
 

 يبسمه تعال

 نامه ارايه تسهيالت به واحدهاي خدمات فناوريشيوه

 مقدمه

به منظور نظامند نمودن ارايه تسهيالت به واحدهاي خدمات فناوري و پرسنل پژوهشي فعال در آن واحدها، بر اساس اين 

 نامه عمل خواهد شد.شيوه

 فيتعار - 1ماده 

 باشد.يف ميشر ي: منظور دانشگاه صنعتدانشگاه .1.1

 ز رشدکمر مديرر ارتباط با صنعت، ي، مدير امور پژوهشيمدمتشكل از  ياتهيمک: يز خدمات فناورکمرادفاتر و ته يمک .1.1

ته يمکثابت  يشنهاد اعضايه با پکر ييعضو متغ 1و  هاي پيشرفته، مدير برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوريفناوري

 يابيها و نحوه ارزن شاخصييو تع يريگلكش ت ازيوه حمايدر ش ياستگذاريته سيمکن يگردند. هدف ايانتخاب م

از اين پس به اختصار از لغت  نامهشيوهباشد. در اين يم هاي و ارايه تسهيالت به آنت واحدهاي خدمات فناوريفعال

 گردد.براي اين تعريف استفاده مي "کميته"

 يات علميه يان اعضاياز م يز خدمات فناورکمرا دفاتر و ر برنامهي: مديز خدمات فناورکمرادفاتر و ر برنامه يمد .1.1

باشد. در يم "يو فناور يحوزه پژوهش يهاران برنامهيف مديشرح وظا"شان مطابق با يف ايدانشگاه انتخاب شده و وظا

 گردد.يف استفاده مين تعريا يبرا "ر برنامهيمد"ن پس به اختصار از لغت ياز ا نامهشيوهن يا

ن يات موسس در جهت ارائه خدمات ارزش آفريا هيموسس  يه با تقاضاکاست  يا: مجموعهيواحد خدمات فناور .1.1

به  اقدام ل نام دانشگاه،يذ ياعتبار دانشگاه، با عنوان گاه ويجاد شده و با حفظ جايفناورانه به صنعت و جامعه ا

 پردازد.يدار ميپا هاي فناورانهتيفعال

ات يکه توسط ه ياراتيات موسس انتخاب شده و بر اساس اختيان هيکه از م ي: فردير واحد خدمات فناوريمد .1.1

در برابر دانشگاه، اشخاص و ادارات  يواحد خدمات فناور ينده قانونيگردد نمايض ميتفو يره به ويات مديموسس/ه

ف ين تعريا يبرا "واحدر يمد"ن پس به اختصار از لغت ياز ا نامهشيوهن يدر ا .ديآيبه حساب م يو خصوص يدولت

 گردد.ياستفاده م

 باشد.منظور نيروهاي پژوهشي فعال در واحدهاي خدمات فناوري مي :فناور .1.1

در صورت خود اظهاري مدير واحد خدمات فناوري مبني  خدمات فناوري:صندوق ذخيره سربار قراردادهاي مجتمع  .1.1

بر انجام تمامي مراحل قرارداد در مجتمع خدمات فناوري و عدم استفاده از امكانات دانشكده، در هنگام عقد قرارداد 

دهاي مجتمع صندوق ذخيره سربار قرارداکل مبلغ قرارداد( در صندوقي تحت عنوان  %1.1سهم سربار دانشكده ) 15%

ف ين تعريا يبرا "صندوق ذخيره"ن پس به اختصار از لغت ياز ا نامهشيوهن يدر اگردد. ذخيره مي خدمات فناوري

 گردد.ياستفاده م

 1.1نسخه: 



 

 اهداف -2ماده 

 نظامند نمودن ارايه تسهيالت به واحدهاي خدمات فناوري .1.1

 هاي حمايت از واحدهاي خدمات فناوريشفاف سازي شيوه .1.1

 هاي تاثيرگذار در ارايه تسهيالتشاخصشفاف سازي  .1.1

 هاي حمايتيتشريح طرح -3ماده 

هاي قرض الحسنه تسهيالتي به صورت وام به فناوران : در اين طرح با همكاري صندوقطرح پرداخت وام به فناوران .1.1

 گردد.واحدهاي خدمات فناوري مستقر در مجتمع خدمات فناوري پرداخت مي

 شرايط واحد خدمات فناوري: .1.1.1

مترمربع فضاي تخصيص يافته در مجتمع خدمات فناوري يك  15هر واحد خدمات فناوري به ازاي هر  .1.1.1.1

 سهميه وام در اختيار خواهد داشت.

برابر مجموع اعتبار آن  15تواند از مجموع اعتبارات پرداختي به فناوران هر واحد خدمات فناوري نمي .1.1.1.1

 .بيشتر باشدواحد در صندوق ذخيره 

 شرايط فناور: .1.1.1

  .باشدميليون ريال مي 155حداکثر وام پرداختي به هر فناور در يك سال  .1.1.1.1

 باشد.  قسط مي 11حداکثر مدت بازپرداخت وام طي  .1.1.1.1

 دار گردند.مدير و يك نفر از فناوران واحد ضمانت متقاضي را عهده .1.1.1.1

 هر فناور تا زمان تسويه وام دريافتي امكان دريافت وام جديد را نخواهد داشت. .1.1.1.1

 يط:ساير شرا .1.1.1

 باشد.بندي متقاضيان بر عهده مدير برنامه ميگيري در خصوص اولويتتصميم .1.1.1.1

 نحوه محاسبه اعتبار مصرف شده: .1.1.1.1

اعتبار مصرف شده = (مبلغ تسهيالت) ∗  
تعداد اقساط

11
 

هاي قرض الحسنه : در اين طرح با همكاري صندوقواحدهاي خدمات فناوريمديران طرح پرداخت وام به  .1.1

 گردد.به مديران واحدهاي خدمات فناوري مستقر در مجتمع خدمات فناوري پرداخت ميتسهيالتي به صورت وام 

 شرايط واحد خدمات فناوري:  .1.1.1

برابر مجموع اعتبار آن واحد در  15تواند از پرداختي به هر واحد خدمات فناوري نمي تسهيالتحداکثر  .1.1.1.1

 صندوق ذخيره بيشتر باشد.

ميليون ريال تجاوز  155تواند از د خدمات فناوري نميمجموع کليه تسهيالت دريافتي توسط يك واح .1.1.1.1

 نمايد.



 

گذاري شده در صندوق قرض الحسنه بيشتر مبلغ سرمايه %15تواند از حداکثر سقف وام پرداختي نمي .1.1.1.1

 باشد.

باشد. مگر آنكه به ازاي نسبت افزايش حداکثر مدت بازپرداخت اقساط تسهيالت پرداختي يكسال مي .1.1.1.1

 کثر سقف وام پرداختي با همان نسبت کاهش يابد.مدت بازپرداخت، حدا

 هر واحد خدمات فناوري تا زمان تسويه وام دريافتي امكان دريافت وام جديد را نخواهد داشت. .1.1.1.1

 باشد.مسئوليت بازپرداخت تسهيالت با مدير واحد مي .1.1.1.1

 ساير شرايط: .1.1.1

 باشد.ميبندي متقاضيان بر عهده مدير برنامه گيري در خصوص اولويتتصميم .1.1.1.1

 نحوه محاسبه اعتبار مصرف شده: .1.1.1.1

اعتبار مصرف شده = (مبلغ تسهيالت) ∗  
تعداد اقساط

11
 

هاي واحدهاي خدمات : به منظور توسعه خدمات و فعاليتپايدار سازي اشتغال فناوراناز  بالعوض طرح حمايت .1.1

واحد خدمات فناوري طبق شرايط زير پرداخت فناوري، اعتباري به صورت ماهيانه به فناوران معرفي شده از سوي هر 

 گردد.مي

 :شرايط واحد خدمات فناوري .1.1.1

 ماه بيشتر نباشد. 1حداکثر ميزان اجاره معوق واحد خدمات فناوري در زمان ارايه درخواست از  .1.1.1.1

مجموع اعتبار پرداختي به واحد معادل با مجموع مبلغ پرداخت شده به فناوران بيمه شده تمام وقت آن  .1.1.1.1

 باشد. واحد در ماه مورد درخواست مي

مترمربع فضاي تخصيص يافته در مجتمع خدمات فناوري يك  15هر واحد خدمات فناوري به ازاي هر  .1.1.1.1

 سهميه وام در اختيار خواهد داشت.

1.1.1.1.  
 :شرايط فناور .1.1.1

 باشد. تامين اجتماعي  فناور الزم است بيمه کار .1.1.1.1

ساعت در ماه در مجتمع حضور  115فناور الزم است که به صورت تمام وقت فعاليت نموده و حداقل  .1.1.1.1

 داشته باشد.

 ساير شرايط: .1.1.1

 گردد.انه از سوي کميته اعالم مييبه صورت سالبه ازاي هر فناور حداکثر اعتبار ماهيانه  .1.1.1.1

 باشد.مي کميتهبندي متقاضيان بر عهده گيري در خصوص اولويتتصميم .1.1.1.1

 باشد:هاي زير ميکرد اعتبار پرداخت شده تنها به شيوهنحوه هزينه .1.1.1.1



 

 پرداخت پرسنلي به فناوران معرفي شده .1.1.1.1.1

هاي واسط معرفي شده از سوي دانشگاه پرداخت حق بيمه فناوران معرفي شده )تنها سند بيمه شرکت .1.1.1.1.1

 باشد.(پذيرش ميمورد 

 اي مورد نياز اجراي قراردادهاي واحدخريد تجهيزات سرمايه .1.1.1.1.1

 انجام خدمات آزمايشگاهي مورد نياز اجراي قراردادهاي واحد .1.1.1.1.1

 


