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اي كشور هبه منظور بسط و توسعه توان ملي در نوآوري و كارآفريني مبتني بر دانايي، زمينه سازي حركت دانشگاه
ر اور دهاي فنّو حمايت از صاحبان ايده مراكز پژوهشياوري در توسعه فنّ به سوي دانشگاه كارآفرين، ارتقاء ظرفيت 

اورانه و هاي فنّهاي داراي ايدهها و رسالهنامهپاياناز  وزارت عتف فنّاوريامور ، دفتر )1MVP(جهت توليد نمونه اوليه 
  . كند، حمايت مينامهشيوهجوانه و بر اساس شرايط اين بازارگرا در قالب گرنت 

  تعاريف -1 ماده
كه در راستاي اوري است گرنت فنّمنظور برنامه مصوب وزارت عتف براي اعطاي  گرنت فنّاوري:برنامه  -1 -1

حركت به سمت وري و آكشور در توسعه كارآفريني و نو پژوهشيها و مراكز گاههاي دانشحمايت از برنامه
 شود.ها و موسسات كارآفرين اجرا ميدانشگاه

 هايها و رسالهنامهحمايت مالي از پايانبه اوري است كه گرنت فنّمنظور آن بخش از برنامه  جوانه: طرح -2 -1
  اختصاص دارد.اورانه و بازارگرا هاي فنّايدهداراي 

 اوري وزارت عتف است. ريزي امور فنّدفتر برنامه ،منظور دفتر: -3 -1

 كند و مسئوليتكه زيرنظر دفتر فعاليت مياوري است گرنت فنّمنظور دبيرخانه برنامه دبيرخانه:  -4 -1
 سطح ملي را بعهده دارد. طرح جوانه درهماهنگي اجراي 

 ا ر طرح جوانهاستاني يا دانشگاهي است كه مسئوليت اجراي  يعلم و فناور پاركمنظور  :يپارك مجر -5 -1
 دارد. بعهده

ه زيرنظر است كفنّاوري بيني شده در برنامه گرنت كارگروه اجرايي استاني پيشمنظور  كارگروه استاني: -6 -1
 وانه را در سطح استان بعهده دارد مسئوليت هماهنگي اجراي طرح ج شود وتشكيل ميپارك مجري 

علمي آن متقاضي دريافت گرنت جوانه  هيئتعضو  كهيا مركز پژوهشي است  منظور دانشگاه :سسهؤم -7 -1
 .است

 .تصويب شده استموسسه است كه در  و يا رساله دكتري ارشدكارشناسي  نامهپايان منظور: پارسا -8 -1
ه ناممعادل پايان (پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي و داروسازي) ايهاي مقاطع دكتري حرفهنامهپايان

 كارشناسي ارشد است. 

 است.منظور پارساي پذيرفته شده براي دريافت حمايت در طرح جوانه پروژه:  -9 -1

نامه يا رساله او در طرح يشنهاد پايانپكه  است يدكتر ايارشد  يكارشناس يمنظور دانشجودانشجو:  -10 -1
تحصيل  از )،فراخوان يليتحص سالمينعالوه بر ( يليتحص سالمين كيحداقل جوانه پذيرفته شده است و 

  و باقيمانده است.ا

د راهنماي پارسا و يتامتشكل از اساست كه جوانه  طرحشده در منظور از هسته تيم پذيرشهسته:  -11 -1
 .استدانشجو 

                                                 
1 Minimum Viable Prototype or Product 
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با معرفي و اجازه كتبي استاد راهنماي  .است پارسااستاد راهنماي اول  مسئول هستهمسئول هسته:  -12 -1
  تواند به عنوان مسئول هسته باشد.نامه/رساله مياول، استاد راهنماي دوم پايان

 با معرفي كتبي مسئول هسته است. هستهمسئول هسته يا يكي از اعضاي نماينده هسته:  -13 -1

 تشود و مسئوليمنظور شورايي است كه زير نظر كارگروه استاني تشكيل ميشوراي پذيرش پارسا:  -14 -1
معرفي توسط رئيس پارك مجري  ااعضاي شوربعهده دارد.  رادر طرح جوانه  ها/رسالههانامهپايان پذيرش

 شوند.منصوب ميرسد و با حكم رئيس پارك كارگروه استاني ميتأييد و به 

را حمايت  هاروژهتعدادي از پ ،نامه با دفترمنظور، سازماني است كه بر اساس تفاهم سازمان حامي: -15 -1
 .كندمي

توسط پارك مجري به ري است كه منظور صندوق پژوهش و فناوري همكار پارك مجصندوق عامل:  -16 -1
  كند.عمل مي گرنت جوانه به عنوان عامل مالي ارائهشود و دبيرخانه طرح معرفي مي

انجام پروژه را در راستاي و است  بنيانمنظور شركت داراي مجوز دانشبنيان متقاضي: شركت دانش -17 -1
 ز انجام پروژه است.داند و براي دريافت نتايج آن آماده حمايت اهاي تحقيق و توسعه خود ميبرنامه

 مندعالقهاست كه (غير از موارد عنوان شده) كننده حقيقي يا حقوقي منظور، هر حمايت حامي بيروني: -18 -1
 .استروژه پبه حمايت از يك 

ار ن مبلغ اعتبصادر شده و در آ براي هر پروژهپارك مجري اي است كه توسط منظور ابالغيه: ابالغ اعتبار -19 -1
يص پس از تخصصرفاً شود. ابالغ اعتبار تنها جنبه آگهي داشته و مصرف اعتبار مشخص ميقابل استفاده 

 .پذير استامكان

صادر روژه پرزيابي در هر مرحله از اپارك مجري  توسطاي است كه منظور ابالغيه تخصيص اعتبار: -20 -1
  .كنداقدام  ،هاي انجام شدهدريافت هزينهنسبت به اسناد  ارائهبا تواند مي هستهو براساس آن شود مي

نسبت به ارسال اسناد هزينه اقدام  هستهمنظور فرآيندي است كه در طي آن  هزينه يا مصرف اعتبار: -21 -1
از  انجام شده هزينه نسبت به پرداخت ،هزينه نشده ، در صورت وجود تخصيصنموده و پارك مجري

  .كندطريق صندوق عامل اقدام مي
 مخاطبين -2 ماده

 بعهده دارند.   رساها راطرح جوانه عبارتند از اعضاي هيئت علمي كه هدايت پا مخاطبين

 فرآيند پذيرش -3 ماده

  است: زيربه شرح  رشيپذ ياتيمراحل عملشود و يانجام مي ادوره يهافراخوان قالبدر ها پروژه رشيپذ -1 -3
 در بازة زماني فراخوان مستندات الزم توسط مسئول هسته  ارائة و هاكاربرگ ليتكم 

 مجري و اعالم نواقص احتمالي به متقاضيان توسط پاركا هكاربرگ يبررس 

 رفع نواقص توسط متقاضيان در مهلت زماني تعيين شده 

 دفاع -شيپ يدر جلسه عموم ه در كارگاه آشنايي با نحوة ارائهحضور نمايندة هست 
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 داورانأتيتوسط هآن  يابيارزتوسط نماينده هسته و  ارائه   
 هاپروژهپذيرش پارسا و تصويب  يتوسط شورا هايداور جينتا يبررس 

  توسط  هاپروژهبه  "حمايت سازمان حامي"اخذ نظر سازمان حامي در خصوص اختصاص يا عدم اختصاص
  دبيرخانه

 توسط رئيس پارك به مسئول هستهو اختصاص حمايت سازمان مجري  ة پذيرشجينترسمي  ابالغ 

صرفاً در دو محور  آنها ، ارزيابيهستندداراي پروپوزال مصوّب دانشگاه  تمامي پارساها توجه به اين كهبا  -2 -3
 انجام خواهد شد.  سازي محصولقابليت تجاريو  پذيري ساختامكان

 هايدر صورت عدم پذيرش، امكان شركت در فراخوان نخواهد داشت و نظر ديتجد امكان ،شدهابالغ جينتا -3 -3
 .بعدي نيز وجود دارد

 .خواهد بود رشيانصراف هسته از درخواست پذ ةمنزلدفاع به -شيهسته در جلسه پ نمايندة حاضر نبودن :1 تبصره
  پروژهارزيابي پيشرفت و خاتمه  -4 ماده

در سه  ارزيابيو نتايج  شودميدوره ارزيابي اي و در پاياندورهدر يك يا دو مرحله ميان پروژهپيشرفت  -1 -4
(كسب  و خوبدرصد) 75تا  50(كسب امتياز قبول ، قابلدرصد)50(كسب امتياز كمتر از  ضعيفسطح 
 . شوندمي بنديسطح )درصد75بيشتر از امتياز 

 .يافته تلقي خواهند شددوره شركت كردند، خاتمهكه در ارزيابي پايان هاييپروژهكليّة  -2 -4

 )صيتخصّداور در انجام ضعيف پروژه (به تشخيص قصور هسته و  دورهدرصورت كسب امتياز ضعيف از ارزيابي پايان :2 تبصره
در اين صورت درخواست پروژه جديد از طرف مجري آن قابل  نيافته تلقي خواهد شد.خاتمه پروژهو تصويب شوراي پذيرش پارسا، 

  بررسي نيست. 
  :گيرددوره به شرح زير انجام ميدوره و پايانميان احل، در مرهاپروژه ارزيابي -3 -4

  دورهانيمفرآيند ارزيابي 

  در مهلت زماني تعيين شده پروژهارسال گزارش كتبي پيشرفت 
  داورانتيأهارائة شفاهي پيشرفت كار با حضور 
 بررسي نتايج داوري توسط شوراي پذيرش پارسا 
 ابالغ نتيجه به مسئول هسته توسط رئيس پارك مجري 

 دورهپايان فرآيند ارزيابي  
 نهايي در مهلت زماني تعيين شده دوره و شناسنامة دستاوردارسال گزارش كتبي پايان 
 دورهدر نمايشگاه پايان داورانتيأهائة دستاورد نهايي با حضور ار 
 بررسي نتايج داوري توسط شوراي پذيرش پارسا 
 ابالغ نتيجه به مسئول هسته توسط رئيس پارك مجري 
دوره بر عهدة مسئول هسته است دوره و پايان دوره و حضور در نمايشگاه پاياندر ميان پروژهدستاورد  مسئوليّت ارائه :3 تبصره

 شخصاً در جلسه حاضر شده يا مسئوليّت اين كار را به نمايندة هسته، واگذار نمايد.   توانديمكه 

بار، هسته  كي يبرا، فقط دورهدوره يا پايانارزيابي ميان مطابق برنامة اجرايي در پروژهعدم پيشرفت  در صورت :4 تبصره
 ادامه دهد. در پروژه يبه اجراشوراي پذيرش پارسا،  تصويب درصورتو  ارسالرا  خود ديجد ةبرنام ،ريخأتداليل  ةتواند با ارائيم
  .حاضر شود يشده توسط پارك مجر نييتع رهدوانيپادوره يا ارزيابي ميان نيلدر اوّاست ظف ؤصورت هسته منيا
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 تلقي خواهد شد.  موفقنا پروژهدوره الزامي است در غير اينصورت، نمايشگاه پايانحضور هسته در  :5 تبصره

 

 هاآنها و مشخصات حمايت -5 ماده

ر رشد است كه به هيا اعتبار پيش يبذرحمايت مالي در نظر گرفته شده براي گرنت جوانه از نوع اعتبار  -1 -5
ماه  18تا  12هاي كارشناسي ارشد و نامهدر پايانماه  12تا  9شود و براي مدت پروژه اختصاص داده مي

  قابل مصرف است. مصوبه،از زمان ابالغ دكتري هاي در رساله
 1ارشد معادل  يكارشناس ةناماني. هر پادريافت كند تيواحد حما 3معادل  تواندزمان ميهم طور بههر مسئول هسته  :6 تبصره

 است. تيواحد حما 2معادل  يدكتر رسالهو هر  تيواحد حما

هر فراخوان  براي Aرقم . اجزاي حمايت مالي قابل تخصيص به هر پروژه در جدول زير مشخص شده است -2 -5
  :شودميوسط دفتر اعالم ت

  حداكثر  حداقل  مشاركت كننده نوع حمايت  رديف
1  

حمايت 
  پايه

  بدون سقف  صفر  پروژهمجري هسته 
  A0,25  A0,25  پارك مجري
  A0,25  A0,5  وزارت عتف

  برابر حمايت وزارت عتف 2  *حمايت سازمان حامي  2
حمايت  3

 **بنياندانش
  بدون سقف  A0,25  متقاضيبنيان شركت دانش

  A2برابر مشاركت شركت حامي تا سقف  4  صندوق نوآوري و شكوفايي
  A3الحسنه تا سقف اعطاي تسهيالت قرض  ***صندوق پژوهش و فناوري عامل حمايت  4

-  گيرد.ها تعلق ميتمام پروژهحمايت پايه به  
-  به ميزان تامين منابع از طرف هسته مجري پروژه، حمايت وزارت عتف تا سقفA0,5 شود.افزايش داده مي  
  گيرد كه توسط آن سازمان انتخاب شود.ها تعلق ميحمايت سازمان حامي به آن دسته از پروژه -*

  گيرد.بنيان براي حمايت از پژوهش پروژه، تعلق ميانشاين بخش از حمايت درصورت تقاضاي يك شركت د -**
  شود. الحسنه است و در صورت درخواست مسئول هسته پرداخت ميحمايت صندوق عامل به صورت ارائه تسهيالت قرض -***

در امتياز خوب ها، در صورت كسب پروژهدرصد  40حداكثر دوره اول، اعتبار ارزيابي ميان نتايجپس از  -3 -5
يابد. ، افزايش ميA0,5به ميزان با درخواست مسئول هسته و تأييد شوراي پذيرش پارسا،  ،يابيزاراين 

 شود. ميتأمين اوي توسط پارك مجري و دفتر به نسبت مس اين اعتبار

هاي انجام گرفته توسط پارك مجري، وزارت عتف و سازمان حامي بالعوض بوده و مشمول حمايت -4 -5
 شود.ي فكري ناشي از اجراي پروژه نميهامشاركت در مالكيت دارايي

هاي تواند نسبت به جذب حمايتبيني شده در جدول فوق، مجري پروژه ميهاي پيشعالوه بر حمايت -5 -5
 حاميان بيروني نيز اقدام كند.

نامه بنيان متقاضي و حامي بيروني در حمايت از انجام پروژه منوط به انعقاد توافقمشاركت شركت دانش -6 -5
 است. ي با دانشگاه يا مركز پژوهشيمالكيت فكر

ود و شبنيان متقاضي محسوب ميمنابع حمايتي تامين شده توسط صندوق نوآوري، آورده شركت دانش  -7 -5
 شود.بنيان متقاضي تامين ميحمايت صندوق از توسعه فعاليت شركت دانش در چارچوب
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از طرف تامين ، اعم از آوردة مجري، وزارت عتف، پارك مجري يا ساير حاميان بايد حمايتيمبالغ  كليه -8 -5
 شود. به حساب صندوق عامل واريزيا از طريق پارك مجري كننده بصورت مستقيم 

و مشابه ساير  نامهشيوهو در چارچوب اين  پروژهبراي انجام  صرفاًتسهيالت مصوب توسط صندوق عامل  -9 -5
  شود.ه شده هزينه ميهاي اختصاص دادحمايت

 )عتبار توانمندسازيبراي تحليل بازار و توانمندسازي هسته (ا A0,25پروژه معادل  از كل منابع حمايتي -10 -5
و  اعتبار تحقيقبراي انجام پيشبرد پژوهش پروژه (كننده و نوع تامين آن مستقل از تامينو مابقي آن 

 شود.) استفاده ميتوسعه

درصد  10 تا سقف پارك مجري تأييدو با درخواست مسئول هسته عالوه بر اعتبار توانمندسازي در نظر گرفته شده،  :7 تبصره
 تواند به عنوان اعتبار توانمندسازي هزينه شود.تحقيق و توسعه مياعتبار 

ورت صدر ، به هنگام ارائه درخواست متقاضي براي پذيرش هر پروژهبراي  شدهبينيپيش هايهزينه سقف -11 -5
 است. A2، بنيان متقاضييا شركت دانش نداشتن حامي بيروني

پروژه به دريافت تسهيالت از  مجري يا تمايل هستهمتقاضي بنيان در صورت وجود حامي بيروني يا شركت دانش :8 تبصره
ع، در هر صورت مسئوليت تامين مستقيم يا غيرمستقيم مناب تواند افزايش يابد.بيني شده ميهاي پيشصندوق عامل، سقف هزينه

 ه است.ژه بر عهده هسته مجري پروپروژهاي مصوب، براي اتمام مازاد بر حمايت

 تصويب، تخصيص و پرداخت اعتبار -6 ماده

، طيّ نامة رسمي توسط رئيس پارك و افزايش آن (در صورت تصويب) ميزان اعتبار آن ،پروژهتصويب  -1 -6
 شود.ابالغ ميه به مسئول هستمجري 

 :شودميبه شرح زير تخصيص داده دوره و پايان دورههاي ميانها بر اساس ارزيابيپروژهمصوب اعتبار  -2 -6

 هاي كارشناسي ارشد:نامهپايان 

 درصد اعتبار توانمندسازي 100درصد اعتبار تحقيق و توسعه و  50زمان با ابالغ پذيرش): مرحله اوّل (هم 
  درصد اعتبار  75و  50صفر، به ترتيب ، ، قابل قبول و خوببر اساس نتايج ارزيابي، ضعيفاي)، دوره(ميانمرحله دوم

 باقيمانده تحقيق و توسعه
 درصد اعتبار  100و  100، مرحله سوم (پايان دوره)، بر اساس نتايج ارزيابي، ضعيف، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر

 تحقيق و توسعه باقيمانده

 دكتريهاي رساله: 

 درصد اعتبار توانمندسازي 100درصد اعتبار تحقيق و توسعه و  40): زمان با ابالغ پذيرشمرحله اوّل (هم 

 بر اساس نتايج ارزيابي، ضعيف، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر، و دوم اول هايايدوره(ميانو سوم حل دوم امر ،(
 يماندهدرصد اعتبار تحقيق و توسعه باق 60و  40

 درصد  100و  100م (پايان دوره)، بر اساس نتايج ارزيابي، ضعيف، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر، مرحله چهار
 اعتبار تحقيق و توسعه باقيمانده

دستور پرداخت  با از سوي مسئول هسته، مطابق قبولكرد قابلمدارك هزينه پرداخت اعتبار در ازاي ارائة -3 -6
 شود:انجام ميو طي فرآيند زير صندوق عامل  ، توسطاز سوي پارك مجري شدهصادر

 كرد قابل قبول  آن به همراه اصل مدارك هزينه كاربرگ مربوطه و ارائة ليتكم 
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 كرد) و تكميل فرم تأييد كرد (رؤيت اصل و نگهداري تصوير مدارك هزينه مدارك هزينه دأييتو  بررسي
 صورت وضعيت توسط كارشناس مربوطه

  صندوق عاملارسال دستور پرداخت به  
 توسط صندوق عامل شده دأييپرداخت مبلغ ت 

شود انجام مي تدوينطرح اي كه توسط دبيرخانه نامهشيوههزينه مطابق و پذيرش اسناد كرد هزينه -4 -6
 گيرد.مي

 قبول هزينه در اعتبارات تحقيق و توسعه و توانمندسازي عبارتند از:موارد قابل -5 -6

 اعتبار تحقيق و توسعه: 

  يو كارگاه يشگاهيآزما ي اداري،مصرفو ملزومات مواد  ديخرهزينة 
 هاي ساخت و سنجش)ي (هزينهو كارگاه يشگاهيخدمات آزما ديخر ةنيهز 
 پروژهبراي اجراي  ازيمورد ن زاتيقطعات و تجه ديخر ةنيهز 
 هزينة اجاره سرور و پهناي باند 

 اعتبار توانمندسازي: 

 هاي آموزشي مورد تأييد پارك مجريشركت اعضاي هسته در دوره 
 شركت در تورهاي بازديد از صنعت، دانشگاه يا پارك مجري 
 تحليل بازار خريد خدمت از كلينيك كسب و كار پارك مجري براي تهيّة طرح 
 خريد خدمت از ساير مشاوران مورد تأييد پارك مجري براي تهيّة طرح تحليل بازار 
تاپ، پل ،وتريكامپ ديخر ةنيهزهاي حقوق و دستمزد نيروي انساني، هزينهاعتبار تحقيق و توسعه در موضوعاتي مانند  :9 تبصره

هاي نرم افزاري كه در برنامة اجرايي پروژه آمده باشد)، ها (به استثناي پروژهآن ريتعم ةنيهز نيها و همچنو امثال آن نتريتبلت، پر
و ذهاب  ايابهاي پذيرايي، سفر، خوراك و ي عمومي و تجهيزات عمومي آزمايشگاهي و كارگاهي، هزينهادار زاتيتجه ديخر ةنيهز

 .تواند هزينه شودو هزينة اجاره بهاي فضا، نمي
ارزيابي ماه پس از  2ابالغ اعتبار مرحله اوّل تا هاي انجام شده از زمان ارائه مستندات براي دريافت هزينه -6 -6

  .پذير استدوره امكانپايان
ي فعّال مجر هايپروژه، طبق درخواست مجري، به ساير يافتهخاتمه هايپروژهنشدة مصرف باقيماندة اعتبار -7 -6

 شود. منتقل مي

 
رف اعتبار مص، پروژهحداكثر سه ماه پس از خاتمه تا ، يافته با امتياز خوبخاتمه هايپروژها درخواست مسئول هسته ب :10 تبصره
 .شودصرف خريد اقالم آزمايشگاهي، كامپيوتر يا شركت در كنفرانس تواند مي پروژه نشده
 شود. صفر مي هاپروژهنشده مصرف اتاعتبار :11 تبصره

  
 

  ساير ضوابط -7 ماده
عطايي گرنت ا و شمارة "جوانه وزارت عتف طرح"نام كامل  تاهستند  فمكلّاعتبار حمايتي  كنندگانافتيدر كليّة
  ) نمايند. Acknowledgeاعالم ( ،دشدهيتولمستندات علمي  ةرا در كليّ
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  نامهمصوبه شيوه -8 ماده

و از تاريخ  .... رسيد........................ تصويبتبصره در تاريخ ........................................ به  11ماده و  8در  نامهشيوهاين 
 اجرا است. مذكور قابل

 


