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 رئیس مرکز رشد واحدهاي فناور فرزاد اسکندري تهیه کننده
 دانشگاه یمدیر پژوهش مهرداد خامفروش تایید کننده
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 مقدمه

 .است شده نیتدو کردستان دانشگاه سطح در يفناور گرنت نامهنییآ کردن یاتیعمل نحوه منظور به حاضر نامهوه یش

 مفاهیم و اصطالحات

/ص مورخ  5087/11/98نامه اعطاي گرنت فناوري به اعضاي هیأت علمی دانشگاه کردستان به شماره طرح فناورانه مندرج در آیین طرح: )1

18/2/98 . 

/ص مورخ  5087/11/98نامه اعطاي گرنت فناوري به اعضاي هیأت علمی دانشگاه کردستان به شماره فناوري مندرج در آیین گرنت گرنت: )2
18/2/98 . 

/ص مورخ  5087/11/98نامه اعطاي گرنت فناوري به اعضاي هیئت علمی دانشگاه کردستان به شماره آیین نامه گرنت فناوري:آیین )3
18/2/98 . 

 واحدهاي فناور دانشگاه کردستان مرکز رشد مرکز رشد: )4

شخصی که در زمینه فنی و تکنولوژیکی مورد استفاده در طرح فناورانه خبره محسوب شده و بتواند بر صحت انجام مراحل اجراي    ناظر فنی: )5
 طرح مهر تأیید یا عدم تأیید بگذارد.

 فناورانه  يهاطرح  بیفرآیند تصو:  1ماده 

 ارسال  مرکز  بهاقدام نموده و پس از تکمیل آنرا    طرح  پروپوزال  فرم  لیتکم  ، نسبت بهرشد  مرکز  ینترنتیا  سایتوب  به  مراجعه  قیطر  مجري از )1
 خواهد نمود.

 ارسال یتخصص داور نفر دو يبرا را نآ ي،فناور گرنت نامهمفاد مندرج در آیین  با تناسب صورت  درو  پروپوزال هی اول کنترل از پس رشد مرکز )2
 .نمود خواهد

وارد نموده   هفته، نظرات خود را به صورت مکتوب در فرم داوري مصوب شوراي مرکز رشد  3  مدت  طول  در  حداکثر الزم است    یتخصص  داوران )3
 .هندد عودت مرکز و آن را به

 تأیید  صورت  در  .دیرس  خواهد  انیپا فرآیند به  و  نموده  مجري ابالغ  به  مکتوب  صورت  به  را  جهینت  رشد  مرکز  ،داوران  توسط  طرح  رد  صورت  در )4
 .دینما دفاع مرکز يشورا در  خود طرح از رشد مرکز مصوب فرمت مطابق تا شد خواهد درخواستمجري  از ،داوران توسط طرح

گیري درباره طرح خواهد در صورت رد طرح توسط یکی از داوران و تأیید آن توسط نفر دیگر، شوراي مرکز رشد مرجع تصمیم  :1تبصره 
 بود. 

 تأیید صورت در .دیرس خواهد انیپا فرآیند به و دهیگرد مجري ابالغ به مکتوب صورت به جهینت ي مرکز رشد،شورا توسط طرح رد  صورت در )5
 .شد خواهد داده ارجاع شوراي فناوري دانشگاه به یینها بیتصو جهت طرح رشد، مرکز يشورا توسط طرح

مجري و مرکز رشد  به مکتوب صورت بهاز سوي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه  جهینت ،شوراي فناوري دانشگاه توسط طرح رد صورت در )6
 يفناور و پژوهش معاونت در موجود روال طبق شورا، توسط طرح یینها تأیید صورت در .دیرس خواهد انیپا فرآیند به و گردیده ابالغ

 .شد خواهد شروع یرسم صورت به طرح ياجرا  و عقدمن مجري قرارداد با دانشگاه
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از فرایند تصویب طرح (ارزیابی اولیه توسط مرکز رشد، ارزیابی توسط داوران   مرحله هر در هفناوران طرح يداور یاصل يهامالك: 2تبصره 

 .بود خواهد يفناور گرنت نامهنییآ 7 ماده اساس بر دانشگاه)شوراي فناوري ارزیابی توسط  و رشد مرکز يشوراارزیابی توسط  تخصصی،

 فناورانه  طرح  و خاتمه  اجرا ندیفرا:  2ماده  
از  طرحصحیح  ياجرا بر نظارت تئولیمس رشد مرکز .دیگرد خواهد ابالغ رشد مرکز به قرارداد از نسخه کی ،مجري با قرارداد عقد از پس )1

 .دارد برعهده یینها جهینت حصول تاابعاد مختلف را 
 يبرا )رشد مرکز يشورا تأیید مورد( متخصص یفن ناظر نفر کی انتخاب به اقدام رشد مرکز ،مختلف ابعاد از طرح حیصح ياجرا منظور به )2

 طرح  ياجرا  حسن  بر  نظارت  فهیوظبا همکاري مرکز رشد، مطابق برنامه نظارت و ارزیابی مصوب شوراي مرکز رشد،   ناظر  .نمود  خواهد  طرح
  .داشت خواهد برعهده را مختلف ابعاد از

 ي،ا مرحله یابیارز و نظارت برنامه کی طرح هر يبرامطابق جدول زمانی مندرج در پروپوزال مصوب طرح،  رشد مرکز يشورا: 3تبصره 

 خواهد  برعهده را برنامه نمودن ییاجرا تئولیمسطرح،  یفن ناظر يهمکار با رشد مرکز ریمد. گرفت خواهد نظر در ،طرح نوع با متناسب
 .داشت

 رشد مرکز يشورا در تا دینما میتسل رشد مرکز ریمد به را طرح شرفتیپ مکتوب گزارش ی،ابیارز و نظارت از مرحله هر در است مکلفظر نا )3
 ن آ توقف و اصالح ،لیتعد ای و طرح ادامه  خصوص در ناظر فنی و دفاعیات مجري طرح، گزارش با متناسب شورا .ردیگ قرار یبررس مورد
 ، ادامه خصوص در یینها میتصم .نمود خواهد دانشگاه منعکسشوراي فناوري  به یینها يریگمیتصم جهت را جهینت و نموده يریگمیتصم
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به صورت مکتوب به مرکز رشد و مجري طرح ابالغ خواهد شد. طرح از طریق توقف ای و اصالح ،لیتعد

 .شد خواهد میتسل رشد مرکز به یفن ناظر تأیید از پس یینها گزارش طرح، خاتمه بر یمبن فنی ناظرتأیید  مجري و یکتب اعالم صورت در )4
 رشد  مرکز  يشورا   جلسه  در  حضوري  صورت   به  خود  یینها  گزارش  از  یفن  ناظر  حضور  در  تا  نمود  خواهد  مجري درخواست  از  رشد  مرکز  ریمد

 .دینما دفاع

 ي سو از يفناور گرنت نامهنییآ 3-4 ماده تیرعا به منوطبه مرکز رشد،  یفن ناظرو مجري  يسو از طرح خاتمه مکتوب اعالم :4 بصرهت

 . است مجري طرح
 ریمد توسط جهینتي)، فناور گرنت نامهنییآ 3-4 مادهدر صورت تأیید گزارش نهایی طرح توسط شوراي مرکز رشد (رعایت مفاد مندرج در  )5

  .دینما يرگیمیمجري تصم با حساب هیتسو خصوص درنتیجه،  یبررس از پس شورا تا شد خواهد ارسال دانشگاهشوراي فناوري  به مرکز
سازي طرح، موضوع توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پس از تأیید گزارش نهایی طرح توسط شوراي فناوري دانشگاه، به منظور تجاري  )6

 اقدام الزم به عمل آید.به مرکز رشد ارجاع داده خواهد شد تا نسبت به پیگیري آن از سوي مرکز رشد 

سال دیگر نیز قابل تمدید   1سال است که در صورت لزوم و با تصویب شوراي مرکز رشد تا    2مدت زمان اجراي هر طرح حداکثر    :5  بصرهت
 خواهد بود. 
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  نآ  کرد  نهیهز  نحوه  و  يفناور  گرنت  اعتبار صیتخص  ندیفرا:  3ماده  

  جه ینت  و گرفته قرار یبررس موردرشد  مرکز  يشورا و یتخصص انداور توسط ،مجري شنهادیپ  از پس ،طرح هر به افتهی اختصاص گرنت مبلغ )1
شوراي فناوري  برعهده ح،طر هراختصاص یافته به  گرنت مبلغ خصوص در یینها میتصم .شد خواهد منعکس شوراي فناوري دانشگاه به

  .بود خواهد دانشگاه
 :است ریز شرح به حطر هر به مبلغ گرنت اختصاص يارهایمع )2
 شنهاد یمجري پ  توسط که طرح هر ياجرا با مرتبط يهانهیهز ي):فناور گرنت نامهآیین 5 ماده( فناورانه طرح ياجرا با مرتبط يهانهیهز )أ

شوراي  به گیري نهاییجهت تصمیم رشد، مرکز يشورا  در گیريتصمیم از پس و گرفته قرار یابیارز موردتخصصی  داوران توسط ،گرددیم
 .بود خواهد شوراي فناوري دانشگاه طرح هر به افتهی اختصاص گرنت مبلغ بیتصو یینها مرجع .شد خواهد ارجاع فناوري دانشگاه

تخصیص یافته به هر طرح، با توجه به بروندادهاي مورد انتظار (اظهار شده توسط مجري  حداکثر مبلغ گرنت طرح: بروندادهاي مورد انتظار )ب
 خواهد بود: 1در پروپوزال مصوب) مطابق جدول 

 : حداکثر مبلغ گرنت قابل اختصاص به هر طرح با توجه به بروندادهاي مورد انتظار1جدول  

 قابل اختصاص به هر طرح  حداکثر مبلغ گرنت برونداد مورد انتظار  ردیف 

 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  70تا   هاي ملی و جهانی مرتبط با طرح  ارائه مدارك مربوط به کسب جوایز و نشان  1
 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  80تا   رشد   مرکز  يشورا   تأیید  با  محصول  هیاول  نمونه  ساخت  ای  ساخت  تیقابل  یگواه 2
 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  90تا     کشور  معتبر  یعلم  مراجع  تأیید  مورد  یمل  اختراع  ثبت  معتبر  یگواه 3
 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  100تا   ی  المللن یب  اختراع  ثبت  معتبر  یگواه 4
 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  100تا   براي محصول مورد نظر   انیبندانش   مجوز  اخذ 5
 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  100تا   برداري از محصول نهایی گواهی ساخت و بهره  6
 نامه گرنت فناوري درصد مبلغ مندرج در آیین  100تا   ا تولید صنعتی محصول به همراه مستندات مربوطه فنی و یگواهی فروش دانش  7

 

 شوراي مرکز رشد خواهد بود. 1مرجع نهایی ارزیابی بروندادهاي مندرج در جدول  :6  بصرهت

درصد مالکیت فکري و درصد باالسري دانشگاه از درآمد حاصل از  نهایی طرح: محصول يفکر تیمالک حق از دانشگاه يمندبهره نحوه )ت
سازي طرح، در زمان تصویب پروپوزال در شوراي مرکز رشد با حضور مجري و به صورت توافقی تعیین خواهد شد. در این راستا مبلغ تجاري

 گردد. تعیین خواهد شد، مشخص میهایی که در شورا گذاري فناوري و سایر شاخصگرنت اختصاص یافته به طرح براساس ارزش 

از فروش  %5خواهد بود. در مورد درآمد حاصل از فروش، حداکثر  %40سهم دانشگاه در مورد حق مالکیت فکري طرح، حداکثر  :7  بصرهت
 سال به دانشگاه اختصاص خواهد یافت. 7سازي محصول)، به مدت (بعد از تجاري

 به دانشگاهو شوراي فناوري  رشد مرکز يشورا بیتصو با و ، متناسب با پیشرفت طرحمرحله 3 در طرح هر به افتهی اختصاص گرنتمبلغ  )3
  .شد خواهد پرداخت شرح زیر به مجري

به وي پرداخت خواهد مجري    با  قرارداد  عقد  و  طرح  شروع  زمان  درپرداخت  به عنوان پیش  %20از کل مبلغ گرنت اختصاص یافته به طرح،   )أ
 شد.
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پیشرفت طرح و تأیید آن در شوراي مرکز رشد و شوراي فناوري دانشگاه به مجري   %50مابقی قرارداد پس از ارائه گزارش  از    %50مقدار   )ب

 پرداخت خواهد شد.
پیشرفت طرح و تأیید آن در شوراي مرکز رشد و شوراي فناوري دانشگاه به مجري   %75از مابقی قرارداد پس از ارائه گزارش    %30مقدار   )ت

 شد. پرداخت خواهد
 پرداخت مبلغ گرنت به مجري در هر مرحله از اجراي طرح، براساس مقررات مالی جاري دانشگاه خواهد بود. )4
 پس از خاتمه طرح، مجري مطابق روال معمول دانشگاه اقدام به تسویه حساب مالی با دانشگاه خواهد نمود. )5
اتمام طرح، مجري موظف است نسبت به ارائه گزارش پیشرفت طرح به در صورت عدم انجام کامل طرح و یا عدم تمایل مجري به ادامه و  )6

مرکز رشد اقدام نماید. مرکز رشد پس از دریافت نظر ناظر فنی و طرح موضوع در شوراي مرکز نسبت به تسویه حساب با مجري به شرح 
 زیر اقدام خواهد نمود:

 شود.هاي پرداخت شده به مجري در نظر گرفته میخشی از هزینهکلیه تجهیزات خریداري شده توسط مجري از محل گرنت، به عنوان ب )أ
هاي انجام شده توسط مجري، نظر ناظر فنی طرح و شوراي هاي پرداخت شده به مجري (مازاد بر بند الف)، با توجه به فعالیتسایر هزینه )ب

جه به گزارش پیشرفت طرح تسویه نموده و مابقی تواند بخشی از این هزینه را با توگردد. در این رابطه شورا می مرکز رشد تسویه می
 را از طریق ارجاع موضوع به امور مالی دانشگاه و کسر از حقوق مجري تسویه نماید.

  24127/11/98و جلسه شماره  1398/ 10/ 11شوراي مرکز رشد در تاریخ  81تبصره در جلسه شماره  7بند و  18ماده،  3نامه در این شیوه
 به تصویب رسید. 02/11/1398اوري دانشگاه در تاریخ شوراي پژوهش و فن


