری با نظر  :5 تبصره

درصد( بصورت تشویق یا بالعوض از اعتبار حمایتی کسر  03یافته)حداکثرصیصتواند بخشی از اعتبار تخشورا می

 گردد.



2 
 

 نامه حمایت مالی از واحدهای فناور آیين

 در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 

 .باشندمی مرکز دریافتی تسهیالت بازپرداخت به موظف فناور واحدهای نامه،آیین این 6 ماده اساس بر: 8تبصره 

 اعتبارات تخصیص نحوه -8 ماده

 تقاضا اساس بر را مستقر واحدهای از یک هر به تسهیالت اعطای میزان ساالنه، اعتبارات اساس بر رشد مرکز شورای

 رشد مرکز شورای واحد، هر محوری ایده تصویب مرجع .نمایدمی مصوب سال هر برای شده ارائه محوری ایده و

 .گیردمی صورت ماهانه ارزیابی نتایج اساس بر هیالتتس پرداخت. است

 تحقیقاتی اعتبارات (الف

 رشد، مرکز مصوبات رعایت با تحقیقاتی اعتبارات تسهیالت رشد، مرکز مدیر ییدأت و فناور واحد مسئول درخواست با

 .گیردمی تعلق فناور واحد به ماده این ذیل هایتبصره و 0 ماده

 :است زیر شرح به باشد برخوردار آن از تواندمی فناور واحد که تحقیقاتی تبارهایاع انواع شرح :3 تبصره

     گرفتن نظر در با نفر 2 سقف تا (بیمه مدارك ارائه به مشروط) شرکت وقت تمام نفرات تعداد به پرسنلی اعتبارات  -أ

 (.رشد مرکز در استقرار اول لسا دو برای و هستند رشد مرحله در که واحدهایی برای فقط)ماهانه حقوق حداقل

 .فناور واحد به تحقیقاتی اعتبارات کل درصد 03 معادل سقف تا دفتری تجهیزات خرید اعتبار -ب

  اعتبارات کل درصد 23 سقف تا دانشگاه از خارج هایآزمایشگاه از استفاده نظیر تخصصی خدمات ارائه اعتبار -ت

 .تحقیقات     

  03سقف تا دانشگاه داخل هایآزمایشگاه و عمومی هایکارگاه از استفاده نظیر یتخصص خدمات ارائه اعتبار -ث

 .تحقیقات اعتبارات کل درصد    

 مرکز شورای در مصوب محوری ایده اساس بر نیاز مورد دستگاههای و تجهیزات ساختخرید و  هزینه اعتبار -ج

 .تحقیقاتی اعتبارات کل درصد 03 معادل سقف تا رشد    

 .تحقیقاتی اعتبارات کل درصد 03 تا تخصصی مشاوره خدمات از استفاده تباراع -ح

 .باشد بیشتر تحقیقاتی اعتبار از نباید 5 تبصره اعتبارات جمع: 2 تبصره

 از مستقل طور به که است دانشگاه قوانین مطابق دانشگاه کارگاهی و آزمایشگاهی امکانات از استفاده تعرفه :7 تبصره

 استفاده .رسدمی متقاضی فناور واحدهای اطالعبه و شودمی استعالم آزمایشگاه یا کارگاه سرپرست یا مربوطه دانشکده

 و رشد مرکز مدیر پیشنهاد به .است درصد تخفیف  53- 03مشمول دانشگاه کارگاهی و آزمایشگاهی امکانات از

 .شودمی مشخص تخفیف میزان ،و ...( دانشکده ریاستواحد مربوطه ) موافقت



3 
 

 نامه حمایت مالی از واحدهای فناور آیين

 در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 

 مصوب سقف تا فناور واحد هر تحقیقاتی اعتبار رشد، مرکز شورای ییدأت و فناور واحد مسئول درخواست با :8 تبصره

 .شودمی پرداخت واحد آن ساالنه

 ییدأت .است محوری ایده با مرتبط متخصص مشاور با فناور واحد قرارداد عقد به منوط مشاوره مبلغ پرداخت :1 تبصره

 .است رشد مرکز مدیر با موضوع

 خدماتی اعتبارات (ب

 صورت به مرکز شورای تأیید و مرکز مدیر پیشنهاد به فناور واحدهای به شده ارائه خدمات برای مرکز هایتعرفه

 و همایش سالن کار، دفتر اجاره شامل خدمات مهمترین. رسید خواهد فناور یواحدها اطالع به و تعیین ساالنه

 عمومی خدمات و نمایشگاه در شرکت و هزینه اینترنت شبکه تلفن، برق، آموزشی، تجهیزات با آموزشی کالسهای

 .است

 شرکت و امن ثبت هزینه درصد 53 و داخلی تخصصی نمایشگاههای در شرکت و نام ثبت هزینه درصد 03 :92تبصره

 .بود خواهد پرداخت قابل خدماتی اعتبار محل از (کشور از خارج)المللیبین نمایشگاههای در

 غرفه یک در فناور واحد چند حضور و داخلی نمایشگاه یک در دانشگاه رشد مرکز حضور صورت در :99تبصره

 نمایشگاه در فناور واحد هر از نفر یک شرکت هزینه درصد 53 و غرفه نام ثبت هایهزینه درصد 53 پرداخت مشترك،

 برابر صورت به نمایشگاه در حاضر فناور واحدهای خدماتی اعتبار محل از هاهزینه مابقی و بوده مرکز عهده به

 .شد خواهد پرداخت

 به و تعیین ساالنه صورت به رشد مرکز ساختمانهای در دفتر هر اجاره کارشناسی قیمت :دفتر اجاره هزینه :96تبصره

 درصد 03رشد، مرکز در حضور اول سال برای دفتر اجاره هزینه .رسدمی متقاضیان یا مرکز در مستقر شرکتهای طالعا

تخفیف نسبت به  درصد 03 و 53 شامل ترتیب به سوم و دوم سالهای برای هزینه این ولی است کارشناسی قیمت

 هزینه پرداخت از اول ماه شش برای مقدماتی رشد دوره در شده پذیرفته واحدهای. است سال همان کارشناسی قیمت

 .است کارشناسی قیمت درصد 03 اول، ماه شش از بعد هایزمان برای دفتر اجاره هزینه ولی بوده معاف اجاره

 استقرار، اول سال برای رشد دوره فناور واحد و مقدماتی رشد دوره واحدهای  :دفتر بهاي اجاره پرداخت :95تبصره

 برای ولی .است محاسبه قابل خدماتی اعتبار محل از بها اجاره مبلغ .نیست دفتر بهای اجاره نقدی پرداخت به نیازی

 نقدی صورتبه را دفتر بهای اجاره مبلغ درصد 05 و 53، 25،05است نیاز ترتیببه پنجم و چهارم سوم، دوم، سالهای

 تحویل نماید. مرکز به را بانکی فیش از سخهن یک و واریز رشد مرکز سوی از شده معرفی حساب به یکبار ماه هرسه
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 نامه حمایت مالی از واحدهای فناور آیين

 در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 

 شرکت بها، اجاره برای خدماتی اعتبار وجود عدم صورت در .است محاسبه قابل خدماتی اعتبار محل از مبلغ مابقی

 .شودمی داده تخفیف شرکت به آن مابقی و بپردازد نقداً ماه سه هر را کارشناسی متقی درصد 55 است موظف

 فناور واحدهای اختیار در که است خدماتی برای شده صرف اعتبار میزان کنترل به موظف رشد مرکز مدیر :98تبصره

 .گیردمی قرار

حداکثر تا تواندمی رشد مرکز شورای شد، ارزیابی موفق ارزیابی، شاخصهای براساس شرکتی کهصورتی در :93تبصره

 .دهد تخفیف را سال هر در واحد آن شده صرف خدماتی اعتبار درصد 03

 نامه ضمانت -3 ماده

 این برای .کنند ایجاد مرکز نزد ،خود برای خدماتی اعتبار باید ابتدا رشد مرکز از خدمات دریافت برای واحدها کلیه

 در تحقیقاتی و خدماتی اعتبار کل سقف برابر نیم و یک معادل یا چکی سفته استقرار، قرارداد عقد هنگام در باید منظور

 .بگذارند ودیعه به مرکز نزد را قرارداد

 موافقت صورت در دانشگاهی پژوهشی واحدهای و دولتی هایدستگاه و صنایع توسعه و تحقیق واحدهای: 92تبصره

 سفته، ارائه بدون دستگاه، مالی و اداری معاونت و مدیر واحد، نماینده توسط تعهدنامه امضای با توانندمی مرکز شورای

 .کنند ضمانت مرکز به را خود هایبدهی بازپرداخت

 .شود امضاء دارند، امضا حق شرکت اساسنامه مطابق که کسانی توسط باید هاسفته و قرارداد :97 تبصره

 به را فناور هایهسته یا شرکت حساب شماره باید قرارداد دانعقا زمان در رشد، مرکز در مستقر واحدهای :98 تبصره

 شماره این و شد خواهد صادر شده اعالم حساب شماره به مرکز هایچک .کنند اعالم مرکز مالی امور به کتبی صورت

 .شودمی ذکر واحد قراردادهای در حساب

 .باشدمی فناور واحدهای با قرارداد عقد نامهآیین مطابق قرارداد عقد برای نیاز مورد نکات سایر :91 تبصره

 تسهیالت بازپرداخت نحوه -2 ماده

 مقدماتی رشد دوره در مستقر فناور واحدهاي (الف

 نظر در با مرکز از خروج و دوره پایان از پس مقدماتی رشد دوره تسهیالت بازپرداخت رشد، مرکز شورای تصویب با

 .باشدمی( 0) جدول مطابق مهلت ماه شش حداکثر گرفتن
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 نامه حمایت مالی از واحدهای فناور آیين

 در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 

 

 مقدماتی رشد دوره در شده ارائه تسهیالت پرداخت باز نحوه و میزان -0 جدول
 اههم 02اقساط  در بازپرداخت ماهه شش مهلت پایان از نقدی پس بازپرداخت بازپرداخت  نحوه

 ماهه 02اقساط صورتبه واحد هایبدهی کلیه برابر 0035 جایک صورتبه واحد هایبدهی کلیه برابر یک محاسبه نحوه

 

  3030 ضربدر (سال حسب بر) بازپرداخت در خیرأت مدت برابر مقدماتی رشد دوره در خیرأت جریمه :62 تبصره

 حداکثر .پذیرد انجام جایک باید افتاده عقب اقساط پرداخت .شودمی محاسبه است، داشته خیرأت که بدهی از بخشی

 خود حقوق دریافت به نسبت دانشگاه رشد مرکز آن از پس است، ماه 0 افتاده عقب اقساط پرداخت در مجاز فرصت

 .کندمی اقدام شده ارائه ضمانت محل از

 مدیر رسمی درخواست به بنا شود، نتقلم رشد دوره به مقدماتی رشد دوره از فناور واحد که صورتی در :69 تبصره

 .شودمی منتقل رشد دوره به 000 ضریب با مقدماتی رشد دوره تعهدات سهامداران، ییدأت و فناور واحد

 رشد دوره در مستقر واحدهاي (ب

 در با و دوره پایان از پس رشد دوره در شده دریافت تسهیالت بازپرداخت نحوه و میزان رشد، مرکز شورای تصویب با

  و اقساط محاسبه برای رشد دوره طول حداکثر حال، هر در .شودمی تعیین( 2) جدول مطابق مهلت ماه نه گرفتن نظر

 خود هایبدهی بازپرداخت و حساب تسویه به نسبت باید واحدها و است سال سه تسهیالت بازپرداخت

 .نمایند اقدام خود سررسیدهای مطابق

در دوره  دریافتی تحقیقاتی و خدماتی تسهیالت شامل رشد دوره در فناور واحدهای هایبدهی کل میزان :66 تبصره

 رشد مرکز شورای که است (قبلی پرداخت عدم صورت در)مقدماتی رشد دوره از دریافتی تسهیالت برابر 000رشد و 

 .نمایدمی مشخص را آن

 رشد دوره در شده ارائه تسهیالت پرداخت باز نحوه و میزان -2 جدول 
 ماهه 06اقساط در پرداخت باز ماهه 22 اقساط در پرداخت باز ماهه نه مهلت پایان از نقدی پس پرداخت باز بازپرداخت نحوه

 جایک صورتبه واحد هایبدهی کلیه برابر یک محاسبه نحوه
واحد  هایبدهی کلیه را برب 000

 ماهه 22 اقساط صورت به

های بدهی کلیه را برب 0500

 ماهه 06 طاقسا در واحد
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 نامه حمایت مالی از واحدهای فناور آیين

 در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 

 مقدار و سررسیدها در تغییری پنجم، و چهارم سالهای برای فناور واحد استقرار دوره تمدید صورت در :65 تبصره

 پنجم و چهارم سالهای برای شده ارائه خدماتی تسهیالت اختبازپرد .گیردنمی صورت قبل هایدوره تسهیالت اقساط

 .بود خواهد جایک صورت به خروج از پس مهلت ماه شش با

 بدهی ازبخشی  3003ضربدر (سال حسب بر)بازپرداخت در خیرأت مدت برابر رشد دوره در خیرأت جریمه :68 تبصره 

 در مجاز فرصت حداکثر .پذیرد انجام جایک باید فتادها عقب اقساط پرداخت. شودمی محاسبه است داشته خیرأت که

 ضمانت محل از خود حقوق دریافت به نسبت دانشگاه رشد مرکز آن از پس است، ماه 0 افتاده عقب اقساط پرداخت

 .کندمی اقدام شده ارائه

 تأیید با و مرکز مدیر پیشنهاد به شود، ارزیابی موفق نهایی، هایارزیابی اساس بر شرکتی که صورتی در :63 تبصره

 تشویقی تخفیف صورت به بخشش قابل شده ارائه تسهیالت از متعلقه سود از درصد 23 سقف تا رشد، مرکز شورای

 .بود خواهد

 رشد مرکز کند، تعلل خود بدهی بازپرداخت در رشد مرکز از خروج از پس فناور واحد که صورتی در :62 تبصره

 .آورد خواهد عمل به را خود بدهی گیریزپسبا برای قانونی اقدامات دانشگاه

 هاهزینه محاسبه و کنترل نحوه -7 ماده

 .نماید اقدام مصوب اعتبارات سقف تا هاهزینه محاسبه و کنترل به نسبت است موظف مرکز مدیر( الف

 در رشد مرکز و ردگی انجام فناور واحد طریق از بایستمی استقرار مدت طول در مصوب اعتبار بر مازاد هایهزینه (ب

 .ندارد مسئولیتی گونههیچ خصوص این

 نامهآیین بازنگري -8 ماده

 .بود خواهد پذیرامکان دانشگاه مرکز شورای تأیید و مرکز مدیر پیشنهاد به نامهآیین این در تغییر و اصالح هرگونه

علوم  دانشگاه رشد مرکز شورای جلسه در چهارمین  2600092 تاریخ در تبصره 26 و ماده 9 در نامهآیین این -1 ماده

 ریاست ابالغ و شورای دانشگاه در تصویب از پس که گرفت قرار تصویب موردکشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

 .است اجرا قابل دانشگاه محترم


