
 دانشجویی واحدهای فناورویژه بسته حمایتی مرکز رشد 

 تسهیالت نمونه سازی

 میلیون تومان با قابلیت بخشودگی با شرایط ذیل : 02اعطای تسهیالت تا سقف 

 درصد از مبلغ تسهیالت در مرحله اول: 04اعطای  

 ملزومات پرداخت مرحله اول :

 مقاله، بیلق از خدمت یا محصول اثربخشی خصوص در علمی مستندات ارائه و محصول توسعه و تحقیق فرآیند تکمیل 

 ... و علمی متون اختراع، ثبت

 کامل صورت به کار و کسب طرح نگارش 

 فناورانه خدمت/ محصول تولید حوزه در متخصص و توانمند کاری تیم تشکیل 

 خدمت فرآیند و فلوچارت محصول، های نقشه و تصاویر تهیه  

  تصویب طرح در شورای ارزیابی اولیه مرکز رشد دانشگاه 

  تصویب طرح در شورای مرکز رشد دانشگاه 

 درصد باقیمانده مبلغ تسهیالت در مرحله دوم : 04اعطای 

 ملزومات پرداخت مرحله دوم :

 تولید پروتوتایپ (prototype) محصول یا راه اندازی فاز اولیه خدمت فناورانه 

 تایید پروتوتایپ (prototype)  محصول یا راه اندازی فاز اولیه خدمت فناورانه توسط ناظر طرح 

 تایید پروتوتایپ (prototype) محصول توسط شورای مرکز رشد دانشگاه 
 

  خاطر نشان می سازد در صورتی که مجری طرح موفق به ثبت اختراع داخلی محصول یا خدمت گردد پنج میلیون تومان و

 رجی ده میلیون تومان به مبلغ تسهیالت اضافه می گردد.در صورت ثبت اختراع خا

  مجری طرح در صورت دانش بنیان نمودن محصول یا خدمت مورد نظر ده میلیون تومان به مبلغ تسهیالت ایشان اضافه

 خواهد شد.

  یدگی ول بخشصورت انجام موفق مراحل فوق الذکر و تایید ناظر طرح و شورای مرکز رشد دانشگاه مشمتسهیالت مذکور در

  درصد از مجری دریافت خواهد شد. 4قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت به صورت یک جا و با سود 

  .حداکثر مهلت تعیین شده جهت اجرا و ارائه محصول یکسال می باشد 

 گیرند  می، تسهیالت مذکور در صورتی مشمول قاعده بخشودگی قرار قق شرایط مندرج در این شیوه نامهدر صورت عدم تح

 که عدم سهل انگاری مجری طرح از نظر ناظر و شورای مرکز رشد احراز گردیده باشد.

  به ارائه سفته به مرکز رشد دانشگاه به عنوان ضمانت اجرای  ملزمو  بایست دانشجوی درحال تحصیل بودهمی مجری طرح
 کار خواهد بود.

 


