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 یتعالبسمه

 ستارر اعطای اعتبار دستورالعمل

 "یلیتکم التیتحص هایها و رسالههنامانیاز پا تیحما"

 

 مقدمه

ها و همچنین در راستای تحقق های علم و فناوری و دانشگاهدر توسعه و تعمیق همکاری پارک عتفبا توجه به رویکرد جدید وزارت 

های همکار شهرک برای های موفق فناور از یک سو و کمک به دانشگاهاصفهان در زمینه ایجاد شرکتاهداف شهرک علمی و تحقیقاتی 

های دانشگاهی دارای ایده بازارگرا بر اساس این دستورالعمل ها و رسالهنامهنحمایت از پایا موضوع، ز سوی دیگرا کارآفرینتحول به دانشگاه 

 به انجام خواهد رسید.

 تعاریف -1 ماده

 منظور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.: شهرک -1-1

 است. ستارردانشگاه همکار شهرک در اجرای برنامه  منظور دانشگاه: -1-2

ذیربط شهرک پس از طی مراحل تصویب پروژه صادر شده و در آن مبلغ  ای است که توسط مراجعمنظور ابالغیه ابالغ اعتبار: -1-3

 شود. ابالغ اعتبار تنها جنبه آگهی داشته و مصرف اعتبار بر اساس آن قابل انجام نیست.طرح، مشخص می ۀاعتبار قابل استفاد

واند تدارنده اعتبار می ای است که توسط مراجع ذیربط شهرک صادر شده و بر اساس آنمنظور ابالغیه تخصیص اعتبار: -1-4

وب تواند از سرجمع اعتبارات مصگاه نمینسبت به ارایه اسناد و هزینه منابع مالی مصوب اقدام نماید. تخصص اعتبار پروژه هیچ

 افزایش یابد.

شهرک  و فرآیندی است که در طی آن دارنده اعتبار نسبت به ارسال اسناد هزینه اقدام نمودهمنظور  هزینه یا مصرف اعتبار: -1-5

 نماید.یا نمایندگی آن در صورت وجود تخصیص، مبلغ هزینه را پرداخت می

 نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتراست.: منظور پایانپارسا -1-6

در شهرک است. اعضای شورای پذیرش  ستارر ۀهای برنامنامه/رسالهمنظور شورای پذیرش پایانپارسا:  پذیرش شورای -1-7

 گردند.پارسا برای هر دوره دو ساله، توسط رئیس شهرک تعیین و منصوب می

 اشد.بباشد. این تیم متشکل از دانشجو و اساتید راهنمای پارسا میمی ستاررشده در برنامه منظور از هسته تیم پذیرشهسته:  -1-8

 باشد.ارسا میاستاد راهنمای اول پ مسئول هستهمسئول هسته:  -1-9

 اعتبار شرایط -2 ماده

میلیون  20 .ستامیلیون ریال برای مقطع کارشناسی ارشد  60و  میلیون ریال برای مقطع دکترا 80غ مبل ستارربرنامه  "حمایت پایه" اعتبار

ایه در آغاز هر پ حمایترقم همچنین  .یابداختصاص می تحقیق و توسعه برایمابقی آن و  تحلیل بازار و توانمندسازی برای اعتبار این از ریال

  .شودتعیین میسال بر اساس مصوبه هیئت رئیسه شهرک 
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درصد حمایت پایه  25دار شهرک باشند، معادل های اولویتهایی که در یکی از زمینهنامهپایان مبلغ اعتبار تحقیق و توسعه :1 تبصره

 یابد.افزایش می

 %50ان به میز ، در صورت اظهار مسئول هسته و تأیید دانشگاه،دمالی از سوی دانشگاه باش ی حمایتدارا پارسا کهدرصورتی :2 تبصره

دوره انمیی هاصیتخصشود. اضافه میاعتبار تحقیق و توسعه مبلغ پایه، به مبلغ  %50شده و تا سقف مبلغ حمایت مالی جذب

 ر دانشگاه خواهند بود.سهم اعتبا %80و  %50های به ترتیب منوط به دریافت حمایت ،مربوط به این افزایش دورهو پایان

 تواند صرف پرداخت پژوهانه دانشجویی شود.مبلغ این افزایش اعتبار می

 50تا  اپارسپذیرش تأیید شورای دوره و اعتبار تحقیق و توسعه هر طرح در صورت کسب امتیاز الزم از نتایج ارزیابی میان :3 تبصره

 شوند.دوره مشمول این افزایش میهمایش میان ها در هرطرح %50قابل افزایش است. حداکثر  "حمایت پایه"درصد 

 شرایط تخصیص اعتبار -3 ماده

 اعتبار تحقیق و توسعه -3-1

 تخصیص اعتبار تحقیق و توسعه به شرح زیر است:

  "اعتبار تحقیق و توسعه"درصد  50با پذیرش:  زمانهم -3-1-1

 :پارساپذیرش شورای  دییأتو  دورهانیمبراساس نتایج ارزیابی  -3-1-2

 ضعیف: صفر درصد 

 اعتبار تحقیق و توسعه"درصد  30: قبولقابل" 

  :کل مبلغ افزایش اعتبار "اعتبار تحقیق و توسعه"درصد  30خوب + 

 :پارساپذیرش شورای  دییأتدوره و براساس نتایج پایان -3-1-3

 ضعیف: صفر درصد 

 اعتبار تحقیق و توسعه" ماندهیباقو خوب:  قبول قابل" 

 اعتبار تحلیل بازار و توانمندسازی -3-2

اختتام  زمانتا  ابالغاز زمان  کرد آنپذیرد و بازه زمانی هزینهزمان با ابالغ اعتبار تحقیق و توسعه صورت میاین اعتبار هم تخصیص

 باشد.برنامه می

 کرد اعتبارشرایط هزینه -4 ماده

 اعتبار تحقیق و توسعه -4-1

 ای مشمول استفاده از این اعتبار:موارد هزینه -4-1-1

  یو کارگاه یشگاهیآزما ی اداری،مصرف و ملزومات مواد دیخرهزینه 

 ی ساخت و سنجش(هانهیهزی )و کارگاه یشگاهیخدمات آزما دیخر نهیهز 

 برای اجرای طرح ازیموردن زاتیقطعات و تجه دیخر نهیهز 

 هزینه اجاره سرور و پهنای باند 
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 )هزینه پرداخت پژوهانه دانشجویی )حسب مورد 

 باشند:های زیر مشمول این اعتبار نمیهزینه -4-1-2

 ی حقوق و دستمزد نیروی انسانی )به استثناء هزینه پژوهانه دانشجویی(هانهیهز 

 افزاری(نرم های)به استثناء طرح هاو همچنین هزینه تعمیر آن هاو امثال آن نتریتاپ، تبلت، پرلپ وتر،یکامپ دیخر نهیهز 

 ی عمومیادار زاتیتجه دیخر نهیهز 

 هزینه اجاره بهای فضا 

 تحلیل بازار و توانمندسازیاعتبار  -4-2

أیید های آموزشی مورد تدر دوره -و دانشجو )با تأیید کتبی استاد( شامل استاد-بابت حضور اعضای طرح پذیرش شده این اعتبار 

 قابل هزینه است. ،خرید خدمت از مشاورین مورد تأیید شهرک شهرک و همچنین

میلیون ریال از محل این  3پس از تأیید دانشگاه/شهرک، تا سقف در تورهای بازدید از صنعت  هزینه شرکت اعضای هسته :4 تبصره

 اعتبار قابل هزینه است.

 قبولکرد قابلشرایط مدارک هزینه -4-3

 قبول برای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به شرح زیر است:کرد قابلشرایط مدارک هزینه

 )از تاریخ ابالغ پذیرش تا تاریخ برگزاری همایش پایان دوره( باشد. ستاررکرد در محدوده برنامه تاریخ مدارک هزینه -4-3-1

 نام اقالم و قیمت جزء )قیمت یک عدد( خوانا و مشخص باشد. -4-3-2

 نام خریدار، شماره، تاریخ، مهر رسمی و شماره تلفن ثابت و آدرس دقیق فروشنده باشد. سربرگ، دارای -4-3-3

 پرداخت اعتبار تحقیق و توسعه گردش کار اجرایی -5 ماده

 این دستورالعمل(  4-3کرد قابل قبول )بند مدارک هزینه همراهآن به  کاربرگ مربوطه و ارایه لیمتک -5-1

 کردمدارک هزینه دأییتو  بررسی -5-2

  شده دأییپرداخت مبلغ ت -5-3

 پذیرش فرآیند  -6 ماده

 است: لیبه شرح ذ رشیپذ یاتی. مراحل عملرسدیبه انجام م یادوره یهادر قالب فراخوان رشیپذ

 مستندات الزم توسط مسئول هسته به شهرک هارای و هاکاربرگ لیتکم -6-1

ز منزله انصراف هسته ادفاع به -شیعضو هسته در جلسه پ یدفاع )حضور نداشتن دانشجو-شیپ یطرح در جلسه عموم هیارا -6-2

 باشد.( یم رشیدرخواست پذ

 ییدفاع نها یدر جلسه عموم داورانأتیطرح توسط ه یابیارز -6-3

 پارساپذیرش  یتوسط شورا هایداور جیطرح و نتا یینها یبررس -6-4

 به مسئول هسته جهینت ابالغ -6-5

 شیوه ارزیابی پیشرفت کار -7 ماده
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 تاًینهادوره و ( و شرکت در ارزیابی میانprogress reportاز طریق دریافت گزارش پیشرفت کار ) شوندهایی که پذیرش میپارسا

 .دنریگیممورد ارزیابی قرار  ،در نمایشگاه ه محصولدوره و ارایشرکت در همایش پایاندریافت گزارش اختتام طرح و 

 دورهانیمروال اجرایی ارزیابی  -7-1

 ارسال گزارش کتبی پیشرفت کار و درخواست افزایش اعتبار توسط مسئول هسته به شهرک -7-1-1

 در جلسه ارزیابی داورانتیئهارائه شفاهی پیشرفت کار با حضور  -7-1-2

 پارساپذیرش رسی نتایج داوری توسط شورای بر -7-1-3

 مسئول هسته به ابالغ نتیجه -7-1-4

)بعد از پذیرش( حضور داشته باشد. در غیر این صورت مشمول افزایش اعتبار  دورهانیمهسته موظف است در اولین ارزیابی  :5 تبصره

 این دستورالعمل نخواهد شد. دوموضوع ماده 

 دورهپایان روال اجرایی ارزیابی -7-2

 به شهرکمسئول هسته دوره و شناسنامه دستاورد نهایی توسط ارسال گزارش کتبی پایان -7-2-1

 دورهپایان نمایشگاههمچنین شرکت در و  دورهپایان در همایش داورانتئیهدستاورد نهایی با حضور  هایار -7-2-2

 پارسا پذیرش سی نتایج داوری توسط شورایبرر -7-2-3

 ابالغ نتیجه به مسئول هسته -7-2-4

شخصاً در جلسه حاضر شده  تواندیمدوره بر عهده مسئول هسته است که پایانه دستاورد و حضور در همایش مسئولیت ارای :6 تبصره

 بسپارد. یان خوددانشجو یکی از و یا مسئولیت این کار را به

اعتبارات، ی قبلی برای دریافت سایر هاطرحانواع اعتبارات شهرک و لزوم خاتمه  زمانهمبا توجه به محدودیت دریافت  :7 تبصره

 .شودیمیافته تلقی نطرح خاتمه  ،الزامی است. در غیر این صورت دورهحضور در همایش پایان

 سایر ضوابط -8 ماده

و شماره گرنت اعطایی را در کلیه  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهاننام کامل  باشندمی مکلفاعتبار حمایتی  کنندگانافتیدرکلیه 

 ( نمایند. Acknowledgeاعالم ) دشدهیتولمستندات علمی 

نامه کارشناسی واحد حمایت خواهد بود. هر پایان 4معادل  عضو هیات علمی،برای هر  طور همزمانبهحداکثر تعداد اعتبار حمایتی دریافتی 

 .گرددیمنامه دکتری معادل دو واحد حمایت محسوب ارشد معادل یک واحد حمایت و هر پایان

 

  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رسید. سهیرئ تأیهتبصره در تاریخ ...................... به تصویب  7 ماده و 8این دستورالعمل در 




