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 هدف -1ماده 

واحدهای فناور پذیرفته شده در مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان ها و  هدف از این آیین نامه، تدوین نحوه حمایت مالی از هسته

 باشد.می

 تعاریف-2ماده 

 مرکز- 2-1

 کز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان گلستانامرهر یک از 

 فناورهسته  - 2-2

کنند، هسته فناور گفته فناورانه کار میای از افراد که دارای شخصیت حقوقی نبوده و به صورت یک تیم روی یک ایده به مجموعه 

 شود.می

 واحد فناور- 2-3

با توجه به اساسنامه یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و و واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده 

 د.نکننتایج تحقیقات فعالیت می  سازییای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجارتوسعه 

 یمقدمات  رشددوره  - 2-4

ها و واحدهای فناور متقاضی پذیرش در مرکز رشد پس از موفقیت در مرحله شود که در آن هسته می گفتهای ماهه 6ی به دوره

ای برای امکان سنجی و کسب آمادگی کار دانش بنیان دورهواندازی یک کسب شوند. این دوره برای متقاضیان راهداوری عضو مرکز می

گردد. طول باشد. در این دوره امکان آشنایی کارآفرینان با بازار، تکمیل تیم کاری و تثبیت ایده فراهم میجهت ورود به مرکز رشد می

 د.ماه افزایش یاب 9تواند در شرایط خاص و با درخواست هسته فناور و تایید مدیر مرکز رشد به مدت این دوره می

 رشد دوره  - 2-5

و پس از آن از  افتهیدست  یافتگیرشد یارهایفناور مستقر در مرکز رشد به مع یآن واحدها یساله که ط 3است حداکثر  یدوره ا

فناور مستقر در  واحدهایدرصد  20 تا سقف مرکز شورای تصویبزمان این دوره در موارد خاص و با شوند.  یمرکز رشد خارج م

 است. تمدیدسال قابل  5دوره رشد تا 

 اعتبار حمایتی- 2-6

این اعتبارات  شود.ها و واحدهای فناور پذیرفته شده به آنها ارائه میکه توسط مرکز و جهت حمایت و پرورش هستهاست  اعتباراتی

 باشد:شامل موارد ذیل می

 رشد مقدماتی- اعتبار حمایتی- 2-6-1

هایی است که در مرحله رشد های هستهها و ایدهها و حمایت از طرح اعتبار حمایتی به منظور کمک به تامین بخشی از هزینهاین 

 مقدماتی قرار دارند. 
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 خدماتی- اعتبار حمایتی- 2-6-2

اندازی یک های راهینه حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای نوپا در پرداخت هز

 و خرید تجهیزات اداری، طراحی سایت، طراحی کاغذهای اداری، طراحی لوگو شاملباشد. این اعتبار کار دانش بنیان میوکسب

 می باشد. هاو شرکت در نمایشگاه الزحمه مشاورهای عمومیحق 

هسته ها و واحدهای فناور پرداخت شود بر اساس پیشنهاد به  خدماتی  -تواند تحت عنوان اعتبار حمایتیسایر مواردی که می  :1تبصره

 مدیر مرکز رشد و تصویب هیئت رئیسه خواهد بود.

 تحقیقاتی- اعتبار حمایتی-2-6-3

محوری از طرف واحدهای فناور نوپای مستقر در گردد که در قالب طرح ایده هایی میاعتبارات تحقیقاتی مشمول آن دسته از طرح 

ف دستیابی به فناوری تولید محصول، خدمات و دانش فنی تعریف شده باشند. این اعتبار تنها یک بار در طی دوره مراکز رشد و با هد

 گیرد.رشد به هر واحد فناور تعلق می

 سرمایه در گردش- اعتبار حمایتی- 2-6-4

فناور مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری سازی و توسعه بازار محصوالت و خدمات فناورانه واحدهای  به منظور حمایت از تجاری

 تعریف شده است. های یکساله و شش ماههریال و بازپرداخت A6 گلستان ، حمایت مالی تحت عنوان سرمایه در گردش تا سقف

 صنعتیتولید نیمه- اعتبار حمایتی- 2-6-5

اند و در تدارک شرایط الزم برای تولید محصول  آماده کرده  گیرد که نمونه آزمایشگاهی خود رااین اعتبار به واحدهای فناوری تعلق می

صنعتی باید نمونه آزمایشگاهی خود را آماده کرده و درخواست خود خود در مقیاس انبوه هستند. واحد فناور برای دریافت اعتبار نیمه

 را به مرکز رشد ارائه نماید.

 سازیتجاری- اعتبار حمایتی-2-6-6

سازی دستاوردهای شود. مرکز جهت تجاریورود به بازار و کسب درآمد از فناوری ایجاد شده اطالق می  رحله سازی به ممرحله تجاری 

شود نماید. این تسهیالت به واحدهایی اعطا میسازی میتحقیقاتی واحدهای فناور مستقر در دوره رشد اقدام به ارائه اعتبار تجاری

 سازی باال باشند.جاریای با پتانسیل تکه دارای محصول فناورانه 

 دوره تنفس- 2-7

ها و واحدهای فناور مهلت و مدت زمانی است که مرکز جهت حمایت و ایجاد آمادگی برای بازپرداخت تسهیالت مالی در اختیار هسته

 دهد.قرار می

 Aعدد پایه    - 2-8

 است.در هر سال نصف حد نصاب معامالت کوچک مصوب هیئت وزیران در همان سال  Aعدد پایه 

 (β)التیتسه  بیضر- 2-9

 مبلغ  در  عدد  نیا.  گرددیم  نییتع  فناور  یواحدها  و  هاهستهعملکرد    یابیکه براساس ارز  1تا    0  نیاست ب  ی( عددβ)التیتسه  بیضر

 .شودیم ضرب فناور واحد ای هسته یبرا مصوب یتیحما اعتبار
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 کمیته تسهیالت  - 2-10

ی اعطای تسهیالت، زمان پرداخت، بازپرداخت و میزان کارمزد، گیری در خصوص نوع، میزان و نحوهتصمیمگذاری و  به منظور سیاست

شود. این کمیته نسبت به بررسی اجرا و نظارت بر حسن اجرای و همچنین تامین منابع مالی جدید، کمیته تسهیالت تشکیل می

 ایی در هیات رئیسه اقدام خواهد نمود.طرح، جمع بندی و ارائه گزارش جهت تصمیم گیری و تایید نه

 اعضای کمیته عبارتند از:

 مدیر مرکز رشد  -1

 معاون فناوری پارک -2

 مدیر امور موسسات -3

 کارشناس مسئول مرکز رشد-4

پارک به عنوان عضو کمیته منصوب    نامه که با تشخیص و حکم رئیسحداکثر سه نفر از افراد خبره و صاحب نظر در امور این آیین    -5

 گردند.می

 ناظر  -2-11

ولیت نظارت بر حسن اجرای قرارداد را  ئمس کمیته تسهیالتشود که از سوی  گفته می (حقیقی و یا حقوقی)به شخص یا اشخاص 

 .ندبرعهده دار

  تضامین  - 2-12

سازی پرداختی به شرکت و به منظور تضمین هایی که در ازای دریافت تسهیالت تجاریتضامین عبارتند از اسناد، وجه نقد یا دارایی

  .گیردبازپرداخت تسهیالت، انجام تعهدات و حسن اجرای موضوع قرارداد توسط شرکت در اختیار پارک قرار می

 درآمدیمنابع -3ماده 

 گردد:های ذیل تامین میمنابع مالی مرکز از محل

 درآمدهای عمومی  - 3-1

ریزی، وزارت علوم، درآمد حاصل از اعتبارات دولتی که از طریق محل اعتبارات عمومی کشور مانند سازمان مدیریت و برنامه  -3-1-1

 یابد.تحقیقات و فناوری و ... تعیین و اختصاص می

 اختصاصی  درآمدهای- 3-2

 ها و واحدهای فناوردرآمد حاصل از سهم مرکز از فعالیت هسته-3-2-1

 های مردمی و ...های خصوصی، کمکها، شرکتها، سازمانهای وزارتخانه حاصل از کمکدرآمد  -3-2-2

های های دولتی و خصوصی همچون عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازماندرآمد حاصل از همکاری مرکز با ارگان-3-2-3

 اساسنامه مراکز رشد 3 هدولتی و غیر دولتی بند ذیل ماد

 های مرکز رشداز فعالیت درآمد حاصل -3-2-4

 حساب درآمد اختصاصی  -4ماده

 شود.درآمد اختصاصی مرکز رشد به حساب درآمدهای اختصاصی پارک واریز می
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 گردش کار دریافت تسهیالت  -5ماده 

 فناورهسته یا واحد  ، مستندات مربوطه به همراه گزارش نحوه استفاده از اعتبارات قبلیی درخواستارایه  .1

 درخواست توسط مرکز رشد و تأییدبررسی  .2

 بررسی در کمیته تسهیالت و پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت .3

 یاز امور مال یافتیدر التیو تسه یبده زانیاستعالم م .4

 بررسی درخواست در هیئت رییسه پارک و تعیین مبلغ قابل پرداخت .5

 3رف امور مالی به شرکت بر طبق پیوست ابالغ مبلغ اعتبار مصوب، مدارک و تضامین مورد نیاز از ط ،در صورت تایید .6

 ارائه تضامین و مدارک مورد نیاز از سوی شرکت به امور مالی .7

 امضا قرارداد .8

 پرداخت اعتبار .9

 1 جدول

 

نوع اعتبار  

 ی ت یحما
 کننده افت یدر

سقف اعتبار  

   یت یحما
 افت یدر  طیشرا

موعد باز  

 پرداخت 

نحوه 

 بازپرداخت 
 حات یتوض تنفس 

رشد 

 ی مقدمات
  یدوره   یهاهسته

 ی رشد مقدمات
A 

،  گزارش  هیارا  و  ایدوره   یابیارز

  تمام  یروین  نفر  کیحضور  

 وقت 

  یدوره   انیپا

 ی مقدمات  رشد

 

 3قسط    2در  

 ماهه 
 ماه   6

  یهیدر صورت تسو

درصد    20از    جاکی

  خواهند  برخوردار  فیتخف

 شد 

 یخدمات
مستقر    یواحدها 

 رشد   یدر دوره
 A2 

،  نهیهز  فاکتور   گزارش،  یه یارا

  تمام  یروین  نفر  کیحضور  

 وقت 

خروج از  

 رشد   یدوره 

 یقسط ط  9در  

 سال   3

  1حداکثر  

 سال 

  یهیدر صورت تسو

درصد    20از    جاکی

  خواهند  برخوردار  فیتخف

 شد 

 ی قاتی تحق
مستقر    یواحدها 

 رشد   یدر دوره
3 A 

و     یهیتوج  شنهادیپ  هیارا

توسط    یمحور  دهیا  دییتأ

 مرکز رشد 

  مهین د یتول

 یصنعت
مستقر    یواحدها 

 رشد   یدر دوره
6 A 

نهاد  شیپ  و  محصول  یه یارا

 ی هیتوج

 یسازی تجار
مستقر    یواحدها 

 رشد   یدر دوره
 A 6 

  اسیمق  در  محصول  دیتول

  شنهادیپ  هیارا  و  یصنعتمهین

 ی هیتوج

پس  از دریافت  

 تسهیالت 
 کسال ی ماه  30طی  

  یهیدر صورت تسو

درصد    20از    جاکی

برخوردار خواهند    فیتخف

 شد 

  در هیسرما

 گردش 
مستقر    یواحدها 

 رشد   یدر دوره
 A 6 

استقرار در مرکز رشد به مدت  

  شنهادیپ  هیو ارا  سال  کی

 ی هیتوج

  سال  کیتا  

  افتیدر  از  پس

 اعتبار 

 ندارد  یکجا 
 یکساله   A3تا مبلغ  

 شش ماهه   A6و تا مبلغ  
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 تسهیالت  مالی و باز پرداخت دوره رشد مقدماتیسقف   -6ماده 

  .ریال خواهد بودA  ،شودپرداخت می از محل اعتبارات پارک سقف اعتباری که برای این دوره :1بند  

با تواند میبخشی از تسهیالت دریافتی دوره رشد مقدماتی ، در صورت موفقیت هسته یا واحد فناور برای ورود به مرحله رشد :2بند  

 . شودمشمول تخفیف  تایید هیئت رئیسه پارک بررسی در کمیته تسهیالت و پیشنهاد مدیر مرکز و

در دوره رشد مقدماتی، پس از خروج از دوره رشد مقدماتی زمان بازپرداخت اعتبارات دریافت شده از سوی هسته یا واحد فناور  :  3بند  

 باشد. می 1و مطابق جدول

 سقف تسهیالت مالی و بازپرداخت های دوره رشد -7ماده 

 الیر  A6  )به جز سرمایه در گردش( از محل اعتبارات پارک،  رشد  یهر واحد در دوره یافتیدر  یتیسقف مجموع اعتبارات حما   :1  بند

 است.

 .باشدشرایط مندرج در قرارداد میو  1جدولپرداخت این مبالغ در پایان دوره، طبق باز:  2بند  

تصویب ، تایید کمیته تسهیالت و  در صورت موفقیت واحد فناور بخشی از تسهیالت دریافتی دوره رشد با پیشنهاد مدیر مرکز  :3بند  

 مشمول تخفیف خواهد شد. هیئت رئیسه

 الت یبازپرداخت تسه  طی. شراباشدیسال م کیشده در دوره رشد حداکثر تا  افتیبازپرداخت اعتبارات در تنفس برای زمان :4 بند

 آمده است. 1در جدول

 های هسته و واحد فناورنحوه کنترل و محاسبه هزینه-8ماده 

 ها تا سقف اعتبار مصوب اقدام نماید.مدیر مرکز موظف است نسبت به کنترل و محاسبه هزینه:  1بند  

 ندر ایبایست از طریق هسته یا واحد فناور انجام گیرد و مرکز های مازاد بر اعتبار مصوب در طول مدت استقرار میهزینه:  2بند  

 خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 گرفته باشد.کرد باید با اطالع و موافقت قبلی مدیر مرکز رشد و با ارائه اسناد مثبته صورت کلیه موارد هزینه:  3بند  

 

 هاضمانت نامه -9ماده 

 امنا اخذ خواهد شد. ئتیدر ه مصوب یو معامالت یآمره مال نیقوان نیالزم مطابق با آخر یهانیتضم :1بند  

های فناور را به صورت کتبی به امور  واحدهای مستقر در مرکز رشد، در زمان انعقاد قرارداد باید شماره حساب شرکت یا هسته  :2بند  

های پارک به شماره حساب اعالم شده صادر خواهد شد و این شماره حساب در قراردادهای واحد ذکر مالی پارک اعالم کنند. چک

 شود.می
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 ضریب تسهیالت  -10ماده 

 باشد.یکی از معیارهای مهم در تعیین میزان اعتبار حمایتی به هر واحد فناور گرید آن واحد در ارزیابی می

 آمده است: 2ضریب هر گرید در جدول

 2جدول

 A B C D E F گرید

 1 0.9 0.7 0.5 0.3 0 (β)ضریب

 

ضریب واحدهای فناوری که در زمان درخواست اعتبار حمایتی ارزیابی نشده باشند بر اساس نظر مدیر مرکز رشد تعیین  :1بند  

 گردد.می

 باشد.می 1رشد مقدماتی -ضریب تسهیالت برای اعتبار حمایتی :2  بند

 مقررات ریسا -11 ماده

مرکز رشد به صورت ساالنه  یشورا دییمرکز و تا ریمد شنهادیفناور به پ  یخدمات ارائه شده به واحدها یمرکز برا یهاتعرفه :1 بند

خدمات شامل اجاره دفتر  نی. مهمتردیفناور خواهد رس یها و واحدهابه اطالع هسته  سهیرئ ئتیتوسط ه بیو پس از تصو نییتع

 یو خدمات عموم  شگاهیشرکت در نما  رنت،نتیبرق، تلفن، شبکه ا  ،یآموزش  زاتیبا تجه  یآموزش  یهاالسو ک  شیکار، اجاره سالن هما

 است.

 پارک انجام خواهد شد. یامور مال قیو مقررات مربوط از طر نیمرکز در چارچوب قوان یانجام امور مال :2  بند

است که  یمحور دهیواحد فناور با مشاور متخصص مرتبط با ا ایهسته  یپرداخت مبلغ مشاوره منوط به عقد قرارداد رسم :3 بند

 .باشدیمرکز رشد م ریموضوع با مد دییتا

 از مبالغ کسر خواهد شد. الت،یتسه یقبل از اعطا یهرگونه کسورات قانون :4  بند

اعطای تسهیالت مالی منوط به درخواست اولیه هسته یا واحد فناور، براساس طرح توجیهی مربوط و ارائه دالیل و مستندات  :5بند  

 باشد.ذیربط از سوی هسته و واحد فناور و انجام روند مصوب آیین نامه حاضر می

، کمیته الزم باشد و به تایید مدیر مرکز رشد مبالغ در نظر گرفته شده در صورتی قابل اعطا است که مرکز دارای اعتبار :6بند 

 در صورت عدم تامین اعتبار تعهدی در قبال اعطای تسهیالت مالی نخواهد داشت. پارک .پارک برسد و رئیس تسهیالت

ام هسته یا واحد فناور موظف است تا یک ماه پس از تصویب اعتبار حمایتی در هیئت رئیسه پارک نسبت به دریافت آن اقد :7  بند

 گردد.نماید. در غیر این صورت موضوع منتفی می

در صورت خروج ناموفق که به تشخیص کمیته تسهیالت ناشی از عملکرد ضعیف هسته یا واحد فناور باشد، هسته یا واحد  :8بند

 های اعتبارات دریافتی را به صورت آنی، یکجا و بدون تنفس بازپرداخت نماید.فناور موظف است کلیه بدهی
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ای معادل جریمه پرداختی همراه در صورت عدم تایید استفاده مناسب از اعتبار حمایتی توسط کمیته تسهیالت، کل اعتبار  :9 بند

 از شرکت خاطی دریافت خواهد شد. و بدون تنفس کجای ،یبه شکل آن درصد بیشتر از نرخ کارمزد بانکی مصوب بانک مرکزی 10

موعد  ،یتیسقف اعتبار حما سهیرئ ئتیه بیمرکز رشد و تصو ریمد شنهادیدرخواست واحد فناور، پ در موارد خاص با  :10بند  

 .دینما رییتغ تواندیم و جریمه دیرکرد و سایر موارد مشابه بازپرداخت، نحوه بازپرداخت و تنفس اعتبارات

 

 نامهبازنگری آیین -12ماده 

 پذیر خواهد بود.و تصویب هیئت رئیسه پارک امکان پیشنهاد مدیر مرکز رشدهر گونه اصالح و تغییر در این آیین نامه به 

 به تصویب هیئت رئیسه پارک رسید. 7/11/98ماده در تاریخ 12این آیین نامه در 
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 1پیوست  

 قرارداد پرداخت و بازپرداخت اعتبارات حمایتی

  ی پارک علم و فناور   نیماب  یاستان گلستان ف  یفناور مرکز رشد پارک علم و فناور  یاز هسته ها و واحدها   یمال  تینامه نحوه حما  نیقرارداد به استناد آئ  نیا

  طرف و   کی شود از  یم دهینام "پارک "قرارداد به اختصار  نیکه در ا یغفار یمهد  آقای یندگیآق قال  به نما ی: شهرک صنعتیاستان گلستان به نشان

و                                               یصادره از     ................        به نشان          یآقا/خانم                    نام پدر                   شماره شناسنامه               شماره مل

هسته / واحد  "قرارداد به اختصار  نیهسته فناور / شرکت....................       که در ا مایندگینهمراه                  ، به شماره شماره تماس ثابت            و 

 گردد.   یمنعقد م  ریبه شرح ز  گر،یشود از طرف د  یم  دهینام  "فناور  

 

 موضوع اعتبار   -1 ماده 

و ابالغ  تصویبپارک  سهیرئ ئتی........................ که در ه محوریاز اجرای ایده  حمایتبه هسته / واحد فناور .................... .............از سوی پارک، جهت  اعتبار

 شده است. 

 

 مبلغ قرارداد  -2 ماده 

 

..................... پرداخت  -یتیحمار  الب اعتباقباشد، که در    یم  الیقرارداد ................................  ر  نیا  یجهت اجرا  سهیرئ  ئتیه   بیقابل پرداخت براساس تصو  مبلغ

 . گرددیم

 ..........................................................................................حساب / کارت  شماره  ه  ب  زیوار

مربوط    ی ها  نهیهز  ریموضوع قرارداد مبلغ مذکور بوده و هسته / واحد فناور موظف است سا  یاجرا   یفاز برا  نیحداکثر اعتبار در نظر گرفته شده در ا  :1تبصره

 .دینما   نیتامطرح را شخصاً    لیتکم  یبرا 

 

 زمان قرارداد  -3ماده 

 گردد.پرداخت می   ------------تا  ---------مرحله و از تاریخ    ----این اعتبار حمایتی طی  

 گردد.معین می  -----------تا   -------زمان بازپرداخت اعتبار حمایتی دریافتی از تاریخ 
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 ن ی تضم -4 ماده 

 فناور  هسته  –  الف

به  --------مسئول هسته فناور و آقا / خانم  -------که به امضاء آقا / خانم  یافتیبه دو برابر مبلغ در  ----و   ---- ی فقره سفته به شماره/ ها --- تعداد

 است.   دهیعنوان ضامن رس

 فناور   واحد  –  ب

به عنوان    ---------واحد  فناور  ندهینما --------مضاء آقا / خانم که به ا یافتیدو برابر مبلغ در زانیبه م  -------یهافقره سفته به شماره ---تعداد

 :لیمتعهد و افراد ذ

 .  ----------------------سمت  ------------------------------  یشماره مل  ---------------------------------آقا / خانم     -1

 .  ----------------------سمت  ------------------------------  یشماره مل  ---------------------------------آقا / خانم     -2

 .  ----------------------سمت  ------------------------------  یشماره مل  ---------------------------------آقا / خانم     -3

 . است  دهیعنوان ضامن رس  به

 

 الت ینحوه بازپرداخت تسهزمان و  -5ماده 

 ی فناور مستقر در دوره رشد مقدمات  واحدهای  (الف

دوره و خروج از مرکز با در نظر گرفتن حداکثر شش ماه تنفس و پرداخت   انیپس از پا یدوره رشد مقدمات التیمرکز رشد، بازپرداخت تسه ریمد دییتا با

 . باشدیبه صورت دو قسط سه ماهه )تماماً در شش ماه( م  یبده

 در نظر گرفته شده است.   التیتسه  یبرا  فیدرصد تخف20  تا  از موعد مقرر  شیپ  التیتسه  یکجای  هیصورت تسو  در  :2تبصره  

و مدت تنفس   باشدیم  شیاز شش ماه تا حداکثر نه ماه قابل افزا  یمرکز رشد طول دوره رشد مقدمات  یشورا   بیمرکز رشد و تصو  ریمد  شنهادپی  به  :   3تبصره  

 . باشدینظر قابل محاسبه م  دیدوره تجد  انیاز پا

 مستقر در دوره رشد   واحدهای  (ب 

مندرج در آیین   1-شده در دوره رشد پس از خروج  مطابق جدول  افتیدر  تالیو نحوه بازپرداخت تسه  زانیم  سه،یرئ  ئتیه  بیمرکز رشد و تصو  ریمد  دییتا  با

پس از خروج    التی. در هر حال، حداکثر طول دوره برای محاسبه اقساط و  بازپرداخت تسهشودیم  نییتع   ها و واحدهای فناورنامه نحوه حمایت مالی از هسته

 . ندیاعالم شده، اقدام نما  دهاییخود مطابق سررس  هایی حساب و بازپرداخت بده  هیبه تسو  بتنس  دیسه سال است و هسته /  واحد فناور  با

. پرداخت  شودیسبه مداشته است، محا   ریکه تأخ  یاز بده  یبخش  انهیدرصد ماه  میدر بازپرداخت، دو و ن  ریدر دوره رشد برابر مدت تأخ  ریتأخ  مهیجر  :4  تبصره 

حقوق خود از محل  افتیرماه است. و پس از آن پارک نسبت به د 3. حداکثر فرصت مجاز در پرداخت مبالغ عقب افتاده ردیانجام پذ جاک ی دیعقب افتاده با

 . کندیضمانت ارائه شده اقدام م
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و بدون تنفس بازپرداخت    کجای  ،یرا به صورت آن  یافتیاعتبارات در  یهایبده  هیواحد فناور موظف است کل  ایدر صورت خروج ناموفق هسته    :5تبصره 

 . دینما

از نرخ    شتریدرصد ب  10معادل    یامه یهمراه جر  یکل اعتبار پرداخت  الت،یتسه  تهیتوسط کم  یتیاستفاده مناسب از اعتبار حما  دییدر صورت عدم تا  :6تبصره  

 خواهد شد.   افتیدر  یو بدون تنفس از شرکت خاط  کجای  ،یبه شکل آن  یب بانک مرکز مصو  یکارمزد بانک

- نزد بانک     ------------   یخها یو به تار  ریال  ----------فقره    کیو    ریال  -----------به  مبلغ هر کدام     یفقره چک به شماره/ ها  ------تعداد    ج(

 . دیگرد  افتیاز متعهد هسته / واحد فناور در  ----------  -اعتبار حمایتیجهت اقساط بازپرداخت    ---------شعبه    ------------

 

  نظارت -6 ماده 

تعهدات خویش را طبق برنامه ارائه شده    باشدمیباشد و هسته / واحد فناور ملزم    یتعهدات موضوع قرارداد به عهده مدیر مرکز رشد م   یبر حسن اجرا   نظارت

 مرکز رشد برساند.    تائیدانجام داده و به  

 

 تعهدات  یمحدوده  -7 ماده 

  ر یمد  شنهادیمنوط به پ  لیو توقف زودتر از موعد طرح به هر دل  دینماینم  جادیپارک ا  یقرارداد برا   نیبه جز موارد مندرج در متن ا  یگونه تعهد  چیطرح ه  نیا

 باشد.   یپارک م  سهیرئ  اتیه  بیتصو  تیمرکز رشد و در نها   یشورا  دییمرکز رشد و تا

 

 از پارک  شرکتو یا خروج  ل الانح  -8ماده 

عنوان دیون قطعی  مبالغ بدهی مندرج در این قرارداد بهبه هر دلیل    مرکز رشدو یا خروج شرکت از  ل یا ورشکستگی شرکت  الدرصورت انح 

همچنین شرکت موظف است  .م نمایدالقانون تجارت، شرکت موظف است این بدهی را به مبادی قانونی اع  414و 413بوده و طبق مواد 

 کلیه بدهی های اعتبارات دریافتی را به صورت آنی، یکجا و بدون تنفس بازپرداخت نماید.

 

 شرایط فسخ قرارداد -9ماده 

 به، 1ی خارج از ماده و یا هزینه کرد تسهیالت اعطایی در موارد عدول از هر یک از تعهدات این قرارداد در هر مرحله کاری از سوی شرکت 

، که به تایید رییس پارک رسیده باشد، سبب فسخ قرارداد شده و طرف قرارداد موظف به استرداد تسهیالت و کمیته تسهیالتتشخیص 

مطابق با نظر پارک خواهد بود. همچنین در مواردی که به تشخیص پارک، طرف قرارداد    و جبران کلیه خسارات وارده اعتبارات دریافتی

هـ تاریخ  30374/ت  73377موضوع مصوبه شماره )آیین نامه پیشگیـری و مبـارزه با رشـوه 1مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده 

داشته و انعقاد هرگونه قرارداد دیگر از سوی این بصورت یک طرفه شود، این پارک حق فسخ قرارداد را (هیات محترم وزیران 22/12/1383

 . پارک با طرف قرارداد به مدت پنج سال ممنوع خواهد بود
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 قات یتشو -10ماده 

  بند پارک، طبق  سهیرئ تیئه بیتصو سهیالت وبررسی کمیته ت ،مرکز رشد ریمد شنهادیهسته / واحد فناور توسط مرکز رشد و به پ یابی( بر اساس ارزالف

 شود.   فیمشمول تخف  تواندیم  یدوره رشد مقدمات  یافتیدر  التیاز تسه  یبخش  ها و واحدهای فناور،ی از هستهمال  تینامه نحوه حمانییآ    6ماده  2

  7ماده 3 بند پارک، طبق  سهیرئ تیئه بیتصو کمیته تسهیالت وبررسی  ،مرکز رشد  ریمد شنهادیواحد فناور توسط مرکز رشد و به پ یابی( بر اساس ارزب

 شود.   فیمشمول تخف  تواندی دوره رشد م  یافتیدر  التیاز تسه  یبخش  ها و واحدهای فناور،ی از هستهمال  تینامه نحوه حمانییآ

 

 مرجع حل اختالف -11 ماده 

  نده ینما  نیمذاکره، ب  قیبر حل اختالف از طر  یقرارداد، در مرحله اول سع  نیا  ینحوه اجرا   ای  ریدر خصوص تفس  نیطرف  ان ی صورت بروز هر گونه اختالف م  در

 . گرددی م  یری گیپصالح  ذی   یمراجع قانون  قیاختالف از طر  جه،ی. در صورت عدم حصول نتباشدیهسته / واحد فناور م  ندهیمرکز رشد( و نما  ریپارک )مد

 در معامالت دولتی قانون منع مداخله کارمندان  تی مشمول -12 ماده 

و در صورت اثبات خالف    ستین  1337منع مداخله کارکنان دولت مصوّب    تیکه مشمول ممنوع  داردی قرارداد اذعان م  نیهسته / واحد فناور با امضاء ا  ندهینما

 نخواهد داشت.   یتیگونه مسئول  چین پارک هآ

 کیهسته / واحد فناور  و  ینسخه برا کیاست که  دهیرس نیو به امضاء و توافق طرف مینسخه با حکم واحد تنظ 2تبصره، در  4ماده و  12قرارداد در  نای

 باشد.   یپارک م  ینسخه برا 

               

 پارک  س یرئ مدیر مرکز رشد  یمال  ریمد ( هسته / واحد  فناور)متعهد

 ی غفار  یمهد  ی محمد فاطم  دیس ان یمهدو  دیام -----------------------

 امضا:  امضا:  امضا:  امضا و اثر انگشت: 

                                                                                                         

 (ی: ) نام و نام خانوادگنیضامن / ضامن امضاء

 

       :ینام و نام خانوادگ                                                                                 :یو نام خانوادگ  نام                             

     امضا:                                                                                                   امضا:                                     
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 اعتبارات حمایتی(  فرم درخواست) 2پیوست  

 □سازیتجاری          □نیمه صنعتی تولید         □تحقیقاتی          □خدماتی         □رشد مقدماتی    :   نوع تسهیالت درخواستی -1

      □سرمایه در گردش                                          

 مبلغ وام درخواستی به عدد:                                                                    به حروف:   -2

   ثبت:  خیتار -4 اسم شرکت: -3

 : رعاملینام مد-6 شماره ثبت:  -5

 شماره همراه: -8 کد ملی: -7

 E    □D   □C   □B   □A□   گرید ارزیابی:       □رشد             □رشد مقدماتی                  نام دوره: -9

 )لطفاً این قسمت را پر نکنید(

 نشانی محل استقرار: -10

  ی محوری:عنوان ایده -11

 کنید:عنوان فعالیتی که برای آن تسهیالت درخواست می -12

 :برای فعالیت کل بودجه مورد نیاز -13

 :سهم شرکت

 :یدرخواست التیمبلغ تسه

 مشخصات همکاران طرح: -14

 امضا سمت در طرح مدرک تحصیلی رشته تحصیلی ینام خانوادگ نام فیرد

1       

2       

3       

 تسهیالت دریافتی تاکنون: -15

مبلغ  نوع تسهیالت دریافتی قبلی فیرد

 تسهیالت

تاریخ سررسید  تاریخ دریافت

 تسهیالت 

 کردشرح خرج

1      

2      

3       
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 گلستان  یفناور مرکز رشد پارک علم و فناور یها و واحدهااز هسته  یمال تینامه نحوه حما نییآ

 التیاستفاده از تسه انجام شده تاکنون و نحوه یهااز اقدام یستیانجام شده توسط هسته/واحد و ل یهاتیاز فعال ی)لطفاً گزارش  گزارش پیشرفت- 16

  (:دیسیرا بنو نیشیپ 
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 امضاء:                                                                                                                                                          نظر مدیر مرکز :

 امضاء:                                                                                                                                                          نظر کمیته:

 امضاء:                                                                                                                                                          هیئت رئیسه پارک: مصوبه
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 گلستان  یفناور مرکز رشد پارک علم و فناور یها و واحدهااز هسته  یمال تینامه نحوه حما نییآ

 (مستندات و مدارک مورد نیاز امور مالی)3پیوست 

 مستندات و مدارک مورد نیاز امور مالی

 ضامنین تضامین و بازپرداخت مستندات مورد نیاز از شرکت

 کپی صفحه اول شناسنامه مدیرعامل .1

 کپی کارت ملی مدیرعامل .2

 روزنامه آخرین تغییرات شرکت .3

 اساسنامه شرکت .4

 آگهی ثبت شرکت .5

مصوبه هیات مدیره شرکت مبنی بر اجازه به مدیرعامل جهت اخذ تسهیالت تا ارائه  .6

 سقف مشخص 

 ارائه اعتبار سنجی بانکی شرکت توسط یکی از بانک ها مورد تایید پارک .7

 اعالم کتبی شماره حساب شرکت جهت واریز تسهیالت   .8

 برابر تسهیالت مصوب  2سفته به میزان . 1

 چک شرکت به تعداد اقساط مشخص. 2

 شده 

 کارمند رسمی و یا پیمانی •

 . کپی صفحه اول شناسنامه 1

 . کپی کارت ملی2

. آخرین فیش حقوقی مهمور به مهر 3

 سازمان

 .حکم کارگزینی مهمور به مهر سازمان4

 کاسب با پروانه کسب معتبر •

 .کپی صفحه اول شناسنامه 1

 .کپی کارت ملی2

. کپی برابر اصل جواز کسب معتبر و 3

 شدهتمدید 

 :مهم توضیحات

 است. الزامیو سفته ها ها . حضور مدیرعامل و ضامنین به صورت همزمان در پارک جهت امضاء قرارداد، چک 1

 نیاز می باشد.شناسنامه . در صورت وجود توضیحات در شناسنامه کپی صفحه آخر 2

 . الزم است چک ها و سفته در محل پارک تکمیل گردد.3

 توانند از اعضای هیات مدیره و یا سهامداران شرکت باشند.نمی الزاماًضامنین . 4

نفر  2نفر ضامن جهت اخذ وام مورد نیاز می باشد که می تواند  2حداقل میلیون ریال  100میلیون ریال حداقل یک ضامن و برای مبالغ بیشتر از  100برای اعتبارات کمتر از . 5

 باشد.کارمند رسمی و یا پیمانی و یا دو نفر کاسب باشد و یا ترکیبی از این دو 

 

 


