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  دفـه - 1 ماده
 رشد مرکز در پذیرفته شده فناور موسسات و واحدها از مالی حمایت چگونگیتدوین  ،نامه آیین این از هدف

   .باشد میتوسط آنها تسهیالت دریافتی رداخت و نحوه بازپ بابلنوشیروانی  صنعتی دانشگاه
  

  هیالت اعتباريستع انوا - 2 ماده
، تسهیالت اعتباري در قالب رشد در مرکز پذیرفته شدهواحدهاي فناور رشد به منظور حمایت و پرورش  مرکز

  دهد. اعتبارات تحقیقاتی و خدماتی ارائه می
در مرکز رشد و  شده رفتهیپذ واحدده محوري حمایت از ایتثبیت و به منظور  :تحقیقاتی اعتبارات •

تحت عناوین اعتبارات پرسنلی، مشاوره تخصصی و خرید تجهیزات و خدمات تخصصی در اختیار 
   گیرد. میقرار  واحد

اجاره ، ی، نظافت و ..)ش(برق، تلفن، سرمایشی و گرمای خدمات عمومی این اعتبار شامل :خدماتی اعتبارات •
رسانی، مشاوره عمومی،  و اطالع اینترنت شبکهخدمات انس و کالس آموزشی، ه سالن کنفرراجا، مکان

  .است عمومیروابط عمومی و بازاریابی و آموزش 
  

  اتاعتبار سقف - 3 ماده
 پنجاه مبلغ حداکثر مقدماتی رشد  دوره در فناوري واحدها از حمایت جهت قابل تخصیص اعتبارکل  سقف
   .باشد می ریال میلیون سیصد مبلغ حداکثر رشد دوره در و ریال میلیون
، سقف اعتبار تحقیقاتی مبلغ دویست و پنجاه در مرحله رشد پذیرفته شدهبراي واحدهاي فناور : 1 تبصره

باشد. در مجموع کل اعتبار استفاده  میلیون ریال و سقف اعتبار خدماتی یکصد میلیون ریال می
  ایش یابد.شده در مرحله رشد نباید از سیصد میلیون ریال افز

، سقف اعتبار تحقیقاتی مبلغ چهل مقدماتی رشد ر مرحله د پذیرفته شده براي واحدهاي فناور: 2 تبصره
باشد. در مجموع کل اعتبار استفاده  میلیون ریال و سقف اعتبار خدماتی بیست میلیون ریال می

  نباید از پنجاه میلیون ریال افزایش یابد. مقدماتی رشد شده در مرحله 
 مرکز دریافتی تسهیالت بازپرداخت به موظف ي فناورواحدها، نامه این آیین 6ماده اساس  بر: 3 رهتبص

  .باشند می
  

  اتاعتبار تخصیص نحوه -4 ماده
بر اساس  را مستقر واحدهاي از کی هربه  تسهیالتي اعطا زانیم، ساالنه اعتبارات اساس بر رشد مرکز يشورا

، شوراي هر واحد مرجع تصویب ایده محوري .دینما یم مصوباي هر سال بر تقاضا و ایده محوري ارائه شده
  گیرد. پرداخت تسهیالت بر اساس نتایج ارزیابی ماهانه صورت می .استمرکز رشد 
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  الف) اعتبارات تحقیقاتی

با رعایت مصوبات مرکز  تحقیقاتی اتتسهیالت اعتباردرخواست مسئول واحد فناور و تایید مدیر مرکز رشد،  با
  گیرد.  به واحد فناور تعلق میهاي ذیل این ماده  و تبصره 3رشد، ماده 

  
  از آن برخوردار باشد به شرح زیر است: دتوان شرح انواع اعتبارهاي تحقیقاتی که واحد فناور می: 4 تبصره
نفر با  2تا سقف  (مشروط به ارائه مدارك بیمه) اعتبارات پرسنلی به تعداد نفرات تمام وقت شرکت  - أ

و براي دو سال  (فقط براي واحدهایی که در مرحله رشد هستند ماهانه نظر گرفتن حداقل حقوقدر 
 ).اول استقرار در مرکز رشد

  .واحد فناوردرصد کل اعتبارات تحقیقاتی به  10ا سقف معادل ت دفتريتجهیزات  اعتبار خرید  - ب
سقف وراي مرکز رشد تا مورد نیاز بر اساس ایده محوري مصوب در ش تجهیزات خاص اعتبار خرید   - ت

  .واحد فناوردرصد کل اعتبارات تحقیقاتی به  30معادل 
درصد کل  20ي خارج از دانشگاه تا سقف ها آزمایشگاه ازنظیر استفاده خدمات تخصصی عتبار ارائه ا  - ث

  .اعتبارات تحقیقات
خل دانشگاه تا ي داها و آزمایشگاه ي عمومیها از کارگاهر استفاده ینظخدمات تخصصی اعتبار ارائه   - ج

  .درصد کل اعتبارات تحقیقات 50سقف 
ایده محوري مصوب در شوراي مرکز هاي مورد نیاز بر اساس   و دستگاه تجهیزات هزینه ساختاعتبار   - ح

 ی.ل اعتبارات تحقیقاتدرصد ک 70ا سقف معادل رشد ت
 .یکل اعتبارات تحقیقاتدرصد  10اعتبار استفاده از خدمات مشاوره تخصصی تا   - خ
 نباید از اعتبار تحقیقاتی بیشتر باشد. 4: جمع اعتبارات تبصره 5ره تبص

: تعرفه استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه مطابق قوانین دانشگاه است که به طور 6تبصره 
شود و به اطالع واحدهاي  مستقل از دانشکده مربوطه یا سرپرست کارگاه یا آزمایشگاه استعالم می

درصد  50- 30رسد. استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه مشمول  متقاضی میفناور 
، میزان تخفیف ریاست دانشکده مربوطهتخفیف است. به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و موافقت 

  شود. مشخص می
فناور تا سقف هر واحد  تحقیقاتیمدیر مرکز رشد، اعتبار تایید درخواست مسئول واحد فناور و  اب: 7تبصره 

  شود. پرداخت می آن واحد مصوب ساالنه
تخصص مرتبط با ایده محوري م: پرداخت مبلغ مشاوره منوط به عقد قرارداد واحد فناور با مشاور 8  تبصره

  تایید موضوع با مدیر مرکز رشد است.است. 
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  ب) اعتبارات خدماتی

به  مرکز شوراي تأیید و مرکز مدیر پیشنهاد واحدهاي فناور به بهبراي خدمات ارائه شده  مرکز هاي تعرفه
اجاره مهمترین خدمات شامل اجاره دفتر کار، . خواهد رسیدو به اطالع واحدهاي فناور  تعیین صورت ساالنه

 و ، شرکت در نمایشگاهبرق، تلفن، شبکه اینترنتهاي آموزشی با تجهیزات آموزشی،  سالن همایش و کالس
   ست.اخدمات عمومی 

ثبت نام و درصد هزینه  50هاي تخصصی داخلی و  شرکت در نمایشگاهثبت نام و درصد هزینه  70: 9تبصره 
  . خواهد بوداز محل اعتبار خدماتی قابل پرداخت  )خارج از کشور(المللی  هاي بین شرکت در نمایشگاه

ر در یک : در صورت حضور مرکز رشد دانشگاه در یک نمایشگاه داخلی و حضور چند واحد فناو10تبصره 
یک نفر از  شرکت درصد هزینه 50 ثبت نام غرفه و هاي هزینهدرصد  100پرداخت غرفه مشترك، 
از محل اعتبار خدماتی واحدهاي  ها هزینه در نمایشگاه به عهده مرکز بوده و مابقی هر واحد فناور

  .خواهد شدفناور حاضر در نمایشگاه به صورت برابر پرداخت 
به صورت ساالنه  مرکز رشدهاي  ساختمان اجاره هر دفتر درقیمت کارشناسی  دفتر:هزینه اجاره : 11تبصره 

اول  هزینه اجاره دفتر براي سالرسد.  هاي مستقر در مرکز یا متقاضیان می تعیین و به اطالع شرکت
و سوم به  هاي دوم سال است ولی این هزینه براي نصف قیمت کارشناسیحضور در مرکز رشد، 

در صورت تصویب  است. نسبت به قیمت کارشناسی همان سال صد تخفیفدر 20 و 30ترتیب شامل 
 درصد خواهد بود. 10خفیف تهاي چهارم و پنجم، این  شوراي مرکز رشد براي استقرار واحد در سال

 بوده واحدهاي پذیرفته شده در دوره رشد مقدماتی براي شش ماه اول از پرداخت هزینه اجاره معاف
  .نصف قیمت کارشناسی است هاي بعد از شش ماه اول، براي زمان ه دفترهزینه اجار ولی

اول  راي سالبدوره رشد واحد فناور  واحدهاي دوره رشد مقدماتی و دفتر:بهاي اجاره  پرداخت: 12تبصره 
مبلغ اجاره بها از محل اعتبار خدماتی نیازي به پرداخت نقدي اجاره بهاي دفتر نیست.  ،استقرار

 50، 35، 25و پنجم به ترتیب نیاز است  چهارمهاي دوم، سوم،  است. ولی براي سال قابل محاسبه
معرفی شده از سه ماه یکبار به حساب مبلغ اجاره بهاي دفتر را به صورت نقدي هر  درصد 75و 

مابقی مبلغ از محل  .نمایدفیش بانکی را به مرکز تحویل یک نسخه از و مرکز رشد واریز سوي 
اعتبار خدماتی قابل محاسبه است. در صورت عدم وجود اعتبار خدماتی براي اجاره بها، شرکت 

بپردازد و مابقی آن به شرکت تخفیف  قیمت کارشناسی را هر سه ماه نقداًدرصد  85موظف است 
  شود.  داده می

ه براي خدماتی است که دانشگاه در مرکز رشد موظف به کنترل میزان اعتبار صرف شدمدیر : 13تبصره 
  دهد.  قرار می فناوراختیار واحدهاي 
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تا  دتوان مدیر مرکز رشد می، ، موفق ارزیابی شد ارزیابیهاي  شاخصاساس  در صورتی که شرکتی بر: 14تبصره 

  را تخفیف دهد. در هر سال واحد  آنصرف شده خدماتی درصد اعتبار  10
  

  ضمانت نامه  - 5ماده 
 يخود نزد مرکز ایجاد کنند. برا يبرا یدریافت خدمات از مرکز رشد ابتدا باید اعتبار خدمات يحدها براکلیه وا

و  یبرابر سقف کل اعتبار خدمات یک و نیممعادل  يا این منظور باید در هنگام عقد قرارداد استقرار، سفته
  .به ودیعه بگذارند مرکز زددر قرارداد را پس از ظهرنویسی حداقل دو نفر ضامن ن تحقیقاتی
در صورت  یدانشگاه یپژوهش يهاي دولتی و واحدها  تحقیق و توسعه صنایع و دستگاه ي: واحدها15 تبصره

و معاونت  ریتوسط نماینده واحد، مدمحضري تعهدنامه  يتوانند با امضا موافقت شوراي مرکز می
  .را به مرکز ضمانت کنند خود يها یدستگاه، بدون ارائه سفته، بازپرداخت بده یو مال يادار

هستند بابل  علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی که اعضاي آن عضو هیات یدانشگاه ي: واحدها16 تبصره
با ارائه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران و  17ماده  "و"بند  4با رعایت تبصره توانند  می

  .را به مرکز ضمانت کنند خود یپرداخت بده ، بازبدون ارائه سفته و و چک تعهدنامه
  .کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند، امضاء شود توسطها باید  : قرارداد و سفته17 تبصره

هاي  هسته حساب شرکت یا زمان انعقاد قرارداد باید شماره رشد، در مرکزواحدهاي مستقر در : 18تبصره 
حساب اعالم شده  هاي مرکز به شماره کنند. چککتبی به امور مالی مرکز اعالم  تورصفناور را به 

  .شود حساب در قراردادهاي واحد ذکر می صادر خواهد شد و این شماره
  باشد. نامه عقد قرارداد با واحدهاي فناور می سایر نکات مورد نیاز براي عقد قرارداد مطابق آیین: 19 تبصره

  
   تسهیالت بازپرداخت نحوه - 6 ماده
  مقدماتی رشد دوره در مستقر فناور واحدهاي - الف

 بااز مرکز  خروج پایان دوره و از پس مقدماتی رشد دوره تسهیالت بازپرداختبا تصویب شوراي مرکز رشد، 
  . باشد می )1( جدول مطابق مهلت ماه ششحداکثر  گرفتن نظر در
  

  یمقدمات رشد دوره در تسهیالت ارائه شده پرداخت باز نحوه و زانیم  -1 جدول

  نقدي پرداخت باز  بازپرداختنحوه 
  ماهه شش مهلت پایان از پس

  اقساط در پرداخت باز
  ماهه 12

ه ب واحدي ها یبده هیکل برابر یک  نحوه محاسبه
  جا یک صورت

ه ب واحدي ها یبده هیکل برابر 05/1
  ماهه 12 اقساط صورت
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 در ضرب) سال حسب بر( ختبازپردا در تاخیر مدت برابر تیارشد مقدم دوره در تاخیر جریمه: 20 تبصره
عقب افتاده باید  اقساطپرداخت  .شود می محاسبه ،است داشته تاخیر که بدهی از بخشی 03/0

ماه است، پس از آن مرکز  3عقب افتاده  اقساطیکجا انجام پذیرد. حداکثر فرصت مجاز در پرداخت 
  کند. می رشد دانشگاه نسبت به دریافت حقوق خود از محل ضمانت ارائه شده اقدام

بنا به درخواست رسمی  ،شود منتقل رشد دوره به تیامقدم رشد دوره از فناور واحد که صورتی در: 21 تبصره
به دوره رشد منتقل  1/1رشد مقدماتی با ضریب  دوره تعهدات، داران و تایید سهاممدیر واحد فناور 

  شود. می
  
   رشد دوره در مستقر واحدهاي - ب

 دوره پایان از پس رشد دوره تسهیالت دریافت شده در بازپرداخت نحوه و زانیم، دبا تصویب شوراي مرکز رش
براي  حداکثر طول دوره رشد در هر حال، .شود تعیین می )2( جدول مطابق مهلت ماه نه گرفتن نظر در باو 

ت رداخپسه سال است و واحدها باید نسبت به تسویه حساب و بازمحاسبه اقساط و بازپرداخت تسهیالت 
   اقدام نمایند. مطابق سررسیدهاي خود هاي خود یهبد

هاي واحدهاي فناور در دوره رشد شامل تسهیالت خدماتی و تحقیقاتی دریافتی  بدهی کل میزان :22 تبصره
 (در صورت عدم پرداخت قبلی) برابر تسهیالت دریافتی از دوره رشد مقدماتی 1/1در دوره رشد و 

  نماید.  مشخص می است که شوراي مرکز رشد آن را
 

  رشد دوره در تسهیالت ارائه شده پرداخت باز نحوه و زانیم  -2 جدول

  نقدي پرداخت باز  نحوه بازپرداخت
  ماهه نه مهلت  پایان از پس

  اقساط در پرداخت باز
  ماهه 24

  اقساط در پرداخت باز
  ماهه 36

ه ب واحدي ها یبده هیکل برابر یک  نحوه محاسبه
  یکجا صورت

 واحدي ها یبده هیکل بربرا 15/1
  ماهه 24 اقساط صورته ب

ي ها یبده هیکل برابر 2/1
  ماهه 36 اقساط در واحد

  
هاي چهارم و پنجم، تغییري در سررسیدها و  در صورت تمدید دوره استقرار واحد فناور براي سال :23 تبصره

دماتی ارائه شده گیرد. بازپرداخت تسهیالت خ هاي قبل صورت نمی  مقدار اقساط تسهیالت دوره
  هاي چهارم و پنجم با شش ماه مهلت پس از خروج به صورت یک جا خواهد بود. براي سال

 بخشی 0/0 3 در ضرب )سال حسب بر( بازپرداخت در تاخیر مدت برابر رشد دوره در تاخیر جریمه: 24 تبصره
د یکجا انجام پذیرد. عقب افتاده بای اقساطپرداخت  .شود می محاسبه است داشته تاخیر که بدهی از



 

  هاي فناور  آیین نامه حمایت مالی از واحد
   ی بابلدر مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروان

  7 از 7 صفحه
  

  AN-02/04 کد سند:

 
ماه است، پس از آن مرکز رشد دانشگاه  3عقب افتاده  اقساطحداکثر فرصت مجاز در پرداخت 

  کند. نسبت به دریافت حقوق خود از محل ضمانت ارائه شده اقدام می
 با و مرکز مدیر پیشنهاد بهد، وهاي نهایی، موفق ارزیابی ش اساس ارزیابی بر شرکتیدر صورتی که  :25 تبصره

درصد از سود متعلقه از تسهیالت ارائه شده قابل بخشش به  20تا  سقف  رشد، مرکز شوراي تأیید
  .بود خواهدتخفیف تشویقی  صورت

مرکز در بازپرداخت بدهی خود تعلل کند، رشد پس از خروج از مرکز فناور  واحدکه  در صورتی: 26تبصره 
  .عمل خواهد آورد را به خود بدهیگیري  اقدامات قانونی براي بازپس رشد دانشگاه

 
   ها هزینه محاسبه و کنترل نحوه - 7 ماده
  .نماید اقدام مصوب اتاعتبار سقف تا ها هزینه محاسبه و کنترل به نسبت است موظف مرکزمدیر  -الف
 کزمر و گیرد انجام فناور واحد طریق از بایست می استقرار مدت طول در مصوب اعتبار بر مازاد هاي هزینه -ب

  .ندارد مسئولیتی گونه هیچ خصوص این در رشد
  

  نامه آیین بازنگري - 8 ماده
 و هیات امناء دانشگاه ي مرکز رشدشورا تأیید و مرکز مدیر پیشنهاد به نامه آیین این در تغییر و اصالح هرگونه
  .بود خواهد پذیر امکان

  
 شوراي مرکز رشدجلسه  سیزدهمین در 14/4/8913 تاریخ در تبصره 26 و ماده 9 در نامه آیین این - 9 ماده

و ابالغ  ت امناهیادر  تصویب قرار گرفت که پس از تصویبمورد بازنگري و  بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه
  .است اجرا قابلریاست محترم دانشگاه 

 
 


