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بنیان مستقر  ها و موسسات فناور و دانش به شرکت 

 گلستان در پارک علم و فناوری 

 معاونت فناوری  :کننده تهیه
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 ی سند  شناسنامه 

 

به شرکت ها و موسسات  توسعه ای –حمایتی ارایه تسهیالت  شیوه نامه عنوان: 

 پارک علم و فناوری گلستان  بنیان مستقر در فناور و دانش

 عادی  بندی: طبقه

 قابل استناد  نوع:

  عماد آیدانی، احمد سعیدی تهیه کنندگان:

 مهدی غفاریدکتر  تایید کننده:

  1399 تابستان تاریخ تهیه: 

   1 ویرایش: شماره 



 20  از 3 صفحه

 

 

 

 فناوری گلستان بنیان مستقر در پارک علم و  به شرکت ها و موسسات فناور و دانش توسعه ای  –حمایتی نامه ارایه تسهیالت  شیوه

 
 

 لب افهرست مط 

 4 مقدمه -1

 4 تعاریف  -2

 5 توسعه ای  –حمایتی های مورد حمایت تسهیالت  حوزه -3

 5 توسعه ای  –حمایتی مبلغ، نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت   -4

 6 توسعه ای  –حمایتی تسهیالت نحوه ارایه  -5

 6 تضامین -6

 6 نامه  شیوهبازنگری  -7

 8 )قرارداد(1پیوست 

 13 ( تقاضای ارائه تسهیالت )پرسشنامه2پیوست 

 19 مورد نیاز امور مالی(  و مدارک  )مستندات3پیوست 
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 مقدمه  -1ماده 

  1، به استناد ماده گلستانفناورانه و نتایج تحقیقات کاربردی، پارک علم و فناوری  ایهردواسازی دست نظر به اهمیت موضوع تجاری

هیات امنای منطقه سه فناوری  دومنشست از دور  سومین از  ششمبر اساس دستور احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون 

به  توسعه ای –حمایتی پرداخت تسهیالت مالی معوض به ، اقدام منظور حمایت از واحدهای فناوریبه  ،21/06/1397به تاریخ 

 نماید. این اعتبارات که صرفاً برای تسهیل فرآیند تجاری سازی فعالیت  شرکت ها و موسسات فناور و دانش بنیان مستقر در پارک می

 هیات رییسه حاضر، که به تصویب    نامه  شیوه  های شرکت های مستقر در پارک در نظر گرفته شده، بر اساس مصوبه هیات امنا و مفاد

 .می شودرسیده است، پرداخت  16/04/99مورخ  پارک 

 تعاریف -2ماده 

ی راهبردی مصوب،   است که مطابق اساسنامه، برنامه گلستان، پارک علم و فناوری نامه شیوهمنظور از پارک در این  پارک: - 2-1 

و در سقف اعتبارات تخصیص یافته ساالنه، اقدام  نامه شیوهالزامات اسناد باالدستی، مصوبات هیات امنای مربوط و در چارچوب این 

 . نماید برای شرکت های مستقر می الزمهای  های تجاری سازی و ایجاد زیرساخت به تامین مالی بخشی از هزینه

است که در مرحله تجاری سازی محصول و یا تثبیت و  گلستانای مستقر در پارک علم و فناوری منظور شرکت ه شرکت: - 2-2

 .گسترش بازار محصوالت تولیدی هستند

شود که در ارتباط با عرضه   ریزی شده و سازمان یافته گفته می  های برنامه  ای از فعالیت  به مجموعه  تجاری سازی فناوری:  -2-3

 های فناورانه شامل ثبت، خرید و فروش اختراع، ارزشگذاری فناوری، خرید و فروش دانش مبتنی بر ایدهمحصوالت و خدمات جدید 

الزم، تولید آزمایشی، بازارپسند نمودن محصوالت، انجام  های ها، دریافت تاییدیه فنی و فناوری، جذب و تامین سرمایه، انجام آزمون

رفی و بازاریابی محصوالت فناورانه، ثبت نام تجاری و نشان جغرافیایی و همچنین فرآیندهای تکمیلی از تولید تا فروش محصول، مع

  .ی نام تجاری محصوالت تولیدی موجود و جدید است تثبیت و توسعه

شود که در  ای از خدمات مورد نیاز غیر از موضوع فعالیت اصلی شرکت ها گفته می به مجموعه خدمات تجاری سازی: -2-4

  .یابی به بازارهای داخل و خارج اینگونه شرکت ها موثر استسازی و دست یتجار

ی اعطای تسهیالت، زمان پرداخت، گیری در خصوص نوع، میزان و نحوهگذاری و تصمیمبه منظور سیاست  :کمیته تسهیالت  - 2-5

شود. این کمیته و همچنین تامین منابع مالی جدید، کمیته تسهیالت تشکیل می قرارداد بازپرداخت، اجرا و نظارت بر حسن اجرای

 نسبت به بررسی طرح، جمع بندی و ارائه گزارش جهت تصمیم گیری و تایید نهایی در هیات رئیسه اقدام خواهد نمود.

 اعضای کمیته عبارتند از:

 فناوری پارکمعاون  -1

 جامعمدیر مرکز رشد  -2

پارک  حکم رئیس  با تشخیص و  می باشند و نامه    شیوهدر امور این   از افراد خبره و صاحب نظر  خارج از پارک که  رنفحداکثر سه    -3

 گردند.به عنوان عضو کمیته منصوب می

می توانند بدون حق رای در جلسات به پارک  سایر مدیران مراکز رشد وابستهو  پارک مدیر امور موسسات حسب مورد: 1 تبصره

 کمیته حضور یابند.
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 نفر از اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد و مصوبات آنها قابلیت اجرایی دارد. 3جلسه با حضور حداقل  :2صره  بت

 مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده معاون فناوری پارک می باشد. :3تبصره  

منظور سندی است، که به تایید و امضای شرکت و پارک رسیده و تعهدات طرفین در آن ذکر و طرفین موظف به  :قرارداد - 2-6

  .انجام آن هستند

و در قالب یک قرارداد در اختیار   هیات رئیسهی    منظور وجوهی است، که بر اساس مصوبه  :توسعه ای  –حمایتی  تسهیالت    - 2-7

هزینه نماید. اعتبار مصوب معوض بوده و چگونگی  هیات رئیسهن را در چارچوب مصوبات شرکت قرار گرفته و شرکت موظف است آ

  .شود تعیین می کمیته تسهیالت مشخص وو نحوه پرداخت و بازپرداخت آن توسط 

نظارت بر وولیت ئمسانتخاب و  کمیته تسهیالتشود که از سوی  گفته می (حقیقی و یا حقوقی)به شخص یا اشخاص  ناظر:  - 2-8

 .حسن اجرای قرارداد را برعهده دارند

پرداختی   توسعه ای  –حمایتی  هایی است که در ازای دریافت تسهیالت    تضامین عبارتند از اسناد، وجه نقد یا دارایی  تضامین:  - 2-9

شرکت در اختیار پارک قرار به شرکت و به منظور تضمین بازپرداخت تسهیالت، انجام تعهدات و حسن اجرای موضوع قرارداد توسط 

  .میگیرد

 در هر سال نصف حد نصاب معامالت کوچک مصوب هیات وزیران در همان سال است. Aعدد پایه :  Aعدد پایه   - 2-10

   توسعه ای -حمایتیهای مورد حمایت تسهیالت  حوزه -3ماده 

  ت:در موارد ذیل به شرکت های متقاضی قابل پرداخت اس توسعه ای –حمایتی تسهیالت 

 توسعه محصول جدید ➢

 نیمه صنعتی سازی محصوالت /تجاری سازی ➢

 بازاریابی و بازارسازی   ➢

 اخذ استانداردها و گواهینامه های ملی و بین المللی ➢

 ایجاد و توسعه نام و نشان تجاری )برندسازی( ➢

 توسعه ای  – حمایتی مبلغ، نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت - 4ماده 

،تسهیالت مالی معوض 21/06/1397دستور ششم از سومین  نشست از دور دوم هیات امنای منطقه سه فناوری به تاریخ به استناد 

 :شود با اعمال شرایط زیر پرداخت می 3 مادهمنظور اجرای امور ذکر شده در  به شرکت های واجد شرایط به A20تا سقف 

-به صورت مرحله  ،هیات رئیسهو تصویب  کمیته تسهیالت  تواند بر حسب درخواست شرکت و با تشخیص    پرداخت تسهیالت می .1

 .و یا به صورت یکجا پس از عقد قرارداد صورت پذیرد ماه( 6)حداکثر طی یا

، هیات رئیسهو تصویب  کمیته تسهیالت  یا به صورت یکجا با تشخیص    قسط(  6)حداکثر    تسهیالت به صورت اقساطیبازپرداخت   .2

زمان بازپرداخت و حداکثر  پرداخت مرحله آخرینپس از تاریخ  زمان تنفس شش ماه حداکثربدین صورت که  انجام خواهد شد.

باشد. ماه  چهل و دو نمی تواند بیش ازبازپرداخت تسهیالت  پرداخت ومدت زمان مجموع در هر صورت،  سی ماه می باشد.
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می  هیات رئیسهبا پیشنهاد کمیته تسهیالت و تصویب  و مدت تنفس بازپرداخت ،مالک تشخیص مدت زمان پرداخت :1تبصره

 باشد.

 .می شودپس از تسویه حساب شرکت، تضامین دریافتی به شرکت عودت داده  .3

شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تسویه حساب نسبت به دریافت تضامین اقدام نماید در غیر  :2تبصره       

 چگونه مسئولیتی نخواهد داشت.یاین صورت پارک در این خصوص ه

 .است کمیته تسهیالتی  برعهده شیوه نامهحسن اجرای این  مسئولیت .4

 توسعه ای  –حمایتی ی تسهیالت  نحوه ارایه -5ماده 

 :بر اساس فرآیند زیر انجام خواهد شد توسعه ای –حمایتی ی تسهیالت  ارایه

به   نامه  شیوهاین    3  مادهمطابق    مورد اشارههای    ارایه درخواست کتبی شرکت منضم به طرح پیشنهادی حداقل در یکی از زمینه .1

 به مدیر امور موسسات همراه سایر مستندات مرتبط با طرح

   توسط شرکت   احتمالی  و رفع نواقصتوسط مدیر امور موسسات    ،شرکت  و شرایط دریافت تسهیالت  مستندات  ،بررسی اولیه طرح .2

 توسط امور موسسات  پارک از امور مالی شرکت استعالم تسهیالت دریافتی و میزان بدهی .3

 به امور موسسات بانک مرکزیمورد تایید  یارائه اعتبار سنجی بانکی شرکت توسط یکی از بانک ها .4

 توسط کمیته تسهیالت هیات رئیسه به بررسی طرح، جمع بندی و ارائه گزارش   .5

در صورت تشخیص معاون فناوری پارک یا کمیته تسهیالت، متقاضی تسهیالت یا نماینده قانونی شرکت باید در جلسه کمیته   تبصره:

 حضور داشته باشد.

 تصمیم گیری نهایی در هیات رئیسه پارکو بررسی  .6

 3بر طبق پیوست به شرکت  موسساتابالغ مبلغ اعتبار مصوب، مدارک و تضامین مورد نیاز از طرف امور  ،در صورت تایید .7

 موسسات ارائه تضامین و مدارک مورد نیاز از سوی شرکت به امور  .8

 توسط امور موسسات  امضای قراردادتدوین و  .9

 توسط امور مالیپرداخت تسهیالت   .10

 تضامین  -6ماده 

تضامین الزم مطابق با آخرین قوانین آمره مالی و معامالتی مصوب به منظور تضمین حسن اجرای قرارداد و بازپرداخت تسهیالت 

 هیات امناء اخذ خواهد گردید.

 نامه شیوهبازنگری  -7ماده 

 کان پذیر خواهد بود.و تصویب هیئت رئیسه پارک اممعاون فناوری نامه به پیشنهاد  شیوههر گونه اصالح و تغییر در این 
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پارک  هیات رییسهبه تصویب  16/04/99در تاریخ  مورد 3به تعداد  های آن پیوستتبصره بعالوه  6و ماده  7در  نامه شیوهاین  

  .رسیده و از زمان تصویب قابلیت اجرایی دارد
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 1یوست پ

 به شرکت ها و موسسات فناور توسعه ای –حمایتی  تسهیالت    و بازپرداخت  قـرارداد پرداخت

و نشست   21/06/1397هیات امنای منطقه سه فناوری به تاریخ  دومنشست از دور سومین از  ششمدستور موجب  این قرارداد به 

و به نمایندگی 14003451942به شناسه ملی    گلستانلم و فناوری  عپارک    ؛ فی مابینهیات رییسه  16/04/99مورخ    شششماره  

از یک طرف و  می شودنامیده  «پارک»که در این قرارداد به اختصار  شهرک صنعتی آق قال ،گرگانبه نشانی  مهدی غفاریدکتر 

به شماره ثبت ... و شناسه ملی ... و دارنده حق امضا آقای .... نام پدر .... متولد .... شماره شنـاسنامه ... و کد ملی ... ....... شرکت 

تلفن به نشانی محل سکونت: ...............  (به استناد روزنامه رسمی شماره .................. و تاریخ ...............) مدیرعاملصادره از ... به سمت 

، از طرف دیگر در محل می شودنامیده « شرکت»ثابت: .... و آدرس محل کار: .... تلفن ثابت و همراه: ... که در این قرارداد به اختصار 

 .می شود، منعقد گلستانپارک علم و فناوری 

 موضوع قرارداد  (1ماده 

  ........................به شرکت برای اجرای توسعه ای –حمایتی موضوع قرارداد عبارت است از پرداخت تسهیالت معوض 

 مدت قرارداد  (2ماده

 مدت زمان پرداخت و بازپرداخت به شرح ذیل می باشد:

 در ...... مرحلهاز تاریخ ............................ لغایت ........................... به مدت ...... ماه پرداخت:  مدت زمان

 در ...... مرحله  ............................ لغایت ........................ به مدت ...... ماهمدت زمان بازپرداخت: از تاریخ

 مبلغ قرارداد   (3ماده

ریال است، که در چارچوب برنامه   (.......  )این قرارداد معادل  1غ مصوب برای حمایت معوض از اجرای طرح ذکر شده در ماده  کل مبل

قرارداد حاضر، به شرکت پرداخت  5با توجه به شرح ماده    و  و مصوب شده هیات رئیسه پارک  کمیته تسهیالتزمانبندی شده توسط  

حمایتی موضوع این قرارداد، منوط به تامین اعتبارالزم، انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت   در هر حال پرداخت تسهیالت.  می شود

 .برای اجرای طرح موضوع قرارداد و تایید ناظر قرارداد خواهد بود و تشخیص وجود/ عدم الزامات فوق، از اختیارات پارک است

 نحوه پرداخت  (4ماده   

 ریال پس از عقد قرارداد ---% از کل مبلغ اعتبار مصوب تخصیص یافته به میزان     قسط اول: 

   کمیته تسهیالتریال پس از تایید پیشرفت طرح توسط  ---% از کل مبلغ اعتبار مصوب تخصیص یافته به میزان      قسط دوم: 

 کمیته تسهیالت ل پس از تایید پیشرفت طرح توسط ریا ---% از کل مبلغ اعتبار مصوب تخصیص یافته به میزان     قسط سوم:

 کمیته تسهیالت ریال پس از تایید پیشرفت طرح توسط --- % از کل مبلغ اعتبار مصوب تخصیص یافته به میزان     قسط چهارم:
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 کمیته تسهیالت ریال پس از تایید پیشرفت طرح توسط ---ته به میزان% از کل مبلغ اعتبار مصوب تخصیص یاف    قسط پنجم:

 کمیته تسهیالت ل پس از تایید پیشرفت طرح توسط ریا---% از کل مبلغ اعتبار مصوب تخصیص یافته به میزان     قسط ششم:

 باز پرداخت اعتبارات اعطایی (5 ماده

 می باشد: زمانبندی زیر برنامهبه شرح ذیل و طبق اعطایی بازپرداخت تسهیالت 

شماره  ----بانک ------به شماره چک  -------در تاریخ ریال  ---------% از کل مبلغ اعتبار دریافتی به میزان     قسط اول: 

 ---------بنام  --------حساب

 ----بانک ------به شماره چک  -------در تاریخ ریال  ---------% از کل مبلغ اعتبار دریافتی به میزان           قسط دوم:  

 ---------بنام  --------شماره حساب

 ----بانک ------به شماره چک  -------در تاریخ ریال  ---------% از کل مبلغ اعتبار دریافتی به میزان          قسط سوم:

 ---------بنام  --------شماره حساب

 ----بانک ------به شماره چک  -------در تاریخ ریال  ---------اعتبار دریافتی به میزان% از کل مبلغ          :قسط چهارم

 ---------بنام  --------شماره حساب

 ----بانک ------به شماره چک  -------در تاریخ ریال  ---------% از کل مبلغ اعتبار دریافتی به میزان         :قسط پنجم

 ---------بنام  --------شماره حساب

 ----بانک ------به شماره چک  -------در تاریخ ریال  ---------% از کل مبلغ اعتبار دریافتی به میزان         :قسط ششم

 ---------بنام  --------شماره حساب

 نظارت (6ماده   
است و شرکت ملزم است تعهدات خویش را  کمیته تسهیالتی  نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد برعهده -7-1 

 نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص   مسئوولیتعنداللزوم    پارک میتواندبه انجام برساند.    کمیته تسهیالتتحت نظارت  

 .دیگر واگذار نماید )حقیقی یا حقوقی(

در هر صورت نظارت .  است  کمیته تسهیالتتحت نظارت    در طی اجرای این قرارداد، شرکت موظف به اجرای برنامه کاری خود  -7-2 

 .شرکت در اجرای دقیق موضوع قرارداد نیست مسئوولیترافع  کمیته تسهیالت

 (تعهدات شرکت 7 ماده

 برساند.به انجام  کمیته تسهیالتشرکت متعهد است کلیه تعهدات این قرارداد را تحت نظارت و موافقت  -1-7 

عمل  این قرارداد به 1ی  خود را در دستـیابی به اهداف کمی و کیفی طرح ذکر شده در ماده تالششرکت ملزم است نهایت  -2-7

 .آورد
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 .صرفاً جهت تامین هدف موضوع قرارداد هزینه نمایدشرکت موظف است تسهیالت دریافتی را  -3-7

بازپرداخت  گلستاناین قرارداد، به پارک علم و فناوری  6شرکت متعهد است کلیه تسهیالت دریافتی را مطابق با مفاد ماده  -4-7

  .نماید

نظارت  برای شرایط مناسب ایجادجهت ای  مکتوب دوره های گزارش را از طریق ارائه الزم های همکاریشرکت موظف است  -5-7

 .عمل آورد به کمیته تسهیالتای با  مستمر و همچنین انجام بازدیدهای دوره

موضوع قرارداد و تعهدات  در رابطه بادر خصوص ارزیابی فعالیت کاری  کمیته تسهیالتشرکت ملزم به پذیرش کلیه مصوبات  -6-7

 .آن است

در غیر . ع دهدالروز کاری به پارک اط 5وضعیت حقوقی خود را حداکثر ظرف مدت شرکت موظف است هرگونه تغییرات در  -7-7

 . این صورت هرگونه تبعات ناشی از آن بر عهده شرکت بوده و شرکت موظف به جبران کلیه خسارات وارده به تشخیص پارک است

خصوص اعتراضی این و در  نموده استمندی از تسهیالت را ارایه  نامه، درخواست بهره شیوه مفاداز شرایط و  اطالعشرکت با  -8-7

  .از سوی شرکت مسموع نخواهد بود

 تعهدات پارک  (8 ماده

پارک متعهد است پس از بازپرداخت کل تسهیالت دریافتی و سایر دیون شرکت و تسویه حساب، هیچگونه ادعایی نسبت به  -1-8 

 .ارداد و یا سهام شرکت نداشته باشدمشارکت در منافع حاصل از انجام موضوع قر

های معنوی و قانونی در راستای کسب موفقیت حداکثری   ی خدمات و حمایت خود را برای ارایه الشپارک متعهد است ت -2-8

 .عمل آورد شرکت بهبه موضوع قرارداد 

نماید و توقف زودتر از موعد  برای پارک ایجاد نمیمتن قرارداد  موارد مندرج دردیگری به غیر از  این قرارداد هیچگونه تعهد -3-8

 . گیرد صورت می هیات رئیسهو موافقت کمیته تسهیالت قرارداد و یا عدم پرداخت اعتبار، به هر دلیل، با پیشنهاد 

 عدم تسویه تسهیالت  ( 9 ماده

تواند مبالغ مندرج در این   ننماید، پارک میچنانچه شرکت به هر یک از تعهدات خود برای بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر عمل 

را از اموال یا دارایی و تضامین ارایه شده از هر طریق ممکن وصول و در صورت لزوم میتواند نسبت به صدور اجراییه و تعقیب   قرارداد

از هریک از شرایط و تشخیص تخلف . عملیات اجرایی و قانونی اقدام نموده و هرگونه اعتراض از جانب شرکت مسموع نخواهد بود

 .تعهدات این قرارداد و تعبیر و تفسیر آن با پارک است

 های وصول مطالبات هزینه( 10ماده 

های مترتبه اعم از دادرسی،  صورتی که پارک جهت وصول مطالبات خود به اقدامات قانونی توسل نماید، پرداخت کلیه هزینه در 

  .اجرایی، کارشناسی و هرنوع هزینه دیگر به عنوان خسارات وارده محاسبه و از شرکت اخذ خواهد شدهای ثبتی،    حق الوکاله، هزینه

 شرکت  ورشکستگیو یا ل الانح (11ماده
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 413عنوان دیون قطعی بوده و طبق مواد  مبالغ بدهی مندرج در این قرارداد بهبه هر دلیل ل یا ورشکستگی شرکت الدرصورت انح 

  .م نمایدالشرکت موظف است این بدهی را به مبادی قانونی اع قانون تجارت،  414و

 ( خروج شرکت از پارک12ماده 

چنانچه به هر دلیل شرکت از مجموعه پارک اخراج و یا خارج شود؛ شرکت موظف است کلیه بدهی های اعتبارات دریافتی را به 

 صورت آنی، یکجا و بدون تنفس بازپرداخت نماید. 

 قرارداد به اشخاص ثالث   این ناشی از  تعهداتعدم واگذاری  (13ماده 

 . یا جزیًا حتی به نحو اشاعه نداردالًاین قرارداد را به اشخاص ثالث ک تعهدات ناشی از شرکت تحت هیچ شرایطی حق واگذاری

 شرایط فسخ قرارداد  (14ماده

و یا هزینه کرد تسهیالت اعطایی در مواردی خارج از   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 ،  کمیته تسهیالتبه تشخیص  ،  1ماده  

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

  73377موضوع مصوبه شماره ) رشـوهپیشگیـری و مبـارزه با  ین نامهآی 1، طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده قانونی

داشته و انعقاد بصورت یک طرفه شود، این پارک حق فسخ قرارداد را  (هیات محترم وزیران 22/12/1383هـ تاریخ  30374ت /

  .هرگونه قرارداد دیگر از سوی این پارک با طرف قرارداد به مدت پنج سال ممنوع خواهد بود

هزینه نموده است و این مورد  1ی که محرز گردد شرکت تسهیالت اعطایی را در مواردی خارج از موضوع ماده در صورت: هصرتب

همراه را به  یکل اعتبار پرداختتایید رییس پارک شرکت موظف است  تصویب هیات رییسه وتسهیالت تایید گردد با  توسط کمیته

 به پارک پرداخت نماید.و بدون تنفس    کجای  ،یبه شکل آن  یمصوب بانک مرکز  یاز نرخ کارمزد بانک  شتریدرصد ب  10معادل    یامه یجر

 ضامنین قرارداد  ( 15ماده 

آدرس محل کار:  ......... .......... نام پدر ..... متولد ...... شماره شناسنامه .......... کدملی ................... صادره از خانم/آقا -1

آدرس محل سکونت:  ...............................:.....................................................................................تلفن همراه و ثابت

 ........................:............................................................................. تلفن

آدرس  ............. ... صادره ازخانم ...................... نام پدر ............ متولد ............. شماره شناسنامه ........... و کدملی ..................آقا/ -2

آدرس محل سکونت:  .............................. :محل کار: ................................................................................ تلفن ثابت و همراه

  ..................:......................................................تلفن ثابت

 ضامنین مذکور بعد از حضور در پارک علم و فناوری گلستان، ایفای کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را قبول و تعهد نمودند، به گونه 

ای که پارک حق و اختیار کامل خواهد داشت در هر زمان و از هر طریق که مقتضی بداند نسبت به استیفای مطالبات خود به هر 

 .از آنها که بخواهد منفرداً، یا به چند نفر، یا به تمام آنها مجتمعاً، رجوع نمایدکدام 
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 ف الحل اخت (16 ماده  

ف مربوط به تفسیربندها و الفاتی که ممکن است برای اجرای این قرارداد بین طرفیـن رخ دهد، چنانچه موضوع اختالدر کلیه اخت 

ف فیمابین را  الالزم االتّباع خواهد بود. در غیر این موارد، چنانچه نتوان اخت پارک واحد حقوقی های قرارداد حاضر باشد؛ نظر تبصره

، واحد حقوقی قرارداد  ناظربه عنوان    تکمیته تسهیالای متشکل از رییس پارک،    از طریق مذاکره حل و فصل نمود، موضوع در جلسه

 در نهایت نظر رییس پارک فصل الخطاب خواهد بود.گرفته و د رسیدگی قرار االختیار وی، مور و طرف قرارداد یا نماینده تام پارک

 نسخ قرارداد (17 ماده

و چهار  تبصره 1و ماده  17در  16/04/99پارک در تاریخ  هیات رییسهنشست  ششمینی مصوب  شیوه نامهاین قرارداد براساس  

نسخه در  3منعقد شده که یک نسخه در اختیار شرکت و    گلستاننسخه با حکم واحد در تاریخ ........................در پارک علم و فناوری 

نمایند قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل مطلع شده و  می الماختیار پارک است و کلیه امضا کنندگان آن اع 

 .ع استفاده نمایندالتوانند از عذر عدم اط سبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمین

 

 :محل امضا و اثر انگشت ضامنین

.......................  
.................... ... 

 محل امضا

 محل امضا

 اثر انگشت 

 اثر انگشت 

 

 

مدیرعامل نام و نام خانوادگی  

 شرکت

 امضاء و مهر شرکت

 کرییس پار مدیر امورموسسات مدیر اداری مالی پارک
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   2پیوست  

 به شرکت های مستقر در پارک توسعه ای  –حمایتی  ی تقاضای ارایه تسهیالت    پرسشنامه

 :نكات مورد توجه  

اداره موسسات   -گلستانعات، پرسشنامه را به حوزه معاونت فناوری پارک علم و فناوری الخواهشمند است پس از تکمیل اط -1

 .ارسال نمایید info@gstpark.ir به آدرس الکترونیکی همچنینتحویل و 

 .عات ضمیمه، به صورت فایل الکترونیکی الزامی استالی تکمیل شده به انضمام اط ارسال پرسشنامه -2 

عات مرتبط با تجاری سازی محصول تمرکز دارد و در صورت تصویب طرح  الدر این پرسشنامه، عمدتًا بر اطسواالت مطرح شده  -3

 .عات و مستندات مورد نیاز برای بررسی نهایی درخواست آن شرکت، الزامی استالارایه سایر اط کمیته تسهیالتدر 

 .برای توضیحات در نظر بگیرید توانید سطرها و یا فضای بیشتری در صورت نیاز به فضای بیشتر می -4

منظور بررسی فنی طرح بوده و هیچگونه تعهدی برای پارک جهت اعطای تسهیالت نسبت به متقاضی  تکمیل این پرسشنامه به -5

  .کند ایجاد نمی

  .الزامی استی تکمیل شده، توسط صاحب امضای شرکت متقاضی و مهمور به مهر نمودن آن،    مضای تمامی صفحات پرسشنامها  -6
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 :بخش اول  - 1

 مشخصات شرکت - 1

  نام شرکت

  نوع شرکت/ شماره ثبت

  نام مدیرعامل

  ی فعالیت شرکت زمینه

  آدرس سایت اینترنتی/ آدرس ایمیل

  نام نماینده شرکت برای پیگیری

  شماره تلفن همراه و ثابت و آدرس ایمیل نماینده

 میلیون ریال                                                                    تاکنون از پارک دریافت کرده ایدمیزان تسهیالتی که 

 

 موسسین، سهامداران شرکت - 1-1

 ر
نام و نام 

 خانوادگی

مدرک 

 تحصیلی

ی   رشته

 تخصصی

شغل کنونی و محل 

 اشتغال

سمت در 

 شرکت

 *نوع همکاری

 م پ ت

1         

2         

3         
 )ت:تمام وقت/ پ: پاره وقت/ م:مشاور(*

 همكاران اصلی و فعال در شرکت  - 2-1

 سمت  مدرک تحصیلی با ذکر زمینه تخصصی نام و نام خانوادگی ردیف
 *نوع همکاری

 م پ ت

       

       

       
 م:مشاور()ت:تمام وقت/ پ: پاره وقت/ *                    

 سوابق تحقیقات کاربردی و فعالیتهای فناورانه موسسین و همكاران تمام وقت شرکت در ارتباط با موضوع کاری  - 3-1

 دستاوردها کارفرما اعتبار)ریال( زمان اجرا  نام مجری عنوان طرح/ فعالیت فناورانه ردیف

1       

2       

3       

4       
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 نظر برای تجاری سازیعنوان محصول مورد   - 4-1

 

 

 

 مشخصات علمی، فنی و مزایای محصول  -5-1

 

 

 

 کاربرد و مخاطبان محصول تجاری سازی شده  - 6-1

 

 

 

 تسهیالت مورد درخواست در کدام یک از بخشهای ذیل هزینه می شود؟  -7-1

  جاری سازی نتایج تحقیقاتت -1

  خرید و فروش فناوری و ارزیابی و ارزشگذاری آن -2

  تامین مالی برای تولید انبوه و یا تولید آزمایشی محصوالت- -3

  شانجام فرآیندهای تکمیلی محصول برای فرو -4

   بازاریابی و بازارسازی و بازارپسند نمودن محصوالت -5

  المللی های ملی و بین اخذ استانداردها و گواهینامه -6

  (المللی داخلی و بین)ثبت، خرید و فروش اختراعات  -7

  (برندسازی)ی نام و نشان تجاری و نشان جغرافیایی ایجاد و توسعه -8
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 توسعه ای  –حمایتی  بخش دوم: اهداف دریافت تسهیالت    - 2

 .ی تجاری سازی محصول را بیان نمایید هدف اصلی و اهداف فرعی برنامه  - 1-2

 

 

 

 .ی اجرایی تجاری سازی محصول را بر حسب مرحله و مدت زمان اجرا را ذکر نمایید برنامه  - 2-2

 مدت شرح 

 )ماه(

 زمان اجرا 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراحل اصلی اجرای طرح 

              

              

              

              

              

 

های اخذ شده پیوست  تصویر تاییدیه)ها، مجوزها و استانداردهای اخذ شده برای تجاری سازی محصول  تاییدیه - 2-3

 (. شود

 

 مورد نیاز در حال اخذ اخذ شده عنوان تاییدیه ردیف

1     

2     

3     

 

 (.های اخذ شده ضمیمیه شود گواهیتصویر )المللی محصول مورد نظر برای تجاری سازی  ثبت اختراع داخل و بین - 4-2

 ثبت در حال  ثبت شده ( ثبت اختراع) مالکیت معنوی ردیف

   داخلی 1
   (یک کشور خارجی یا منطقه خاص) ایمنطقه 2
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 فناوری گلستان بنیان مستقر در پارک علم و  به شرکت ها و موسسات فناور و دانش توسعه ای  –حمایتی نامه ارایه تسهیالت  شیوه

 
 

 .های مرتبط با تجاری سازی محصول را مختصراً توضیح دهید  ت محوری و گلوگاهالمشك  - 5-2

 

 

 

  اقتصادی  –مشخصات مالی   بخش سوم:  - 3

 یز تسهیالت درخواستی برای تجاری سازی محصولر  - 1-3

 درصد از کل (ریال) مبلغ عنوان  ردیف

   ی مورد نیاز برای تجاری سازیکل سرمایه 1

   میزان آورده نقدی شرکت 2

   میزان آورده غیر نقدی و فیزیکی شرکت 3

   میزان تسهیالت درخواستی از پارک 4

 

 .ی مالی تجاری سازی محصول را به تفكیک مراحل ذکر نماییدبرنامه  - 2-3

 شرح 
 مبلغ به میلیون ریال

 زمان اجرا 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پرداخت برای هر مرحله 

              

              

              

              

 

 انجام شده تاکنون و نحوه یهااز اقدام یستیانجام شده توسط واحد و ل یهاتیاز فعال ی)لطفاً گزارش گزارش پیشرفت -2-4

 (:دیسی را بنو نیشیپ  التیاستفاده از تسه

 

 

صحت مطالب فوق را تایید   ...........اینجانب ................... فرزند ............. به شماره شناسنامه ............. به نمایندگی از شرکت .........................

 .....استو گواهی میدهم حقوق و مالکیت معنوی اطالعات مندرج در پرسشنامه متعلق به شرکت ...................................................

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل/ نماینده شرکت 

 امضا و تاریخ                                                                                                    
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 نظر مدیر مرکز :

 

 

 امضاء

 نظر کمیته:

 

 

 امضاء

 هیئت رئیسه پارک: مصوبه

 

 

 امضاء
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 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

 تغییرات شرکتروزنامه آخرین  .3

 اساسنامه شرکت .4

 آگهی ثبت شرکت .5

ارائه مصوبه هیات مدیره شرکت مبنی بر اجازه به مدیرعامل  .6

 جهت اخذ تسهیالت تا سقف مشخص

 اعالم کتبی شماره حساب شرکت جهت واریز تسهیالت   .7

 برابر تسهیالت مصوب  2سفته به میزان . 1

 چک شرکت به تعداد اقساط مشخص شده . 2
 می و یا پیمانیکارمند رس •

 . کپی صفحه اول شناسنامه 1

 . کپی کارت ملی2

 . آخرین فیش حقوقی مهمور به مهر سازمان3

 .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 تمدید شده3

 :مهم توضیحات
 شرایط ضامنین

 . حداکثر یک نفر از ضامنین می تواند از اعضای هیات مدیره باشد.1

نفر کارمند رسمی و یا پیمانی و یا دو نفر کاسب و یا ترکیبی از این دو باشد و به  2میلیارد ریال مورد نیاز می باشد که می تواند  2نفر ضامن جهت اخذ وام تا سقف  2. حداقل 2

 ریال یک ضامن دیگر نیز به تعداد ضامنین اضافه می گردد. میلیارد 1ازای هر 

 . متقاضی تسهیالت می تواند بجای ضامن به میزان تسهیالت دریافتی وثیقه ملکی و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.3

 . ضامنین نمی توانند از افراد بازنشسته و یا کارمندان نظامی و لشکری باشند.4

 و فناوری گلستان و مراکز رشد وابسته به پارک نمی توانند به عنوان ضامن معرفی شوند.. کارکنان پارک علم 5

 شرایط چک

 الزاما چک ها باید صیادی و بنام شرکت متقاضی باشد.. 1

 شرایط عمومی

 است. الزامیو سفته ها ها پارک جهت امضاء قرارداد، چک  محل . حضور مدیرعامل و ضامنین در1

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

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


